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Tờ Thông Tin Bệnh Truyền Nhiễm  

Bệnh viêm màng não cầu 
khuẩn 

Viêm màng não cầu khuẩn 
là bệnh do vi khuẩn gây ra 
và có thể dẫn tới bệnh 
trầm trọng. Bệnh này ít khi 
thấy xảy ra ở tiểu bang 
NSW và nếu có thường xảy 
ra vào mùa Đông và Xuân 
hơn. Trẻ sơ sinh, trẻ em, 
thiếu niên và thanh niên dễ 
có nguy cơ bị mắc bệnh 
này nhất. Chữa trị sớm là 
yếu tố then chốt đối với 
bệnh này.  

 
Lần Cập Nhật Chót: Ngày 17 tháng Giêng năm 2008  
 

Bệnh viêm màng não cầu khuẩn là gì? 

• Bệnh viêm màng não cầu khuẩn là bệnh trầm trọng, thường gây ra bệnh 
viêm màng não (viêm lớp màng bao quanh não bộ và cột sống) và/hay 
nhiễm trùng huyết (máu nhiễm độc chất). Những dạng hiếm của bệnh 
này gồm có viêm khớp nhiễm khuẩn (nhiễm trùng khớp), viêm phổi 
(nhiễm trùng phổi) và viêm kết mạc (sưng mí mắt và lớp ngoài của 
mắt).  

• Người bệnh viêm màng não cầu khuẩn có thể lâm bệnh nặng rất nhanh. 
Có từ năm đến mười phần trăm người bệnh viêm màng não cầu khuẩn bị 
tử vong, dù được chữa trị cấp tốc.  

• Trong những năm gần đây, bệnh này ít xảy ra hơn và ngày nay mỗi năm 
chỉ có chừng 100 đến 130 ca bệnh xảy ra ở tiểu bang NSW. Mùa Đông và 
Xuân là hai mùa dễ xảy ra bệnh viêm màng não cầu khuẩn nhất.  

• Nguyên nhân gây ra bệnh viêm màng não cầu khuẩn là do bị nhiễm 
khuẩn cầu màng não. Các khuẩn cầu này được chia ra thành một vài 
nhóm huyết thanh. Ở NSW, nhóm huyết thanh B là nhóm thường thấy 
nhất và hiện nay không có thuốc chủng công hiệu đối với nhóm huyết 
thanh này ở NSW. So với nhóm huyết thanh B, bệnh do nhóm huyết 
thanh C gây ra rất hiếm thấy ở NSW, đặc biệt kể từ lúc thuốc chủng 
bệnh viêm màng não cầu khuẩn C ra đời.  

• Có từ 5 đến 25 phần trăm người có cầu khuẩn màng não ở sâu trong mũi 
và cổ họng mà không bị bệnh hoặc có triệu chứng chi hết.  

Bệnh có những triệu chứng gì? 

• Những triệu chứng của bệnh viêm màng não cầu khuẩn không có gì điển 
hình và có thể gồm đột nhiên bị sốt, nhức đầu, cổ bị cứng, đau khớp, nổi 
ban đốm đỏ-tím hoặc bị bầm, không ưa ánh sáng chói, buồn nôn và ói.  



 

Meningococcal disease - Vietnamese Page 2 

• Những triệu chứng này có thể không xuất hiện cùng một lúc.  
• Những triệu chứng bệnh ở trẻ em có thể ít đặc biệt hơn, chẳng hạn như 

hay quấy, khó đánh thức, khóc the thé và bỏ ăn.  
• Mẩn đỏ bệnh viêm màng não cầu khuẩn đặc thù không tan biến khi ấn nhẹ 

lên da. Không phải tất cả người bệnh viêm màng não cầu khuẩn đều nổi 
ban hoặc bệnh nhân có thể bị nổi ban trễ.  

• Đôi khi những triệu chứng đặc trưng có thể xảy ra sau những triệu chứng 
thông thường hơn, trong đó có đau cẳng chân, tay lạnh và nước da khác 
thường.  

• Đôi khi bệnh viêm màng não cầu khuẩn có thể xảy ra tiếp theo những 
bệnh về đường hô hấp khác.  

• Người có những triệu chứng của bệnh viêm màng não cầu khuẩn nên đi 
gặp bác sĩ gấp, đặc biệt nếu bị sốt không thuyên giảm, khó chịu, ngầy ngật 
hay cảm thấy bạc nhược, hoặc đứa trẻ không chịu ăn như bình thường.  

Bệnh lây lan bằng cách nào? 

• Cầu khuẩn màng não không dễ lây lan từ người này sang người khác và 
loại vi khuẩn này không tồn tại bên ngoài cơ thể con người.  

• Vi khuẩn bệnh lây lan bằng những chất dịch tiết ra ở sâu trong mũi và cổ 
họng. Nói chung việc lây lan này cần phải có sự tiếp xúc gần gũi và kéo dài 
với người hoàn toàn khỏe mạnh nhưng có vi khuẩn. Ví dụ của trường hợp 
‘tiếp xúc gần gũi và kéo dài’ là sống cùng một nhà hoặc hôn hít thân mật 
(hôn thật lâu)  

• Cầu khuẩn màng não không dễ lây lan bằng thức uống, thức ăn hoặc thuốc lá.  

Ai dễ có nguy cơ bị mắc bệnh này? 

Mặc dù ai cũng có thể bị mắc bệnh này, tuy nhiên những thành phần dưới đây 
dễ có nguy cơ mắc bệnh hơn:  
• những người chung đụng với người bệnh viêm màng não cầu khuẩn sống 

cùng một nhà 
• Trẻ sơ sinh, trẻ em, thiếu niên và thanh niên  
• người hít nhằm khói thuốc và người tiếp xúc với người hút thuốc  
• người hôn hít thân mật (áp miệng lâu) với nhiều người bạn đời khác nhau  
• người gần đây đã bị bệnh siêu vi với phần trên của đường hô hấp  
• người đi du lịch đến những nước có tỉ lệ mắc bệnh bệnh viêm màng não 

cầu khuẩn cao 
• người có lá lách không còn hoạt động hoặc người mắc những bệnh tật hiếm 

hoi nhất định.  
 
Người chỉ tiếp xúc đôi chút với người bệnh viêm màng não cầu khuẩn khó có 
thể dễ bị bệnh này. Nhân viên y tế không dễ có nguy cơ bị bệnh này trừ khi họ 
tiếp xúc trực tiếp với những chất dịch tiết ra từ trong mũi-họng người bệnh (thí 
dụ như thực hiện phương pháp hồi sinh miệng-áp-miệng hoặc luồn ống vào khí 
quản mà không đeo/mang khẩu trang).  

Cách ngừa bệnh? 

Bỏ thuốc lá sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ làm lây lan vi khuẩn gây bệnh. Không 
hút thuốc trong xe và trong nhà.  
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Hiện nay có hai loại thuốc chủng. 
• Thuốc chủng viêm màng não cầu khuẩn C kết hợp ngừa bệnh viêm màng 

não cầu khuẩn nhóm C. Tất cả trẻ em một tuổi nên được chủng ngừa 
(trong khuôn khổ của chương trình chủng ngừa miễn phí) và cả người đã bị 
bệnh viêm màng não cầu khuẩn cũng vậy. 

• Thuốc chủng viêm màng não cầu khuẩn ‘polysaccharide’ ngừa bệnh viêm 
màng não cầu khuẩn nhóm A, C, Y và W135. Người đi du lịch đến những 
nước đang có dịch viêm màng não cầu khuẩn (thí dụ như vùng tiểu lục địa 
Sahara Phi Châu và người đi hành hương đến thánh địa Mecca ở Ả Rập 
Saudi). 

 
Nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm phải tiếp xúc với cầu khuẩn màng não 
và người có lá lách không còn hoạt động và những bệnh tật nhất định khác nên 
được chủng ngừa cả hai loại thuốc chủng này.  
 
Do bởi hai loại thuốc chủng này không ngừa được bệnh viêm màng não nhóm 
B thường xảy ra hơn, người đã được chủng ngừa vẫn cần phải cảnh giác đối với 
những triệu chứng và dấu hiệu của bệnh viêm màng não cầu khuẩn. 

Bệnh được chẩn đoán bằng cách nào? 

Bệnh này được chẩn đoán dựa theo bệnh sử và việc khám bệnh. Đôi khi bác sĩ 
khó định bệnh trong những thời kỳ đầu của bệnh. Việc xác định bệnh này gồm 
thử máu, xét nghiệm dịch não-tủy hay mẫu da. Thời gian cần thiết để có kết 
quả xét nghiệm có thể khác nhau tùy ca bệnh và tùy những xét nghiệm cần 
phải thực hiện. 

Bệnh được chữa trị như thế nào? 

Người bị bệnh viêm màng não cầu khuẩn cần phải được chữa trị gấp bằng 
thuốc kháng sinh và thông thường việc điều trị được khởi sự trước khi việc 
chẩn đoán được xác định bằng các xét nghiệm. 

Hệ thống y tế công cộng đối phó với bệnh này như thế nào? 

Bệnh viện và phòng thí nghiệm sẽ thông báo về những trường hợp bệnh viêm 
màng não cầu khuẩn cho Ban Y Tế Công Cộng địa phương biết. Nhân viên Ban 
Y Tế Công Cộng sẽ hợp tác với bác sĩ liên hệ, bệnh nhân hoặc gia đình bệnh 
nhân để xác định những người đã chung đụng với người bệnh (tùy theo thời 
gian và cách thức họ chung đụng với người bệnh như thế nào, những người 
này được gọi là người đã tiếp xúc với bệnh). Người đã tiếp xúc với bệnh được 
cung cấp thông tin về bệnh viêm màng não cầu khuẩn. Một nhóm ít người đã 
tiếp xúc gần gũi hơn với bệnh sẽ được xác định cẩn thận và sẽ được cho uống 
thuốc kháng sinh tiêu diệt bởi lẽ đa phần họ là những người rất có thể đã mang 
vi khuẩn bệnh. Thuốc kháng sinh này tiêu diệt vi khuẩn trong họng và ngăn 
chặn vi khuẩn lây lan sang người khác. Thuốc kháng sinh tiêu diệt khác với 
thuốc kháng sinh dùng để trị bệnh này và người được cho uống thuốc kháng 
sinh tiêu diệt vẫn có chút đỉnh nguy cơ thể bị mắc bệnh này. Do đó, tất cả 
người đã tiếp xúc với bệnh cần để ý đến những triệu chứng bệnh viêm màng 
não cầu khuẩn và nên đi khám bác sĩ gấp nếu có những triệu chứng này. 
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