
BCV: ThS. BS. Võ Doãn Tuấn

BỆNH PHONG



MỤC TIÊU

• Nhận thức đúng về công tác phòng chống phong

trong thời gian qua, hiện tại và tương lai

• Xác định được căn nguyên và cách lây truyền bệnh

phong. Nhận biết được các dấu hiệu nghi ngờ cũng

như hiểu được phương pháp chẩn đoán và điều trị

bệnh phong

• Thực hành được công tác tuyên truyền bệnh phong

trong cộng đồng



TÌNH HÌNH BỆNH PHONG



Trên thế giới

• Bệnh phong được biết từ lâu (600 năm trước
CN ghi chép của người Ấn độ), nhưng những
mô tả bệnh tương đối rõ từ Tk11 và sang Tk 12 
và 13 bệnh lan tràn ở châu Âu, Ấn độ, sau đến
châu Mỹ và Á.

• Đến TK 19, bệnh nhân giảm đáng kể (Do 1880 
phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh phong; 
1941 thuốc điều trị bệnh phong Dapsone)



Trên thế giới (tt)

• Từ 1982, WHO  Điều trị bằng ĐHTL.

• 1991, WHO  ra nghị quyết LTBP vào năm
2000, tức là giảm TLLH < 1/10.000

• Từ năm 2006-2000, WHO đưa ra “Chiến lược
Toàn cầu nhằm tiếp tục giảm gánh nặng Bệnh
phong và duy trì các hoạt động chống phong”.

• Từ năm 2020 trở đi, tiếp tục nâng cao chất
lượng hoạt động, lồng ghép có hiệu quả m/
tiêu chung thê giới không có Bệnh phong.



Tại Việt Nam

• Bệnh phong có từ lâu đời, do hoàn cảnh khó khăn, 

trước cách mạng chúng ta chưa xác định chính 

xác số lượng bệnh nhân.

• Từ 1982, Việt Nam thực hiện chương trình 

“Thanh toán bệnh phong từng vùng đến năm 

2000”

• Năm 1983 áp dụng ĐHTL, năm 1985 TLLH là 

6,7/10.000



Tại Việt Nam (tt)

• Năm 2000, TLLH là 0,23/10.000 đạt được mục tiêu 

loại trừ bệnh phong theo tiêu chuẩn của TCYTTG. 

• Tuy nhiên, số phong mới hằng năm vẫn còn nhiều. 

Do vậy ngày 29/01/2002, Bộ y tế đã đưa ra 4 tiêu 

chuẩn công nhận LTBP quy mô cấp tỉnh, thành quận 

huyện như sau:

• Tiêu chuẩn 1: Trong 3 năm liền tỷ lệ lưu hành bệnh 

phong dưới 0,2/10.000 dân.



Tại Việt Nam (tt)

• Tiêu chuẩn 2: Tại thời điểm kiểm tra, tỷ lệ phát hiện
người bệnh phong mới dưới 1/100.000 dân.

• Tiêu chuẩn 3: Tại thời điểm kiểm tra, tỷ lệ người
bệnh phong mới được phát hiện bị tàn tật độ II dưới
15%.

• Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra ngẫu nhiên 20% cán bộ xã
(bao gồm cán bộ Đảng, Chính quyền, Cán bộ đoàn
thể của xã), cán bộ y tế và học sinh trung học cơ sở
tại xã: 100% số người được kiểm tra đều trả lời đúng
các câu hỏi cơ bản trong nội dung tuyên truyền về
bệnh phong.



Tại Việt Nam (tt)

* Đến năm 2005 đã có một số đơn vị được công nhận loại
trừ bệnh phong cấp tỉnh/thành theo tiêu chuẩn Việt Nam,
trong đó có Đà nẵng.

* Năm 2006, Việt Nam là một trong những nước cam kết
thực hiện “Chiến lược Toàn cầu nhằm tiếp tục giảm gánh
nặng bệnh phong và duy trì các hoạt động chống phong
2006-2010”.

* Chương trình từ năm 2010 đến năm 2030: Duy trì các
hoạt động, chú trọng về tuyên truyền giáo dục, phấn đấu
đạt cấp quận, huyện. Theo QĐ 1125/QĐ-TTg đến 2020,
loại trừ BP đạt 50% số quận huyện ở tỉnh/thành phố



Thông tư 17/2013/TT-BYT, quy định tiêu chí công nhận

loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện

• Tiêu chí 1, trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm

kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới

0,2/10.000 dân;

• Tiêu chí 2, 100% người bệnh phong khuyết tật được

chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng;

• Tiêu chí 3, 100% người bệnh phong được hòa nhập

cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị

người bệnh phong;

• Tiêu chí 4, 100% người bệnh phong nghèo có khuyết

tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở



Tại Đà Nẵng

• Năm 1982, QN. Đà nẵng tiến hành chương trình

“Thanh toán bệnh phong từng vùng”. 

• Năm 1983 áp dụng ĐHTL.

• Năm 1999, được công nhận loại trừ bệnh phong quy

mô cấp tỉnh, thành, Thành phố Đà nẵng về đích trước 1 

năm.

• Từ sau năm 2000, bệnh nhân phong mới vẫn được phát

hiện vă chương trnh vẫn tiếp tục.



• Từ năm 2002 đến 2005, TP. Đà nẵng phấn đấu thực hiện
LTBP theo tiêu chuẩn Việt nam

• Năm 2005 TP. Đà nẵng đã được Bộ Y Tế, Viện Da Liễu
cộng nhận LTBP cấp tỉnh thành phố theo tiêu chuẩn Việt
Nam.

• Năm 2006-2020, tiếp tục duy trì chương trình phong, 
phấn đấu LTBP cấp quận, huyện. Đến năm 2020, ĐN đã
loại trừ BP 5 quận huyện, đạt >70% số quận huyện ở 
thành phố ĐN. Phấn đấu năm 2021 LTBP tại Sơn Trà và
Thanh Khê.

• Từ 2022 – 2030, tiếp tục duy trì chương trình phong và
hướng tới mục tiêu chung: “Để cho một xã hội không còn
bệnh phong”. 



BỆNH HỌC

BỆNH PHONG



KHÁI NIỆM

Bệnh phong là một bệnh nhiễm trùng mạn tính gây

ra bởi trực khuẩn phong (Mycobacterium leprae). Trực

khuẩn nầy tác động chủ yếu vào da và dây thần kinh

ngoại biên. Cũng giống như các bệnh nhiễm trùng

khác, bệnh phong được điều trị khỏi bằng kháng sinh.



1. CĂN NGUYÊN

A. Bệnh phong không phải là bệnh di truyền

• Các nhà di truyền đã khẳng định, không có “gen” 

di truyền trong bệnh phong.

• Con của các bà mẹ mắc bệnh phong sau khi sinh 

ra đem con nuôi ở những nơi không có bệnh 

phong chúng đều lớn lên và phát triển bình 

thường.

• Armauer Hansen tìm ra trong trực khuẩn phong 

(28.2.1873)



TRỰC KHUẨN PHONG



B. Trực khuẩn phong (Mycobacterium Leprae)

• Trực khuẩn{TK} hình gậy, hình que hơi cong.

• Kích thước: Dài              2    – 7 

Rộng          0,3  - 0,4 

• TK trên mẫu “ rạch da phết kính “ {Skin smear} 

người ta thấy đứng đơn độc, từng đám hay thành 

bó được mô tả như “bó thuốc lá”{Cigar bundles} 

– Globi.

CĂN NGUYÊN (tt)



CĂN NGUYÊN (tt): Các dạng trực khuẩn



• Chưa ai nuôi cấy được TK phong trên môi trường 

nhân tạo.

• Cho tới nay người ta vẫn chưa nuôi cấy được trực 

khuẩn này trên môi trường nhân tạo. 

• Tuy nhiên nhiều nhà khoa học đã thành công trong 

việc tiêm truyền  M. leprae để gây bệnh thực 

nghiệm.

CĂN NGUYÊN (tt)



Các nghiên cứu gây bệnh thực nghiệm:

• Năm 1960: Shepard tiêm truyền vào vào gan chân chuột.

• Năm 1965: Rees: sử dụng chuột đã cắt tuyến ức (Thymus) 

và chiếu xạ làm giảm miễn dịch để tiêm truyền trực khuẩn 

phong.

• Năm 1971: Storrs và Kirchheimer đã gây được nhiễm 

trùng toàn thân khi tiêm truyền trực khuẩn phong cho con 

Armadillo chín khoang (nine banded armadillo).

• Gần đây các nhà khoa học Nhật bản đã sử dụng chuột trần 

(nude mice) và chuột trụi lông (hairless mice) để tiêm 

truyền và cũng gây được bệnh toàn thân cho hai loại chuột 

không có tuyến ức này.



 Nhờ những công trình nghiên cứu trên cho phép hiểu 

rõ một số đặc điểm sinh học của trực khuẩn phong như 

sau:

• Phân lập được TK từ nơi tiêm chủng.

• Xác định được chu kỳ sinh sản của TK 12 - 13 ngày.

• Hiểu được cơ chế sinh bệnh của bệnh phong ở người.

• Tìm hiểu được tác dụng của thuốc, diệt khuẩn hay kìm 

khuẩn, nồng độ ức chê tối thiểu v..v...

CĂN NGUYÊN (tt)



 Nhờ đó

• Phát hiện chủng TK kháng thuốc

• Phát triển những công trình nghiên cứu về miễn 

dịch học

• TK phong sống ở môi trường bên ngoài từ 24 – 48 

giờ

• Rifampicin giết chết TK rất nhanh: sau khi uống 

600mg liều duy nhất có tới 99,9% số trực khuẩn bị 

giết trong 3 – 7 ngày.

CĂN NGUYÊN (tt)



2. Cách lây truyền

• Bệnh phong lây trực tiếp từ người này sang người 

khác do tiếp xúc, tuy nhiên tiếp xúc lâu dài mới có 

khả năng lây.

• Trực khuẩn bài tiết ra ngoài từ thương tổn có xây xát 

và ở các bệnh nhân thể nhiều vi trùng chưa được 

điều trị.

• Trực khuẩn vào cơ thể cũng qua đường da và niêm 

mạc bị xây xát.



Caïch láy truyãön (tt)

• - Bệnh phong không lây qua các đường gián tiếp 

(ruồi, muỗi,...)

• Yếu tố làm dễ mắc bệnh: 

• Miễn dịch qua trung gian tế bào (Cell mediated 

immunity) mạnh hay yếu có quyết định trong việc có 

bị phát bệnh hay không, và nếu phát bệnh sẽ thuộc 

nhóm nhiều VK hay ít VK.



Các đặc điểm lây lan trong bệnh phong:

+ Lây chậm:

• Thời gian nhân đôi của TK phong rất lâu.

• Thời gian ủ bệnh từ 3-5 năm, có thể 10-20 năm.

+ Lây khó:

• Chỉ có các thể phong nhiều vi khuẩn mới có khả năng 
lây, mà ở loại này chiếm 30% trong tổng số bệnh nhân.

• Điều kiện lây khó như vết xây xát thương tổn và da 
lành. 

• Tỷ lệ lây giữa cặp vợ chồng (khi một trong hai người bị 
bệnh) là 3-6%.

• Thuốc điều trị đặc hiệu cắt đứt nguồn lây nhanh.



Các đặc điểm khác:

• Giới: tỷ lệ nam cao hơn nữ. 

• Bất kỳ ai, chủng tộc nào cũng có thể mắc bệnh 

phong. 

• Tuổi càng trẻ càng dễ bị.

• Các yếu tố như vệ sinh, môi trường, hoàn cảnh 

sống..., đều có ảnh hưởng đến việc mắc bệnh.



3. CÁC BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

Thời kỳ ủ bệnh: Rất khó xác định. Tuy nhiên theo 

nhiều nhà khoa học thời kỳ ủ bệnh của bệnh phong 

rất lâu: Trung bình 3 năm, có thể 5 năm hoặc trên 10 

năm.



3.1. CÁC DẤU HIỆU Ở DA

• Dát bạc màu hoặc đỏ hồng (kèm theo mất cảm giác: 

xúc giác, đau và nhiệt). Có thể có rụng lông trên dát 

đó.

• Hiện diện một vùng da bóng láng và phù nhẹ.

• Da đỏ lan toả.

• Những sẩn, cục trên da đỏ, bóng láng và phù. Những 

cục đỏ, đau xuất hiện đột ngột.

• Dái tai dày. 

• Lông mày thưa hoặc rụng đặc biệt ở 1/3 ngoài.



Các hình ảnh bệnh phong



Thể I



Thể TT



Thể TT



Thể BT



Thể BT



Thể BB



Thể BB



Thể BL



Thể LL



Thể BL



Thể BL



U phong



U phong



3.2. CÁC DẤU HIỆU THẦN KINH

• Tại dát: Rối loạn cảm giác như mất hay giảm cảm

giác đau, nóng lạnh, xúc giác.

• Viêm dây thần kinh: Các dây thần kinh ngoại biên bị

viêm có thể gây liệt, tàn tật.

• Các dây thần kinh hay bị viêm: Dây trụ, dây thần

kinh cổ nông, dây thần kinh hông khoeo ngoài, dây

giữa, dây quay.



TK. Giữa

TK. Trụ

TK. Quay

TK. Mác bên TK. Chày sau

Nhưng d©y 

TK hay bÞ 

tæn th¬ng 

trong bÖnh 

phong



Hình ảnh tổn thương dây thần kinh



3.3. Các rối loạn khác

Rối loạn bài tiết: 

• Da khô, bóng mỡ do không bài tiết mồ hôi.

Rối loạn dinh dưỡng:

• Rụng lông mày (thường ở 1/3 ngoài).

• Loét ổ gà.

• Tiêu xương, xốp xương.

Rối loạn vận động: 

• Teo cơ ở cẳng tay, bàn tay, cẳng chân, bàn chân, “cò” các

ngón, “cất cần”, … nên cầm nắm, đi lại rất khó khăn. Đây là

hậu quả của viêm dây thần kinh không được phát hiện và điều

trị kịp thời.



3.4. Các tổn thương cơ quan khác:

• Viêm mũi (có thể gây xẹp mũi), viêm họng, thanh

quản, viêm giác mạc, mống mắt, …

• Tiêu xương, xốp xương.

• Viêm tinh hoàn.

• Vú to ở đàn ông.

• Một số cơ quan như gan, lách, hạch, … có thể tìm

thấy M. Leprae, song không có thương tổn.



4. Chẩn đoán bệnh phong

Chẩn đoán xác định: Dựa vào:

5.1. Lâm sàng:

• Thương tổn da.

• Thương tổn thần kinh.

• Các triệu chứng khác.

5.2. Xét nghiệm:

• Tìm M. leprae tại thương tổn.

• Giải phẫu bệnh lý nếu khó chẩn đoán.



Các điểm cần lưu ý trong chẩn đoán

Nếu Một người có một trong ba dấu hiệu sau
đây thì phải nghĩ đến bệnh phong.

• 1. Dát thay đổi màu sắc và mất cảm giác.

• 2. Thần kinh lớn và mất cảm giác.

• 3. Xét nghiệm có trực khuẩn phong.

Chú ý                                             

• Tổn thương phong : Không ngứa
Không có mụn nước
Hiếm khi có vảy



CÁC HÌNH ẢNH TÀN TẬT

TRONG BỆNH PHONG









Cụt, 

rụt, cò 

ngón, 

teo cơ



Cò 

ngón: 

mềm và 

cứng



6. Điều trị bệnh phong



Trước 1941: Không có thuốc đặc hiệu nên điều trị 

bằng: Dầu Chaulmoogra, Sulfonamides, Promin, … 

Tuy nhiên kết quả rất hạn chế.

1941-1980: DDS (Diaminodiphenyl Sulfone): Có hiệu 

quả, tuy nhiên phải điều trị lâu dài. Hơn nữa xuất hiện 

các M. leprae kháng thuốc.

1981- nay: Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng 

Đa hóa trị liệu (MDT: Multidrug Therapy) bao gồm 

các thuốc: Rifampicin, Clofazimin, Dapsone (DDS) 

để điều trị bệnh phong.

Lịch sử quá trình điều trị bệnh phong



th¸ng uèng 1 lÇn (cã kiÓm so¸t)

Tù uèng hµng ngµy

• Ít vi khuẩn (PB: Paucibacillary):

- Rifampicin 600mg: 1 tháng 1 lần (có kiểm soát).

- DDS 100mg/ngày. Tự uống hàng ngày.

Thời gian điều trị: 6 tháng.

• Nhiều vi khuẩn (MB: Multibacillary):

- Rifampicin 600mg

- Clofazimine 300mg

- Clofazimine 50mg

- DDS 100mg

Thời gian điều trị: 12 tháng.

Phác đồ điều trị bệnh phong người lớn:



Thuốc điều trị nhóm PB



MB ngêi lín MB trÎ em
PB ngêi lín PB trÎ em

Thuốc điều trị nhóm MB



Hình ảnh lâm sàng trước và sau ĐHTL



Tuyên truyền giáo dục kiến

thức về bệnh phong



• Đối tương: Cán bộ đảng, chính quyền, đoàn 

thể ở xã, phường. Giáo viên, học sinh và nhân 

dân.

• Nội dung: Hiểu biết cơ bản về căn nguyên, lây 

truyền; biểu hiện thường gặp và thuốc điều trị 

bệnh.

• Tóm tắt những điều cần tuyên truyền về bệnh 

phong 



TÓM TẮT NHỮNG ĐIỀU CẦN TUYÊN 

TRUYỀN VỀ BỆNH PHONG

• Bệnh phong (trước đây còn gọi là bệnh cùi, 

hủi) là bệnh nhiễm trùng mạn tính gây nên do 

vi trùng phong còn gọi vi trùng Hansen.

• Bệnh phong không phải là bệnh di truyền từ

cha mẹ sang con, là bệnh lây truyền từ người

này sang người khác, nhưng lây khó và lây

chậm.



TÓM TẮT NHỮNG ĐIỀU CẦN TUYÊN 

TRUYỀN VỀ BỆNH PHONG (tt)

• Các dấu hiệu nhận biết sớm về bệnh Phong: 

Đám da bạc màu, đỏ hồng kèm theo giảm hoặc

mất cảm giác, châm kim không biết đau, gần

lửa không biết nóng. U cục nổi trên da, dái tai 

dày, lông mày rụng.

• Bệnh phong nay chữa được rồi, bằng các loại

thuốc: Dapsone, Rimactan, Lamprène, điều trị

miễn phí tại nhà.



TÓM TẮT NHỮNG ĐIỀU CẦN TUYÊN 

TRUYỀN VỀ BỆNH PHONG (tt)

• Bệnh phong sẽ gây nên tàn tật nếu không phát
hiện sớm và điều trị kịp thời.

• Bệnh nhân phong và con cái của họ không
phân biệt đối xử, sinh hoạt, học tập và công tác
như người dân bình thường.

• Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh Phong, 
hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc bệnh
viện chuyên khoa để được chẩn đoán và điều
trị kịp thời, phòng tránh tàn phế



KẾT LUẬN

Bệnh phong là một bệnh nhiễm trùng kinh
diễn. Bệnh tuy không gây chết người nhưng có
thể để lại các tàn tật nặng nề nếu không được
phát hiện và điều trị kịp thời. Với đa hóa trị
liệu, bệnh phong không còn là “nan y” nữa mà
có thể được chữa khỏi hoàn toàn.

Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng
đang phấn đấu để hạ thấp hơn nữa tỷ lệ lưu
hành để tiến tới thanh toán hoàn toàn được
bệnh phong./.



CÁC BÀI KIỂM TRA

TRẮC NGHIỆM 

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra

một trong hai hình thức sau:



Chọn câu đúng nhất

Câu 1: Bệnh phong?

a) Là bệnh nhiễm khuẩn mạn tính.

b) Là bệnh di truyền

c) Là một trong bệnh nan y

d) Là bệnh không bao giờ chữa khỏi

X



Câu 2: Nguyên nhân gây ra bệnh phong?

a) Không rõ

b) Do siêu vi trùng (virus)

c) Do vi trùng

d) Do ký sinh trùng

X



Câu 3: Cách lây truyền bệnh phong?

a) Lây qua vật thể trung gian

b) Lây chủ yếu bằng đường không khí

c) Lây qua tiếp xúc trực tiếp

d) Lây qua giao tiếp thông thườngX



Câu 4: Các biểu hiện có trong bệnh phong:

a) Da thay đổi màu sắc kèm mất cảm

giác

b) Da đỏ kèm ngứa nhiều

c) Da thay đổi màu sắc và đau

d) Da có nhiều vảy da dày và ngứa

X



Câu 5: Các biểu hiện không phải là bệnh 

phong, ngoại trừ?

a) Đỏ da bong vảy toàn thân, cảm giác 

nhận biết tốt

b) Thần kinh ngoại biên to, đau kèm 

mất cảm giác vùng tương ứng hoặc 

teo cơ

c) Mụn nước trên nền da đỏ

d) Liệt mặt và liệt nửa người

X



Câu 6: Bệnh phong có chữa được chưa?

a) Là bệnh nan y chỉ điều trị cầm
chừng, không khỏi hoàn toàn.

b) Bệnh được điều trị rất dễ

c) Bệnh được chữa khỏi hoàn toàn
bằng thuốc điều trị phong đặc hiệu.

d) Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc
hiệu.

X



Câu 7: Theo anh chị các nhóm thuốc 

nào sau đây có thể điều trị được 

bệnh phong?

a. Erythromycine + Dapsone + 

Tetracycline

b. Riampicine + Chloramphenicol + 

Penicicline

c. Riampicine + Dapsone + 

Chlofazimine (Lamprene)

X



Câu 8: Bệnh nhân phong và con cái 

của họ cần:

a. Phân biệt đối xử. 

b. Sinh hoạt, học tập như người dân

bnh thường.

c. Được cách ly để chữa bệnh

d. Được giám sát chặt chẽ tại các trại

phong.

X



Câu 9: Tất cả người mắc bệnh 

phong đều có thể bị:

a) Tàn tật bàn tay, bàn chân suốt đời

b) Hoàn toàn không bị tàn tật

c) Có tàn tật nhẹ không đáng kể

d) Tàn tật nếu không phát hiện và điều

trị kịp thời

X



Câu 10: Anh, chị cho biết quan điểm của mình 

đối với đôi bạn trẻ muốn kết hôn, nhưng một 

trong hai người mắc bệnh phong?

a) Trì hoãn hôn nhân đến khi đã được điều

trị khỏi bệnh phong.

b) Cho đám cưới để vui lòng với bà con hai

họ, sau đó cách ly điều trị.

c) Hủy hôn ước.

d) Vẫn tiến hành đám cưới bình thường

X



Chọn câu đúng sai
Họ và tên:…………………………..

Đơn vị:………………………………

Stt Kiến thức về Bệnh phong Đúng Sai

1 Bệnh phong lây, nhưng ít lây, chữa khỏi và

được điều trị tại nhà

2 Dấu hiệu sớm của Bệnh phong là đám da 

thay đổi màu sắc, giảm hoặc mất cảm giác

đau, nóng, lạnh

3 Người bệnh được điều trị tại nhà

4 Không phân biệt đối xử, không có biểu hiện

kỳ thị với người bệnh phong và gia đình họ.

5 Con cái người bệnh được đi học, làm việc

bình thường




