
   Tiêm phòng bệnh dại kịp thời và đầy đủ
      Bảo vệ bạn, gia đình và vật nuôi của bạn

Bệnh dại gây chết người
phòng tránh được nhưng 

Chó dại thể điên cuồng:
chó thay đổi thói quen thường 
ngày, hay tấn công và hung 
dữ bất thường, tiếng sủa 
thay đổi, rống lên như 
tiếng hú, trễ hàm, thè lưỡi ra ngoài, sợ gió, sợ nước và 
chảy nhiều nước dãi.

5/ Dấu hiệu bệnh dại ở chó như thế nào?

Có 2 thể bệnh dại cho thấy 
chó đã mắc bệnh:

Chó dại thể bại liệt (thể câm): 
chó trông buồn bã, mệt mỏi, 
nhai nuốt khó khăn. Chó bị bại 
   liệt, hàm trễ và nước dãi 
        chảy nhiều.

Rửa và xối nước ngay vào vết cắn liên 
tục trong vòng 15 phút với nước 
sạch và xà phòng đặc. Nếu không 
có xà phòng hãy xối nước vào 
vết thương. Đây là biện pháp sơ
cứu hiệu quả nhất để phòng 
chống bệnh dại.

Sát khuẩn vết cắn với thuốc 
sát trùng như cồn y tế, cồn i-ốt 
(thuốc đỏ) nếu có.

6/ Người bị động vật cắn 
   cần phải làm gì?

Không hoảng hốt, làm tất cả các bước sau 
để phòng ngừa nhiễm dại:

Đến ngay trung tâm y tế 
gần nhất để được tư vấn 
và tiêm vắc xin phòng 
bệnh dại kịp thời.

Hạn chế làm dập vết 
thương và không băng 
kín vết thương.

Tuyệt đối không tự chữa 
hoặc nhờ thầy lang 
khám chữa.

7/ Cần làm gì khi thấy vật 
   nuôi cắn người?

Thông báo ngay cho nhân viên thú y xã và tổ trưởng 
khu vực để bắt vật nuôi lại.
Giúp đỡ người bị cắn và đưa cới cơ sở y tế để được sơ 
cấp cứu và tiêm phòng.
Hợp tác với thú y xã để nhận diện và bắt vật nuôi đã 
cắn người.

Cố gắng bắt vật nuôi để xích hay nhốt 
lại vào chuồng nếu có thể làm được 
việc này một cách an toàn.
Thông báo ngay cho thú y xã và tổ trưởng 
khu mình ở để giúp bắt vật nuôi lại.
Không đụng chạm vào vật nuôi để 
đảm bảo an toàn trong khi chờ 
nhân viên thú y đến.
Giúp đỡ người bị cắn và đưa tới cơ 
sở y tế để được 
sơ cấp cứu 
và tiêm phòng.

8/ Chủ vật nuôi cần làm gì khi 
    vật nuôi nhà mình cắn người?

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

A DỪ ẠG IN



Là bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm, 
chủ yếu lây từ động 
vật như chó, mèo, 
... sang người.

Bệnh do vi rút dại gây ra, 
thường tác động lên thần 
kinh gây điên dại.

1/ Bệnh dại là gì?

Khi người đã lên cơn dại thì không thể cứu chữa được.

Người bị động vật dại hay động vật nghi mắc dại cắn mà 
không đi tiêm vắc xin kịp thời và tiêm không đủ liều thì 
có thể chết vì bệnh dại.

2/ Vì sao bệnh dại rất 
  nguy hiểm với người?

Bệnh dại có thể lây 
nhiễm từ nước dãi 
của động vật sang 
vết thương hở trên da 
người, việc này chủ yếu 
do chó, mèo dại cắn người 
và vi rút dại lây từ nước 
dãi của chó, mèo sang.

3/ Bệnh dại lây từ vật nuôi 
  sang người như thế nào?

Khi dắt vật nuôi ra nơi công cộng phải có dây 
xích và rọ mõm để phòng vật nuôi cắn nhau 
và cắn người.

4/ Làm thế nào để phòng bệnh dại cho
   động vật và tránh lây sang người?

Cách tốt nhất để phòng tránh bệnh dại lây từ 
động vật sang động vật và sang người là tiêm 
phòng bệnh dại hàng năm cho vật nuôi chó, 
mèo, ...

Gia đình có vật nuôi phải đăng ký với tổ trưởng 
nơi mình ở để vật nuôi được theo dõi và tiêm 
phòng vắc xin dại.

Không nên thả rông mà cần 
   xích nhốt chó, mèo lại để 
      phòng tránh lây nhiễm 
       bệnh dại từ động vật khác.


