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BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 

Sốt xuất huyết 

Dengue là gì? 

Là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue gây nên. Virus 

truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt (Chủ yếu là 

muỗi Aedes aegypti) 

Yếu tố nguy cơ  

- Sinh sống hoặc đi du lịch ở các vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt 

đới, đặc biệt là những vùng ao tù, nước đọng, vệ sinh kém, 

nhiều muỗi 

- Bệnh xảy ra quanh năm, gia tăng vào mùa mưa 

- Đã từng nhiễm Sốt xuất huyết trước đây thì khi nhiễm lại, các 

triệu chứng sẽ nặng hơn và nguy hiểm hơn 

- Trẻ dưới 12 tuổi và phụ nữ  

Biểu hiện thường gặp 

- Sốt cao đột ngột, liên tục 

- Nhức đầu, đau hốc mắt, chán ăn, buồn nôn 

- Da sung huyết, chấm xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, 

chảy máu mũi 

- Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt 

Biến chứng 

- Sốc 

- Xuất huyết  

- Suy tạng như tổn thương gan nặng/ suy gan, thận, tim, phổi, não 

Cận lâm sàng cần làm 

- Các xét nghiệm chẩn đoán Sốt xuất huyết: Dengue NS1, 

Dengue IgM, Dengue IgG,… 

- Tổng phân tích tế bào máu, Hct, AST, ALT, Ure, Creatinin 

- Siêu âm bụng, XQ ngực thẳng 

Hướng điều trị 

- Xem xét chỉ định nhập viện 

- Phân nhóm điều trị: Sốt xuất huyết Dengue, Sốt xuất huyết 

Dengue có dấu hiệu cảnh báo, Sốt xuất huyết Dengue nặng 

- Điều trị triệu chứng: hạ sốt, bù dịch, đảm bảo dinh dưỡng… 

Chế độ theo dõi và 

phòng ngừa 

- Theo dõi sinh hiệu, các dấu hiệu chuyển nặng và làm các xét 

nghiệm hằng ngày 

- Phòng ngừa: loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng/ bọ 

gậy và phòng chống muỗi đốt 

 


