Ngư Dân
và Vibrio

NHIỄM KHUẨN VIBRIO
Ngư dân thương mại và giải trí cần phải đặc biệt thận trọng về việc bảo vệ bản thân khỏi
các vi khuẩn trong nước. Vi khuẩn Vibrio được sống tự nhiên trong nước biển. Họ phát
triển mạnh trong những tháng ấm áp trong của Tháng Tư đến Tháng Mười, đôi khi đạt con
số cao. Các ngư dân có thể được tiếp xúc với nhiễm trùng nghiêm trọng thông qua các vết
xước, vết cắt, vết thương thủng hoặc vết thương từ cá, lưỡi câu cá, dao và hàu. Vibrio
vulnificus có thể gây ra các bệnh nguy hiểm nhất qua vết thương và thực phẩm liên quan
đến các bệnh của gia đình vi khuẩn Vibrio. Trên toàn quốc, có khoảng 95 bệnh nhiễm trùng
V. vulnificus hàng năm, gây ra một mức trung bình 85 người nhập viện và 35 trường hợp
cái chết. V. vulnificus đã được gọi là "vi khuẩn ăn thịt" vì nhiễm trùng vết thương có thể dẫn
đến da chết.
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BẠN CÓ BỊ NGUY HIỂM NHIỄM
TRÙNG NGHIÊM TRỌNG KHÔNG?
Những ngƣời có nhiều nguy hiểm bị nhiễm trùng Vibrio
vulnificus bao gồm những người có hệ miễn dịch suy yếu, bệnh
mãn tính hoặc những người có thể trải qua điều trị bệnh nào đó.
Các bệnh nào đó mà làm cá nhân dễ bị nhiễm trùng Vibrio
vulnificus bao gồm:
• NGHIỆN RƯỢU

• BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

• UNG THƯ

• BỆNH GAN

• ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH

• HEMOCHROMATOSIS

(của những người có hệ

(BỆNH QUÁ TẢI SẮT)

thống miễn dịch bị suy

• HIV HOẶC AIDS

yếu)

• BỆNH THẬN HOẶC

• BỆNH RỐI LOẠN DẠ

KHÔNG LÀM VIỆC

DÀY

TRIỆU CHỨNG nhiễm trùng Vibrio vulnificus
thƣờng phát triển trong vòng 3-48 giờ và có thể bao gồm:
• VỈ LỚN (có thể chứa đầy
máu)
• BỊ ĐAU

• SƯNG NHANH
• BỊ SƯNG HOẶC ĐỎ
CỦA DA XUNG QUANH
VẾT

Nhiễm trùng Vibrio vulnificus thường
xảy ra thông qua hai phương thức truyền.
Một là ăn các động vật có vỏ sống như
hàu, nghêu hoặc sò mà có thể chứa các vi
khuẩn. Hai là liên quan các vết thương, đó
khoảng một nửa trong số tất cả các bệnh
nhiễm trùng do vulnificus.

TRIỆU CHỨNG với vi khuẩn
Vibrio liên quan đến thực phẩm từ việc
ăn các hải sản sống thường xảy ra trong
12-48 giờ và có thể bao gồm:

Nếu bạn phát triển các triệu chứng của vi
khuẩn Vibrio, TÌM KIẾM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NGAY.
NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ NGUY HIỂM CỦA BẠN, THAM KHẢO Ý
KIẾN BÁC SĨ CỦA BẠN TRƢỚC KHI LÀM HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ ĐƢA BẠN
CÓ NGUY CƠ BỊ NHIỄM TRÙNG.

• SỐT

• ĐAU BỤNG

• ỚN LẠNH

• ÓI MỬA

• BUỒN NÔN

• TIÊU CHẢY

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN THĂM
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MDMR khuyến khích ngƣ dân thƣơng mại và giải trí để phòng để loại bỏ hoặc giảm tiếp xúc với
các vết thương, vết loét, vết xước hoặc vết bỏng vào nước biển. Ngoài ra, bạn nên thận trọng vết thương từ
sò, cá, cua, tôm, móc, dao hoặc dụng cụ có liên hệ với nước biển. Ngoài việc bảo vệ vết thương, đeo găng
tay và kính bảo vệ mắt khi làm sạch cá hoặc bóc vỏ sò.
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