
 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

KHOA NỘI TIÊU HÓA 

PHIẾU TÓM TẮT 

THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

NHIỄM TRÙNG DỊCH BÁNG 

Nhiễm trùng dịch 

báng là gì? 

Nhiễm trùng dịch báng là tình trạng nhiễm trùng dịch tích tụ bất 

thường trong bụng thường gặp ở người bệnh xơ gan có báng bụng 

khi chức năng gan suy giảm nặng. 

Nguyên nhân gây 

bệnh 

Con đường lây nhiễm từ đường máu, đường bạch huyết hay lây 

truyền vi khuẩn trong lòng ruột ra ngoài qua thành ruột. 

Biểu hiện thường gặp 

Các triệu chứng gợi ý trên bệnh nhân xơ gan: 

- Sốt  

- Đau bụng, nôn ói  

- Tiêu chảy  

- Tự nhiên lừ đừ, lơ mơ, không nhận biết người thân… 

Biến chứng 

Bệnh có thể để lại các biến chứng dẫn tới viêm các cơ quan nội 

tạng khác trong ổ bụng dẫn tới tràn dịch, tràn máu, viêm dính... 

thậm chí có thể tử vong do nhiễm trùng huyết. 

Cận lâm sàng cần làm 

- Xét nghiệm máu: đánh giá tình trạng nhiễm trùng, chức năng 

gan và thận như công thức máu, CRP, AST, ALT, bilirubin, 

albumin, creatinin,…  

- Siêu âm bụng: đánh giá lượng dịch trong bụng, những tổn 

thương ở gan và những nguyên nhân khác có thể gây nhiễm 

trùng dịch báng. 

- Chọc dịch màng bụng cần được thực hiện để xác định chẩn 

đoán. 

Hướng điều trị 

- Thuốc kháng sinh truyền tĩnh mạch  

- Truyền albumin khi albumin máu giảm thấp và bụng báng 

nhiều  

- Thuốc giảm đau, hạ sốt  

- Thuốc điều trị hỗ trợ gan  

- Dinh dưỡng truyển tĩnh mạch khi người bệnh ăn uống kém, suy 

dinh dưỡng nặng 



Chế độ theo dõi và 

phòng ngừa 

- Tái khám theo lịch hẹn  

- Tuân thủ thuốc theo toa chỉ định của bác sĩ,  

- Thuốc kháng sinh dự phòng tái phát nhiễm  

- Không tự ý dùng các thuốc khác mà chưa hỏi ý kiến bác sĩ 

- Nếu phát hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm trùng dịch báng 

tương tự lần nhập viện trước, phải tái khám ngay lập tức để bác 

sĩ xác định chẩn đoán. 

 


