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TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG HÒA
Kính thưa các bậc phụ huynh!

Hiện nay bệnh sởi và các biến chứng của sởi đã gây rất nhiều ca tử vong trong phạm vi cả
nước, tính đến thời điểm hiện tại đã có 112 ca tử vong do sởi và các biến chứng của bệnh sởi.
Sởi là một bệnh cực kỳ dễ lây lan: trong gia đình nếu có một người bị bệnh thì có đến 90%
những người chưa có miễn dịch sẽ bị nhiễm bệnh. Tốc độ lây lan trong cộng đồng của bệnh
sởi vô cùng cao. Vậy bệnh sởi là bệnh như thế nào?

1) Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra với các triệu chứng sốt, phát ban,
chảy nước mũi, ho, mắt đỏ... bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không có miễn dịch
phòng bệnh, có thể gây thành dịch.
2) Những dấu hiệu mắc bệnh sởi?
- Sốt 38-40 độ C và sốt liên tục.
- Ho (có thể ho khan, khàn tiếng hoặc có đờm), chảy mũi, viêm kết mạc (dử mắt, phù nhẹ mi),
hắt hơi, tiêu chảy.
- Có những hạt nhỏ ( hạt Koplick) kích thước khoảng 1mm nổi lên trên niêm mạc má, dễ quan
sát khi trẻ há miệng to; nốt có màu trắng hoặc hơi xám, ở vị trí ngang với răng hàm thứ nhất.
Dấu hiệu này mất nhanh trong vòng 12 đến 18 giờ.
- Sau khi sốt 3 đến 4 ngày, trẻ bắt đầu phát ban. Đầu tiên ban mọc từ chân tóc, sau tai, lan dần
hai bên má, cổ, ngực, tay, bụng, sau lưng, hông rồi xuống chân. Ban màu hồng nhạt, nhẵn, khi
ấn vào thì biến mất, có xu hướng kết dính lại với nhau, phát ban xen giữa những khoảng da
lành. Ban có thể rải rác hoặc dày, có thể ngứa ít.
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- Trẻ ăn kém, mệt, mỏi. Thường thì 3 bốn 4 ngày sau khi ban mọc, ban sẽ bắt đầu bay theo thứ
tự như khi mọc và để lại vết thâm trên da, có thể có bong vảy nhẹ, khoảng một tuần sau thì
không còn dấu vết gì.
Khi trẻ có các dấu hiệu của bệnh sởi nên đưa đến các cơ sở y tế ban đầu gần nhất để được
khám, điều trị và hướng dẫn chăm sóc kịp thời, hạn chế chuyển trẻ lên bệnh viện tuyến trên
(nơi đang điều trị các ca sởi nặng) để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Tiêm vắc xin sởi là biện pháp hiệu quả nhất phòng bệnh sởi. Trẻ cần được tiêm đủ 2 mũi vắc xin
sởi. Mũi thứ nhất được tiêm cho trẻ từ 9 đến 11 tháng tuổi, mũi thứ hai được tiêm khi trẻ được 18
tháng tuổi. Khi trẻ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin theo lịch tiêm chủng hoặc sau khi mắc sởi, trẻ sẽ
có miễn dịch bền vững.
- Khi trẻ mắc sởi hoặc nghi ngờ mắc sởi cần cách ly trẻ để tránh lây nhiễm cho trẻ khác.
NV Y TẾ

Nguyễn Thị Hoa
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