
Nuôi lợn trong chuồng 
để phòng tránh chúng 
bị nhiễm bệnh sán.

Kiểm tra thịt có thể 
xác định xem lợn bị 
nhiễm bệnh nặng.

Nấu thịt lợn kỹ (không 
còn thấy màu hồng) để 
diệt hết ký sinh trùng.

Làm thế nào để phòng sán dây
và ấu trùng sán lợn?

Sán dây lợn. Sán dây sống trong 
ruột non của con người.

Bệnh ấu trùng sán lợn ở người.  
Nuốt trứng sán dây (do vệ sinh 
kém sau khi đại tiện hoặc dùng 
thực phẩm hoặc nước bị ô 
nhiễm), sẽ dẫn đến nang sán 
phát triển, chủ yếu trong não 
(gây co giật và động kinh).

Bệnh ấu trùng sán lợn. 
Lợn ăn trứng sán dây 
(có trong phân hoặc môi 
trường) sẽ phát triển 
nang ký sinh trùng, chủ 
yếu ở các cơ (thịt).

Thịt bị nhiễm bệnh có chứa nang 
sán, tuy nhiên không phải lúc 
nào cũng có thể nhìn thấy.

Tiêm phòng và điều trị cho lợn 
để ngăn ngừa bệnh sán dây.

Ăn thịt lợn bị nhiễm 
bệnh nấu chưa chín 
hoặc ăn thịt sống sẽ bị 
sán dây lợn.
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Theo dõi các mục đánh số 
về chu kỳ lây truyền bệnh

Xem các biện pháp phòng 
chống màu xanh lá cây

Rửa rau thật 
sạch hoặc 
nấu trước 
khi ăn.

Hiện có thuốc 
để điều trị sán 
dây lợn ở các 
cơ sở y tế, 
nhà thuốc.

Đại tiện ở nhà vệ sinh để 
tránh ô nhiễm ra môi 
trường, làm lây cho lợn 
và những người khác.

Rửa tay bằng xà 
phòng và nước 
sau khi sử dụng 
nhà vệ sinh.
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Trứng của sán dây 
được thải theo phân 
ra ngoài. Nếu đại tiện 
bên ngoài nhà vệ 
sinh, môi trường (bao 
gồm nước và rau) 
có thể bị ô nhiễm.

Một bệnh ký sinh trùng do sán dây lợn bị lãng quên
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