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Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn 
lao (Mycobacterium tuberculosis) gây nên.
Bệnh lao có thể gặp ở tất cả các bộ phận 
của cơ thể (phổi, hạch, màng não, thận, 
bang quang, xương, v.v…), trong đó lao 
phổi là thường gặp nhất (chiếm 80 – 85% 
tổng số ca bệnh) và là nguồn lây chính cho 
người xung quanh.

Lao màng não (LMN) là một bệnh lý rất 
nặng có thể gây tử vong hay để lại di 
chứng thần kinh nếu không được chẩn 
đoán và điều trị sớm.

Nếu điều trị lao không đúng sẽ khiến bệnh 
nặng hơn, tạo ra vi trùng lao kháng thuốc 
và lây lan bệnh lao kháng thuốc gây tác hại 
cho sức khoẻ của gia đình và cộng đồng xã 
hội.

Điều trị LMN: Bệnh nhân phải được nhập 
viện điều trị trong thời gian đầu. Bệnh 
nhân sẽ được chọc dò tuỷ sống để tìm vi 
trùng lao trong dịch não tuỷ, cũng như để 
theo dỏi tác dụng điều trị thuốc kháng lao. 

Thời gian nằm viện điều trị tuỳ theo diển biến bệnh. Bệnh nhân sẽ được điều trị thuốc 
kháng lao gồm 1 loại thuốc tiêm phối hợp với 4 loại thuốc uống trong 2 tháng đầu tiên; và 
tiếp tục 3 loại thuốc uống trong 10 tháng sau đó. Bệnh nhân cần đi tái khám định kỳ theo 
dỏi bệnh.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân nên được dinh dưỡng đầy đủ; kiêng rượu, bia và thuốc lá; 
tuyệt đối không được tự ý ngưng uống thuốc kháng lao và tái khám ngay khi xuất hiện các 
triệu chứng bất thường. Đối với bệnh nhân có di chứng thì cần được tư vấn tâm lý và tập 
vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Phòng bệnh lao: Chủng ngừa lao cho trẻ < 1 tuổi. Vệ sinh môi trường. 

Triệu chứng LMN: Khởi phát gồm các dấu 
hiệu sốt, nhức đầu tăng dần, buồn nôn, ói 
mửa và rối loạn tri giác. Có dấu hiệu cổ 
cứng và có thể có dấu hiệu tổn thương các 
dây thần kinh sọ não và dấu hiệu yếu liệt 
tay chân, v.v… LMN có thể là bệnh đơn 
thuần hay kèm theo với lao phổi. 
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