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I. ĐẠI CƯƠNG
Lỵ trực khuẩn là bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cấp tính do trực 
khuẩn Shigella gây nên và có thể gây thành dịch. Bệnh cảnh lâm sàng từ tiêu chảy 
nhẹ đến nặng, đau bụng, mót rặn, phân nhày máu, sốt và dấu hiệu nhiễm trùng - 
nhiễm độc.

Lỵ trực khuẩn là bệnh do trực khuẩn Shigella gây nên, lây qua đường tiêu hóa và 
có thể thành dịch. biểu hiện ban đầu là tiêu chảy nhẹ đến nặng, mót rặn, đau bụng, 
đi ngoài ra máu có dịch nhày, sốt và dấu hiệu nhiễm độc nhiễm trùng.
Shigella là trực khuẩn gram - , thuộc Enterobacteriaceae,
Shigella có 4 nhóm huyết thanh:
- Shigella dysenteriae.
- Shigella flexneri.
- Shigella boydii.
- Shigella sonnei.
Nhóm Shigella dysenteriae có 10 typ, trong đó typ S.shiga gây nên bệnh cảnh lâm 
sàng nặng, dễ tử vong (Shigella shiga).
- Bệnh lỵ trực khuẩn hay gây những vụ dịch nhỏ ở nơi đông người, vệ sinh kém, 
bệnh tăng lên về mùa hè và liên quan đến phân - nước - rác.
- Nguồn bệnh: người lành mang trùng và người bệnh (người bệnh đang thời kì hồi 
phục thải nhiều vi khuẩn trong phân tới 6 tuần sau khi khỏi bệnh).

II.CHẨN ĐOÁN
1. Dịch tễ học:
Bệnh xảy ra đồng loạt trên địa bàn hẹp, trong thời gian ngắn.
2. Lâm sàng:
Bệnh diễn biến cấp tính với các hội chứng:
+ Hội chứng lỵ: bệnh nhân đau quặn, mót rặn, phân nhày máu mũi.
+ Hội chứng nhiễm khuẩn: bệnh nhân sốt cao, tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc 
rõ.
+ Mất nước và điện giải.
3. Xét nghiệm:
+ Công thức máu: bạch cầu tăng cao, trong đó tỉ lệ bạch cầu đa nhân trung tính 
tăng.
+ Cấy phân: tìm Shigella (lấy phân xét nghiệm ở chỗ có chất nhầy máu, cấy trên 
môi trường thạch máu khi chưa dùng kháng sinh).
+ Soi phân tươi: có nhiều hồng cầu và bạch cầu đa nhân.
+ Soi trực tràng: thấy hình ảnh viêm lan tỏa cấp tính niêm mạc trực tràng, có vết 
loét nông, có thể xuất huyết.
+ Chẩn đoán huyết thanh: chỉ dùng từ ngày thứ 7 với S.shiga 
+ Phương pháp miễn dịch huỳnh quang để phát hiện vi khuẩn trong phân.
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V. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT
1. Lỵ Amip: khởi phát không đột ngột, không sốt. Soi trực tràng có những ổ loét 
có bờ không rõ rệt. Hay chuyển thành mạn tính.
2. Viêm trực tràng - kết tràng do nguyên nhân khác (lao ruột, trùng roi...) trên 
lâm sàng cũng gây hội chứng lỵ.
3. Các bệnh ở xung quanh trực tràng do cơ chế phản xạ, kích thích trực tràng 
gây hội chứng lỵ: u xơ tử cung, u tiền liệt tuyến.
4. Nhiễm khuẩn ở nơi khác: viêm mũi họng, sởi ở trẻ lớn hơn: bệnh Schoenlein 
Henoch gây ban xuất huyết trong niêm mạc ruột.
Khi ban xuất huyết: đau bụng, ỉa ra máu mũi. Bệnh hay tái diễn từng đợt nhưng 
tình trạng toàn thân tương đối tốt. Chẩn đoán dễ nếu kèm theo phát ban ở da.

5. Lồng ruột ở trẻ em có những cơn đau bụng dữ dội, đau tái diễn, ỉa ra máu mũi. 
Xét nghiệm:
- Soi phân tươi: không thấy amip, rất nhiều bạch cầu đa nhân
- Cấy phân: xét nghiệm quyết định, dương tính ngay từ ngày đầu tiên. Đôi khi 
phải làm lại nhiều lần. Chẩn đoán huyết thanh ít giá trị. Thời gian mắc bệnh lỵ 
trực khuẩn tương đối ngắn, các ngưng kết tố xuất hiện chậm.
- Rối loạn thăng bằng nước và điện giải: hematocrit điện giải đồ...
III. ĐIỀU TRỊ:
1. Nguyên tắc
Bù nước, điện giải và điều trị căn nguyên.

2. Bồi phụ nước điện giải
- Thể nhẹ: uống ORS.
- Thể nặng (mất nước nhiều, trụy mạch, hạ huyết áp...): truyền dịch, chù yếu các 
dung dịch đẳng trương, tốt nhất dung dịch Ringer lactat.
3. Điều trị đặc hiệu: Kháng sinh có vai trò rút ngắn thời gian bệnh và giảm ngắn 
thời gian thải vi khuẩn ra phân.
- Ciprofloxacin 500mg X 2 viên/ngày/3 - 5 ngày.
- Pefloxacin 400m g X 2 viên/ngày/3 - 5 ngày.
- Ofloxacin 200m g X 2 viên/ngày/3 - 5 ngày.
- Acid nalidixic 1g: người lớn 2g/ngày/3 - 5 ngày. Trẻ em 55m g/kg/ngày/3 - 5 
ngày (không dùng cho trẻ em dưới 3 tháng tuổi).
Có thể dùng cho phụ nữ có thai hay bệnh nhân không uống được: Ceftriazon, 
Azithromycin.
Trước đây khi chưa có hiện tượng Shigella kháng thuốc, người ta thường dùng:
+ Cotrimoxazol 480m g (Sulfamethoxazol 400mg + Trimetoprim 80mg).
Trẻ em 2 - 3 tuổi 1 viên/ngày.
4 - 6 tuổi 2 viên/ngày.
7 - 11 tuổi 3 viên/ngày.
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi uống 4 viên/ngày.
Thời gian dùng 5 - 7 ngày. Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh.
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Phác đồ điều trị lỵ trực khuẩn Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

4. Điều trị hỗ trợ
- Hạ sốt: Paracetamol 0,5g.
- Giảm đau: Nospa, Spasmaverin, Atropinsulisat.
- Trợ lực, dùng vitamin nhóm B.
- Thụt tháo.
- An thần: trẻ em co giật dùng Diazepam hay Phenobacbital.
- Dinh dưỡng: ăn cháo thịt, trẻ em vẫn bú mẹ bình thường.
S r r í Ạ ________ Á_  _ ____ *Ạ. Tiêu chuân ra viện
- Bệnh nhân ra viện khi cấy phân 2 lần cách nhau 3 ngày âm tính.
- Khi bệnh nhân khỏi lâm sàng mà cấy phân vẫn dương tính thì giao cho trung tâm 
y tế dự phòng.
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Phác đồ điều trị bệnh tả Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

I. CĂN NGUYÊN
- Vibrio cholerae là vi khuẩn cong hình dấu phẩy, Gram âm, di động nhanh nhờ có 
một lông, có khả năng tồn tại trong nước và thức ăn khoảng một tuần. Vi khuẩn có 
thể tồn tại nhiều năm trong các động vật thân mềm ở vùng ven biển. Vi khuẩn tả 
dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ và các chất diệt khuẩn thông thường. Vi khuẩn tả rất dễ 
mọc trong môi trường pepton kiềm mặn.

- Nhóm huyết thanh O1 của V. cholerae hay gây bệnh nhất, bao gồm hai sinh týp 
(biovar) là V. cholerae biovar cholerae và V. cholerae biovar El Tor; V. cholerae 
sinh ra ngoại độc tố ruột LT (thermolabile toxin); độc tố ruột gắn vào niêm mạc 
ruột non, hoạt hoá enzyme adenylcyclase dẫn đến tăng AMP vòng, làm giảm hấp 
thu Na+ , tăng tiết Clvà nước gây tiêu chảy cấp tính. Ngoài ra, V. cholerae O139 
được phát hiện vào năm 1993 ở Ân Độ và đã gây ra nhiều vụ dịch tả ở Bangladet, 
Campuchia... trong những năm gần đây

II. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán xác định
a) Lâm sàng

- Thời kỳ ủ bệnh: Từ vài giờ đến 5 ngày.
- Thời kỳ khởi phát: Biểu hiện bằng sôi bụng, đầy bụng, tiêu chảy vài lần
- Thời kỳ toàn phát

+ Tiêu chảy liên tục rất nhiều lần với khối lượng lớn, có khi hàng chục lít một 
ngày. Phân tả điển hình toàn nước, màu trắng lờ đục như nước vo gạo, không có 
nhầy máu.
+ Nôn, bệnh nhân nôn rất dễ dàng, lúc đầu ra thức ăn, sau toàn nước.
+ Bệnh nhân thường không sốt, ít khi đau bụng.

+ Tình trạng mất nước và điện giải gây mệt lả, chuột rút...
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Phác đồ điều trị bệnh tả Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

Bảng 1. Các mức độ mất nước

Các dấu hiệu Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3

Khát nước Ít Vừa Nhiều

Da Bình thường Khô Nhăn nheo, mất đàn 
hồi da, mắt trũng

Mạch < 100 l/p Nhanh nhỏ( 100 
-  120 l/p)

Rất nhanh, khó bắt (> 
120 lần/phút)

Huyết áp Bình thường < 90 mmHg Rất thấp, có khi 
không đo được

Nước tiểu Ít Thiểu niệu Vô niệu

Chân tay lạnh Bình thường Chân tay lạnh Lạnh toàn thân

Lượng nước 
mất

5-6% trọng 
lượng cơ thể

7-9% trọng 
lượng cơ thể

Từ 10% trọng lượng 
cơ thể trở lên

- Thời kỳ hồi phục: Bệnh diễn biến từ 1-3 ngày nếu được bù đủ nước và điều trị 
kháng sinh.

b) Cận lâm sàng
- Soi phân: Giúp chẩn đoán nhanh. Có thể soi phân dưới kính hiển vi nền đen sẽ 
thấy phẩy khuẩn tả di động mạnh. Nhuộm Gram thấy hình ảnh phẩy khuẩn không 
bắt màu Gram
- Cấy phân:
+ Phải lấy phân sớm khi xuất hiện tiêu chảy lần đầu tiên và trước khi điều trị.
+ Nên dùng ống thông lấy phân qua hậu môn tốt hơn. Trường hợp phải gửi bệnh 
phẩm đi xa để làm xét nghiệm cần phải cho phân vào môi trường Cary-Blair để 
chuyên chở.

+ Cấy phân vào môi trường chuyên biệt. Phẩy khuẩn tả mọc rất nhanh và có thể 
xác định sau 24 giờ.
- Kỹ thuật PCR tìm gen CTX: giúp chẩn đoán nhanh (nếu có điều kiện).

- Tình trạng cô đặc máu: Hematocrit tăng.
- Tình trạng rối loạn điện giải: Giảm kali, giảm bicarbonat, thậm chí pH thấp.
- Suy thận: urê và creatinin máu tăng trong những trường hợp nặng.

c) Dịch tễ học
- Cư trú tại vùng dịch tễ lưu hành hoặc đang có dịch tả.
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- Tiếp xúc với người bị tả hoặc tiêu chảy mà chưa xác định được nguyên nhân.
- Ăn uống thực phẩm chưa nấu chín bị ô nhiễm như hải sản sống, mắm tôm sống...

2. Chẩn đoán phân biệt
a) Nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn do Salmonella 
gây mất nước, phân có thể nước hoặc nước máu.
b) Lỵ trực khuẩn
- Sốt, đau quặn bụng, mót rặn và phân có máu mũi.
c) Escherichia coli gây bệnh
- Các chủng nhóm huyết thanh O124, O136, O144 gây tiêu chảy và nôn do độc tố 
ruột.
d) Do độc tố của tụ cầu
- Ủ bệnh ngắn trong vài giờ sau khi ăn. Bệnh cấp tính như đau bụng dữ dội kiểu 
viêm dạ dày ruột cấp, nôn và tiêu chảy phân lỏng. Bệnh nhân không sốt và có 
khuynh hướng truỵ mạch.

e) Do ăn phải nấm độc
- Không sốt, đau bụng nhiều, nôn và tiêu chảy sau khi ăn phải nấm độc. Trường 
hợp nặng có thể gây nôn ra máu, đi ngoài ra máu, vàng da và mê sảng. Cần hỏi kỹ 
tiền sử ăn uống.

g) Tiêu chảy do ngộ độc hoá chất
- Do ăn thức ăn có nhiễm hoá chất như hoá chất bảo vệ thực vật.
3. Thể lâm sàng
a) Thể không triệu chứng
b) Thể nhẹ
- Giống như tiêu chảy thường.
c) Thể điển hình
- Diễn biến cấp tính như đã mô tả ở trên.

d) Thể tối cấp
- Bệnh diễn biến nhanh chóng, mỗi lần tiêu chảy mất rất nhiều nước, vô niệu, toàn 
thân suy kiệt nhanh chóng sau vài giờ và tử vong do truỵ mạch.
e) Bệnh tả ở trẻ em

- Gặp phổ biến thể nhẹ giống như tiêu chảy thường. Ở trẻ lớn tiêu chảy và nôn 
giống như người lớn, thường có sốt nhẹ.

g) Tả ở người già
- Hay gặp biến chứng suy thận mặc dù đã được bù dịch đầy đủ.

Phác đồ điều trị bệnh tả Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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III. ĐIỀU TRỊ
1. Nguyên tắc
- Cách ly bệnh nhân.

- Bồi phụ nước và điện giải nhanh chóng và đầy đủ.
- Dùng kháng sinh để diệt vi khuẩn.

2. Điều trị cụ thể
a) Bồi phụ nước và điện giải
- Bù nước bằng đường uống: Áp dụng cho những trường hợp nhẹ, giai đoạn đầu 
chưa mất nước nhiều và giai đoạn hồi phục. Có thể áp dụng tại nhà hoặc ở các cơ 
sở y tế.
+ Các loại dịch dùng đường uống: Oresol (ORS) (gồm NaCl 3,5g, NaHCO3 2,5g, 
KCl 1,5g và glucose 20g) pha với một lít nước đun sôi để nguội.
Có thể pha dịch thay thế: 8 thìa nhỏ (thìa cà-phê) đường, 1 thìa nhỏ muối pha 
trong 1 lít nước; hoặc nước cháo 50g gạo và một nhúm (3,5g) muối hoặc nước dừa 
non có pha một nhúm muối.
+ Nên cho uống theo nhu cầu. Nếu nôn nhiều nên uống từng ngụm nhỏ.
- Bồi phụ khối lượng tuần hoàn bằng truyền tĩnh mạch:
+ Tổng lượng dịch truyền trong ngày:
Tổng lượng dịch truyền trong ngày = A + B + M 

Trong đó
A: Lượng dịch mất trước khi đến viện (theo mức độ mất nước).
B: Lượng phân và chất nôn mất tiếp khi nằm viện.

M: Lượng nước duy trì trong ngày.
+ Các loại dịch truyền:

Natri clorid 0,9% hoặc Ringer lactat (4 phần)
Natri bicarbonat 1,4% (1 phần)

Glucose 5% (1 phần)

+ Bổ sung thêm kali clorid (KCl): mỗi 1 lít dịch truyền pha thêm 1g KCl. Khi 
bệnh nhân uống được thay bằng đường uống.

Cách thức truyền dịch:
+ Giai đoạn 1: Từ 4-6 giờ đầu bù nước và điện giải đã mất trước khi đến bệnh 
viện, dựa vào mức độ mất nước.
+ Giai đoạn 2: Bù nước và điện giải đã mất trong khi nằm viện và lượng dịch duy 
trì.
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+ Cần phải truyền nhanh bằng nhiều tĩnh mạch lớn hoặc truyền vào tĩnh mạch 
trung tâm.

+ Cần theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, hematocrit, áp lực tĩnh mạch trung tâm (nếu 
có điều kiện) để điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho thích hợp. Những trường hợp 
nặng cần theo dõi điện giải đồ để điều chỉnh cho phù hợp.
+ Khi hết nôn và uống được thì dùng dung dịch uống.
b) Điều trị kháng sinh

- Thuốc được dùng ưu tiên:
+ Nhóm fluoroquinolon (Ciprofloxacin 1g/ngày, Norfloxacin 800mg/ngày, 
Ofloxacin 400mg/ngày) uống chia hai lần/ngày, trong 3 ngày (Không dùng cho trẻ 
em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Thận trọng khi dùng cho trẻ từ 12 
đến 18 tuổi).
+ Azithromycin 10 mg/kg/ngày uống trong 3 ngày.

+ Cloramphenicol 30 mg/kg/ngày uống chia 3 lần, dùng trong 3 ngày
- Đối với trẻ em < 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú: Dùng Azithromycin.

- Nếu không có sẵn các thuốc trên có thể dùng:
+ Erythromycin 1g/ngày uống chia 4 lần/ngày (trẻ em 40 mg/kg/ngày), dùng trong 
3 ngày; hoặc
+ Doxycyclin 300 mg uống 1 liều (dùng trong trường hợp vi khuẩn còn nhạy 
cảm).
CHÚ Ý: Không được dùng các thuốc làm giảm nhu động ruột như Morphin, 
Opizoic, Atropin, Loperamide...
c) Dinh dưỡng
- Nên cho bệnh nhân ăn sớm, ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu. Cho trẻ bú mẹ
3. Phân loại bệnh nhân để điều trị

- Căn cứ vào lâm sàng có thể xếp thành 4 loại để xử trí.
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Bảng 2. Bảng phân loại bệnh nhân để điều trị

Loại Các triệu chứng 
chính Nơi điều trị Phương pháp điều trị

I

- Tiêu chảy vài lần, 
phân ít, nhão
- Không nôn

- Mạch, huyết áp 
bình thường, chưa 
có dấu hiệu mất 
nước

Tại tuyến cơ sở (xã, 
phường hoặc tại nhà)

- Uống kháng sinh
- Uống dung dịch 
Oresol

II

- Tiêu chảy nhiều 
nhưng tự chủ được
- Không nôn tự 
nhiên
- Mất nước nhẹ

- Mạch, huyết áp 
bình thường

Tại trạm y tế xã, 
phường hoặc trung 
tâm y tế quận/huyện

- Uống kháng sinh

- Uống dung dịch 
Oresol
- Truyền dịch

III

- Tiêu chảy nhiều
- Nôn dễ dàng
- Có triệu chứng 
mất nước trung bình

- Huyết áp hơi hạ
- Mạch nhanh, yếu

- Mệt lả

Tại trung tâm y tế 
quận/huyện hoặc 
tuyến tỉnh. Nếu tại 
trạm y tế xã cần có sự 
hỗ trợ của bác sỹ và 
điều dưỡng tuyến trên

- Truyền dịch là 
chính. Nếu mạch và 
huyết áp trở về bình 
thường, bài niệu tốt, 
còn tiêu chảy nhẹ cần 
duy trì bằng dung 
dịch uống (ORS) - 
Uống kháng sinh

IV

- Tiêu chảy và nôn 
nhiều gây nên mất 
nước nặng, thiểu 
niệu hoặc vô niệu
- Truỵ mạch: Huyết 
áp không đo được, 
mạch nhỏ khó bắt

Bệnh viện tuyến tỉnh 
hoặc trung ương. Có 
thể điều trị tại tuyến 
huyện nhưng cần có 
bác sỹ tuyến tỉnh hỗ 
trợ

- Truyền dịch với tốc 
độ nhanh

- Theo dõi mạch, 
huyết áp, lượng nước 
tiểu, áp lực tĩnh mạch 
trung tâm
- Uống kháng sinh
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- Khi có dịch tả xảy ra, số lượng bệnh nhân đông, việc phân loại bệnh nhân để có 
thái độ xử trí đúng đắn sẽ làm giảm được tổn phí và hạ được tỷ lệ tử vong.

- Trường hợp bệnh tả nặng, mạch huyết áp không đo được phải cấp cứu tại chỗ 
(tuyến xã, tuyến huyện). Nếu trong tình trạng này mà vận chuyển lên bệnh viện 
tuyến trên quá xa thì tiên lượng càng nặng thêm. Do đó khi có dịch tả xảy ra tại cơ 
sở nên tổ chức cấp cứu tại chỗ, cần tăng cường bác sỹ và điều dưỡng tuyến trên hỗ 
trợ, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dịch truyền, dây truyền...
4. Tiêu chuẩn ra viện:

- Hết tiêu chảy.
- Tình trạng lâm sàng ổn định.
- Kết quả xét nghiệm cấy phân âm tính 3 lần liên tiếp. Ở những cơ sở không có 
điều kiện cấy phân thì cho bệnh nhân ra viện sau khi ổn định về mặt lâm sàng 
được 1 tuần.

IV. PHÒNG BỆNH
1. Các biện pháp khi có dịch
- Khi có bệnh nhân tả phải thông báo dịch cho y tế cấp trên và hệ y học dự phòng.
- Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cách ly bệnh nhân ở buồng riêng theo 
đường tiếp xúc.
- Xử lý phân và chất thải bằng Cloramin B 10% tỷ lệ 1:1 hoặc vôi bột.
- Khử khuẩn quần áo, chăn màn, dụng cụ của bệnh nhân, phương tiện chuyên chở 
bệnh nhân bằng dung dịch Cloramin B 1-2%, nước Javen 1-2% hoặc nước sôi.
- Ngâm tay bằng dung dịch Cloramin B, hoặc rửa tay bằng các dung dịch khử 
khuẩn sau khi thăm khám, chăm sóc bệnh nhân.
- Vệ sinh buồng bệnh ít nhất 2 lần/ngày bằng các dung dịch Cloramin B, nước 
Javen 1-2% hoặc các chế phẩm khử khuẩn khác.
- Các chất thải phát sinh trong buồng cách ly phải được thu gom, xử lý như chất 
thải y tế lây nhiễm.
- Tử thi phải được liệm trong quan tài có vôi bột, bọc thi thể bằng vải không thấm 
nước và phải được chôn sâu 2m, hoặc hoả thiêu. Phương tiện chuyên chở tử thi 
phải được khử khuẩn.
- Điều trị dự phòng cho những người tiếp xúc trực tiếp không áp dụng các biện 
pháp phòng hộ với bệnh nhân bằng các kháng sinh được chỉ định để điều trị với 
liều duy nhất (riêng Azithromycin 20mg/kg).

- Cơ quan y tế dự phòng tiến hành điều tra, xử lý ổ dịch.
- Hạn chế đi lại, giao lưu hàng hoá.
2. Các biện pháp dự phòng chung
- Vệ sinh môi trường, đảm bảo cung cấp nước sạch.
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- Vệ sinh thực phẩm: Ăn chín, uống sôi, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nước 
đá, nước giải khát. Không nên ăn các hải sản tươi sống, mắm tôm sống vì nguồn 
bệnh có thể ở trong đó và lây bệnh.
- Sử dụng vắc-xin tả uống cho những vùng có nguy cơ dịch theo chỉ đạo của cơ 
quan y tế dự phòng.
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I. ĐẠI CƯƠNG
1. Định Nghĩa
- Thương hàn là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây bằng đường tiêu hoá do trực 
khuẩn Salmonella (Typhi và paratyphi A, B) gây nên. Biểu hiện lâm sàng là một hội chứng 
nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân nặng, kèm theo tổn thương đặc hiệu tại đường tiêu hoá.

2. Mầm bệnh:
Là trực khuẩn thương hàn Salmonella typhi và phó thưng hàn Sal. paratyphi A, B.
- Sal. là trực khuẩn Gr (-), kích thước 1- 3 x 0,5- 0,7 mm. Có lông, di động, không sinh 
nha bào. Dễ mọc ở môi trường nuôi cấy thông thường PH 6 - 8 , nhiệt độ 150C - 410C
- Sal. có sức sống và sức đề kháng tốt. Chịu được lạnh, ở nước đá sống 2 - 3 tháng, nước 
thường > 1 tháng, trong rau quả 5 - 10 ngày, trong phân 1 đến vài tháng

- Sal bị diệt ở nhiệt độ 550C/30 phút, cồn 900C/vài phút, các chất khử trùng thông thường 
diệt được vi khuẩn dễ dàng(chloramin 3%, phenol 5%).

3. Nguồn bệnh:
Duy nhất là người, bao gồm:
- Bệnh nhân: Bài tiết vi khuẩn theo phân (là chủ yếu), ngoài ra còn theo đường nước tiểu, 
đờm, chất nôn. Vi khuẩn thải qua phân ở tất cả các giai đoạn của bệnh, kể cả giai đoạn 
nung bệnh, thải nhiều nhất vào tuần 2- 3 của bệnh. Đặc điểm vi khuẩn thải theo phân thành 
từng đợt, cần cấy phân nhiều lần.
- Người mang khuẩn:
+ Người mang khuẩn sau khi khỏi bệnh: Bệnh nhân khỏi về lâm sàng nhưng 3-5 % vẫn 
tiếp tục mang vi khuẩn sau vài tháng (do vi khuẩn khu trú ở túi mật, đường dẫn mật...)
+ Người mang khuẩn không có biểu hiện lâm sàng: Đây chính là đường lây quan trọng khó 
kiểm soát.
4. Đường Lây:
Lây đường tiêu hoá, có 2 cách lây;
- Do ăn, uống phải thực phẩm, nước bị ô nhiễm vi khuẩn, không được nấu chín. Đường lây 
qua nước là đường lây quan trọng và dễ gây ra dịch lớn.
- Do tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, người mang trùng qua chất thải, chân tay, đồ dùng 
v.v.. thường gây dịch nhỏ và tản phát.

II. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán xác định
* Lâm sàng:
Thể điển hình:
- Khởi phát từ từ
- Sốt hình cao nguyên, trạng thái li bì, mạch nhiệt phân ly
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- Rối loạn tiêu hóa từ tuần thứ 2
- Đào ban
- Gan, lách to...
Thể không điển hình:
- Sốt kéo dài (Có thể khởi phát đột ngột)
- Có rối loạn tiêu hoá (Có thể xuất hiện từ cuối tuần thứ nhất)
- Gan, lách to...
* Xét nghiệm:
- Công thức máu: Bạch cầu bình thường hoặc giảm.
- Cấy máu: Là xét nghiệm có giá trị chẩn đoán xác định.
- Cấy tuỷ xương: Tỷ lệ (+) cao, cần làm khi lâm sàng nghi ngờ thương hàn nhưng cấy máu 
2 - 3 lần âm tính.
- Cấy phân, cấy dịch mật, cấy nước tiểu: Tỷ lệ dương tính thấp hơn.

- Chẩn đoán huyết thanh:
+ Phản ứng Widal: Kết quả (+) khi hiệu giá kháng thể lần 2 tăng gấp 4 lần so với lần 1. 
Nếu chỉ làm được 1 lần thì độ pha loãng hiệu giá kháng thể (với người cha tiêm phòng)
TO 3 1/100, TH 3 1/200. Với người đã tiêm phòng thì TO 3 1/200, TH 3 1/400.
+ Chẩn đoán huyết thanh nhanh sớm và chính xác: ELISA, PCR...

* Dịch tễ: có thể xảy ra lẻ lẻ hoặc thành dịch
2. Chẩn đoán phân biệt
* Nhiễm khuẩn huyết Gram âm

Hai bệnh cùng có các triệu chứng: Sốt kéo dài rối loạn tiêu hoá, gan l ách to. Nhưng trong 
nhiễm khuẩn huyết thường sốt có nhiều cơn rét run, nhiệt độ dao động mạnh, mạch nhanh, 
hồng cầu giảm rõ. Nếu có ban thường ban dát - sẩn dạng sởi. Có ổ tiên phát và thứ phát. 
Yếu tố quyết định để chẩn đoán phân biệt là cấy máu tìm vi khuẩn gây bệnh.
* Sốt rét tiên phát

Cũng có triệu chứng sốt kéo dài, gan lách to. Nhưng trong sốt rét tiên phát thường lúc đầu 
sốt liên tục nhưng sau dần dần vào cơn sốt rét điển hình. Xét nghiệm hồng cầu giảm rõ, có 
ký sinh trùng sốt rét trong máu. Dịch tễ: Bệnh nhân ở vùng sốt rét lưu hành.

II. ĐIỀU TRỊ
1. Điều trị đặc hiệu:
* Nhóm Cephalosporin thế hệ 3
Ưu điểm:
- Thuốc ngấm vào nội bào, hệ bạch huyết
- Thời gian bán huỷ dài, dùng một lần/ngày 
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- Đào thải qua đường mật 40%
- Dùng được cho phụ nữ có thai, trẻ em

Nhược điểm'. Thuốc cắt sốt chậm và có thể gây dị ứng và cũng đã có kháng, tỷ lệ điều trị 
thát bại từ 6-27%.
Các thuốc cụ thể:
Ceftriaxone (Rocephin) 50 - 75mg/kg: 2 - 3g/ngày x 7 - 10 ngày 
Cefotaxim (Claforan) 40 - 80mg/kg: 2 - 5g/ngày x 7- 10 ngày
* Nhóm Fluoroquinolon thế hệ 2: Hiện nay là kháng sinh điều trị thương hàn có hiệu quả 
nhất.
Ưu điểm:
- Tác dụng diệt khuẩn cao (ức chế tổng hợp ADN của VK) Hiệu quả cao với chủng đa 

kháng

- Khuếch tán tốt vào mô, dịch tiêu hoá, hạch mạc treo, túi mật.

- Xâm nhập tốt vào nội bào, BC đa nhân, đại thực bào
- Ức chế các yếu tố bám dính của Sal.
- Có dạng tiêm truyền tĩnh mạch và dạng uống.

- Thời gian bán huỷ dài
Nhược điểm: Thường gặp tác dụng không mong muốn của thuốc 

+ Mệt, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn 
+ Chóng mặt, ảo giác 
+ Tăng men gan tạm thời 
Các thuốc thường dùng:
+ Pefloxacine (Peflacin) 15 mg/kg: 400mg x 2v/ngày x 7 - 10 ngày 

+ Ofloxacine (oflocet) 10mg/kg: 200mg x 2v/ngày x 7 - 10 ngày 
+ Ciprofloxacine (Ciprobay) 20mg/kg : 500mg x 2v/ngày x 7 - 10 ngày 
+ Nofloxacine (Norocin) 15mg/kg: viên 400mg x2v/ngày x 7 - 10 ngày

2. Điều trị triệu chứng:
- Bù nước điện giải (1500-2000ml/ngày): Glucose 5%, Ringerlactat, Natri chlorid 9%0
- Hạ sốt khi sốt cao
- An thần, sinh tố
- Dinh dưỡng: Tĩnh mạch, Chế độ ăn lỏng - mềm đủ chất dinh dưỡng trong thời gian sốt. 
Đặc dần trong thời kỳ hồi phục.
3. Điều trị người lành mang vi khuẩn:
- Ciprofloxacin 500mg/ngày x 3 ngày

Phác đồ điều trị bệnh thương hàn Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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Phác đồ điều trị bệnh thương hàn Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

- Pefloxacin 400mg/kg/ngày x 3 ngày
- Cefixim 200mg/ngày x 3 ngày

IV. PHÒNG BỆNH
- Cải thiện vệ sinh môi trường
- Ăn uống vệ sinh
- Cách ly bệnh nhân, xử lý chất thải
- Điều trị người lành mang trùng
- Vaccin thương hàn: Có 3 loại vaccin phòng bệnh thương hàn khác nhau hiện dùng:
+ Vaccin thương hàn vỏ polysacarid Vi: thuốc tiêm bắp 25 microgram/0,5 ml. Thành phần 
khác: Phenol, Polydimethylsiloxan. Hiệu quả của việc dùng một liều đơn 25 microgam 
vaccin ViCPS trong phòng bệnh thương hàn đó được chứng minh qua nhiều thử nghiệm 
thực địa tại những vùng có dịch. Nghiên cứu, theo dõi các trẻ em Nam Phi được tiêm 
chủng đã chứng tỏ hiệu quả của vaccin là 61, 52 hoặc 50% sau 1, 2 hoặc 3 năm; hiệu quả 
tổng thể đạt 55%.

+ Vaccin thương hàn bất hoạt nhiệt/phenol: Thuốc tiêm chứa 1 tỷ vi khuẩn Salmonella 
typhi Ty 2 trong 1ml. Thành phần khác: Phenol. Miễn dịch cơ bản bằng 2 liều vaccin loại 
bất hoạt đã được thông báo là tạo được miễn dịch đối với bệnh thương hàn trong 70 - 90% 
trường hợp. Khả năng miễn dịch có thể kéo dài ít nhất là 2 năm sau lần tiêm chủng cơ bản.
+ Vaccin thương hàn sống dùng uống: Nang tan trong ruột chứa 2 - 6 x 109 đơn vị khuẩn 
lạc sống Salmonella typhi Ty 21a. Thành phần khác: Lactose, acid amin. Vaccin uống có 
hiệu quả miễn dịch tốt hơn ở người lớn và trẻ lớn so với trẻ nhỏ (kinh nghiệm còn hạn chế 
ở trẻ dưới 5 tuổi). Uống 4 liều cách ngày, hiệu quả bảo vệ kéo dài được 5 - 7 năm.
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do vi rút sởi gây nên. 
Trước đây bệnh sởi chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, hay xảy ra vào mùa đông xuân. Hiện 
nay bệnh có thể xuất hiện ở người lớn do chưa được tiêm phòng hoặc đã tiêm phòng nhưng 
chưa được tiêm nhắc lại.
- Bệnh có biểu hiện đặc trưng là sốt, viêm long và phát ban, có thể dẫn đến nhiều biến 
chứng như tiêu chảy, viêm phổi, viêm giác mạc, thậm chí có thể viêm não dễ dẫn đến tử 
vong.

II. CHẨN ĐOÁN
1. Lâm sàng
a) Thể điển hình
- Giai đoạn ủ bệnh: 10-14 ngày.
- Giai đoạn khởi phát: 2-4 ngày. Bệnh nhân sốt cao, viêm long đường hô hấp trên và viêm 
kết mạc, đôi khi có viêm thanh quản cấp, có thể thấy hạt Koplik là các hạt nhỏ 0,5-1 mm 
màu trắng có quầng ban đỏ ở trên niêm mạc miệng.

- Giai đoạn toàn phát: Kéo dài 2-5 ngày. Thường sau khi sốt cao 3-4 ngày bệnh nhân bắt 
đầu phát ban, xuất hiện từ sau tai, sau gáy, trán, mặt, cổ dần lan đến thân mình và tứ chi, cả 
ở lòng bàn tay và gan bàn chân, ban hồng dát sẩn, khi căng da thì ban biến mất. Khi ban 
mọc hết toàn thân thì thân nhiệt giảm dần.

- Giai đoạn hồi phục: Ban nhạt dần rồi sang màu xám, bong vảy phấn sẫm màu. Nếu không 
xuất hiện biến chứng thì bệnh tự khỏi. Có thể có ho kéo dài 1-2 tuần sau khi hết ban.

2. Cận lâm sàng
a) Xét nghiệm cơ bản
- Công thức máu thường thấy giảm bạch cầu, giảm bạch cầu lympho và có thể giảm tiểu 
cầu.
- Sinh hóa máu

- X quang phổi có thể thấy viêm phổi kẽ. Có thể tổn thương nhu mô phổi khi có bội nhiễm.
- Xét nghiệm tìm các bệnh kèm theo..

b) Xét nghiệm phát hiện vi rút
- Xét nghiệm huyết thanh học: Lấy máu kể từ ngày thứ 3 sau khi phát ban tìm kháng thể 
IgM. Những nơi chỉ làm được IgG thì lấy hai mẫu huyết thanh giai đoạn cấp và giai đoạn 
hồi phục để xác định hiệu giá kháng thể. Hiệu giá kháng thể lần 2 cao gấp ít nhất 4 lần so 
với lần đầu.
- Phân lập vi rút, phản ứng khuếch đại gen (RT-PCR) nếu có điều kiện.

3. Chẩn đoán xác định
- Yếu tố dịch tễ: Có nhiều người mắc bệnh cùng lúc trong gia đình hoặc trên địa bàn dân 
cư.

Phác đồ điều trị bệnh thương hàn Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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- Lâm sàng: Sốt, viêm long và phát ban đặc trưng của bệnh sởi.
- Xét nghiệm phát hiện có kháng thể IgM đối với vi rút sởi.

4. Chẩn đoán phân biệt
Cần chẩn đoán phân biệt với một số bệnh có phát ban dạng sởi:
- Rubella: Phát ban không có trình tự, ít khi có viêm long.

- Nhiễm enterovirus: Phát ban không có trình tự, hay kèm rối loạn tiêu hoá.
- Bệnh do Mycoplasma pneumoniae: Sốt nhẹ, đau đầu và viêm phổi không điển hình.
- Sốt mò: Có vết loét hoại tử do côn trùng đốt.
- Phát ban mùa xuân trẻ em: Trẻ 6 tháng đến 2 tuổi, khởi đầu là tình trạng nhiễm khuẩn rồi 
có biểu hiện thần kinh, sau khi hết sốt thì ban mới mọc.
- Ban dị ứng: Kèm theo ngứa, tăng bạch cầu ái toan.
- Nhiễm vi rút Epstein-Barr: Hay kèm theo tăng bạch cầu đơn nhân.

5. Biến chứng:
- Viêm não - màng não cấp tính
- Trẻ em:
+ Sau khi ban bay bệnh nhân sốt lại, có tình trạng nhiễm trùng, bạch cầu máu ngoại vi 
tăng.

- Có thể gặp bội nhiễm ở các bộ phận sau:
+ Viêm tai giữa.
+ Viêm thanh quản.
+ Viêm phế quản phổi.
+ Viêm phổi.
+ Lao tiến triển.

+ Viêm loét hoại tử miệng (cam tẩu mã).
+ Tiêu chảy.
+ Viêm kết-giác mạc.
+ Viêm cơ tim.

- Phụ nữ mang thai bị sởi có thể bị sảy thai, thai chết lưu, đẻ non hoặc thai nhiễm sởi tiên 
phát.
III. ĐIỀU TRỊ
1. Nguyên tắc điều trị
- Bệnh nhân sởi cần được cách ly.

- Điều trị hỗ trợ.
- Phát hiện và điều trị sớm biến chứng.
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2. Điều trị hỗ trợ:
- Vệ sinh da, mắt, miệng họng.

- Tăng cường dinh dưỡng.

- Hạ sốt:
+ Áp dụng các biện pháp hạ nhiệt vật lý như lau nước ấm, chườm mát.
+ Dùng thuốc hạ sốt Paracetamol khi sốt cao.
Bồi phụ nước, điện giải qua đường uống. Chỉ truyền dịch duy trì khi người bệnh nôn nhiều, 
có nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải.
- Bổ sung Vitamin A:
+ Trẻ 6-12 tháng tuổi: 100.000 đơn vị liều duy nhất.
+ Trẻ trên 12 tháng tuổi và người lớn: 200.000 đơn vị liều duy nhất.
+ Những trường hợp có biểu hiện bệnh về mắt do thiếu Vitamin A: Lặp lại liều trên vào 
ngày 2 và ngày 28.

3. Điều trị các biến chứng
a) Điều trị kháng sinh nếu có bội nhiễm vi khuẩn.
b) Hạn chế truyền dịch nếu bệnh nhân có biến chứng viêm phổi, viêm não hoặc viêm cơ 
tim.
c) Trường hợp viêm não màng não cấp tính: Tích cực điều trị hỗ trợ duy trì chức năng 
sống.
- Chống co giật: Phenobarbital 10-20mg/kg pha trong Glucose 5% truyền tĩnh mạch trong 
30-60 phút. Lặp lại 8-12 giờ nếu cần. Có thể dùng Diazepam đối với người lớn 10 mg/lần 
tiêm tĩnh mạch.

- Chống phù não:
+ Nằm đầu cao 30, cổ thẳng (nếu không có tụt huyết áp).
+ Thở oxy qua mũi 1-4 lít/phút, có thể thở oxy qua mask hoặc thở CPAP nếu bệnh nhân 
còn tự thở được. Đặt nội khí quản sớm để giúp thở khi điểm Glasgow < 12 điểm hoặc 
SpO2 50 mmHg.

+ Thở máy khi Glasgow < 10 điểm.
+ Mannitol 20% liều 0,5-1 g/kg, 6-8 giờ/lần, truyền tĩnh mạch trong 15- 30 phút.

- Chống suy hô hấp: Suy hô hấp do phù phổi cấp, hoặc viêm não.
+ Thông đường thở: Hút sạch đờm rãi.
+ Thở oxy 3-6 lít/phút, duy trì SpO2 > 92%.

+ Đặt nội khí quản, thở máy nếu có cơn ngừng thở hoặc thất bại với thở oxy.
- Có thể dùng Dexamethasone 0,5 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch chia 4-6 lần trong 3-5 ngày. 
Nên dùng thuốc sớm ngay sau khi bệnh nhân có rối loạn ý thức.
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- Dùng thêm Immunoglobulin đa giá nếu có điều kiện, liều dùng 0,1-0,4 g/kg/ngày truyền 
tĩnh mạch trong 6-8 giờ trong 2-5 ngày liên tiếp

IV. PHÒNG BỆNH
1. Phòng bệnh chủ động bằng vắc xin
- Thực hiện tiêm chủng 2 mũi vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng theo quy định 
của Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia.
- Tiêm vắc xin phòng sởi cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2. Cách ly bệnh nhân và vệ sinh cá nhân
- Bệnh nhân sởi phải được cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo nguyên tắc cách ly
đối với bệnh lây truyền qua đường hô hấp:
+ Sắp xếp các bệnh nhân cùng chẩn đoán trong các khu vực riêng biệt.

+ Sử dụng khẩu trang phẫu thuật cho bệnh nhân, người chăm sóc, tiếp xúc gần và nhân 
viên y tế.

+ Hạn chế việc tiếp xúc gần không cần thiết của nhân viên y tế và người thăm bệnh nhân 
đối với bệnh nhân.
+ Thời gian cách ly trong suốt giai đoạn viêm long cho đến ít nhất 4 ngày sau khi bắt đầu 
phát ban.
- Tăng cường vệ sinh cá nhân, sát trùng mũi họng, giữ ấm cơ thể, nâng cao thể trạng để 
tăng sức đề kháng.

- Khi có biểu hiện sốt phát ban dạng sởi thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều 
trị kịp thời.

Phác đồ điều trị bệnh thương hàn Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Cúm là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng 
năm, thường vào mùa đông xuân. Bệnh lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành 
thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hắt hơi. Tại Việt Nam các virus gây 
bệnh cúm mùa thường gặp là cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B.
- Bệnh cúm tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm 
hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn 
dịch, người già (> 65 tuổi), trẻ em (< 5 tuổi) và phụ nữ có thai.
- Bệnh có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong .

II. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán ca bệnh nghi ngờ:
- Có yếu tố dịch tễ: Sống hoặc đến từ khu vực có bệnh cúm lưu hành hoặc có tiếp xúc trực 
tiếp với bệnh nhân cúm.

- Lâm sàng có sốt (thường trên 380 C), đau nhức cơ toàn thân và có một trong số các biểu 
hiện về hô hấp như đau họng, hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi, ho, khó thở.
- Hình ảnh chụp X-quang phổi bình thường hoặc có tổn thương thâm nhiễm lan tỏa ở phổi.
- Xét nghiệm công thức máu bạch cầu bình thường hoặc giảm

- Test Cúm, Xét nghiệm khác: sinh hóa máu
2. Ca bệnh xác định:
- Có các tiêu chuẩn của ca bệnh nghi ngờ
- Xét nghiệm dương tính với vi rút cúm bằng kỹ thuật RT-PCR

- PCR hoặc nuôi cấy vi rút đối với các bệnh phẩm là dịch ngoáy họng, dịch tỵ hầu, dịch 
phế quản.
3. Chẩn đoán mức độ bệnh:
- Cúm chưa có biến chứng (cúm nhẹ):
- Lâm sàng có biểu hiện hội chứng cúm đơn thuần.

- Cúm có biến chứng (cúm nặng):

Là ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định kèm theo một trong các biểu hiện sau:
+Có tổn thương ở phổi với biểu hiện suy hô hấp trên lâm sàng (thở nhanh, khó thở, SpO2 
giảm, PaO2 giảm) và/hoặc:
+ Có các biến chứng thứ phát như viêm xoang, viêm phổi do bội nhiễm vi khuẩn, sốc 
nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng.
+ Có các dấu hiệu nặng lên của các bệnh lý mạn tính kèm theo (bệnh phổi, bệnh gan, suy 
thận, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh về máu)
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- Các đối tượng nguy cơ dễ mắc cúm biến chứng bao gồm:
+ Trẻ em: dưới 5 tuổi, suy dinh dưỡng, béo phì, hen phế quản hoặc bị suy giảm miễn dịch 
bẩm sinh hay mắc phải
+ Người già trên 65 tuổi
+ Phụ nữ có thai
+ Người lớn mắc các bệnh mạn tính (như đã nêu trên)
+ Suy giảm miễn dịch (bệnh nhân đang điều trị thuốc chống ung thư, HIV/AIDS)
III. ĐIỀU TRỊ
1. Nguyên tắc chung
- Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm cúm hoặc đã xác định nhiễm cúm phải được cách ly y tế và 
thông báo kịp thời cho cơ quan y tế dự phòng.
- Nhanh chóng đánh giá tình trạng bệnh nhân và phân loại mức độ bệnh. Các trường hợp 
bệnh nặng hoặc có biến chứng nặng cần kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực và điều trị 
căn nguyên.
- Thuốc kháng vi rút được dùng càng sớm càng tốt khi có chỉ định.

- Ưu tiên điều trị tại chỗ, nếu điều kiện cơ sở điều trị cho phép nên hạn chế chuyển tuyến.

2. Xử trí theo mức độ bệnh:
- Cúm thông thường: Điều trị triệu chứng: Hạ sốt, bù điện giải, tăng cường dinh dưỡng
- Cúm có biến chứng: cần được nhập viện để điều trị và dùng thuốc kháng vi rút càng sớm 
càng tốt.

- Cúm có kèm theo các yếu tố nguy cơ: nên được nhập viện để theo dõi và xem xét điều trị 
sớm thuốc kháng vi rút.
- Cúm chưa biến chứng: Có thể không cần xét nghiệm hoặc điều trị cúm tại cơ sở y tế nếu 
biểu hiện triệu chứng nhẹ. Nếu triệu chứng nặng lên hoặc người bệnh lo lắng về tình trạng 
sức khỏe nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và chăm sóc.
3. Điều trị thuốc kháng vi rút
- Chỉ định: Các trường hợp nhiễm cúm (nghi ngờ hoặc xác định) có biến chứng hoặc có 
yếu tố nguy cơ.
- Thuốc được sử dụng hiện nay là Oseltamivir (Tamiflu) hoặc Zanamivir.
- Liều lượng Oseltamivir được tính theo lứa tuổi và cân nặng. Thời gian điều trị là 5 ngày. 
Người lớn và trẻ em > 13 tuổi: 75mg x 2 lần/ngày
Trẻ em > 12 tháng đến < 13 tuổi:
+ < 15 kg: 30 mg x 2 lần/ngày 
+ > 15 kg đến 23 kg: 45 mg x 2 lần/ngày 
+ > 23 kg đến 40 kg 60 mg x 2 lần/ngày
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+ > 40 kg 75 mg x 2 lần/ngày 
Trẻ em < 12 tháng tuổi:

+ 0-1 tháng: 2 mg/kg x 2 lần/ngày 
+ >1 -3 tháng: 2.5 mg/kg x 2 lần/ngày 
+ > 3-12tháng: 3 mg/kg x 2 lần/ngày
- Zanamivir: Dạng hít định liều, sử dụng trong các trường hợp không có Oseltamivir hoặc 
kháng với Oseltamivir. Liều lượng Zanamivir được tính như sau:
- Người lớn và trẻ em > 7 tuổi: 10 mg (2 lần hít 5-mg) x 2 lần/ngày
- Trẻ em từ 5 - 7 tuổi: 10 mg (2 lần hít 5-mg) x 1 lần/ngày

4. Điều trị cúm biến chứng
- Hỗ trợ hô hấp khi có suy hô hấp: thở oxy, thở CPAP hoặc thông khí nhân tạo tùy từng 
trường hợp.
- Phát hiện và điều trị sớm các trường hợp bội nhiễm vi khuẩn với kháng sinh thích hợp

- Phát hiện và điều trị suy đa phủ tạng.
5. Điều trị hỗ trợ
- Hạ sốt: Chỉ dùng Paracetamol khi sốt trên 38o5, không dùng thuốc nhóm Salicylate như 
Aspirin để hạ sốt.
- Đảm bảo cân bằng nước điện giải
- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý

I  __• Ạ. Tiêu chuẩn ra viện
- Hết sốt và hết các triệu chứng hô hấp trên 48 giờ (trừ ho)
- Tình trạng lâm sàng ổn định

- Sau khi ra viện phải cách ly y tế tại nhà cho đến hết 7 ngày tính từ khi khởi phát triệu 
chứng
IV. PHÒNG LÂY NHIỄM CÚM
1. Các biện pháp phòng bệnh chung
- Phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh nghi nhiễm cúm

- Tăng cường rửa tay
- Vệ sinh hô hấp khi ho khạc.
- Tránh tập trung đông người khi có dịch xảy ra.

2. Phòng lây nhiễm từ người bệnh
- Cách ly người bệnh ở buồng riêng

- Người bệnh phải đeo khẩu trang trong thời gian điều trị
- Thường xuyên làm sạch và khử khuẩn buồng bệnh và quần áo, dụng cụ của người bệnh
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3. Phòng cho nhân viên y tế
- Rửa tay thường quy trước và sau khi thăm khám người bệnh bằng xà phòng hoặc dung 
dịch sát khuẩn nhanh.
- Phương tiện phòng hộ gồm khẩu trang, găng tay, mũ, bao giầy hoặc ủng, mặt nạ che 
mặt...phải luôn có sẵn ở khu vực cách ly, được sử dụng đúng cách và khi cần thiết. Sau khi 
dùng được xử lý theo quy định của Bộ Y tế.
- Giám sát: Lập danh sách nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh, nhân 
viên làm việc tại khoa có người bệnh và nhân viên phòng xét nghiệm xử lý bệnh phẩm. 
Những nhân viên này cần được theo dõi thân nhiệt và các biểu hiện lâm sàng hàng ngày.
- Nhân viên mang thai, mắc bệnh tim phổi mạn tính nên tránh tiếp xúc với người bệnh.

4. Tiêm phòng vắc xin cúm
- Nên tiêm phòng vắc xin cúm hàng năm.
- Các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cúm nên được tiêm phòng cúm là:

+ Nhân viên y tế
+ Trẻ từ 6 tháng đến 8 tuổi;
+ Người có bệnh mạn tính (bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh, suy tim, tiểu đường, 
suy giảm miễn dịch...)

+ Người trên 65 tuổi
5. Dự phòng bằng thuốc
- Có thể điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi rút Oseltamivir (Tamiflu) cho những người 
thuộc nhóm nguy cơ cao mắc cúm biến chứng có tiếp xúc với người bệnh được chẩn đoán 
xác định cúm.

- Thời gian điều trị dự phòng là 10 ngày
- Liều lượng như sau:
Người lớn và trẻ em > 13 tuổi: 75mg x 1 lần/ngày 
Trẻ em > 12 tháng đến < 13 tuổi:

+ < 15 kg: 30 mg x 1 lần/ngày 
+ 15 kg đến 23 kg: 45 mg x 1 lần/ngày 
+ > 23 kg đến 40 kg 60 mg x 1 lần/ngày 
+ > 40 kg 75 mg x 1 lần/ngày 
Trẻ em < 12 tháng:
+ < 3 tháng Không khuyến cáo trừ trường hợp được cân nhắc kỹ 
+ 3-5 tháng 20 mg x 1 lần/ ngày 
+ 6-11 tháng 25 mg x 1 lần/ ngày
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I. ĐẠI CƯƠNG
1. Định nghĩa
Quai bị là bệnh viêm cấp tính tuyến nuớc bọt mang tai do virns quai bị gây ra. Đặc 
trưng của bệnh là sưng đau tuyến nước bọt mang tai không hóa mủ, các tuyến khác 
như tinh hoàn, tụy và hệ thần kinh trung uơng cũng có thể bị tổn thương. Bệnh 
thường lành tính, tự khỏi và gây miễn dịch bền vững.

2. Dịch tễ
- Tác nhân gây bệnh: Siêu vi quai bị thuộc gia đình Paramyxoviridae có cấu trúc di 
truyền RNA

- Người là ký chủ duy nhất, bệnh xảy ra khắp nơi, thành dịch nhỏ ở các tập thể 
đông đúc, không có tình trạng người lành mang trùng.
- Trên 50% xảy ra ở lứa tuổi từ 5-9 tuổi, và hơn 90% ở nhóm trẻ trên 14 tuổi. Bệnh 
lây qua đường hô hấp: nước bọt, ho hắt hơi. Bệnh lây 6 ngày trước khi viêm tuyến 
mang tai, kéo dài 2 tuần, lây mạnh nhất vào khoảng 2-4 ngày sau khi khởi bệnh.

II. CHẨN ĐOÁN
1. Dịch tễ
+ Tiếp xúc với người bị quai bị.
+ Chưa mắc bệnh, chưa được chủng ngừa.
2. Lâm sàng:
+ Sốt.
+ Viêm tuyến mang tai: Tổn thương tuyến nước bọt mang tai sưng to, đau nhức lúc 
đầu một bên, sau đó lan qua bên còn lại và các tuyến nước bọt khác, đau nhức 
trong một tuần sau đó nhỏ lại, da trên tuyến đỏ, không nóng, ấn vào có cảm giác 
đàn hồi (phân biệt với viêm tuyến mang tai do vi trùng).

+ Hạch: Hạch trước tai và góc hàm to đau.
+ Viêm các tuyến khác (có hoặc không): tụy, tinh hoàn, buồng trứng, hệ thần kinh 
trung uơng.

3. Cận lâm sàng:
+ Công thức máu: bạch cầu thường bình thường hoặc giảm nhẹ với lympho tăng.
+ Tốc độ lắng máu: bình thường (tăng trong tổn thương tinh hoàn và tụy tạng).
+ SHM, Amylaze/ máu: tăng nhẹ hay vừa trong 2- 3 tuần, tăng cao khi có kèm theo 
viêm tụy.

+ Lipase/ máu: chỉ tăng khi có viêm tụy.
+ Dịch não tủy: Trên bệnh nhân viêm màng não siêu vi, nếu amylase máu tăng cao 
nên nghĩ đến quai bị.
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Các xét nghiệm sau ít khi đuợc sử dụng trong các ca quai bị thông thuờng:
+ Xét nghiệm huyết thanh học và siêu vi học: phân lập virus trong bệnh phẩm máu, 
phết cổ họng, dịch tiết lỗ Stenon, dịch não tủy, nước tiểu. Phát hiện kháng thể IgM, 
I^g trong huyết thanh.
+ PCR tìm virus trong bệnh phẩm.

III. BIẾN CHỨNG
- Tổn thương thần kinh
+ Viêm não màng não: xuất hiện từ 3-10 ngày sau khi viêm tuyến mang tai. Triệu 
chứng lâm sàng: sốt cao, nhức đầu, ói mửa, rối loạn hành vi tác phong, co giật, cổ 
gượng (+), có dấu hiệu Kernig và Brudzinki (+).
Cận lâm sàng:

Công thức máu: Bạch cầu bình thường hay giảm, tỷ lệ tế bào lympho tăng.
Dịch não tủy: mang đặc điểm của viêm màng não do siêu vi.
Bệnh thường phục hồi hoàn toàn không để lại di chứng.
+ Tổn thương thần kinh sọ não: điếc thoáng qua chiếm 4,4% ca quai bị, điếc vĩnh 
viễn một bên trong 1/20000 trường hợp, xuất hiện đột ngột hay từ từ, thường kèm 
chóng mặt, các thử nghiệm chức năng tiền đình bình thường.

Các biểu hiện thần kinh khác hiếm gặp hơn: thất điều tiểu não, liệt mặt, viêm dây 
thần kinh số VIII, mù, hội chứng Guillain Barre, viêm tủy cắt ngang ...
- Viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn
Thường tổn thương một bên (75%), 2/3 trường hợp xảy ra trong tuần đầu của bệnh.
Lâm sàng: sốt cao, ớn lạnh, đôi khi lạnh run, nhức đầu, nôn ói, đau bụng, tinh hoàn 
sưng to, đau nhức, da bìu đỏ. Sốt càng cao thì bệnh càng nặng, sốt thường giảm sau
5 ngày trong 1/3 trường hợp, đau và sưng cũng giảm song hành với sốt, tuy nhiên
20% trường hợp đau vẫn kéo dài sau 2 tuần.
Tiến triển: bệnh kéo dài 8-10 ngày, không tụ mủ, 30-40% teo tinh hoàn sau 2-4
tháng mắc bệnh, hiếm khi vô sinh thật sự.

- Viêm tụy cấp.
Gặp ở 3-7% trường hợp, xuất hiện 3-5 ngày sau viêm tuyến mang tai, thường nhẹ 
không triệu chứng. Những trường hợp nặng tạo nang giả tụy với những triệu chứng 
gợi ý: sốt cao, đau bụng, nôn, phản ứng thành bụng, trụy mạch.

Amylase máu > 3 lần giá trị bình thường và tăng lipase máu (xem bài viêm tụy 
cấp).
- Viêm buồng trứng: gặp 7% ở tuổi sau dậy thì.
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IV. ĐIỀU TRỊ:
Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu điều trị triệu chứng.
- Viêm tuyến nước bọt đơn thuần:

Cách ly tối thiểu 2 tuần (thời gian có thể lây), hạn chế đi lại trong giai đoạn sốt và 
sưng tuyến nước bọt.
Chườm ấm vùng tuyến sưng, nếu cần cho giảm đau an thần nhẹ, thường xuyên súc 
miệng với nước muối sau ăn, ăn lỏng nhẹ những ngày đầu.

Giảm đau, hạ sốt: Paracetamol 10mg/kg/8 giờ.
- Khi có viêm tinh hoàn:
Nằm nghỉ tại giường đến khi tinh hoàn hết sưng, hạn chế hoạt động nặng từ 3 -6 
tháng, mặc quần lót chặt để treo tinh hoàn, chườm ấm.

Giảm đau, hạ sốt: Paracetamol 10mg/kg/8 giờ.
Thuốc chống viêm không steroid: Mobic 15mg/ngày, nếu đau nhiều cho Codein 
hay Meperidine hoặc đau sẽ giảm nhanh nếu tiêm vào dây tinh ở lỗ bẹn ngoài 10 - 
20 ml dung dịch Procain 1%.
Corticoid (Prednisolon, Dexamethason): 25-30 mg/ngày x 5- 7 ngày.
- Viêm não-màng não:
Chỉ điều trị triệu chứng, cho kháng sinh khi có dấu hiệu bội nhiễm.
- Viêm tụy:
Giảm đau, giảm tiết, nuôi ăn, kháng sinh nếu có bội nhiễm.

V. PHÒNG BỆNH
Không tiếp xúc với người bệnh trong 14-21 ngày.
- Tạo miễn dịch chủ động:

Tiêm vacxin: đơn giá, đa giá (quai bị, sởi, rubella).
Chỉ định:
Trẻ em 9 tháng tuổi, tiêm nhắc lại lúc 18 tháng tuổi.

Tái tiêm chủng ở người đã tiêm vacxin quai bị dùng virus chết.
- Tạo miễn dịch thụ động:
Dự phòng đặc hiệu bằng gama globulin miễn dịch chống quai bị, dùng sớm cho 
phụ nữ có thai khi tiếp xúc với bệnh quai bị, 3-4 ml tiêm bắp liều duy nhất.
- Tiêu chuẩn ra viện
Hết sốt, tuyến nuớc bọt mang tai hết sưng đau, các triệu chứng khác ổn định 
(không có biến chứng).

Thường sau một tuần kể từ khi phát bệnh (để hạn chế lây lan).

Phác đồ điều trị bệnh quai bị Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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Phác đồ điều trị bệnh thủy đậu Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

I. ĐẠI CƯƠNG
1. Định nghĩa
Bệnh thủy đậu (Chickenpox) là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp do virus 
Varicella Zoster (VZV) gây nên. Biểu hiện lâm sàng là sốt, phát ban dạng nốt phỏng ở da 
và niêm mạc.
2. Dịch tễ học
- Tác nhân gây bệnh là virus Varicella Zoster.
Trên lâm sàng virus gây nên bệnh thủy đậu (tiên phát) và zona (thứ phát).
- Người là ổ chứa bệnh duy nhất.
Lây trực tiếp qua đường hô hấp (các giọt nước bọt), và khi tiếp xúc trực tiếp với các tổn 
thương da và niêm mạc.Thời gian lây nhiễm khoảng 1 tuần( từ 1 -2 ngày trước khi nổi mụn 
nước đến khi các mụn nước đóng vảy). Khả năng lây nhiễm cao, sau khi mắc bệnh có miễn 
dịch bền vững.

II. CHẨN ĐOÁN BỆNH THỦY ĐẬU
1. Lâm sàng:
- Dịch tể: tiếp xúc với người bị thủy đậu. chưa mắc bệnh, chưa chủng ngừa thủy đậu.
- Lâm sàng:

+ Sốt.
+ Tổn thương da: dát -sẩn, bóng nước đường kính thay đổi nhưng thường dưới 5mm, có 
chứa dịch trong hoặc đục, mọc nhiều đợt khác nhau nên có thể thấy bóng nước có nhiều 
lứa tuổi cùng lúc, lan theo hướng ly tâm (mặt, da đầu, thân, tay chân). Một số trường hợp 
có thể mọc ở trong niêm mạc miệng, đường tiêu hóa, đường hô hấp. Sau khoảng 4 ngày, 
vẩy vàng xuầt hiện, khoảng ngày thứ 10 trở đi bắt đầu bong vẩy, thường không để lại sẹo.
+ Có thể ngứa và hạch ngoại biên.
- Thủy đậu ở các cơ địa đặc biệt:

+ Thủy đậu ở người suy giảm miễn dịch: (mắc bệnh bạch cầu, u lympho, điều trị corticoid 
kéo dài.. ,).Tình trạng nhiễm trùng nặng, các nốt phỏng thường hoại tử và chảy máu.Hay 
có tổn thương các tạng như phổi, gan, thần kinh và gây đông máu rải rác trong lòng mạch 
(DIC), Có thể gây tử vong.
+ Thủy đậu ở phụ nữ có thai: người bệnh dễ bị biến chứng viêm phổi, Nếu mắc trong 3 
tháng đầu của thai kì thì dễ bị sẩy thai hoặc sinh con bị dị tật( đầu nhỏ, bại não, sẹo bẩm 
sinh.). Nếu mắc bệnh gần ngày sinh hoặc ngay sau sinh thì trẻ sơ sinh dễ bị thủy đậu nặng 
với mụn nước nhiều, viêm phổi, viêm màng não.
2. Cận Lâm Sàng:
- Phân lập virus ( nuôi cấy trên môi trường tế bào) bệnh phẩm là dịch nốt phỏng, máu khi 
bệnh nhân đang sốt.
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- Huyết thanh chẩn đoán: xuất hiện kháng thể kháng virus thủy đậu( IgM) hoặc biến động 
hiệu gíá kháng thể.
III. BIẾN CHỨNG BỆNH THỦY ĐẬU
1. Viêm da bội nhiễm:
Thường do vệ sinh không tốt,tác nhân là liên cầu hoặc tụ cầu. nặng hơn vi trùng có thể xâm 
nhập từ mụn nước vào máu gây nhiễm trùng huyết.
2. Biến chứng thần kinh:
-Hội chứng Guillain-Barré.
- Viêm não - màng não Bệnh nhân đột ngột sốt tăng lên, nhức đầu, li bì, nhiều khi co giật 
và liệt. Khám có hội chứng màng não. Nước não tủy trong, có tăng bạch cầu lympho, 
albumin tăng nhẹ.
- Đặc biệt, sau khi bệnh nhân đã khỏi bệnh, siêu vi thuỷ đậu vẫn còn tồn tại trong các hạch 
thần kinh dưới dạng bất hoạt (ngủ đông). Nhiều năm sau đó, có thể là 10, 20, hay 30 năm 
sau, khi có điều kiện thuận tiện như sức đề kháng cơ thể kém hay có yếu tố gì khác, thì siêu 
vi này sẽ tái hoạt động trở lại và gây ra sang thương của bệnh Zona.
3. Viêm phổi
- Là biến chứng thường gặp ờ thủy đậu người lớn do bội nhiễm vi khuẩn (20%).

- Xuất hiện ngày thứ 3-5 của bệnh.
- Biểu hiện: ho, sốt, thở nhanh, đau ngực.
- Xquang phổi có hình ảnh thâm nhiễm dạng nốt và viêm phổi kẽ..

4. Các biến chứng khác
Viêm cơ tim, viêm gan, viêm giác mạc, viêm khớp, viêm cầu thận, viêm thận, xuất huyết 
nội tạng, ban xuất huyết giảm tiểu cầu, mất điều hòa tiểu não.
IV. ĐIỀU TRỊ BỆNH THỦY ĐẬU
- Nên cho trẻ nghỉ học ( Cách ly) đến khi khỏi bệnh.

- Dùng thuốc sát trùng ngoài da bôi tại chỗ: xanh methylen.
- Dùng thuốc kháng histamin chống ngứa.
- Điều trị Acyclovir: thuốc làm giảm thời gian bệnh, giảm triệu chứng cũng như biến 
chứng, hiệu quả cao nhất khi dùng 24 giờ trước khi nổi bóng nước.
+ Được chỉ định cho những trường hợp thủy đậu có nguy cơ bị biến chứng.
+ Liều lượng: viên 800mg, dùng 5 lần/ngày trong vòng 5 -7 ngày. Trẻ nhỏ dưới 12 tuổi: 
20mg/kg x 6 giờ/lần. Ở người bị suy giảm miễn dịch hoặc có biến chứng thường dùng 
đường tiêm tĩnh mạch 10-12,5mg/kg x 8 giờ/lần trong 7 ngày.
Có thể dùng Valacyclovir (tiền chất của Acyclovir) liều 1g/lần x 3 lần/ngày trong 7 -10 
ngày, hoặc Famciclovir 500mg/lần x 3 lần/ngày trong 7-10 ngày.

Phác đồ điều trị bệnh thủy đậu Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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Trong trường hợp kháng với Acyclovir cho Foscamet 40mg/kg/lần x 3 lần/ngày trong 10 
ngày.
- Trong trường hợp có biến chứng:
+ Các tổn thương viêm da mủ thường do tụ cầu: điều trị bằng Oxacillin (Bristopen) hoặc 
Vancomycin.
+ Biến chứng viêm phổi có thể điều trị bằng kháng sinh Cephalosporin thế hệ ba 
(Ceftazidim) hoặc nhóm Quinolon (Levoifloxacin) (không sử dụng kháng sinh quinolon 
cho phụ nữ có thai và trẻ em <12 tuổi).

V. PHÒNG BỆNH:
1. Phòng bệnh không đặc hiệu
- Phát hiện bệnh sớm để cách ly, tránh tiếp xúc với bệnh nhân.
- Tiêm globulin miễn dịch:

+ Mục đích: phòng ngừa thủy đậu ở những người bị suy giảm miễn dịch khi tiếp xúc với 
người mắc bệnh thủy đậu.
+ Liều lượng: 0,3ml/kg, tiêm bắp một lần.

+ Liều tiêm có thể dao động từ 2-10 ml.
2. Phòng bệnh đặc hiệu
Vaccine chống thuỷ đậu( vaccne sống giảm độc lực) có hiệu quả bảo vệ cao và lâu dài, 
giúp cơ thể tạo kháng thể chống lại virus thủy đậu.
- Tất cả trẻ em từ 12-18 tháng tuổi được tiêm 1 lần.
- Trẻ em từ 19 tháng tuổi đến 13 tuổi chưa từng bị thuỷ đậu lần nào cũng tiêm 1 lần.
- Trẻ em trên 13 tuổi và người lớn chưa từng bị thủy đậu lần nào thì nên tiêm 2 lần, nhắc 
lại cách nhau từ 4-8 tuần

Phác đồ điều trị bệnh thủy đậu Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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I. ĐẠI CƯƠNG:
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây nên. Vi rút Dengue có 4 
týp thanh là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Vi rút truyền từ người bệnh sang người 
lành do muỗi đốt. Muỗi Aedes aegypti là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu.
Bệnh xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn. 
Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến 
sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm 
và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.

II. CHẨN ĐOÁN:
1. Bệnh sốt xuất huyết Dengue được chia làm 3 mức độ (Theo Tổ chức Y tế Thế giới 
năm 2009):

- Sốt xuất huyết Dengue.
- Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo.

- Sốt xuất huyết Dengue nặng.

1.1. Sốt xuất huyết Dengue
a) Lâm sàng

Sốt cao đột ngột, liên tục từ 2-7 ngày và có ít nhất 2 trong các dấu hiệu sau:
- Biểu hiện xuất huyết có thể như nghiệm pháp dây thắt dương tính, chấm xuất huyết ở 
dưới da, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam.
- Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn.

- Da xung huyết, phát ban.
- Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt.
b) Cận lâm sàng

- Hematocrit bình thường (không có biểu hiện cô đặc máu) hoặc tăng.
- Số lượng tiểu cầu bình thường hoặc hơi giảm.
- Số lượng bạch cầu thường giảm.

1.2. Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo.
Bao gồm các triệu chứng lâm sàng của sốt xuất huyết Dengue, kèm theo các dấu hiệu cảnh 
báo sau:
- Vật vã, lừ đừ, li bì.
- Đau bụng vùng gan hoặc ấn đau vùng gan.
- Gan to > 2 cm.
- Nôn - nhiều.

- Xuất huyết niêm mạc.
- Tiểu ít.

Phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết dengue Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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- Xét nghiệm máu:
+ Hematocrit tăng cao.
+ Tiểu cầu giảm nhanh chóng.

Nếu người bệnh có những dấu hiệu cảnh báo trên phải theo dõi sát mạch, huyết áp, số 
lượng nước tiểu, làm xét nghiệm hematocrit, tiểu cầu và có chỉ định truyền dịch kịp thời.

1.3. Sốt xuất huyết Dengue nặng
Khi người bệnh có một trong các biểu hiện sau:
- Thoát huyết tương nặng dẫn đến sốc giảm thể tích (Sốc sốt xuất huyết Dengue), ứ dịch ở 
khoang màng phổi và ổ bụng nhiều.

- Xuất huyết nặng.
- Suy tạng.
a) Sốc sốt xuất huyết Dengue
- Suy tuần hoàn cấp, thưởng xảy ra vào ngày thứ 3-7 của bệnh, biểu hiện bởi các triệu 
chứng như vật vã; bứt rứt hoặc li bì; lạnh đầu chi, da lạnh ẩm; mạch nhanh nhỏ, huyết áp 
kẹt (hiệu số huyết áp tối đa và tối thiểu < 20 mmHg) hoặc tụt huyết áp hoặc không đo được 
huyết áp; tiểu ít.
- Sốc sốt xuất huyết Dengue được chia ra 2 mức độ để điều trị bù dịch:
+ Sốc sốt xuất huyết Dengue: Có dấu hiệu suy tuần hoàn, mạch nhanh nhỏ, huyết áp kẹt 
hoặc tụt, kèm theo các triệu chứng như da lạnh, ẩm, bứt rứt hoặc vật vã li bì.
+ Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng: Sốc nặng, mạch nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được.
- Chú ý: Trong quá trình diễn biến, bệnh có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng, 
vì vậy khi thăm khám cần phân độ lâm sàng để tiên lượng bệnh và có kế hoạch xử trí thích 
hợp.

b) Xuất huyết nặng
- Chảy máu cam nặng (cần nhét gạc vách mũi), rong kinh nặng, xuất huyết trong cơ và 
phần mềm, xuất huyết đường tiêu hóa và nội tạng, thường kèm theo tình trạng sốc nặng, 
giảm tiểu cầu, thiếu oxy mô và toan chuyển hóa có thể dẫn đến suy đa phủ tạng và đông 
máu nội mạch nặng.

- Xuất huyết nặng cũng có thể xảy ra ở người bệnh dùng các thuốc kháng viêm như 
acetylsalicylic acid (aspirin), ibuprofen hoặc dùng corticoid, tiền sử loét dạ dày, tá tràng, 
viêm gan mạn.
c) Suy tạng nặng
- Suy gan cấp, men gan AST, ALT > 1000 U/L.

- Suy thận cấp.
- Rối loạn tri giác (Sốt xuất huyết thể não).
- Viêm cơ tim, suy tim, hoặc suy chức năng các cơ quan khác.
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2. Chẩn đoán căn nguyên vi rút Dengue
2.1. Xét nghiệm huyết thanh

- Xét nghiệm nhanh:
+ Tìm kháng nguyên NS1 trong 5 ngày đầu của bệnh.

+ Tìm kháng thể IgM từ ngày thứ 5 trở đi.
- Xét nghiệm ELISA:
+ Tìm kháng thể IgM: xét nghiệm từ ngày thứ năm của bệnh.
+ Tìm kháng thể IgG: lấy máu 2 lần cách nhau 1 tuần tìm động lực kháng thể (gấp 4 lần).

2.2. Xét nghiệm PCR, phân lập vi rút: Lấy máu trong giai đoạn sốt (thực hiện ở các cơ sở 
xét nghiệm có điều kiện).

3. Chẩn đoán phân biệt
- Sốt phát ban do virus
- Sốt mò.

- Sốt rét.
- Nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn, não mô cầu, vi khuẩn gram âm, ...
- Sốc nhiễm khuẩn.

- Các bệnh máu.
- Bệnh lý ổ bụng cấp, ...

III. ĐIỀU TRỊ
1. Điều trị sốt xuất huyết Dengue
Phần lớn các trường hợp đều được điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở, chủ yếu là 
điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm sốc xảy ra để xử trí kịp thời.
1.1. Điều trị triệu chứng
- Nếu sốt cao > 390C, cho thuốc hạ nhiệt, nới lỏng quần áo và lau mát bằng nước ấm.
- Thuốc hạ nhiệt chỉ được dùng là paracetamol đơn chất, liều dùng từ 10 - 15 mg/kg cân 
nặng/lần, cách nhau mỗi 4-6 giờ.

- Chú ý:
+ Tổng liều paracetamol không quá 60mg/kg cân nặng/24h.

+ Không dùng aspirin (acetyl salicylic acid), analgin, ibuprofen để điều trị vì có thể gây 
xuất huyết, toan máu.
1.2. Bù dịch sớm bằng đường uống: Khuyến khích người bệnh uống nhiều nước oresol 
hoặc nước sôi để nguội, nước trái cây (nước dừa, cam, chanh, . )  hoặc nước cháo loãng 
với muối.

2. Điều trị Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo
Người bệnh được cho nhập viện điều trị.
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- Chỉ định truyền dịch:
+ Nên xem xét truyền dịch nếu người bệnh không uống được, nôn nhiều, có dấu hiệu mất 
nước, lừ đừ, hematocrit tăng cao; mặc dù huyết áp vẫn ổn định.
+ Dịch truyền bao gồm: Ringer lactat, NaCl 0,9%.
(Ringer lactat hoặc NaCl 0,9% 6-7 ml/kg cân nặng/giờ, truyền trong 1-3 giờ)

Phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết dengue Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

CẢI THIỆN 
(Hct giảm, mạch, HA Ổn 

định, lượng nước tiêu nhiều)

“ "X7
Giảm lượng truyền Tf> 
5 ml/kg cân nặng/giờ 
truyền trong 1-2 giờ

CẢI THIỆN

Giảm lượng truyền TM 
3ml/kg cân nặng/giờ 
truyền trong 1-2 giờ ■ .

7  •
• TIẾP TỤC CẢI THIỆN

Ị......  ..
Ngừng truyền dịch khi mạch, HA Ổn địnli, 
bài niệu tot (thường không quá 24-48 giờ)

- Chú ý:
+ Ở người bệnh > 15 tuổi có thể xem xét ngưng dịch truyền khi hết nôn, ăn uống được.

+ Sốt xuất huyết Dengue trên cơ địa đặc biệt như phụ nữ mang thai, trẻ nhũ nhi, người béo 
phì, người cao tuổi; có các bệnh lý kèm theo như đái tháo đường, viêm phổi, hen phế quản, 
bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận, ...; người sống một mình hoặc nhà ở xa cơ sở y tế nên xem 
xét cho nhập viện theo dõi điều trị.

3. Điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng
Người bệnh phải được nhập viện điều trị cấp cứu

3.1. Điều trị sốc sốt xuất huyết Dengue
a) Sốc sốt xuất huyết Dengue:
- Cần chuẩn bị các dịch truyền sau 
+ Ringer lactat.
+ Dung dịch mặn đẳng trương (NaCl 0,9%)
+ Dung dịch cao phân tử (dextran 40 hoặc 70, hydroxyethyl starch (HES)).
- Cách thức truyền
+ Phải thay thế nhanh chóng lượng huyết thanh mất đi bằng Ringer lactat hoặc dung dịch 
NaCl 0,9%, truyền tĩnh mạch nhanh với tốc độ 15-20 ml/kg cân nặng/giờ.

KHÔNG CÃI THIỆN 
(Hct tăng, mạcìi nhanh, HA hạ 
hoặc kẹt, lượng nước tiều ít)

1X77
Chỉ định truyền CPT 

15-20 ml/kg cân nặng/gĩòr 
(theo Sốc sốt xuất huyết Dengue)*
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+ Đánh giá lại tình trạng người bệnh sau 1 giờ; truyền sau 2 giờ phải kiểm tra lại 
hematocrit:
(a) Nếu sau 1 giờ người bệnh ra khỏi tình trạng sốc, huyết áp hết kẹt, mạch quay rõ và trở 
về bình thường, chân tay ấm, nước tiểu nhiều hơn, thì giảm tốc độ truyền xuống 10 ml/kg 
cân nặng/giờ, truyền trong 1-2 giờ; sau đó giảm dần tốc độ truyền xuống 7,5ml/kg cân 
nặng/giờ, truyền 1-2 giờ; đến 5ml/kg cân nặng/giờ, truyền 4-5 giờ; và 3 ml/kg cân 
nặng/giờ, truyền 4-6 giờ tùy theo đáp ứng lâm sàng và hematocrit.
(P) Nếu sau 1 giờ truyền dịch mà tình trạng sốc không cải thiện (mạch nhanh, huyết áp hạ 
hay kẹt, tiểu vẫn ít) thì phải thay thế dịch truyền bằng dung dịch cao phân tử. Truyền với 
tốc độ 15-20 ml/kg cân nặng/giờ, truyền trong 1 giờ. Sau đó đánh giá lại:
• Nếu sốc cải thiện, hematocrit giảm, thì giảm tốc độ truyền cao phân tử xuống 10 ml/kg 
cân nặng/giờ, truyền trong 1-2 giờ. Sau đó nếu sốc tiếp tục cải thiện và hematocrit giảm, 
thì giảm tốc độ truyền cao phân tử xuống 7,5 ml/kg cân nặng/giờ, rồi đến 5 ml/kg cân 
nặng/giờ, truyền trong 2-3 giờ.
Theo dõi tình trạng người bệnh, nếu ổn định thì chuyển truyền tĩnh mạch dung dịch điện 
giải (xem chi tiết trong phụ lục 2).
• Nếu sốc vẫn chưa cải thiện, thì đo áp lực tĩnh mạch trung ương (CVP) để quyết định cách 
thức xử trí.
Nếu sốc vẫn chưa cải thiện mà hematocrit giảm xuống nhanh (mặc dù còn trên 35%) thì 
cần phải thăm khám để phát hiện xuất huyết nội tạng và xem xét chỉ định truyền máu. Tốc 
độ truyền máu 10 ml/kg cân nặng/1 giờ.

Chú ý: Tất cả sự thay đổi tốc độ truyền phải dựa vào mạch, huyết áp, lượng bài tiết nước 
tiểu, tình trạng tim phổi, hematocrit một hoặc hai giờ một lần và CVP.

Phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết dengue Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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Sơ đồ truyền dịch trong sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em.

b) Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng
Trường hợp người bệnh vào viện trong tình trạng sốc nặng (mạch quay không bắt được, 
huyết áp không đo được (HA=0)) thì phải xử trí rất khẩn trương.

- Để người bệnh nằm đầu thấp.
- Thở oxy.
- Truyền dịch:

+ Đối với người bệnh dưới 15 tuổi: Lúc đầu dùng bơm tiêm to bơm trực tiếp vào tĩnh mạch 
Ringer lactat hoặc dung dịch mặn đẳng trương với tốc độ 20 ml/kg cân nặng trong vòng 15 
phút. Sau đó đánh giá lại người bệnh, có 3 khả năng xảy ra:
____________________________________________________________________________ Trang 8/14



• Nếu mạch rõ, huyết áp hết kẹt, cho dung dịch cao phân tử 10 ml/kg cân nặng/giờ và xử trí 
tiếp theo như sốt xuất huyết Dengue còn bù.
• Nếu mạch nhanh, huyết áp còn kẹt hoặc huyết áp hạ: Truyền dung dịch cao phân tử 15-20 
ml/kg cân nặng/giờ, sau đó xử trí theo điểm (P) ở trên.
• Nếu mạch, huyết áp vẫn không đo được: Bơm tĩnh mạch trực tiếp dung dịch cao phân tử
20 ml/kg cân nặng/15 phút. Nên đo CVP để có phương hướng xử trí. Nếu đo được huyết áp 
và mạch rõ, thì truyền dung dịch cao phân tử 15-20 ml/kg cân nặng/giờ, sau đó xử trí theo 
điểm (P) ở trên.

- Sơ đồ truyền dịch sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ở trẻ em.

sốc •
Mạch không bát được, HA = 0

Phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết dengue Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

Bom trực tiếp RL hoặc NaCl 0,9% 
20 ml/kg cân nặng/15 phút

Mạch rỗ, HA hét kẹt HA kẹt hoặc hạ Mạch không bắt được, 
HA = 0

1r t

CPT 10 ml/kg/giò 
Truyền 1 giờ

CPT 15-20 ml/kg/giờ 
Truyền 1 giờ

Bơm CPT 20 ml/kg/15 ph 
Đo CVP

1•
r

Xử trí như sốc xuất huyết 
Dengue (phụ lục 4) *4-------------- --------------------------------------------------------------------------

Khi đo dược HA, lấy đưọ 
mạch
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+ Đối với người bệnh > 15 tuổi: Truyền dịch theo

Phác đô điêu trị bệnh sôt xuđt huyêt dengue Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

* Những lưu ý khi truyền dịch
- Ngừng truyền dịch tĩnh mạch khi huyết áp và mạch trở về bình thường, tiểu nhiều. Nói 
chung không cần thiết bù dịch nữa sau khi hết sốc 24 giờ.
- Cần chú ý đến sự tái hấp thu huyết tương từ ngoài lòng mạch trở lại lòng mạch (biểu hiện 
bằng huyết áp, mạch bình thường và hematocrit giảm). Cần theo dõi triệu chứng phù phổi 
cấp nếu còn tiếp tục truyền dịch. Khi có hiện tượng bù dịch quá tải gây suy tim hoặc phù 
phổi cấp cần phải dùng thuốc lợi tiểu như Furosemid 0,5-1 mg/kg cân nặng/1 lần dùng 
(tĩnh mạch). Trong trường hợp sau khi sốc hồi phục mà huyết áp kẹt nhưng chi ấm mạch 
chậm, rõ, tiểu nhiều thì không truyền dịch, nhưng vẫn lưu kim tĩnh mạch, theo dõi tại 
phòng cấp cứu.
- Đối với người bệnh đến trong tình trạng sốc, đã được chống sốc từ tuyến trước thì điều trị 
như một trường hợp không cải thiện (tái sốc). Cần lưu ý đến số lượng dịch đã được truyền 
từ tuyến trước để tính toán lượng dịch sắp đưa vào.

- Nếu người bệnh người lớn có biểu hiện tái sốc, chỉ dùng cao phân tử không quá 1.000 ml 
đối với Dextran 40 và không quá 500 ml đối với Dextran 70. Nếu diễn biến không thuận 
lợi, nên tiến hành:

+ Đo CVP để bù dịch theo CVP hoặc dùng vận mạch nếu CVP cao.
+ Theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp thở, da, niêm mạc, tìm xuất huyết nội để chỉ định 
truyền máu kịp thời.
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+ Thận trọng khi tiến hành thủ thuật tại các vị trí khó cầm máu như tĩnh mạch cổ, tĩnh 
mạch dưới đòn.

- Nếu huyết áp kẹt, nhất là sau một thời gian đã trở lại bình thường cần phân biệt các 
nguyên nhân sau:
+ Hạ đường huyết

+ Tái sốc do không bù đắp đủ lượng dịch tiếp tục thoát mạch.
+ Xuất huyết nội.
+ Quá tải do truyền dịch hoặc do tái hấp thu.
- Khi điều trị sốc, cần phải chú ý đến điều chỉnh rối loạn điện giải và thăng bằng kiềm toan: 
Hạ natri máu thường xảy ra ở hầu hết các trường hợp sốc nặng kéo dài và đôi khi có toan 
chuyển hóa. Do đó cần phải xác định mức độ rối loạn điện giải và nếu có điều kiện thì đo 
các khí trong máu ở người bệnh sốc nặng và người bệnh sốc không đáp ứng nhanh chóng 
với điều trị.

3.2. Điều trị xuất huyết nặng
a) Truyền máu và các chế phẩm máu
- Khi người bệnh có sốc cần phải tiến hành xác định nhóm máu để truyền máu khi cần.
- Truyền khối hồng cầu hoặc máu toàn phần:

+ Sau khi đã bù đủ dịch nhưng sốc không cải thiện, hematocrit giảm xuống nhanh (mặc dù 
còn trên 35%).

+ Xuất huyết nặng
b) Truyền tiểu cầu
- Khi số lượng tiểu cầu xuống nhanh dưới 50.000/mm3 kèm theo xuất huyết nặng.

- Nếu số lượng tiểu cầu dưới 5.000/mm3 mặc dù chưa có xuất huyết có thể truyền tiểu cầu 
tùy từng trường hợp cụ thể.
c) Truyền plasma tươi, tủa lạnh: Xem xét truyền khi người bệnh có rối loạn đông máu dẫn 
đến xuất huyết nặng.

3.3. Điều trị suy tạng nặng
a) Tổn thương gan, suy gan cấp

- Hỗ trợ hô hấp: Thở oxy nếu thất bại thở NCPAP, xem xét đặt nội khí quản thở máy sớm 
nếu người bệnh có sốc kéo dài.
- Hỗ trợ tuần hoàn:

+ Nếu có sốc: chống sốc bằng NaCl 9% hoặc dung dịch cao phân tử, không dùng Lactat 
Ringer.

+ Nếu không sốc: bù dịch điện giải theo nhu cầu hoặc 2/3 nhu cầu khi người bệnh có rối 
loạn tri giác.

Phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết dengue Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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- Kiểm soát hạ đường huyết: Giữ đường huyết 80-120mg%, tiêm tĩnh mạch chậm 1-2ml/kg 
glucose 30% và duy trì glucose 10-12,5% khi truyền qua tĩnh mạch ngoại biên hoặc 
glucose 15-30% qua tĩnh mạch trung ương (lưu ý dung dịch có pha điện giải).

- Điều chỉnh điện giải:
+ Hạ natri máu:
Natri máu < 120 mmol/L kèm rối loạn tri giác: bù NaCl 3% 6 -10 ml/kg truyền tĩnh mạch 
trong 1 giờ.
Natri máu từ 120-125 mmol/L không hoặc kèm rối loạn tri giác: bù NaCl 3%/6 -10ml/kg 
truyền tĩnh mạch trong 2-3 giờ.
+ Hạ kali máu: bù đường tĩnh mạch qua dịch pha hoặc đường uống.
- Điều chỉnh rối loạn thăng bằng toan kiềm: Toan chuyển hóa: bù bicarbonate 1 -2mEq/kg 
tiêm mạch chậm (TMC).

- Điều chỉnh rối loạn đông máu/xuất huyết tiêu hóa (XHTH):
+ Huyết tương tươi đông lạnh 10-5 ml/kg: XHTH + rối loạn đông máu.
+ Kết tủa lạnh 1 đv/6kg: XHTH + fibrinogen < 1g/L.

+ Tiểu cầu đậm đặc: XHTH + số lượng tiểu cầu < 50000/mm3.
+ Vitamin K1: 1mg/kg/ngày (tối đa 10mg) TMC x 3 ngày.
- Điều trị/phòng ngừa XHTH: Ranitidine 2mg/kg x 3 lần/ngày hoặc Omeprazole 1 mg/kg x 
1-2 lần/ngày.
- Rối loạn tri giác/co giật:
+ Chống phù não: Mannitol 20% 2,5ml/kg/30 phút x 3-4 lần/ngày.
+ Chống co giật: Diazepam 0,2-0,3 mg/kg TMC hoặc Midazolam 0,1 - 0,2mg/kg TMC. 
Chống chỉ định: Phenobarbital.

+ Giảm Amoniac máu: Thụt tháo bằng nước muối sinh lý ấm, Lactulose, Metronidazol, 
Neomycin (Gavage).
- Kháng sinh toàn thân phổ rộng. Tránh dùng các kháng sinh chuyển hóa qua gan chẳng 
hạn như Pefloxacine, Ceftraxone.

- Không dùng Paracetamol liều cao vì gây độc tính cho gan.
- Lưu ý: điều trị hỗ trợ tổn thương gan cần lưu ý chống sốc tích cực nếu có, hô hấp hỗ trợ 
sớm nếu sốc không cải thiện, theo dõi điện giải đồ, đường huyết nhanh, khí máu động 
mạch, amoniac máu, lactat máu, đông máu toàn bộ mỗi 4-6 giờ để điều chỉnh kịp thời các 
bất thường nếu có.
b) Suy thận cấp: Điều trị bảo tồn và chạy thận nhân tạo khi có chỉ định và huyết động ổn 
định. Lọc máu liên tục nếu có biểu hiện suy đa tạng đi kèm hoặc suy thận cấp huyết động 
không ổn định. Chỉ định chạy thận nhân tạo trong sốt xuất huyết suy thận cấp.
- Rối loạn điện giải kiềm toan mà không đáp ứng điều trị nội khoa.
+ Tăng kali máu nặng > 7mEq/L.
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+ Rối loạn Natri máu nặng đang tiến triển ([Na] > 160 hay < 115 mmol/L).
+ Toan hóa máu nặng không cải thiện với bù Bicarbonate (pH < 7,1).

- Hội chứng urê huyết cao: Rối loạn tri giác, nôn, xuất huyết tiêu hóa, Urê máu > 200 mg% 
và hoặc Creatinine trẻ nhỏ > 1,5 mg% và trẻ lớn > 2mg%.

3.4. Quá tải dịch không đáp ứng điều trị nội khoa
- Suy tim ứ huyết, cao huyết áp.
- Phù phổi cấp.
- Chỉ định lọc máu liên tục trong sốt xuất huyết: Khi có hội chứng suy đa tạng kèm suy 
thận cấp hoặc suy thận cấp huyết động không ổn định.

3.5. Sốt xuất huyết Dengue thể não, rối loạn tri giác, co giật
- Hỗ trợ hô hấp: thở oxy, nếu thất bại CPAP áp lực thấp 4-6cmH2O, nếu thất bại thở máy.
- Bảo đảm tuần hoàn: Nếu có sốc thì điều trị theo phác đồ chống sốc và dựa vào CVP.
- Chống co giật.

- Chống phù não.
- Hạ sốt.
- Hỗ trợ gan nếu có tổn thương.
- Điều chỉnh rối loạn nước điện giải, kiềm toan.
- Bảo đảm chăm sóc và dinh dưỡng.

- Phục hồi chức năng sớm.
3.6. Viêm cơ tim, suy tim: vận mạch Dopamine, Dobutamine, đo CVP để đánh giá thể 
tích tuần hoàn.
4. Thở oxy: Tất cả các người bệnh có sốc cần thở oxy gọng kính.
5. Sử dụng các thuốc vận mạch.
- Khi sốt kéo dài, cần phải đo CVP để quyết định thái độ xử trí.
- Nếu đã truyền dịch đầy đủ mà huyết áp vẫn chưa lên và áp lực tĩnh mạch trung ương đã 
trên 10 cm nước thì truyền tĩnh mạch.

+ Dopamin, liều lượng 5-10 mcg/kg cân nặng/phút.
+ Nếu đã dùng Dopamin liều 10 mcg/kg cân nặng/phút mà huyết áp vẫn chưa lên thì nên 
phối hợp Dobutamin 5-10 mcg/kg cân nặng/phút.

6. Các biện pháp điều trị khác
- Khi có tràn dịch màng bụng, màng phổi gây khó thở, SpO2 giảm xuống dưới 92%, nên 
cho người bệnh thở NCPAP trước. Nếu không cải thiện mới xem xét chỉ định chọc hút để 
giảm bớt dịch màng bụng, màng phổi.

7. Chăm sóc và theo dõi người bệnh sốc
- Giữ ấm.
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- Khi đang có sốc cần theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở từ 15-30 phút 1 lần.
- Đo hematocrit cứ 1-2 giờ 1 lần, trong 6 giờ đầu của sốc. Sau đó 4 giờ 1 lần cho đến khi 
sốc ổn định.
- Ghi lượng nước xuất và nhập trong 24 giờ.

- Đo lượng nước tiểu.
- Theo dõi tình trạng thoát dịch vào màng bụng, màng phổi, màng tim.

8. Tiêu chuẩn cho người bệnh xuất viện
- Hết sốt 2 ngày, tỉnh táo.
- Mạch, huyết áp bình thường.
- Số lượng tiểu cầu > 50.000/mm3.

IV. Phòng bệnh
- Thực hiện công tác giám sát, phòng chống sốt xuất huyết Dengue theo quy định của Bộ Y 
tế.
- Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh.
- Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh như tránh 
muỗi đốt, diệt bọ gậy (loăng quăng), diệt muỗi trưởng thành, vệ sinh môi trường loại bỏ ổ 
chứa nước đọng.
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I. ĐẠI CƯƠNG

- Bệnh cấp tính: Có thể gây thành dịch

- Từ ngày tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ mắc bệnh đã giảm xuống nhiều

- Là bệnh nhiễm trùng - nhiễm độc, biểu hiện trên lâm sàng là một viêm họng giả mạc, từ 

họng vi khuẩn tiết ra ngoại độc tố gây nhiễm độc toàn thân.

- Tác nhân gây bệnh là Corynebacterium diphteriae gram dương, hơi phình một đầu hình 

dùi trống.

- Bệnh lây trực tiếp qua đưòng hô hấp là chủ yếu, qua chất bài tiết từ mũi họng của bệnh 

nhân, người lại sức và nhất là những người lành mang mầm bệnh. Có thể lây gián tiếp qua 

các đồ chơi quần áo của bệnh nhân. Khả năng mắc bệnh khác nhau tuỳ từng người, từng 

tuổi, tính thụ cảm được đánh giá bằng phản ứng Schick,

- Bệnh xảy ra chủ yếu ở trẻ nhỏ và thiếu niên không được tiêm phòng.

II. TRIỆU CHỨNG:

A. BẠCH HẦU THÔNG THƯỜNG

- Thời kỳ nung bệnh: từ 2 - 5 ngày, có khi lâu hơn

- Khởi phát âm ỉ, sốt nhẹ 38-38,5°c, họng đỏ, sau 2-3 ngày giả mạc xuất hiện trên hạch 

hạnh nhân, trắng ngà bóng dính, khó bóc tách và lan rất nhanh sang cả hai hạch hạnh nhân, 

lưỡi gà và các cột. Niêm mạc ứ dưới xung huyết nhưng chưa loét còn xung quanh giả mạc 

vẫn bình thường.

- Đồng thời sổ mũi một bên hoặc hai bên, nổi hạch ở góc hàm to và đau, không viêm 

quanh hạch. Họng hơi đau và hơi khó nuốt.

- Triệu chứng toàn thân nhiễm độc (da xanh, mệt, mạch nhanh huyết áp hạ, nước tiểu ít và 

có protein).

- Phải ngoáy họng soi, cấy tìm vi khuẩn bạch hầu và phải cách ly bệnh nhân, điều trị ngay. 

Nếu điều trị sớm giả mạc bong hết sau 48 giờ và không ngại biến chứng.

- Khi đang có dịch, bên cạnh các thể trên cần lưu ý đến viêm họng có giả mạc mủn hoặc 

viêm hạch hạnh nhân có hốc, hoặc viêm tây hạch hạnh nhân. Bao giờ cũng phải ngoáy 

họng soi cấy.

Phác đồ điều trị bệnh bạch hầu Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

Trang 3/7



B. BẠCH HẦU ÁC TÍNH

- Gặp ở trẻ em không tiêm chủng, trẻ suy yếu hoặc sau bạch hầu thông thường điều trị 

muộn hay điều trị huyết thanh không đủ.

- Khởi phát dữ dội, sốt cao 39-40°C, nôn

- Giả mạc: dầy, sần sùi, màu xám đen, dễ chảy máu, lan rất nhanh và rộng: cả hai hạch 

hạnh nhân, các cột, lưỡi gà và thành sau họng. Niêm mạc ở dưới phù nề và xuất huyết, Hai 

hạch hạnh nhân sưng phù choán hết thành sau họng, lưỡi gà bật ra phía trước.

- Hạch hai góc hàm sưng to, đau, viêm quanh hạch phù nề làm cổ bạnh. Sổ mũi có mủ 

loang, và có máu. Mũi loét và có thể có giả mạc,

- Miệng hôi, nói giọng mũi, nuốt rất khó. Màn hầu thường bị liệt làm bệnh nhân ăn uống 

sặc ra đằng mũi.

- Các dấu hiệu nhiễm độc rất rõ ràng với toàn trạng biến đổi nhanh: sốt cao, da xanh nhợt, 

mệt lả, kiệt sức, mạch nhanh, huyết áp hạ, ỉa chảy, gan sưng to, đái ít, có protein. Cuối 

cùng bệnh nhân thường có dấu hiệu xuất huyết (ban xuất huyết trên da, chảy máu cam, 

chảy máu lợi...).

- Tiến triển: không lường trước được. Có thể tử vong trong vài ngày

+ Tuy nhiên nếu không chết, các dấu hiệu sẽ giảm nhẹ đi, nhưng dấu hiệu nhiễm độc vẫn 

tồn tại và nặng: liệt màn hầu - vòm miệng, viêm cơ tim xuất hiện từ ngày thứ tám đến ngày 

thứ mười (hội chứng ác tính sớm của Marfan), tiên lượng nặng.

- Các biến chứng nhiễm độc này có thể chậm hơn từ ngày thứ 30 đến ngày thứ 40 (hội 

chứng ác tính muộn của Grenet và Mezard): triệu chứng toàn thân nặng lên, các dấu hiệu 

viêm cơ tim xuất hiện tiếp theo dấu hiệu liệt, lúc đầu liệt màn hầu - vòm miệng sau đó là 

liệt điều tiết (lão thị) rồi yếu hai chi dưới, thân và chi trên dẫn đến chết do liệt hô hấp.

- Sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng bệnh có thể khỏi.

C. BẠCH HẦU THANH QUẢN;

- Thường gặp ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi

Phần nhiều thứ phát sau bạch hầu thông thường không được điều trị hoặc điều trị quá 

muộn, giả mạc lan xuống thanh quản, hoặc tiên phát.

Diễn biến qua 3 giai đoạn:

a. Giai đoạn khản tiếng: ho và giọng nói khàn, dấu hiệu đặc biệt là ho ông ổng rồi dần dần
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mất tiếng,

b. Giai đoạn khó thở: có đặc điểm khó thở chậm khó thở vào có co kéo trên xương ức và 

trên xương đòn, có tiếng rít (do chít hẹp thanh môn)

- Mới đầu khó thở từng cơn, sau liên tục

- Phải đặt nội khí quản hay mở khí quản

c. Giai đoạn ngạt thở: Nếu không được điều trị sẽ chuyển sang thở nhanh và nông, xanh 

tái, thở không rít nữa, mạch nhanh nhỏ tay chân lạnh, vã mô hôi, hôn mê rồi chết.

D. CÁC TRƯỜNG HỢP HIẾM KHÁC

- Bạch hầu mũi: sổ mũi đơn thuần, dai dẳng ở trẻ sơ sinh sổ mũi có lẫn máu, loét mũi và 

nhân trung, ỉa chảy nhiễm độc, có khi chỉ một bên.

- Khi có giả mạc phải nghĩ đến bạch hầu

- Viêm kết mạc bạch hầu, bạch hầu da

III. CHẨN ĐOÁN:

- Nguyên tắc: phải nghĩ đến bạch hầu trước một trẻ có sốt có biểu hiện viêm họng và đặc 

biệt có giả mạc và dấu hiệu nhiễm độc (xanh, mệt) phải điều trị ngay như bạch hầu.

- Chẩn đoán xác định dựa vào vi khuẩn học. Cần làm xét nghiệm ngay:

1. Ngoáy họng xung quanh giả mạc và thêm ngoáy mũi: soi trực tiếp và cây.

2. Làm xét nghiệm máu để phân biệt với các bệnh về máu (bệnh bạch cầu và bệnh tuyệt lạp 

bạch cầu).

- Khám chuyên khoa

- Các xét nghiệm cần thiết khác

3. Kiểm tra tiêm chủng

IV. ĐIỀU TRỊ:

A. BẠCH HẦU THÔNG THƯỜNG

- Tiêm ngay huyết thanh kháng bạch cầu 20.000-40.000 đơn vị (để trung hoà độc tố trước 

khi cố định) tiêm một lần. Nếu đã có tiêm huyết thanh ngựa (uốn ván) phải tiêm 1/2ml 

trước rồi 15 phút sau tiêm 5ml và 15 phút sau nữa mới tiêm cả liều để tránh phản vệ. Tiêm 

dưới da sâu.
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- Giải độc tố bạch hầu: tiêm ngay 1/10ml dưới da ở chỗ khác (không trộn với huyết thanh 

kháng bạch cầu). 3 ngày sau tiêm 1/2 ml rồi cứ 5 ngày một lần tiêm: 1ml - 2ml - 3ml

- Đồng thời tiêm penicilin G 1.000.000 - 2.000.000 đơn vị mỗi ngày trong 7 ngày liền.

Nếu dị ứng penicilin, thay bằng Erythromycin 12 gam mỗi ngày trong 7 ngày liền.

- Nằm nghỉ tuyệt đối cho đến khi hết các triệu chứng nhiễm độc.

- Cho Vitamin C 0,50 - lgam/mỗi ngày.

B. THỂ NẶNG VÀ PHÁT HIỆN MUỘN

- Huyết thanh kháng bạch hầu: 40.000-80.000 đơn vị và giải độc tố bạch hầu như trên.

- Tiêm penicillin G 2.000.000 đơn vị hay hơn nữa

- Prednisolon 5mg X 4 viên/ngày trong 5 ngày.

- Nằm bất động triệt để tại giường cho đến khi hết các dấu hiệu nhiễm độc

C. BẠCN HẦU THANH QUẢN

Điều trị đặc hiệu như trên

- Prednisolon 5mg X 4 viên/ngày

- Giai đoạn đầu khó thở từng cơn cho Aminazin 0,025g

- Đắp khăn nước nóng lên cổ. Theo dõi chặt chẽ

- Nếu vẫn khó thở liên tục (khó thơ độ 2) phải mở khí quản.

D.VIÊM CƠ TIM BẠCH HẦU

- Nằm nghỉ triệt để tại giường

- Theo dõi về lâm sàng và điện tim đồ khi có suy tim dùng thuốc lợi tiểu 

Nhẹ: Lasix 40mg viên: 2 viên mỗi ngày

Nặng: Lasix 20mg ống: 1-2 ống/ngày cho đến khi hết dấu hiệu suy tim.

- Khi có Rối loạn dẫn truyền: bloc nhĩ thất cấp 3, truyền Isuprel (Isoproterenol): 1/4 đến 

1/2mg pha trong 250ml huyết thanh ngọt đẳng trương nhỏ giọt tĩnh mạch chậm. Nếu mạch 

lên tới 100/phút phải ngừng truyền.

E. LIỆT DO BẠCH HẦU

- Không cần tiêm huyết thanh kháng bạch hầu

- Tiêm Strychnin dưới da 1/2mg/mỗi kg cân nặng chia ra làm 4 lần (theo dõi phản xạ gối).

- Vitamin B1 50 - 200mg tiêm bắp thịt Lý liệu pháp, xoa bóp

Phác đồ điều trị bệnh bạch hầu Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

________________________________________________________________________________ Trang 6/7



VI. PHÒNG BỆNH BẠCH HẦU

a. Đối với bệnh nhân: cách ly bệnh nhân và điều trị ở chuyên khoa theo dõi tim mạch.

Cho ra viện nếu nhẹ sau 20 ngày, nếu nặng sau 50 ngày.

Ngoáy họng hai lần cách nhau 8 ngày cấy âm tính.

Tẩy uế, khử khuẩn bệnh phòng hàng ngày bằng cresyl, đĩa bát đũa, chăn màn quần áo bệnh 

nhân phải luộc nước sôi.

Sau khi khỏi hoặc chết, mở to các cửa, phơi nắng chăn chiếu giường màn; sách, vở, đồ 

chơi cũng phải phơi nắng.

b. Đối với người xung quanh; lập tức khám tất cả người tiếp xúc, xét nghiệm hệ thống mũi 

họng, cấy vi khuẩn để phát hiện người lành mang vi khuẩn, đặc biệt đối với trẻ em 

Những người đang viêm họng hoặc cấy dương tính phải tiêm penicilin hoặc erythromycin 

7 ngày cùng với huyết thanh kháng bạch hầu 5000 đơn vị.

Tiêm giải độc tố bạch hầu hoặc tiêm nhắc lại sau 1 năm nếu người tiếp xúc chưa tiêm 

phòng.

c. Đối với người lành: tiêm giải độc tố, đeo khẩu trang, nhỏ mũi.

Tiêm giải độc tố có hệ thống cho tất cả các trẻ em nhỏ từ 12 - 15 tháng. Tiêm 3 lần cách 

nhau 21 ngày: 0,5ml rồi 1 ml - 1,5ml. Người lớn 1 ml - 1,5ml. Nếu là giải độc tố có chất 

kích thích (hydrat alumin lắc lên trắng như sữa) thì tiêm hai lần, mỗi lần 1 ml cách nhau 1 

tháng.

Năm sau tiêm nhắc lại khi có dịch vì bạch hầu không phải luôn luôn có miễn dịch.
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Viêm não cấp là tình trạng viêm nhiễm cấp tính ở mô não - có thể lan toả hay khu trú, do 
nhiều nguyên nhân gây nên nhưng phần lớn là do một số loại virus.
- Bệnh viêm não cấp do virus có thể lây truyền qua muỗi đốt (đối với các loại arbovirus 
như viêm não Nhật Bản); qua đường hô hấp (như virus Herpes Simplex-HSP) hoặc qua 
đường tiêu hoá (như các loại virus đường ruột). Bệnh thường khởi phát cấp tính diễn biến 
nặng, tỷ lệ tử vong và di chứng khá cao; hay gặp ở trẻ em với các độ tuổi khác nhau.
- Bệnh viêm não cấp gặp rải rác quanh năm ở hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc 
có xu hướng tăng vào mùa nóng (từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm).

- Viêm não Nhật Bản: Lưu hành ở hầu hết các địa phương nước ta, thường gây dịch vào 
các tháng 5,6,7; gặp nhiều nhất ở lứa tuổi từ 2 đến 8; lây truyền qua trung gian muỗi đốt.
- Viêm não cấp do các virus đường ruột: bệnh xẩy ra quanh năm nhưng nhiều hơn ở các 
tháng từ 3 đến 6; thường gặp ở trẻ nhỏ và lây truyền qua đường tiêu hoá.

- Viêm não cấp do virus Herpes Simplex: bệnh xẩy ra quanh năm, thường gặp ở trẻ trên 2 
tuổi (HSP typ 1). Trẻ sơ sinh có thểmắc bệnh viêm não cấp do HSP typ 2.
- Các loại virus khác ít gặp hơn có thể xẩy ra rải rác quanh năm với các bệnh cảnh riêng; 
các virus cúm, sởi, quai bị, Rubella, Adenovirus, Epstein-Barr, HIV, Cytomegalovirus...

II. CHẨN ĐOÁN
Chẩn đoán dựa vào các yếu tố dịch tễ học, các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng; loại 
trừ các bệnh có biểu hiện thần kinh nhưng không phải viêm não (xem phần chẩn đoán phân 
biệt).
1. Lâm sàng

1.1 Giai đoạn khởi phát
- Sốt: sốt là triệu chứng phổ biến, xẩy ra đột ngột, sốt liên tục 39-400 C nhưng cũng có khi 
sốt không cao;
- Nhức đầu, quấy khóc, kích thích, kém linh hoạt;
- Buồn nôn, nôn.

Có thể có các triệu chứng khác tuỳ theo loại virus như:
+ Ho, chảy nước mũi;
+ Tiêu chảy, phân không có nhày, máu;
+ Phát ban: mẩn đỏ, bọng nước hoặc ban ở lòng bàn tay, bàn chân kèm loét miệng (bệnh 
tay- chân -  miệng gặp ở viêm não do Enterovirus 71).

1.2. Giai đoạn toàn phát
Sau giai đoạn khởi phát, các biểu hiện thần kinh sẽ nhanh chóng xuất hiện:
- Rối loạn tri giác từ nhẹ đến nặng như: ngủ gà, li bì, lơ mơ đến hôn mê;
- Thường có co giật;
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- Có thể có các dấu hiệu thần kinh khác: dấu hiệu màng não, các dấu hiệu thần kinh khu trú 
(liệt nửa người hoặc tứ chi), tăng hoặc giảm trương lực cơ...
- Có thể có suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tim hoặc sốc.

1.3. Các thể lâm sàng
- Thể tối cấp: Sốt cao liên tục, co giật, hôn mê sâu, suy hô hấp, truỵ mạch và dẫn đến tử 
vong nhanh;
- Thể cấp tính: diễn biến cấp với các biểu hiện lâm sàng nặng, điển hình;

- Thể nhẹ: rối loạn tri giác mức độ nhẹ và phục hồi nhanh chóng.
2. Cận lâm sàng
Dịch não-tuỷ: Có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán, cần được chỉ định xét nghiệm dịch 
não- tuỷ sớm khi nghi ngờ viêm não.
- Dịch trong, áp lực bình thường hoặc tăng;

- Tế bào bình thường hoặc tăng từ vài chục đến vài trăm/mm3, chủ yếu là bạch cầu đơn 
nhân;
- Protein bình thường hoặc tăng (thường tăng nhẹ trong viêm não Nhật Bản), glucose và 
muối bình thường.

Chú ý
- Xét nghiệm đặc hiệu chẩn đoán xác định căn nguyên virus (như PCR, ELISA, phân lập 
virns...);
- Không nên chọc dò dịch não- tuỷ trong trường hợp có dấu hiệu tăng áp lực trong sọ có 
nguy cơ gây tụt (lọt) não, đang sốc, suy hô hấp nặng.
Máu
- Công thức máu: số lượng bạch cầu tăng nhẹ hoặc bình thường;
- Điện giải đồ và đường huyết thường trong giới hạn bình thường.

Các xét nghiệm xác định nguyên nhân(áp dụng tại cơ sở có điều kiện)
- Tìm kháng thể IgM đặc hiệu cho từng loại căn nguyên bằng kỹ thuật thử nghiệm miễn 
dịch gắn enzym (ELISA);
- Tìm kháng nguyên đặc hiệu cho từng loại căn nguyên bằng kỹ thuật phản ứng khuyếch 
đại chuỗi polymeza (PCR),
- Phân lập virus từ dịch não-tuỷ, máu, bọng nước ở da, dịch mũi họng, phân.
Các xét nghiệm khác: chỉ định khi cần thiết

- Điện não đồ;
- Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) não;
- Chụp tim phổi.
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3. Chẩn đoán phân biệt
Cần loại trừ các bệnh thần kinh sau đây:

- Co giật do sốt cao;
- Viêm màng não mủ;
- Viêm màng não do lao;

- Ngộ độc cấp;
- Sốt rét thể não;
- Chảy máu não-màng não;
- Động kinh.

III. ĐIỀU TRỊ
1. Nguyên tắc điều trị:
* Bảo đảm các chức năng sống
- Bảo đảm thông khí, chống suy hô hấp, chống các rối loạn tuần hoàn, sốc, truỵ mạch;

- Chống phù não;
* Điều trị triệu chứng
- Hạ nhiệt;
- Chống co giật;
- Điều chỉnh rối loạn nước, điện giải, đường huyết (nếu có).
* Chăm sóc và điều trị hỗ trợ
- Đảm bảo chăm sóc và dinh dưỡng;

- Phục hồi chức năng sớm;
- Phòng và chống bội nhiễm; nhiễm khuẩn bệnh viện.
* Điều trị nguyên nhân

2. Điều trị cụ thể:
* Bảo đảm thông khí, chống suy hô hấp

- Luôn bảo đảm thông đường hô hấp: đặt bệnh nhân nằm ngửa, kê gối dưới vai, đầu ngửa 
ra sau và nghiêng về một bên, hút đờm dãi khi có hiện tượng xuất tiết, ứ đọng.
- Nếu suy hô hấp:
Thở oxy:
+ Chỉ định: co giật, suy hô hấp, độ bão hoà oxy SaO2dưới 90% (nếu đo được)
+ Phương pháp: Thở oxy qua ống thông, liều lượng 1-3 lít/phút hoặc qua mặt nạ với liều 
lượng 5-6lít/phút tuỳ theo lứa tuổi và mức độ suy hô hấp.
Đặt nội khí quản và thở máy:
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+ Chỉ định: Ngưng thở hoặc có cơn ngưng thở, thất bại khi thở oxy, SpO2 dưới 85% kéo 
dài.
+ Phương pháp:

Các thông số ban đầu khi thở máy:
Chế độ: thở kiểm soát thể tích
FiO2 ban đầu: 100%; thể tích khí lưu thông (TV): 10- 15ml/kg.

Tần số thở: dưới 1 tuổi: 25 lần/phút; từ 1-5 tuổi: 20 lần/phút; trên 5 tuổi: 15 lần/phút. Tỷ lệ 
hít vào/thở ra (I/E): 1/2
Cài đặt PEEP: ban đầu 4 cm H2O
Điều chỉnh các thông số dựa trên diễn biến, đáp ứng lâm sàng và SaO2, khí máu;
Trong trường hợp không đặt được nội khí quản thì bóp bóng giúp thở qua mặt nạ. Nếu 
không có máy thở thì bóp bóng qua nội khí quản. Tần số bóp bóng từ 20 đến 30 lần/phút.

Dừng thở máy và rút ống nội khí quản khi bệnh nhân tự thở, hết co giật, huyết động học ổn 
định, tri giác cải thiện, khí máu bình thường với FiO2 dưới 40% và PEEP 4 cm H2O.
* Chống phù não

- Chỉ định: khi có các dấu hiệu của phù não như nhức đầu kèm theo dấu hiệu kích thích, 
vật vã hoặc li bì, hôn mê (có thể kèm theo phù gai thị, đồng tử không đều; liệt khu trú; co 
cứng; nhịp thở không đều; mạch chậm kèm theo huyết áp tăng...)
- Phương pháp:

+ Tư thế nằm: đầu cao 15- 30 độ;
+ Thở oxy: Khi thở máy cần tăng thông khí và giữ PaO2 từ 90 đến 100mmHg và PaCO2 từ 
30 đến 35 mmHg;
+ Dung dịch Manitol 20%: Liều 0,5 -1g g/kg (2,5 ml/kg - 5 ml/kg) truyền tĩnh mạch 15-30 
phút. Có thể truyền nhắc lại sau 8 giờ nếu có dấu hiệu phù não nhưng không quá ba lần 
trong 24 giờ và không quá ba ngày. Không dùng Manitol trong trường hợp có sốc, phù 
phổi;

+ Khi truyền cần theo dõi lâm sàng và điện giải đồ (nếu có điều kiện) để phát hiện dấu hiệu 
quá tải và rối loạn điện giải. Đối với trẻ nhỏ dưới 3 tháng sau truyền Manitol có thể cho 
truyền chậm dung dịch Ringer lactat với liều 20-30ml/kg;
+ Có thể dùng Dexamethason liều 0,15 -  0,20 mg/kg tiêm tĩnh mạch chậm cho mỗi 6 giờ 
trong một vài ngày đầu.
* Chống sốc
Nếu có tình trạng sốc, cần truyền dịch theo phác đồ chống sốc- có thể sử dụng Dopamin 
truyền tĩnh mạch, liều bắt đầu từ 5 mg/kg/phút và tăng dần, tối đa không quá 
15 màg/kg/phút, có thể sử dụng Dobutamin nếu có viêm cơ tim.
* Hạ nhiệt
- Cho trẻ uống đủ nước, nới rộng quần áo, tã lót và chườm mát;
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- Nếu sốt trên 380C hạ nhiệt bằng paracetamol 10-15mg/kg/lần, uống hoặc đặt hậu môn ( 
có thể nhắc lại sau 6 giờ, ngày 4 lần nếu còn sốt); trường hợp sốt trên 400C hoặc uống 
không có hiệu quả có thể tiêm propacetamol (Prodafagan) 20-30mg/kg/lần tiêm tĩnh mạch;
* Chống co giật
Diazepam: sử dụng theo một trong các cách dưới đây:
- Đường tĩnh mạch: liều 0,2- 0,3mg/kg, tiêm tĩnh mạch chậm (chỉ thực hiện ở cơ sở có điều 
kiện hồi sức vì có thể gây ngừng thở);
- Đường tiêm bắp: liều 0,2 -  0,3mg/kg;
- Đường trực tràng: liều 0,5mg/kg;
Cách thức
Lấy lượng thuốc đã tính (theo cân nặng) từ ống Diazepam dạng tiêm vào bơm tiêm 1ml.
Sau đó rút bỏ kim, đưa bơm tiêm vào trực tràng 4-5cm và bơm thuốc. Kẹp giữ mông trẻ 
trong vài phút.

-Nếu sau 10 phút vẫn còn co giật thì cho liều Diazepam lần thứhai.
- Nếu vẫn tiếp tục co giật thì cho liều Diazepam lần thứ ba, hoặc phenobacbital (gacdenal) 
10-15 mg/kg pha loãng với dung dịch dextrose 5% truyền tĩnh mạch trong 30 phút. Sau đó 
dùng liều duy trì 5-8mg/kg/24 giờ chia ba lần, tiêm bắp hoặc chuyển tới Khoa điều trị tích 
cực.
* Điều chỉnh rối loạn điện giải, đường huyết (nếu có)

- Bồi phụ đủ nước và điện giải. Cần thận trọng khi có dấu hiệu phù phổi;
- Sử dụng dung dịch Natri Clorua và Glucoza đẳng trương. Lượng dịch truyền tính theo 
trọng lượng cơ thể;
- Điều chỉnh rối loạn điện giải và thăng bằng kiềm - toan dựa vào điện giải đồ và khí máu.

* Đảm bảo dinh dưỡng và chăm sóc, phục hồi chức năng 
+ Dinh dưỡng:
- Cung cấp thức ăn dễ tiêu, năng lượng cao, đủ muối khoáng và vitamin. Năng lượng đảm 
bảo cung cấp 50 - 60 kcal/kg/ngày.
- Đảm bảo cho trẻ bú mẹ. Trẻ không bú được phải chú ý vắt sữa mẹ và đổ từng thìa nhỏ 
hoặc ăn bằng ống thông mũi- dạ dày (chia làm nhiều bữa hoặc nhỏ giọt liên tục). Cần thận 
trọng vì dễ sặc và gây hội chứng trào ngược;
- Nếu trẻ không tự ăn được thì phải cho ăn qua ống thông mũi - dạ dày hay dinh dưỡng qua 
truyền tĩnh mạch. Nên bổ sung vitamin C, vitamin nhóm B.

+ Chăm sóc và theo dõi:
- Chú ý chăm sóc da, miệng, thường xuyên thay đổi tư thế để tránh tổn thương do đè ép 
gây loét và vỗ rung để tránh xẹp phổi và viêm phổi do ứ đọng đờm dãi.
- Hút đờm dãi thường xuyên;
- Chống táo bón;
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- Bí tiểu tiện, căng bàng quang: gõ cầu bàng quang. Hạn chế thông tiểu vì có nguy cơ gây 
bội nhiễm;

- Thường xuyên theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, mức độ tri giác; các dấu hiệu phù não; 
SaO2, điện giải đồ và đường huyết.
+ Phục hồi chức năng: Tiến hành sớm khi trẻ ổn định lâm sàng hoặc khi có di chứng.

* Thuốc kháng virus
Khi nghi ngờ viêm não do Virus Herpes Simplex thì có thể dùng Acyclovir, liều 10mg/kg/ 
mỗi 8 giờ, truyền tĩnh mạch trong 1 giờ. Thời gian điều trị: ít nhất 14 ngày.
* Thuốc kháng sinh
Được chỉ định trong những trường hợp sau:

- Trường hợp chưa loại trừ được viêm màng não mủ;
- Khi bội nhiễm.

IV. PHÒNG BỆNH
1. Vệ sinh phòng bệnh
- Vệ sinh cá nhân, nằm màn chống muỗi đốt;
- Vệ sinh ăn uống để tránh lây nhiễm mầm bệnh qua đường tiêu hoá;

- Vệ sinh ngoại cảnh, không nuôi gia súc gần nhà, gần khu dân cư;
- Diệt côn trùng, tiết túc trung gian truyền bệnh, diệt bọ gậy, diệt muỗi.
2. Tiêm chủng
1.1 Tiêm phòng viêm não Nhật Bản;

- Tiêm dưới da;
- Liều lượng: 0,5ml cho trẻ dưới 5 tuổi; 1ml cho trẻ trên 5 tuổi;

Mũi 1: bắt đầu tiêm
Mũi 2: 7 ngày sau mũi 1 
Mũi 3: 1 năm sau mũi 2 
Tiêm nhắc lại sau 3-4 năm

1.2 Tiêm chủng vắc xin bại liệt, sởi, quai bị, thuỷ đậu theo lịch tiêm chủng..
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I. ĐẠI CƯƠNG:
Viêm màng não mủ là hiện tượng nhiễm trùng của các màng bao bọc não và tủy sống do sự 
xâm lấn của các vi trùng sinh mủ, được xác định bằng sự hiện diện của một số lớn bạch 
cầu đa nhân trung tính trong dịch não tủy.

II. CHẨN ĐOÁN
1. Lâm sàng
a) Thời gian ủ bệnh: 1-3 ngày, có thể kéo dài > 10 ngày.
b) Khởi phát cấp tính với các triệu chứng
- Sốt cao có thể kèm theo rét run.
- Mệt, đau mỏi người.
- Đau đầu, buồn nôn và nôn.
- Đau bụng, tiêu chảy.
- Có thể mê sảng, ngủ gà, hôn mê.

- Những trường hợp nhiễm khuẩn huyết có thể xuất huyết dưới da, ban xuất huyết hoại tử 
lan rộng ở mặt, ngực, chân, tay, hoại tử đầu chi.
c) Toàn phát: Bệnh biểu hiện dưới 2 thể lâm sàng chính:
- Viêm màng não mủ:
+ Hội chứng màng não: Đau đầu, nôn, cứng gáy, dấu hiệu Kernig dương tính.
+ Chậm chạp, lú lẫn, hôn mê hoặc kích động, co giật.

+ Dịch não tuỷ đục.
- Nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn:

+ Huyết áp tụt (huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc giảm 40 mmHg so với bình thường) hoặc kẹt 
(hiệu số giữa huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu < 20 mmHg).
+ Nhịp tim nhanh trên 100 lần/phút, mạch nhỏ, khó bắt.

+ Vã mồ hôi, lạnh đầu chi, nổi vân tím trên da.
+ Thiểu niệu hoặc vô niệu.

+ Các biểu hiện khác có thể gặp:
* Xuất huyết dưới da, niêm mạc, nội tạng.
* Suy thận cấp.
* Suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS).
* Vàng da, gan to.
* Viêm mô tế bào, tắc mạch đầu chi.
2. Cận lâm sàng
a) Xét nghiệm máu
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- Công thức máu:
+ Số lượng bạch cầu máu ngoại vi tăng, chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính.
+ Tiểu cầu có thể hạ trong những trường hợp nặng.
- Xét nghiệm đông máu: Trong thể nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn có thể thấy:
+ Tỷ lệ prothrombin giảm.
+ Fibrinogen giảm.

+ APTT kéo dài.
+ Có thể có tình trạng đông máu nội mạch rải rác (DIC): tăng FDP hoặc D-dimer, tiểu cầu 
giảm < 100.000/mm3, fibrinogen < 1 g/lít.

- Sinh hoá máu: Trong thể nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn có thể thấy:
+ Tăng urê, tăng creatinin.
+ Tăng men gan (AST, ALT), CK.
+ Tăng bilirubin. (TP, TT..)

+ Giảm albumin.
+ Toan chuyển hoá (pH giảm, HCO3- giảm), tăng lactat.

b) Xét nghiệm dịch não tuỷ
- Sinh hoá: Protein tăng, thường trên 1 g/lít, glucose giảm, phản ứng Pandy dương tính.
- Tế bào: Tăng cao, thường trên 500 tế bào/mm3, chủ yếu bạch cầu đa nhân trung tính.
c) Xét nghiệm vi khuẩn

- Nhuộm Gram soi trực tiếp
- Nuôi cấy, phân lập và làm kháng sinh đồ dịch cơ thể (máu, dịch não tuỷ,...).
- Kỹ thuật PCR tìm các yếu tố độc lực đặc hiệu dương tính.
d) Xét nghiệm khác
- Chụp CT Scaner, MRI sọ não, Soi đáy mắt...
3. Chẩn đoán phân biệt
+ Các bệnh nhiễm trùng nặng: thương hàn, nhiễm trùng huyết...

- Bệnh cảnh lâm sàng của thương hàn hay nhiễm trùng huyết. Tuy nhiên, khó phân biệt khi 
nhiễm trùng huyết có kèm theo viêm màng não mủ hay ngược lại.
- Chẩn đoán dựa vào phân lập được vi khuẩn từ máu.
+ VMN do vi khuẩn không gây mủ: lao, giang mai, Leptospira...
+ VMN do virus.
+ VMN do kí sinh trùng: dịch não tủy trong, tăng bạch cầu ưa acid.

+ Áp xe não, viêm tắc tĩnh mạch não...
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- Bệnh cảnh áp xe não, tắc mạch não: dấu hiệu thần kinh khu trú...
III. ĐIỀU TRỊ
1. Nguyên tắc điều trị
a) Kết hợp chặt chẽ giữa điều trị bằng kháng sinh và điều trị hỗ trợ.
b) Phát hiện sớm các biểu hiện nặng như sốc, rối loạn đông máu, suy đa phủ tạng để xử trí 
kịp thời.
c) Cách ly bệnh nhân.

2. Điều trị cụ thể
a) Thể viêm màng não mủ đơn thuần:
- Kháng sinh: Vi khuẩn còn nhạy cảm với nhiều kháng sinh nhóm plactam như Penicillin 
G, Ampicillin, các Cephalosporin thế hệ III, Thế hệ 4....
Kháng sinh có thể dùng ban đầu là:
+ Ampicillin 2g/lần x 6 lần, tiêm tĩnh mạch, cách 4 giờ một lần (trẻ em: 200mg/kg/24 giờ), 
hoặc/và
+ Ceftriaxon 2g/lần x 2 lần, tiêm hoặc truyền tĩnh mạch, cách 12 giờ một lần (trẻ em: 
100mg/kg/24 giờ).

Sau 2-3 ngày nên chọc dò dịch não tuỷ lại để đánh giá đáp ứng điều trị. Điều chỉnh kháng 
sinh theo kết quả kháng sinh đồ và đáp ứng lâm sàng.
Dùng kháng sinh cho đến khi xét nghiệm dịch não tuỷ trở về bình thường hoặc cho đủ 14 -
21 ngày.
- Điều trị hỗ trợ:
+ Hỗ trợ hô hấp: Những trường hợp hôn mê nên đặt ống nội khí quản sớm để bảo vệ đường 
thở và để thở máy khi cần.
+ Chống phù não: Mannitol 20% 0,5-1 g/kg truyền tĩnh mạch trong 20-30 phút, nhắc lại 
sau 6 giờ và cần theo dõi sát các triệu chứng lâm sàng.
+ Chống co giật: Dùng Diazepam 0,1 mg/kg/lần tiêm tĩnh mạch hoặc thụt hậu môn (đối với 
trẻ em). Sau 15 phút, nếu còn co giật thì dùng nhắc lại.
+ Chống động kinh khi cần thiết.

+ Chống viêm: Có thể dùng Methylprednisolone 0,5- 1 mg/kg/24 giờ hoặc một 
Corticosteroid tương tự và nên dùng ngay trước khi dùng kháng sinh.
b) Thể nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn:
- Kháng sinh:
+ Sử dụng kháng sinh như trong thể viêm màng não mủ.

+ Chú ý điều chỉnh liều kháng sinh theo mức lọc cầu thận.
Điều chỉnh kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ và đáp ứng lâm sàng. Có thể phối hợp 
thêm kháng sinh phổ rộng khác tuỳ từng trường hợp cụ thể.
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Đảm bảo thời gian dùng kháng sinh tối thiểu là trong 14 - 21 ngày.
- Điều trị hỗ trợ:

+ Hỗ trợ hô hấp: Đảm bảo oxy hoá máu (SpO2 > 92%) bằng thở oxy hoặc thông khí nhân 
tạo.
+ Đảm bảo khối lượng tuần hoàn bằng truyền dịch: Các dịch tinh thể (NaCl 0,9% ; ...) 
và/hoặc dịch keo (Haesteril 6% ; ...), đảm bảo albumin máu trên 35 g/lít.
+ Điều chỉnh điện giải và thăng bằng kiềm toan.

+ Khi áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) > 12 cmH2O mà huyết áp còn thấp (Huyết áp tâm 
thu dưới 90 mmHg) thì dùng thêm các thuốc vận mạch như Dopamin (hoặc Noradrenalin), 
Dobutamin.

+ Có thể dùng Methylprednisolone với hàm lượng như trên. Cần theo dõi đường máu và 
tình trạng xuất huyết tiêu hoá.
+ Ở những nơi có điều kiện nên chỉ định lọc máu liên tục sớm.

+ Suy thận: Dùng thuốc lợi niệu như Furosemid khi duy trì được huyết áp tối đa > 90 
mmHg, chạy thận nhân tạo nếu có chỉ định.
+ Ổn định đường huyết 6-7 mmol/l.

+ Dự phòng loét stress: Dùng thuốc giảm tiết acid dịch vị kết hợp thuốc băng niêm mạc dạ 
dày.
+ Truyền plasma tươi và khối tiểu cầu khi cần thiết. Duy trì tỷ lệ prothrombin > 50% và số 
lượng tiểu cầu > 60.000/mm3.
+ Khi có xuất huyết mức độ nặng, hemoglobin < 70 g/l cần truyền khối hồng cầu.
+ Thận trọng dùng thuốc hạ sốt ở bệnh nhân tăng men gan.

3. Theo dõi và chăm sóc
a) Theo dõi
- Các trường hợp nặng phải theo dõi điều trị tại buồng cấp cứu.
- Theo dõi các dấu hiệu: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nước tiểu.

- Theo dõi tri giác bằng thang điểm Glasgow.
- Theo dõi tình trạng xuất huyết niêm mạc và nội tạng.
- Đối với các trường hợp viêm màng não, cần theo dõi các dấu hiệu tăng áp lực nội sọ: Đau 
đầu, nôn vọt, tri giác xấu đi, mạch chậm, huyết áp tăng, đồng tử co giãn bất thường.
b) Chăm sóc
- Tư thế bệnh nhân: Bệnh nhân viêm màng não nên để ở tư thế đầu cao chếch 300 so với 
thân. Bệnh nhân sốc cần để ở tư thế nằm đầu ngang bằng so với thân.
- Đảm bảo hô hấp: Cho bệnh nhân thở oxy nếu có chỉ định. Hút đờm dãi đảm bảo thông 
thoáng đường thở.
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- Đảm bảo dinh dưỡng: Nếu bệnh nhân không ăn được cần chủ động cho ăn qua ống thông 
dạ dày, đủ năng lượng và cân đối vi chất.
- Vệ sinh các hốc tự nhiên và thay đổi tư thế nằm, vận động trị liệu, chống loét.
4. Tiêu chuẩn khỏi bệnh
- Lâm sàng ổn định.
- Ngừng kháng sinh khi protein dịch não tủy < 0,5g/l.
- Khỏi hoàn toàn: protein dịch não tủy < 0,4g/l và tế bào chỉ còn 10 - 20 tế bào/ml.
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Viêm gan vi rút B là một bệnh phổ biến toàn cầu, do vi rút viêm gan B (HBV) gây ra. 
Bệnh có thể lây truyền qua đường máu, đường tình dục, từ mẹ truyền sang con. Nếu mẹ 
nhiễm HBV và có HBeAg (+) thì khả năng lây cho con là hơn 80% và khoảng 90% trẻ sinh 
ra sẽ mang HBV mạn tính.
- Viêm gan vi rút B có thể diễn biến cấp tính, trong đó hơn 90% số trường hợp khỏi hoàn 
toàn, gần 10% chuyển sang viêm gan mạn tính và hậu quả cuối cùng là xơ gan hoặ c ung 
thư gan.
- HBV thuộc họ Hepadnaviridae, có cấu trúc DNA. Dựa vào trình tự các nucleotide, HBV 
được chia thành 10 kiểu gen khác nhau ký hiệu từ A đến J. HBV có 3 loại kháng nguyên 
HBsAg, HBeAg và HBcAg, tương ứng với 3 loại kháng nguyên trên là 3 loại kháng thể 
anti-HBs, anti-HBc và anti-HBe. Sự hiện diện của các kháng nguyên, kháng thể này quan 
trọng trong việc xác định bệnh, thể bệnh cũng như diễn biến bệnh.

- Hiện nay đã có vắc xin dự phòng nên làm giảm rõ rệt số người nhiễm mới HBV.
II. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT B CẤP
1. Chẩn đoán xác định:
a) Thể vàng da điển hình:
- Có tiền sử truyền máu hay các chế phẩm của máu, tiêm chích, quan hệ tình dục không an 
toàn trong khoảng từ 4 tuần đến 6 tháng.

- Lâm sàng: có thể có các triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, vàng da, tiểu ít sẫm màu, đau tức 
vùng gan, nôn, buồn nôn, phân bạc màu...
- Cận lâm sàng:
+ AST, ALT tăng cao (thường tăng trên 5 lần so với giá trị bình thường).
+ Bilirubin tăng cao, chủ yếu là Bilirubin trực tiếp.

+ HBsAg (+) hoặc (-) và anti-HBc, IgM (+)
b) Một số thể lâm sàng khác:
- Thể không vàng da:
+ Lâm sàng: có thể có mệt mỏi, chán ăn, đau cơ.
+ Xét nghiệm: AST, ALT tăng cao, anti-HBc IgM (+) và HBsAg (+/-).

- Thể vàng da kéo dài:
+ Lâm sàng: Có các triệu chứng lâm sàng giống như thể điển hình, kèm theo có ngứa. Tình 
trạng vàng da thường kéo dài trên 6 tuần, có khi 3-4 tháng.
+ Xét nghiệm: AST, ALT tăng cao, Bilirubin tăng cao, chủ yếu là Bilirubin trực tiếp, 
HBsAg (+) hoặc (-) và anti-HBc IgM (+).
- Thể viêm gan tối cấp:
+ Lâm sàng: Người bệnh có biểu hiện suy gan cấp kèm theo các biểu hiện của bệnh lý não 
gan.
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+ Xét nghiệm: AST, ALT tăng cao, Bilirubin tăng cao, chủ yếu là Bilirubin trực tiếp, 
HBsAg (+) hoặc (-) và anti-HBc IgM (+), thời gian đông máu kéo dài, giảm tiểu cầu.
2. Chẩn đoán phân biệt:
- Cần phân biệt với các loại viêm gan khác như: viêm gan nhiễm độc, viêm gan do virut 
khác (viêm gan vi rút A, viêm gan vi rút E, viêm gan vi rút C), viêm gan tự miễn, viêm gan 
do rượu...
- Các nguyên nhân gây vàng da khác:
+ Vàng da trong một số bệnh nhiễm khuẩn: Bệnh do Leptospira, sốt rét, sốt xuất huyết...
+ Vàng da do tắc mật cơ học: u đầu tụy, u đường mật, sỏi đường m ậ t,.

3. Điều trị hỗ trợ;• • 7

- Nghỉ ngơi tuyệt đối trong thời kỳ có triệu chứng lâm sàng.

- Hạn chế ăn chất béo, kiêng rượu bia, tránh sử dụng các thuốc chuyển hóa qua gan.
- Truyền dịch, Trợ gan đường uống, đường tĩnh mạch nếu cần thiết.

- Có thể sử dụng các thuốc bổ trợ gan. Riêng đối với thể viêm gan tối cấp: Cần điều trị hồi 
sức nội khoa tích cực. Có thể cân nhắc sử dụng thuốc kháng vi rút.

III. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VI RÚT B MẠN
1. Chẩn đoán xác định:
- HBsAg (+) > 6 tháng hoặc HBsAg (+) và Anti HBc IgG (+).
- AST, ALT tăng từng đợt hoặc liên tục trên 6 tháng.
- Có bằng chứng tổn thương mô bệnh học tiến triển, xơ gan (được xác định bằng sinh thiết 
gan hoặc đo độ đàn hồi gan hoặc Fibrotest hoặc chỉ số APRI) mà không do căn nguyên 
khác .
2. Điều trị:
a) Chỉ định điều trị khi:
- ALT tăng trên 2 lần giá trị bình thường hoặc có bằng chứng xác nhận có xơ hóa gan tiến 
triển/xơ gan bất kể ALT ở mức nào. và HBV-DNA > 105 copies/ml (20.000 IU/ml) nếu 
HBeAg (+) hoặc HBVDNA > 104 copies/ml (2.000 IU/ml) nếu HBeAg (-).

b) Điều trị cụ thể:
- Điều trị hỗ trợ:
- Thuốc điều trị:
+ Tenofovir (300mg/ngày) hoặc entecavir (0,5 mg/ngày).
+ Lamivudine (100mg/ngày) sử dụng cho người bệnh xơ gan mất bù, phụ nữ mang thai.
+ Adefovir dùng phối hợp với lamivudine khi có kháng thuốc.
+ Peg-IFNa, IFNa (Peg-IFNa-2a liều 180mcg/tuần; Peg-IFNa-2b liều 1,5mcg/kg/tuần; 
IFNa liều 5 triệu IU/ngày hoặc 10 triệu IU/lần -3 lần/tuần, tiêm dưới da từ 6-12 tháng. Cần 
theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc để xử trí kịp thời) ưu tiên sử dụng trong
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trường hợp phụ nữ muốn sinh con, đồng nhiễm viêm gan vi rút D, không dung nạp hoặc 
thất bại điều trị với thuốc ức chế sao chép HBV đường uống.
- Xem xét ngừng thuốc ức chế sao chép HBV uống khi:
+ Trường hợp HBeAg (+): sau 6-12 tháng có chuyển đổi huyết thanh HBeAg và HBV- 
DNA dưới ngưỡng phát hiện.
+ Trường hợp HBeAg (-): HBV-DNA dưới ngưỡng phát hiện trong 3 lần xét nghiệm liên 
tiếp cách nhau mỗi 6 tháng.
- Chú ý: Cần theo dõi tái phát sau khi ngừng thuốc để điều trị lại.
c) Điều trị cho một số trường hợp đặc biệt:
* Đồng nhiễm HBV/HIV:
+ Tiêu chuẩn điều trị giống như đối với trường hợp viêm gan vi rút B đơn thuần nhưng 
ngưỡng HBV-DNA > 104 copies/ml (2.000 IU/mL).

+ Dùng phác đồ điều trị 3 thuốc kháng HIV (HAART) có chứa TDF và LAM có tác dụng 
với vi rút viêm gan B, không phụ thuộc vào số lượng TCD4 và giai đoạn lâm sàng của 
HIV.
* Đồng nhiễm HBV/HCV: Điều trị như phác đồ chuẩn cho viêm gan vi rút C.
* Phụ nữ mang thai:
- Đối với phụ nữ đang mang thai phát hiện mắc viêm gan vi rút B mạn.

+ Nếu có thể trì hoãn điều trị thì trì hoãn và theo dõi sát triệu chứng lâm sàng và xét 
nghiệm.

+ Nếu phải điều trị: dùng thuốc TDF, trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể dùng thuốc TDF 
hoặc LAM.
- Đối với phụ nữ đang điều trị viêm gan vi rút B mạn tính muốn có thai: Nếu đang dùng 
thuốc ETV thì ngừng thuốc ETV trước khi có thai 2 tháng và chuyển sang dùng thuốc 
TDF.
- Đối với phụ nữ đang điều trị viêm gan vi rút B mạn tính thì mang thai: dùng thuốc TDF, 
trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể dùng thuốc TDF hoặc LAM.
* Trường hợp viêm gan vi rút B mạn tính có bệnh lý gan mất bù:

+ Chống chỉ định dùng interferon.

+ Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.
+ Lựa chọn dùng ETV hoặc TDF.
+ Theo dõi chức năng thận, acid lactic máu.
* Trường hợp ung thư gan có HBsAg (+): xem xét điều trị bằng ETV hoặc TDF lâu dài
trước, trong và sau khi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).
* Những trường hợp nhiễm HBV (HBsAg dương tính hoặc anti-HBc dương tính) được
ghép tạng, dùng thuốc ức chế miễn dịch, hóa trị liệu:
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+ Nên xét nghiệm HBV DNA để xác định tình trạng nhiễm HBV.
+ Xem xét điều trị dự phòng viêm gan vi rút B mạn bùng phát bằng thuốc ETV, TDF hoặc 
LAM. Thời gian điều trị trước, trong và tiếp tục ít nhất 12 tháng sau khi ngưng trị liệu 
thuốc ức chế miễn dịch, hóa trị liệu.
- Bệnh nhân nhiễm HBV mãn tính và tiền sử gia đình liên quan đến ung thư biểu mô tế bào 
gan (HCC): ưu tiên đặc biệt các trường hợp giá trị của ALT trong khoảng 1 -2 lần giới hạn 
trên bình thường (ULN), nồng độ HBV-DNA cao 6 (> 106 copies/ml hoặc 200.000 IU/ml), 
thì cần xem xét sinh thiết gan hoặc đo độ đàn hồi gan hoặc các xét nghiệm đánh giá mức 
độ xơ hóa để quyết định điều trị thuốc kháng vi rút.

3. Theo dõi điều trị:
- Tuân thủ điều trị: cần tư vấn cho bệnh nhân về lợi ích của việc tuân thủ điều trị và các 
biện pháp hỗ trợ tuân thủ điều trị (phương tiện nhắc uống thuốc).

- Tháng đầu tiên sau khi bắt đầu điều trị: theo dõi AST, ALT, creatinine máu.

- Sau mỗi 3-6 tháng trong quá trình điều trị: theo dõi AST, ALT, creatinine máu, HBeAg, 
Anti-HBe, HBV-DNA, có thể định lượng HBsAg.

- Nếu điều trị IFN hoặc Peg IFN: theo dõi công thức máu, glucose máu, ure máu, creatinin 
máu, chức năng tuyến giáp để phát hiện tác dụng không mong muốn của thuốc.
- Sau khi ngưng điều trị:

+ Theo dõi các triệu chứng lâm sàng.
+ Xét nghiệm sau mỗi 3 - 6 tháng: AST, ALT, HBsAg, HBeAg, anti-HBe, HBV DNA để 
đánh giá tái phát.

4. Thất bại điều trị:
* Tiêu chuẩn thất bại điều trị:
+ ALT có thể tăng cao trở lại.
+ HBV DNA tăng trở lại > 1ln10 so với trị số thấp nhất hoặc giảm < 1ln10 sau 12 tuần 
điều trị hoặc giảm < 2ln10 sau 24 tuần điều trị.

* Lưu ý:
- Cần đánh giá tuân thủ điều trị và độ tin cậy của xét nghiệm HBV DNA trước khi kết luận 
thất bại điều trị. (Trong trường hợp chưa làm được xét nghiệm HBV DNA nếu thấy ALT 
không giảm hoặc tăng lên cần đánh giá vấn đề tuân thủ điều trị nếu bệnh nhân tuân thủ tốt 
cần chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để xét nghiệm HBV DNA).

- Nếu có điều kiện nên xác định vi rút đột biến kháng thuốc bằng giải trình tự gen để có 
hướng xử trí tiếp theo.
* Thay đổi thuốc điều trị:
+ Kháng LAM: chuyển sang dùng TDF hoặc phối hợp TDF hoặc có thể phối hợp LAM với 
ADV.
+ Kháng ADV: chuyển sang dùng TDF hoặc ETV hoặc phối hợp ADV với LAM hoặc 
ETV. . . .  .
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+ Kháng ETV: chuyển sang dùng TDF hoặc phối hợp ETV với TDF.
+ Đáp ứng một phần với TDF: phối hợp TDF với LAM hoặc với ETV. hoặc chuyển sang 
dùng ETV.

+ Kháng TDF và ETV: có thể chuyển sang dùng IFN hoặc PEG-IFN.

IV. PHÒNG BỆNH:
1. Phòng chủ động:
- Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B, Huyết Thanh kháng HBV( Nếu có) cho tất cả trẻ em 
trong vòng 24h sau sinh và các mũi tiếp theo lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi theo chương trình 
tiêm chủng mở rộng.
- Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B cho các đối tượng chưa bị nhiễm HBV. Cần xét nghiệm 
HBsAg và anti-HBs trước khi tiêm phòng vắc xin.
- Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B cho nhân viên y tế.

2. Phòng lây truyền từ mẹ sang con:
- Nếu mẹ mang thai có HBsAg (+): Tiêm vắc xin viêm gan vi rút B liều sau sinh cho trẻ 
theo chương trình tiêm chủng mở rộng và phối hợp với tiêm kháng thể kháng HBV cho trẻ. 
Nên tiêm cùng thời điểm nhưng ở hai vị trí khác nhau. Sau đó tiêm đầy đủ các liều vắc xin 
viêm gan vi rút B cho trẻ theo quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng.
- Nếu mẹ mang thai có HBV-DNA > 106 copies/ml (200.000 IU/mL): Dùng thuốc kháng vi 
rút (lamivudine hoặc tenofovir) từ 3 tháng cuối của thai kỳ. Xét nghiệm lại HBV DNA sau 
sinh 3 tháng để quyết định ngừng thuốc hoặc tiếp tục điều trị nếu mẹ đủ tiêu chuẩn điều trị. 
Theo dõi sát người mẹ để phát hiện viêm gan bùng phát.
3. Phòng không đặc hiệu:
- Sàng lọc máu và chế phẩm máu.
- Không dùng chung kim tiêm và các dụng cụ xuyên chích qua da khác.
- Tình dục an toàn.

- Tránh tiếp xúc với máu và các dịch tiết của bệnh nhân nhiễm HBV.
- Thực hiện phòng ngừa chuẩn giống các bệnh lây truyền qua đường máu.
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Bệnh Sốt mò là một bệnh do tác nhân Orientia tsutsugamushi, có ổ dịch thiên nhiên, 
truyền ngẫu nhiên sang người khi bị ấu trùng mò đốt.
- Bệnh phân bố chủ yếu ở Châu Á (Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á và Tây Thái Bình 
Dương), từ Nhật Bản sang Pakistan, từ Triều Tiên xuống Bắc Úc, tính chất những ổ dịch 
nhỏ rải rác (đảo Typhus) trên các trảng bìa rừng, các rừng mới phá hoặc mới trồng, vùng 
giáp danh, nơi nhiều cây con bụi rậm, các bãi cỏ ven sông suối, trên nương rẫy, những 
điểm có bóng mát dâm và đất ẩm, thậm chí vùng sa mạc mới khai khẩn và núi cao 
Hymalayia cũng có.
- Mọi lứa tuổi đều thụ bệnh nhưng chủ yếu bệnh phân bố ở lứa tuổi lao động, phân bố tính 
chất nghề nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp, bộ đội; bệnh gặp chủ yếu ở vùng nông thôn 
rừng núi (80,5%), hiếm ở thành thị. Ở vùng ôn đới và nhiệt đới bệnh phát triển về mùa hè 
và những tháng mưa có độ ẩm cao là thời gian chỉ số sốt mò cao.Bệnh xuất hiện ở Việt 
Nam quanh năm nhưng chủ yếu về mùa mưa từ tháng 4-5 đến tháng 9-10, đỉnh cao vào 
những tháng 6-7.Đối tượng dễ mắc bệnh là dân đi khai hoang, bộ đội hành quân tập luyện 
dã ngoại.

II. CHẨN ĐOÁN:
1. Tiêu chuẩn xác định bệnh:
a. Cần chú ý 4 biểu hiện lâm sàng:

- Sốt, vết loét đặc trưng,nổi hạch sưng đau, ban dát sẩn
- Xét nghiệm cơ bản, CTM, SHM, siêu âm, Xquang, Soi cấy máu.. xét nghiệm cần thiết 
khác
- Bạch cầu 4.000 - 12.000, Lympho bình thường hoặc tăng, máu lắng tăng. Từ tuấn thứ 2
tiểu cầu có thể hạ, xét nghiệm chức năng gan có rối loạn, tăng men gan, tăng ure, creatinin 
huyết.....
b. Nếu không có vết loét đặc trưng, bắt buộc phải có một test sau đây dương tính: test IgM 
ELISA (xét nghiệm hấp phụ miễn dịch gắn men); hoặc test IFA (Xét nghiệm kháng thể 
miễn dịch huỳnh quang gián tiếp); hoặc test IIP (Xét nghiệm kháng thể miễn dịch 
peroxidase gián tiếp); riêng test nhanh RFA (Xét nghiệm thẩm thấu nhanh) chỉ có giá trị 
phát hiện định tính IgM, IgG, cho kết quả sau 15 phút, đọc bằng mắt thường, có thể dùng ở 
xã và thực địa. Một số xét nghiệm khác có giá trị nhưng phức tạp, chủ yếu dùng ở Viện 
nghiên cứu: phân lập Orientia tsutsugamushi; nhuộm soi kính hiển vi điện tử phát hiện vi 
khuẩn ở tế bào nuôi cấy; phản ứng PCR (phản ứng nhân chuỗi men polymerase).
c. Phản ứng Weil-Felix với kháng nguyên OXK, độ nhạy và độ đặc hiệu không cao nhưng 
rẻ tiền, vẫn có thể dùng ở tuyến huyện;

d.Test điều trị thử: để giải quyết sớm bệnh nhân nên dùng thử Tetracycline hay Chlorocid, 
chỉ có giá trị chẩn đoán nghi ngờ.
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2. Chẩn đoán phân biệt:
- Bệnh do xoắn khuẩn: cũng có sốt, xung huyết, mắt đỏ, đau cơ, ban và hạch nhưng không 
có nốt loét đặc trưng, thường có xuất huyết dưới da.
- Thương hàn: cũng sốt kéo dài, li bì, mạch nhiệt phân ly nhưng đào ban rất thưa, bụng 
thường chướng, có óc ách hố chậu phải và không có nốt loét đặc trưng.
- Sốt Dengue: sốt thường kéo dài trung bình 6 - 7 ngày, nhưng ở Dengue cổ điển ban dát 
sẩn dày hơn, đau cơ khớp rõ hơn; ở Dengue xuất huyết ban xuất huyết hay xuất hiện khi 
sốt về bình thường, không có nốt loét đặc trưng.

- Sốt rét: tuy sốt rét tiên phát có sốt liên tục, nhưng rồi cũng chuyển vào cơn sốt chu kỳ với 
3 giai đoạn rét - nóng - vã mồ hôi; không có nốt loét đặc trưng; ký sinh trùng sốt rét dương 
tính.
- Nhiễm khuẩn huyết: người bệnh có sốt, gan lách to và tổn thương nhiều cơ quan giống 
sốt mò. Trong giai đoạn sớm của nhiễm khuẩn huyết thường ít khi có biểu hiện xung huyết 
và phát ban trên da, tràn dịch các màng. Cấn cấy máu để xác định vi khuẩn gây nhiễm 
khuẩn huyết.
III. ĐIỀU TRỊ
1. Điều trị đặc hiệu:
Chọn một trong các kháng sinh sau. Thời gian điều trị là 3 - 7 ngày, trung bình là 5 ngày:

- Doxycyclin: là thuốc được lựa chọn hàng đầu để điều trị sốt mò. Liều lượng: 200 
mg/ngày.
- Tetracyclin: 25 mg/kg/24h

- Cloramphenicol: 50 mg/kg/24h
- Azithromycin: Chỉ định cho phụ nữ có thai, trẻ dưới 10 tuổi và những người có chống chỉ 
định với Tetracycline và cloramphenicol. Liều lượng 500mg, uống 1 viên/ngày trong 3 
ngày.
Các kháng sinh có hiệu quả điều trị tốt, nhiệt độ sẽ giảm sau dùng thuốc 24 -  48h. Thuốc 
hấp thụ tốt qua đường tiêu hóa, thời gian bán hủy dài và ít tác dụng phụ. Những trường hợp 
sử dụng phác đồ điều trị ngắn ngày, người bệnh có thể bị tái phát sau khi ngưng điều trị vì 
vậy phác đồ dài ngày được khuyến cáo dùng.
2. Điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng bao gồm:
- Cân bằng nước và điện giải, hạ sốt nếu sốt cao, săn sóc và điều dưỡng tích cực, chống 
loét, vệ sinh thân thể, dinh dưỡng đủ calo.
- Điều trị suy hô hấp: nếu có tình trạng suy hô hấp cho người bệnh thở oxy quan sonde mũi 
hoặc qua mặt nạ, đặt nội khí quản và thở máy, tùy theo mức độ suy hô hấp.
- Điều trị suy tuần hoàn: bù nước và điện giải kịp thời, kết hợp với các thuốc vận mạch 
trong trường hợp có sốc, hạ huyết áp. Nên đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm trong trường 
hợp có sốc.
- Điều trị suy thận: bù dịch, lợi niệu
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IV. PHÒNG BỆNH
- Phát quang bụi rậm quanh nhà

- Phun thuốc diệt mò, bẫy diệt chuột
- Khi đi vào vùng rừng núi hoặc vùng cây cối rậm rạp cần mặc quần áo dài tay có tất tay, 
tất chân che kín cơ thể. Không để quần áo hay nằm trên cỏ tránh ấu trùng mò bám vào.
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do trực khuẩn Bordetella Pertussis gây nên, lây theo 
đường hô hấp. Biểu hiện trên lâm sàng là những cơn ho kịch phát và có nhiều biến chứng. 
Ho gà là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tử vong ở trẻ dưới 2 tuổi.

- Bệnh được mô tả đầu tiên từ những năm 1640 và được gọi là bệnh ho gà do người bệnh 
có những cơn ho rũ rượi, thở rít vào. Trực khuẩn ho gà được Bordet-Gengou phân lập năm 
1990.

- Cho đến nay bệnh ho gà còn xảy ra rải rác khắp nơi trên thế giới. Năm 1997, toàn thê giới 
cso trên 45 triệu ca bệnh và 409.000 người tử vong. Nhờ có vacxin phòng bệnh, tỉ lệ mắc 
benehj đã giảm đến 80% tại các nước thực hiện tiêm chủng tốt.

II. CHẨN ĐOÁN
1. Có yếu tố dịch tễ:
Đang có dịch xảy ra ở địa phương, hoặc có nhiều trẻ cùng bị trong 1 tập thể.

2. Lâm sàng:
+ Giai đoạn sớm: có các biểu hiện của viêm long và có xu hướng hình thành cơn ho về 
đêm
+ Giai đoạn cơn ho: có cơn ho điển hình: cơn ho diễn biễn qua 3 giai đoạn: cơn ho, tiếng
rít, khạc dãi trắng dính hoặc có dấu tích của cơn ho gà.
+ Ở trẻ nhỏ: cần nghi ngờ khi sau cơn ho ( hoặc không thấy cơn ho) có những cơn tím tái 
liên tục và số lượng bạch cầu tăng trên 15.000, tỷ lệ lympho chiếm trên 60%.

3. Xét nghiệm:
+ Bạch cầu máu ngoại vi tăng cao, chủ yếu là bạch cầu lympho.
+ Quicker test DFA ( Direct immunòlourescent assay) bệnh phẩm là dịch nhầy mũi họng.
+ Kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang cho kết quả nhanh, nhưng tỉ lệ dương tính 
giả 40%
+ PCR ( Polymerase chain reaction test) xác định vi khuẩn ho gà

+ X-quang phổi: có tổn thương dạng kẽ. Ngoài ra có thể thấy phản ứng mờ góc sườn
hoành, hình mờ đáy phổi hoặc hình ảnh xẹp phổi.

* Chẩn đoán xác định:
Là ca bệnh được chẩn đoán lâm sàng và phát hiện được vi khuẩn gây bệnh

* Chẩn đoán phân biệt:
Trong giai đoạn viêm long cần phân biệt với:
+ Viêm khí phế quản co thắt: thường khó thở về đêm, ho ít khạc đờm, hay có tiền sử dị 
ứng, bệnh hay tái phát.
+ Viêm khí phế quản, viêm phổi do virus: ho không thành cơn, bạch cầu không tăng ở máu 
ngoại vi, bệnh diễn biễn nhanh sau 7-10 ngày.
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Trong gia đoạn ho cơn cần phân biệt với:
+ Các nhiễm khuẩn hô hấp do vi khuẩn như viêm phế quản, viêm phổi, viêm phổi -phế 
quản.
+ Lao hạch khí -  phế quản trẻ em: phát hiện qua chụp phổi, xét nghiệm đờm và làm phản 
ứng Mantoux.

III.ĐIỀU TRỊ:
1. Kháng sinh đặc hiệu:
- Dùng một trong các loại sau:

+ Ampicilin: 75 -  100 mg/kg/ngày x 7-10 ngày 
+ Azithromycin: 10 mg/kg/ngày x 7-10 ngày

2. Điều trị triệu chứng:
- Giảm và cắt cơn ho
- Dùng các nhóm thuốc có tác dụng long đờm.

- An thần bằng Gardenal 2-3 mg/kg/ngày hoặc Diazepam 1-2 mg/kg/ngày
- Khi có cơn ho kịch phát nặng, hoặc cơn ngừng thở tím tái, khó thở:

+ Theo dõi sát để xử trí kịp thời. Đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi nên điều trị tại những nơi có 
điều kiện hồi sức.
+ Móc và hút đờm dãi quánh dính.

+ Thở oxy qua Cannul mũi ( không nên dùng ống thông mũi hoặc mũi hầu vì gây kích 
thích ho), liều lượng 1-2 lít/phút, trẻ nhỏ thở 0,5 l/phút.
+ Nếu tình trạng tím tái không cải thiện: cần hô hấp hỗ trợ nhưng bóp bóng có oxy, thở 
máy.
- Khi nôn nhiều: dùng Primperan 0,5 -  1 ml/ngày.

- Nếu có sốt cao dùng thuốc hạ sốt dược chất Paracetamol 10mg/kg/ 6 giờ.
- Cần bồi phụ nước và điện giải. Có thể dùng Gamma Globulin đặc hiệu trong thời kỳ 
đầu của bệnh, tiêm dưới da 2-3ml/lân mỗi lần cách nhau 48 giờ ( tổng liều 2-4 lần)

3. Nuôi dưỡng -  săn sóc:
- Chế độ ăn lỏng, chia nhiều bữa, đủ chất, dễ tiêu. Nếu trẻ nôn nhiều, không ăn được n ên 
cho ăn qua sonde.
- Để trẻ nằm ở nơi yên tĩnh, thoáng mát, tránh gió lùa, tránh kích thích gây ho. Tạo điều 
kiện cho trẻ ngủ nhiều để chóng lại sức.
- Theo dõi sát cơn ho và phát hiện kịp thời các biến chứng.
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4. Điều trị biên chứng:
- Hô hấp
- Viêm não
- Xuất huyết

IV. PHÒNG BỆNH.
- Chung: cách ly những trẻ bị ho gà trong thời gian ít nhất 4 tuần. Những trẻ tiếp xúc nên 
được tiêm Gamma globulin đặc hiệu 0.3 ml/kg/lần, tiêm 2 lần cách nhau 48-72h, đặc biệt 
chú ý ở trẻ sơ sinh và trẻ suy dinh dưỡng. Ngoài ra có thể dùng Azithromycin để phòng 
bệnh ho gà cho những trẻ tiếp xúc với người bệnh.
- Đặc hiệu: hiện nay thường dùng vaccin kết hợp ho gà, bạch hầu, uốn ván. Trẻ em tiêm 
vaccin vào 3 thời điểm: 2-3-4 tháng tuổi. Tiêm nhắc lại sau 1 năm, 3 năm, và 5 năm. Người 
trưởng thành chưa từng tiêm chủng, cần tiêm 1 mũi vaccin boostrix cho 10 -18 tuổi hoặc 
vaccin adacel cho người 11-64 tuổi.
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên. Bệnh được lây truyền do virus 
dại xâm nhậm qua các vết cắn, vết cào của động vật đã mắc bệnh. Sau khi xâm nhập cơ 
thể, virus gây tổn thương trên hệ thần kinh trung ương ở một số loài động vật, như các loài 
dơi, chuột, dê, cừu, trâu, bò... Đặc biệt là loài chó. Hiện nay chưa có biện pháp điều trị cho 
người mắc bệnh dại khi đã lên cơn, người đã lên cơn dại tỉ lệ tử vong là 100%.
- Năm 1885, nhà bác học người Pháp L.Pasteur đã nghiên cứu thử nghiệm thành công 
vacin dại, mở ra một kỉ nguyên mới trong công cuộc phòng chống bệnh dại.

- Virus dại thuộc họ Rhabdovirus, chủng Lyssa, có ARN, hình viên đạn, đường kính 75
80 nm. Sức đề kháng của virus yếu, dễ bị bất hoạt bởi ánh sáng mặt trời, sức nóng, nhạy 
cảm với xà phòng và formol.
- Virus dại có nhiều trong nước bọt, nước tiểu, dịch não tủy của súc vật bị bệnh. Virus 
xâm nhập vào cơ thể qua vết cắn, xây xước ngoài da (Virus cũng có thể lây truyền qua 
ghép giác mạc)

II. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán lâm sàng
- Hầu hết các trường hợp khi đã có biểu hiện của cơn dại đều chẩn đoán được dựa vào lâm 
sàng. Cần chú ý các yếu tố sau:
1. Dịch tễ: trong vùng sinh sống có nhiều động vật bị bệnh dại, người bệnh bị chó, mèo 
hoặc dơi hoang dại cắn trong vòng 10 ngày trước khi có biểu hiện đầu tiên của bệnh.

2. Lâm sàng: cần dựa vào các biểu hiện của cơn dại như:
+ Các biểu hiện sợ gió, sợ nước, cơn hít thanh quản.
+ Rối loạn về tính cách và thần kinh giác quan, thần kinh thực v ậ t .
+ Biểu hiện của liệt hướng thượng
Nói chung việc chẩn đoán cần dựa vào lâm sàng và theo dõi tiến triển của bệnh

3. Cận lâm sàng
- xét nghiệm cơ bản: Công thức máu, Ure, Creatinin, Glucose, điện giải đồ bình thường
trong những ngày đầu và không đặc hiệu. Muộn hơn có các biểu hiện của tình trạng kiệt
nước như Hematocrit tăng, rối loạn nước điện giải. Xét nghiệm dịch não tủy có thể biến 
đổi kiểu viêm màng não nước trong: albumin dưới 1g/L, tế bào tăng chủ yếu là 
lymphocyte.
- Xét nghiệm đặc hiệu:
+ Phân lập virus: từ nước bọt, tổ chức não, dịch não tủy
+ Phản ứng huyết thanh: Kháng thể miễn dịch huỳnh quang IFRA, kháng thể trung hòa 
RFFIT, miễn dịch men RREID, phản ứng PCR.
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4. Chẩn đoán phân biệt
- Thể giả dại hoặc dại tưởng tượng: Bị chó cắn, thấy người khác chết vì bệnh dại, bị ám 
ảnh nên lo lắng tưởng mình cũng bị dại, không có dấu hiệu hít thanh quản khi uống nước 
hoặc khi quạt gió, chó cắn hiện còn sống.
- Sảng: do rượu hoặc do nhiễm khuẩn như thương hàn, nhiễm khuẩn huyết
- Thể liệt: phân biệt với bại liệt, hội chứng Guillain -  Barré, tai biến do tiêm vaccin.

III. ĐIỀU TRỊ
- Không có thuốc chưa đặc hiệu khi bệnh dại lên cơn. Điều trị chỉ là triệu chứng và hỗ 
trợ.

- Cần tư vấn đầy đủ cho người chăm sóc về bệnh dại và những vấn đề cần phải đối mặt.
- Thực hiện các kĩ thuật chăm sóc cuối đời như:
+ Để người bệnh nghỉ ngơi ở phòng riêng, yên tĩnh, tránh ánh sáng và gió lùa.
+ An ủi người bệnh.

+ Dùng các thuốc an thần giảm đau như Seduxen,...

+ Nuôi dưỡng qua đường sonde dạ dày hoặc truyền tĩnh mạch 
+ Nếu có biểu hiện của liệt cơ hô hấp: dùng hô hấp hỗ trợ, thở máy, bóp bóng

IV. PHÒNG BỆNH:
1. Quản lý súc vật nuôi
- Hạn chế nuôi chó và để chó thả rông. Chó ra đường phải có rọ mõm. Tiêm phòng vắc-xin 
cho chó mèo nuôi.
- Khi có dịch bệnh dại xảy ra cần tiêu diệt đàn chó đang nuôi, nghiêm cấm bán chạy chó từ 
vùng có dịch bệnh sang vùng khác.

2. Xử lý người bị súc vật nghi dại cắn
2.1. Xử lý vết thương:
- Rửa ngay vết thương thật kỹ bằng nước xà phòng đặc 20%, rửa lại bằng nước muối sinh 
lý và bôi các chất sát khuẩn như dung dịch iốt đậm đặc.
- Vết thương bẩn, giập nát cần cắt lọc
- Để hở vết thương. Chỉ khâu lại vết thương sau khi bị cắn trên 5 ngày.
2.2. Theo dõi súc vật cắn trong vòng 10-15 ngày. Tuyệt đối không giết chết súc vật cắn.
2.3. Tiêm phòng vắc-xin uốn ván
2.4. Tiêm phòng vắc-xin dại
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- Chỉ định tiêm phòng dại sau khi bị súc vật nghi dại cắn:

Tình trạng vết cắn Tình trạng súc vật Xử trí

Lúc cắn Trong vòng 10 ngày Trong vòng 10 ngày

Da lành Không xử trí

Da xước gần thần kinh 
trung ương

Bình thường Tiêm vắc-xin ngay và thôi 
tiêm vắc-xin nếu ngày thứ 10 
súc vật vẫn sống bình thường

Da bị xước Bình thường Ốm và xuất 
hiện triệu 
chứng dại

Tiêm vắc-xin ngay nếu xuất 
hiện triệu chứng dại ở súc vật

Cắn nhẹ - Có triệu 
chứng dại
- Mất tích 
không theo 
dõi được chó

Tiêm vắc-xin ngay khi bị cắn

Bị vết thương và có tiếp 
xúc gián tiếp qua đồ vật có 
dính nước dãi

Nghi dại Vẫn sống 
bình thường

Tiêm vắc-xin ngay và thôi 
tiêm nếu ngày thứ 10 súc vật 
vẫn sống bình thường

- Vết cắn gần não
- Vết cắn sâu
- Có nhiều vết cắn

Bình thường Vẫn sống 
bình thường

Tiêm kháng huyết thanh dại 
Tiêm vắc-xin dại và thôi tiêm 
nếu ngày thứ 10 súc vật vẫn 
sống bình thường.

- Vết cắn ở nơi có nhiều 
dây thần kinh (đầu, chi, bộ 
phận sinh dục)

S-ã 
ại 

ấ 
ã 

- 
- 

-

Tiêm kháng huyết thanh dại 
và tiêm vắc-xin phòng dại

- Hiện nay với công nghệ nuôi cấy tế bào và tái tổ hợp, các vắc-xin có độ an toàn cao hơn, 
có thể chỉ định rộng rãi cho những đối tượng có nguy cơ cao chứ không chỉ giới hạn để dự 
phòng sau phơi nhiễm.
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Dịch hạch (DH) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do trực khuẩn Yersinia pestis gây ra, lây 
truyền chủ yếu bằng đường máu (do bọ chét đốt). Bệnh cảnh lâm sàng là tình trạng nhiễm 
trùng nhiễm độc toàn thân nặng. Tổn thương hạch đặc hiệu, phổi và một số cơ quan khác.
- Bệnh dịch hạch được xếp vào bệnh “tối nguy hiểm” và có ổ bệnh thiên nhiên.

- Là trực khuẩn Yersinia pestis (trước đây gọi là Pasteurella pestis, Bacterium pestis), là 
trực khuẩn ngắn, hình cầu-trực khuẩn (tù 2 đầu và có hình ôvan), kích thích 1,5-2 ' 0,5-0,7 
micromet. Bắt mầu Gram âm, không sinh nha bào, không di động. Mọc chậm ở các môi 
trường nuôi cấy (ưa khí và kỵ khí) nhiệt độ thích hợp 28-37°C, pH 7,2-7,4. Không lên men 
đường lactoza, sacaroza, ure (-), Indol (-). Sức đề kháng kém, dễ bị ánh sáng mặt trời làm 
chết trong vài giờ. ở nhiệt độ 55°C chết trong 30 phút, 100°C/1phút. Các thuốc khử trùng 
thông thường: phenol 1%, cloranin 3%, lyzyl 1% diệt vi khuẩn trong vài phút.
-Nguồn bệnh: Là bệnh từ động vật lây sang người, có ổ bệnh thiên nhiên.. Nguồn bệnh là 
loài gậm nhấm hoang dã (khoảng 7200 loài). Chủ yếu là các loài chuột (chuột cống, chuột 
đồng, chuột nhắt v.v..).Người đang mắc dịch hạch hoặc vừa khỏi có thể là nguồn bệnh (đặc 
biệt dịch hạch thể phổi).
- Đường lây: Có 4 đường lây - trong đó chủ yếu lây qua đường máu.
+ Đường máu: Lây qua vết đốt của côn trùng. Chủ yếu là do bọ chét Xenopsylla cheopis. 
Thứ yếu là: chấy, rận, rệp. Bọ chét hút máu làm lan truyền bệnh trong các giống chuột và 
từ chuột sang người.
+ Đường tiêu hoá: Thực phẩm, nước bị ô nhiễm do chuột trực tiếp gieo rắc mầm bệnh vào. 
Đường lây này trên thực tế ít nguy hiểm vì trực khuẩn dịch hạch dễ bị chết khi đun sôi, nấu 
chín.

+ Đường hô hấp: Từ bệnh nhân dịch hạch thể phổi có thể lây trực tiếp cho người xung 
quanh qua các giọt đờm, nước bọt bắn ra khi bệnh nhân ho, hắt hơi, nói chuyện.
+ Đường da, niêm mạc: Qua tiếp xúc trực tiếp với vùng da tổn thương (hiếm gặp).

II. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
1. Thể thông thường điển hình (thể hạch tiên phát)
Là thể phổ biến nhất.
a, Nung bệnh
Trung bình 2-5 ngày, ngắn nhất vài giờ, dài nhất 8-10 ngày. Không có biểu hiện lâm sàng.

b, Thời kỳ khởi phát
Bệnh khởi phát đột ngột ở người đang khoẻ mạnh tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, 
nhức đầu, chóng mặt, đau khắp người, buồn nôn, sốt cao, thường có gai rét, hoặc rét run. 
Có bệnh nhân đau nhiều ở vùng sắp sưng hạch.

Sau vài giờ hoặc 1-2 ngày bệnh chuyển sang giai đoạn toàn phát.

c, Thời kỳ toàn phát
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Viêm hạch:
Viêm hạch khu vực liên quan đến nơi bọ chét đốt, hầu hết vết bọ chét đốt đã lành, một số 
còn gặp nốt phòng nước mủ chứa đầy trực khuẩn dịch hạch.
Vị trí hạch viêm phổ biến nhất là vùng đùi bẹn, vùng tam giác Scarpa (60-80%) rồi đến 
nách (14-20%), ở cổ, dưới hàm, dọc cơ ức đòn chũm (15-18%).
Đặc điểm: Hạch sung to, rất đau cả khi đi lại lẫn khi nằm nghỉ làm cho bệnh nhân luôn ở tư 
thế chống đỡ lại (co chân, co tay, nghẹo cổ v.v..).
Hạch lúc đầu chắc, nóng, to nhanh. Có thể cả 1 cụm hạch sưng tạo nên một khối lớn 5-8 
cm. Da phủ trên hạch bị căng và xung huyết, tổ chức dưới da quanh hạch bị viêm phù nề 
do đó không sờ rõ bờ hạch. Khối hạch sưng to trong 6-9 ngày và tiến triển theo 3 hướng:

Hạch viêm sẽ hoá mủ, tự vỡ, chảy dịch mủ và máu, chất hoại tử. Lỗ dò lâu liền, thành sẹo 
co rúm.
Hạch trở thành xơ hoá thành 1 cục rắn chắc.

Nếu được điều trị sớm, đúng phác đồ hạch sẽ thu nhỏ lại.
Hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc:
Sốt cao liên tục hoặc dao động. Mức độ sốt có liên quan đến mức độ nặng nhẹ của bệnh. 
Mạch thường nhanh, thở nhanh.
Nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn. Nặng hơn: Li bì hốt hoảng, mê sảng. Nước tiểu 
ít, sẫm mầu. Phân có thể lỏng...
Da niêm mạc xung huyết, mặt đỏ, mắt đỏ. Môi khô, lưỡi bẩn, trắng - nặng: có xuất huyết 
dưới da, niêm mạc.
2. Thể nhiễm khuẩn huyết
Chiếm 1-2%.

a, Thể nhiễm khuẩn huyết tiên phát
Bệnh khởi phát đột ngột, rất cấp tính ngay trong lúc hạch ngoại vi chưa sưng: Tình trạng 
nhiễm trùng nhiễm độc rất nặng: sốt cao 40-41°C, nhiều cơn rét run. Bệnh nhân kích động, 
cuồng sảng hoặc li bì. Nôn nhiều, ỉa lỏng, bụng chướng, có rối loạn về tim mạch và hô hấp. 
Xuất huyết da, niêm mạc, phủ tạng - còn gọi là “Dịch hạch đen”.
XN: BC tăng rất cao 20-40.000, chiếm 80-90%, tuy vậy có trường hợp bạch cầu giảm 
nhiều < 1000/mm3. Dự trữ kiềm giảm có hiện tượng đông máu nội mạch rải rác.

Tử vong cao, chết nhanh trong 1-2 ngày đầu là “Dịch hạch tối cấp”.

b, Thể nhiễm khuẩn huyết thứ phát
Thường xuất hiện sau thể hạch, thể phổi tiên phát không được điều trị, khi bệnh nhân đã 
giảm sức đề kháng. Bệnh thường nặng, diễn biến cấp tính nhưng thường ít rầm rộ hơn so 
với thể tiên phát.
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3. Thể phổi
a, Thể phổi tiên phát
- Nung bệnh rất ngắn, chỉ vài giờ. Khởi phát, rất đột ngột, sốt cao 40-41°C kèm rét run. 
Mạch nhanh, huyết áp giảm. Bệnh nhân thấy mệt mỏi, nhức đầu, khó chịu ngày càng tăng. 
Chưa có triệu chứng về hô hấp. Chỉ sau vài giờ đến 1 ngày vào giai đoạn toàn phát với các 
triệu chứng toàn thân nhiễm khuẩn nhiễm độc nặng lên.

- Các triệu chứng về hô hấp rõ: Tức ngực, khó thở, thở nhanh nông, ho có đờm lúc đầu 
trong về sau ho nhiều ra máu mầu hồng soi có nhiều vi khuẩn. Triệu chứng thực thể ngược 
lại nghèo nàn, ít khi nghe được ran bệnh lý.
- X quang: hình ảnh viêm phổi hoặc nhiều bóng mờ rải rác. Nếu không được điều trị kịp 
thời, bệnh tiến triển nhanh chóng thành phù phổi cấp, khó thở tăng, rối loạn tim mạch nặng 
nề. Tử vong nhanh trong 1-2 ngày.

b, Thể phổi thứ phát
Thường gặp hơn thể phổi tiên phát. Xuất hiện sau các thể khác (thể hạch, thể nhiễm khuẩn 
huyết) không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tiên lượng thường nặng.

4. Thể da
Tại vùng vi khuẩn xâm nhập, phát triển thành nốt dát, sau thành mụn nước rồi mụn mủ lẫn 
máu (đôi khi mầu đen), ấn vào rất đau. Xung quanh mụn mủ là tổ chức da xung huyết, 
thâm nhiễm nổi gờ cao lên khỏi nền da lành. Sau đó mụn vỡ tạo thành vết loét, đáy vết loét 
là nền thâm nhiễm mầu vàng, mặt vết loét phủ vẩy đen (giống bệnh than). Vết loét lâu liền 
và lâu thành sẹo.
5. Thể khác: hiếm gặp.
- Thể viêm màng não.

- Thể tiêu hoá.
- Thể niêm mạc.

III. CHẨN ĐOÁN
1. Lâm sàng
- Hội chứng nhiễm khuẩn - nhiễm độc toàn thân nặng.

- Triệu chứng tuỳ theo từng thể.
2. Căn cứ xét nghiệm
- Công thức máu: Bạch cầu tăng cao, tăng đa nhân trung tính trên 80%; hồng cầu và tiểu 
cầu giảm trong các thể nặng.

- Phân lập Yersinia pestis tuỳ theo thể: Từ mụn ở da, hạch, máu, đờm, dịch não tuỷ v.v..
- Nuôi cấy ở môi trường thạch có thêm chất kích thích sinh trưởng.
- Tiêm truyền cho động vật thí nghiệm: các loài chuột:

- Có thể soi trực tiếp
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- Chẩn đoán huyết thanh: Phản ứng kết hợp bổ thể, phản ứng ngưng kết, ngăn ngưng kết
hồng cầu. Làm 2 lần cách nhau 10 ngày. Hiệu giá kháng thể lần 2 tăng gấp 4 lần lần 1 là
dương tính.
- Phương pháp phát hiện kháng nguyên F1 trong các bệnh phẩm.
- Phương pháp chẩn đoán nhanh bằng phản ứng miễn dịch huỳnh quang có thể phát hiện 
trực khuẩn dịch hạch ở bệnh phẩm sau 1-2 giờ.
- Căn cứ dich tễ: Bệnh nhân ở vùng có dịch.

- Các xét nghiệm phục vụ cho điều trị: Sinh hóa máu, siêu âm, xquang.
3. Chẩn đoán phân biệt
- Viêm hạch cấp thông thường: Có biểu hiện ổ nhiễm trùng ở vùng kế cận, viêm hạch kèm 
viêm bạch mạch. Hội chứng nhiễm khuẩn-nhiễm độc thường không nặng nề.
- Viêm phổi: Triệu chứng cơ năng không rầm rộ như dịch hạch thể phổi nhưng triệu chứng 
thực thể và X quang thì điển hình.

- Các thể dịch hạch tiên phát (thể phổi, thể nhiễm khuẩn huyết) khó chẩn đoán phân biệt 
với nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi do vi khuẩn khác. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào dịch tễ 
vùng đang có dịch và xét nghiệm vi khuẩn, chẩn đoán huyết thanh.

IV. ĐIỀU TRỊ
1. Nguyên tắc điều trị
Tất cả bệnh nhân phải được vào viện điều trị, cách ly tại chỗ theo chế độ bệnh “tối nguy 
hiểm” (quarantine).
Điều trị diệt mầm bệnh.

Điều trị theo cơ chế bệnh sinh.
2. Điều trị đặc hiệu bằng kháng sinh
Streptomyxin là kháng sinh điều trị có hiệu quả. Liều: 3g/ngày tiêm 0,5g/lần cách 4giờ 
(tổng liều 3g/ngày) ' 2 ngày. Sau đó 0,5g cách 6h (tổng liều 2g/ngày) 7-10 ngày (thể hạch 
thông thường).

Nếu vi khuẩn kháng với streptomyxin thì thay bằng kanamyxin 1g/ngày.
Các kháng sinh khác có thể dùng thay thế khi bệnh nhân dị ứng với streptomyxin:

Tetraxyclin: Liều 50mg/kg/ngày x 2-3 g/ngày, khi nhiệt độ giảm thì giảm liều còn 
2g/ngày 7-10 ngày.
Chloramphenicol 50mg/kg/ngày 7-10 ngày.
Bactrim 0,48 6-8 v/ngày.
Kháng sinh mới hiện nay có tác dụng tốt với dịch hạch. Nhóm Cephalosporin thế hệ III: 
Ceftriaxon tiêm bắp thịt hoặc tĩnh mạch 2-3 g/24h. hoặc nhóm Quinolon
Với dịch hạch nặng (thể nhiễm khuẩn huyết, thể phổi) nên dùng phối hợp kháng sinh: 
Streptomyxin 2g/ngày + tetraxyclin 2g/ngày hoặc streptomyxin 2g/ngày + tetraxyclin
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2g/ngày + chloramphenicol 2g/ngày. Hiện nay thường dùng kháng sinh nhóm 
Cephalosporin thế hệ III + nhóm Quinolon

3. Điều trị triệu chứng
- Truyền dịch, bù nước điện giải, chống toan huyết.
- Trợ tim mạch.

- Giảm đau, hạ sốt.
- An thần.

- Hồi sức tích cực tuỳ theo triệu chứng của bệnh nhân: Chống choáng, suy hô hấp, suy tuần 
hoàn, xuất huyết v.v..
- Nâng sức đề kháng: Sinh tố, dinh dưỡng, chế độ ăn.

V. PHÒNG BỆNH
1. Phòng bệnh chung
- Diệt chuột, bọ chét (chú ý diệt bọ chét trước, diệt chuột sau).

- Phòng bọ chét đốt.
- Khi có bệnh nhân dịch hạch cần tuân theo chế độ bệnh tối nguy hiểm.

- Với người tiếp xúc cho điều trị dự phòng khẩn cấp: Streptomyxin 1g/ngày - 5 ngày hoặc 
tetraxyclin 1g/ngày - 5 ngày. Phải theo dõi chặt chẽ, khi có triệu chứng bệnh thì điều trị 
như đối với bệnh nhân.
- Khi có bệnh nhân tử vong: Cần liệm xác chết bằng vải tẩm cloramin 5%, trong quan tài 
có rắc vôi bột, phải chôn sâu 2m hoặc hoả táng.
2. Phòng bệnh đặc hiệu
Tiêm chủng: Vacxin EV (vacxin sống) chủng hoặc tiêm trong da. Hiệu lực bảo vệ không 
cao. Chỉ định cho người ở trong ổ dịch nhưng chưa có miễn dịch hoặc người phải đi công 
tác vào vùng có dịch.
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I. ĐẠI CƯƠNG
- Uốn ván là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây nên bởi trực khuẩn Clostridium tetani và 
ngoại độc tố hướng thần kinh của nó. Bệnh lây qua da và niêm mạc tổn thương. Đặc điểm 
lâm sàng là một trạng thái co cứng cơ liên tục và có những cơn giật cứng. Khởi đầu là co 
cứng cơ nhai, sau lan ra các cơ mặt, thân mình và tứ chi.
- Là trực khuẩn Clostridium. tetani (còn gọi là trực khuẩn Nicolaier), là trực khuẩn kỵ khí, 
gram (+), sinh nha bào. Nha bào gặp nhiều ở trong đất, phân của người và súc vật. Nha bào 
đề kháng mạnh với nhiệt và các thuốc sát trùng. Thể dinh dưỡng đề kháng kém. Cl. tetani 
sinh ngoại độc tố hướng thần kinh và gây bệnh do ngoại độc tố này (Tetanospamin).
- Đường lây:

+ Qua các vết thương của da và niêm mạc bị nhiễm nha bào uốn ván.
+ Vết thương có thể nhỏ và kín đáo như: Vết kim tiêm, ngoáy tai, xỉa răng, gai đâm... đến 
các vết thương to, rộng, nhiều ngóc ngách gặp trong lao động, chiến đấu. Thậm chí đôi khi 
có thể gặp sau phẫu thuật, nạo thai, cắt rốn v.v... với các dụng cụ bị ô nhiễm nha bào uốn 
ván.
+ Những vết thương có tình trạng thiếu ôxy do: Miệng vết thương bị bịt kín, tổ chức bị 
hoại tử nhiều, thiếu máu, có dị vật ở vết thương, có vi khuẩn gây mủ khác kèm theo... tạo 
thuận lợi cho nha bào uốn ván phát triển gây bệnh.

II. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
1. Uốn ván cấp tính, toàn thân, mức độ nặng
1.1 Thể bệnh thường gặp, điển hình.
a, Thời kỳ nung bệnh:
Từ 5 - 20 ngày, trung bình là 7 ngày. Có thể có dấu hiệu báo trước: Đau nhức nơi vết 
thương, co giật thớ cơ quanh vết thương.
b, Thời kỳ khởi phát:
- Triệu chứng chính và khởi đầu là cứng hàm (triệu chứng đầu tiên và bao giờ cũng có). 
Lúc đầu chỉ là khó mở miệng, sau cứng hàm trở nên mạnh hơn, liên tục và không mở ra 
được.
- Các triệu chứng khác: Lo âu, mất ngủ rõ rệt. Đau toàn thân, đau cơ nhẹ, tăng phản xạ gân 
xương, có thể đã có khó nuốt, co cơ ở mặt, cứng gáy, nhịp tim nhanh.
- Có vết thương (cửa vào).
- Giai đoạn khởi phát kéo dài từ 1 - 3 ngày. Những thể rất nặng chỉ trong vài giờ.
c, Thời kỳ toàn phát:
- Được tính từ khi bắt đầu có cơn giật cứng toàn thân.

- Cứng hàm trở nên điển hình có thể sờ và nhìn thấy, gây khó nói, khó nuốt khi ăn uống, 
khít hàm rõ rệt.
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- Co cứng toàn thân:
+ Co cứng các cơ ở mặt: Tạo nụ cười nhăn nhó, “đau khổ” (risus sardonicus).
+ Co cứng cơ ở cổ (làm nổi rõ cơ ức đòn chũm), cơ gáy (làm cổ ưỡn cong lên và cứng gáy
+ Co cứng cơ ở lưng gây ưỡn cong lưng lên (opithotonos) đôi khi gặp uốn cong lưng tôm 
hoặc uốn cong nghiêng về một bên.

+ Co cứng cơ ở ngực, bụng, cơ hoành làm các múi cơ nổi rõ di động theo nhịp thở kém, 
thở nông, sờ bụng cứng như gỗ.
+ Co cứng cơ chi: Tay thường ở tư thế gấp, chân duỗi thẳng cứng.

+ Co thắt cơ họng và thanh quản gây khó nuốt, khó thở, khó nói, đau họng.
+ Co cơ ở tầng sinh môn gây bí đái, táo bón.
- Các cơn (co) giật cứng toàn thân:
+ Trên nền co cứng cơ toàn thân liên tục xuất hiện các cơn giật cứng kịch phát. Cơn giật 

thường xuất hiện khi có các kích thích như: Tiếng động, ánh sáng chiếu, khám xét, tiêm 
chích, hút đờm dãi... hoặc có thể tự phát.
+ Tính chất cơn giật: Lúc đầu chỉ ở một vài nhóm cơ, sau lan tới tất cả các nhóm cơ. Thời 
gian 1 cơn từ vài giây đến vài phút.
+ Số lượng cơn: Trong vòng 24h từ vài cơn tới hàng trăm cơn, có khi liên tiếp.
+ Cơn giật rất mạnh, gây đau đớn cho bệnh nhân làm bệnh nhân lo âu, sợ hãi, trong khi 
bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Trong cơn giật, bệnh nhân có thể tím tái do suy hô hấp, vã mồ hôi, 
uốn cong người lên hoặc sang một bên, có thể gây các biến chứng trong cơn như: Đứt và 
rách cơ, gẫy xương, co thắt họng, cứng cơ hoành và thanh quản, gây ngạt và tử vong đột 
ngột.
- Các triệu chứng khác: Do rối loạn thần kinh thực vật nên:
+ Sốt tăng dần lên 39 -  400C hoặc hơn.
+ Mạch căng và nhanh, đôi khi loạn nhịp.
+ Huyết áp tăng từng cơn, hoặc liên tục, đôi khi cũng gặp nhịp tim chậm, huyết áp giảm và 
có thể ngừng tim đột ngột.
+ Tăng tiết đờm dãi, vã mồ hôi.
+ Có tình trạng mất nước, điện giải do sốt cao, vã mồ hôi, tăng tiết đờm dãi, ăn uống kém.
+ Nhiễm toan: Do thiếu ô xy dẫn đến chuyển hóa yếm khí gây toan máu.

+ Thở nhanh, nếu suy hô hấp nặng có thể rối loạn nhịp thở tím tái.
- Các biến chứng:
+ Tim mạch: Huyết khối, tắc mạch, suy tim, ngừng tim, truỵ mạch...

+ Hô hấp: Nhiễm trùng phế quản, phổi, suy hô hấp, ngừng thở, xẹp phổi, ngẽn mạch phổi.
+ Nhiễm khuẩn huyết: Thường do vi khuẩn gram (-) hay gây truỵ mạch, nhiễm khuẩn 
đường niệu, loét do nằm lâu.
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+ Suy thận.
+ Tiêu hóa: Xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột.
+ Cơ xương: Rách đứt các cơ xương, gân, gẫy xương, sai khớp, xẹp đốt sống.
+ Thần kinh: Liệt thần kinh sọ, rối loạn tâm thần.
- Tiên lượng uốn ván toàn thân được chia ra 3 mức độ: Vừa, nặng, rất nặng.
1.2 Thể uốn ván toàn thân cấp tính mức độ nặng khi có các tiêu chuẩn sau:
+ Không được tiêm phòng vacxin trước đó.
+ Khi bị thương không được điều trị dự phòng (tiêm huyết thanh chống uốn ván).

+ Tuổi cao hơn 50 và trẻ dưới 5 tuổi.
+ Cơ địa: Béo phì, nghiện rượu, có sẵn các bệnh đường hô hấp, tim mạch, gan, thận mãn 
tính, phụ nữ có thai...
+ Vết thương: ở vị trí gần trung ương thần kinh, dập nát nhiều ngóc ngách, viêm tấy mủ, có 
dị vật, có gãy xương, bị bỏng, sau phẫu thuật, tiêm bắp, sau phá thai, uốn ván rốn.v.v

+ Được đưa đến nơi điều trị muộn.
- Lâm sàng: Nung bệnh từ 6 đến 14 ngày; thời gian lan bệnh (từ khi cứng hàm đến khi có 
cơn giật cứng) từ 24-48 giờ, độ khít hàm 1-2cm, có các cơn giật cưng dài, mau (>10 
cơn/ngày), khó nuốt ùn tắc đờm dãi, khó thở rõ rệt, sốt 39-40oC, mạch 120-140 lần /phút, 
huyết áp cao, vã mồ hôi nhiều, nhiễm toan máu.
- Tỷ lệ tử vong: Uốn ván là một bệnh nặng, tỷ lệ tử vong còn cao, đặc biệt trong uốn ván 
rốn ở trẻ sơ sinh, uốn ván ở người già, uốn ván sản khoa, uốn ván có thời gian ủ bệnh và 
khởi phát ngắn, tỷ lệ tử vong phụ thuộc từng nước. ở các nước tiên tiến, tỷ lệ này < 10%, ở 
các nước nghèo thì tỷ lệ tử vong khoảng 30% - 40% tuỳ theo tác giả. ở nước ta tỷ lệ tử 
vong đã giảm đáng kể.

2. Triệu chứng các thể lâm sàng khác
- Uốn ván thể tối cấp: ủ bệnh rất ngắn, tử vong trong vòng 24h - 48h do ngừng tim đột 
ngột và co thắt thanh quản.
- Thể cấp tính.
- Thể bán cấp và mãn tính: Nung bệnh dài trên 3 tuần, sự lan toả co cứng cơ chậm, ít khi 
co cứng toàn thân, thường nổi bật là dấu hiệu cứng hàm, cứng gáy, co các cơ ở mặt. Các 
cơn giật rất ít và chỉ khi bị kích thích. Cơn giật thường nhẹ, kín đáo và giữa các cơn rất xa 
nhau, rất ít dấu hiệu toàn thân. Tiến triển thường là khỏi nhưng phải sau một thời gian dài, 
tuy nhiên có thể gặp tử vong bất ngờ, đặc biệt là suy hô hấp cấp trong và sau cơn giật.
- Uốn ván cục bộ: Có 2 thể sau:
+ Uốn ván chi: Thường là ở bệnh nhân đã được tiêm SAT có thời gian ủ bệnh dài, thường 
ở chi dưới (rất hiếm ở chi trên), co giật ở cạnh vết thương. Tăng trương lực cơ, chuột rút, 
co rút xương bánh chè, rung giật bàn chân hoặc bánh chè. Tiên lượng thường tốt tuy vậy có 
thể chuyển thành uốn ván toàn thân thứ phát với báo hiệu là cứng hàm.
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+ Uốn ván đầu: Thường sau khi bị các vết thương vùng đầu, có co cứng hàm, cứng gáy, co 
cứng cơ mặt. Tuỳ thể bệnh mà không hoặc có kèm khó nuốt (gây uốn ván thể sợ nước), 
liệt một hoặc nhiều các dây thần kinh sọ não (dây VII kiểu ngoại vi dây III, IV, VI v.v.), 
rối loạn tâm thần.
- Uốn ván sau phá thai: Bệnh thường nặng, tử vong cao và nhanh.
- Uốn ván rốn: Rất nặng.
- Uốn ván sau phẫu thuật: Hiếm gặp nhưng thường nặng, hay gặp sau cácphẫu thuật ở 
ruột, nhổ răng, cắt amydal v.v... bằng các dụng cụ không được tiệt trùng tốt.
- Uốn ván sau tiêm: Đặc biệt sau tiêm Quinin thường rất nặng.
- Uốn ván sau bỏng: Cũng rất nặng.
- Uốn ván không rõ cửa vào: Thường có tiên lượng tốt hơn, cần chú ý tìm cửa vào là một 
vết rách ở miệng và đường tiêu hóa, có thể là những vết thương rất nhỏ đã liền sẹo mà 
bệnh nhân đã bỏ qua hoặc quên đi.

III. CẬN LÂM SÀNG
- Phân lập vi trùng và xác định độc tố. Bệnh phẩm là dịch vết thương nghi ngờ là ngõ vào, 
cấy trong môi trường yếm khí. Tỷ lệ cấy dương tính 30- 40%.
- Đo nồng độ kháng thể trong huyết thanh
+ Phương pháp in vivo (Phản ứng trung hòa kháng nguyên kháng thể): độ nhạy và độ đặc 
hiệu cao, nhưng đắt tiền và tốn thời gian.
+ Phương pháp in vitro: Có 3 loại phản ứng: ngưng kết hồng cầu thụ động, Elisa, điện di 
miễn dịch tia. Những phản ứng này nhanh, nhạy, rẻ tiền, đơn giản nhưng ít đặc hiệu hơn.

- Xét nghiệm cơ bản: Công thức máu, sinh hóa máu, cấy máu

IV. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán xác định: Chủ yếu dựa vào lâm sàng:

- Có vết thương nghi ngờ là cửa vào.
- Khởi bệnh đầu tiên là cứng hàm, sau đó co cứng các cơ theo thứ tự: Đầu, mặt, thân mình 
và tứ chi. Các cơ co cứng liên tục.
- Cơn giật cứng kịch phát trên nền các cơ co cứng.
- Chưa được tiêm phòng vacxin phòng uốn ván.

2. Chẩn đoán phân biệt
2.1 Khi chỉ có dấu hiệu cứng hàm (ở giai đoạn khởi phát)
- Cần phải chẩn đoán phân biệt với các ổ nhiễm khuẩn khu vực như: Viêm tấy Amydal, 
viêm tấy nền miệng, viêm quanh răng, tai biến răng khôn mọc lệch, viêm khớp thái dương 
hàm...

- Các bệnh này có đặc điểm: Thường đau ở một bên rõ rệt, có sưng hạch bạch huyết khu 
vực kế cận. Không kèm co cứng cơ mặt, cơ gáy, cổ. Cứng hàm nhưng vẫn có thể cố gắng 
há ra được, không gây cứng thêm.
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- Xét nghiệm: Bạch cầu ở máu tăng cao.
2. 2 Khi đã có cơn giật cứng, cần phải phân biệt với
- Viêm màng não: Khác uốn ván là tuy có cứng gáy và cơ lưng, nhưng không cứng hàm. 
Dịch não tuỷ thay đổi theo bệnh lý.
- Ngộ độc Strychnin: Co cứng cơ toàn thân cùng một lúc không qua giai đoạn cứng hàm, 
không sốt, có tiền sử dùng Strychnin.
- Cơn Tetani (do giảm canxi máu): Thường gặp ở trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, thường co 
cứng và co giật ở đầu chi, ít co cứng cơ lưng, không có cứng hàm, khám thấy các dấu hiệu 
Chvostek và Trousseau dương tính.

- Cơn Hysterie: Cơn giật xảy ra đột ngột, trương lực cơ sau cơn trở lại bình thường, không 
sốt, không có vết thương.

- Bệnh dại: Với uốn ván thể sợ nước phải phân biệt với bệnh dại. Trong bệnh dại, chỉ co 
cứng cơ nhất thời, còn uốn ván cứng hàm và co cứng cơ liên tục. Bệnh dại có tiền sử chó 
cắn.

IV. ĐIỀU TRỊ:
1. Nguyên tắc điều trị
- Có 6 nguyên tắc:
+ Chống co cứng và giật cứng.

+ Xử trí vết thương cửa vào của vi khuẩnvà kháng sinh diệt trực khuẩn uốn ván.
+ Trung hòa độc tố uốn ván.
+ Đảm bảo thông khí, chống suy hô hấp.
+ Điều trị các triệu chứng khác: Cân bằng nước điện giải, năng lượng, chống nhiễm toan, 
trợ tim mạch, chống rối loạn thần kinh thực vậtv.v...
+ Săn sóc, hộ lý, dinh dưỡng... tốt thường xuyên.

2. Điều trị cụ thể
2.1 Chống co giật và co cứng cơ
- Là biện pháp quan trọng nhất. Có nhiều loại thuốc có thể được dùng.
- Mục đích điều trị lý tưởng nhất là: khống chế được cơn co giật mà không gây giảm thông 
khí, quá liều thuốc dẫn đến hôn mê.
- Liều lượng thuốc chống co giật co cứng không có liều chung cho tất cả mọi bệnh nhân 
mà phải theo mức độ nặng của bệnh, độ nhậy cảm với thuốc của từng bệnh nhân và điều 
chỉnh hàng giờ theo tiến triển của bệnh.
2.1.1 Chiến thuật điều trị:
- Thuốc nền: Được rải đều trong 24 giờ, ưa chuộng nhất là Diazepam (Valium, Seduxen) 
dùng đường uống (qua sonde dạ dày) hoặc đường tĩnh mạch. Mỗi lần từ 10mg - 20mg, 
cách 1 đến 4 giờ dùng 1 lần. Liều 24 giờ từ 1- 5mg/kg; tối đa có thể tới 8 - 10mg/kg/24giờ. 
Liều 1 lần, khoảng cách giữa các lần dùng thuốc, liều 24 giờ phụ thuộc mức độ co giật, co
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cứng và độ nhậy cảm với thuốc của từng bệnh nhân. Do vậy, để cho thuốc hợp lý phải theo 
dõi số cơn giật và tính chất cơn giật trong 24 giờ.
- Thuốc kết hợp: Được dùng xen kẽ khi nhiều cơn giật mạnh, kéo dài, liên tục theo chỉ định 
của bác sĩ. Thường dùng hỗn hợp liệt thần kinh (cocktail lytic), theo công thức:
+ Aminazin: 25 - 50 mg.
+ Thiantan: 25 - 50 mg (hoặc thay Dimedrol 1% -1ml).
+ Scopolamin: 0,05% x 0,5 ml - 1ml. (hoặc thay bằng Seduxen 10 mg x 1 ống).
+ Natri clorua 90/00: vừa đủ 10ml.
+ Mỗi lần tiêm từ 2-4ml để cắt cơn.

- Một số thuốc khác có thể được dùng trong điều trị chống co giật trong uốn ván nhưng cần 
thận trọng như: Gardenal, dolargan, cloral hydral, penthotal...
2.1.2 Xử trí vết thương cửa vào và thuốc kháng khuẩn:
- Mục đích: Diệt trực khuẩn uốn ván và các vi khuẩn sinh mủ phối hợp, loại trừ nguồn độc 
tố uốn ván và loại trừ một trong những nguồn quan trọng kích thích gây co giật...

- Cụ thể:
+ Mở rộng miệng vết thương, cắt lọc tổ chức hoại tử, phá bỏ các ngóc ngách, lấy dị vật. 
Không khâu kín miệng vết thương (chú ý trước khi xử trí vết thương nên dùng huyết thanh 
kháng độc tố uốn ván và thuốc an thần chống co giật).

+ Nhỏ giọt liên tục dung dịch thuốc tím 1/4000 hoặc nước ô xy già vào vết thương.
+ Kháng sinh: Thường dùng penicilin từ 2 triệu đến 4 triệu UI/ngày cho người lớn, dùng 
khoảng 7 ngày đến 10 ngày.
+ Các kháng sinh khác có thể dùng thay thế là: Ampicillin, khi dị ứng penicilin thì dùng 
erythromycin, metronidazol...

+ Nếu vết thương ở chi bị gẫy xương, dập nát, hoại tử nhiều khó bảo tồn mà cơn co giật đe 
doạ tính mạng bệnh nhân, cần có chỉ định cắt cụt.
2.1.3 Trung hòa độc tố uốn ván:

- Mục đích: Trung hòa các độc tố đang lưu hành ở trong máu và các độc tố từ vết thương 
tiếp tục đột nhập vào máu (không có tác dụng với các độc tố đã gắn vào tổ chức thần kinh).
- Cách dùng:

+ Huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT: serum anti tetanic). SAT được chiết xuất từ 
huyết thanh ngựa đã được gây miễn dịch chống uốn ván. Liều SAT là 10.000 - 15.000 UI 
(có tác dụng như những liều cao hơn), tiêm 3.000 đến 5.000 UI quanh vết thương. Số còn 
lại tiêm bắp, ở vị trí khác (chỉ dùng 1 liều duy nhất). SAT có ưu điểm là rẻ tiền, nhưng có 
thể gây dị ứng và bệnh huyết thanh (khi tiêm nhiều lần). Do vậy phải thử phản ứng trước 
khi tiêm và khi cần thiết thì tiêm theo phương pháp giải mẫn cảm Besredka.
+ Hoặc dùng globulin miễn dịch chống uốn ván của người (TIG: tetanus immune 
globuline) liều dùng 500 đơn vị, tiêm bắp, dùng 1 lần duy nhất. Có tác dụng như liều lượng 
cao hơn. TIG sử dụng an toàn, không có phản ứng, nhưng rất đắt.
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+ Giải độc tố uốn ván (AT: Anatoxin) để tạo miễn dịch chủ động, tiêm ở một chi khác xa 
nơi tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván.
2.1.4 Đảm bảo thông khỉ, chống suy hô hấp:
- Hút đờm dãi, thở ô xy ngắt quãng, giảm chướng bụng (đặt xông dạ dầy, xông hậu môn), 
chống táo bón và bí đái.
- Chống co giật, co cứng cơ.
- Kháng sinh chống bội nhiễm đường hô hấp.
- Chỉ định mở khí quản khi:

+ Khò khè và tắc đờm dãi nhiều.
+ Nuốt khó, nuốt sặc.
+ Cơn giật cứng mạnh, liên tiếp, dài, sau cơn co có tím tái.
+ Lồng ngực gần như không di động, thở nông, tím tái 

+ Có co thắt thanh quản:
- Thông khí nhân tạo (bằng máy hoặc bóp tay) qua lỗ mở khí quản khi:

+ Có biểu hiện tổn thương hô hấp như: Ngừng thở, thậm chí ngay cả khi cơn giật vừa phải 
hoặc tình trạng suy thở kéo dài.
+ Cơn giật mạnh, mau, đáp ứng kém với các thuốc chống co giật. Trường hợp này dùng 
máy hô hấp hỗ trợ kết hợp với các thuốc dãn cơ (Curare).
2.1.5 Điều trị một số triệu chứng khác:
- Bảo đảm năng lượng: Từ 3.000 - 4.000 calo/ngày (bằng đường ăn qua xông và truyền 
tĩnh mạch), tăng cường truyền đạm.

- Cân bằng nước điện giải: Dựa vào áp lực tĩnh mạch trung ương và điện giải đồ để điều 
chỉnh. Tối thiểu lượng nước đưa vào là từ 2-3 lít/24 giờ bằng các loại dịch glucose 5%, 
10%, 30%, ringer lactat...
- Chống nhiễm toan: Bằng dung dịch Natri bicarbonat 1,4%, dùng từ 300 - 500 ml/ngày.
- Trợ tim mạch: Uabain, spactein.

- Vitamin B1, B6 và C.
- Chống rối loạn thần kinh thực vật: Khi mạch quá nhanh dùng:
- Propranolol viên: 40 mg x 1-2v/24 giờ, chia làm 2-4 lần uống (mỗi lần từ 1/2 đến 1 
viên). Dùng khoảng 5-7 ngày. Chú ý: Khi dùng cần thận trọng phải theo dõi mạch, khi 
mạch về < 90 lần/phút thì dừng.
- Có thể dùng Heparin phòng và chống rối loạn đông máu nội mạch, nhất là mao mạch 
phổi.
- Hộ lý săn sóc:
+ Đặt sonde dạ dày (tốt nhất sau khi đã mở khí quản và đã dùng một liều thuốc chống co 
giật đề phòng co thắt thanh quản), sonde bàng quang khi bí đái.
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+ Để ở buồng riêng, yên tĩnh, tránh các kích thích như tiếng động, ánh sáng, hạn chế khám 
xét, tiêm chích...

+ Chống loét: Nằm đệm, xoa bột tal, trở mình và vệ sinh thân thể v.v...
+ Theo dõi các tình trạng: Mạch, huyết áp, nhiệt độ, hô hấp, cơn giật, vã mồ hôi, nước 
tiểu...

V. DỰ PHÒNG.
1. Tiêm vacxin AT (anatoxin)
- Vacxin uốn ván được chế từ độc tố uốn ván đã được làm mất tính độc (giải độc tố).
- Loại vacxin phòng uốn ván của viện Pasteur (Pháp) mỗi liều chứa 40 UI trong 0,5ml. 
Liều 1 và liều 2 tiêm cách nhau khoảng 4 - 6 tuần. Liều thứ 3 tiêm sau liều thứ 2 từ 6 - 12 
tháng (tiêm bắp hoặc dưới da) sau đó cứ 10 năm tiêm nhắc lại 1 mũi.
- Đối với trẻ nhỏ, vacxin uốn ván thường phối hợp với vacxin ho gà, bạch hầu, v.v. để tiêm 
phòng.

2. Phòng bệnh sau khi bị thương
- Cắt lọc, rửa, sát trùng vết thương.
- Tiêm Globulin miễn dịch đặc hiệu của người: Liều 250 UI (2ml) đến 500 UI (4 ml), tiêm 
bắp bảo vệ được 30 ngày.
- Nếu không có loại này thì dùng SAT (Serum Anti-Tetanic): Liều từ 1.500UI đến 3.000 
UI, tiêm bắp.
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I. ĐẠI CƯƠNG.
- Bệnh than là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, từ động vật lây sang người, do trực khuẩn than 
(Bacillus anthracis) gây ra.
- Biểu hiện lâm sàng ở người là hội chứng nhiễm khuẩn-nhiễm độc toàn thân nặng, tổn 
thương thường gặp là ở da. Thể hô hấp và tiêu hóa ít gặp nhưng rất nặng với tỷ lệ tử vong 
cao.
- Bệnh than là một trong những bệnh được xếp vào nhóm bệnh "đặc biệt nguy hiểm". Vi 
khuẩn than dễ được nghiên cứu sử dụng trong chiến tranh sinh học.

- Đường lây chủ yếu là đường da-niêm mạc (da sây sát và niêm mạc), do tiếp xúc với mầm 
bệnh từ các động vật bị bệnh, chết hoặc các sản phẩm từ các động vật này (da, lông...) hoặc 
nha bào ở đất (lây gián tiếp).
+ Thứ yếu: Lây qua đường hô hấp do hít phải bụi có nha bào than (gặp trong xưởng thuộc 
da, chế biến lông động vật...). Trong chiến tranh sinh học, kẻ địch thường áp dụng đường 
lây hô hấp (phun nha bào than dạng aerosol).
+ Đường tiêu hóa: do ăn thịt nhiễm mầm bệnh.

II. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
Nung bệnh: từ vài giờ đến vài ngày (3-9 ngày), nhưng hầu hết trong 48 giờ sau tiếp xúc.
1. Bệnh than thể da
- Mụn than: Là nốt loét, ở vị trí mầm bệnh xâm nhập qua da (thường ở vùng da hở: chân, 
tay, cổ, mặt...), tiến triển qua các giai đoạn: nốt dát, nốt sần, sau thành mụn phổng đỏ tím 
(mụn máu). Ngứa nhiều, bệnh nhân gãi, vỡ ra, hoại tử lan rộng, sau 2-4 ngày tạo thành nốt 
loét lớn, trên bề mặt phủ một vảy cứng mầu đen. Xung quanh vết loét có nhiều mụn phổng 
thứ phát nhỏ (hình ảnh "vòng ngọc"). Tại vết loét, bệnh nhân không có cảm giác đau, kể cả 
khi châm kim. Sau 3-4 tuần, vết loét bong vảy, tạo thành sẹo trắng.

- Phù nề xung quanh vết loét rất mạnh và lan rộng. Phù nề gây chèn ép (phù nề vùng cổ, 
ngực gây chèn vào khí quản...) và có dấu hiệu "rung thịt đông" (dấu hiệu Stephanski).

- Hạch lympho khu vực vết loét thường sưng, nhưng không đau, không hoá mủ.
- Hội chứng nhiễm khuẩn-nhiễm độc toàn thân nặng: Sốt cao 39-400C, rét run, mệt lử, đau 
đầu, mất ngủ... Bạch cầu máu ngoại vi tăng rất cao (320 0 00/mm3).
- Nếu không được điều trị, bệnh than thể da tử vong 5-20%; nếu được điều trị, tử vong ít 
khi xẩy ra.

2. Thể hô hấp
- Hội chứng nhiễm khuẩn-nhiễm độc nặng (như thể da).

- Đau ngực, khó thở, có biểu hiện viêm phổi hoặc viêm phổi-phế quản, khạc ra đờm mầu rỉ 
sắt; có khi tràn dịch màng phổi hoặc phù phổi.
- X quang phổi: Trung thất dãn rộng do viêm hạch trung thất. Nhu mô phổi có hình ảnh 
thâm nhiễm đông đặc lan toả...

- Nặng: Suy thở, tím tái, sốc...

Phác đồ điều trị bệnh than Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

Trang 3/5



3. Thể tiêu hoá
- Hội chứng nhiễm khuẩn-nhiễm độc nặng.

- Đau bụng, nôn oẹ, ỉa phân lẫn máu và nhày... Bệnh cảnh giống một viêm ruột hoại tử 
xuất huyết; đôi khi giống như một cấp cứu bụng ngoại khoa (do viêm hạch mạc treo...)

III. CHẨN ĐOÁN
1. Chẩn đoán xác định
- Dựa vào lâm sàng (chủ yếu là thể da), dịch tễ, nhưng ý nghĩa quyết định cho chẩn đoán là 
xét nghiệm đặc hiệu:
+ Nhuộm-soi: (kỹ thuật này chỉ có giá trị định hướng). Bệnh phẩm là dịch máu ở nốt phổng 
mụn than, đờm, nước tiểu, phân, chất nôn, dịch tổ chức... Nhuộm gram tìm vi khuẩn: gram 
(+). Nhuộm Ziehl - Neelson: phát hiện nha bào.
+ Cấy tìm vi khuẩn.
+ Chẩn đoán nhanh bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang.

+ Phản ứng da với kháng nguyên anthraxcin: tiêm trong da 0,1ml kháng nguyên chiết suất 
từ màng ngoài của vi khuẩn (anthraxcin). Nếu có miễn dịch với bệnh than thì tại chỗ tiêm 
nổi quầng đỏ đường kính >3cm.

- Xét nghiệm cơ bản: Công thức máu, sinh hóa máu, nước tiểu 10 thông số, siêu âm, 
xquang ngực thẳng.

2. Chẩn đoán phân biệt
- Thể da của bệnh than với dịch hạch: Tuy đều có biểu hiện nhiễm khuẩn-nhiễm độc nặng, 
hạch sưng; nhưng trong dịch hạch, hạch sưng to và rất đau, hoá mủ và vỡ...

- Loét của bệnh than với loét trong bệnh tularemia hoặc loét do tụ cầu khuẩn: khác với 
bệnh than, loét trong bệnh tularemia và tụ cầu không có vảy, phù nề ít và chỉ quanh vết 
loét, đau ít hơn...
- Loét của sốt mò: giống nhau là cùng có vảy đen, nhưng nhỏ hơn, không phù nề xung 
quanh, không có phổng nước thứ phát, bạch cầu thường không tăng...

IV. ĐIỀU TRỊ
Cần điều trị thật sớm. Cách ly bệnh nhân trong buồng riêng, nhân viên phục vụ phải có 
găng, ủng phòng bệnh.

1. Kháng sinh
- Penicilin G 4.000.000UI tiêm tĩnh mạch mỗi 4-6giờ x 7-10 ngày.
Hoặc: Ciprofloxacin 400mg mỗi 8-12 giờ. Tetracyclin 0,4 g/lần (hay Doxycyclin 100 
mg)x4 lần/ngày x 7-10 ngày.
- Các kháng sinh thay thế khác: erythromycin, amoxicillin, chloramphenicol...
- Đối với thể hô hấp, tiêu hoá: cần dùng liều cao hơn và phải kết hợp hồi sức.
- Các thuốc trợ tim mạch, bổ sung nước và điện giải.
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- Không được trích rạch các mụn vì dễ gây nhiễm khuẩn huyết.
- Nếu có Gamma globulin đặc hiệu hoặc huyết thanh kháng độc tố than thì dùng tốt.

2. Tiêu chuẩn ra viện
- Khỏi về lâm sàng: Hết sốt, ăn, ngủ, sinh hoạt bình thường, bạch cầu máu ngoại vi bình 
thường... Đối với thể da: mụn than đã bong vảy, liền sẹo.
- Xét nghiệm vi khuẩn hai lần âm tính ở đờm, phân, máu, cách nhau 5 ngày.

V. PHÒNG BỆNH
1. Phòng bệnh chung
- Đảm bảo đúng chế độ kiểm dịch động vật. Các động vật ốm không được giết mổ thịt. 
Động vật ốm chết vì bệnh than phải được chôn sâu, khử trùng tẩy uế đúng quy định...
- Công nhân các lò sát sinh, xưởng chế biến sản phẩm từ động vật (thịt, xương, da, lông...) 
cần thực hiện đúng các quy định bảo vệ, định kỳ kiểm tra sức khoẻ, các tổn thương da 
nhiễm khuẩn cần được điều trị tốt...

- Khử trùng, tẩy uế các chất thải của người và động vật ốm.

2. Đặc hiệu
- Phòng bệnh cho người và động vật có nguy cơ cao bằng vacxin BioThraxT.
- Điều trị dự phòng phơi nhiễm bằng ciprofloxacin (500mg uống 2 lần/ngày) hoặc 
doxycyclin (100mg x 2 lần/ngày). Thời gian điều trị sau phơi nhiễm là trên 6 tuần.

Phác đồ điều trị bệnh than Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

Trang 5/5



SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BÊNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH •  •

8VDK T 1 M < ¥ OICN b i ê n
OUN M I  SOKBAl a tS ttT A l

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 
BÊNH SỐT RÉT 

•

Mã số: QTKT.19.TN 
Phiên bản: 1.0 

Ngày cập nhật: 02/09/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và tên Cao Văn Thắng Nguyễn Tiến Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức danh
Trưởng khoa 

Truyền Nhiễm
Chủ tịch Hội đồng thuốc 

và điều trị Giám đốc Bệnh viện



Phác đồ điều trị bệnh sốt rét Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng KHTH

Khoa Truyền Nhiễm

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

Trang 2/10



I. ĐẠI CƯƠNG:
- Bệnh sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng Plasmodium ở người gây nên. Bệnh 
lây theo đường máu, chủ yếu là do muỗi Anopheles truyền. Có 5 loài ký sinh trùng sốt rét 
gây bệnh cho người: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium 
malariae, Plasmodium ovale và Plasmodium knowlesi. Bệnh thường biểu hiện bằng những 
cơn sốt rét điển hình với ba triệu chứng: rét run, sốt, vã mồ hôi.
- Bệnh tiến triển có chu kỳ và có hạn định nếu không bị tái nhiễm. Ký sinh trùng sốt rét 
gây miễn dịch đặc hiệu nhưng không bền vững. Bệnh lưu hành địa phương, trong những 
điều kiện thuận lợi có thể gây thành dịch, hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, có thuốc điều 
trị đặc hiệu và có thể phòng chống được.
- Ở nước ta bệnh lưu hành chủ yếu vùng rừng, đồi, núi, ven biển nước lợ; bệnh xảy ra
quanh năm, nhưng chủ yếu vào mùa mưa.

II. CHẨN ĐOÁN:
1. Trường hợp sốt rét lâm sàng
Phải đủ 4 tiêu chuẩn:
a) Sốt:
- Có triệu chứng điển hình của cơn sốt rét: sốt rét, sốt nóng và vã mồ hôi.
- Hoặc có triệu chứng không điển hình của cơn sốt rét: Sốt không thành cơn ( Người 
bệnh thấy ớn lạnh, gai rét) hoặc sốt cao liên tục, sốt dao động.
- Hoặc có sốt trong 3 ngày gần đây
b) Không tìm thấy các nguyên nhân gây sốt khác
c) Đang ở hoặc đã đến vùng sốt rét lưu hành trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc có tiền sử
mắc sốt rét trong vòng 2 năm gần đây.

d) Có đáp ứng với thuốc điều trị sốt rét.
2. Xét nghiệm:
a) Các xét nghiệm cơ bản:
- Xét nghiệm công thức máu: số lượng bạch cầu bình thường, số lượng hồng cầu giảm, 
hemoglobin giảm.

- Xét nghiệm sinh hóa máu
- Xét nghiệm nước tiểu tìm hemoglobin, trụ niệu, albumin niệu, hồng cầu niệu.
- Trong các thể lâm sàng có biến chứng có tình trạng giảm đường máu, rối loạn chức 
năng gan, thận, rối loạn điện giải, rối loạn thăng bằng kiềm toan, rối loạn đông máu.
b) Xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét
- Kỹ thuật xét nghiệm lam máu nhuộm giemsa: Là kỹ thuật phổ biến trong phát hiện ký 
sinh trùng sốt rét, kết quả trả lời nhanh trong vòng 2 giờ. Nếu lần đầu xét nghiệm âm tính 
mà vẫn còn nghi ngờ người bệnh bị sốt rét, thì phải làm xét nghiệm thêm 2-3 lần nữa, cách 
nhau 8h hoặc vào thời điểm người bệnh đang lên cơn sốt.
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- Kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện sốt rét (Rapid diagnostic tests -  RDTs): 
Sử dụng trong những trường hợp sau: nơi không có kính hiển vi, thôn bản cách xa nơi có 
kính hiển vi trên 1 giờ đi bộ, để chẩn đoán nhanh khi cần thiết. Không sử dụng kỹ thuật xét 
nghiệm phát hiện kháng thể để chẩn đoán xác định mắc sốt rét.
c) Kỹ thuật sinh học phân tử: Kỹ thuật xác định gen của ký sinh trùng sốt rét trong máu.

3. Các thể lâm sàng
3.1 Sốt rét chưa biến chứng (Sốt rét thường)
- Là trường hợp bệnh sốt rét mà không có dấu hiệu đe dọa tính mạng người bệnh. Chẩn 
đoán dựa vào 3 yếu tố: Dịch tễ, triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm.

- Dịch tễ: đang sinh sống hoặc đã đến vùng sốt rét lưu hành, hoặc có tiền sử mắc sốt rét 
trong 2 năm gần đây.
- Lâm sàng:

+ Có cơn sốt rét điển hình có 3 giai đoạn: rét run -  sốt nóng -  ra mồ hôi.
+ Hoặc có cơn sốt không điển hình như: Sốt không thành cơn, ớn lạnh, gai rét (Hay gặp ở 
người sống lâu trong vùng sốt rét lưu hành). Sốt liên tục hoặc dao động (hay gặp ở trẻ em, 
người bệnh bị sốt rét lần đầu).
+ Những dấu hiệu khác: thiếu máu, gan to, lách to.
- Xét nghiệm: Khi xét nghiệm máu có lý sinh trùng thể vô tính, hoặc kỹ thuật PCR 
dương tính, hoặc xét nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể sốt rét dương tính.

3.2 Sốt rét biến chứng/ác tính:
a. Lâm sàng
- Rối loạn ý thức ( Người lớn G < 15 điểm, trẻ em Blantyre < 5 điểm).
- Hôn mê ( Người lớn G < 10 điểm, Trẻ em Blantyre < 3 điểm).

- Mệt lả không có khả năng tự ngồi, đứng và đi lại.
- Co giật trên 2 cơn/24h

- Thở sâu >20 lần/phút và rối loạn nhịp thở

- Phù phổi cấp, có ran ẩm ở 2 đáy phổi.
- Có hội chứng suy hô hấp cấp; khó thở (Tím tái, có kéo cơ hô hấp) và SpO2 < 92%.
- Suy tuần hoàn hoặc sốc ( HATT người lớn < 80 mmHg và trẻ em < 50 mmHg).

- Suy thận cấp: Nước tiểu < 0.5 ml/kg/giờ (Cả người lớn và trẻ em).
- Nước tiểu màu đỏ nâu sau đó chuyển màu đen (Đái huyết cầu tố).
- Vàng da niêm mạc.

- Chảy máu tự nhiên (Dưới da, trong cơ, chảy máu tiêu hóa) hoặc tại chỗ tiêm.
b. Xét nghiệm:
- Mật độ KST sốt rét: > 10% hồng cầu nhiễm P. Falciparum.
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- Đường huyết < 70mg/dl ( Hoặc < 4 mmol/l, hạ đường huyết nặng nếu < 50 mg/dl hoặc < 
2.7 mmol/l).
- Toan chuyển hóa: pH < 7.35

- Hemoglobin < 7g/dl, hematocrit < 20% ( Trẻ em Hb< 5g/dl hay Hct < 15mg%)
- Lactat máu > 5mmol/l
- Creatinin huyết thanh > 3mg% hoặc > 265 mmol/l ( Cả người lớn và trẻ em).
- Chụp Xquang phổi có hình mờ 2 rốn phổi và đáy phổi (Phù phổi cấp).
- Bilirubin toàn phần > 3mg%.
3.3 Một số biểu hiện thường gặp trong sốt rét ác tính ở trẻ em và phụ nữ có thai.

- Trẻ em: thiếu máu nặng, hôn mê, co giật, hạ đường huyết, suy hô hấp, toan chuyển hóa.
- Phụ nữ có thai: hạ đường huyết ( Thường sau điều trị Quinin), thiếu máu, sảy thai, đẻ 
non, nhiễm trùng hậu sản sau sảy thai hoặc đẻ non).
3.4 Chẩn đoán phân biệt:

- Phân biệt sốt rét thường: Nếu xét nghiệm KST sốt rét âm tính cần phân biệt với sốt do các 
nguyên nhân:Sốt xuất huyết Dengue, thương hàn, sốt mò, cảm cúm, viêm họng, viêm 
amidan, viêm màng não...

- Phân biệt sốt rét ác tính:
+ Hôn mê: do viêm não, viêm màng não, nhiễm khuẩn nặng.
+ Vàng da, vàng mắt: Do xoắn khuẩn, nhiễm khuẩn đường mật, viêm gan virus, tan 
h u y ế t.
+ Sốc nhiễm khuẩn: nhiễm khuẩn huyết, sốt mò.

+ Suy hô hấp cấp: do các nguyên nhân khác.
III. ĐIỀU TRỊ:
1, Nguyên tắc điều trị:
- Điều trị sớm, đúng và đủ liều.
- Điều trị bằng thuốc cắt cơn sốt kết hợp với các thuốc chống lây lan nếu do P.Falciparum, 
kết hợp với thuốc tiệt căn nếu do P.Vivax, P.Ovale.
- Nếu do P.Falciparum phải phối hợp thuốc để hạn chế kháng thuốc và tăng hiệu lực điều 
trị.

- Kết hợp với điều trị hỗ trợ và nâng cao thể trạng.
- Sốt rét ác tính phải chuyển về đơn vị hồi sức cấp cứu bệnh viện tuyến huyện trở lên, theo 
dõi chặt chẽ và hồi sức tích cực.
2. Điều trị cụ thể
2.1 Điều trị sốt rét thể thông thường

a, Phác đồ điều trị ưu tiên:
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- Nhiễm P.Falciparnm
+ DHA-PPQ uống 3 ngày + Primaquin 0.5 mg bazo/kg liều duy nhất. Nếu đồng nhiễm 
P.Falciparnm thời gian dùng Primaquin kéo dài 14 ngày.
+ Phụ nữ có thai 3 tháng đầu nhiễm hoặc đồng nhiễm P.Falciparum: thay bằng Quinin 
Sulfat + Clindamycin điều trị 7 ngày.
+ Phụ nữ có thai > 3 tháng và trẻ < 3 tuổi nhiễm hoặc đồng nhiễm P.Falciparum: Chỉ dùng 
DHA-PPQ.
- Nhiễm P.Vivax, P.Ovale: Cloroquin uống 3 ngày + Primaquin 0.25mg bazo/kg/ngày x 14 
ngày. Phụ nữ có thai và trẻ < 3 tuổi chỉ dùng Chloroquin trong 3 ngày.
- Nhiễm P.Malariae/P.Knowlesi: Dùng Chloroquin trong 3 ngày.
- Chẩn đoán bằng lâm sàng chưa có xét nghiệm: chỉ dùng DHA-PPQ, phụ nữ có thai 3 
tháng đầu thay bằng Quinin sulfat + Clindamycin.
b, Phác đồ điều trị thay thế: chọn một trong các phác đồ sau:
- Quinin + Doxycyclin điều trị 7 ngày.
- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 8 tuổi: Quinin + Clindamycin điều trị 7 ngày.
Lưu ý: DHA (Dihydroartemisinin) -  PPQ ( Piperaquin Phosphat): Biệt dược CV Artecan, 
Arterakine.
2.2 Điều trị sốt rét ác tính
a, Điều trị đặc hiệu: Dùng Artesunat tiêm hoặc Quinin:
- Ưu tiên Artesunat tiêm: Liều đầu 2.4 mg/kg, nhắc lại sau 12h. Sau đó 2.4 mg/kg/ngày. 
Khi tỉnh thay bằng DHA-PPQ uống 3 ngày.

- Quinin dihydrochlorid tiêm hoăc truyền tĩnh mạch: 8h đầu liều 20mg/kg, sau đó cứ mỗi 
8h dùng 10mg/kg. Khi tỉnh thay bằng uống Quinin Sulfat + Doxycyclin đủ 7 ngày, hoặc 
DHA-PPQ đủ 3 ngày.
b, Điều trị sốt rét ác tính ở phụ nữ có thai
- Trong 3 tháng đầu: Quinin dihydrochlorid + Clindamycin.

- Có thai trên 3 tháng: Artesunat tiêm, khi tỉnh thay bằng DHA-PPQ uống 3 ngày.
2.3 Điều trị hỗ trợ
a, Sốt cao: Chườm mát, dùng hạ nhiệt Paracetamol 10mg/kg/lần, không quá 4 lần tr ong 
24h, khi nhiệt độ > 38.5

b, Cắt cơn co giật:
- Dùng Diazepam, liều 0.1 -  0.2 mg/kg tiêm tĩnh mạch chậm ( Hoặc bơm qua hậu môn liều
0.5 -  1.0 mg/kg). Tiêm nhắc lại nếu còn co giật, nhưng không quá 2 lần.

- Hoặc Phenolbacbital liều 15 mg/kg, sau đó duy trì 5 mg/kg/ngày.
c, Xử trí sốc:
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- Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) và duy trì < 6.5 cm H2O nếu không suy hô hấp ( < 
5 cm H20 nếu suy hô hấp).
- Nếu huyết áp không cải thiện: Dùng thuốc vận mạch Noradrenalin, hoặc Dopamin. Khi 
dùng Noradrenalin liều 3mg/h huyết áp vẫn cải thiện phối hợp thêm Adrenalin.
Người lớn duy trì HATT > 90mmHg, trẻ em 10 tuổi > 80 mmHg, 1 tháng -  10 tuổi > 
70mmHg và sơ sinh > 60 mmHg.

d, Xử trí suy hô hấp:
- Hút đờm dãi, nằm đầu cao 30 độ, thở oxy duy trì SpO2 > 92%.
- Nếu hôn mê Glasgow < 13 điểm: Đặt nội khí quản, thở máy thể tích lưu thông 6 ml/kg, 
tần số tính theo lứa tuổi, FiO2 50%, PEEP 5 cm nước.
- Nếu tổn thương phổi nặng: Tỉ lệ P/F < 300: Thở máy theo phương thức ARDS

e, Xử trí suy thận cấp
Trong trường hợp người bệnh suy thận cấp thể vô niệu hoặc thiểu niệu cần hạn chế truyền 
dịch và duy trì cân bằng lượng nước vào như sau:
Lượng nước vào = Lượng nước ra + 500 ml
- Nếu người bệnh có toan chuyển hóa (HCO3- < 15 mmol/l) có thể truyền Natri bicarbonat 
1,4%, theo dõi khí máu động mạch để điều chỉnh thích hợp.

- Nếu Huyết áp > 90 mmHg, nước tiểu < 0,5ml/kg cân nặng cần dùng thêm Furosemid từ 
40 mg - 80mg tiêm tĩnh mạch, theo dõi đáp ứng của thận và điều chỉnh dịch truyền và liều 
Furosemid sao cho duy trì nước tiểu 80-100 ml/giờ, nếu vẫn không có kết quả thì phải lọc 
máu (chạy thận nhân tạo hoặc lọc máu liên tục nếu có tụt huyết áp).
- Chỉ định lọc máu khi:

• Nước tiểu 24 giờ < 500 ml sau khi đã được bù dịch đủ và dùng thuốc lợi tiểu.
• Hoặc người bệnh có phù hoặc đe dọa phù phổi cấp.
• Hoặc có một trong các tiêu chuẩn sau: Creatinin máu > 500 Mmol/l, kali máu > 6 mmol/l, 
pH < 7,25 mà không điều chỉnh được bằng Bicacbonat.

• Lactac máu > 5 mmol/l.
- Khoảng cách lọc: Lọc máu hàng ngày hay cách ngày phụ thuộc mức độ thừa dịch, tình 
trạng của người bệnh.

f, Xử trí thiếu máu do huyết tán hoặc xuất huyết:
- Truyền khối hồng cầu khi Hematocrit < 20% hoặc hemoglobin < 7g/dl.
- Truyền khối tiểu cầu khi tiểu cầu < 20.000/ml máu nếu không làm thủ thuật xâm lấn hoặc 
< 50.000/ml nếu làm các thủ thuật xâm lấn.
- Không truyền Plasma nhưng nếu PT < 50% mà cần làm thủ thuật xâm lấn thì nên truyền.
g, Xử trí hạ đường huyết:

- Duy trì ăn qua ống thông dạ dày liên tục hoặc nhiều bữa.
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- Nếu có hạ đường huyết thì tiêm tĩnh mạch chậm 30-50 ml Glucose ưu trương 20% (trẻ 
em 1-2 ml/kg), sau đó truyền duy trì Glucose 10% liên tục 24 giờ đặc biệt ở các người 
bệnh có vàng da, suy gan cấp (mỗi giờ 5-6 gam glucose) để tránh hạ đường huyết tái phát, 
ngược lại nếu có tăng đường máu >10 mmol/l thì truyềninsulin tĩnh mạch liên tục liều thấp 
1-2 đơn vị /giờ (duy trì đường huyết khoảng 8-10 mmol/l).

h, Xử trí đái huyết cầu tố:
- Dấu hiệu và triệu chứng thường gặp của sốt rét đái huyết cầu tố là cơn sốt rét điển hình có 
vàng da-niêm mạc và nước tiểu màu như nước vối hay cà phê đen. Cần hỏi kỹ bệnh sử đái 
huyết cầu tố, các loại thuốc mới dùng gần đây, xét nghiệm máu tìm ký sinh trùng sốt rét và 
thử nước tiểu tìm hemoglobin, số lượng hồng cầu nhiều lần (trong đái huyết cầu tố số 
lượng hồng cầu giảm rất nhanh) và xét nghiệm G6PD nếu có điều kiện.

- Xử trí:
+ Truyền Natri clorua 0,9% và các dịch khác duy trì lượng nước tiểu > 2500 ml/24 giờ, 10
12 ml/kg/24 giờ với trẻ em.

+ Truyền khối hồng cầu khi Hematocrit < 25% hoặc hemoglobin < 7g/dl.
+ Nếu đang dùng Primaquin hoặc Quinin mà xuất hiện đái huyết cầu tố thì ngừng ngay 
thuốc và thay bằng thuốc sốt rét khác.
+ Nếu người bệnh bị suy thận thì xử trí như suy thận do sốt rét ác tính.
Chú ý: Hiện tượng đái huyết cầu tố thường gặp trên người thiếu G6PD, khi gặp các tác 
nhân gây ô xy hóa như thuốc, nhiễm khuẩn và một số loại thức ăn. Vì vậy cần hỏi kỹ tiền 
sử, xét nghiệm máu nhiều lần để xác định đái huyết cầu tố do ký sinh trùng sốt rét và loại 
trừ đái huyết cầu tố do các nguyên nhân khác.
i, Điều chỉnh rối loạn nước điện giải, kiềm toan

- Cân người bệnh hàng ngày (nếu có điều kiện) hoặc tính lượng dịch vào-ra đầy đủ
- Dấu hiệu mất nước: Giảm đàn hồi da, môi khô, mạch nhanh, huyết áp hạ, giảm độ căng 
nhãn cầu, nước tiểu ít.

- Xử trí:
+ Dùng các dịch truyền đẳng trương nhưng không quá 2,5 lít/ngày với người lớn và 
20ml/kg trong 1-2 giờ đầu đối với trẻ em và theo dõi các xét nghiệm điện giải đồ, huyết áp 
và nước tiểu.
+ Nếu người bệnh có toan huyết (HCO3- <15 mmol/l) có thể truyền natri bicarbonat 1,4%, 
theo dõi khí máu động mạch để điều chỉnh thích hợp.

Chú ý: Xác định thiểu niệu, vô niệu bằng cách đo lượng dịch thải ra (nước tiểu, chất nôn...) 
và lượng dịch đưa vào. Cần thận trọng việc bù nước để tránh phù phổi cấp (đặc biệt đối với 
người bệnh suy thận), theo dõi huyết áp, áp lực tĩnh mạch trung tâm và hematocrit. Trước 
một người bệnh thiểu, vô niệu (lượng nước tiểu < 400 ml/24 giờ) cần tìm nguyên nhân do 
thiếu nước hay do suy thận cấp.
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k, Chăm sóc, nuôi dưỡng:
- Để người bệnh nằm nơi sạch sẽ, khô, thoáng mát, tránh gió lùa, xoay trở 2-3 giờ một lần 
tránh loét tư thế (nên nằm đệm chống loét).

- Theo dõi người bệnh chặt chẽ: bằng máy theo dõi nếu có điều kiện.
- Theo dõi: Huyết áp, mạch, SpO2, nước tiểu, ý thức, nhịp thở 1 giờ /lần nếu người bệnh có 
tụt huyết áp, đo nhiệt độ 3 giờ/ lần.
- Mạch, huyết áp, nhịp thở, nước tiểu, ý thức 3 giờ/lần nếu người bệnh ổn định.
- Dinh dưỡng: Chế độ ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng (khoảng 1500 - 2000 calo/ngày). Cho 
người bệnh ăn lỏng qua ống thông dạ dày nhiều bữa nhỏ hoặc nhỏ giọt liên tục nếu người 
bệnh hôn mê. Nếu người bệnh nôn nhiều, không thể ăn qua đường tiêu hóa thì nuôi dưỡng 
qua đường tĩnh mạch.
l, Chỉ định kháng sinh: Khi có bội nhiễm, cần cấy máu trước khi dùng kháng sinh. Phụ nữ 
sảy thai hoặc đẻ non cần điều trị phòng nhiễm khuẩn tử cung.

2.4 Theo dõi trong quá trình điều trị

a) Theo dõi lâm sàng:
- Nếu bệnh diễn biến nặng hơn hoặc trong 3 ngày điều trị mà người bệnh vẫn sốt hoặc tình 
trạng bệnh xấu đi và còn ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) thì dùng thuốc điều trị thay thế.
- Nếu bệnh diễn biến nặng hơn hoặc trong 3 ngày điều trị mà người bệnh vẫn sốt hoặc tình 
trạng bệnh xấu đi và không còn ký sinh trùng sốt rét thì tìm nguyên nhân khác.

- Nếu người bệnh bị nôn trong vòng 30 phút sau khi uống thuốc, thì phải uống liều khác 
thay thế hoặc dùng thuốc dạng tiêm.
b) Theo dõi ký sinh trùng:

- Lấy lam máu kiểm tra KSTSR hàng ngày.
- Chỉ cho người bệnh ra viện khi kết quả soi lam âm tính.
2.5 Xử trí các trường hợp điều trị thất bại

Tất cả các trường hợp điều trị thất bại, phải lấy lam máu để xét nghiệm lại và điều trị như 
sau:
a) Xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm trong vòng 3 ngày đầu và còn ký sinh trùng sốt rét thì 
phải điều trị như sốt rét ác tính.
b) Nếu người bệnh xuất hiện lại KSTSR trong vòng 14 ngày, điều trị bằng thuốc điều trị 
thay thế.
c) Nếu người bệnh xuất hiện lại KSTSR sau 14 ngày, được coi như tái nhiễm và điều trị 
bằng thuốc lựa chọn ưu tiên.

d) Nếu gặp các trường hợp điều trị thất bại đối với một loại thuốc sốt rét tại cơ sở điều trị, 
cần báo lên tuyến trên để tiến hành xác minh KSTSR kháng thuốc.
- Cần thông báo các trường hợp điều trị thất bại.
- Xuất viện: Khi lâm sàng ổn định và kết quả soi lam âm tính.

Phác đồ điều trị bệnh sốt rét Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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IV. PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT
1. Các biện pháp bảo vệ cá nhân

- Biện pháp vật lý: nằm màn, lưới chắn muỗi, bẫy vợt muỗi, mặc quần áo dài... tránh muỗi 
đốt.
- Biện pháp sinh học: nuôi cá ăn bọ gậy, chế phẩm sinh học diệt bọ gậy...
- Các biện pháp hóa học: phun hóa chất, tẩm màn hóa chất (màn tẩm hóa chất tồn lưu lâu), 
tẩm rèm, chăn... kem muỗi, hương muỗi...
2. Các chỉ định sử dụng thuốc điều trị bệnh sốt rét

2.1. Điều trị người bệnh sốt rét:
Bao gồm người bệnh được xác định mắc sốt rét và sốt rét lâm sàng.
2.2. Điều trị mở rộng
Chỉ áp dụng ở các vùng đang có dịch. Trung tâm Phòng chống sốt rét/Trung tâm y tế dự 
phòng cấp tỉnh quyết định chọn đối tượng và phạm vi điều trị mở rộng.

2.3. Cấp thuốc tự điều trị
- Đối tượng: người vào vùng sốt rét lưu hành nặng trên 1 tuần (khách du lịch, người đi 
rừng, ngủ rẫy, người qua lại biên giới vùng sốt rét lưu hành).
- Chỉ áp dụng cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ không nằm trong 
vùng sốt rét kháng thuốc.
- Cán bộ y tế từ tuyến xã trở lên mới được cấp thuốc tự điều trị, hướng dẫn cho họ biết 
cách sử dụng thuốc và theo dõi sau khi trở về.
- Thuốc sốt rét được cấp để tự điều trị là Dihydroartemisinin-Piperaquin, liều theo tuổi 
trong 3 ngày

Phác đồ điều trị bệnh sốt rét Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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I. ĐẠI CƯƠNG
Theo qui định tại Điều 2 của Pháp lệnh phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy 
giảm miễn dịch mắc phải ở người ( HIV/AIDS), thuật ngữ HIV và AIDS được hiểu như 
sau:
- HIV là loại virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. HIV có thể lây 
truyền qua quan hệ tình dục, qua đường máu hoặc truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ 
mang thai, sinh đẻ và cho con bú.
- AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm HIV gây tổn thương hệ thống miễn dịch của 
cơ thể, làm cho cơ thể không còn khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh và dẫn đến 
chết người.
- Nhiễm trùng cơ hội là những nhiễm trùng xảy ra nhân cơ hội cơ thể bị suy giảm miễn 
dịch do bị nhiễm HIV.

Hiện nay, dưới sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, HIV/AIDS được hiểu sâu sắc hơn như 
sau:
- HIV là virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. HIV gây tổn 
thương hệ thống miễn dịch của cơ thể và làm cho cơ thể không còn khả năng chống lại các 
tác nhân gây bệnh dẫn đến chết người.
- AIDS là giai đoạn cuối cùng của quá trình nhiễm HIV được thể hiện bởi các bệnh nhiễm 
trùng cơ hội, ung thư và các bệnh liên quan đến rối loạn miễn dịch dẫn đến tử vong. Thời 
gian từ khi nhiễm HIV đến biến chuyển thành bệnh AIDS tùy thuộc vào hành vi và đáp 
ứng miễn dịch của từng người nhưng tựu chung lại trong khoảng thời gian trung bình là 5 
năm.

II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG 
1. Lâm sàng
1.1 Nhóm triệu chứng chính:
- Sụt cân trên 10% cân nặng.

- Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng.
- Sốt kéo dài trên 1 tháng.
1.2 Nhóm triệu chứng phụ:
- Ho dai dẳng trên 1 tháng.

- Ban đỏ, ngứa da toàn thân.
- Nổi mụn rộp toàn thân (bệnh Herpes).

- Bệnh Zona (giời leo) tái đi tái lại.
- Nhiễm nấm (tưa) ở hầu, họng, kéo dài hay tái phát.
- Nổi hạch ít nhất là 2 nơi trên cơ thể (không kể hạch bẹn) kéo dài trên 3 tháng.
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Phân loại giai đoạn lâm sàng bệnh HIV ở người lớn, vị thành niên và trẻ em
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Người lớn và vị thành niên Trẻ em

Giai đoạn lâm sàng 1

Không triệu chứng
Bệnh lý hạch toàn thân dai dẳng

Không triệu chứng
Bệnh lý hạch lympho toàn thân dai dẳng

Giai đoạn lâm sàng 2

- Sụt cân vừa phải không rõ nguyên 
nhân
(<10% cân nặng cơ thể
- Nhiễm trùng đường hô hấp tái phát 
(viêm xoang, viêm amidan, viêm tai 
giữa, viêm họng)
- Bệnh zô-na
- Viêm khóe miệng

- Loét miệng tái phát
- Phát ban sẩn ngứa
- Nấm móng
- Viêm da bã nhờn

- Gan lách to dai dẳng không rõ 
nguyên nhân
- Nhiễm trùng đường hô hấp trên mạn 
tính hoặc tái phát (viêm tai giữa, chảy 
dịch tai, viêm xoang, viêm amidan)
- Bệnh zô-na
- Hồng ban vạch ở lợi

- Loét miệng tái phát
- Phát ban sẩn ngứa
- Nấm móng
- Nhiễm vi rút mụn cơm lan rộng
- U mềm lây lan rộng
- Viêm da đốm lan toả
- Sưng tuyến mang tai dai dẳng không 
rõ nguyên nhân

Giai đoạn lâm sàng 3

- Sụt cân mức độ nặng không rõ nguyên 
nhân
(>10% cân nặng cơ thể)

- Tiêu chảy mạn tính kéo dài trên 1 
tháng không rõ nguyên nhân

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân 
(không liên tục hoặc liên tục trên 1 
tháng)
- Nấm candida miệng kéo dài
- Bạch sản dạng lông ở miệng

- Lao phổi

- Suy dinh dưỡng ở mức độ trung bình 
không rõ nguyên nhân không đáp ứng 
thích hợp với điều trị chuẩn

- Tiêu chảy kéo dài không rõ nguyên 
nhân (từ 14 ngày trở lên)
- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân 
(trên 37.5°C, không liên tục hoặc liên 
tục kéo dài trên 1 tháng)
- Nấm candida miệng kéo dài (sau 6 
tuần đầu)
- Bạch sản dạng lông ở miệng
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- Nhiêm khuân nặng (như viêm mủ 
màng phổi, viêm mủ cơ, nhiêm trùng 
xương khớp, hoặc viêm màng não, 
nhiêm khuân huyết)
- Viêm loét miệng, viêm lợi hoặc viêm 
quanh răng hoại tử cấp
- Thiếu máu (<8 g/dl), giảm bạch cầu 
trung tính (<0,5 x 10A9/l), hoặc giảm 
tiểu cầu mạn tính (< 50 x 10A9/1) không 
rõ nguyên nhân

- Lao hạch
- Lao phổi
- Viêm phổi nặng tái diên do vi khuân
- Viêm lợi hoặc viêm quanh răng loét 
hoại tử cấp
- Thiếu máu (<8 g/dl), giảm bạch cầu 
trung tính (<0,5 x 10A9/l), hoặc giảm 
tiểu cầu mạn tính (< 50 x 10A9/l) không 
rõ nguyên nhân

- Viêm phổi kẽ dạng lympho có triệu 
chứng. Bệnh phổi mạn tính liên quan 
đến HIV, bao gồm cả giãn phế quản.

Giai đoạn lâm sàng 4

- Hội chứng suy mòn do HIV

- Viêm phổi do Pneumocystis jirovecii 
(PCP)
- Viêm phổi do vi khuẩn tái phát
- Nhiễm herpes simplex mãn tính (môi 
miệng, sinh dục, hoặc hậu môn, trực 
tràng) kéo dài trên 1 tháng, hay herpes 
nội tạng bất kể vị trí nào)
- Nhiễm nấm candida thực quản (hoặc 
nấm candida khí quản, phế quản hoặc 
phổi)
- Lao ngoài phổi
- Kaposi sarcoma
- Nhiễm cytomegalovi rút (viêm võng 
mạc hoặc nhiễm cytomegalovi rút tạng 
khác)
- Toxoplasma ở thần kinh trung ương 
(sau thời kỳ sơ sinh)
- Bệnh lý não do HIV
- Nhiễm nấm cryptococcus ngoài phổi, 
bao gồm cả viêm màng não

- Nhiễm mycobacteria không phải lao 
lan tỏa Bệnh lý não chất trắng đa ổ tiến 
triển

- Gầy mòn, còi cọc nặng hoặc suy dinh 
dưỡng nặng không giải thích được 
không đáp ứng phù hợp với điều trị 
chuẩnthông thường
- Viêm phổi do Pneumocystis jirovecii 
(PCP)
- Nhiễm khuẩn nặng tái diễn, như 
viêm mủ màng phổi, viêm mủ cơ, 
nhiễm trùng xương khớp, hoặc viêm 
màng não nhưng loại trừ viêm phổi
- Nhiễm herpes mãn tính (Nhiễm 
herpes simplex mạn tính ở môi miệng 
hoặc ngoài da kéo dài trên 1 tháng hoặc 
ở bất cứ tạng nào)
- Nhiễm nấm candida thực quản (hoặc 
nấm candida khí quản, phế quản hoặc 
phổi)
- Lao ngoài phổi
- Kaposi sarcoma
- Nhiễm cytomegalovirus (viêm võng 
mạc hoặc nhiễm cytomegalovi rút tạng 
khởi phát sau 1 tháng tuổi)
- Toxoplasma ở thần kinh trung ương 
(sau thời kỳ sơ sinh)
- Bệnh lý não do HIV
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- Nhiễm cryptosporidium mạn tính
- Nhiễm Isosporia mạn tính
- Nhiễm nấm lan tỏa (bệnh do
histoplasma ngoài phổi,
coccidioidomycosis, penicilliosis) U 
lympho (u lympho không Hodgkin não 
hoặc tế bào B)
- Bệnh lý thận hoặc bệnh lý cơ tim liên 
quan tới HIV

- Nhiễm khuẩn huyết tát phát (bao 
gồm cả Salmonella không thương hàn)
- Ung thư cổ tử cung xâm lấn

- Bệnh leishmania lan toả không điển 
hình

- Nhiễm nấm cryptococcus ngoài phổi, 
bao gồm cả viêm màng não

- Nhiễm mycobacteria không phải lao 
lan tỏa
- Bệnh lý não chất trắng đa ổ tiến triển
- Nhiễm cryptosporidium mạn tính (có 
tiêu chảy)
- Isosporiasis mạn tính
- Nhiễm nấm lan tỏa (bệnh do
histoplasma ngoài phổi,
coccidioidomycosis, penicilliosis)
- U lympho (không Hodgkin thể não 
hoặc tế bào B)
- Bệnh lý thận hoặc bệnh lý cơ tim liên 
quan tới HIV

III. XÉT NGHIỆM

1. Xét nghiệm sàng lọc HIV
- Nếu kết quả xét nghiệm sàng lọc âm tính: tư vấn và trả lời kết quả âm tính ngay cho 
khách hàng, lưu ý tư vấn về thời kỳ cửa sổ. Các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao cần 
được tư vấn về các biện pháp dự phòng nhiễm HIV và hẹn xét nghiệm lại sau 6 tháng.
- Nếu kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính, cần làm xét nghiệm khẳng định để chẩn 
đoán nhiễm HIV

2 Xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV
2.1 Các kỹ thuật xét nghiệm
a, Xét nghiệm phát hiện virus
- Kỹ thuật PCR RNA dựa trên nguyên lý khuếch đại chuỗi gen của virus lên nhiều lần để 
phát hiện sự có mặt của virus. Xét nghiệm phát hiện RNA khoảng 40-50 bản sao/ml huyết 
tương, phát hiện virus sau nhiễm 6 ngày.
- Kỹ thuật PCR DNA tìm tiền virux gắn vào DNA tế bào nhiễm và được khuếch đại lên 
nhiều lần. Kỹ thuật này có thể phát hiện 1/100.000 tế bào bị nhiễm tiền virus.
- Kỹ thuật phát hiện kháng nguyên P24 HIV: Phát hiện sau nhiễm 14 ngày.

- Kỹ thuật nuôi cấy HIV: Dùng tế bào đơn nhân nuôi cấy HIV, ít được ứng dụng
b, Các xét nghiệm huyết thanh học
- Kháng thể HIV thường xuất hiện khoảng 3-12 tuần sau nhiễm trùng. Thời gian kể từ khi 
nhiễm đến khi xuất hiện kháng thể được gọi là thời kỳ cửa sổ.
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- Xét nghiệm sàng lọc: xét nghiệm miễn dịch gắn men ELISA hoặc EIA có độ nhạy cao 
> 99,5%. Khi nghi ngờ nhiễm HIV phải làm thêm xét nghiệm có độ đặc hiệu cao.
- Xét nghiệm khẳng định:

+ Western Blot: Xét nghiệm nãy phát hiện được Protein tương ứng với ba gen (gag, pol và 
env) của HIV
+ Hoặc thực hiện đồng thời các kỹ thuật ELISA
2.2. Ứng dụng trong chẩn đoán
- Đối với trẻ dưới 18 tháng: Sử dụng kỹ thuật PCR DNA
- Đối với trẻ trên 18 tháng và người lớn: Sử dụng kỹ thuật phát hiện kháng thể.

Lưu ý: Chỉ những phòng xét nghiệm được Bộ Y Tế cấp phép mới được quyển thông báo 
kết quản xét nghiệm HIV.
2.3 Xét nghiệm miễn dịch
Đánh giá số lượng tế bào CD4, làm 3-6 tháng/lần. Khi số lượng tế bào CD4 càng giảm thì 
nguy cơ bị nhiễm trùng càng cao và mắc càng nhiều bệnh nhiễm trùng nặng.

- Trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng tỉ lệ % tế bào CD4
- Trẻ em trên 6 tuổi sử dụng tỉ lệ % hoặc giá trị thực của tế bào CD4.
2.4 Xét nghiệm tiên lượng tiến triển bệnh 

Dựa vào các xét nghiệm sau:
- Xét nghiệm PCR ARN: Đếm tải lượng virus
- Xét nghiệm CD4: Đánh giá tình trạng miễn dịch

2.5 Các xét nghiệm khác:
- Xét nghiệm theo dõi điều trị HIV: công thức máu, men gan ALT/AST, chức năng thận, 
điện giải đồ và xét nghiệm sàng lọc lao. Xét nghiệm công thức máu và ALT/AST định kì 
3-6 tháng/lần
- Xét nghiệm chẩn đoán các nhiễm trùng cơ hội: dựa theo từng bệnh nhiễm trùng cơ hội cụ 
thể.

IV. CHẨN ĐOÁN
Bao gồm:
- Chẩn đoán tình trạng nhiễm HIV
- Chẩn đoán giai đoạn lâm sàng
- Chẩn đoán tình trạng miễn dịch

1. Chẩn đoán xác định nhiễm HIV
1.1 Chẩn đoán xác định nhiễm HIV ở trẻ > 18 tháng tuổi và người lớn

Chẩn đoán xác định nhiễm HIV cho trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên và người lớn dựa vào xét 
nghiệm kháng thể HIV. Một người được xác định nhiễm HIV khi có mẫu huyết thanh

Phác đồ điều trị HIV/AIDS Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017
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dương tính cả 3 lần bằng ba loại sinh phâm khác nhau, sử dụng các nguyên lý phản ứng 
khác nhau và phương pháp chuân bị kháng nguyên khác nhau.
1.2 Chân đoán xác định nhiêm HIV ở trẻ em dưới 18 tháng
Nhiêm HIV ở trẻ em hầu hết là do lây truyền từ mẹ. Ngoài ra, trẻ cũng nhân kháng thể 
kháng HIV từ mẹ và các kháng thể này sẽ đào thải hết trong 18 tháng đầu đời. Vì vậy cần 
dựa vào các xét nghiệm virus học PCR DNA, PCR ARN hoặc P24.
- Làm xét nghiệm chân đoán khi trẻ được 4-6 tuần tuổi.
- Nếu kết quả dương tính làm xét nghiệm lần 2 để khẳng định chân đoán
Chân đoán lâm sàng bệnh HIV/AIDS nặng: Áp dụng cho trẻ dưới 18 tháng chưa có kết 
quả xét nghiệm PCR, nhưng có kết quả xét nghiệm kháng thể kháng HIV dương tính và 
có:
- Có 2 trong số 3 biểu hiện: Nấm miệng, viêm phổi nặng, nhiêm trùng nặng

- Hoặc có bất kỳ bệnh lý nào của giai đoạn AIDS.

2. Chẩn đoán giai đoạn lâm sàng HIV/AIDS
Nhiêm HIV ở người lớn được phân thành 4 giai đoạn lâm sàng, tùy thuộc vào các triệu 
chứng bệnh liên quan đến HIV ở người nhiêm:
- Giai đoạn lâm sàng 1: Không triệu chứng
- Giai đoạn lâm sàng 2: Triệu chứng nhẹ
- Giai đoạn lâm sàng 3: Triệu chứng tiến triển
- Giai đoạn lâm sàng 4: Triệu chứng nặng

3. Phân giai đoạn miễn dịch
Tình trạng miên dịch của người nhiêm HIV được đánh giá thông qua chỉ số tế bào CD4

Phác đồ điều trị HIV/AIDS Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

Mức độ Số tế bào CD4/mm3

Bình thường hoặc suy giảm không đáng kể > 500

Suy giảm nhẹ 350 -  499

Suy giảm tiến triển 200 -  349

Suy giảm nặng < 200

4. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm HIV tiến triển (Bao gồm AIDS)
- Có bệnh lý thuộc giai đoạn lâm sàng 3 (Chân đoán lâm sàng hoặc xác định), hoặc
- Số lượng CD4 < 350 TB/mm3
- Chần đoán AIDS khi có bất kỳ bệnh lý nào thuộc giai đoạn 4, hoặc CD4< 200 TB/mm3
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V. ĐIỀU TRỊ
Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV

Đối tượng Chỉ định điều trị ARV

Người lớn và trẻ > 5 tuổi

CD4 < 500 tế bào/mm3

Điều trị không phụ thuộc số lượng tế bào 
CD4 trong trường hợp:
- Giai đoạn lâm sàng 3 hoặc 4 bao gồm cả 
mắc lao. - Có biểu hiện của viêm gan B 
(VGB) mạn tính nặng a .
- Phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con 
bú nhiễm HIV.
- Người nhiễm HIV có vợ/chồng không bị 
nhiễm HIV.

- Người nhiễm HIV thuộc các quần thể 
nguy cơ bao gồm: người tiêm chích ma túy, 
phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục 
đồng giới.
- Người nhiễm HIV > 50 tuổi.
- Người nhiễm HIV sinh sống, làm việc tại 
khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng 
xa.

Trẻ dưới 5 tuổi

- Điều trị ARV cho tất cả trẻ nhiễm HIV 
không phụ thuộc giai đoạn lâm sàng và số 
lượng tế bào CD4.

- Điều trị ARV đối với trẻ < 18 tháng tuổi 
có xét nghiệm PCR dương tính, hoặc kháng 
thể kháng HIV dương tính và có các biểu 
hiện sau: nấm miệng, viêm phổi nặng, 
nhiễm trùng nặng hoặc bất kỳ giai đoạn 
bệnh lý nào của giai đoạn AIDS.

1. Các phác đồ điều trị ARV bậc 1
1.1 Người lớn và trẻ > 10 tuổi

- Phác đồ điều trị TDF + 3TC + EFV
- Sử dụng phác đồ này cho bệnh nhân bắt đầu điều trị ARV.
- Ưu tiên dùng viên phối hợp liều cố định.
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- Các thuốc thay thế khi có chống chỉ định
+ Sử dụng AZT nếu có chống chỉ định với TDF.

+ Sử dụng NVP nếu có chống chỉ định với EFV (do độc tính với thần kinh trung ương).

+ Có thể sử dụng Emtricitabine (FTC) thay thế cho 3TC.
Lưu ý: - Nếu dị ứng với EFV không nên thay bằng NVP (xem thêm phụ lục 11).

- Trẻ > 10 tuổi nhưng cân nặng < 35 kg sử dụng phác đồ
1.2 Trẻ từ 3 đến 10 tuổi 

ABC+ 3TC + EFV
Sử dụng phác đồ này cho bệnh nhân bắt đầu điều trị ARV 
Các thuốc thay thế khi có chống chỉ định
- Sử dụng AZT nếu có chống chỉ định với ABC.
- Sử dụng NVP nếu có chống chỉ định với EFV (do độc tính với thần kinh trung ương).

- Emtricitabine (FTC) có thể dùng để thay thế cho 3TC.

Lưu ý: Nếu dị ứng với EFV không nên thay bằng NVP
1.3 Trẻ dưới 3 tuổi

Phác đồ điều trị: ABC + 3TC + LPV/r
Sử dụng phác đồ này cho bệnh nhân bắt đầu điều trị ARV.
Các thuốc thay thế khi có chống chỉ định
- Sử dụng AZT nếu có chống chỉ định với ABC.
- Sử dụng NVP nếu có chống chỉ định với LPV/r.

1.4 Điều trị ARV bậc 1 ở trẻ có đồng nhiễm lao
1.4.1 Điều trị ARV ở trẻ đang điều trị lao

Phác đồ điều trị HIV/AIDS Phiên bản: 1.0 Ngày cập nhật: 02/09/2017

Trẻ dưới 3 tuổi ABC + 3TC + NVP (200 mg/m2da) 
hoặc
AZT + 3TC + NVP (200 mg/m2 da) 
hoặc
AZT + 3TC + ABC

Từ 3 tuổi trở lên ABC + 3TC + EFV hoặc 
AZT + 3TC + EFV hoặc 
AZT + 3TC + ABC

Phác đồ AZT + 3TC + ABC chỉ sử dụng trong thời gian điều trị lao. Khi kết thúc điều trị 
lao bằng rifampicin cần bắt đầu lại phác đồ có PI (Lopinavir) hoặc NNRTI (EFV, NVP).
- Cách tính diện tích da như sau:
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Diện tích da (m2 ) = V[chiều cao (cm) x cân nặng (kg)]/ 3600

1.4.2 Điều trị lao cho trẻ đang điều trị ARV

Trẻ đang điều trị 
có thuốc NRTI + 
EFV hoặc NVP

Trẻ dưới 3 tuổi - Phối hợp 2 thuốc NRTI + NVP, đảm 
bảo liều 200 mg/m2 da Hoặc
- Ba thuốc NRTI (AZT + 3TC + ABC)

Từ 3 tuổi trở lên - Nếu trẻ đang điều trị EFV, tiếp tục 
phác đồ đó
- Nếu trẻ đang điều trị NVP, thay thế 
NVP bằng EFV Hoặc
- Ba thuốc NRTI (AZT + 3TC + ABC)

Trẻ đang điều trị 
phác đồ có PI
(2 thuốc NRTI +

Lpv/r)

Trẻ dưới 3 tuổi - Ba thuốc NRTI (AZT + 3TC + ABC) 
Hoặc
- Thay LPV/r bằng NVP, liều 200 
mg/m2 da Hoặc
- Tiếp tục LPV/r, cân nhắc thêm RTV 
tới khi bằng liều LVP (liều LPV/RTV 
= 1/1)

Từ 3 tuổi trở lên Nếu trẻ không có tiền sử thất bại phác 
đồ có NNRTI:
- Thay LPV/r bằng EFV Hoặc

- Ba thuốc NRTI (AZT + 3TC + 
ABC)* Hoặc
- Tiếp tục LPV/r, tăng liều RTV bằng 
liều LvP (LPV/RTV = 1/1). Nếu trẻ có 
tiền sử thất bại phác đồ có NNRTI:
- Ba thuốc NRTI (AZT + 3TC + 
ABC)* Hoặc
- Tiếp tục LPV/r, tăng liều RTV bằng
liều Lvp (liều lp v / r T v  = 1/1).

1.5 Điều trị ARV cho phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú
- Chỉ định điều trị ARV cho tất cả phụ nữ mang thai nhiễm HIV và mẹ nhiễm HIV cho 
con bú không phụ thuộc giai đoạn lâm sàng và số lượng tế bào CD4, không phụ thuộc các 
giai đoạn của thai kỳ.
- Điều trị ARV trong suốt thời kỳ mang thai, trong khi chuyển dạ/sinh, sau khi sinh con 
và tiếp tục điều trị suốt đời.
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- Phác đồ điều trị: TDF + 3TC (hoặc FTC) + EFV
- Một số trường hợp đặc biệt:

+ Phụ nữ đang điều trị ARV thì mang thai: tiếp tục điều trị ARV. Đánh giá giai đoạn lâm 
sàng và miễn dịch ngay khi phát hiện mang thai để đánh giá hiệu quả của phác đồ đang 
điều trị.
+ Phụ nữ mang thai sàng lọc có HIV dương tính trong quá trình chuyển dạ - đẻ: điều trị 
phác đồ nêu trên. Nếu sau đó khẳng định nhiễm HIV: điều trị ARV suốt đời. Nếu sau đó 
khẳng định không nhiễm HIV: dừng thuốc.
+ Phụ nữ sau khi sinh con được chẩn đoán nhiễm HIV: nếu không cho con bú thì áp dụng 
tiêu chuẩn điều trị như đối với những người nhiễm HIV khác. Nếu cho con bú, chỉ định 
điều trị ARV suốt đời.

2. Theo dõi đáp ứng điều trị ARV và chẩn đoán thất bại điều trị
2.1. Theo dõi đáp ứng điều trị ARV
Hiệu quả điều trị ARV có thể được đánh giá bằng tiến triển về lâm sàng, miễn dịch. Tuy 
nhiên, xét nghiệm tải lượng vi rút được coi là công cụ đánh giá hiệu quả điều trị chính xác 
nhất hiện nay. Trong trường hợp không làm được xét nghiệm tải lượng vi rút thường quy 
để theo dõi hiệu quả điều trị, xét nghiệm tải lượng vi rút được chỉ định để khẳng định thất 
bại điều trị.
2.2.1 Chỉ định xét nghiệm tải lượng vi rút

a) Để chẩn đoán thất bại điều trị
- Người bệnh có thất bại về miễn dịch hoặc thất bại về lâm sàng và đã được điều trị ARV
ít nhất 6 tháng đồng thời được đánh giá tuân thủ điều trị tốt.
- Người bệnh đang điều trị bằng thuốc ARV được ít nhất 6 tháng và có ít nhất một trong
các yếu tố nguy cơ gây thất bại điều trị
b) Để theo dõi kết quả điều trị
Chỉ định cho tất cả các bệnh nhân đang điều trị ARV tại thời điểm 6 và 12 tháng trong 
năm đầu và sau đó định kỳ 12 tháng một lần (khi điều kiện cho phép).

2.1.2. Theo dõi và phát hiện các biểu hiện của thất bại điều trị
- Theo dõi diễn biến của số lượng tế bào CD4 trong tất cả các lần xét nghiệm đặc biệt là 
giữa 2 lần xét nghiệm liên tiếp.
- Khám lâm sàng và phát hiện sự xuất hiện mới của các bệnh nhiễm trùng cơ hội và các 
yếu tố nguy cơ gây thất bại điều trị trong tất cả các lần tái khám.
- Đánh giá mức độ tuân thủ điều trị trong tất cả các lần tái khám. Trường hợp người bệnh 
tuân thủ điều trị không tốt, đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị của 
người bệnh và tiến hành hỗ trợ tuân thủ điều trị kịp thời.

2.1.3. Các yếu tố nguy cơ gây thất bại điều trị
- Tiền sử điều trị dự phòng bằng thuốc ARV
+ Mẹ điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng liều đơn Nevirapine.
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+ Con điều trị phác đồ có ARV thuộc nhóm NNRTI như NVP, EFV.
- Nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp hoặc ngoài nghề nghiệp được điều trị dự phòng sau 
phơi nhiễm bằng ARV.

- Tiền sử điều trị phác đồ chỉ có một hoặc hai thuốc ARV.
- Đã hoặc đang điều trị 3 thuốc thuộc nhóm NRTI.
- Điều trị bằng thuốc ARV không đủ liều hoặc dùng đồng thời các thuốc có tác dụng 
tương tác gây giảm nồng độ các thuốc ARV trong máu.
- Tiền sử gián đoạn điều trị bằng thuốc ARV hoặc ngừng thuốc, tuân thủ điều trị kém.
2.2. Chẩn đoán thất bại điều trị
2.2.1. Các tiêu chuẩn chẩn đoán thất bại điều trị

- Tiêu chuẩn thất bại lâm sàng
+ Ở người lớn và trẻ trên 10 tuổi: xuất hiện mới hoặc tái phát các bệnh lý giai đoạn lâm 
sàng 4 sau điều trị ARV ít nhất 6 tháng;

+ Ở trẻ em < 10 tuổi: xuất hiện mới hoặc tái phát các bệnh lý giai đoạn lâm sàng 3 và 4 
sau điều trị ARV ít nhất 6 tháng; 26
- Tiêu chuẩn thất bại miễn dịch học
+ Người lớn và trẻ trên 10 tuổi: CD4 giảm xuống dưới mức trước khi điều trị hoặc CD4 
liên tục dưới 100 tế bào/mm3 trong 2 lần xét nghiệm liên tiếp (cách nhau 6 tháng) và 
không có căn nguyên nhiễm trùng gần đây gây giảm CD4.
+ Trẻ từ 5 tuổi - 10 tuổi: CD4 liên tục dưới 100 tế bào/mm3 trong 2 lần xét nghiệm liên 
tiếp (cách nhau 6 tháng) và không có căn nguyên nhiễm trùng gần đây gây giảm CD4.
+ Trẻ dưới 5 tuổi: CD4 liên tục dưới 200 tế bào/mm3 hoặc < 10% trong 2 lần xét nghiệm 
liên tiếp (cách nhau 6 tháng) và không có căn nguyên nhiễm trùng gần đây gây giảm CD4.

- Tiêu chuẩn thất bại vi rút học: Tải lượng vi rút huyết tương trên 1000 bản sao/ml ở hai 
lần xét nghiệm vi rút liên tiếp sau 3 tháng sau khi đã được hỗ trợ tuân thủ ở người bệnh đã 
điều trị ARV ít nhất 6 tháng. Trong một số trường hợp không thể làm tải lượng vi rút lần 
hai sau 3 tháng thì có thể hội chẩn và chuyển phác đồ bậc 2.
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2.3 Các phác đồ điều trị ARV bậc 2 và bậc 3 
2.3.1. Các phác đồ điều trị ARV bậc 2

Người 
nhiêm HIV

Tình huống 
phác đồ bậc 1

Phác đồ bậc hai

Người 
trưởng 
thành và 
trẻ > 10 
tuổi, phụ 
nữ mang 
thai và cho 
con bú

Sử dụng TDF 
trong phác đồ 
bậc 1

phác đồ bậc 1 AZT 
+ 3TC (hoặc FTC)

+ LPV/r hoặc ATV/r

Sử dụng AZT 
trong phác đồ 
bậc 1

TDF + 3TC (hoặc 
FTC)

+ LPV/r hoặc ATV/r

Đồng
nhiêm lao 
và HIV

Đang điều trị 
lao bằng 
rifampicin

Điều trị như phác đồ cho người trưởng thành và trẻ 
vị thành niên nhưng gấp đôi liều LPV/r (LPV/r 800 
mg/200 mg hai lần mỗi ngày) hoặc tăng liều 
ritonavir bằng liều LPV (LPV/r 400 mg/400 mg) hai 
lần mỗi ngày

Nếu điều trị 
lao bằng 
rifabutin

TDF + 3TC (hoặc FTC) + LVP/r (hoặc ATV/r) 
AZT + 3TC (hoặc FTC) +LVP/r (hoặc ATV/r)

Đồng
nhiêm HIV 
và HBV

AZT + TDF + 3TC (hoặc FTC) + ATV/r (hoặc LPV/r)
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Phác đồ ARV bậc 2 cho trẻ em

Nhóm
tuổi

Tình huống phác đồ 
bậc một

Phác đồ bậc hai

Phác đồ 
bậc 1 có 
LPV/r

Dưới 3 
tuổi

ABC + 3TC + LPV/r Không thay đổi

AZT + 3TC + LPV/r

Từ 3 tuổi 
trở lên

ABC + 3TC + LPV/r AZT + 3TC + EFV

AZT + 3TC + LPV/r ABC (hoặc TDF) + 3TC + 
EFV

Phác đồ 
bậc 1 có 
NNRTI

Tất cả các 
lứa tuổi

ABC + 3TC (hoặc 
FTC)+ EFV (hoặc 
NVP)

AZT + 3TC + LPV/r

TDF + 3TC (hoặc 
FTC) + EFV (hoặc 
NVP)

AZT + 3TC (hoặc 
FTC)+ EFV (hoặc 
NVP)

ABC (hoặc TDF) + 3TC 
(hoặc FTC) + LPV/r

Lưu ý: - TDF chỉ dùng cho trẻ > 2 tuổi.

- Có thể sử dụng ATV/r là thuốc thay thế cho LPV/r ở trẻ trên 6 tuổi.
- Trong trường hợp trẻ dưới 3 tuổi đã điều trị phác đồ bậc 1 có LPV/r thì tiếp tục 

duy trì phác đồ hiện tại và tăng cường tuân thủ cho trẻ.

2.3.2 Thất bại điều trị phác đồ bậc 2
- Tiêu chuẩn chẩn đoán thất bại phác đồ điều trị bậc 2 giống như tiêu chuẩn chẩn đoán thất 
bại ARV bậc 1.
- Nếu không có phác đồ bậc 3, tiếp tục điều trị phác đồ bậc 2.
- Phác đồ điều trị ARV bậc 3 là phác đồ có các thuốc mới gồm các chất ức chế men tích 
hợp raltegravir (RAL), NNRTI và PI thế hệ hai như Darunavir/Ritonavir (DRV/r), 
etravirine (ETV).
- Cần hội chẩn với tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương để chẩn đoán thất bại điều trị bậc 2 
và chuyển phác đồ bậc 3 khi có thể.
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VI. DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH PHỐI HỢP THƯỜNG GẶP
1. Điều trị dự phòng bằng co-trimoxazole (CTX)
Điều trị dự phòng co-trimoxazole có hiệu quả ngăn ngừa viêm phổi do Pneumocystis 
Carrini, bệnh do Toxoplasma và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.
Dự phòng CTX được khuyến cáo cho người lớn, phụ nữ mang thai và trẻ phơi nhiễm hoặc 
nhiễm HIV.
2. Dự phòng lao
Lao là NTCH thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người nhiễm 
HIV.
Các cơ sở điều trị HIV cần triển khai 3 chiến lược:
+ Phát hiện tích cực bệnh lao 

+ Điều trị dự phòng lao bằng isoniazid 
+ Chống nhiễm khuẩn.

Điều trị sớm ARV cho những người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị sẽ làm giảm tỷ lệ 
mắc lao cũng như tỷ lệ tử vong do lao.
2.1 Điều trị dự phòng lao bằng isoniazid (INH)
2.1.1. Chỉ định
- Người lớn và trẻ vị thành niên nhiễm HIV đã được loại trừ mắc lao tiến triển; không phụ 
thuộc vào tình trạng miễn dịch kể cả phụ nữ mang thai, người bệnh đang điều trị ARV và 
người bệnh đã từng được điều trị lao trước đây.
- Trẻ em nhiễm HIV:
+ Trẻ > 12 tháng tuổi: chỉ định isoniazid cho trẻ đã loại trừ mắc lao tiến triển dựa vào sàng 
lọc lâm sàng và không tiếp xúc với người mắc lao (Sơ đồ 3). Đối với trẻ có tiếp xúc với 
người mắc lao, chỉ định isoniazid khi đã khám và xét nghiệm loại trừ lao tiến triển.
+ Trẻ < 12 tháng tuổi: chỉ chỉ định isoniazid cho tất cả các trẻ có tiếp xúc với người bệnh 
mắc lao và đã được loại trừ mắc lao tiến triển.
Tất cả các trẻ bị lao sau khi kết thúc thành công điều trị lao: chỉ định isoniazid thêm 6 
tháng
2.1.2. Chống chỉ định
- Chống chỉ định tuyệt đối: người bệnh có tiền sử dị ứng với INH (người bệnh đã từng bị 
sốt, phát ban hoặc viêm gan do điều trị bằng INH trước đây).
- Trì hoãn điều trị dự phòng INH cho các trường hợp sau:
+ Viêm gan tiến triển, xơ gan, nghiện rượu nặng: người bệnh có các triệu chứng lâm sàng 
của viêm gan (mệt mỏi, biếng ăn, nước tiểu sẫm mầu, đau bụng, nôn, buồn nôn, vàng da) 
và/hoặc có tăng men gan (ALT > 5 lần chỉ số bình thường). Trì hoãn điều trị dự phòng lao 
bằng INH cho đến khi men gan trở về bình thường hoặc < 5 lần giới hạn bình thường
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+ Rối loạn thần kinh ngoại biên: người bệnh có cảm giác kim châm, tê bì, yếu chi hoặc có 
cảm giác đau bỏng rát ở các chi. Trì hoãn điều trị dự phòng INH cho đến khi người bệnh 
được điều trị ổn định.
2.1.3 Liều lượng, cách dùng

- Liều lượng INH:
+ Người lớn: 1 viên 300mg/ngày
+ Trẻ em: 10mg/kg/ngày, tối đa 300 mg/ngày (Xem phụ lục 9)
- Cách dùng: Uống 1 lần/ngày vào thời gian nhất định trong ngày và xa bữa ăn, tốt nhất là 
uống lúc đói.
- Thời gian điều trị: 9 tháng đối với người lớn và 6 tháng đối với trẻ em.

3. Viêm phổi do Pneumocystis Carinii (PCP)
3.1. Chẩn đoán
- Diễn biến bán cấp 1- 2 tuần. Biểu hiện ho, khó thở tăng dần, sốt, ra mồ hôi ban đêm. Ở 
trẻ em thường xuất hiện ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, diễn biến nặng và nguy cơ tử vong cao.
- Trên 90% người bệnh có X quang phổi bình thường; thể điển hình có thâm nhiễm kẽ lan 
tỏa hai bên. - Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng và đáp ứng với điều trị cotrimoxazole.
- Nếu có điều kiện: lấy dịch rửa phế quản nhuộm Giemsa, nhuộm bạc, miễn dịch huỳnh 
quang tìm P. jiroveci
3.2. Điều trị

- Phác đồ điều trị Điều trị CTX dựa trên liều TMP: 15 mg/kg/ngày chia 4 lần x 21 ngày.
+ Người bệnh < 40 kg: TMP- SMX 480 mg, 2 viên/lần x 4 lần/ngày;
+ Người bệnh > 40 kg: TMP- SMX 480 mg, 3 viên/lần x 4 lần/ngày.
+ Trẻ em: TMP - SMX 20 mg/kg/ngày (tính theo TMP) chia 6 - 8 giờ 1 lần
- Trong trường hợp suy hô hấp:
+ Người lớn: prednisolon/methylprednisolon (uống hoặc tĩnh mạch) với liều 40 mg x 2 
lần/ngày x 5 ngày, sau đó 40 mg x 1 lần/ngày x 5 ngày rồi 20 mg x 1 lần/ngày x 11 ngày).

+ Trẻ em: Prednisone 2 mg/kg/ngày chia 2 lần x 5 ngày, sau đó 1 mg/kg/ngày x 5 ngày, 
tiếp theo 0,5 mg/kg/ngày từ ngày 11 đến ngày 21, dừng điều trị theo tình trạng bệnh.
- Điều trị duy trì: CTX liều 960 mg uống hàng ngày ở người lớn và 5mg/kg/ngày tính theo 
liều TMP ở trẻ em cho đến khi người bệnh điều trị ARV có CD4 > 350 tế bào/mm3 kéo 
dài > 6 tháng.

- Phác đồ thay thế (khi người bệnh dị ứng với sulfamide):
- Người lớn: Clindamycin 600 mg tiêm tĩnh mạch hoặc 450 mg uống ngày 3 lần + 
primaquine 15 mg uống 1 lần/ngày trong 21 ngày.
- Trẻ em: Clindamycin 20 - 40 mg/kg/ngày chia 4 lần tiêm tĩnh mạch + Primaquin 15 - 30 
mg/ngày uống.
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4. Bệnh do nấm Cryptococcus
4.1. Sàng lọc và dự phòng bệnh do nấm Cryptococcus

- Sàng lọc kháng nguyên Crytococcus neoformans (CrAg) huyết thanh ở người lớn chưa 
điều trị ARV có CD4 dưới 100 tế bào/mm3 .
- Nếu CrAg dương tính và người bệnh không có triệu chứng, tiến hành điều trị dự phòng 
sớm bằng fluconazole 800 - 900 mg/ngày (hoặc 12 mg/kg/ngày đến 900 mg/ngày) trong 2 
tuần, sau đó là 400 - 450 mg/ngày (hoặc 6 mg/kg/ngày) trong 8 tuần và tiếp theo là duy trì 
fluconazole 150 - 200 mg/ngày cho tới khi CD4 > 200 tế bào/mm3 trong ít nhất 6 tháng.
- Nếu CrAg âm tính hoặc không biết tình trạng CrAg thì không điều trị dự phòng.
4.2. Chẩn đoán và điều trị bệnh do nấm Cryptococcus
4.2.1. Triệu chứng
- Nhiễm nấm huyết: Sốt, tổn thương da dạng sẩn hoại tử, thâm nhiễm phổi. Xét nghiệm: 
sinh thiết da hoặc chọc hút hạch soi tìm nấm, cấy máu.
- Viêm màng não: Đau đầu, sợ ánh sáng, hội chứng màng não, rối loạn ý thức, có dấu hiệu 
thần kinh khu trú, sốt. Xét nghiệm: dịch não tủy thường biến loạn nhẹ, nhuộm mực tàu và 
cấy tìm nấm.
- Nhiễm nấm Cryptococcus ít gặp ở trẻ nhỏ, thường xuất hiện ở trẻ > 6 tuổi
4.2.2. Điều trị

- Phác đồ ưu tiên: Amphotericin B tĩnh mạch 0,5-1,0mg/kg/ngày kết hợp với fluconazole 
uống 800 - 900 mg/ngày x 2 tuần, sau đó fluconazole 800 - 900 mg/ngày x 8 tuần.
- Phác đồ thay thế (cho trường hợp nhẹ không có biến chứng hoặc trong trường hợp không 
có amphotericin B): Fluconazole 800 - 900 mg/ngày x 8 tuần. Ở trẻ em liều 5 - 6
mg/kg/ngày.
- Điều trị tăng áp lực nội sọ: Chọc dẫn lưu dịch não tuỷ hàng ngày một hoặc nhiều lần tùy 
mức độ tăng áp lực nội sọ, mỗi lần dẫn lưu 15 - 20 ml hoặc cho tới khi người bệnh bớt đau 
đầu (mannitol và corticoid không có tác dụng).

- Điều trị duy trì: Fluconazole 150 - 200 mg/ngày ở người lớn và 3 mg/kg/ngày; ngừng sử 
dụng khi người bệnh điều trị ARV có số CD4 > 200 tế bào/mm3 trên 6 tháng.
4.3. Thời điểm điều trị ARV

- Không bắt đầu điều trị ARV ngay ở những người bệnh có viêm màng não do 
Cryptococcus do có nguy cơ cao bị hội chứng viêm PHMD với bệnh hệ thần kinh trung 
ương gây đe dọa tính mạng.

- Ở người nhiễm HIV mới được chẩn đoán viêm màng não do Cryptococcus, cần trì hoãn 
việc khởi động điều trị ARV cho đến khi có bằng chứng đáp ứng lâm sàng bền vững với 
điều trị kháng nấm sau giai đoạn điều trị tấn công và củng cố từ 2 - 4 tuần nếu điều trị 
phác đồ có amphotericin B, hoặc sau 6 - 8 tuần nếu điều trị phác đồ chỉ có fluconazole.
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5. Bệnh do nấm Candida
5.1. Chẩn đoán

- Nấm Candida miệng: Nhiều đốm hoặc đám giả mạc màu trắng, xốp, mủn, dễ bong ở 
lưỡi, lợi, mặt trong má, vòm họng, mặt trước amidan, thành sau họng.
- Nấm thực quản: nuốt đau; có thể đi kèm với nấm họng. Chẩn đoán dựa vào lâm sàng, chỉ 
soi cấy nấm khi lâm sàng không điển hình hoặc điều trị không kết quả. Soi thực quản nếu 
người bệnh đã được điều trị như nấm thực quản mà không đỡ.
- Nấm sinh dục: Người bệnh có biểu hiện ngứa, rát; khí hư đóng thành mảng trắng như 
váng sữa; âm hộ-âm đạo đỏ, phù nề và đau; bệnh hay tái phát. Chẩn đoán dựa vào lâm 
sàng, soi tươi tìm nấm hoặc nuôi cấy phân loại nếu lâm sàng không điển hình hoặc điều trị 
không hiệu quả.
5.2. Điều trị
- Nấm miệng: Fluconazole 100 - 300 mg/ngày x 7 ngày.

- Nấm thực quản: Fluconazole 200 - 300 mg/ngày x 14 ngày, hoặc Itraconazole 400 
mg/ngày x 14 ngày.
- Nấm sinh dục: Fluconazole 150 - 200 mg uống liều duy nhất; nếu người bệnh suy giảm 
miễn dịch nặng thì dùng liều cao và kéo dài hơn; hoặc Itraconazole 100 mg uống 2 
viên/ngày x 3 ngày liên tiếp; hoặc clotrimazole 100 mg/miconazole 100 mg đặt âm đạo 1 
viên/ngày x 3-7 ngày; hoặc clotrimazole 500 mg đặt 1 lần; nystatin 100.000 đơn vị đặt âm 
đạo 1 viên/ngày x 14 ngày.
6. Bệnh do nấm Penicillium marneffei
6.1. Biểu hiện lâm sàng
- Tổn thương da đơn thuần: Các mụn sẩn trên da, lõm ở trung tâm, hoại tử tạo vảy đen, 
không đau, không ngứa; ban thường mọc ở mặt, hoặc toàn thân.

- Nhiễm nấm huyết: Sốt, tổn thương da, thiếu máu, gan lách to, hạch to, suy kiệt. - Biểu 
hiện ở phổi: Ho khan, sốt, có thể có khó thở mức độ nhẹ và vừa.
6.2. Xét nghiệm
- Soi tươi và cấy tìm nấm bệnh phẩm da, tuỷ xương, hạch.

- Cấy máu và nuôi cấy các bệnh phẩm trên trong môi trường Sabbouraud ở C.°25 - 37
6.3. Điều trị
- Phác đồ ưu tiên: Amphotericin B (0,5 - 1 mg/kg/ngày) trong 2- 3 tuần sau đó 
itraconazole 200 mg 2 lần/ngày (ở trẻ em 5 - 6 mg/kg x2 lần/ngày) x 8- 10 tuần.

- Phác đồ thay thế (cho trường hợp nhẹ hoặc không có amphotericin B): itraconazole 200 
mg 2 lần/ngày x 8 tuần.

- Điều trị duy trì: Itraconazole 200 mg/ngày ở người lớn và 3 mg/kg/ngày ở trẻ em; ngừng 
khi người bệnh điều trị ARV có số CD4 > 200 tế bào/mm3 > 6 tháng.
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7. Viêm não do Toxoplasma gondii
7.1. Chẩn đoán

- Đau đầu, chóng mặt, co giật, tổn thương thần kinh khu trú
- Sốt
- Dấu hiệu thần kinh khu trú
- Tổn thương choán chỗ một hoặc nhiều ổ trên hình ảnh cắt lớp vi tính (CT) hoặc cộng 
hưởng từ (MRI) sọ não

- Đáp ứng với điều trị đặc hiệu có thể sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán Trẻ em: Nhiễm 
Toxoplasma ở trẻ có thể xảy ra trước khi sinh (bẩm sinh) hoặc sau khi sinh. Các triệu 
chứng sớm của nhiễm Toxoplasma: sốt, đau họng, đau cơ, sưng hạch lympho, phát ban, 
gan lách to. Các triệu chứng muộn: viêm não, sốt, lú lẫn, co giật, và tổn thương võng mạc.
7.2. Điều trị 

Người lớn

- Phác đồ điều trị: Co-trimoxazole liều dựa trên TMP 10 mg/kg/ngày trong 6 tuần.
- Điều trị duy trì: Co-trimoxazole uống liều 960 mg/ngày; ngừng khi người bệnh điều trị 
ARV có CD4 trên 350 tế bào/mm3 > 6 tháng.
Trẻ em

- Nhiễm Toxoplasma bẩm sinh: co-trimoxazole: liều dựa trên TMP 10 - 15 mg/kg/ngày 
tiêm tĩnh mạch hoặc uống; hoặc pyrimethamine 2 mg/kg/ngày uống 1 lần/ngày x 2 ngày, 
sau đó 1 mg/kg/ngày trong 2 - 6  tháng, sau đó 1 mg/kg/ngày uống 3 lần/tuần + 
sulfadiazine 50 mg/kg/ngày uống chia 2 lần/ngày + Acid folinic 10 - 25 mg/ ngày. Thời 
gian điều trị tối ưu chưa rõ tuy nhiên có thể kéo dài tới 12 tháng hoặc do thầy thuốc có 
kinh nghiệm về điều trị Toxoplasma quyết định.
- Nhiễm Toxoplasma sau khi sinh:

+ Phác đồ điều trị: Co-trimoxazole: liều dựa trên TMP 10 - 15 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch 
hoặc uống, hoặc pyrimethamine uống: liều tấn công 2 mg/kg cân nặng/ngày x 3 ngày, sau 
đó giảm xuống 1 mg/kg/ngày + acid folinic uống 10 - 25 mg/ngày + sulfadiazin uống, 120 
mg/kg/ngày chia 4 lần/ ngày x 6 - 8 tuần.
+ Điều trị duy trì: Co-trimoxazole liều dựa trên TMP 5 mg/kg/ngày
8. Bệnh do Mycobacterium Avium Complex (MAC)
8.1. Chẩn đoán

- Sốt kéo dài hoặc tái phát, sút cân, mệt mỏi, thiếu máu, có gan, lách, hạch to. Cần chẩn 
đoán phân biệt với lao.
- Chẩn đoán: Dựa vào phân lập được MAC trong máu hoặc vị trí khác nhưng thường khó 
thực hiện; cân nhắc chẩn đoán MAC nếu người bệnh không đáp ứng với điều trị lao sau 2
- 4 tuần.
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8.2. Điều trị 
Người lớn
- Phác đồ ưu tiên: Clarithromycin uống 500 mg x 2 lần/ngày + ethambutol uống 15 
mg/kg/ngày.
- Phác đồ thay thế: Azithromycin uống 500 mg/ngày + ethambutol ± rifabutin uống 300 
mg/ngày; hoặc azithromycin uống 500 mg/ngày + ethambutol hoặc ciprofloxacin 500 mg 
x 2 lần/ngày.
- Ngừng điều trị MAC khi người bệnh được điều trị ARV và có số CD4 tăng > 100 tế 
bào/mm3 trên 6 tháng.
Trẻ em
- Clarithromycin: 7,5 - 15 mg/kg x2 lần trong ngày (tối đa 500 mg/liều) + Ethambutol 15 - 
25 mg/kg uống một lần /ngày (tối đa 1000 mg) + Rifampicin 10 - 20 mg/kg, uống một 
lần/ngày.

9. Bệnh do Cytomegalovirus (CMV)
9.1. Biểu hiện lâm sàng
- Viêm võng mạc: Nhìn mờ, có những đám đen hoặc chấm đen di động, những điểm tối 
trước mắt, sợ ánh sáng, tiến triển tới bong võng mạc và mù hoàn toàn nếu không điều trị. 
Có thể ở một bên mắt, hoặc lan sang mắt còn lại. Các tổn thương võng mạc thường không 
thể phục hồi.
- Viêm đại tràng: Gầy sút, đau bụng, tiêu chảy, sốt, có thể gây thủng ruột, xuất huyết tiêu 
hóa.
- Viêm thực quản: Nuốt đau
- Bệnh ở hệ thần kinh trung ương: Sa sút trí tuệ, viêm não, viêm đa rễ thần kinh, dịch não 
tủy tăng tế bào, protein bình thường hoặc tăng, nguy cơ tử vong cao.
9.2. Chẩn đoán

- Viêm võng mạc: Soi đáy mắt có các đám hoại tử (màu trắng) ở võng mạc, có thể kèm 
theo xuất huyết võng mạc, đơn độc hoặc nhiều đám lan toả.
- Viêm đại tràng, viêm thực quản, viêm não: Nếu có thể, lấy bệnh phẩm sinh thiết não, 
dịch não tuỷ, máu làm xét nghiệm nuôi cấy hoặc chẩn đoán PCR.
9.3. Điều trị 

Người lớn
- Điều trị viêm võng mạc do CMV Giai đoạn cấp: Tiêm nội nhãn ganciclovir 2 mg trong 
0,05 - 0,1 ml/ tuần 2 lần trong 3 tuần, sau đó duy trì tuần một lần hoặc ganciclovir truyền 
tĩnh mạch 7,5 - 10 mg/kg/ngày chia 2 lần trong 21 ngày liên tiếp hoặc lâu hơn nếu không 
đáp ứng.
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- Có thể sử dụng một trong các phác đồ dưới đây: + Foscarnet: Liều 60 mg/kg/8giờ, nếu 
hiệu quả dùng liều 60 - 120 mg/kg/ngày. + Valganciclovir 900 mg uống 2 lần/ngày x 21 
ngày; hoặc + Valganciclovir nội nhãn 6 tháng một lần + ganciclovir TM hoặc 
valganciclovir uống như trên. + Cấy ganciclovir nội nhãn 6 tháng một lần.

- Điều trị duy trì: Ganciclovir 5 mg/kg/ngày hàng ngày, hoặc 6 mg/kg/ngày điều trị 5 
ngày/tuần; hoặc valganciclovir uống 900 mg/ngày; hoặc foscarnet 90 - 120 mg/kg tĩnh 
mạch mỗi ngày; hoặc cấy ganciclovir 6 - 9 tháng/lần + ganciclovir 1 - 1,5g uống 3 
lần/ngày; xem xét ngừng điều trị khi CD4 > 100 tế bào/mm3 .

Các bệnh lý khác do CMV: điều trị tương tự bằng các thuốc uống hoặc tĩnh mạch như 
trên.
Trẻ em
- Phác đồ ưu tiên: Ganciclovir 10 - 15 mg/kg/ngày, tiêm tĩnh mạch chia 2 lần trong 14 - 21 
ngày, sau đó duy trì 5 - 10 mg/kg/ngày x 5 - 7 ngày/tuần.

- Phác đồ thay thế: Foscarnet 180 mg/kg/ngày chia 3 lần x 14 - 21 ngày, sau đó duy trì 90 - 
120 mg/kg/ngày.
- Duy trì suốt đời bằng ganciclovir 5 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch một lần nếu bị bệnh toàn 
thân do CMV.
Điều trị duy trì cho viêm võng mạc là Ganciclovir nội nhãn 6 - 9 tháng một lần + 
Ganciclovir uống 90 mg/kg/ngày chia 3 lần.

- Ngừng điều trị nếu đã điều trị bằng ARV và khi CD4 > 100 tế bào/mm3 đối với người 
lớn và tỷ lệ CD4 > 15% đối với trẻ em dưới 5 tuổi và kéo dài trên 6 tháng.
10. Viêm gan B và C
- Người nhiễm HIV cần được sàng lọc vi rút viêm gan B và C để xác định tình trạng đồng 
nhiễm; những người không nhiễm vi rút viêm gan B (HBsAg âm tính) nên được ti êm 
phòng viêm gan B.
- Chỉ định điều trị ARV cho người nhiễm HIV có viêm gan B nặng.

- Ưu tiên phác đồ có TDF+ 3TC+ EFV cho người đồng nhiễm HIV và viêm gan B. Theo 
dõi đáp ứng của vi rút viêm gan B nếu có điều kiện. Duy trì hai thuốc TDF+3TC trong 
phác đồ bậc hai khi người bệnh bị thất bại phác đồ bậc một.
- Biểu hiện bùng phát viêm gan trong vài tháng đầu sau điều trị ARV ở người đồng nhiễm 
HIV và viêm gan B/viêm gan C có thể là biểu hiện của hội chứng viêm PHMD hoặc do 
độc tính của thuốc.
- Điều trị viêm gan C bằng peg-interferone và ribavirin chỉ nên được bắt đầu khi người 
nhiễm HIV có số CD4 > 200 tế bào/mm3 ; lưu ý tương tác giữa zidovudine (AZT) và 
ribavirin ở người điều trị đồng thời hai thuốc này có thể gây thiếu máu.Vì thế tốt nhất là 
đổi AZT sang TDF. Chưa có bằng chứng về lợi ích của điều trị ARV sớm cho người 
nhiễm HIV và viêm gan C có CD4 > 500 tế bào/mm3 .
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