
 

Bệnh Sởi 
Bệnh sởi là một bệnh rất nghiêm trọng và truyền nhiễm. Vi rút sởi có thể lây qua đường hô hấp khi 
bệnh nhân thở, ho hoặc hắt hơi. Các triệu chứng bao gồm ho, sốt, sổ mũi và viêm kết mạc cũng như 
phát ban đỏ xuất hiện trên mặt, cổ, cánh tay và chân. 
 
Nhờ công tác tiêm chủng mà ngày nay bệnh sởi là một bệnh hiếm gặp ở Canada. Tuy nhiên, bệnh sởi 
còn phổ biến ở những khu vực khác trên thế giới và vẫn có thể xuất hiện ca bệnh ở Canada. Tiêm vắc-
xin là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh sởi. Tiêm chủng cho bản thân đồng thời cũng là bảo vệ người 
khác. Vắc-xin phòng bệnh sởi, quai bị và sởi Đức (MMR) được tiêm miễn phí theo chương trình tiêm 
chủng định kỳ cho trẻ. Hãy gọi cho đơn vị chăm sóc sức khỏe của bạn để đặt lịch hẹn. Nếu bạn xuất 
cảnh tới một quốc gia mà bệnh sởi còn phổ biến, bạn có thể tiêm phòng tại phòng khám sức khỏe 
xuất cảnh. Để tìm phòng khám xuất cảnh ở gần bạn, hãy truy cập Hướng dẫn của HealthLink BC. 
 
Để biết thêm thông tin về bệnh sởi và tiêm chủng, hãy nhấp chuột vào liên kết dưới đây. Nếu bạn 
còn câu hỏi, hãy gọi 8-1-1. 
 

Câu hỏi Thường gặp về Bệnh Sởi 

Tìm kiếm câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về bệnh sởi. Tìm hiểu phương thức lây truyền, 
khoảng thời gian để xuất hiện triệu chứng và các triệu chứng cần chú ý. Tìm hiểu cách phòng bệnh 
sởi, từ tiêm phòng đến tránh dùng chung thực phẩm và đồ uống. 

Các Chủ đề Nổi bật 

Bệnh Sởi 

Tìm hiểu phương thức lây truyền và các triệu chứng của bệnh sởi. Tìm hiểu những việc cần làm nếu 
bạn nghi ngờ mình mắc bệnh sởi và cách hạn chế lây bệnh cho người khác. 
 Bệnh Sởi (HealthLinkBC File #14b) 
 Bệnh Sởi (Rubeola) 
 Ban sởi 

Vắc-xin sởi 

Vắc xin ngừa bệnh sởi nằm trong chương trình tiêm chủng định kỳ cho trẻ. Tìm hiểu về thời điểm nên 
cho trẻ tiêm phòng, lợi ích của tiêm chủng, v.v. 
 Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sởi, Quai Bị, Sởi Đức (HealthLinkBC File #14a) 
 Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Sởi, Quai Bị, Sởi Đức và Thủy Đậu (MMRV) (HealthLinkBC File #14e) 

 

 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://www.healthlinkbc.ca/measles-faq
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14b-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw198187
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zm2622
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14a-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile14e-v.pdf


Tiêm chủng 

Tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo vệ bạn và gia đình khỏi các bệnh nghiêm trọng và có thể gây tử 
vong. Tiêm chủng cho bản thân đồng thời cũng là bảo vệ người khác. Tìm hiểu thêm về tiêm chủng 
tại British Columbia bằng cách truy cập Điểm nổi bật về Tiêm chủng của chúng tôi. 
 Kinh Nghiệm Chủng Ngừa Tốt Đẹp Hơn cho Trẻ (HealthLinkBC File #50e) 
 Lịch tiêm chủng của B.C 
 Các Thuốc Chủng Ngừa Tuổi Thơ Đều An Toàn (HealthLinkBC File #50c) 
 Các Lợi Ích của Việc Chủng Ngừa cho Con Quý Vị (HealthLinkBC File #50b) 
 Hệ Miễn Dịch của Con Quý Vị và Thuốc Chủng Ngừa (HealthLinkBC File #50a) 

Sức khỏe khi xuất cảnh 

Tiêm chủng là một phần quan trọng trong kế hoạch xuất cảnh của bạn. Tìm hiểu thêm về tiêm chủng 
tại British Columbia bằng cách truy cập Điểm nổi bật về Tiêm chủng của chúng tôi. Để biết thêm 
thông tin về các loại vắc-xin liên quan tới việc xuất cảnh ra khỏi Canada, vui lòng truy cập: 
 Khuyến Cáo Sức Khỏe cho Người Du Lịch (HealthLinkBC File #41a) 
 Sức khỏe khi xuất cảnh 
 Chủng Ngừa Du Lịch cho Người Lớn (HealthLinkBC File #41c) 
 Du Lịch với Trẻ Em (Tài liệu #41d của HealthLinkBC) 
 Lưu ý về Sức khỏe khi Xuất cảnh 

Cơ quan Y tế của bạn 

Một số cơ quan y tế có cung cấp thông tin về bệnh sởi. Hãy xem liên kết dưới đây. 

 Cơ quan Y tế Quốc gia Tối cao: Bệnh Sởi 
 Fraser Health 

o Bệnh Sởi 
o Báo động về bệnh sởi tới các đơn vị chăm sóc y tế – Dịch sởi bùng phát tại Vancouver 

Coastal Health 
 Interior Health: Đảm bảo công tác tiêm chủng bệnh sởi được cập nhật 
 Island Health: Vắc-xin Sởi 
 Vancouver Coastal Health 

o Bệnh Sởi 
o Bệnh Sởi tại VCH 

Bạn có thể nhận vắc-xin sởi từ đơn vị y tế công cộng tại địa phương, trung tâm y tế cộng đồng, cơ sở 
chăm sóc cơ bản, phòng khám của bác sĩ, phòng khám sức khỏe xuất cảnh và các nhà thuốc (cho 
người từ 5 tuổi trở lên). 
 
Bạn có thể tìm đến một đơn vị y tế ở gần bạn trên ImmunizeBC. Để nhận vắc-xin liên quan đến xuất 
cảnh, hãy liên hệ phòng khám sức khỏe xuất cảnh. Bạn nên gọi điện trước để đảm bảo họ có sẵn vắc-
xin trong kho. 

 

https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/immunizations
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50e-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/tools-videos/bc-immunization-schedules
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50c-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50b-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50a-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/immunizations
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41a-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/te7636
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41c-v.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile41d-v.pdf
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices
http://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/measles
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/measles#.XGxC8aJKhhE
https://www.fraserhealth.ca/employees/medical-health-officer-updates/measles-alert-to-health-care-providers-vancouver-coastal-health-measles-outbreak#.XH15fIcUd9A
https://www.interiorhealth.ca/AboutUs/MediaCentre/NewsReleases/Documents/Make%20Sure%20Measles%20Immunizations%20are%20Up%20To%20Date.pdf
https://www.islandhealth.ca/health-alerts/health-alerts/measles-cases-vancouver-bc-washington-state
http://www.vch.ca/public-health/health-topics-a-z/topics/measles
http://www.vch.ca/about-us/news/news-releases/two-new-measles-cases-more-possible-public-exposures-confirmed
https://immunizebc.ca/finder
https://www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/vaccination-centres-canada-british-columbia.html


Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC File, xin viếng trang mạng 

www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương quý vị. Để có thông 

tin và lời khuyên y khoa không khẩn cấp tại B.C., xin viếng trang mạng www.HealthLinkBC.ca hoặc 

gọi 8-1-1 (miễn phí). Để có sự giúp đỡ cho người điếc và lãng tai, xin gọi 7-1-1. Các dịch vụ dịch thuật 

có sẵn cho hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu. 

Những Trang Web Hữu ích 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch BC (BCCDC) 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch BC (BCCDC) là một tổ chức thuộc Sở Y Tế cấp Tỉnh. Cơ quan này chỉ 
đạo về y tế công cộng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia thông qua công tác giám sát, phát hiện, phòng ngừa 
và tư vấn. Họ còn cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị trực tiếp cho những người mắc các bệnh có 
thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Để tìm hiểu thêm về bệnh sởi và vắc-xin sởi, hãy nhấn vào 
liên kết dưới đây. 
 Bệnh Sởi 
 Thông tin về Bệnh Sởi cho Người dân British Columbia 
 Vắc-xin Sởi 

ImmunizeBC 

ImmunizeBC hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe của người dân British Columbia và giảm số lượng 
các ca nhiễm khuẩn do các bệnh có thể ngăn ngừa bằng vắc-xin bằng cách cung cấp thông tin tiêm 
chủng đến từng người, từng nhà và từng đơn vị y tế. Tiêm chủng có thể cứu người. Tìm hiểu thêm về 
các loại vắc-xin thông dụng, đối tượng nên dùng và tầm quan trọng của công tác tiêm chủng kịp thời. 
 ImmunizeBC 

Cơ quan Y tế Công cộng của Canada (PHAC) 

Cơ quan Y tế Công cộng của Canada là Cơ quan Liên bang chịu trách nhiệm cho công tác nâng cao sức 
khỏe, ngăn chặn và kiểm soát các bệnh và chấn thương mạn tính, ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh 
truyền nhiễm, đồng thời chuẩn bị và ứng phó với những tình huống khẩn cấp về y tế công cộng. Để 
biết thêm thông tin về bệnh sởi, bao gồm phương thức lây truyền và cách phòng ngừa, hãy nhấp 
chuột vào liên kết dưới đây. 
 Bệnh Sởi 
 
 
Cập nhật lần cuối: Ngày 25 Tháng 02 Năm 2019 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/measles
http://www.bccdc.ca/about/news-stories/stories/measles-information-for-british-columbians
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/vaccines-in-bc
https://immunizebc.ca/measles
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/measles.html

