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Bệnh amip
Bệnh amip là gì?
Amip là bệnh lây truyền gây ra bởi một loại ký sinh trùng (Entamoeba histolytica). Trong trường hợp
bệnh nặng, bệnh này có thể gây ra kiết lỵ.

Những triệu chứng của bệnh amip là gì?
Triệu chứng bệnh amip chỉ xuất hiện nơi khoảng 10 đến 20% người mắc bệnh. Những triệu chứng này
gồm tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng và sụt cân. Phân có thể có máu, dịch nhầy hay mủ. Trong những
trường hợp hiếm, ký sinh trùng có thể lan sang các bộ phận khác trong cơ thể người bệnh.

Bệnh amip lây như thế nào?
Người ta mắc bệnh amip là do ăn phải vi khuẩn này. Trường hợp này có thể xảy ra ra khi ăn phải thức
ăn hay uống nước uống bị nhiễm khuẩn, hoặc tiếp xúc với phân của người bệnh. Hoạt động tình dục
bằng miệng có tiếp xúc với phân cũng có thể gây nhiễm bệnh. Người nhiễm bệnh có thể lây ký sinh
trùng sang người khác ngay cả khi họ không có triệu chứng nào.

Ngăn ngừa bệnh amip như thế nào?
Có thể ngăn chặn sự lây lan của bệnh amip bằng cách giữ vệ sinh đúng cách và không dùng
thức ăn, thức uống từ những nguồn không rõ ràng.
Một số hướng dẫn chung:
 Luôn rửa tay kỹ lưỡng bằng nước và xà bông trước khi ăn, trước khi nấu nướng, sau khi đi
vệ sinh, sau khi thay tã hay sau khi giúp người khác đi vệ sinh.
 Không uống nước chưa khử sạch từ sông, hồ hay suối. Nước này trông có vẻ sạch nhưng
có thể bị nhiễm chất thải của con người. Nếu chỉ có nguồn nước chưa khử sạch để dùng, thì
hãy đun sôi nước trong 1 phút trước khi sử dụng. Nhiều loại viên lọc nước không thể diệt
được loại ký sinh trùng này.
 Rửa kỹ tất cả các loại trái cây và rau xanh có thể ăn sống.
 Nếu quý vị chăm sóc bệnh nhân amip, hãy cọ đôi tay quý vị thật sạch bằng nước và xà bông
sau khi quý vị giúp người bệnh đi vệ sinh. Vứt bỏ tất cả những thứ có thể đã dính phân.
Luôn rửa sạch tay sau khi tiếp xúc với người bệnh.
 Những khu vực kém vệ sinh luôn có nguy cơ bệnh amip cao. Những người đi tới các khu
vực này chỉ nên uống nước hay sử dụng nước đá từ các nguồn sạch (như nước đóng chai).
Không nên uống sữa hay ăn các sản phẩm bơ sữa chưa tiệt trùng, hoa quả chưa nấu (trừ
khi có thể bóc vỏ), sa lát và rau sống. Nên tránh không ăn thức ăn từ các hàng rong trên
phố.
 Luôn sử dụng các biện pháp bảo vệ, như miếng bảo vệ răng miệng, khi có các hoạt động
tình dục liên quan đến hậu môn chạm với miệng.

Tiếp tục

Làm thế nào để biết mình có mắc bệnh amip không?
Nếu quý vị nghi mình bị lây bệnh (dựa trên các triệu chứng, tiếp xúc hay quá trình du lịch), hãy tới gặp
một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể xét
nghiệm phân của quý vị. Quý vị có thể cần làm xét nghiệm phân vài lần vào nhiều ngày khác nhau.
Quý vị có thể làm xét nghiệm máu nhưng chỉ thực hiện khi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của quý
vị nghi ngờ chứng bệnh đã lan sang bộ phận khác trong cơ thể.

Điều trị bệnh amip như thế nào?
Bác sĩ có thể cấp thuốc để điều trị chứng bệnh này.

Khi nào thì mắc bệnh sau khi tiếp xúc với ký sinh trùng gây bệnh?
Chứng bệnh này thường phát ra trong khoảng từ một đến bốn tuần sau khi tiếp xúc. Đôi khi có thể lâu
hơn.

Người bệnh có thể mang ký sinh trùng này trong bao lâu?
Người mắc bệnh amip có thể mang ký sinh trùng gây bệnh trong nhiều tuần, nhiều tháng hay ngay cả
nhiều năm. Người ta cần được điều trị để tiêu diệt ký sinh trùng gây bệnh này.

Có các quy định y tế nào đối với người mắc bệnh amip không?
Có. Vì bệnh amip có thể lây từ người này sang người khác, các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe và
các phòng thí nghiệm phải báo cáo các ca bệnh amip cho Ủy ban Y tế Công cộng Boston.
Để bảo vệ công chúng, những người làm việc trong các cơ sở thương mại liên quan đến thực phẩm
mà mắc bệnh amip thì phải ngừng làm việc cho tới khi khỏi tiêu chảy và mẫu phân xét nghiệm amip âm
tính. Các cơ sở thương mại liên quan đến thực phẩm bao gồm các nhà hàng, tiệm bánh mì sandwich,
siêu thị, các nhà máy sữa, nhà máy thực phẩm và các cơ sở khác. Quy định này còn áp dụng với cả
nhân viên tại trường học, các chương trình điều trị nội trú, các cơ sở chăm sóc sức khỏe và chăm sóc
ban ngày có hoạt động cho ăn, chăm sóc răng miệng hay phát thuốc cho khách hàng.
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