
BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ 
Ngày 31/5/2022 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đậu mùa khỉ đã được phát hiện tại 

khoảng 30 quốc gia với hơn 550 ca mắc. 
Bệnh đậu mùa khỉ là gì? 

Đậu mùa khỉ là một bệnh do virus đậu mùa khỉ gây ra. 

Thời gian ủ bệnh từ 5 – 21 ngày, thông thường từ 6 – 13 

ngày. 

Triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ 

 Khởi sốt trong khoảng ngày 1 đến ngày 3 

 Đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng 

 Sưng hạch 

 Phát ban: xu hướng tập trung ở mặt, lòng bàn tay và 

lòng bàn chân 

 Tổn thương da: hơi nổi, chứa dịch trong hoặc hơi vàng, 

và sau đó có thể đóng vảy, khô và rụng vảy 

Bệnh đậu mùa khỉ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với 

người mắc bệnh: 

 Vết loét, vảy, nốt ban hoặc dịch cơ thể 

 Nước bọt, giọt bắn 

 Vật dụng: ga giường, khăn 

 Trong khi quan hệ tình dục 

 

 
 

Mức độ nguy hiểm 

Trong hầu hết các trường hợp, triệu chứng 

của bệnh đậu mùa khỉ tự mất đi trong vòng vài tuần 

nhưng ở một số người, chúng có thể dẫn đến các 

biến chứng y khoa và thậm chí là tử vong. 

Biến chứng nặng có thể xuất hiện bao gồm 

nhiễm trùng da, viêm phổi, lú lẫn, và nhiễm trùng 

mắt có thể dẫn đến mất thị giác. 

Có khoảng 3% đến 6% ca bệnh được báo cáo 

đã dẫn đến tử vong ở các nước có bệnh lưu hành 

trong thời gian gần đây, thường ở trẻ em hay 

người có bệnh lý khác. 

 

Trẻ sơ sinh, trẻ em và người có bệnh nền là suy 

giảm miễn dịch có thể có nguy cơ gặp triệu 

chứng nghiêm trọng hơn và tử vong do bệnh đậu 

mùa khỉ. 

Cách bảo vệ bản thân tránh bệnh đậu mùa khỉ 

 Giữ gìn vệ sinh cơ thể tốt. 

 Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước 

hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn 

tay có chứa cồn. 

 Hạn chế tiếp xúc với người đã có nghi ngờ 

hoặc khẳng định mắc bệnh đậu mùa khỉ.  
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