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1. Tình hình bệnh đậu mùa khỉ 
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1. Tình hình bệnh đậu mùa khỉ 
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1. Tình hình bệnh đậu mùa khỉ 

Việt nam 

• Chưa ghi nhận trường hợp mắc đậu mùa khỉ nào. 

• Từ ngày 15/3/2022 bắt đầu mở cửa đón khách du 

lịch 

TP.HCM 

 Cửa ngõ giao lưu với thế giới 

 Mật độ dân số cao 

Bình phước 

 Cửa khẩu biên giới  

Nguy cơ xâm nhập các ca bệnh từ nước ngoài + 

lây lan trong cộng đồng rất lớn. 

  Việc triển khai giám sát Đậu mùa khỉ là cần thiết 
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2. Căn cứ pháp lý 

 Công văn số 2668/BYT-DP ngày 24/5/2022 

của Bộ Y tế về tăng cường giám sát và 

phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. 

 Công văn số 3900/SYT-NVY ngày 

11/06/2022 của Sở Y tế về việc hướng dẫn 

tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh 

đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố. 

 Công văn số 5033/SYT-NVY ngày 

25/07/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường 

giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ 

trên địa bàn thành phố.  
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3. Định nghĩa 

3.1 Trường hợp nghi ngờ 

Phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn 

mủ kể từ ngày 01/01/2022. 

Và có một hoặc nhiều các triệu chứng sau: 

đau đầu, sốt (> 380C), nổi hạch, đau cơ, đau 

lưng, suy nhược. 

Và đã loại trừ các bệnh thủy đậu, herpes, 
sởi... 



3. Định nghĩa 

3.2 Trường hợp bệnh có thể: là trường hợp 

bệnh nghi ngờ VÀ có một hoặc nhiều yếu tố 

dịch tễ sau: 

Trong vòng 21 ngày trước khi khới phát triệu 

chứng: 

Tiếp xúc với ca xác định/có thể 

Tiếp xúc với vật dụng bị ô nhiễm: quần, áo, 

đồ dùng cá nhân của BN. 

Đến quốc gia có lưu hành bệnh đậu mùa khỉ 

Nhiều bạn tình 

 



3. Định nghĩa 

3.3 Trường hợp ca xác định:  

Có kết quả xét nghiệm Realtime PCR 

Có kết quả giải trình tự gen xác định là 

MPXV. 



4. Phạm vi triển khai  

 
Thời gian 

Từ tháng 8/2022  

Địa điểm 

Toàn bệnh viện 

Phòng khám tư 

 



5. Quy trình sàng lọc tại TYT/phòng khám 

 

 

 Cơ sở KCB ban 

đầu TYT/phòng 

khám tư 

Trường hợp nghi 

ngờ 

Hướng dẫn đến 

TTYT gần nhất 

Khám sàng lọc, loại 

trừ các yếu tố dịch 

tễ, cđ phân biệt.  

Tổng hợp, xác 

minh, theo dõi, báo 

cáo về HCDC 



5. Quy trình sàng lọc, lấy mẫu tại bệnh viện 

 

       

       

 

 

 

 

                                                   Không đủ điều kiện 

                                                                         Bệnh trở nặng 

                                                       

Bệnh viện 

Trường hợp có thể 

Trong thời gian 

chờ KQ 

• Lấy mẫu XN gửi về BV BNĐ và Viện 

Pasteur 

• Gửi phiếu điều tra ca bệnh về email HCDC 

Trường hợp nghi 

ngờ đến BV 

Cách ly BN tại 

khu cách ly của 

BV 

Hướng dẫn BN 

cách ly tại nhà 
Chuyển cách ly tại 

BV BNĐ 

Khám sàng lọc 

Khai thác yếu tố dịch tễ 



6. Quy định báo cáo 
 

• Các khoa/phòng chức năng báo cáo về phòng 

KHTH về các ca bệnh nghi ngờ, có thể. 

• phòng KHTH tổng hợp lại, gửi bản Scan phiếu điều 

tra trường hợp có thể về Email của HCDC 

• Thời gian: trong vòng 24 giờ sau phát hiện ca bệnh 

• Email của HCDC: bcbtn.hcdc@gmail.com 





Lưu ý 

Khi có ca xác định hoặc ca có thể đang chờ KQXN 

Điều tra mở rộng xung quanh tại nơi có nguy cơ 

cao (nơi ở, nơi làm việc) của BN  Lập danh 

sách người tiếp xúc gần trong vòng 21 ngày kể 

từ ngày có triệu chứng. 

Hướng dẫn BN đeo khẩu trang, sử dụng riêng 

vật dụng, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và cách ly 

theo quy định. 

Điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thời gian 

cách ly đến khi hết triệu chứng lâm sàng. 

 



Lưu ý 

Phương tiện di chuyển: 

Ca nghi ngờ, có thể: hướng dẫn tự di chuyển 

bằng phương tiện cá nhân đến TTYT/BV. 

Đối với ca xác định: nếu BN cách ly tại nhà thì 

liên hệ với BV hoặc TTYT để được vận chuyển 
bằng xe cấp cứu. 



7. Hướng dẫn giám sát 

(1) Người tiếp xúc gần với ca xác định hoặc ca có 

thể đang chờ KQXN 

Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày 

kể từ ngày tiếp xúc. 

Khi có triệu chứng: hạn chế tiếp xúc người khác, 

thông báo ngay đến TYT, TTYT. 

Hạn chế tối đa tiếp xúc với BN và những người 
khác đặc biệt là trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, 

SDMD. 

Người chăm sóc phải mang phòng hộ cá nhân, 

rửa tay bằng xà phòng sau thời gian chăm sóc. 



7. Hướng dẫn giám sát (tt) 

  



7. Hướng dẫn giám sát (tt) 
(3) người cách ly 

  



8. Nguyên tắc phòng ngừa 
 

  



8. Nguyên tắc phòng ngừa 
 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


