
 

  

Những Câu Hỏi về Bệnh Zika 

 

Câu hỏi: Bệnh Zika là gì? 

Trả lời: Bệnh do vi-rút Zika được gây ra bởi vi-rút Zika, bệnh này lây truyền cho người chủ yếu qua vết 
chích của một con muỗi mắc bệnh (loại muỗi Aedes aegypti và muỗi Aedes albopictus). Bệnh này thường 
nhẹ và có những triệu chứng kéo dài khoảng một tuần, và nhiều người không có triệu chứng gì hoặc sẽ 
chỉ có những triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, nhiễm vi-rút Zika trong quá trình mang thai có thể gây dị tật 
bẩm sinh nghiêm trọng được gọi là chứng não nhỏ (tiếng Anh là microcephaly) và các dị tật não nghiêm 
trọng khác.  

 

Câu hỏi: Người bị nhiễm bệnh Zika như thế nào? 

Trả lời: Zika lây truyền cho người chủ yếu qua vết chích của loài muỗi Aedes bị bệnh (loại muỗi Aedes 
aegypti và muỗi Aedes albopictus). Một người phụ nữ mang thai có thể lây bệnh Zika cho bào thai của 
mình trong khi mang thai hoặc trong khoảng thời gian sanh con. Đồng thời, một người bị bệnh Zika có 
thể lây bệnh cho người phối ngẫu của họ. Chúng tôi khuyến khích những người đi du lịch hoặc sống tại 
những nơi có muỗi Zika nên bảo vệ bản thân mình tránh không bị muỗi chích và truyền bêṇh Zika qua 
đường tình dục. 

 

Câu hỏi: Khi bị bệnh Zika có thể gây ra những vấn đề sức khỏe gì?  

Trả lời: Nhiều người bị nhiễm bệnh Zika sẽ không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và kéo dài vài 
ngày đến một tuần. Tuy nhiên, bi ̣ nhiễm bệnh Zika trong khi mang thai có thể gây dị tật bẩm sinh nghiêm 
trọng được gọi là chứng não nhỏ và các dị tật não nghiêm trọng khác cho bào thai. Nghiên cứu hiện nay 
đề nghị rằng hội chứng Guillain-Barre (GBS), một căn bệnh không thường gặp liên quan tới hệ thống 
thần kinh, thường liên quan rất nhiều đến bệnh Zika; tuy nhiên, chỉ có một số ít người bị nhiễm vi-rút 
Zika gần đây bị hội chứng GBS. 

Khi một người nào đó đã bị nhiễm bệnh Zika, họ sẽ có nhiều khả năng được bảo vệ không bị nhiễm bệnh 
trong tương lai. Không có bằng chứng cho thấy rằng bị nhiễm bệnh Zika trong quá khứ làm tăng nguy cơ 
bị dị tật bẩm sinh trong những lần mang thai trong tương lai.  

 

Câu hỏi: Phụ nữ mang thai có nên đi du lịch đến những nơi xác nhận là có bệnh Zika không?  

Trả lời: Không. Phụ nữ mang thai không nên đi du lịch đến bất cứ nơi nào có bệnh Zika. Những người đi 
du lịch đến nơi bùng phát bệnh Zika có thể bị lây nhiễm bệnh Zika, và việc lây nhiễm bệnh Zika trong khi 
mang thai có thể gây chứng não nhỏ và các dị tật não nghiêm trọng khác trong bào thai. 



 

  

Câu hỏi: Nếu tôi đang đi du lịch đến một nơi có bệnh Zika, tôi có nên quan tâm đến bệnh Zika 
không?  

Trả lời: Những người đi du lịch đến nơi có bệnh Zika có thể bị lây nhiễm bệnh Zika, và Trung tâm Kiểm 
Soát và Phòng Ngừa Bệnh (CDC) có cung cấp thông báo cho những người du lịch đi đến những nơi đó. 
Nhiều người sẽ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng gì. Tuy nhiên, bệnh Zika có thể gây chứng 
não nhỏ và các dị tật não nghiêm trọng khác trong bào thai. Vì lý do này, phụ nữ mang thai không nên đi 
du lịch đến vùng nào có bêṇh Zika, và phụ nữ đang muốn có thai nên nói chuyện với bác sĩ của họ trước 
khi đi du lịch hoặc trước khi người phối ngẫu của họ đi du lịch. Điều đặc biệt quan trọng là phụ nữ muốn 
chưa hoặc tránh mang thai liên tục sử dụng biện pháp ngừa thai hiệu nghiệm nhất mà họ có thể sử dụng 
được. Những người đi du lịch đến những nơi có bệnh Zika nên thực hiện các bước phòng ngừa trong và 
khi sau khi họ đi du lịch để tránh bi ̣ muỗi chích và truyền Zika qua đường tình dục.    
 
 
Câu hỏi: Người ta có thể làm gì để ngăn ngừa bệnh Zika? 
  
Trả lời: Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh Zika là tự bảo vệ bản thân và gia đình của quý vị không bị 
muỗi chích: 

Hãy sử dụng thuốc chống côn trùng có đăng ký với Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA). 

Hãy mặc áo dài tay và quần dài.  

Hãy ngủ trong mùng chống mũi nếu không có máy lạnh hoặc phòng có màn chắn hoặc nếu ngủ ngoài 
trời.  

Bệnh Zika có thể lây truyền từ một người bị nhiễm bệnh Zika cho người phối ngẫu của họ. Bao cao su có 
thể giảm nguy cơ lây bệnh Zika khi quan hệ tình dục. Bao cao su bao gồm bao cao su cho đàn ông và phụ 
nữ. Để có hiệu nghiệm, bao cao su nên được sử dụng từ lúc bắt đầu đến khi xong, bất cứ lúc nào trong lúc 
quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn và đường miệng và trong khi dùng chung đồ chơi tình dục. 
Không quan hệ tình dục loại trừ nguy cơ lây bệnh Zika từ quan hệ tình dục. Cặp đôi nào mang thai và có 
một người đã đi du lịch hoặc sống ở nơi có bệnh Zika nên sử dụng bao cao su bất cứ lúc nào họ quan hệ 
tình dục hoặc không quan hệ tình dục trong khi mang thai.  

 

Câu hỏi: Những triệu chứng của bệnh do vi-rút Zika gây ra là gì?  

Trả lời: Những triệu chứng thường gặp nhất của bệnh do vi-rút Zika gây ra là sốt, phát ban, đau khớp, và 
mắt đỏ. Những triệu chứng khác bao gồm đau cơ bắp và nhức đầu. Nhiều người bị nhiêm̃ bệnh Zika sẽ 
không có triệu chứng gì hoặc có triệu chứng nhẹ và có thể kéo dài vài ngày đến một tuần.  

 

 



 

  

Câu hỏi: Bệnh Zika được chẩn đoán như thế nào? 

Trả lời: Để chẩn đoán bệnh Zika, bác sĩ của quý vị sẽ hỏi quý vị về lần du lịch gần đây nhất và các triệu 
chứng quý vị có thể có, và lấy mẫu máu hoặc nước tiểu để kiểm tra bệnh Zika hoặc các vi-rút giống vậy.  

 

Câu hỏi: Người vừa trở về từ một nơi có bệnh Zika có thể xét nghiệm vi-rút không?   

Trả lời: Xét nghiệm vi-rút Zika được thực hiện tại Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh (CDC) và 
một số văn phòng y tế của tiểu bang và điạ phương. Hãy gặp bác sĩ của quý vị nếu quý vị có các triệu 
chứng cho bệnh Zika và vừa đến nơi có bệnh Zika. Bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu các xét nghiệm để 
tìm vi-rút Zika hoặc các vi-rút giống vậy như là dengue và chikungunya. 

 

Câu hỏi: Phụ nữ mang thai vừa đi du lịch đến một nơi có Zika nên làm gì?  

Trả lời: Phụ nữ mang thai vừa đi du lịch đến một nơi có Zika nên nói chuyện với bác sĩ của họ về chuyến 
du lịch này, ngay cả khi họ không cảm thấy bệnh. Phụ nữ mang thai nên gặp bác sĩ nếu họ có các triệu 
chứng của bệnh Zika trong chuyến đi của họ hoặc trong vòng 2 tuần sau khi đi du lịch. Tất cả phụ nữ 
mang thai có thể bảo vệ mình bằng cách tránh không đi du lịch đến nơi có Zika, tránh không bị muỗi 
chích, và làm theo cách đề phòng được đề nghị để không bị bệnh Zika truyền qua đường tình dục.  

 

Câu hỏi: Tôi không có bầu, nhưng những lần có bầu trong tương lai của tôi có bị nguy hiểm không 
nếu tôi bị nhiễm vi-rút Zika?  

Trả lời: Hiện nay, không có bằng chứng nào cho thấy rằng phụ nữ bình phục từ việc nhiễm vi-rút Zika 
(vi-rút không còn trong cơ thể của cô ta) sẽ có các biến chứng khi mang thai liên quan đến bệnh Zika 
trong tương lai. Dựa theo thông tin từ sự lây nhiễm tương tự, khi một người bị nhiễm vi-rút Zika và đã 
không còn vi-rút, họ có khả năng được bảo vệ để không bi ̣ nhiễm Zika trong tương lai.  

Nếu sắp tới, quý vị đang muốn có em bé và quý vị hoặc người phối ngẫu của quý vị sống trong hoặc du 
lịch đến một nơi có Zika, hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị hoặc nhà cung cấp sự chăm sóc y tế khác. 
Đàn ông vừa đi du lịch đến nơi có Zika hoặc người bị nhiễm Zika nên chờ ít nhất là 6 tháng sau khi đi du 
lịch (hoặc 6 tháng sau khi các triệu chứng bắt đầu nếu họ bị bệnh) trước khi thử quan hệ tình dục với 
người phối ngẫu. Phụ nữ nên chờ ít nhất là 8 tuần sau khi đi du lịch (hoặc 8 tuần sau khi các triệu chứng 
bắt đầu nếu họ bị bệnh) trước khi họ thử mang thai.  

 

 

 



 

  

Câu hỏi: Gần đây, tôi đã ở tại một nơi có Zika. Tôi cần chờ bao lâu sau khi quay về để thử mang 
thai?  

Trả lời: Đàn ông vừa đi du lịch đến nơi có Zika nên chờ ít nhất là 6 tháng sau khi đi du lịch (hoặc 6 tháng 
sau khi các triệu chứng bắt đầu nếu họ bị bệnh) trước khi thử quan hệ tình dục với người phối ngẫu của 
họ. Phụ nữ nên chờ ít nhất là 8 tuần sau khi đi du lịch (hoặc 8 tuần sau khi các triệu chứng bắt đầu nếu họ 
bị bệnh) trước khi họ thử mang thai. Thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn cho đàn ông vì Zika ở trong tinh dịch 
lâu hơn trong dung dịch cơ thể.  

 

Câu hỏi: Thuốc chống côn trùng nào thì hiệu nghiệm nhất để ngăn lây nhiễm do muôĩ chı́ch?  

Trả lời: Để ngăn ngừa bệnh Zika và các bệnh khác lây từ muỗi, hãy sử dụng thuốc chống côn trùng có 
đăng ký với Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường trên da không được che. Thuốc chống côn trùng nên bao gồm 
một trong những thành phần sau: DEET, picaridin, IR3535, tinh dầu khuynh diêp̣ chanh (oil of lemon 
eucalyptus), para-menthane-diol, hoặc 2-undecanone. Hoạt chất có thành phần cao hơn thì cung cấp sự 
bảo vệ lâu hơn. Luôn làm theo hướng dẫn trên nhãn dán khi sử dụng chất chống côn trùng.  

 

Câu hỏi: Thuốc chống côn trùng nên được sử dụng như thế nào trên trẻ em để ngăn ngừa bị muỗi 
chích và vi-rút mà một số loài muỗi có thể lây lan?   

Trả lời: Quý vị không nên sử dụng thuốc chống côn trùng cho trẻ em dưới 2 tháng tuổi. Đừng sử dụng 
các sản phẩm có chứa tinh dầu khuynh diêp̣ chanh (oil of lemon eucalyptus) hoặc para-menthane-diol cho 
trẻ em dưới 3 tuổi. Đừng cho thuốc chống côn trùng lên tay, mắt, miệng, và vết da bị cắt hoặc tấy rát của 
trẻ. Người lớn nên xịt thuốc chống côn trùng vào tay và bôi lên mặt của trẻ. Màn chống muỗi có thể được 
sử dụng để che trẻ em dưới 2 tháng tuổi trong ghế xách tay, xe đẩy, hoặc nôi để bảo vệ trẻ không bị muỗi 
chích.  

 

Câu hỏi: Có an toàn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khi đi du lịch đến nơi có Zika hay không? 

Trả lời: Bản hướng dẫn đi du lịch của Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh (CDC) cho những nơi 
có Zika áp dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cũng như là người lớn. CDC đề nghị những người đi du lịch 
đến những nơi có Zika bảo vệ chính mình để không bị muỗi chích trong khi đi du lịch và 3 tuần sau khi 
trở về từ chuyến đi. Để biết các cách an toàn và hiệu nghiệm cho việc bảo vệ con em của quý vị không bị 
muỗi chích, xin vào thăm trang ngăn ngừa bệnh Zika của Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh. 
Hầu hết trẻ em bị nhiễm vi-rút Zika không có triệu chứng gì hoặc có triệu chứng bệnh nhẹ, cũng giống 
như người lớn bị nhiễm vi-rút Zika. 

 

 



 

  

Câu hỏi: Tôi nên làm gì nếu tôi hoặc một người thân trong nhà bị bệnh Zika?   

Trả lời: Nhiều người bị nhiễm vi-rút Zika sẽ không có triệu chứng gì hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ và kéo 
dài vài ngày đến một tuần. Nếu quý vị có các triệu chứng của bệnh Zika (sốt, phát ban, đau khớp, hoặc 
mắt đỏ) và quý vị sống trong hoặc vừa đi du lịch đến nơi có Zika, quý vị nên gặp bác sĩ của quý vị hoặc 
nhà cung cấp sự chăm sóc y tế và cho họ biết về các triệu chứng của quý vị và chuyến đi vừa qua. Không 
có loại thuốc cụ thể nào cho bệnh Zika, nhưng quý vị có thể chữa trị các triệu chứng. Nếu quý vị bị chẩn 
đoán bị bệnh Zika, hãy bảo vệ những người quanh quý vị bằng cách thực hiện những bước để ngăn không 
bi ̣ muỗi chích và qua quan hệ tình dục. Vì Zika thường có thể được tìm thấy trong máu trong khoảng tuần 
đầu tiên khi lây nhiễm và có thể truyền cho người khác qua vết muỗi chích, hãy giúp ngăn ngừa không để 
người khác bị nhiễm bệnh bằng cách làm theo những bước phòng ngừa một cách nghiêm túc để không bị 
muỗi chích trong tuần đầu bị bệnh.  

 

Câu hỏi: Chúng ta có nên quan tâm về bệnh Zika ở nước Hoa Kỳ không?  

Trả lời: Zika được lây truyền qua muỗi trong vùng Quận Miami-Dade, Florida và Brownsville, Texas. 
Phụ nữ mang thai không nên đi du lịch đến vùng được xác định ở Quận Miami-Dade, FL và Brownsville, 
Texas. Phụ nữ mang thai và người phối ngẫu của mình nếu quan tâm đến việc có thể nhiễm bệnh Zika, có 
thể dời những chuyến đi không cần thiết đến các vùng của Quận Miami-Dade và Brownsville.  

Nhiều vùng trong nước Hoa Kỳ có loại muỗi có thể bị nhiễm và lây lan vi-rút Zika. Mọi người có thể tự 
bảo vệ mình không bị muỗi chích bằng cách mặc áo dài tay và quần dài, ở trong nơi có máy lạnh và có 
màn chắn cửa sổ và cửa ra vào, xịt quần áo và đồ che chắn với chất permethrin, và sử dụng thuốc chống 
côn trùng có đăng ký với Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường có một trong những thành phần sau: DEET, 
picaridin, IR3535, tinh dầu khuynh diêp̣ chanh (oil of lemon eucalyptus), para-menthane-diol, hoặc 2-
undecanone. 

 

 

Trang vừa được cập nhật: ngày 16 tháng 10 năm 2016.  

Được dịch từ một trang tiếng Anh của Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh (CDC). 
https://www.cdc.gov/zika/about/questions.html 

 

 

 

 


