
 

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG 
TIỂU   

   
HỎI:   
Tôi năm nay 26 tuổi, có 

chồng, hai con, mỗi năm tôi 
thường mắc chứng đi tiểu bị rát, 
phải đi nhiều lần cứ nửa tiếng, 
một tiếng lại bắt đi. Nước tiểu 
mỗi lần như vậy thường đục, đôi 
khi có máu. Bụng dưới hay bị 
đau, có lần bị nóng lạnh. Xin 
cho biết đau bệnh gì, tại sao và 
cách chữa trị  

Nguyễn Thị L.  
   
ĐÁP:   
Bệnh của bà là bệnh nhiễm 

trùng đường tiểu. Bệnh này 
thường xảy ra ở người đàn bà 
đã lập gia đình với hệ thống 
đường tiểu dễ bị nhiễm trùng. Vi 
trùng hay gây ra bệnh này là 
loại Escherichia coli là loại vi 
trùng sống trong bộ tiêu hoá, có 
trong phân. Vi trùng này dễ 
xâm nhập và gây bệnh khi 
đường tiểu bị trầy trụa sau khi 
giao hợp hoặc khi bàng quang 
(bọng đái) không bình thường, 
có tật bẩm sinh..v..v ..Thông 
thường chỉ làm nhiễm trùng ở 
đường tiểu dưới, bọng đái, 
nhưng đôi khi có thể chạy lên 
ống dẫn tiểu phía trên, làm 
nhiễm trùng thận. Trường hợp 
nặng vi trùng có thể chạy vào 
máu làm nhiễm trùng máu cấp 
tính (septicemia) gây ra kích 
xúc có thể nguy hiểm đến tính 
mạng.  

Chữa trị về nhiễm trùng 
đường tiểu phải dùng trụ sinh 
sau khi thử nước tiểu biết chắc 
chắn có nhiễm trùng. Nếu hay 
bị nhiều lần, có thể phải cấy vi 
trùng để xem hợp loại trụ sinh 
nào vì có thể bị kháng thuốc. 

Các trụ sinh thường dùng: 
Amoxil, Bactrim, Noroxin V. V.. 
thường phải uống từ 7-10 ngày.  

Ngừa chứng nhiễm trùng 
đường tiểu quan trọng nhất là 
phải uống thật nhiều nước. 
Không khát cũng phải tập thói 
quen uống nhiều nước. Lý do 
để vi trùng không có dịp nằm 
trong bọng đái quá lâu có thế 
xâm nhập và gây nhiễm trùng. 
Điều quan trọng khác là cơ thể 
có đủ nước ít bị các biến chứng 
về nhiễm trùng máu và kích 
xúc.  

Nếu bị đi bị lại thường quá 
(mỗi năm cả chục lần) có thể 
phải uống trụ sinh thường 
xuyên để ngừa. Thuốc ngừa 
thường dùng là Macrodantin 
hay Bactrim. Đôi khi phải chụp 
hình đường tiểu hay soi đường 
tiểu để tìm các nguyên nhân 
bẩm sinh hoặc xem có sạn 
thận, bệnh của bọng đái hay 
không. Các trường hợp này có 
thể phải giải phẫu.   


