
Nh»ng ñiŠu CÀn Bi‰t:  Nh»ng Thông Ti n Cæn Bän VŠ BŒnh S ARS 

SARS 
H¶i ChÙng Hô HÃp CÃp Tính N¥ng (SARS) là m¶t chÙng bŒnh ÇÜ©ng hô hÃp gây ra bªi m¶t loåi vi rút hình vÜÖng miŒn, g†i là vi rút 
hình vÜÖng miŒn có liên hŒ v§i bŒnh SARS (SARS-CoV). BŒnh SARS ÇÜ®c ghi nhÆn lÀn ÇÀu tiên ª Á châu vào tháng 2 næm 2003. 
Trong vài tháng sau Çó, bŒnh này Çã lan t§i hÖn hai mÜÖi quÓc gia ª B¡c MÏ, Nam MÏ, Âu Châu, và Á Châu trÜ§c khi vø b¶c phát 
bŒnh SARS toàn cÀu næm 2003 ÇÜ®c ngæn chÆn. Væn bän này cung cÃp nh»ng thông tin cæn bän vŠ bŒnh SARS và vŠ nh»ng ÇiŠu mà 
CDC Çã làm Ç‹ ki‹m soát bŒnh SARS ª Hoa Kÿ. ñ‹ bi‰t thêm vŠ bŒnh SARS, xin quí vÎ ghé vào website www.cdc.gov/sars/ và 
www.who.int/csr/sars/en/. 

Vø b¶c phát bŒnh SARS næm 2003 
Theo T° chÙc Y t‰ Th‰ gi§i (WHO), có t°ng c¶ng 8,098 ngÜ©i trên toàn th‰ gi§i Çã bÎ bŒnh SARS trong vø b¶c phát næm 2003. Trong 
sÓ này, có 774 ngÜ©i bÎ thiŒt mång. Tåi Hoa kÿ, chÌ có 8 ngÜ©i có nh»ng b¢ng chÙng qua xét nghiŒm cho thÃy là bÎ lây nhiÍm vi rút 
hình vÜÖng miŒn có liên hŒ v§i bŒnh SARS. TÃt cä nh»ng ngÜ©i này Çã Çi t§i nh»ng khu v¿c khác trên th‰ gi§i nÖi có xuÃt hiŒn bŒnh 
SARS. BŒnh SARS Çã không lây lan r¶ng kh¡p trong c¶ng ÇÒng ª nÜ§c MÏ. ñ‹ bi‰t nh»ng thông tin cÆp nhÆt vŠ các ca bŒnh SARS ª 
Hoa kÿ và trên toàn th‰ gi§i tính Ç‰n tháng 12 næm 2003, xin xem thêm tài liŒu ª ÇÎa chÌ Internet 
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5249a2.htm. 

Nh»ng TriŒu ChÙng Cûa BŒnh SARS 

M¶t cách khái quát, bŒnh SARS b¡t ÇÀu v§i cÖn sÓt (thân nhiŒt cao hÖn 100.4 Ç¶ F [>38.0 Ç¶ C]). Nh»ng triŒu chÙng khác có th‹ gÒm 

có Çau ÇÀu, cäm thÃy khó chÎu, và Çau nhÙc mình mÄy. M¶t sÓ ngÜ©i cÛng có th‹ có nh»ng triŒu chÙng tÜÖng ÇÓi nhË cûa bŒnh ÇÜ©ng

hô hÃp lúc vØa ch§m bŒnh. Khoäng 10 Ç‰n 20% bŒnh nhân bÎ tiêu chäy. Sau 2 Ç‰n 7 ngày, các bŒnh nhân bŒnh SARS có th‹ b¡t ÇÀu 

ho khan. HÀu h‰t các bŒnh nhân m¡c chÙng viêm ph°i. 


BŒnh SARS lây lan nhÜ th‰ nào 

Cách chính mà bŒnh SARS lây lan dÜ©ng nhÜ là do s¿ ti‰p xúc gÀn gÛi gi»a ngÜ©i v§i ngÜ©i. Các chuyên gia cho r¢ng vi rút gây bŒnh

SARS ÇÜ®c truyŠn Çi m¶t cách dÍ dàng nhÃt qua nh»ng gi†t nÜ§c li ti tØ ÇÜ©ng hô hÃp (lan truyŠn qua gi†t nÜ§c li ti) ÇÜ®c tåo ra khi 

m¶t ngÜ©i nhiÍm bŒnh ho ho¥c nhäy mÛi. S¿ lan truyŠn qua gi†t nÜ§c này có th‹ xäy ra khi nh»ng gi†t nÜ§c tØ cÖn ho ho¥c cái nhäy 

mÛi cûa m¶t ngÜ©i bÎ nhiÍm bŒnh b¡n ra v§i m¶t khoäng cách ng¡n (thông thÜ©ng là t§i 3 feet) qua không khí và dính vào nh»ng

màng nh©n ª miŒng, mÛi ho¥c m¡t cûa nh»ng ngÜ©i ª gÀn Çó. Vi rút cÛng có th‹ lan truyŠn khi m¶t ngÜ©i s© vào m¶t bŠ m¥t ho¥c m¶t 

vÆt có dính nh»ng gi†t nÜ§c có chÙa vi rút và sau Çó s© vào miŒng, mÛi, ho¥c m¡t cûa mình. Ngoài ra, có khä næng là vi rút bŒnh

SARS có th‹ lan truyŠn m¶t cách r¶ng kh¡p hÖn qua không khí (lan truyŠn qua không khí) ho¥c qua nh»ng cách khác mà chúng ta 

chÜa bi‰t. 


Th‰ nào là ‘ti‰p xúc gÀn gÛi’?

Khi nói vŠ bŒnh SARS, s¿ ti‰p xúc gÀn gÛi có nghïa là chæm sóc ho¥c sÓng chung v§i m¶t ngÜ©i nào Çó bÎ m¡c bŒnh SARS ho¥c có

ti‰p xúc tr¿c ti‰p v§i nh»ng chÃt thäi ÇÜ©ng hô hÃp ho¥c thân dÎch cûa m¶t bŒnh nhân bŒnh SARS. Nh»ng ví dø vŠ s¿ ti‰p xúc gÀn gÛi

gÒm có hôn hít ho¥c ôm choàng lÃy nhau, dùng chung chén ÇÛa ly tách, nói chuyŒn v§i m¶t ngÜ©i nào Çó trong vòng 3 b¶, và tr¿c ti‰p

s© vào m¶t ngÜ©i nào Çó. S¿ ti‰p xúc gÀn gÛi không bao gÒm nh»ng hoåt Ç¶ng nhÜ Çi ngang qua m¶t ngÜ©i ho¥c ngÒi chung trong 

m¶t phòng ngÒi ch© ho¥c phòng làm viŒc trong m¶t th©i gian ng¡n.  


S¿ Ùng phó cûa CDC ÇÓi v§i bŒnh SARS trong vø b¶c phát næm 2003

CDC Çã c¶ng tác ch¥t chë v§i WHO và nh»ng ÇÓi tác khác trong m¶t n‡ l¿c toàn cÀu Ç‹ giäi quy‰t vø b¶c phát bŒnh SARS næm 2003.

VŠ phÀn mình, CDC Çã có nh»ng hành Ç¶ng sau Çây:
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Nh»ng Thông Tin Cæn Bän VŠ BŒnh SARS 
(ti‰p theo trang trÜ§c) 

•	 Khªi Ç¶ng Trung Tâm Hành ñ¶ng KhÄn CÃp (Emergency Operations Center) Ç‹ cung cÃp s¿ phÓi h®p và Ùng phó liên tøc 24 
gi© m‡i ngày.  

•	 Sº døng hÖn 800 chuyên gia y h†c và nhân viên h‡ tr® trong công tác Ùng phó v§i dÎch SARS.  
•	 Phái các nhân viên y t‰, các nhà dÎch tÍ h†c, và nh»ng chuyên viên khác Ç‰n tr® giúp trong nh»ng cu¶c ÇiŠu tra tåi ch‡ trên 

kh¡p th‰ gi§i. 
•	 Tr® giúp các cÖ quan y t‰ ti‹u bang và ÇÎa phÜÖng trong viŒc ÇiŠu tra nh»ng trÜ©ng h®p có th‹ là bŒnh SARS ª Hoa kÿ. 
•	 Ti‰n hành nh»ng cu¶c xét nghiŒm thÃu Çáo nh»ng phÄm mÅu lÃy tØ các bŒnh nhân bŒnh SARS Ç‹ nhÆn diŒn nguyên do gây 

bŒnh. 
•	 Thi‰t lÆp m¶t hŒ thÓng Ç‹ chuy‹n nh»ng thông báo vŠ lŒnh cänh báo y t‰ Ç‰n nh»ng ngÜ©i du hành có th‹ Çã có ti‰p xúc v§i 

nh»ng ca bŒnh SARS. 

CDC hiŒn Çang làm nh»ng gì 
CDC ti‰p tøc c¶ng tác v§i các cÖ quan khác cûa chính phû liên bang, các cÖ quan y t‰ ti‹u bang và ÇÎa phÜÖng, và nh»ng t° chÙc chæm 
sóc sÙc khÕe Ç‹ hình thành m¶t k‰ hoåch nh¢m nhÆn diŒn và Ùng phó nhanh chóng trong trÜ©ng h®p có s¿ xuÃt hiŒn trª låi cûa viŒc 
lây nhiÍm vi rút hình vÜong miŒn liên hŒ v§i bŒnh SARS tØ ngÜ©i này sang ngÜ©i khác. CDC Çã soån xong nh»ng væn bän khuy‰n 
nghÎ và chÌ dÅn Ç‹ giúp các gi§i chÙc y t‰ và nhân viên chæm sóc sÙc khÕe chuÄn bÎ các k‰ hoåch và các biŒn pháp Ç‹ có th‹ Ùng phó 
nhanh chóng ÇÓi v§i s¿ xuÃt hiŒn trª låi cûa bŒnh SARS tåi m¶t cÖ sª chæm sóc sÙc khÕe ho¥c trong c¶ng ÇÒng. Nh»ng khuy‰n nghÎ 
và chÌ dÅn này n¢m trong tài liŒu Public Health Guidance for Community-Level Preparedness and Response to Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS) ª ÇÎa chÌ: www.cdc.gov/ncidod/sars/guidance/index.htm. CDC cung cÃp nh»ng thông tin m§i nhÃt vŠ 
bŒnh SARS trên website vŠ bŒnh SARS: www.cdc.gov/sars/. 

ñ‹ bi‰t thêm chi ti‰t, xin Ç‰n www.cdc.gov/ncidod/sars ho¥c g†i ÇÜ©ng dây khÄn cûa CDC dành cho công chúng ª sÓ  
(888) 246-2675 (Ti‰ng Anh), (888) 246-2857 (Ti‰ng Tây ban nha), ho¥c (866) 874-2646 (Dành cho ngÜ©i khi‰m thính) 
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