
CÁC TRƯỜNG HỢP BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ
ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA NHƯ THẾ NÀO? 

Người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút Đậu mùa 
khỉ bằng kỹ thuật Real-time PCR và/hoặc giải trình tự gen.

Là trường hợp nghi ngờ nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính với 
vi-rút Đậu mùa khỉ bằng kỹ thuật Real-time PCR hoặc giải trình tự gen.

(Theo Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022)

- Có tiếp xúc trong vòng 1 mét với người bệnh Đậu mùa khỉ.
- Tiếp xúc cơ thể trực tiếp với người bệnh Đậu mùa khỉ.
- Phơi nhiễm trực tiếp gần với người bệnh gồm: Nhân viên y tế không sử dụng 
trang phục phòng hộ (PPE), người sống trong cùng nơi ở/nơi sinh hoạt/làm việc 
với người bệnh.
- Tiếp xúc trực tiếp với các vật dụng sinh hoạt/làm việc của người bệnh Đậu mùa 
khỉ như: Quần áo, chăn, chiếu, gối, …
- Một số tình huống tiếp xúc/phơi nhiễm đặc biệt khác do cán bộ dịch tễ trực tiếp 
điều tra xác định, bao gồm cả phơi nhiễm trong phòng xét nghiệm.

Có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ 
trong vòng 21 ngày trước khi 
khởi phát triệu chứng sau:
- Có tiếp xúc với trường hợp 
bệnh xác định hoặc trường hợp 
bệnh nghi ngờ, thông qua tiếp 
xúc vật lý trực tiếp với da hoặc 
tổn thương da (bao gồm cả 
quan hệ tình dục), hoặc tiếp xúc 
với các vật dụng bị ô nhiễm như 
quần áo, giường, đồ dùng cá 
nhân của người bệnh; 
- Có quan hệ với nhiều bạn tình.

Người có triệu 
chứng phát ban 
cấp tính không 
rõ nguyên nhân

Có một hoặc nhiều triệu 
chứng sau:
+ Đau đầu; 
+ Sốt trên 38,5°C; 
+ Nổi hạch (sưng hạch + 
bạch huyết); 
+ Đau cơ, đau lưng, đau 
nhức cơ thể; 
+ Mệt mỏi

+ +

Trường hợp bệnh nghi ngờ

Trường hợp bệnh xác định

Trường hợp bệnh loại trừ

Người tiếp xúc gần


