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LỜI GIỚI THIỆU  

 

Để phục vụ chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt được mục tiêu của Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ và 

phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của địa phương, chúng tôi tiến hành biên soạn và 

điều chỉnh giáo trình đào tạo Nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho heo. 

Giáo trình mô đun “Phòng và trị bệnh cho heo” cung cấp cho học viên những kiến thức 

cơ bản về thực hành chăn nuôi heo đục giống một cách an toàn và hiệu quả. Tài liệu có giá 

trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. 

Đây là giáo trình mô đun trình độ đào tạo dưới 03 tháng được tổng hợp trên tài liệu 

chính là mô đun “Phòng và trị bệnh lây ở heo” và mô đun “Phòng và trị bệnh không lây ở 

heo” trình độ sơ cấp nghề
1
 được tổ chức biên soạn nhằm góp phần đạt được mục tiêu đào tạo 

nghề đã đặt ra.  

Giáo trình này là mô đun thứ ba trong số 03 mô đun của chương trình đào tạo nghề 

“Nuôi và phòng trị bệnh cho heo” trình độ đào tạo dưới 03 tháng. Trong mô đun này gồm có 

19 bài dạy thuộc thể loại tích hợp như sau: 

Bài 1. Phòng trị bệnh tai xanh (PRRS) 

Bài 2. Phòng và trị bệnh lở mồm long móng heo 

Bài 3. Phòng và trị bệnh dịch tả heo 

Bài 4. Phòng và trị bệnh cúm heo 

Bài 5. Phòng và trị bệnh phó thương hàn heo 

Bài 6. Phòng và trị bệnh tụ huyết trùng heo 

Bài 7. Phòng và trị bệnh nhiễm Escherichia coli 

Bài 8. Phòng và trị bệnh suyễn heo 

Bài 9. Phòng và trị bệnh cầu trùng ở heo 

Bài 10. Phòng và trị một số bệnh giun, sán ở heo  (giun đũa, giun tóc, giun kết hạt, sán 

lá ruột) 

Bài 11. Phòng và trị bệnh ghẻ heo 

Bài 12. Phòng và trị bệnh tiêu chảy ở heo 

Bài 13. Phòng và trị bệnh bọc mủ (áp xe) ở heo 

Bài 14. Phòng và trị bệnh sót nhau ở heo 

Bài 15. Phòng và trị bệnh cắn con, ăn con ở heo 

Bài 16. Phòng và trị bệnh khó đẻ ở heo 

Bài 17. Phòng và trị bệnh bại liệt ở heo nái sinh sản 

Bài 18. Phòng và trị hội chứng MMA (Viêm tử cung- Viêm vú-Mất sữa) ở heo 

Bài 19. Thiến heo đực 

                                                           

1
 Giáo trình được biên soạn kèm theo Quyết định số 1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/ 2011 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT 



 2 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn! 

(1) Nhóm biên soạn Giáo trình mô đun “Phòng và trị bệnh lây ở heo” trình độ sơ cấp gồm: 

1. Võ Văn Ngầu - Chủ biên  

2. Ngô Ngọc Sơn 

3. Võ Thị Loan 

4. Nguyễn Văn Dương 

5. Nguyễn Trung Trực 

(2) Nhóm biên soạn Giáo trình mô đun “Phòng và trị bệnh không lây ở heo” trình độ sơ 

cấp gồm: 

1. Ngô Ngọc Sơn - Chủ biên  

2. Võ Thị Loan 

3. Nguyễn Văn Dương 



 3 

MỤC LỤC  

 

Bài 1. Phòng trị bệnh tai xanh (PRRS) .......................................................................... 4 

Bài 2. Phòng và trị bệnh lở mồm long móng heo .......................................................... 8 

Bài 3. Phòng và trị bệnh dịch tả heo ............................................................................ 12 

Bài 4. Phòng và trị bệnh cúm heo ................................................................................ 14 

Bài 5. Phòng và trị bệnh phó thương hàn heo .............................................................. 18 

Bài 6. Phòng và trị bệnh tụ huyết trùng heo ................................................................. 21 

Bài 7. Phòng và trị bệnh nhiễm Escherichia coli ......................................................... 23 

Bài 8. Phòng và trị bệnh suyễn heo .............................................................................. 26 

Bài 9. Phòng và trị bệnh cầu trùng ở heo ..................................................................... 29 

Bài 10. Phòng và trị một số bệnh giun, sán ở heo  

(giun đũa, giun tóc, giun kết hạt, sán lá ruột) ....................................................................... 32 

Bài 11. Phòng và trị bệnh ghẻ heo ............................................................................... 36 

Bài 12. Phòng và trị bệnh tiêu chảy ở heo ................................................................... 38 

Bài 13. Phòng và trị bệnh bọc mủ (áp xe) ở heo .......................................................... 40 

Bài 14. Phòng và trị bệnh sót nhau ở heo..................................................................... 43 

Bài 15. Phòng và trị bệnh cắn con, ăn con ở heo ......................................................... 44 

Bài 16. Phòng và trị bệnh khó đẻ ở heo ....................................................................... 46 

Bài 17. Phòng và trị bệnh bại liệt ở heo nái sinh sản ................................................... 48 

Bài 18. Phòng và trị hội chứng MMA (Viêm tử cung- Viêm vú-Mất sữa) ở heo ....... 50 

Bài 19. Thiến heo đực .................................................................................................. 53 

Hướng dẫn thực hiện bài tập, bài thực hành ................................................................ 56 

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập ............................................................................ 56 

Tài liệu tham khảo  ....................................................................................................... 56 

 

 

 



 4 

 

MÔ ĐUN. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CHO HEO 

  

Mã mô đun: MĐ 03 

Thời gi n: 75 gi  

Giới thiệu mô đun 

Mô đun Phòng trị bệnh cho heo là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình 

đào nghề trình độ đào tạo dưới 3 tháng của nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho heo; được 

giảng dạy sau cùng.  

Phòng và trị bệnh cho heo là một trong những nội dung quan trọng không thể thiếu của 

nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho heo, ngư i học mô đun này cần kết hợp với thực hành tại 

các trại chăn nuôi heo về để cũng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng.  

Mục tiêu mô đun giúp ngư i học có khả năng: (1). Mô tả được diễn tiến của những 

bệnh truyền lây thư ng gặp trên heo; Phân biệt được các bệnh thư ng xảy ra ở heo và 

phương pháp điều trị; (2). Đề ra được biện pháp giải quyết cụ thể, thích hợp cho từng tình 

huống bệnh khi xảy ra; và (3). Thận trọng, tuân thủ luật pháp; Không chủ quan, tôn trọng 

ngư i chuyên môn; Đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng.   

 

Bài 1.  Phòng trị bệnh t i x nh (PRRS) 

 

Mã Bài: MĐ 03-1 

Thời gi n: 04 gi  

Mục tiêu 

Học xong bài này người học nghề có khả năng: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh tai xanh ở heo.  

- Xác định được bệnh tai xanh thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp phòng, trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung 

- Khái niệm về hiện tượng lây truyền: Bệnh truyền lây ở heo là những bệnh khi đã xảy 

ra trên một con heo thì có nguy cơ nhiều heo trong đàn sẽ cũng bị mắc bệnh.  

- Cách lây truyền: Bệnh có nhiều cách truyền lây:  

-+Lây trưc tiếp do sự chung đụng giữa heo bệnh và heo khỏe  

+ Lây thông qua không khí, thức ăn, nước uống, nước dội rửa chuồng  

+ Lây thông qua các phương tiện dùng trong chăn nuôi: xô, ky, chổi, xe đẩy, máng ăn 

uống; nhất là thông qua các dụng cụ thú y như: Kim, ống tiêm, bình bơm rủa tử cung, nhiệt 

kế …  

- Nguyên nhân gây bệnh: Bệnh truyền lây ở heo do nhiều nhóm nguyên nhân khác 

nhau. 

+ Vi trùng: Những vi sinh vật chỉ có thể thấy dưới kính hiển vi. Những bệnh do vi 

trùng gây ra như tụ huyết trùng, phó thương hàn, hồng lỵ … Ngày nay các bệnh do vi trùng 
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có điều trị được nh  các loại thuốc kháng sinh.  

+ Vi rút: Những vi vật cực nhỏ chỉ có thể thấy dưới kính hiển vi điện tử. Những bệnh 

do vi rut gây ra như dịch tả heo, tai xanh, sốt lở mồm long móng… Cho đến nay chúng ta 

vẫn chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị vi rút; vì vậy trong chăn nuôi heo phải chủng ngừa 

các bệnh này bằng vắc xin nêu không muốn việc chăn nuôi thất bại.  

+ Ký sinh trùng: Hầu hết ký sinh trùng có kích thước khá lớn và có thể nhìn thấy bằng 

mắt thư ng. bệnh ký sinh trùng thướn biểu hiện khá kín đáo nhung mức độ thiệt hại thì rất 

đáng kể vì làm cho heo suy dinh dưỡng, suy giảm sức đề kháng nên dể mắc các bệnh nhiễm 

trùng. Hiện nay có rất nhiều loại thuốc để phòng trị hữu hiệu các bệnh ký sinh trùng 

1.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh 

1.1.1. Đặc điểm 

Bệnh tai xanh còn gọi là hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) là một bệnh 

truyền nhiễm, lây lan nhanh ở heo. Đặc trưng của bệnh là hiện tượng sẩy thai ở heo nái chửa 

hoặc triệu chứng bệnh đư ng hô hấp, đặc biệt là ở heo con cai sữa.  

1.1.2. Nguyên nhân gây bệnh 

Bệnh do một loại vi rút gây ra. Heo chết thư ng đi kèm với nhiễm trùng kế phát các tác 

nhân  bệnh khác như dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, suyễn heo ...  

1.2. Xác định dấu hiệu bệnh lý 

1.2.1. Xác định triệu chứng lâm sàng 

Vi rút gây ra biểu hiện lâm sàng ở hai trạng thái  sinh sản và hô hấp.  

- Ở heo nái có biểu hiện: Biếng ăn, lư i uống nước, mất sữa và viêm vú, đẻ sớm, da 

biến màu (màu hồng), l  đ  hoặc hôn mê, thai khô hoặc heo con chết ngay sau khi sinh.  

- Ở heo con theo mẹ: Thể trạng gầy yếu, mắt có ghèn màu nâu, da có vết phồng rộp, 

tiêu chảy nhiều, ủ rũ, run rẩy. Heo con yếu, tai chuyển màu tím xanh. Tỉ lệ chết ở đàn con có 

thể tới 100%.  

- Ở heo cai sữa và heo vỗ béo: Những biểu hiện ban đầu thư ng là da đỏ ửng hoặc mắt 

sưng đỏ. Khi bệnh tiến triển, có thêm những bệnh tích đặc biệt trên da hoặc trên tai (tỉ lệ 

chết từ 20-70%). 

 

 

Hình 3.1. Ban đầu heo bệnh sốt đỏ ửng toàn 

thân 

Hình 3.2. Sau đó heo bị bầm xanh ở vành tai, 

chót mõm, đầu mút 4 chân 

1.2.2. Xác định bệnh tích 

- Viêm phổi hoại tử và thâm nhiễm đặc trưng bởi  những đám chắc, đặc trên các thuỳ phổi.   
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- Thuỳ bị bệnh có màu xám đỏ, có mủ và đặc chắc (nhục hoá).   

- Mặt cắt ngang của thuỳ bệnh lồi lõm, khô.   

- Viêm phế quản   

- Phổi hoá mủ ở mặt dưới thùy đỉnh.  

  
Hình 3.3. Phổi bị xuất huyết Hình 3.4. Tim bị xuất huyết 

 
 

Hình 3.5. Hạch lâm ba bị xuất huyết đỏ tím Hình 3.6. Não bị xuất huyết, nhiều chất nhầy 

1.3. Chuẩn đoán 

Các biểu hiện của bệnh thư ng không đặc trưng và dễ nhầm lẫn khi kế phát với các 

bệnh khác. Để phát hiện heo bệnh tai xanh, thư ng xuyên kiểm tra sức khỏe đàn heo nuôi và 

sử dụng định nghĩa ca bệnh lâm sàng theo Cục Thú y như sau:  

- Heo sốt cao trên 40
o
C.  

- Khó thở.  

- Có những vết bầm, thâm tím trên da, tai tím xanh.  

- Heo ở các lứa tuổi khác nhau đều có thể mắc bệnh.  

Trong thực tế chăn nuôi, khi bà con thấy các dấu hiệu sau đây:  

- Heo tiêm kháng sinh nhiều ngày không giảm. 

- Có nhiều heo nái trị không khỏi phải cân bán hoặc có nhiều heo nái sẩy thai. 

- Heo con, heo cai sữa cả đàn có biểu hiện ửng đỏ toàn thân hoặc tai tím bầm. 

Phải nghi ngờ heo bị t i x nh!  

1.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh 

1.4.1. Xử lý heo đã chết 

Khi có bệnh xảy ra cần báo ngay cho chính quyền và cơ quan thú y. 
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Nên tiêu hủy heo đã chết; vì heo bệnh có thể nhiễm vi trùng độc (liên cầu heo) gây 

nguy hiểm cho ngư i. 

1.4.2. Xử lý heo đ ng bệnh 

Bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.  

Việc sử dụng thuốc điều trị chỉ làm giảm triệu chứng hoặc chống bội nhiễm các bệnh 

khác mà không diệt được vi rút bệnh. Điều này có thể làm cho heo sau khi trị khỏi các triệu 

chứng sẽ trở thành con vật mang trùng thư ng xuyên bài xuất vi rút và đe dọa lây bệnh cho 

những heo còn lại trong trại.  

Vì vậy, chính sách của nhà nước trong phòng chống bệnh tai xanh là khi phát hiện thì 

nên tiêu hủy tất cả heo bệnh. Ngư i chăn nuôi có heo bệnh bị tiêu hủy được hưởng chính 

sách hỗ trợ. 

1.4.3. Xử lý heo chư  bệnh: Nên chủng ngừa bằng vắc xin  

1.4.4. Xử lý môi trường chăn nuôi heo 

- Tiêu độc chuồng trại cẩn thận.  

- Nên nghỉ nuôi heo ít nhất một vài tháng. 

1.5. Phòng bệnh 

1.5.1 Thực hiện vệ sinh và áp dụng quy trình chăn nuôi 

Chủ động phòng bệnh bằng cách áp dụng các biện pháp an toàn sinh học như:  

+ Chuồng trại phải sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát;  

+ Tăng cư ng chế độ dinh dưỡng cho heo;  

+ Mua heo giống từ những cơ sở đảm bảo;  

+ Hạn chế ngư i tham quan; không mượn dụng cụ chăn nuôi của các trại khác;  

+ Thư ng xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi: Có thể định kỳ sát trùng 

chuồng 2 tuần một lần bằng các loại thuốc sát trùng thích hợp, không ảnh hưởng đến hô hấp 

khi heo hít phải. 

1.5.2. Dùng vắc xin 

Hiện nay có nhiều loại vắc xin dùng phòng bệnh tai xanh cho heo, tuy nhiên hiệu lực 

vắc xin chưa đạt mong muốn, quy trình dùng phức tạp, vì vậy ngư i chăn nuôi nên tham 

khảo ý kiến thú y sĩ. 

Được nhiều nhà chăn nuôi chọn là vắc xin Ingelvac PRRS MLV, vắc xin này dùng 3 

tháng/ lần cho toàn đàn. 

2. Hướng dẫn thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh tai xanh ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh.  

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh tai xanh ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  
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- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng  và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh tai xanh ở heo? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh?  

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bày đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

3. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh tai xanh ở heo. 

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch tai xanh ở heo. 

 

 

 

Bài 2.  Phòng và trị bệnh lở mồm long móng heo 

Mã Bài: MĐ 03-2 

Thời gi n: 04 gi  

Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh lở mồm long móng ở heo.  

- Xác định được bệnh lở mồm long móng thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp 

phòng, trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

2.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

2.1.1. Đặc điểm 

 Sốt lở mồm long móng (LMLM) là một bệnh lây lan rất rộng và mạnh; thư ng là gây 

thành dịch cho tất cả các loài vật có số ngón chẳn (trâu, bò, dê, cừu, heo). Trong nhiều năm qua 

(từ năm 2000 đến nay), hàng năm bệnh này đều gây thiệt hại lớn cho đàn heo của Việt Nam. 

2.1.2. Nguyên nhân gây bệnh 

Do vi rút LMLM gây nên. Vi rút có nhiều trong mụn nước, màng bọc của mụn, đư ng 

xâm nhập chủ yếu qua đư ng tiêu hoá, vết thương xây xát ở da… 

2.2. Xác định dấu hiệu bệnh lý  

2.2.1. Xác định triệu chứng 

lâm sàng 

Heo ủ rũ, sốt cao (40 – 41
o
C), 

dáng điệu lù đù, kém ăn hoặc không 

ăn. Mụn có ở niêm mạc miệng, chân 

và chỗ da mỏng.  

- Ở miệng: Mụn mọc ở trong 

má, lợi, lưỡi, môi, mép… Về sau 

mụn vỡ ra hoà cùng với nước bọt làm sùi bọt quanh mép, chảy rơi dớt, mụn vỡ tạo thành 

 
Hình 3.7. Hạt vi rút LMLM dưới kín hiển vi điện tử 
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những vết loét đỏ (lở mồm).  

- Ở chân: Nóng, đau, vành móng và kẽ móng hơi sưng, tụ máu phồng ra. Con vật đứng 

không yên, bước đi khó khăn, vành móng cương mủ; 1 – 2 hôm sau mụn bắt đầu thấy rõ ở 

kẽ chân, viền móng. Mụn vỡ có thể làm cho móng bị bong ra (long móng). Thư ng thì cả 4 

chân đều bị.  

- Ở vú: Mụn thư ng mọc ở núm vú, đầu vú. Bầu vú sưng to. Mụn nước vỡ ra để lại 

những vết xước bằng phẳng dưới dạng vẩy. Phần vú bị tổn thương rất đau. 

 
Hình 3.8. Mục nước nổi trên vùng gương mũi 

 
 

Hình 3.8. Mụn nước ở viềng món Hình 3.9. Mụn nước ở kẻ nóng 

2.2.2. Xác định bệnh tích 

- Đư ng tiêu hoá: Niêm mạc miệng, lợi, chân 

răng, má, lưỡi, hầu, thực quản, dạ  dày, ruột tụ huyết, 

xuất huyết kéo thành mảng.  

- Đư ng hô hấp: Viêm khí quản, cuống phổi, 

phổi.  

- Lách: Sưng đen.  

- Chân: Mụn loét lở ở kẽ móng, móng long ra. 

Những con khỏi bệnh, bệnh tích để lại là những vết 

sẹo. 

 

 
Hình 3.10. Vết loét trên chóp mũi 
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Hình 3.11. Móng bị bong ra từ phía sau Hình 3.12. Mặt trước của móng bị hở 

2.3. Chẩn đoán bệnh 

Do tính chất của bệnh như đã nêu trên nên thư ng dễ chẩn đoán, chủ yếu dựa vào triệu 

chứng lâm sàng của bệnh. 

2.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh   

2.4.1. Xử lý heo đã chết: Hủy heo đã chết. 

2.4.2. Xử lý heo đ ng bệnh 

- Khi có bệnh xảy ra cần khai báo cho chính quyền sở tại và ngành thú y.  

- Không có thuốc đặc hiệu tuy nhiên bệnh vẫn có thể chữa khỏi (trừ trư ng hợp heo 

bệnh kèm thêm dấu hiệu hoại tử cơ tim). Cần cân nhắc khi muốn điều trị bệnh này vì heo 

khỏi bệnh vẫn tiếp tục mang và thải vi rút một th i gian khá dài.  

- Chữa triệu chứng bằng các loại axit hữu cơ (chanh, khế…) hoặc xanh methylen, oxy 

già. Các vết loét mồm, lưỡi dùng xanh methylen hoặc oxy già 5-10% chống bội nhiễm, tiêm 

thêm coffein. Khoảng 10 - 15 ngày heo có thể khỏi bệnh.   

2.4.3. Xử lý heo chư  bệnh 

- Không vận chuyển heo ra vào ổ dịch.  

- Tiêm vắc xin cho số heo chưa bệnh. 

2.4.4. Xử lý môi trường chăn nuôi heo 

Tiêu độc triệt để chuồng trại có heo bệnh: Phun dung dịch thuốc BKA vào chuồng và 

cả trên mình heo; chung quang chuồng nên rãi vôi bột. Quá trình tiêu độc phải thực hiện 3 

ngày/lần. 

2.5. Phòng bệnh  

2.5.1. Thực hiện vệ sinh và áp dụng quy trình chăn nuôi 

Nên cô lập triệt để khu vực chăn nuôi heo. Cần áp dụng biện pháp “cùng đầy, cùng 

trống” trong chăn nuôi heo. 

2.5.2. Dùng vắc xin 

Hiện nay chúng ta đang dùng nhiều loại vaccine như vô hoạt như: Decivac FMD DOE, 

Aftopor… để phòng LMLM cho heo; vấn đề là phải có một quy trình tiêm phòng và thực 

hiện nghiêm túc quy trình này. Nên bắt đầu chủng ngừa khi heo con được 3 tuần tuổi; nên 

chủng 2 lần/năm. 

2. Hướng dẫn thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh lở mồm long móng ở heo? 
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+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh.  

 - Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh lở mồm long móng ở heo?  

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

 - Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng  và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh lở mồm long móng ở heo? Cho biết mục đích của các thuốc đó 

trong trị bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

- Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bày đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

3. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh lở mồm long móng ở heo.  

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch lở mồm long móng ở heo. 
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Bài 3.  Phòng và trị bệnh dịch tả heo 

Mã Bài: MĐ 03-3 

Thời gi n: 04 gi  

Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh dịch tả ở heo.  

- Xác định được bệnh dịch tả thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp phòng, trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

3.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

3.1.1. Đặc điểm: 

Là một lây lan mạnh và rộng; tuy 

nhiên, hiên nay bệnh chỉ xảy ra lẻ tẻ do 

nhiều năm qua ngành thú y đều có tổ chức 

chủng ngừa bệnh dịch tả heo đồng th i 

ngư i chăn nuôi cũng thấy được lợi ích do 

vắc xin mang lại. 

3.1.2. Nguyên nhân gây bệnh 

Bệnh do vi rút dịch tả  gây ra, vi rút 

có thể tồn tại nhiều năm trong thịt ướp 

đông, 6 tháng trong thịt đông lạnh. Vi rút 

truyền bệnh chủ yếu qua đư ng tiêu hóa. 

3.2. Xác định dấu hiệu bệnh lý  

3.2.1. Xác định triệu chứng lâm sàng 

Heo bệnh sốt cao (41 – 42
0
C), da vành tai, bẹn, bụng nổi những điểm đỏ, biếng ăn hoặc 

bỏ ăn, chậm chạp, nằm chồng đè lên nhau, viêm kết mạc, mắt đỏ, chỗ da mỏng có hiện 

tượng xuất huyết đỏ bằng đầu đinh ghim. Mắt có dử trắng che lấp. Phân lúc đầu táo bón về 

sau lỏng có mùi tanh khắm khó chịu, đôi khi heo có hiện tượng nôn mửa. Heo gầy yếu, hốc 

hác kiệt sức dần rồi chết. 

  
Hình 3.14. Heo bệnh nằm chụm lại Hình 3.15. Da vành tai bị tím bầm 

 

 
Hình 3.13. Vi rút dịch tả heo dưới kính hiển vi 

điện tử 
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3.2.2. Xác định bệnh tích 

  
Hình 3.16. Heo chết với da tím vì xuất huyết Hình 3.17. Heo chết có nhiều vết xuất huyết 

  
Hình 3.18. Thận bị xuất huyết điểm vùng vỏ 

và vùng tủy 

Hình 3.19. Hạch bạch huyết màng treo ruột 

bị xuất huyêt 

 
Hình 3.20. Hiện tượng nhồi huyết rìa lách ở bệnh dịch tả heo 

 
Hình 3.21. Niêm mạc bàng quan bị xuất huyết đều khắp 

3.3. Chẩn đoán bệnh 

Dựa vào triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh như: Lúc đầu phân táo về sau ỉa 
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chạy nặng; xuất huyết ở da, tai, mõm; niêm mạc ruột viêm loét hình đồng tâm cúc áo; rìa 

lách lồi lõm hình răng cưa, có những đốm nhồi huyết màu đen theo rìa. 

Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi heo, tỷ lệ mắc bệnh và chết cao. 

3.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh   

3.4.1. Xử lý heo đã chết và đ ng bệnh 

Nên báo cáo cho cơ quan thú y khi có bệnh xảy ra  

Không có thuốc đặc trị bệnh dịch tả, nên tiêu hủy heo ốm. 

3.4.2. Xử lý heo chư  bệnh 

Tiêm vắc xin cho số heo còn lại trong đàn. 

3.4.3. Xử lý môi trường chăn nuôi heo 

Tiêu độc triệt để môi trư ng chăn nuôi. 

Tạm th i không nhập thêm heo mới vào đàn. 

3.5. Phòng bệnh 

3.5.1. Thực hiện vệ sinh và áp dụng quy trình chăn nuôi 

Phòng bệnh vệ sinh thú y và an toàn sinh học. 

- Heo ốm phải xử lý đúng theo pháp lệnh thú y. 

- Nên tiến hành truyền tinh nhân tạo để hạn chế lây lan dịch.  

- Thực hiện tốt quy trình phòng dịch, kiểm soát sát sinh… 

3.5.2. Dùng vắc xin: Tiêm vắc xin Dịch tả heo 1liều/con. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh dịch tả heo?  

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh. 

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh dịch tả heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý. 

- Bài tập 3. Thực hành giải quyết tình huống bệnh dịch tả heo tại một cơ sở chăn nuôi 

heo? 

C. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh dịch tả heo.  

- Cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh dịch tả heo.  
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Bài 4.  Phòng và trị bệnh cúm heo 

Mã Bài: MĐ 03-4 

Thời gi n: 04 gi  

Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh cúm ở heo.  

- Xác định được bệnh cúm thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp phòng, trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

4.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

4.1.1. Đặc điểm 

Bệnh cúm heo thư ng xảy ra vào tháng 9-10, rồi giảm dần vào tháng 11 và tháng 12, 

kéo dài cho hết mùa đông. Dịch cúm heo có liên quan đến những cơn mưa nhỏ đầu vụ đông, 

cuối hè, khi có sự thay đổi nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm. Khi bệnh xảy ra trong một cơ 

sở thì bệnh không kéo dài. Những heo khỏe mạnh có thể vẫn mang vi rút cúm và luôn thải vi 

rút cúm ra môi trư ng thiên nhiên. Tỷ lệ heo mắc bệnh cao nhưng tỷ lệ tử vong thấp. 

4.1.2. Nguyên nhân gây bệnh 

Cúm heo là một bệnh truyền nhiễm cấp tính của heo, gây ra bởi vi rút cúm typ A của 

heo. 

 
Hình 3.22. Hạt vi rút cúm dưới kính hiển vi điện tử 

 

4.2. Xác định dấu hiệu bệnh lý 

4.2.1. Xác định triệu chứng lâm sàng 

Do tính chất lây lan nhanh nên từ lâu bệnh cúm heo đã được ghi chép lại như là một 

bệnh gây bệnh của toàn đàn. 

Bệnh thư ng xảy ra một cách đột ngột nhiều vào đầu mùa đông và mùa xuân rồi lây 

lan nhanh cho toàn đàn. Th i gian biểu hiện triệu chứng bệnh trên một cá thể kéo dài từ 4-6 

ngày, sau đó heo nhanh chóng hồi phục. Mặc dù phần lớn heo bị bệnh thư ng khỏi bệnh 

nhanh và hồi phục sức khỏe hoàn toàn, nhưng qua theo dõi thấy một số heo bệnh tình trạng 

sức khỏe xấu đi nhanh chóng và bệnh kéo dài một th i gian làm ảnh hưởng đến sự phát triển 

trong quá trình nuôi sau này.  

Heo bị bệnh thể hiện các triệu chứng chủ yếu ở đư ng hô hấp như: sốt, ho, khó thở, thở 

nặng nhọc, trọng lượng cơ thể giảm sút nhanh, heo thích nằm trong tư thế nghiêng một bên, 
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đè lên chân sau, chân trước duỗi thẵng, có khi heo thở ở tư thế chó ngồi. Các cơn thở thư ng 

đứt quãng bởi những cơn ho ập đến. Những cơn ho thư ng kéo dài từng đợt khá lâu và kết 

thúc bằng những phản xạ khạc mạnh để đẩy đ m ra ngoài.  

Khi heo bị cúm, những triệu chứng đầu tiên ở đư ng hô hấp thư ng xuất hiện vào ngày 

thứ 2 sau khi nhiễm bệnh, thân nhiệt tăng 40-41
0
C. Nhưng triệu chứng rõ ràng và nặng 

thư ng thể hiện trong 1 tuần với các triệu chứng như: nước mũi chảy nhiều, ho, ủ rũ, suy 

nhược, giảm ăn. Các triệu chứng thư ng xuất hiện đột ngột, ban đầu nhẹ về sau nhanh chóng 

nặng lên. Bệnh thư ng xảy ra mạnh, nặng ở những đàn bị bệnh lần đầu và các đàn mẫn cảm 

cao, nhưng sau đó bệnh chuyển sang thể mãn tính làm tăng tỷ lệ heo bị còi cọc.  

Qua theo dõi ở nhiều ổ dịch thấy nguyên nhân xảy ra dịch trước hết bắt đầu từ các ổ 

heo của heo mẹ đẻ lứa đầu. Nếu heo mẹ nhiễm vi rút từ khi có chửa thì đẻ ra thai chết, thai 

ướp hoặc đẻ ra heo con yếu, phần lớn heo bị chết sau khi đẻ ra. 

 
Hình 3.23. Heo co rút khi ho 

4.2.2. Xác định bệnh tích 

Chủ yếu tập trung ở đư ng hô hấp: Viêm phổi với những vùng đỏ thẫm trên các thuỳ, 

dịch nhầy trong phế quản đôi khi đông đặc lại; niêm mạc phế quản và phế nang bị tổn 

thương, xung huyết. 

  
H. 3.24. Nhiều vùng đỏ thẩm trên các thùy phổi Hình 3.25. Bọt và dịch nhầy tích trong phế quản 

Niêm mạc hầu, khí quản được phủ một dịch nhày, đặc, vùng phổi biến đổi và có màu 

sắc từ đỏ sẫm đến màu tối phụ thuộc vào mức độ của bệnh, viêm phổi từng phần hoặc viêm 

trong các phế nang, các hạch phổi đỏ, thủy thủng. Phổi bị thoái hóa, hoại tử. 

Màng phổi, màng bao tim có nhiều sợi fibrin. 

4.3. Chẩn đoán bệnh 

Heo con sinh ra từ heo mẹ chưa mắc bệnh cúm hoặc chưa được tiêm phòng thì dễ mắc 

bệnh cúm trong tự nhiên. Khi những heo này nhiễm bệnh, vi rút nhân lên rất nhanh trong tổ 
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chức phổi, hàm lượng vi rút duy trì trong tổ chức phổi 24-96 gi . Sau 04 ngày nhiễm, hàm 

lượng vi rút trong tổ chức phổi giảm xuống. Từ ngày thứ 8-10 thấy vi rút xuất hiện trở lại 

trong phổi. Sau 18 ngày thấy xuất hiện kháng thể trong cơ thể.  

Chẩn đoán phát hiện kháng thể bằng phản ứng kháng thể huỳnh quang, phản ứng HI, 

phản ứng trung hòa vi rút. 

4.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh   

4.4.1. Xử lý heo đã chết: Nên tiêu hủy heo chết. 

4.4.2. Xử lý heo đ ng bệnh 

Chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh cúm heo mà chỉ dùng các kháng sinh 

để chống nhiễm khuẩn thứ phát, chống bội nhiễm như penicillin, streptomicin, 

kanamycin…. 

4.4.3. Xử lý heo chư  bệnh: Tiêm vitamin C.  

4.4.4. Xử lý môi trường chăn nuôi heo 

Khi heo bị bệnh cúm cần áp dụng thêm các biện pháp sau đây:  

+ Ổn định chế độ ăn uống, tăng cư ng chăm sóc nuôi dưỡng, nuôi dưỡng thật tốt. Đây 

là biện pháp vô cùng quan trọng trong điều trị bệnh cúm ở heo.  

+ Nếu phải độn chuồng, chất độn chuồng phải khô, sạch.  

+ Nhiệt độ chuồng nuôi phải thích hợp với độ tuổi, ẩm độ luôn thấp.  

+ Không khí trong chuồng nuôi không ô nhiễm các loại khí độc gây kích thích niêm 

mạc hoặc chứa virus cúm.  

+ Trại có heo bệnh cúm, không cho phép vận chuyển heo ra khỏi trại, không cho phép 

phát triển trại mới, không cho tăng mật độ nuôi trong đàn.  

4.5. Phòng bệnh 

Hiện nay chưa có vaccin phòng bệnh cúm cho heo, vì vậy biện pháp vệ sinh phòng 

bệnh đối với bệnh cúm nói chung và bệnh cúm heo nói riêng cũng vô cùng quan trọng, trong 

đó cần chú ý:  

+ Tránh làm thay đổi nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi đột ngột, không để nhiệt độ quá 

thấp, độ ẩm quá cao gây stress cho cơ thể heo.  

+ Chuồng trại thoáng mát trong mùa hè, ấm áp về mùa đông, luôn được vệ sinh sạch 

sẽ, thư ng xuyên tiêu độc định kỳ.  

+ Do virus cúm heo thư ng truyền lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp, nên khi phát hiện 

trong đàn có heo nghi bệnh cúm cần khẩn trương nuôi cách ly riêng, điều trị chăm sóc cẩn 

thận để tránh truyền bệnh cho cả đàn. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh cúm ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh.  

 - Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh cúm ở heo? 
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+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

 - Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng  và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh cúm ở heo? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bày đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc.  

 C. Ghi nhớ 

Cần chú ý một số nội dung trọng tâm sau:  

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh cúm ở heo.  

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng cúm ở heo. 

 

 

Bài 5.  Phòng và trị bệnh phó thương hàn heo 

Mã Bài: MĐ 03-5 

Thời gi n: 03 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh phó thương hàn ở heo.  

- Xác định được bệnh phó thương hàn thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp phòng, 

trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

5.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

5.1.1. Đặc điểm: Là một bệnh khá phổ biến của heo; bệnh hay xảy ra ở thể cấp tính 

trên heo con, heo choai; trái lại trên heo sinh sản thì bệnh diễn ra khá âm thầm và hay gây ra 

dấu hiệu rối loạn sinh sản. 

5.1.2. Nguyên nhân gây bệnh 

Bệnh gây ra do vi trùng phó thương hàn heo. Vi khuẩn tác động chủ yếu đến bộ máy 

tiêu hoá. Nhiệt độ > 60 – 70
0
C, các chất sát trùng thông thư ng tiêu diệt vi khuẩn dễ dàng. 

Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua đư ng tiêu hoá (thức ăn, nước uống). 

5.2. Xác định dấu hiệu bệnh lý  

5.2.1. Xác định triệu chứng lâm sàng 

Heo sốt (41,5-42
0
C), không bú, kém ăn nôn mửa, tiếp đến ỉa chảy, phân lỏng màu vàng 

mùi hôi thối, heo thở gấp, ho và hay liếm láp ở máng nước, sân giếng, nền sân chơi… Trên 

da xuất huyết từng vệt màu tím xanh ở tai, bụng, mặt trong đùi, ngực… Do ỉa chảy nhiều 

nên heo bị còi cọc, gầy yếu nhiều, con mắt sưng, đầu phù… Tỷ lệ chết có thể tới 80 – 90%. 

Nếu ghép với bệnh dịch tả thì bệnh trầm trọng hơn. 
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H. 3.26. Heo bệnh tiêu chảy phân vàng sệt Hình 3.27. Nhiều vùng da heo bị xuất huyết điểm 

5.2.2. Xác định bệnh tích 

- Lách sưng to, dai như cao su màu xanh sẫm.  

- Thận có điểm xuất huyết đỏ ở vỏ.  

- Niêm mạc dày, ruột viêm đỏ, nhăn nheo có điểm xuất huyết, các vết loét đỏ bằng hạt 

đậu, hoại tử biến thành khối vàng như bột cám. Vết loét không giới hạn, không có b , nhiều 

khi kéo dài thành từng mảng, từng vệt. Gan có nhiều điểm hoại tử như hạt kê, phổi tụ máu. 

  
Hình 3.28. Lách sưng, đen Hình 3.29. Xuất huyết điểm trên thanh mạc  

  
H. 3.30. Hạch màng treo ruột bị xuất huyết Hình 3.31. Niêm mạc ruột bị tróc lỡ 
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Hình 3.32. Niêm mạc ruột già có vết loét 

5.3. Chẩn đoán bệnh 

- Dựa vào triệu chứng của bệnh (đã nêu ở phần triệu chứng).  

- Bệnh xẩy ra không ồ ạt, chủ yếu ở heo con, các dấu hiệu của bệnh thư ng tập trung ở 

đư ng tiêu hoá. 

5.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh 

5.4.1. Xử lý heo đã chết 

Nên tiêu hủy vì có thể gây ngộ độc cho ngư i ăn thịt heo bệnh, chết  

5.4.2. Xử lý heo đ ng bệnh 

- Kháng sinh: Sử dụng amoxicillin kết hợp với gentamycin hoặc có thể thay thế bằng 

một trong những thuốc sau enrofloxacin, marbofloxacin. 

- Kết hợp chữa triệu chứng ỉa chảy bằng các chất chát (tannin); bồi dưỡng chăm sóc 

tốt, tăng cư ng bổ sung vitamin. Nếu trư ng hợp ỉa chảy nặng cần tiêm thêm atropin.  

Chú ý: Điều trị bệnh phó thương hành cho heo hiện nay khá phức tạp, do tính kháng 

thuốc và vi khuẩn chứa nội độc tố cho nên cần kết hợp nhiều thuốc và phải bằng biện pháp 

tổng hợp thì mới đạt được hiệu quả. 

5.4.3. Xử lý heo chư  bệnh 

Cho uống neomycin, sulfaguanidin, bổ sung men tiêu hóa như TD. Bacillus enzyme.  

5.4.4. Xử lý môi trường chăn nuôi heo 

Cần tiêu độc chuồng nuôi với BKA, Farmfluid… 

5.5. Phòng bệnh  

5.5.1. Thực hiện vệ sinh và áp dụng quy trình chăn nuôi 

Chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống tốt. 

5.5.2. Dùng vắc xin 

Dùng  vắc xin vô hoạt (XNT. T. Y. TW) sản xuất, tiêm 2 lần cách nhau 1 tuần cho heo 

20 ngày tuổi (3 – 4ml); có thể tiêm cho heo mẹ trước khi đẻ. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh phó thương hàn ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  
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+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh.  

 - Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh phó thương hàn ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng  và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh phó thương hàn ở heo? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị 

bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bài đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc.  

 C. Ghi nhớ 

Cần chú ý một số nội dung trọng tâm sau:  

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh phó thương hàn ở heo.  

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng phó thương hàn ở heo. 

 

 

Bài 6.  Phòng và trị bệnh tụ huyết trùng heo 

Mã Bài: MĐ 03-6 

Thời gi n: 03 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh tụ huyết trùng ở heo.  

- Xác định được bệnh tụ huyết trùng thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp phòng, 

trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

6.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

6.1.1. Đặc điểm 

Tụ huyết trùng là bệnh hảy ra vào lúc giao mùa hoặc khi chuồng trại bị mưa tạt gió lùa. 

6.1.2. Nguyên nhân gây bệnh  

Do vi khuẩn tụ huyết trùng heo gây nên. Vi khuẩn tồn tại nhiều trong thiên nhiên, có 

sức đề kháng kém đối với nhiệt độ, thuốc sát trùng. 

6.2. Xác định dấu hiệu bệnh lý 

6.2.1. Xác định triệu chứng lâm sàng 

a. Thể quá cấp: Phát ra ở th i kỳ đầu ổ dịch, bệnh tiến triển nhanh, vật chết đột ngột.  

b. Thể cấp tính: Heo sốt cao (41
0
C), ủ rũ, bỏ ăn hoặc ăn ít, thở nhanh, khó. Nước mũi 

chảy nh n đục, ho khan có lúc co rút toàn thân. Thư ng ngồi như chó để thở. 1 - 2 ngày sau 

các vùng da mỏng (ngực, bụng, tai…) bị đỏ, rồi tím bầm, hầu sưng. 
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Hình 3.33. Heo bệnh phải há miệng mà thở Hình 3.34. Phổi viêm và có nhiều vùng bị 

nhục hóa 

6.2.2. Xác định bệnh tích 

Các niêm mạc, phủ tạng có hiện tượng tụ huyết. Hạch lâm ba sưng, thuỷ thũng. Lách tụ 

huyết, thận ứ huyết, phổi xuất huyết, tụ huyết thành từng đám, nhiều vùng bị gan hóa. Màng 

phổi viêm dính vào lồng ngực, có nhiều chấm xuất huyết. Da có nhiều vết, mảng đỏ sẫm, 

tím bầm ở bụng, ngực, kheo chân. 

6.3. Chẩn đoán bệnh: Dựa vào triệu chứng điển hình của bệnh 

6.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh   

6.4.1. Xử lý heo đã chết 

Heo chết vẫn có thể dùng làm thực phẩm nhưng thịt nên luộc chín tại chỗ trước khi vận 

chuyển. 

6.4.2. Xử lý heo đ ng bệnh 

Chọn dùng một trong các thuốc kháng sinh sau: Streptomycin; kanamycin, gentamycin 

để kết hợp với ampicillin hay amoxicillin Cho thuốc hạ sốt, vitamin A, cafein. 

6.4.3. Xử lý heo chư  bệnh: Tiêm kháng sinh như streptomycin; kanamycin. 

6.4.4. Xử lý môi trường chăn nuôi heo 

- Sửa chữa, che chắn chuồng heo.  

 - Sát trùng chuồng trại. 

6.5. Phòng bệnh  

6.5.1. Thực hiện vệ sinh và áp dụng quy trình chăn nuôi 

Chăm sóc, vệ sinh chuồng trại. 

6.5.2. Dùng vắc xin 

- Tiêm vaccine: Vaccine vô hoạt tụ huyết trùng 1ml/heo an toàn cho mọi lứa tuổi của 

heo, kể cả heo sau khi cai sữa, không tiêm cho heo đang ốm, mới đẻ hoặc sắp đẻ.   

- Vaccine nhị giá tụ – dấu.  

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh tụ huyết trùng ở heo?  

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  



 23 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh.  

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh tụ huyết trùng ở heo?  

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

 - Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng  và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh tụ huyết trùng ở heo? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị 

bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bày đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh tụ huyết trùng ở heo.  

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng tụ huyết trùng ở heo. 

 

 

Bài 7.  Phòng và trị bệnh nhiễm Escherichia coli 

Mã Bài: MĐ 03-7 

Thời gi n: 04 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh nhiễm E. coli ở heo.  

- Xác định được bệnh nhiễm E. coli thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp phòng, trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

7.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

7.1.1. Đặc điểm 

- Nhiễm vi trùng E. coli là hiện tượng rất phổ biến trong chăn nuôi heo nái sinh sản.  

 - Nhiễm E. coli biểu hiện hai trạng thái khác nhau ở heo con:  

+ Tiêu chảy ở heo con còn theo mẹ. 

+ Phù thủng ở heo con sau cai sữa dến 30kg. 

7.1.2. Nguyên nhân gây bệnh 

- Bệnh xẩy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là các vi khuẩn đư ng 

ruột, trong đó vai trò quan trọng nhất là E.coli.   

- E.coli bình thư ng có sẵn trong đư ng ruột. Gây bệnh phần lớn là các chủng dung 

huyết. E.coli có thể sống hàng tháng trong điều kiện khô, bị diệt bởi nhiệt độ 66
0
C và hầu 

hết các thuốc sát trùng. 

7.2. Xác định dấu hiệu bệnh lý  

7.2.1. Xác định triệu chứng lâm sàng 
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Heo con ỉa chảy, phân có màu vàng hay màu ghi nhạt, kém ăn, yếu, đi lại không nhanh 

nhẹn, da nhợt nhạt, đuôi luôn bết phân màu vàng, da nhăn, khô do mất nước, lông xù, dựng. 

Nhiệt độ cơ thể thư ng không tăng. 

  
Hình 3.35. Đùi dính đầy phân trắng  Hình 3.36. Nền chuồng nhiều phân trắng 

  
Hình 3.37. Heo bị gầy còm vì tiêu chảy Hình 3.37. Heo bệnh phù chui rút vào ổ rơm 

 
Hình 3.38. Heo bị phù rõ vùng mi mắt 

Hiện tượng phù thũng thấy chủ yếu ở vùng đầu như mí mắt, hầu và làm thay đổi tiếng 

kêu của con vật. Do bị phù thũng nên não bị chèn ép dẫn đến những triệu chứng thần kinh 

như: co giật, hai chân sau bị liệt, đâm đầu vào tư ng, đi lại không định hướng. Bệnh diễn 

biến nhanh trong vòng 24 gi ; heo chết đột ngột, tỷ lệ chết cao 40 – 90%, thậm chí đến 

100%. 

7.2.2. Xác định bệnh tích 

Khi heo bị tiêu chảy thì ruột bị viêm, căng phồng đầy hơi, bên trong chứa một số chất 
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lỏng trắng đặc sệt vàng nhạt có mùi chua, dạ dày chứa sữa không tiêu. 

Khi heo bị phù thì ruột non sưng to, xung huyết, phù nề, màng treo ruột xung huyết; dạ 

dày chứa thức ăn không tiêu, hạch ruột sưng, xung huyết. Đặc biệt dạ dày chứa đầy thức ăn 

khô, gần như chưa được tiêu hoá, nhưng ruột non thì lại trống rỗng. Phù thũng mô dưới da, 

ruột, dạ dày, phổi, hầu, họng, thận, màng tim. Não phù thũng, nhũn… 

  
Hình 3.39. Tích nhiều dịch trong xoang 

ngực bụng 

Hình 3.40. Phù thủng màng treo ruột 

7.3. Chẩn đoán bệnh 

- Khi heo con tiêu chảy cần kiểm tra lại chuồng trại và cách nuôi.  

- Khi heo con bị phù dựa vào triệu chứng lâm sàng, đặc biệt là phù đầu, phù mặt, biểu 

hiện thần kinh, thân nhiệt không tăng để phân biệt với bệnh ỉa phân trắng ở heo hay các 

bệnh ỉa chảy khác.  

7.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh   

7.4.1. Xử lý heo đã chết: Heo chết vì phù thủng nên tiêu hủy. 

7.4.2. Xử lý heo đ ng bệnh 

- Heo bị tiêu chảy nên cho truyền dịch, cấp thuốc kháng sinh tác động tại ruột (cho 

uống) như colistin, neomycin, cho vitamin nhóm B, vitamin A; cho thuốc giảm nhu động 

ruột như atropin, loperamide. 

 - Heo bị phù rất khó điều trị vì suy tim (nên chết nhanh): Cấp thuốc lợi tiểu như 

furosemide (Trofurit), cafein để trợ tim. 

7.4.3. Xử lý heo chư  bệnh: Cho uống colistin và neomycin. 

7.4.4. Xử lý môi trường chăn nuôi heo 

- Để tránh cho heo co bị tiêu chảy cần có chồng trại khô và ấm. 

- Heo sau cai sữa không thay đổi thức ăn đột ngột, cho ăn đúng lượng và chia thành 

nhiều bửa. 

7.5. Phòng bệnh 

Phòng bệnh là cách duy nhất để giảm thiệt hại do bệnh gây nên, tăng cư ng chăm sóc 

nuôi dưỡng, vệ sinh thức ăn, nước uống, tẩy uế chuồng trại định kỳ. Vệ sinh thú y cho heo 

sau khi đẻ, chuồng khô ráo, sạch sẽ thoáng mát về mùa đông, ấm áp về mùa hè.  

Bổ sung đầy đủ các loại vitamin, tiêm Dextran Fe cho heo mẹ và heo con sơ sinh. 

Dùng kháng sinh trong vòng 3 ngày liền sau khi cai sữa để phòng đón đầu bệnh. Cho heo 
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con uống mỗi con 2-3ml Spectinomycin 5% hoặc Trimethoxasol 24% càng sớm càng tốt sau 

khi đẻ.  

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập . Xác định được những triệu chứng bệnh nhiễm E. coli ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh.  

 - Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh nhiễm E. coli ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

 - Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng  và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh nhiễm E. coli ở heo? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị 

bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bày đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh nhiễm E. coli ở heo.  

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng nhiễm E. coli ở heo 

 

 

Bài 8.  Phòng và trị bệnh suyễn heo 

Mã Bài: MĐ 03-8 

Thời gi n: 04 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh suyễn ở heo.  

- Xác định được bệnh suyễn thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp phòng, trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

8.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

8.1.1. Đặc điểm 

- Là một khá phổ biến, nhất là đối với các giống heo năng suất cao, chăn nuôi theo quy 

mô lớn, mật độ cao. 

- Bệnh ít khi làm chết heo nhưng lại gây thiệt hại nghiêm trọng về mặt kinh tế vì tăng 

thêm th i gian nuôi, tăng hệ số biến chuyển thức ăn. 

8.1.2. Nguyên nhân gây bệnh 

Chủ yếu do Mycoplasma, ngoài ra một số virus phát triển trong phổi heo, chúng có thể 
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làm nặng thêm quá trình bệnh lý do nhiễm Mycoplasma. Sức đề kháng của Mycoplasma 

trong ngoại cảnh rất yếu. Bệnh truyền chủ yếu qua đư ng hô hấp. 

 
Hình 3.41. Vi khuẩn Mycoplasma chụp qua kính hiển vi điện tử 

8.2. Xác định dấu hiệu bệnh lý  

8.2.1. Xác định triệu chứng lâm sàng 

a. Thể cấp tính: Lúc đầu triệu chứng nhẹ, khó phát hiện, heo ốm thư ng r i đàn, đứng 

hoặc nằm ở góc chuồng, ăn kém, sốt nhẹ. Heo thư ng hắt hơi vài ngày sau ho (thư ng ho 

mạnh lúc vận động hoặc sáng sớm). Lúc ho làm heo co giật toàn cơ thể. Heo thở khó, thở 

nhanh, thở khò khè, có khi ngồi như chó để thở, bụng thóp lại, mũi chảy nước. Bệnh tiến 

triển khoảng một tuần, tỷ lệ chết cao nếu điều kiện chăn nuôi kém.   

b. Thể mãn tính: Thể này thư ng thể cấp chuyển sang, heo ho từng tiếng một hoặc từng 

hồi. Ho kéo dài hàng tuần, có thể ho liên miên, thở khó, thở nhanh, khò khè về ban đêm, 

thân nhiệt 39 – 40
0
C. Tỷ lệ chết tuy không cao nhưng đàn heo mắc bệnh hầu hết mất hết giá 

trị kinh tế, heo phát triển chậm, còi cọc. 

 
Hình 3.42. Heo bệnh thở rất khó khăn 

8.2.2. Xác định bệnh tích 

Viêm phổi có màu đỏ rồi màu xám bằng hạt đậu xanh, to dần ra thành vùng lớn. Đặc 

biệt là hai bên phổi có bệnh tích như nhau và viêm đối xứng, có giới hạn ở giữa vùng bị 

viêm và vùng không bị viêm. Những vùng phổi viêm cứng mặt bóng láng, trong suốt, bên 

trong có chất keo nên gọi là “Viêm phổi kính” tổ chức viêm bị gan hoá, cắt ra có dịch lỏng 

màu trắng xám, có bọt, khí quản, phế quản viêm bóp như có mủ chảy ra. Hạch lâm ba phổi 

sưng rất to gấp 2 – 3 lần, thủy thũng, mọng mước. 
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Hình 3.43. Viêm thùy phổi dạng đối xứng 

8.3. Chẩn đoán bệnh 

Lâm sàng: Về mặt dịch tễ học chú ý: Heo từ 2 – 5 tháng tuổi hay mắc, nhất là chăn 

nuôi heo tập trung chuồng nuôi không hợp vệ sinh, ẩm ướt, khí hậu lạnh về lâm sàng heo ho, 

khó thở… 

8.4. Đề ra biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh   

8.4.1. Xử lý heo đ ng bệnh 

- Cách ly, những con ốm nặng giết để tránh lây lan.  

- Có nhiều thuốc có thể  chọn dùng như tylosin, spiramycin, erythromycin, tiamutin, 

enrofloxacin, marbofloxacin. 

- Kết hợp chữa triệu chứng: Ephedrin (để heo dễ thở), bromhexin. 

8.4.2. Xử lý môi trường chăn nuôi heo: Làm thông thoáng chuồng heo, giư ấm 

chuồng, phun thuốc sát trùng. 

8.5. Phòng bệnh  

8.5.1. Thực hiện vệ sinh và áp dụng quy trình chăn nuôi 

- Tăng sức đề kháng cho heo.  

- Nên tự túc giống heo.  

- Khi có dịch phải phát hiện sớm. 

- Sát trùng chuồng, phân, rác, dụng cụ chăn nuôi bằng nước vôi 20%, NaOH 10%, 

Crezil 5 – 10%, rắc vôi bột, quét vôi tư ng… 

8.5.2. Dùng vắc xin 

Hiện nay có nhiều vắc xin để phòng bệnh suyễn cho heo như SUVAXYNR 

RESPIFEND –MH,  RESPIURE,  HYORESP … Nên tổ chức chủng ngừa cho cả đàn heo 

trong trại. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh suyễn ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh.  
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 - Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh suyễn ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

 - Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng  và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh suyễn ở heo? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bài đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

- Bài tập 4. Thực hành giải quyết tình huống bệnh suyễn heo tại một cơ sở chăn nuôi 

heo? 

C. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh suyễn ở heo.  

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng suyễn ở heo. 

 

 

Bài 9.  Phòng và trị bệnh cầu trùng ở heo 

Mã Bài: MĐ 03-9 

Thời gi n: 04 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh cầu trùng ở heo.  

- Xác định được bệnh cầu trùng thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp phòng, trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

9.1 Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

9.1.1. Đặc điểm 

Mầm bệnh cầu trùng heo gồm có 3 loại, loại 1 tên là Isospora, gây bệnh chủ yếu cho 

heo con từ 7-21 ngày tuổi. Đa phần trong thực tế heo mắc bệnh cầu trùng là do Isospora suis 

gây ra. Loại 2 tên là Eimeria, heo con từ 1-3 tháng tuổi thư ng mang mầm bệnh này trong 

cơ thể nhưng hầu như không có biểu hiện triệu chứng gì ra ngoài. Loại 3 tên là 

Cryptosporidia hầu như không thấy gây bệnh cho heo. 

Tỷ lệ heo mắc bệnh lên đến 20%, nhưng nếu kế phát các bệnh khác thì tỷ lệ chết còn 

cao hơn nhiều. Bệnh tích do cầu trùng gây ra cho heo chỉ nằm trong phạm vi niêm mạc ruôt. 

9.1.2. Nguyên nhân gây bệnh 

- Cầu trùng là những ký sinh trùng có kích thước rất nhỏ, muốn thấy chúng phải xem 

dưới kính hiển vi. 

- Các loài cầu trùng đều có hai giai đoạn phát triển: Noãn nang được bài xuất ra ngoài 

theo phân. Khi gặp các điều kiện thuận lợi, mỗi noãn nang sẽ phát triển thành dạng noãn 

nang cảm nhiễm, nghĩa là heo ăn phải sẽ nhiễm cầu trùng. 
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- Giai đoạn ký sinh trong cơ thể heo: Vào cơ thể vật chủ, noãn nang cảm nhiễm vỡ ra, 

giải phóng các bào tử thể và các bào tử thể này sẽ phá hoại niêm mạc ruột của heo. Các giai 

đoạn phát triển của cầu trùng rất phức tạp, thực hiện trong tổ chức nhung mao còn lớp cơ 

tiếp giáp với nhung mao ruột, gây tổn thương cho tổ chức ruột. 

 
Hình 3.44. Noãn nang cầu trùng 

 
Hình 3.45. Vòng đời của cầu trùng trên heo 

9.2. Xác định dấu hiệu  bệnh lý 

Heo mệt mỏi toàn thân, thư ng rúc mình vào chất độn, bỏ ăn, hay nằm uể oải, nhu 

động ruột tăng lên, heo đi phân nhiều lần hơn, phân thoạt đầu hơi lỏng kèm theo một ít chất 

nhầy, về sau phân loãng có nhiều chất nhầy hơn, heo ốm kém sinh trưởng và phát dục, viêm 

xuất huyết niêm mạc ruột non và ruột già, heo có thể đi tiêu ra máu. 
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Hình 3.46. Heo bệnh cầu trùng đi phân vàng sết 

9.3. Chẩn đoán bệnh: Dựa vào triệu chứng bệnh 

9.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh 

9.4.1. Xử lý heo đ ng bệnh 

Cho Heo uống Baycox 5% , Vicox Toltra, Navetcox: 1ml/con; liên tục 3 ngày. 

9.4.2. Xử lý môi trường chăn nuôi heo: Tiêu độc sàn chuồng heo con; sưởi ấm heo. 

9.5. Phòng bệnh 

- Nuôi heo theo đúng quy trình. 

- Thức ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng. 

- Cho heo con uống các loại thuốc nêu trên khi heo được 3 ngày tuổi. 

- Vệ sinh chuồng trại, ủ ấm cho heo con. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh cầu trùng ở heo?  

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh thông qua hình ảnh. 

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh cầu trùng ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý. 

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh cầu trùng ở heo? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị 

bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án. 

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn và trình bày đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh cầu trùng ở heo. 

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng cầu trùng ở heo. 
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Bài 10. Phòng và trị một số bệnh giun, sán ở heo (giun đũ , giun tóc, giun kết hạt, 

sán lá ruột) 

Mã Bài: MĐ 03-10 

Thời gi n: 08 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến một số bệnh giun đũa, giun tóc, giun 

kết hạt, sán lá ruột ở heo. 

- Xác định được một số bệnh giun đũa, giun tóc, giun kết hạt, sán lá ruột thư ng gặp ở 

heo và đề ra phương pháp phòng, trị. 

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

10.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

10.1.1. Đặc điểm 

a. Bệnh giun đũa heo là một bệnh rất phổ biến ở heo con. Bệnh này phụ thuộc nhiều 

vào điều kiện chuồng trại: nền chuồng không phẳng, nhiều lổ hang, nhiều kẹt hóc, đọng 

nước … là yếu tố thuận lợi để bệnh xảy ra. 

b. Bệnh giun tóc heo là một bệnh rất phổ biến ở heo con. Bệnh này phụ thuộc nhiều 

vào điều kiện chuồng trại: nền chuồng không phẳng, nhiều lổ hang, nhiều kẹt hóc, đọng 

nước … là yếu tố thuận lợi để bệnh xảy ra. 

c. Bệnh giun kết hạt heo là một bệnh rất phổ biến ở heo con. Bệnh này phụ thuộc nhiều 

vào điều kiện chuồng trại: nền chuồng không phẳng, nhiều lổ hang, nhiều kẹt hóc, đọng 

nước … là yếu tố thuận lợi để bệnh xảy ra. 

   
Hình 3.47. Giun đũa heo Hình 3.47. Giun tóc trưởng thành và trứng 

  
 

Hình 3.48. Giun kết hạt và trứng ở heo Hình 3.49. Sán lá ruột 
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d. Sán lá ruột: Là một bệnh còn khá phổ biến ở những vùng có tập quán cho heo ăn rau 

xanh, nhất là các loại rau mọc dưới nước. Sán trưởng thành ký sinh ở ruột non của heo, đẻ 

trứng, trứng theo phân ra ngoài phát triển thành mao ấu. Mao ấu thoát khỏi vỏ trứng và bơi 

trong nước. Nếu gặp ký chủ trung gian (ốc) thì chui vào, rụng đuôi và phát triển thành bào 

ấu, lôi ấu, vĩ ấu. Vĩ ấu ra khỏi ốc, bơi tự do trong nước rồi bám vào cây cỏ thủy sinh, heo ăn 

phải vĩ ấu khi vào đến ruột thì phát triển thành sán trưởng thành. 

10.1.2. Nguyên nhân gây bệnh 

a. Giun đũa heo có màu trắng sữa, hình ống, hai đầu hơi nhọn. Giun đực dài 12 – 15cm, 

giun cái dài 30 – 35cm; giun đực đuôi cong về phía bụng, giun cái đuôi thẳng. 

Vòng đ i: Giun đũa cái đẻ trứng, trứng theo phân ra ngoài lột xác thành trứng có sức 

gây nhiễm. Heo nuốt phải trứng này thì ấu trùng qua khí quản đến hầu, rồi được nuốt xuống 

ruột và phát triển thành giun trưởng thành. 

 
Hình 3.50. Vòng đời giun đũa heo  

(1: trứng; 2: cảm nhiễm; 3: dạ dày; 4: gan; 5: phổi; 6: dạ dày, ruột) 

 
Hình 3.51. Vòng đời của sán lá ruột 
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b. Bệnh do giun tóc gây ra. Giun tóc ký sinh ở ruột già và manh tràng heo, giun đực dài 

20 - 55mm, đuôi hơi tù, phần đuôi cuộn tròn lại. Giun cái dài 39 - 53mm, đuôi thẳng. Trứng 

giun tóc hình hạt chanh có màu vàng nhạt. Giun cái đẻ trứng trong ruột già của heo, trứng 

theo phân ra ngoài phát triển thành trứng có sức gây nhiễm, heo ăn thức hoặc uống phải vào 

đư ng tiêu hoá, ấu trùng trực tiếp chui sâu vào niêm mạc ruột già rồi phát triển thành giun 

trưởng thành. 

c. Bệnh do giun kết hạt heo gây ra, giun trưởng thành ký sinh ở ruột già và manh tràng 

của heo. Giun đực dài 8 - 9mm, giun cái dài 8 - 11,3mm. 

d. Sán lá ruột 

- Căn bệnh: Bệnh do sán lá ruột gây nên.  

- Ký chủ: Heo, đôi khi thấy ở ngư i và chó, mèo.  

- Ký chủ trung gian: Là ốc nước ngọt (Planorbis)    

- Sán lá ruột có hình lá, màu đỏ hồng (còn gọi là sán lá tai hồng, sán bã trầu). Kích 

thước dài 20 - 70mm, rộng 8 - 20mm, có hai giác bám, thực quản ngắn, hầu nhỏ. 

Vòng đ i: Sán trưởng thành ký sinh ở ruột non của heo, đẻ trứng, trứng theo phân ra 

ngoài phát triển thành mao ấu. Mao ấu thoát khỏi vỏ trứng và bơi trong nước. Nếu gặp ký 

chủ trung gian (ốc) thì chui vào, rụng đuôi và phát triển thành bào ấu, lôi ấu, vĩ ấu. Vĩ ấu ra 

khỏi ốc, bơi tự do trong nước rồi bám vào cây cỏ thủy sinh, heo ăn phải vĩ ấu khi vào đến 

ruột thì phát triển thành sán trưởng thành. 

10.2. Xác định triệu chứng lâm sàng 

a. Giun đũa: Heo con 3 – 6 tháng tuổi có triệu chứng rõ: gầy còm, chậm lớn, khi ấu 

trùng di hành gây viêm phổi, rối loạn tiêu hoá; khi nhiều giun gây tắc ruột, đau bụng. Ở heo 

lớn thì triệu chứng không rõ. 

b. Giun tóc: Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi của heo. Ở heo nhiễm nhẹ thì triệu chứng 

không rõ: Thư ng chỉ thấy rối loạn tiêu hóa; khi nhiễm nặng thì con vật gầy, thiếu máu, 

trong phân có lẫn máu và niêm mạc ruột, có khi con vật bị kiết lỵ. 

c. Giun kết hạt: Thư ng qua hai giai đoạn:  

- Giai đoạn ấu trùng chui vào niêm mạc gây ra triệu chứng: Tiêu chảy, phân có chất 

nhầy, đôi khi có máu tươi, có một số con thân nhiệt tăng cao, bỏ ăn, thiếu máu, niêm mạc 

nhợt nhạt, ti u chảy kéo dài làm heo gầy còm và chết.  

- Giai đoạn do giun trưởng thành: Thư ng biểu hiện không rõ, có th i kỳ bị kiết lỵ, heo 

chậm lớn gầy còm. 

d. Sán lá ruột: Heo mắc bệnh triệu chứng thư ng khong rõ, rối loạn tiêu hóa thư ng 

xuyên; những cơ sở có điều kiện chăn nuôi, dinh dưỡng tốt thì biểu hiện triệu chứng ngày 

càng ít; những heo nhiễm nặng thì còi cọc, tăng trọng thấp. 

10.3. Chẩn đoán bệnh 

a. Giun đũa: Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng. 

b. Giun tóc: Dựa vào triệu chứng lâm sàng kết hợp với kiểm tra phân bằng phương 

pháp phù nổi để tìm trứng giun, ngoài ra có thể tìm giun ở ruột già (manh tràng). 

c. Giun kết hạt: Dựa vào triệu chứng bệnh. 
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d. Sán lá ruột: Dựa vào triệu chứng bệnh và chuẩn đoán phân biệt với các bệnh ký sinh 

trùng khác. 

10.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh 

10.4.1. Xử lý heo bệnh 

a. Giun đũa 

- Levamisol liều 6 – 8mg/kg P, tiêm bắp cho heo con nhỏ hơn 30 kg.  

- Heo lớn hơn 30 kg chích liều 5-6 mg/kg  

- Tetramisol: Tiêm dưới da 5 – 7,5mg/kg P, hoặc cho uống 50mg/kgP. 

- Ivermectin: Liều 0,3 mg/kg P chích bắp. 

b. Giun tóc 

- Levamisol 1ml/8kgP tiêm dưới da.  

- Bivermectin 1ml/8kgP tiêm dưới da.  

- Ivermectin 6 - 8mg/kgP tiêm dưới da 

c. Giun kết hạt 

- Tetramisol liều 12mg/kgP, trộn vào thức ăn.  

- Levamisol liều 1ml/8kgP, tiêm dưới da.  

- Ivermectin liều 0,1 - 0,3 mg/kgP, chích bắp  

- Fenbendazole liều 4 mg/kgP cho uống 

d. Sáng lá ruột: Tẩy sán lá ruột cho heo bằng Dertil B, Albendazol. 

10.4.2. Xử lý môi trường chăn nuôi heo 

a. Giun đũa, giun tóc và giun kết hạt: Cải tạo bề mặt nền chuồng. Rau dùng cho heo 

cần được rửa sạch. 

b. Sán lá ruột: Không cho nước thải của chuồng heo đổ vào ruộng rau, phân heo ủ kỹ. 

10.5. Phòng bệnh 

a. Giun đũa: Định kỳ tẩy giun đũa cho heo 2 – 3 tháng/lần, ủ phân diệt trứng giun, vệ 

sinh thức ăn nước uống. 

b. Giun tóc và giun kết hạt 

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giữ chuồng khô ráo.  

- Ủ phân sinh vật nhiệt.  

- Định kỳ tẩy uế chuồng trại.  

- Định kỳ tẩy giun 2 - 3 lần/năm ,đối với giun tóc và 2 tháng/lần đối với giun kết hạt. 

c. Sán lá ruột 

- Định kỳ tẩy sán cho heo, ủ phân theo phương pháp sinh vật học, diệt ký chủ trung 

gian, vệ sinh thức ăn, nước uống. 

- Trong chăn nuôi nhỏ, nên có heo ăn rau trồng trên cạn. 

- Chăn nuôi heo theo phương pháp công nghiệp, cho heo ăn các loại thức ăn hỗn hợp 

và khồn cho heo ăn rau xanh. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 
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- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh: Giun đũa? Giun tóc? Giun kết hạt? 

Sán lá ruột ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh.  

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh: Giun đũa? Giun tóc? Giun kết hạt? Sán lá ruột 

ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

 - Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh, Cho biết mục đích sử dụng các loại thuốc (vừa nêu): Giun đũa? 

Giun tóc? Giun kết hạt? Sán lá ruột ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bày đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh giun đũa, giun tóc, giun kết hạt và sán lá 

ruột ở heo.  

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng giun đũa, giun tóc, giun kết hạt và sán lá 

ruột ở heo. 

 

 

 

Bài 11.  Phòng và trị bệnh ghẻ heo 

Mã Bài: MĐ 03-11 

Thời gi n: 03 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức có liên quan đến bệnh ghẻ ở heo.  

- Xác định được bệnh ghẻ thư ng gặp ở heo và đề ra phương pháp phòng, trị.  

- Kịp th i, chính xác, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

11.1. Tìm hiểu đặc điểm củ  bệnh  

11.1.1.Đặc điểm 

Bệnh này thỉnh thoảng xảy ra nhưng khi đã xảy ra thì tồn tại rất lâu trong chuồng trại. 

11.1.2. Nguyên nhân gây bệnh  

Bệnh do con ghẻ gây ra, con ghẻ rất bé. Con đực dài 0,200 - 0,350mm; con cái dài 

0,350 - 0,500mm, tuỳ loài, màu xám bóng, vàng nhạt, thân hình bầu dục hay tròn, chân có 4 
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đuôi, mỗi chân có 5 đốt. 

Vòng đ i: Ghẻ ngầm xâm nhập vào 

lớp da rồi đào hàng lấy dịch tế bào làm chất 

dinh dưỡng. Con cái đẻ trứng, mỗi ngày đẻ 

1-2 quả và đẻ kéo dài liên tục 4-5 tuần, 

trứng phát dục thành ghẻ trưởng thành mất 

8-15 ngày. Khi gặp điều kiện thuận lợi 1 

con  cái trong vòng 3 tháng có thể sinh ra 

được 1,5 triệu trứng (qua 6 đ i). Trứng sau 

khi nở 3-4 ngày biến thành ấu trùng 6 chân, 

sau 3-4 ngày lột xác thành thiếu trùng 8 

chân, thiếu trùng qua 3 lần lột xác thành ghẻ 

trưởng thành. Bệnh lây truyền do tiếp xúc 

trực tiếp hay dụng cụ hoặc quần áo của 

ngư i quản lý, chăn nuôi.  

11.2. Xác định triệu chứng lâm sàng  

Chủ yếu là do con vật ngứa, rụng lông, và đóng vẩy.  

a. Th i kỳ đầu: Ngứa do ghẻ tiết nước bọt làm mềm da để dễ đào hang, trong nước bọt 

có chất độc kích thích gây ngứa ngáy, cọ xát chảy máu và hình thành những mụn, lúc đầu 

nhỏ về sau dần dần mọng nước, ta thư ng gọi là mụn ghẻ.  

b. Th i kỳ 2: Rụng lông do con ghẻ vào gốc lông, đào hang làm cho chân lông thoái 

hoá, dẫn đến rụng; lông rụng nhiều hay ít phụ thuộc vào bệnh nặng hay nhẹ, có khi rụng 

thành từng đám, có khi cả toàn thân.  

c. Th i kỳ 3: Đóng vẩy do con vật cọ xát vào thành chuồng làm các mụn nước vỡ ra, 

khô lại, trên da hình thành những mảnh vẩy khô. Sau 5 – 6 tháng da con vật hoàn toàn trơ 

trụi lông, dày và nhăn nheo. Bệnh phát triển nhanh và lây lan mạnh và chẳng bao lâu cả đàn 

bị bệnh ghẻ, vật gầy còm làm ảnh hưởng rất nhiều tới năng suất. 

  
Hình 3.53. Da heo sần sùi và đóng vẩy 

11.3. Chẩn đoán bệnh 

Chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng đã nêu ở 3 th i kỳ trên. 

11.4. Đề r  biện pháp đối phó khi có tình huống bệnh 

11.4.1. Xử lý đàn heo bệnh 

 
Hình 3.52. Cái ghẻ ở heo (Sarcoptes scabiei) 
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Tắm xà phòng nước ấm trước khi bôi thuốc, tránh không để cái ghẻ rơi ra xung quanh, 

phải chữa lần thứ 2, thứ 3 thì cái ghẻ mới chết hết; chữa thí nghiệm trước khi chữa diện 

rộng. 

- Dạng tiêm: Ivermectin hoặc doramectin liều 0,3 mg/kgP. 

- Dạng mỡ thoa trên da như Sebacil (Thoa dọc theo sống lưng heo). 

- Dạng phun, tắm như: Taktic (Amitraz) 1ml/lít nước phun trên mình heo Tiêm thêm 

cho heo vitamin ADE. 

11.4.2. Xử lý môi trường chăn nuôi heo 

Cọ rửa toàn bộ chuồng trại sạch sẽ. Phun thuốc fibronil lên thành chuồng, nền chuồng 

11.5. Phòng bệnh 

Giử chuồng trại sạch sẻ, heo mới mua nên nhốt riêng kiểm tra ghẻ trước khi nhập bầy 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh ghẻ ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh. 

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh ghẻ ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh ghẻ ở heo? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn và trình bày đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp để phát hiện sớm bệnh ghẻ ở heo.  

- Cần thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh ghẻ ở heo. 

 

 

 

Bài 12.  Phòng và trị bệnh tiêu chảy ở heo 

Mã Bài: MĐ 03-12 

Thời gi n: 03 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức liên quan đến phòng và trị bệnh tiêu chảy ở heo.  

- Can thiệp được bệnh tiêu chảy ở heo và đưa ra phương pháp phòng.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, kịp th i đối phó với tình huống bệnh ở heo. 
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A. Nội dung giảng dạy 

Tiêu chảy ở heo là bệnh tiêu hóa thư ng gặp ở mọi lứa tuổi heo. Bệnh gây rối loạn tiêu 

hóa, giảm sức đề kháng của cơ thể tạo điều kiện cho các bệnh khác kế phát. 

12.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

- Do nhiễm vi sinh: virus (gồm virus gây bệnh viêm ruột; virus gây bệnh viêm dạ dày, 

ruột truyền nhiễm và virus gây bệnh dịch tả, giả dại…). Vi khuẩn (vi khuẩn gây viêm ruột 

hoại thư, vi khuẩn đư ng ruột…). Giun sán và cầu trùng, nấm mốc.  

- Do thức ăn, nước uống như: thức ăn kém phẩm chất, thức ăn nhiễm bẩn, nước uống 

nhiễm bẩn, nhiễm các hóa chất độc hại hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Khẩu phần thức ăn 

không cân đối như dư thừa đạm, béo, rau xanh, ... 

12.2. Xác định triệu chứng bệnh 

Heo sốt (khi nhiễm khuẩn), giảm ăn hoặc bỏ ăn, nôn mửa, đi tiêu nhiều lần, phân loãng 

mùi tanh. Con vật mất nước da thô, lông xù, còi cọc, chậm lớn, trư ng hợp nặng có thể chết. 

  
Hình 3.54.Heo con tiêu chảy Hình 3.55. Heo con chết do tiêu chảy 

 

 

Hình 3.56. Heo tiêu chảy phân trắng 

12.3. Phòng bệnh 

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin phòng các bệnh truyền nhiễm: dịch tả heo, đóng 

dấu, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, phó thương hàn…  

- Tẩy giun sán bằng Levamisol 7,5%, Mebendazol 10%.  

- Tiêm Fe-Dextran-B12 20% 1ml/con cho heo con 3 ngày tuổi.  
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- Tiêm  B-Complex, vitamin A, D, E.  

- Cho con vật uống nước sạch.  

- Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng đúng quy trình kỹ thuật, thức ăn đủ khẩu phần, giàu 

chất dinh dưỡng, không bị hôi thối, nhiễm nấm mốc…  

- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại thư ng xuyên. 

12.4. Điều trị bệnh 

- Chống mất nước, cân bằng chất điện giải bằng dung dịch  sinh lý 0,9%. - Chống 

nhiễm trùng thứ phát bằng các thuốc kháng sinh, sulfamid như: Gentacostrim 1g/10kg thể 

trọng, Tetracyclin 1g/10 kg thể trọng, Enrotril-50  2 – 3ml/ 25 – 30kg.  

- Tiêm các thuốc giảm nhu động dạ dày, ruột như: Atropin sulfate 0,1% liều 2 – 

4ml/100kg thể trọng. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh tiêu chảy ở heo?  

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh.  

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh tiêu chảy? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh tiêu chảy? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn và trình bài đúng thuốc, đúng mục 

đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

- Xác định được nguyên nhân gây tiêu chảy để có biện pháp can thiêp hiệu quả.  

- Cấp nước và chất điện giải (muối) trong quá trình điểu trị. 

 

 

 

Bài 13.  Phòng và trị bệnh bọc mủ (áp xe) ở heo 

Mã Bài: MĐ 03-13 

Thời gi n: 03 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức liên quan đến phòng và trị bệnh bọc mủ ở heo.  

- Can thiệp được ca bệnh bọc mủ ở heo.  

- Thận trọng, chính xác, kỹ lưỡng, sạch sẽ, khoa học. 
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A. Nội dung giảng dạy 

Bọc mủ là bệnh ngoại khoa thư ng gặp ở mọi lứa tuổi heo. Bệnh gây rối loạn trao đổi 

chất tại vùng bọc mủ, giảm sức đề kháng tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập 

vào cơ thể gây bệnh. 

13.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

- Do da nhiễm bẩn lâu ngày, các ống tiết tuyến mồ hôi, tuyến nh n dưới da bị tắc, gây 

tích tụ các chất bài tiết, từ đó kích thích gây viêm.   

- Do da bị tổn thương cơ học vi khuẩn sinh mủ xâm nhập vào vết thương hình thành 

bọc mủ.  

- Do ngoại ký sinh trùng như ghẻ, rận cắn kích thích da, con vật có cảm giác ngứa, cọ 

sát vào các vật cứng làm tổn thương da, vi khuẩn sinh mủ xâm nhập vào vết thương hình 

thành bọc mủ.  

- Do tiêm thuốc sai vị trí hay sai đư ng cấp thuốc, sử dụng một số thuốc có khả năng 

hoại tử như CaCl2, các thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng đư ng máu, các loại thuốc dạng 

dầu. 

13.2. Xác định triệu chứng bệnh 

Giai đoạn đầu ổ bọc mủ xuất hiện có triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau có giới hạn rõ với 

các mô xung quanh. Sau th i gian  mủ được hình thành khi ấn tay vào bọc mủ ở giữa mềm, 

xung quanh cứng. Nếu dùng kim tiêm chọc dò sẽ có mủ chảy ra ở gốc kim, bọc mủ có thể tự 

vỡ do con vật cọ vào tư ng hoặc vật cứng. Ổ bọc mủ thư ng thấy trên da lưng, cổ, sau gáy, 

bụng, vú, và ở chân, kích thước bọc mủ to nhỏ khác nhau, trong chứa mủ, sau th i gian bọc 

mủ vỡ tạo thành vùng loét. 

  
Hình 3.57. Heo bị bọc mủ ở bụng Hình 3.58. Heo bị bọc mủ ở vú 

 
Hình 3.59. Heo bị bọc mủ ở chân 

13.3. Phòng bệnh 
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- Phòng tổn thương da cho heo bằng cách kiểm tra chuồng nuôi phát hiện và loại bỏ 

những yếu tố dễ gây tổn thương. 

- Phân loại heo cùng lứa tuổi cùng tầm vóc khi phân đàn. 

Phun thuốc phòng bệnh ghẻ, rận cho heo như amitraz, phoxim, pyrethroide, fibronil 

mỗi tháng một lần. 

- Thư ng xuyên tắm chải cho con vật. 

- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại thư ng xuyên một tháng một lần. 

13.4. Điều trị bệnh 

- Giai đoạn đầu của bệnh dùng kháng sinh kết hợp với novocain tiêm xung quanh ổ bọc 

mủ. Procain penicilin liều 10.000 - 20.000 UI /kg thể trọng, IM kết hợp với novocain 3%, 

liều từ 3-10ml/ bọc mủ, tiêm ngày lần. 

- Giai đoạn sau, khi ổ bọc mủ đã chín, thực hiện mổ bọc mủ, dùng dao mổ rạch một 

đư ng thẳng vuông góc với sống lưng, tạo miệng bọc mủ sau đó nặn sạch mủ và dịch viêm. 

Rửa sạch ổ bọc mủ bằng dung dịch thuốc tím 0,1% hoặc nước muối 5%, sau đó cho bột 

sulfamide vào ổ bọc mủ để phòng nhiễm trùng. 

- Nếu bọc mủ tự vỡ tạo thành vùng loét thì dùng dung dịch thuốc tím 0,1% hoặc nước 

muối 5% để rửa sạch các dịch tiết, sau đó cho bột sulfamide vào vết loét để phòng nhiễm 

trùng. 

- Tiêm các thuốc kháng sinh sau: Ampicilin liều 10mg/kg thể trọng, Gentamycin 2-

4mg/kg thể trọng,  Licomycin 10% 1ml/10kg thể trọng, IM ngày 2 lần mỗi lần cách nhau 6 – 

8 gi , liên tục trong 3-5ngày.  

- Tiêm các thuốc B complex C 1ml/10kg thể trọng, IM ngày lần. 

- Dexamethason 1ml/10kg thể trọng, IM, ngày lần, liên tục trong 3-5ngày. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh bọc mủ ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh thông qua hình ảnh. 

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh bọc mủ? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý. 

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh bọc mủ? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn và trình bài đúng thuốc, đúng mục 

đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ: Khi đã hình thành bọc mủ thì ch  bọc mủ chín thì tiến hành mổ bọc mủ. 
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Bài 14.  Phòng và trị bệnh sót nh u ở heo 

Mã Bài: MĐ 03-14 

Thời gi n: 03 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức liên quan đến phòng và trị bệnh sót nhau thai ở heo.  

- Can thiệp được bệnh sót nhau thai ở heo và đưa ra phương pháp phòng bệnh.  

- Chính xác, kịp th i, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

Sót nhau thai là bệnh sản khoa thư ng gặp ở heo nái sinh sản. Bệnh không lây lan, biểu 

hiện của bệnh là: gây viêm, hoại tử tử cung, rối loạn chức năng hoặc làm mất khả năng sinh 

sản của heo. 

14.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

- Do khẩu phần ăn cho heo nái mang thai thiếu chất dinh dưỡng như: Đạm, khoáng, 

vitamin trong th i gian dài con vật gầy yếu khi đẻ không đủ sức đẩy nhau ra ngoài. 

- Do đẻ khó trong trư ng hợp thai to, nhiều thai heo nái rặn đẻ kiệt sức sau khi thai ra 

ngoài rồi không đủ sức rặn đẩy nhau ra ngoài. 

- Do heo mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh nội khoa mãn tính dẫn đến nái suy nhược 

cơ thể. 

- Do rối loạn nội tiết tố sinh dục. 

14.2. Xác định triệu chứng bệnh 

- Một phần nhau thai hoặc toàn bộ nhau thai lưu lại 

trong tử cung nên quan sát thấy đư ng sinh dục có 

cuống nhau hoặc một phần nhau thai. Con vật rặn nhiều, 

Trạng thái không yên tĩnh, có thể không cho con bú, 

mép âm hộ có dịch màu hồng chảy ra. Con vật mệt mỏi, 

ăn uống kém. 

- Heo sốt cao: 41-42
0
C. 

- Giai đoạn sau dịch viêm chảy ra nhiểu, màu nâu 

xẫm, tanh hôi, lẫn những mảnh nhau bị phân hủy. 

14.3. Phòng bệnh 

- Chăm sóc nuôi dưỡng heo nái chửa kỳ cuối đúng 

quy trình kỹ thuật. 

- Điều trị kịp th i các bệnh làm giảm trương lực cơ 

trơn tử cung như: tổn thương vùng chậu, bệnh đẻ khó. 

14.4. Điều trị bệnh 

- Thụt rửa tử cung cho con vật bằng thuốc tím 0,1% liều 2-4 lít/con. 

- Tiêm Oxytoxin liều 10 – 20UI /con tiêm bắp cho heo một lần. 

- Tiêm kháng sinh đề phòng nhiễm trùng tử cung và toàn thân: Ampicilin 500 liều 7 - 

10mg/1kg trọng lượng cơ thể, Licomycin 10% 1ml/10kg trọng lượng cơ thể vào bắp thịt cho 

 
Hình 3.60. Heo bị sót nau 
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con vật ngày 2 lần mỗi lần cách nhau 6 - 8 gi . 

- Đặt hoặc bơm kháng sinh vào tử cung đề phòng 

viêm tử cung: Penicillin, Ampicillin, Tetracyclin. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng 

bệnh sót nhau ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên 

nhận diện triệu chứng theo hình ảnh hoặc video clip và 

điền vào bảng trắc nghiệm. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện 

đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng nguyên nhân 

bệnh thông qua hình ảnh. 

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh sót nhau? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên 

điền vào bảng hỏi. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý. 

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh sót nhau? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án. 

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn và trình bài đúng thuốc, đúng mục 

đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp lấy nhau sót ra khỏi cơ thể heo. 

- Bệnh sót nhau thư ng kế phát viêm tử cung, viêm vú và mất sữa. 

 

 

Bài 15.  Phòng và trị bệnh cắn con, ăn con ở heo 

Mã Bài: MĐ 03-15 

Thời gi n: 03 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức liên quan đến phòng và trị bệnh cắn con và ăn con ở heo.  

- Can thiệp được bệnh cắn con và ăn con ở heo và đưa ra phương pháp phòng.  

- Chính xác, kịp th i, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

Cắn và ăn con là bệnh sản khoa thư ng gặp ở heo nái sinh sản, do nhiều nguyên nhân 

khác nhau. Biểu hiện của bệnh là: Heo mẹ không cho con bú cắn con sau đó ăn con gây thiệt 

hại kinh tế cho ngư i chăn nuôi. 

15.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

 
Hình 3.61. Thụt rửa tử cung heo 
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- Do khẩu phần ăn cho heo nái chửa thiếu chất dinh dưỡng như: Đạm, khoáng, vitamin 

trong th i gian dài, thiếu nước trong khi sinh. 

- Do heo mẹ quá hung dữ. 

- Trạng thái thần kinh mất ổn định khi sinh (quá đau, kích thích bởi ngoại môi). 

- Heo mẹ không nhận dạng được heo con, đẻ lâu không cho heo con bú sữa. 

15.2. Xác định triệu chứng bệnh 

Heo mẹ nằm úp xuống nền chuồng không cho con bú, khi con đến gần cắn chết con sau 

đó ăn con. Th i gian đầu chỉ ăn con chết sau ăn cả con sống. 

15.3. Phòng bệnh 

- Chăm sóc nuôi dưỡng heo nái chửa 

đúng quy trình kỹ thuật, chú ý bổ sung đầy đủ 

các chất dinh dưỡng nhất là đạm, khoáng, 

vitamin. 

- Cấp nước uống đầy đủ trong khi heo 

sinh. 

- Tổ chức đỡ đẻ cho heo, cắt răng nanh 

cho heo con, không cho heo mẹ ăn nhau thai.  

- Cho heo con bú sữa đầu sớm; cho heo 

mẹ nhận dạng heo con. 

- Điều trị kịp th i các bệnh sản khoa như: viêm vú, viêm tử cung, sót nhau. 

15.4. Điều trị bệnh 

- Nguyên tắc điều trị là tìm mọi cách làm ổn định thần kinh heo nái. 

- Kiên nhẫn tập cho heo mẹ nhận dạng heo con và cho heo con bú sữa. 

- Tiêm hoặc cho uống thuốc an thần cho heo mẹ: seduxen, chlorpromazin, Diazepam. 

- Có thể cầm cột heo mẹ; từ từ cho cho heo mẹ nhận dạng heo con và cho bú. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh cắn con và ăn con ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh. 

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh cắn con và ăn con? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý.  

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng  và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh cắn con và ăn con? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị 

bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bài đúng thuốc, đúng 

 
Hình 3.62. Heo cắn con 
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mục đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

- Tìm mọi biện pháp làm ổn định thần kinh heo nái.  

- Cho heo nái nhận dạng heo con và cho heo con bú sữa. 

 

 

Bài 16.  Phòng và trị khó đẻ ở heo 

Mã Bài: MĐ 03-16 

Thời gi n: 03 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức liên quan đến phòng và trị bệnh đẻ khó ở heo. 

- Can thiệp được bệnh đẻ khó ở heo và đưa ra phương pháp phòng. 

- Chính xác, kịp th i, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

Đẻ khó là bệnh sản khoa thư ng gặp ở heo nái sinh sản. Biểu hiện của bệnh là: heo nái 

xuất hiện cơn rặn đẻ bình thư ng hoặc rặn đẻ quá yếu, th i gian đẻ kéo dài nhưng thai 

không ra, sau th i gian heo mẹ kiệt sức chỉ nằm mà không rặn đẻ. Nếu không can thiệp kịp 

th i sẽ gây chết heo mẹ và con. 

16.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

- Do hẹp xoang chậu gặp trong trư ng hợp phối giống cho heo quá sớm khi chưa thành 

thục về thể vóc hoặc khớp xương bán động chậu không mở. 

- Đẻ khó trong trư ng hợp thai to, tư thế chiều hướng thai bất thư ng. 

- Đẻ khó do rối loạn sự phân tiết hormone mà chủ yếu là hormone tuyến yên (oxytocin, 

relacxin). 

- Nhu động tử cung kém (nhiều thai, đẻ nhiều lứa). 

16.2. Xác định triệu chứng bệnh 

Heo mẹ tha rác, cắn ổ, xuất hiện cơn rặn đẻ mạnh về cư ng độ, dài về th i gian. Th i 

gian đẻ kéo dài nhưng thai không ra được, kiểm tra đư ng sinh dục thì cổ tử cung mở hoàn 

toàn, thai to hoặc tư thế chiều hướng thai bất thư ng. Heo mẹ rặn đẻ kéo dài sau kiệt sức chỉ 

nằm không rặn đẻ, nếu can thiệp không kịp th i  sẽ nguy hiểm cho heo mẹ và thai. 

 
Hình 3.63. Heo sinh khó 
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16.3. Phòng bệnh 

Chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý heo nái sinh sản đúng quy trình kỹ thuật. 

16.4. Điều trị bệnh 

Xác định nguyên nhân đẻ khó để điều trị  

- Trư ng hợp đẻ khó do cơn rặn của heo mẹ yếu thì kích thích tăng nhu động tử cung 

bằng cách tiêm dưới da oxytocin 10-20 UI/con nái/ lần, có thể lập lại sau 30 phút. 

- Trư ng hợp đẻ khó do thai quá to, tư thế và chiều hướng thai bất thư ng thì đưa tay 

có thể kết hợp dụng cụ sản khoa vào đư ng sinh dục của heo để điều chỉnh về tư thế và 

chiều hướng tương đối bình thư ng  rồi kéo thai ra ngoài. 

- Cần thiết tiến hành mổ bắt thai (m i cán bộ thú y thực hiện). 

 
Hình 3.63. Dùng thủ thuật tay để kéo thai khi sinh khó 

 
Hình 3.64. Mổ bắt thai heo 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh đẻ khó ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh. 

- Bài tập 2: Xác định cách phòng bệnh đẻ khó? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý. 

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh đẻ khó? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh? 

  



 48 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án. 

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn và trình bài đúng thuốc, đúng mục 

đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

Cần chú ý một số nội dung trọng tâm sau:  

- Xác định nguyên  nhân sinh khó do heo mẹ hay do thai .  

- Tăng cư ng bôi trơn khi kéo thai, đảm bảo vô trùng tay và dụng cụ kéo thai, điều trị 

dự phòng viêm tử cung sau khi can thiệp. 

- Tăng cư ng bôi trơn khi kéo thai, đảm bảo vô trùng tay và dụng cụ kéo thai, điều trị 

dự phòng viêm tử cung sau khi can thiệp. 

 

 

Bài 17  Phòng và trị bệnh bại liệt ở heo nái sinh sản 

Mã Bài: MĐ 03-17 

Thời gi n: 03 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức liên quan đến phòng và trị bệnh bại liệt ở heo. 

- Can thiệp được bệnh bại liệt ở heo và đưa ra phương pháp phòng. 

- Chính xác, kịp th i, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

Bại liệt ở heo là bệnh sản khoa thư ng gặp ở heo nái sinh sản. Biểu hiện của bệnh là: 

Con vật đi lại khó khăn thư ng ở hai chân sau, trư ng hợp nặng biểu hiện ở cả bốn chân. 

Heo thích nằm, mệt mỏi, ăn uống kém ảnh hưởng tới sức sản xuất. 

17.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

- Do thiếu khoáng trong khẩu phần ăn cho heo nái chửa th i gian dài mà chủ yếu là 

canxi, phospho hoặc tỷ lệ canxi và phospho không thích hợp. 

- Thiếu vitamin D. 

- Do rối loạn nội tiết của tuyến giáp trạng. 

- Do tổn thương dây thần kinh vùng hông khum, hoặc bệnh của khớp xương. 

17.2. Xác định triệu chứng bệnh 

Heo mẹ đi lại khó khăn một cách đột ngột, đầu tiên xuất hiện ở hai chân sau, th i gian 

sau xuất hiện ở cả chân trước. Con vật ngại đi lại, thích nằm, nếu điều trị không kịp th i heo 

nằm liệt, ăn uống kém, cơ thể gầy sút nhanh. 
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Hình 3.65. Bại liệt ở heo nái 

17.3. Phòng bệnh 

- Chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý heo nái sinh sản đúng quy trình kỹ thuật, chú ý bổ 

sung canxi và phospho trong khẩu phần ăn. 

- Chuồng nuôi phải đầy đủ ánh sáng, thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông. 

- Tránh tác động cơ học làm tổn thương vùng xương sống heo. 

17.4. Điều trị bệnh 

- Bổ sung canxi, phospho ở dạng hữu cơ trong khẩu phần ăn cho heo nái. 

- Tiêm các thuốc có canxi cho con vật như: CaCl2, Gluconat Canxi. 

- Tiêm vitamin ADE. 

- Nếu do tổn thương (cơ, khớp, xương, móng, thần kinh) thì điều trị theo hướng tổn 

thương 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng bệnh bại liệt ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh  thông qua hình ảnh. 

- Bài tập 2. Xác định cách phòng bệnh bại liệt? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi. 

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý. 

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị bệnh bại liệt? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bài đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

Cần chú ý một số nội dung trọng tâm sau: 

- Nhanh chóng bổ sung Ca và P trong khi điều trị. 

- Nên trở mình thư ng xuyên cho heo để hạn chế tụ máu và lở loét da. 
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Bài 18. Phòng và trị hội chứng M.M.A (Viêm tử cung-Viêm vú-Mất sữ ) ở heo 

Mã Bài: MĐ 03-18 

Thời gi n: 04 gi   

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức liên quan đến phòng và trị hội chứng M.M.A.  

- Can thiệp được M.M.A ở heo và đưa phương pháp phòng.  

- Chính xác, kịp th i, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong cộng đồng. 

A. Nội dung giảng dạy 

Hội chứng M.M.A gồm 03 triệu chứng bệnh lý viêm tử cung , viêm vú, và mất sữa xảy 

ra riêng rẽ hay kết hợp cùng thể hiện trên một heo nái sau khi sinh. 

Hội chứng M.M.A là bệnh sản khoa thư ng gặp ở heo nái sinh sản. Biểu hiện của bệnh 

là: đư ng sinh dục có dịch viêm chảy ra màu trắng đục, mùi hôi thối, có thể kết hợp viêm vú 

và kém sữa, có thể để để lại hậu quả là con vật rối loạn chu kỳ sinh dục mất khả năng sinh sản. 

18.1. Viêm tử cung 

18.1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

- Do phối giống cho heo bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo không đảm bảo vệ sinh 

hoặc thô bạo làm tổn thương niêm mạc tử cung gây viêm.  

- Do can thiệp heo đẻ khó gây tổn thương đư ng sinh dục.  

- Do kế phát từ bệnh: Sẩy thai truyền nhiễm, parvo virus, sót nhau. 

18.1.2. Xác định triệu chứng bệnh 

- Heo mẹ sốt , mệt mỏi, đư ng sinh dục có dịch viêm màu trắng đục chảy ra, mùi hôi 

thối khó chịu, chu kỳ động dục rối loạn.  

- Kém sữa, đôi khi không cho con bú. 

 
Hình 3.66. Viêm tử cung mủ ở heo 

18.1.3. Phòng bệnh 

- Chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý heo nái sinh sản đúng quy trình. 

- Phối giống cho heo phải thực hiện vệ sinh, sát trùng dụng cụ và phía sau cơ thể con 

vật. 

- Thụt rửa tử cung bằng dung dịch thuốc tím 0,1% liều 2-4 lít/con/lần /ngày, liên tục 03 
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ngày sau khi sinh. 

- Tiêm kháng sinh trước và sau khi sinh từ 1-3 ngày: Ampicillin, tetracyclin. 

18.1.4. Điều trị bệnh 

-Thụt tử cung bằng dung dịch thuốc tím 0,1% liều 2-4 lít/con, ngày 1 lần, thụt rửa liên 

tục trong 3-5 ngày.  

- Đặt hoặc bơm kháng sinh vào tử cung sau khi thụt rửa: Peniciilin, ampicillin, 

tetracyclin  

-Tiêm các thuốc Licomycin liều 4000 - 6000 UI/1kg trọng lượng cơ thể vào bắp thịt 

cho heo 1 lần trong ngày, tiêm liên tục trong 3-5 ngày, hoặc tiêm spiramycin, sulfamide, 

enrofloxacin. 

18.2. Viêm vú 

18.2.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

- Do tác động cơ học làm tổn thương bầu vú vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào vết 

thương gây viêm. 

- Thư ng gặp trong trư ng hợp heo con khi đỡ đẻ không được cắt răng nanh hoặc bầu 

vú của heo mẹ quét xuống nền chuồng. 

- Kế phát từ bệnh sản khoa: viêm tử cung. 

18.2.2. Xác định triệu chứng bệnh 

Heo mẹ sốt cao, ăn uống kém, bầu vú sưng, nóng, đỏ, lượng sữa giảm hoặc mất. Heo 

mẹ không cho con bú, heo con mỏi mệt, lông xù, da thô, nằm mỗi nơi  một con, nếu điều trị 

không kịp th i heo con sẽ còi cọc, hoặc chết do thiếu sữa. 

 
Hình 3.66. Viêm vú heo nái 

18.2.3. Phòng bệnh 

- Chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý heo nái sinh sản đúng quy trình kỹ thuật. - Đỡ đẻ và 

cắt răng nanh cho heo con. 

- Tránh các tác động cơ học vào bầu vú heo mẹ bằng cách tách con hoặc hạn chế cho 

heo con bú và thư ng xuyên kiểm tra, phát hiện bệnh điều trị kịp th i. 

18.2.4. Điều trị 

- Chư m nóng vú viêm. 

- Tiêm Penicilin liều 500.000 UI hòa trong 3-5ml Novocain 3% tiêm vào gốc vú viêm 

ngày hai lần mỗi lần cách nhau 6 - 8 gi . 
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- Tiêm Vitamin B1 liều 5 - 7ml và Cafein liều 5 - 7ml/con vào bắp thịt cho heo. 

- Tiêm kháng sinh điều trị toàn thân: ampicillin, tetramycin, sulfamide. 

18.3. Mất sữ  

18.3.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

- Do các bệnh của tuyến vú như: viêm vú, tắc ống tiết và thải sữa. 

- Do khẩu phần ăn thiếu dinh dưỡng trong th i gian dài. 

- Do kế phát từ những bệnh  như: viêm mủ tử cung, sót nhau, sảy thai truyền nhiễm, 

dịch tả, tụ huyết trùng. 

- Do rối loạn nội tiết tố tiết sữa.  

18.3.2. Xác định triệu chứng bệnh. 

- Heo mẹ giảm lượng sữa hoặc mất hoàn toàn. Con vật nằm úp bụng xuống nền chuồng 

không cho con bú, heo con lông xù, da thô gầy yếu, nằm mỗi nơi một con đi lại chậm chạp 

và chết dần. 

 
Hình 3.67. Heo kém sữa  

18.3.3. Phòng bệnh 

- Chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý heo nái sinh sản đúng quy trình kỹ thuật. 

- Điều trị các bệnh tuyến vú, và các kế phát dẫn đến kém sữa. 

18.3.4. Điều trị bệnh 

- Tiêm Oxytoxin liều 5 - 7ml/con vào bắp thịt một lần trong ngày. 

- Tiêm Vitamin B1 5 - 7ml/con và Cafein liều 7 - 10ml/con vào bắp thịt cho heo trong 

ngày, tiêm liên tục trong 7 ngày. 

- Tiêm bổ sung vitamin và acid amin. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định được những triệu chứng của hội chứng M.M.A ở heo? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện triệu chứng theo hình ảnh 

hoặc video clip và điền vào bảng trắc nghiệm.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận diện đúng triệu chứng bệnh, xác định đúng 

nguyên nhân bệnh thông qua hình ảnh.  

- Bài tập 2. Xác định cách phòng hội chứng M.M.A? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi. 
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+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các biện pháp để phòng bệnh hợp lý. 

- Bài tập 3. Xác định đúng tên một số thuốc, cách sử dụng và những phương pháp sử 

dụng trong điều trị hội chứng M.M.A? Cho biết mục đích của các thuốc đó trong trị bệnh? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu trắc nghiệm cho học viên điền vào ô 

trống, đối chiếu với đáp án.  

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên chọn  và trình bài đúng thuốc, đúng 

mục đích sử dụng của thuốc. 

C. Ghi nhớ 

Cần chú ý một số nội dung trọng tâm sau:  

- Hiệu quả nhất là phòng bệnh.  

- Khi điều trị quan tâm đến vấn đề kém sữa khi heo mắc hội chứng M.M.A. 

 

 

Bài 19.  Thiến heo đực 

Mã Bài: MĐ 03-19 

Thời gi n: 04 gi  

Mục tiêu: 

- Mô tả được những kiến thức liên quan đến công việc thiến heo đực.  

- Thực hiện đúng trình tự các công việc thiến heo đực. 

- Thận trọng, chính xác, vô trùng và khoa học. 

A. Nội dung giảng dạy 

Thiến heo đực là phẫu thuật ngoại khoa nhằm loại bỏ dịch hoàn, loại bỏ tính dục giúp 

heo tăng trọng nhanh, tăng chất lượng thịt nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Thiến 

heo đực là biện pháp kỹ thuật cần thiết trong chăn nuôi heo. 

19.1. Xác định heo đực để thiến 

- Heo đực khoẻ mạnh. 

- Tuổi thiến thích hợp đối với heo nuôi thịt từ 7 – 10 ngày tuổi.   

- Heo đực giống loại thải 4 – 5 năm tuổi.  

- Heo đực không bệnh sa ruột dịch hoàn (hernia dịch hoàn) trước khi thiến. 

19.2. Chuẩn bị dụng cụ và thuốc thú y 

- Dụng cụ thú y: Bơm tiêm, kim tiêm, kẹp (pince), nhíp, bông thấm nước, vải gạc vô 

trùng, dao mổ, kéo thẳng, kéo cong… 

- Các hoá chất sát trùng và thuốc thú y như: Cồn iốt 5%, bột Sulfamid, thuốc tê, thuốc 

mê, thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh. 

19.3. Th o tác thiến heo đực 

Cố định heo  

- Heo đực còn theo mẹ cố định bằng cách dùng hai đầu gối kẹp ngang vai của heo theo 

chiều đầu phía dưới, đuôi phía trên, lưng con vật hướng vào phía ngư i thiến; hoặc tư thế 

heo nằm ngữa, cố định 04 chân và mông hướng về phía ngư i thiến. 
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- Heo đực giống loại thải cố định nằm nghiêng. (nên gây mê). 

  
Hình 3.68. Cố định đực giống loại thải nằm nghiêng; cố định heo nuôi thịt trên khung 

Vệ sinh, sát trùng vùng bao dịch hoàn của heo 

- Rửa bao dịch hoàn heo bằng nước sạch với xà phòng, thấm khô bằng vải gạc vô 

trùng, dùng cồn iốt 5% bôi lên da vùng da bao dịch hoàn và những vùng kế cận. 

- Loại bỏ dịch hoàn heo: 

+ Dùng dao, mổ đư ng giữa bao da dịch hoàn ( hoạn 01 đư ng mổ), chiều dài vết mổ 

lớn hơn hơạc bằng đư ng kính dịch hoàn. 

+ Mổ đứt da, tổ chức dưới da, mổ sang hai bên dịch hoàn khi nào lộ dịch hoàn ở miệng 

vết mổ thì dùng tay bóp nhẹ bao dịch hoàn để đẩy dịch hoàn và phó dịch hoàn ra ngoài vết 

mổ.  

+ Bóc bỏ màng bao chung, dùng kẹp xoắn đứt thừng dịch hoàn (có thể khâu thừng dịch 

hoàn theo đư ng khâu số tám (8) cắt bỏ dịch hoàn, vị trí cắt cách nút buộc 1cm). 

+ Loại bỏ máu, dịch tổ chức trong bao dịch hoàn bằng cách dùng tay vuốt nhẹ bao dịch 

hoàn. 

+ Cho bột Sulfamid vào hai bên trong bao dịch hoàn heo để đề phòng nhiễm trùng cục 

bộ. 

+ Chú ý: không khâu miệng vết mổ. 

  
Hình 3.69.Vệ sinh vùng dịch hoàn, tách màng bao dịch hoàn 
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Hình 3.70. Lau sạch vùng thiến, bôi cồn Iốt 5% vào vết thiến 

19.4. Chăm sóc heo đực s u khi thiến 

- Đối với heo đực nuôi thịt 

Mỗi ngày kiểm tra và rửa vết thương một lần, bôi cồn iode 5% ngày lần. Vệ sinh 

chuồng nuôi và thân thể heo sạch sẽ trong 7 ngày. Cho heo uống đủ nước, thức ăn đủ dinh 

dưỡng, dễ tiêu, ngon miệng. 

- Đối với heo đực giống loại thải 

+ Tiêm kháng sinh cùng với thuốc trợ sức, trợ lực cho heo. 

+ Penicilin liều 20.000- 40. 000 UI/1kgtt, IM  

+ Có thể dùng các loại kháng sinh như Lincomycin 10%, 1ml/10kgtt, IM, ngày lần 3-5 

ngày. Bio- Enro 1ml/10kgtt, IM, ngày lần, 3-5 ngày. 

+ Vitamin C 500mg-1000mg/con ngày, IM, 3-5 ngày Bio- Dexa 1ml/10kgtt, IM, ngày 

lần liên tục 3-5ngày. 

+ Đưa heo về chuồng cách ly để theo dõi và điều trị. Kiểm tra và rửa vết thương một 

lần/ngày. Vệ sinh chuồng nuôi và thân thể heo sạch sẽ trong suốt th i gian điều trị. Cho heo 

uống đủ nước, thức ăn đủ dinh dưỡng, dễ tiêu, ngon miệng. 

B. Hướng dẫn câu hỏi và bài tập thực hành 

- Bài tập 1. Xác định heo đực cần thiến? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên điền vào bảng hỏi.  

+ Kết quả sản phẩm cần đạt được: Điền vào các tiêu chí cần thiết khi chọn heo để hoạn.  

- Bài tập 2. Xác định đúng các bước thực hiện thiến heo đực? 

+ Phương pháp đánh giá: Giáo viên phát phiếu cho học viên điền vào, đối chiếu với 

đáp án. 

+ Kết quả và sản phẩm cần đạt được: Học viên ghi và trình bài đúng các bước thực 

hiện thiến heo đực. 

C. Ghi nhớ 

Cần chú ý một số nội dung trọng tâm sau: Trình tự qui định các bước thực hiện thiến 

heo đực. 
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Hướng dẫn thực hiện bài tập, bài thực hành 

- Nguồn nhân lực:  

+ Địa điểm thực hành: Tại mô hình nuôi heo và trại chăn nuôi heo, phòng thực hành 

của sơ sở đào tạo. 

+ Thiết bị, dụng cụ: Máy vi tính, projector, bảng câu hỏi, hình ảnh, cân, nguyên liệu 

thức ăn, máy tính, video kỹ thuật phòng trị bênh trên heo; trang thiết bị trại Phòng và trị 

bệnh cho heo; Một số loại thuốc cần thiết cho heo con theo mẹ, cai sữa, sau cai sữa, heo 

hậu bị, mang thai và nuôi con; vắc xin phòng bệnh; dụng cụ phẫu thuật vật nuôi… 

- Cách thức tổ chức  

+ Giáo viên làm mẫu  

+ Học viên xây dựng các bước thực hiện công việc. 

+ Học viên thực hiện làm bài thực hành. 

+ Học viên báo cáo kết quả và giáo viên cùng lớp đánh giá kết quả.  

+ Rút ra bài học kinh nghiệm. 

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập  

Tiêu chí đánh giá  Cách thức đánh giá  

Tìm hiểu về đặc điểm của bệnh 
Trắc nghiệm, vấn đáp hoặc tự luận 

Xác định dấu hiệu bệnh lý 

Chuẩn đoán bệnh 
Quan sát, chấm điểm khi thực hiện công 

việc 
Đề ra biện pháp đối phó với tình huống bệnh 

Phòng bệnh 

 

Tài liệu th m khảo 

- Mô đun 06 (Phòng và trị bệnh lây ở lợn). Mô đun 07 (Phòng và trị bệnh không lây ở 

lợn); Giáo trình đào tạo Nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn, Trình độ đào tạo sơ cấp. Theo 

Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 về việc Ban hành Danh mục 

thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố HS đối với thuốc thú y 

nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam. 

 

 


