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Bệnh lao, tài liệu bệnh nhân 2004-07-01 
Tài liệu bệnh nhân và lời hướng dẫn. 
Vì sao mà bạn bị nhiễm lao 
Chứng bệnh lao do vi khuẩn mà gây ra. Khi một người nào bị nhiễm bệnh lao phổi 
ho, BK thường thông qua không khí lan truyền mà làm cho người ta hít vào vi khuẩn. 
Thời gian kể từ lúc bị lây nhiễm tới khi bị ốm là rất lâu dài. 
 
Có thuốc men hiệu quả 
Ở Thụy Điển có thuốc men hiệu quả để trị bệnh lao, nhưng những thuốc men đó đều 
không có tác dụng trực tiếp. Như vậy mà phải chờ một đoạn thời gian trước khi bạn 
hoàn toàn không bị lây nhiễm. 
 
Trong thời gian nầy, quan trộng là bạn không truyền nhiễm cho người khác. Hãy cẩn 
thận – quan trộng là bạn phải uống thuốc theo đơn thuốc và lời hướng dẫn trong giai 
đoạn điều trị bệnh lao. Khi bạn không còn bị lây nhiễm, thông thường bạn sẽ có một 
cuộc sống hoàn toàn bình thường. Nói chung bạn chỉ cần nghỉ bệnh trong một đoạn 
thời gian ngắn hơn. 
 
Bệnh lao coi như là một chứng bệnh gây ra sự nguy hiểm cho xã hội, do đó chúng 
tôi phải theo dõi để phát hiện những người đa bị lây nhiễm. Trong gia đinh của bạn 
và những người mà bạn tiếp xúc với họ thường xuyên đều có trách nhiệm hợp tác 
với bệnh viện để cho xét nghiệm. Bệnh viện sẽ đặt giờ cho những người đa bị lây 
nhiễm đến bệnh viện để chụp phổi bằng X quang. 
 
Bạn nên làm theo những lời hướng dẫn sau đây để không làm cho người khác 
bị lây nhiễm: 
-Khi BS điều trị nhận xét có cần thiết, bạn phải đến bệnh viện để được xét nghiệm. 
-Bạn không được thay đổi thuốc men nếu bạn chưa thảo luận với BS điều trị. 
-Lúc bạn muốn đổi bác sĩ thì bạn nên nói cho BS điều trị biết. 
Trong trường hợp bạn còn bị lây nhiễm thì bạn nên 
-Không ở chung một phòng ngủ với người khác 
-tránh tiếp xúc với trẻ em và những phụ nữ mang thai, hoặc những người chưa được 
chích ngừa hay những người có miễn dịch suy giảm. 
Bạn được ở nhà của bạn và ở ngoài nhà, nhưng bạn nên tránh tiếp xúc với người 
ngoài và đừng mời khách đến nhà. 
 
Bạn có trách nhiệm làm theo điều lệ 
Theo luật phòng ngừa nhiễm lao, chứng bệnh mà bạn bị lây nhiễm là nguy hiểm. 
Cho nên bạn có trách nhiệm làm theo những lời hướng dẫn của BS điều trị cho. Nếu 
bạn yêu cầu làm theo những lời hướng dẫn, BS điều trị sẽ xem xét và cho lời dặn, 
sau đó bạn phãi tuân theo đúng những lời dặn của BS điều trị. 
Địa chỉ của BS phòng ngừa nhiễm lao ở hội đồng tỉnh của bạn là: 
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