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1. LÂM SÀNG 
- Thường đỏ 1 mắt, chảy nước mắt , sợ sáng , giảm thị lực. đôi khi kèm ban đỏ, bọng 
nước ngoài da mi. 
- Thường hay tái phát. 

Khám :  
- Hạch trước tai. 
- Kết mạc cương tụ. 
Vim gic mạc : chấm nơng, vim gic mạc hình cnh cy. Lot gic mạc nơng, rộng hình bản đồ, 
bờ hơi nhô. Loét giác mạc sâu, tổn thương nhu mô- loét hình dĩa,, cĩ thể cĩ vim mống 
mắt… 
 
2. CẬN LÂM SÀNG 
- Soi tươi 
- Cấy, kháng sinh đồ đề phòng có bội nhiễm. 
 
3. ĐIỀU TR Ị 
• Cac thuốc dùng tại mắt: 
Viêm giác mạc nông:  
-  Pde Zovirax , Virupos 3%  : tra 5 lần / ngày x 2 tuần 
- Bóc nhẹ biểu mô nhiễm bệnh bằng tăm bông dưới sinh hiển vi. 
Viêm giác mạc sâu: 
- Pde Zovirax, Virupos  3% : tra 5 lần / ngày x 2 tuần 
- Coll Atropin 0,5% dãn đồng tử. 
- Khi  không có bệnh lý biểu mô giác mạc  

 
• Các thuốc dùng toàn thân: 
- Phòng ngừa tái phát: ( trường hợp nặng  có viêm mống mắt thể mi) Acyclovir  200mg x 
5 lần /ngày. 

 

Chữ ký 

Người soạn thảo Người ki ểm tra  Người giám sát Người phê duyệt 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

Họ và tên BS VÕ THỊ CHINH NGA BS. VÕ THỊ CHINH NGA BS. BÙI THỊ THU HƯƠNG BS. TRẦN ANH TUẤN 

Chức danh BS Trưởng khoa BS Trưởng khoa TP. KHTH GIÁM ĐỐC 
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