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Khái niệm chung 
Nhiễm trùng thận xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể quý vị qua niệu đạo (ống dẫn nước tiểu). Sau đó, vi khuẩn sẽ 
di chuyển vào bàng quang và đến thận của quý vị.
Thông thường, nhiễm trùng thận có thể dễ dàng điều trị bằng một đợt kháng sinh và quý vị sẽ hồi phục hoàn toàn. Đôi khi, 
nhiễm trùng thận có thể nặng và được gọi là viêm đài bể thận. Các triệu chứng của viêm đài bể thận bao gồm đau, sốt và 
nôn mửa.
Nhiễm trùng thận có thể nguy hiểm hơn đối với một số người, chẳng hạn như phụ nữ mang thai, người già hoặc những 
người đã từng có vấn đề về thận trước đó.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Quý vị sẽ được xét nghiệm nước tiểu và được chỉ định loại kháng sinh chính xác để điều trị nhiễm trùng. Quý vị cũng có 
thể được cho dùng paracetamol để giảm đau và hạ sốt. 
Bác sĩ có thể thảo luận về việc:

•  Uống nhiều nước
•  Xét nghiệm máu để kiểm tra chức năng thận của quý vị
•  Thử thai nếu có liên quan
•  Siêu âm hoặc chụp CT, nếu quý vị đã từng có vấn đề với thận của mình trước đây

Nếu tình trạng nhiễm trùng của quý vị nặng hoặc phức tạp, bác sĩ sẽ chuyển quý vị đến thẳng Khoa Cấp Cứu. Bệnh viện có 
thể cung cấp thuốc kháng sinh qua đường tĩnh mạch. Điều này có nghĩa là thuốc đi thẳng vào máu của quý vị. Bệnh viện 
cũng có thể làm các xét nghiệm khác để đảm bảo rằng quý vị đang được kiểm soát tốt.
Quý vị có thể được cung cấp dịch vụ Bệnh Viện Tại Nhà (xem phần ‘Có những dịch vụ hỗ trợ nào?’).

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ sẽ muốn khám lại cho quý vị sau 48 giờ để đảm bảo rằng thuốc kháng sinh đang có tác dụng. Nếu quý vị vẫn bị sốt 
hoặc đau, bác sĩ sẽ sắp xếp làm thêm các xét nghiệm và có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa thận.

Bác sĩ sẽ khám lại cho quý vị khi kết thúc đợt điều trị bằng thuốc kháng sinh. Tại thời điểm này, bác sĩ:
•  Sẽ xét nghiệm lại mẫu nước tiểu của quý vị để đảm bảo rằng tình trạng nhiễm trùng đã khỏi hoàn toàn
•  Có thể đề nghị siêu âm thận của quý vị
•  Có thể giới thiệu quý vị đến một bác sĩ chuyên khoa

Tôi nên làm gì? 
Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là uống hết số thuốc kháng sinh mà quý vị được cung cấp, ngay cả khi quý vị cảm 
thấy khỏe hơn. Uống nhiều nước và duy trì tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của quý vị.

Nhiễm Trùng Thận 
(Viêm Đài Bể Thận)

Gọi cho Triple 0 (000) ngay nếu quý vị thấy nói lắp hoặc lú lẫn, sốt, đi tiểu ít hơn nhiều, thở nông và/hoặc 
nhanh, buồn nôn, nôn mửa và/hoặc tiêu chảy. Đây có thể là các triệu chứng của nhiễm trùng huyết, có thể xảy 

ra khi nhiễm trùng lan sang máu của quý vị.

Tờ Thông Tin về Bệnh 
Phát hành Tháng Sáu 2020

Khi nào tôi nên gọi xe cấp cứu?



Nhiễm Trùng Thận (Viêm Đài Bể Thận)

Thông �n này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán 
bệnh. Thông �n này không được soạn ra để dùng chẩn 
đoán bệnh hoặc thay thế cho việc chăm sóc y tế liên tục

Danh Mục Nguồn Lực Y Tế là sáng 
kiến của Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản 
Tây Nam Sydney

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Bệnh Viện tại Nhà 
Bệnh Viện tại Nhà (còn được gọi là ‘HITH’) cho phép bệnh nhân mắc một số tình trạng y tế thông thường được chăm sóc 
ở cấp bệnh viện tại nhà riêng hoặc trong cơ sở chăm sóc tại khu dân cư. Các Y Tá của HITH được đào tạo chuyên sâu sẽ 
cung cấp dịch vụ chăm sóc cho quý vị. 
Việc phục hồi tại nhà thay vì ở bệnh viện giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng khác. Ở một nơi quen thuộc cũng có 
thể giúp quý vị cảm thấy khỏe mạnh và tăng tốc độ hồi phục.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận dịch vụ Bệnh Viện tại Nhà, quý vị có thể xuất viện sớm hơn hoặc hoàn toàn không phải ở bệnh viện.

Tôi nên tìm những triệu chứng nào?

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa nhiễm trùng khác?

Tôi có nguy cơ bị bất kỳ biến chứng nào nữa không?

Tôi cần dùng kháng sinh trong bao lâu?

Các thuốc kháng sinh có tác dụng phụ gì?

Tôi có thể nhận thêm trợ giúp và hỗ trợ ở đâu?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu quý vị muốn đọc thêm về nhiễm trùng thận, các nguồn lực sau có thể giúp ích:

• HealthDirect – nhiễm trùng thận: healthdirect.gov.au
• Viện Quốc Gia về Bệnh Tiểu Đường và Tiêu Hóa và Bệnh Thận – nhiễm trùng thận: niddk.nih.gov


