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Viêm tá»§y xÆ°Æ¡ng là chá»©ng viêm mô xÆ°Æ¡ng thÆ°á»•ng báº¯t nguá»“n tá»« nhiá»…m
trùng, có thá»ƒ áº£nh hÆ°á»Ÿng Ä‘áº¿n ngÆ°á»•i á»Ÿ má»•i lá»©a tuá»•i. Náº¿u không Ä‘Æ°á»£c chá»¯a trá»‹, bá»‡nh
sáº½ làm các khá»›p xÆ°Æ¡ng cá»©ng láº¡i hoáº·c phá há»•ng xÆ°Æ¡ng.

Ä•ây là má»™t nguy cÆ¡ sau khi bá»‹ gãy xÆ°Æ¡ng kép, và cáº§n Ä‘Æ°á»£c Ä‘á»• phòng
ká»¹ lÆ°á»¡ng báº¥t cá»© khi nào tá»§y xÆ°Æ¡ng bá»‹ phÆ¡i bày trong pháº«u thuáº-t xÆ°Æ¡ng hay khá»›p.
Bá»‡nh này cÅ©ng có thá»ƒ do các vi sinh váº-t do máu mang Ä‘áº¿n. Bá»‡nh gá»“m 2 dáº¡ng:

Bá»‡nh viêm tá»§y xÆ°Æ¡ng cáº¥p: thÆ°á»•ng tháº¥y á»Ÿ tráº» em, gá»“m Ä‘au
bá»¥ng dá»¯ dá»™i, sÆ°ng và Ä‘á»• á»Ÿ vùng viêm, thÆ°á»•ng á»Ÿ thân má»™t xÆ°Æ¡ng dài, kèm theo bá»‡nh
toàn thân và sá»‘t cao.

Viêm tá»§y xÆ°Æ¡ng mãn: có thá»ƒ xáº£y ra sau dáº¡ng cáº¥p và phát
triá»ƒn âm á»‰.

Cáº£ hai dáº¡ng Ä‘á»•u Ä‘Æ°á»£c Ä‘iá»•u trá»‹ báº±ng kháng sinh liá»•u cao. Trong má»™t
sá»‘ trÆ°á»•ng há»£p có thá»ƒ cáº§n dáº«n lÆ°u pháº«u thuáº-t. Náº¿u cháº-m loáº¡i trá»« nhiá»…m trùng, có
thá»ƒ sáº½ bá»‹ ngáº¯n xÆ°Æ¡ng và biáº¿n dáº¡ng.

Báº¡n có thá»ƒ nháº-n biáº¿t cÄƒn bá»‡nh này qua các dáº¥u hiá»‡u dÆ°á»›i
Ä‘ây:

- Bá»‹ Ä‘au hay dá»… bá»‹ Ä‘au.

- Dá»… cáu ká»‰nh.

- SÆ°ng, Ä‘á»• hoáº·c có cáº£m giác nóng á»Ÿ gáº§n vùng bá»‹ nhiá»…m.

- Ä•i Ä‘á»©ng khó khÄƒn hoáº·c khó cá»- Ä‘á»™ng các khá»›p á»Ÿ gáº§n khu vá»±c bá»‹
nhiá»…m.

- Ä•i kháº-p khiá»…ng.

- LÆ°ng cá»©ng ngáº¯c, ráº¥t khó khom ngÆ°á»•i.

Xét nghiá»‡m máu, chá»¥p X quang, chá»¥p cáº¯t lá»›p và siêu âm có thá»ƒ giúp
cháº©n Ä‘oán bá»‡nh viêm tá»§y xÆ°Æ¡ng. Viá»‡c Ä‘iá»•u trá»‹ bá»‡nh tùy thuá»™c vào Ä‘á»™ tuá»•i bá»‡nh
nhân, tiá»•n sá»- bá»‡nh và tình tráº¡ng bá»‡nh.

Các biáº¿n chá»©ng trong thá»•i gian dài có thá»ƒ bao gá»“m còi xÆ°Æ¡ng á»Ÿ
tráº», ná»©t hoáº·c gãy xÆ°Æ¡ng và hoáº¡i tá»-.
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