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Vết Cắn từ Động Vật và Người Animal and Human Bites 
 
Vết cắn từ người và động vật có nhiều khả 
năng bị nhiễm trùng hơn những vết thương 
khác. Có rất nhiều mầm bệnh (vi sinh vật) 
trong miệng động vật và miệng con người. 

Thường các vết thương do bị cắn (trừ vào mặt 
và cổ) được để nguyên và không khâu lại 
(khâu kín). Điều này giúp làm giảm nguy cơ 
nhiễm trùng. Các vết thương này có thể được 
khép lại vào một ngày sau đó.  

Tùy thuộc vào loại động vật và vết cắn xảy ra 
như thế nào, chúng tôi có thể cung cấp thuốc 
để bảo vệ chống lại bệnh dại. 
 
 
Cách chăm sóc bản thân ở nhà 
• Giữ sạch vết thương. Rửa vết thương bằng 

xà phòng và nước chảy nhanh.  

• Nếu quý vị dùng băng che vết thương của 
mình, giữ cho băng sạch và khô ráo. Thay 
băng mỗi ngày và khi băng bị ướt hoặc bẩn. 

• Chúng tôi có thể cấp một toa thuốc kháng 
sinh cho quý vị. Nếu quý vị dùng thuốc 
kháng sinh, đi lấy thuốc theo toa và uống 
thuốc theo đúng chỉ dẫn. Hãy chắc chắn là 
quý vị dùng cho đến khi hết thuốc – ngay 
cả khi không có dấu hiệu nhiễm trùng.  

• Nếu quý vị bị đau hoặc khó chịu, dùng 
thuốc giảm đau mà quý vị mua không cần 
toa như acetaminophen (Tylenol hoặc nhãn 
hiệu của cửa hàng) hay ibuprofen (Advil, 
Motrin, hoặc nhãn hiệu của cửa hàng). 

Khi nào tìm giúp đỡ 
Đến bác sĩ gia đình của quý vị hoặc đến một 
phòng khám không cần hẹn nếu quý vị thấy 
bất kỳ triệu chứng nào sau đây: 

 Ửng đỏ hoặc sưng tăng dần xung quanh 
vết thương 

 Đau hoặc nhức tăng dần nơi vết thương 

 Dịch đặc màu vàng hoặc màu xanh lá cây 
chảy ra từ vết thương (mủ) 

 Mùi hôi xuất phát từ vết thương 

 Sốt trên 38.5°C (101.3°F) 

 
 
Để tìm hiểu thêm, nên hỏi: 
• Bác sĩ gia đình của quý vị 

• HealthLinkBC - gọi số: 8-1-1 (7-1-1 cho 
người điếc và khiếm thính) hoặc vào trang 
mạng www.HealthLinkBC.ca 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Chuyển thể từ ‘EB.100.An54 Animal and Human Bites’ (Tháng Ba 2012) với sự 
cho phép từ Vancouver Coastal Health 
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