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BŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross
Ross River Fever
Vi khuÃn bŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross
• Vi khuÃn bŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross g…y bŸnh cho ngıÏi, {»c biŸt lø nh˘ng ngıÏi
sÂng Ì vÒng n‰ng th‰n. BŸnh nh…n {‰i khi cﬂ cæc triŸu chˆng giÂng nhı cm, k–m
theo vÎi s˙ {au nhˆc cæc khÎp xıÍng.
• BŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross kh‰ng g…y t¯ vong.
BŸnh lan ra cæch nøo?
• Vi khuÃn cÚa bŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross do nh˘ng lo¬i muËi cæi truy÷n sang.
• Lo¬i muËi cæi nøy ht mæu cÚa ngıÏi vø cæc {Èng vŒt. N’u chng ht mæu cÚa mÈt
con vŒt bﬁ bŸnh sÂt rœt, th¤ trong bÙng chng s“ cﬂ khi khuÃn cÚa bŸnh nøy. Vi khuÃn
s“ sinh s¿n trong bÙng cÚa muËi vø khi chng ht mæu cÚa mÈt ngıÏi hay mÈt con
vŒt nøo khæc, vi khuÃn cÚa bŸnh sÂt rœt s“ {ıÔc truy÷n sang cæc n¬n nh…n.
• Vøo cæc thæng h– hay thu lø lc bŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross lan ra nhanh nh`t.
• BŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross kh‰ng truy÷n tr˙c ti’p t˜ ngıÏi nøy sang ngıÏi khæc.
TriŸu chˆng bŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross nhı th’ nøo?
• Nhi÷u ngıÏi bﬁ nhiÿm vi khuÃn cÚa bŸnh nhıng s“ kh‰ng bao giÏ th`y cﬂ triŸu
chˆng g¤ c¿.
• Nhi÷u ngıÏi s“ th`y cﬂ nh˘ng triŸu chˆng nhı cm, gÊm l‘n cÍn sÂt, În l¬nh, nhˆc
{Àu, {au nhˆc cæc khÎp xıÍng vø bƒp thﬁt.
• Nh˘ng ngıÏi khæc cﬂ th◊ l¬i cﬂ cæc triŸu chˆng nhı cæc khÎp xıÍng bﬁ sıng, cˆng
nhƒc, {»c biŸt dÿ th`y nh`t vøo buÁi sæng.
• [‰i khi tr‘n cÍ th◊, hay tay, ch…n cÚa bŸnh nh…n c‡n nÁi cæc mÃn {·. Nhıng thıÏng
nh˘ng mÃn {· nøy s“ bi’n m`t trong v‡ng t˜ 7 {’n 10 ngøy.
• Trong lc bﬁ bŸnh, cﬂ nhi÷u khi bŸnh nh…n c‡n c¿m th`y trong ngıÏi khﬂ chﬁu, mŸt
m·i ho»c y’u Ît. TriŸu chˆng nøy cﬂ th◊ ¿nh hıÌng {’n c‰ng √n, viŸc løm.
Sau khi bﬁ muËi cﬂ mang vi khuÃn bŸnh sÂt rœt ch⁄ch ch˜ng bao l…u bŸnh nh…n s“ th`y cﬂ
triŸu chˆng?
• Sau khi bﬁ muËi mang vi khuÃn bŸnh sÂt rœt ch⁄ch, thıÏng trong v‡ng t˜ b¿y {’n
ch⁄n ngøy bŸnh nh…n s“ th`y cﬂ cæc triŸu chˆng. Kho¿ng thÏi gian nøy cﬂ th◊ thay
{Ái, nhıng th‰ng thıÏng th¤ t˜ 5 {’n 21 ngøy.
BŸnh kœo døi bao l…u?
• Nhi÷u ngıÏi s“ hoøn toøn b¤nh phÙc trong v‡ng vøi tuÀn lÿ. Nh˘ng ngıÏi khæc triŸu
chˆng cﬂ th◊ kœo døi hÍn ba thæng, vø trong mÈt sÂ ⁄t trıÏng hÔp bŸnh cﬂ th◊ kœo døi
hÍn mÈt n√m.
• Trong thÏi gian {ﬂ th‹nh tho¿ng bŸnh cﬂ th◊ thuy‘n gi¿m, rÊi tæi phæt. Th‰ng
thıÏng, mËi lÀn bŸnh tæi phæt, cæc triŸu chˆng s“ nh” {i.
• Sau mÈt thÏi gian, bŸnh nh…n cﬂ th◊ hoøn toøn hÊi phÙc.
PhıÍng cæch {i÷u trﬁ bŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross
• HiŸn kh‰ng cﬂ phıÍng cæch nøo {»c biŸt nh≈m trﬁ chˆng bŸnh nøy.
• Bæc s› cﬂ th◊ cho thuÂc nh≈m løm gi¿m nh˘ng triŸu chˆng khﬂ chﬁu cÚa bŸnh.
• Ngh‹ ngÍi, cÈng th‘m vÎi viŸc tŒp th◊ dÙc vø √n uÂng lønh m¬nh cﬂ th◊ gip bŸnh
nh…n mau b¤nh phÙc.
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Løm sao bi’t {ıÔc m¤nh bﬁ bŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross?
• N’u th`y cﬂ cæc triŸu chˆng nhı k◊ tr‘n, qu⁄ vﬁ cﬂ th◊ {’n bæc s› xin th¯ mæu xem
trong ngıÏi m¤nh cﬂ vi khuÃn bŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross kh‰ng.
Cﬂ th◊ trænh { ıÔc bŸnh sÂt rœt VÒng S‰ng Ross kh‰ng?
• Cﬂ! Trænh {˜ng {◊ muËi ch⁄ch, {»c biŸt lø vøo nh˘ng thæng h– hay thu khi bŸnh lan
ra nhanh nh`t.
• Nhi÷u lo¬i muËi ch⁄ch vøo nh˘ng thÏi {i◊m khæc nhau trong ngøy. Trænh {˜ng Ì
ngoøi trÏi vøo buÁi chi÷u hay lc ch¬ng v¬ng tÂi. MuËi thıÏng ho¬t {Èng m¬nh nh`t
trong kho¿ng t˜ mÈt {’n ba giÏ sau khi m»t trÏi l»n vø kho¿ng gÀn sæng.
• Khi Ì ngoøi trÏi, n‘n m»c lo¬i quÀn æo rÈng, cﬂ møu sæng che k⁄n ch…n tay vø dÒng
lo¬i thuÂc chÂng c‰n trÒng cﬂ chˆa hﬂa ch`t diethyl toluamide (DEET).
• Gƒn lıÎi ng√n ruÊi Ì c¯a sÁ, c¯a ra vøo, Âng khﬂi l‡ sıÌi vø thıÏng xuy‘n b¿o tr¤
nh˘ng lıÎi nøy.
• N¯a ti’ng {Êng hÊ trıÎc khi {i ngÚ, qu⁄ vﬁ n‘n xﬁt thuÂc muËi cæc ph‡ng ngÚ. N‘n
løm theo {ng cæc lÏi d»n khi dÒng thuÂc xﬁt muËi.
MuÂn bi’t th‘m chi ti’t - SÂ { iŸn tho¬i cæc SÌ Y T’ C‰ng CÈng Ì NSW
MuÂn bi’t th‘m chi ti’t, xin qu⁄ vﬁ li‘n l¬c vÎi bæc s› gia {¤nh, sÌ y t’ c‰ng cÈng ho»c
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(NSW Government) Ì phÀn trıÎc cuÂn Ni‘n Giæm [iŸn Tho¬i Trƒng (White Pages).
Khu v˙c NÈi Thønh Sydney
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VÒng Ngo¬i Thønh Sydney

www.health.nsw.gov.au

BÈ Y T’ NSW
[ﬁa ch‹ tr‘n hŸ thÂng li‘n m¬ng cÚa BÈ Y T’ NSW (NSW Health website)
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