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TỔNG QUAN 

• Viêm mũi xoang là chẩn đoán
thường gặp nhất, anh hưởng đến
khoảng 1/8 người trưởng thành ở
Mỹ, chiếm hơn 30 triệu chẩn đoán
hàng năm.

• Theo CDC 13% người Mỹ trưởng
thành được chẩn đoán viêm mũi
xoang trong vòng 12 tháng trước
khảo sát.

• Số tiền trực tiếp cho theo dõi và
điều trị viêm xoang cấp và mạn
vượt hơn 11 tỉ đôla mỗi năm.



TỔNG QUAN 

• Hơn 1/5 toa kháng sinh ở người
lớn dùng cho chẩn đoán viêm
xoang.

• Tỷ lệ mới mắc ở nữ cao hơn nam 
# 1.9 lần. 

• Độ tuổi thường gặp nhất 45 – 74.  

• Theo thống kê tại viện THM
Trung ương trong 5 năm, tổng số
các bệnh nhân đếm khám chữa
bệnh vì viêm mũi xoang cấp
chiếm gần 87% trong giai đoạn
chuyển mùa.



Sơ lược giải phẫu – sinh lý



Sơ lược giải phẫu – sinh lý



Viêm mũi xoang là gì?



Nguyên nhân

Chỉ khoảng 0.5 – 2.0% đợt viêm

mũi xoang cấp virus biến chứng

thành viêm mũi xoang do vi trùng.



Nguyên nhân



Nguyên nhân



Triệu chứng

• Sốt

• Nhức đầu, đau vùng mặt, đau góc mắt, 
đau sau gáy. 

• Chảy mũi (trong, loãng, mũi nhầy)

• Hắt hơi

• Nghẹt mũi

• Giảm hoặc mất mùi

• Có thể có mùi hôi trong mũi hoặc dịch 
chảy xuống họng có mùi hơi như mùi 
cóc chết. 



Chẩn đoán viêm mũi xoang như thế nào?



Phân biệt cảm thường – viêm xoang – dị ứng



Điều trị viêm mũi xoang như thế nào?

Viêm mũi xoang do virus

Viêm mũi xoang cấp do vi khuẩn

Viêm mũi xoang mạn



ĐIỀU TRỊ - HỖ TRỢ

• Thuốc uống

• Thuốc nhỏ, xịt mũi

• Khí dung mũi họng

• Thủ thuật

• Phẫu thuật



ĐIỀU TRỊ - HỖ TRỢ

Phương pháp Proetz

• Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống
• Các triệu chứng giảm nhiều
1. Nghẹt mũi: thở thông dễ chịu
2. Ù tai 1 hoặc 2 bên
3. Giảm nhức đầu, thông các lỗ thông mũi với 

các xoang sàng, xoang hàm
4. Nặng mắt, mỏi gáy
5. Giảm ho đàm do dịch mũi xoang chảy xuống 

họng khi nằm
6. Giảm nhiều hoặc ít nghe các mùi



ĐIỀU TRỊ - HỖ TRỢ

Phẫu thuật



Biến chứng

• Biến chứng: 

+ Viêm nhiễm ổ mắt

+ Viêm màng não

+ Áp xe ngoài màng cứng

+ Tắc tĩnh mạch xoang hang

+ Khối sưng phồng của Pott



Phòng bệnh

• Tránh tiếp xúc với các yếu tố kích thích, lây nhiễm ( bụi, khói

thuốc lá, hóa chất, người đang bị nhiễm trùng hô hấp cấp,...)

• Tiêm ngừa vắc xin cúm và phế cầu hàng năm

• Rửa mũi có thể giúp giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh

• Duy trì độ ẩm không khí thích hợp

• Có chế độ điều trị, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý khi mắc cảm

cúm



Phòng bệnh

• Quan tâm điều trị trào ngược dạ dày thực quản

• Giải quyết các bất thường về giải phẫu mũi xoang (vẹo vách

ngăn, hoang hơi cuốn giữa, quá phát mỏm móc, bóng sàng)

• Nạo VA quá phát

• Điều trị các khối u vòm họng

• Quan tâm điều trị các bệnh lý toàn thân



Các câu hỏi thường gặp





CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE


