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Tờ Thông Tin Bệnh Truyền Nhiễm  

Cúm 

Cúm là bệnh do siêu vi 
khuẩn gây ra. Đa số người 
bị cúm sẽ bình phục sau 
một vài ngày, nhưng đối với 
một số người, Cúm có thể là 
bệnh nguy hiểm đến tính 
mạng. Muốn không bị Cúm, 
mỗi năm hãy chủng ngừa 
bệnh Cúm. Nếu bị Cúm, khi 
ho và hắt hơi quý vị nên che 
mũi & miệng lại, rửa tay 
trước khi đụng chạm vào 
người khác và ở nhà.  

  
Lần Cập Nhật Chót: Ngày 10 tháng Mười Hai năm 2007  
 

Bệnh Cúm là gì? 

Cúm là trường hợp bị nhiễm siêu vi khuẩn bệnh Cúm loại A, B và trong trường hợp 
hiếm có là loại C. Bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến cổ và phổi, nhưng cũng có thể 
gây ra những vấn đề ở tim và toàn thân, đặc biệt là ở người có những vấn đề về 
sức khỏe khác. Siêu vi khuẩn bệnh Cúm thường xuyên thay đổi và gây ra dịch 
Cúm vào mỗi mùa Đông ở tiểu bang NSW. Cứ mỗi vài thập niên lại có một loại 
siêu vi khuẩn bệnh Cúm mới xuất hiện gây ra dịch Cúm nặng và rộng khắp (hay 
dịch bệnh lớn). 

Bệnh có những triệu chứng gì? 

Thông thường triệu chứng bệnh xuất hiện trong từ một đến ba ngày sau khi nhiễm 
siêu vi và người có thể đột nhiên bị:  
• sốt 
• nhức đầu  
• đau bắp thịt và khớp  
• đau cổ họng  
• ho  
• sổ mũi hay nghẹt mũi  
• mệt mỏi nặng.  

 
Đa số người bệnh sẽ bình phục trong vòng một tuần lễ. So với nhiều bệnh khác 
(như bệnh Cảm), bệnh Cúm có xu hướng gây ra những triệu chứng và biến chứng 
nặng hơn. Những biến chứng có thể gồm viêm phổi, suy tim hoặc làm cho những 
bệnh khác chuyển nặng hơn.  
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Bệnh lây lan bằng cách nào? 

• Siêu vi khuẩn bệnh Cúm chủ yếu lây lan từ người này sang người khác qua 
những hạt nước li ti bắn ra khi người bệnh ho hoặc hắt hơi hoặc qua sự đụng 
chạm (thí dụ như bắt tay nhau). Bệnh dễ lây lan nhất ở những nơi chật hẹp 
hoặc đông người.  

• Người bị bệnh Cúm sẽ bắt đầu lây lan bệnh một ngày trước khi những triệu 
chứng xuất hiện cho đến một vài ngày sau đó.  

Ai dễ có nguy cơ bị mắc bệnh này? 

Bất cứ ai cũng có thể bị Cúm. Người già, người bị những bệnh khác (chẳng hạn 
như bệnh tim, bệnh phổi hay bệnh tiểu đường) và trẻ em dễ có những biến chứng. 

Cách ngừa bệnh? 

Chủng ngừa 
Bất cứ ai trên 6 tháng tuổi, muốn không bị Cúm nên đi bác sĩ gia đình để chủng 
ngừa thật sớm mỗi năm, trước khi trời vào Đông. Những thành phần dưới đây đặc 
biệt nên được chủng ngừa bệnh Cúm:  
• tất cả người lớn từ 65 tuổi trở lên.  
• người Thổ Dân và Dân Đảo Torres Strait từ 50 tuổi trở lên. 
• người lớn và trẻ em trên sáu tháng tuổi bị những bệnh mạn tính ảnh hưởng 

đến tim, phổi hoặc cần phải khám bệnh thường xuyên.  
• người có hệ miễn dịch suy yếu, kể cả bị bệnh HIV.  
• người ở nhà dưỡng lão và cơ sở chăm sóc dài hạn.  
• người lớn và trẻ em trên sáu tháng tuổi ở chung nhà với người thuộc bất cứ 

diện nào nêu trên.  
• nhân viên y tế.  
• nhân viên, người làm thiện nguyện và khách thường xuyên tới viếng nhà 

dưỡng lão và cơ sở chăm sóc dài hạn.  
• trẻ em (từ sáu tháng đến 10 tuổi) được điều trị dài hạn bằng thuốc aspirin  
• người định đi đến những nơi khác trên thế giới hiện có bệnh Cúm hoành hành.  
• thai phụ sắp chuyển sang quý thứ nhì hay thứ ba của thai kỳ (dù đã mang 

thai rồi) trong từ tháng Sáu đến tháng Mười.  
• trẻ em từ 9 tuổi trở xuống cần phải được chủng ngừa hai liều cách nhau ít 

nhất một tháng trong năm được chủng ngừa đầu tiên.  
• phải mất đến hai tuần lễ cơ thể mới tạo ra sức đề kháng sau khi chủng ngừa. 

Thuốc chủng được bào chế để khớp với những loại siêu vi khuẩn rất có thể sẽ 
hoành hành trong mùa Đông năm đó. Đối với người lớn không có bệnh tật gì 
khác, thông thường thuốc chủng sẽ giúp ngừa bệnh Cúm được từ 70- 90% 
trong thời gian chừng một năm.  

• một số người không nên chủng ngừa bệnh Cúm, kể cả người bị dị ứng với 
trứng.  

• những phản ứng phụ có thể xảy ra gồm bị đau ở vết chích, sốt, mệt mỏi và 
đau nhức bắp thịt.  

• siêu vi khuẩn trong thuốc chủng đã bị giết chết, do đó, không thể gây ra bệnh 
Cúm.  

• người bị sốt nên hoãn việc chủng ngừa cho đến khi đã bình phục.  
• người trước đây đã bị Hội Chứng Guillain-Barré nên thảo luận với bác sĩ về 

việc chủng ngừa bệnh Cúm.  



http://www.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/influenza.html
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