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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

PHÒNG, CHỐNG BỆNH BẠCH HẦU 

1. Khái niệm về bệnh bạch hầu: 

Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn 

bạch hầu gây nên; bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở 

người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp 

hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh 

nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư 

đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Biểu hiện bệnh có thể 

từ nhẹ đến nặng, thường có giả mạc màu trắng ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, 

thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc 

mắt hoặc bộ phận sinh dục, trường hợp nặng có thể gây biến chứng và tử vong. 

2. Những điều cần biết về bệnh bạch hầu: 

Bệnh Bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng nhiễm độc do trực khuẩn Bạch 

hầu gây ra (Corynebacterium diphtheria). Vi khuẩn tiết ra ngoại độc tố gây tổn 

thương nhiều tổ chức và cơ quan của cơ thể. 

+ Đường lây truyền 

- Lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp 

hoặc gián tiếp, có thể xâm nhập qua da tổn thương gây bạch hầu da… 

+ Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh 

- Bạch hầu thể họng: sốt nhẹ, đau họng, ho, khàn tiếng, chán ăn. Sau 2-3 

ngày, xuất hiện giả mạc hai bên thành họng, có màu trắng ngà, xám, đen, dai, 

dính, dễ chảy máu. Bệnh có thể qua khỏi hoặc trở nên trầm trọng và tử vong 

trong vòng 6-10 ngày. 

- Trường hợp bệnh nặng không có biểu hiện sốt cao nhưng có thể sưng cổ 

và làm hẹp đường thở. 



+ Biến chứng của bệnh: Độc tố bạch hầu có thể gây các tổn thương sau: 

- Viêm cơ tim, tổn thương hệ thần kinh dẫn truyền cơ tim, tử vong do đột 

ngột trụy tim mạch. Một số bệnh nhân bị viêm cơ tim và van tim, sau nhiều năm 

gây ra bệnh tim mãn và suy tim. 

- Thoái hóa thận, hoại tử ống thận, chảy máu lớp tủy và vỏ thượng thận. 

- Tắc nghẽn đường hô hấp và gây tử vong trong vòng 6-10 ngày. 

3. Triệu chứng của bệnh bạch hầu: 

- Sốt nhẹ, đau đầu. 

- Viêm họng giống như viêm amidan, dẫn tới khó thở. 

- Đau họng dẫn tới chán ăn. 

- Ho, giọng nói khàn, sổ mũi, hơi thở hôi. 

- Da trở nên xạm đen, hay hồi hộp, lo lắng, đánh trống ngực. 

- Sau khi thấy triệu trứng trên khoảng 2 - 3 ngày, ở trong họng, thanh 

quản, mũi xuất hiện màng giả có màu trắng ngà. Màng giả bạch hầu này dai, 

dính và khi bóc màng giả sẽ gây chảy máu. Khi đó, màng giả có thể có màu 

xám hoặc đen. 

Bệnh nhân bạch hầu có thể qua khỏi hoặc trở nên trầm trọng và tử vong 

trong vòng 6 – 10 ngày. Triệu chứng của bệnh nặng không sốt cao nhưng có thể 

sưng cổ khiến đường thở. 

4. Các biến chứng thường gặp của bệnh bạch hầu:  

Biến chứng tim mạch : Viêm cơ tim do nhiễm độc là biến chứng thường 

gặp của bệnh bạch hầu và thường xảy ra vào ngày thứ hai đến ngày thứ bảy sau 

khi mắc bệnh.  

Biến chứng thần kinh: Bao gồm liệt cục bộ các dây thần kinh sọ (số 4, số 

10), xuất hiện sớm nhất vào ngày thứ 5, có thể kèm nhìn mờ, khó nuốt... Bệnh 

nhân có thể xuất hiện suy tim và trụy mạch do thoái hóa các trung tâm vận 

mạch và liệt lớp cơ động mạch vào tuần lễ thứ hai hoặc thứ 3 sau phát bệnh. 



Biến chứng viêm dây thần kinh ngoại biên: Đây là biến chứng muộn có 

khi xảy ra 12 tuần sau khi bị bệnh. Bệnh nhân có thể bị liệt hoặc bị tổn thương 

dây thần kinh hoành. 

5. Cách phòng bệnh bạch hầu 

Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo 

người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: 

1. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; 

giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh 

hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 

2. Đảm bảo nhà ở, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. 

3. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được 

cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. 

4. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc 

phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế. 

 Trên đây là những điều cần biết về bệnh bạch hầu. Hy vọng bài tuyên 

truyền này sẽ đem lại những kiến thức bổ ích và thiết thực giúp các thầy cô và 

các em hiểu biết và có cách phòng tránh bệnh này.      

Nguồn: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế    

  HIỆU TRƯỞNG     Người tuyên truyền 
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