（ベトナム語）

Q9

Cần làm gì khi đã
hoàn thành quá trình uống thuốc?

Ngay sau khi hoàn thành thời gian 6 tháng uống thuốc, hãy xét nghiệm X-quang phần ngực sau 6
tháng, sau 1 năm, sau 1 năm rưỡi, sau 2 năm để xác nhận chắc chắn sẽ không phát bệnh lao.
Ngoài ra, trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng như ho, đờm, đau ngực, sốt, v.v … hãy đến
bác sĩ chẩn đoán trong thời gian sớm nhất

Trong thời gian uống thuốc và sau khi đã hoàn thành quá trình uống thuốc,
khi có tình trạng bệnh kéo dài như ho, đờm,
đau ngực, sốt v.v… thì hãy đến bác sĩ chẩn đoán,
nói cho bác sĩ biết rõ quá trình bệnh từ trước đến nay và tiến hành xét nghiệm
X-quang phần ngực để được điều trị đúng

Cơ
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tế sẽ
sẽ thực
thực hiện
hiện tư
tư vấn
vấn
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về cách
cách điều
điều trị
trị bệnh
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Điều trị
bệnh lao tiềm ẩn

Q&A

Hãy ngăn chặn
sự phát bệnh lao!

Q4

Sau khi tiến hành xét nghiệm phản ứng Tuberculin và xét nghiệm QFT
để xác nhận xem có bị nhiễm lao hay không

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân
（
Xét nghiệm Tuberculin
Ngày tháng năm
xét nghiệm

Ngày

tháng

năm

）là
Xét nghiệm QFT
Ngày

tháng

năm

Kết quả

Xét nghiệm X-quang phần ngực
Ngày

tháng

năm

Không có bất thường

Theo kết quả trên, bạn cần phải uống thuốc dự phòng

Uống thuốc dự phòng
nên thực hiện như thế nào?

Liên tục uống thuốc Isoniazid (INH) mỗi ngày trong vòng 6 tháng.
Isoniazid (INH) là thuốc tiêu diệt dần dần trực khuẩn lao có trong cơ thể.
Điều quan trọng là không được quên uống thuốc liên tục mỗi ngày đúng phác đồ, thường là 1 ngày
1 lần và uống trong vòng 6 tháng.

Q5

Hiệu quả nhờ uống thuốc
dự phòng là khoảng bao nhiêu %?
Đừng quên uống thuốc
và phải uống đầy đủ vì
rất quan trọng đối với
cơ thể bạn

Các nhà khoa học nói rằng hiệu quả nhờ uống thuốc dự phòng trong trường
hợp chắc chắn đã uống thuốc mỗi ngày trong vòng 6 tháng có thể ức chế
khoảng 70% sự phát bệnh lao so với khi không sử dụng thuốc, và hiệu quả nhờ

Q1 Điều trị bệnh lao tiềm ẩn là gì?

uống thuốc đều đặn sẽ tiếp tục duy trì từ 10 năm trở lên.
Trong trường hợp cách uống không đúng phác đồ theo kiểu ngày uống ngày

Sổ tay ghi
lịch uống thuốc

không, hoặc nếu không uống đúng thời gian cần thiết, v.v … thì hiệu quả của
uống thuốc dự phòng sẽ giảm sút, khả năng phát bệnh lao sẽ ngày càng cao.

Hãy
sử dụng

Trong trường hợp cho rằng đã bị nhiễm lao và có nguy cơ phát bệnh cao, tốt
nhất là nên ngăn chặn sự phát bệnh bằng cách uống thuốc.
Tóm lại, uống thuốc là để dự phòng sự phát bệnh lao. (Uống thuốc dự phòng)

Q2

Nhiễm lao được
hiểu như thế nào?

Khi trực khuẩn lao đi vào trong cơ thể con
người thì sẽ gọi là nhiễm lao. Kiểm tra
nhiễm lao bằng cách xét nghiệm phản ứng
Tuberculin và xét nghiệm QFT.

Q3

Sự khác biệt giữa
nhiễm lao và
phát bệnh là gì?

Ngay khi trực khuẩn lao đi vào cơ thể con
người, nếu cơ thể người đó có sức đề kháng
mạnh thì trực khuẩn lao sẽ bị co cụm trong
cơ thể. Tuy nhiên, trực khuẩn lao đã bị co
cụm không chết đi mà vẫn còn nằm trong
cơ thể ở trạng thái ngủ đông. Sau đó, nếu
sức đề kháng của cơ thể yếu đi, trực khuẩn
lao sẽ bắt đầu hoạt động và gây ra sự “phát
bệnh” lao.

Sự phát bệnh thường xảy ra trong vòng 2 năm kể từ khi nhiễm lao, sau thời gian 2 năm thì nguy cơ
phát bệnh sẽ ít đi nhưng khả năng phát bệnh sẽ tiếp tục kéo dài suốt đời.

Q6

Điều cần lưu ý trong khi uống
thuốc dự phòng là gì?

Sinh hoạt của bạn không bị hạn chế.
Trong sinh hoạt hàng ngày, công việc, học hành đều không có bất kỳ
chướng ngại nào, vẫn có thể sinh hoạt bình thường như trước đây.

Q7

Tác dụng phụ sẽ
không gây
ảnh hưởng gì?

Q8

Chi phí sẽ
như thế nào?

Trên thế giới, Isoniazid (INH) là loại thuốc đã được

* Vì người bệnh được hưởng chế độ nhà nước thanh

sử dụng trong thời gian dài để dự phòng và điều trị

toán chi phí chữa bệnh lao nên khoản tiền bệnh nhân

bệnh lao, là loại thuốc ít tác dụng phụ.

phải tự thanh toán sẽ rất ít.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp xuất hiện các triệu

Về cách thức đăng ký, vui lòng đăng ký và nộp kèm

chứng hiếm gặp như suy giảm chức năng gan, tê đầu

Đơn yêu cầu nhà nước thanh toán chi phí chữa bệnh

ngón tay, chán ăn, sốt phát ban, v.v... Khi xảy ra

lao (nhờ bác sĩ chuyên khoa điều trị viết) và phim

trường hợp đó, hãy đến bác sĩ chuyên khoa điều trị

chụp X-quang phần ngực đến cơ quan y tế có thẩm

để được tư vấn.

quyền tại nơi cư trú của người bệnh.

