
  

   

  
Middle Ear Infection (Vietnamese) 

Nhiễm trùng tai giữa  
Nhiễm trùng tai giữa (còn được gọi là viêm tai giữa cấp tính) là một bệnh nhiễm trùng phía sau màng 

nhĩ.   

Các nhiễm trùng này rất phổ biến ở trẻ nhỏ vì chúng có các ống nhỏ hơn (được gọi là các vòi nhĩ (Eustachian)) nối tai 

giữa với cổ họng.  

Khi trẻ bị cảm lạnh, vi trùng từ cổ họng có thể di chuyển đến tai giữa và gây nhiễm trùng.  

Các dấu hiệu và triệu chứng 

 Đau tai 

 
 

Kéo hoặc chà xát tai đặc biệt là khi nằm xuống (trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ) 

 
 

 

Khó chịu (cảm thấy tức giận và khó chịu), quấy khóc rất nhiều 

 
 

 

Sốt (nhiệt độ trên 38°C) 

 
 

 

Chảy nước mũi, đau cổ họng hoặc ho 

 
 

 

Dịch hoặc máu chảy ra từ tai (đây là dấu hiệu của rách màng nhĩ). 

 
Chữa trị  

Paracetamol (Panadol hoặc Dymadon) và Ibuprofen (Nurofen) thường là phương pháp điều trị duy nhất cho nhiễm 

trùng tai giữa. Thực hiện theo các hướng dẫn trên chai hoặc bao bì của thuốc để sử dụng đúng liều lượng. Đừng cho 

con quý vị uống nhiều hơn những gì được chỉ định cho một ngày. Cơn đau do nhiễm trùng tai giữa thường biến mất 

sau một đến hai ngày ngay cả khi không được điều trị. 

Nếu con quý vị vẫn còn bị đau sau 48 giờ, bác sĩ gia đình của quý vị có thể cho thuốc giảm đau hoặc kháng sinh mạnh 

hơn để điều trị nhiễm trùng. Thuốc kháng sinh và thuốc thông mũi sẽ không giúp ích gì cho con quý vị.  

Chăm sóc ở nhà 

Cho trẻ uống thuốc giảm đau, khi cần thiết. Thực hiện theo các hướng dẫn trên chai hoặc bao bì của thuốc cho lượng 

thuốc được chỉ định cho con quý vị. Đừng cho con quý vị uống nhiều hơn những gì được chỉ định cho một ngày.  

Nếu con quý vị bị rách màng nhĩ, không nên để nước vào trong tai của trẻ trong ít nhất 10 ngày hoặc cho đến khi tai 

của trẻ lành lại. Bác sĩ sẽ cần kiểm tra tai của con quý vị để chắc chắn rằng nó đã lành. 
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Đến gặp bác sĩ gia đình của con quý vị ngay sau khi chúng uống xong thuốc kháng sinh để đảm bảo rằng nhiễm trùng 

đã biến mất.  

Trẻ em thường an toàn để du lịch bằng máy bay 2 tuần lễ sau khi cơn đau đã biến mất. 

Khi nào tới gặp bác sĩ 

Đi gặp bác sĩ gia đình nếu con quý vị: 

• có các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm trùng tai giữa và dưới 6 tháng tuổi 

• có các triệu chứng kéo dài hơn 2 ngày 

• có các triệu chứng đang trở nên xấu đi 

• bị sưng và đỏ ở phía sau tai  

• có chất dịch chảy ra từ tai   

• là thổ dân hoặc người dân đảo Torres Strait (vì họ có nguy cơ bị nhiễm trùng cao hơn)  

• đang du lịch bằng máy bay 1 tuần sau khi bị nhiễm trùng. 

Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ nhìn vào bên trong tai của con quý vị bằng cách sử dụng một dụng cụ đặc biệt với ống kính 

lúp và đèn pin để giúp chẩn đoán sự nhiễm trùng.  

Con quý vị nên gặp bác sĩ gia đình vào 3 tháng sau khi nhiễm trùng để đảm bảo rằng tất cả chất dịch phía sau màng nhĩ 

đã biến mất. 

Nếu con quý vị bị nhiễm trùng tai nhiều lần, quý vị nên đi kiểm tra thính giác của trẻ với một chuyên gia thính giác 

(chuyên gia về thính lực).  

Bác sĩ gia đình của quý vị cũng có thể giới thiệu trẻ đến gặp bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng 

(ENT). 

 

 

 

 

 

 

Được Khoa Cấp cứu và Phẫu thuật Đầu và Cổ Tai Mũi Họng, thuộc Bệnh viện Nhi đồng Queensland, soạn thảo. Chúng tôi ghi nhận ý 

kiến đóng góp của người tiêu dùng và người chăm sóc.  

Chúng tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của người tiêu dùng và người chăm sóc. Resource ID: FS166  Reviewed: July 2022 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin này được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tạo ra chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và hỗ 

trợ; thông tin này không thay cho việc tư vấn với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe của con quý vị. Thông tin được cập nhật 

thường xuyên, vì vậy hãy kiểm tra rằng quý vị đang tham khảo phiên bản mới gần đây nhất. Nếu quý vị lo ngại về sức khỏe của con 

mình, hãy tìm kiếm lời khuyên về y tế, khi thích hợp. 

 




