
 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

KHOA LÃO 

PHIẾU TÓM TẮT 

THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

VIÊM MÔ TẾ BÀO 

Viêm mô tế bào là gì? 

- Viêm mô tế bào là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra ở các 

lớp sâu của da, thường khởi phát đột ngột và đe dọa tính mạng 

nếu không điều trị kịp thời 

Nguyên nhân gây 

bệnh 

- Thường do vi trùng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) hay 

liên cầu Streptococcus gây ra 

Yếu tố nguy cơ  
- Bị các vết thương, vết loét không được chăm sóc tốt; đặc biệt ở 

người suy giảm miễn dịch, mắc bệnh đái tháo đường, người già 

Biểu hiện thường gặp 

- Xuất hiện đột ngột một vùng da sưng, nóng, đỏ, đau, giới hạn 

không rõ, dễ lan tỏa, có thể có bóng nước, xuất huyết ; vị trí 

thường gặp ở cẳng chân 

- Có thể có hoại tử, ap-xe dưới da, viêm cân cơ, nhiễm trùng 

huyết 

- Triệu chứng toàn thân: sốt, mệt mỏi 

Biến chứng 
- Áp-xe tại chỗ 

- Nhiễm trùng lan rộng gây nhiễm trùng huyết 

Cận lâm sàng cần làm 

- Cấy máu hoặc lấy dịch mủ từ vết loét nhằm xác định nguyên 

nhân gây bệnh 

- Siêu âm vùng mô bị viêm 

- Công thức máu, CRP, ALT, AST, Creatinin và các xét nghiệm 

đánh giá bệnh nền khác… 

- Xác định mức độ tình trạng nhiễm trùng: Pro-calcitonin máu, 

khí máu, lactate… 

Hướng điều trị 
- Kháng sinh đường uống hay tĩnh mạch tùy mức độ 

- Trường hợp nặng, có thể kết hợp phẫu thuật loại bỏ mô hoại tử.     

Chế độ theo dõi và 

phòng ngừa 

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ 

- Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng cơ thể 

- Vết thương nếu có cần được giữ sạch, chăm sóc, thay băng hằng 

ngày, dùng thuốc theo đúng chỉ định 

 


