
   類似 SARS.禽流感 猪流感人傳人 (中越)     980427 

DỊCH SARS CÚM GIA CẦM CÚM LỢN TRUYỀN TỪ NGƯỜI SANG NGƯỜI 
前世衛組織警告，猪流感疫情可能擴大到全球，目事實上猪流感和 SARS

禽流感一樣都會人傳人，猪流感會發燒、嘔吐腹瀉，載上口罩可以避免

被傳染，潛伏期有一到七天，而且青壯年最容易被感染。 

猪流感病毒來勢洶洶，科學家發現這是一種 A型流感病毒 H1N1，結合人

類、鳥類和猪的三種流感病毒，同時感染在猪隻身上，所產生的混合變

種病毒不但會在猪隻之間相互傳染，還會由猪傳染到人身上，再藉由口

沫和空氣在人類之間交互傳染。尤其是 25 到 45 歲之間，免疫力最強的

青壯年最容易受到感染。 

猪流感病毒的潛伏期大約是一到七天，初期症狀跟感冒差不多，包括發

燒、喉嚨痛、咳嗽等等，嚴重的時候甚至會嘔吐或腹瀉。目前猪流感並

沒有專用的疫苗，醫生暫時用克流感這些藥物來治療。所以預防猪流感

最好的方法還是要戴口罩、多洗手，避免出入人潮擁擠的地方。至於猪

肉，專家說只要煮熟了就可以安心吃。 

 
Tổ chức y tế thế giới cảnh báo, dịch cúm lợn có thể lây lan đến toàn cầu, trên 
thực tế cúm lợn và SARS cúm gia cầm giống nhau đều sẽ truyền từ người 
sang người, cúm lợn sẽ sốt, nôn đi ỉa chảy, đeo khẩu trang có thể tránh bị lây 
nhiễm, thời kỳ ủ bệnh từ 1 đến 7 ngày, còn thanh niên dễ bị nhiễm nhất. 
Vi rút cúm lợn đến rất nhanh, các nhà khoa học phát hiện đây là 1 loại vi rút 
cúm A H1N1, kết hợp 3 loại vi rút cúm người, chim và lợn, đồng thời lây 
nhiễm trên lợn, loại vi rút thay đổi sinh sản hỗn hợp không những truyền từ 
lợn sang lợn, mà còn truyền từ lợn sang người, thêm nữa do nước bọt và 
không khí truyền nhiễm người lẫn với người. Đặc biệt là 25 đến 45 tuổi, 
miễn dịch như thanh niên khoẻ mạnh cũng dễ bị lây nhiễm nhất. 
Thời kỳ ủ bệnh vi rút cúm lợn khoảng từ 1 đến 7 ngày, triệu chứng thời kỳ 
đầu cảm cúm, bao gồm sốt, họng đau, ho…lúc nghiêm trọng thậm chí sẽ nôn 
hoặc đi ỉa chảy. trước mắt cúm lợn chưa có thuốc chuyên dùng, bệnh viện 
tạm thời dùng một số thuốc điều trị. Cho nên đề phòng dịch cúm lợn phương 
pháp tốt nhất là đeo khẩu trang, rửa tay nhiều lần, tránh đến những nơi đông 
người. Còn thịt lợn, các chuyên gia nói chỉ cần nấu chín là có thể ăn yên tâm 
ăn. 

 


