BỆNH LAO – Quý vị Cần Điều trị Để Làm Cho Mình Khỏi bệnh
TB là gì? “TB” hay là tên gọi ngắn gọn của một bệnh được gọi
là bệnh lao. Bệnh lao có thể tấn công bất kỳ phần nào của cơ thể,
nhưng bệnh thường tấn công vào phổi nhất. Quý vị có thể bị
bệnh lao trong phổi hay các phần khác trong cơ thể như thận,
não, hay cột sống.
Bệnh lao lan truyển như thế nào?
Vi trùng bệnh Lao phun ra trong không khí khi người có bị bệnh
lao trong phổi nói, hát, cười, ho hay hắt hơi. Bất kỳ ai ở gần cũng
có thể hít phải vi trùng bệnh lao vào trong phổi của mình. Quý vị
không thể bị bệnh lao do bắt tay, dùng chung ly, chén dĩa hay
dùng chung chổ ngồi trong nhà vệ sinh.
Tại sao tôi bị bệnh?

Quý vị bị bệnh lao vì vi trùng bệnh lao bắt đầu phát triển trong cơ thể của quý vị.

Các triệu chứng của bệnh lao là gì?
∙ Ho kéo dài hơn 2, 3 tuần lễ
∙ Cảm thấy yếu
∙ Sụt cân
∙ Bị sốt kéo dài

∙
∙
∙

Ho có ra máu
Đổ mồ hôi nhiều về đêm
Ớn lạnh.

Bệnh lao có nghiêm trọng không? Có, bệnh lao rất nghiêm trọng. Quý vị có thể khỏe hơn với sự điều trị thích
hợp. Bệnh lao co thể chữa được, nhưng nếu không có sự điều trị thích hợp quý vị có thể tử vong.
Tôi có thể làm sao để khoẻ được? Khi bị bệnh lao quý vị cần phải được điều trị về y tế. Bệnh lao được điều
trị với nhiều dược phẩm kết hợp cùng lúc. Trong phần lớn các ca điều trị, những dược phẩm này tiêu diệt vi
trùng bệnh Lao trong cơ thể của quý vị.
Tôi sẽ phải uống thuốc trong bao lâu? Nhằm để khỏi bệnh, ít nhất quý vị sẽ phải uống thuốc trong 6 tháng.
Một sô người cần phải uống thuốc đến 2 năm. Việc uống tất cả các thứ thuốc theo như lời dặn của người chăm
sóc sức khỏe cho quý vị là rất quan trọng.
Nếu tôi không uống thuốc thì điều gì sẽ có thể xảy ra? Nếu quý vị không uống thuốc một cách đúng đắn thì
bệnh lao của quý vị có thể sẽ trở lại. Quý vị lại có thể lan truyền bệnh lao nữa. Những thuốc men của quý vị có
thể không còn diệt được vi trùng bệnh lao được. Điều này làm cho việc chữa trị bệnh lao cho quý vị sẽ rất khó
khăn.
Tôi làm sao có thể nhớ việc uống thuốc được? Một nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ nói chuyện với quý vị
về kế hoạch dùng thuốc. Quý vị có thể có sự Điều trị Trực tiếp Quan sát (DOT). Với cách DOT, một nhân viên
chăm sóc sức khỏe sẽ cùng có mặt với quý vị khi quý vị uống thuốc trị bệnh. DOT sẽ làm cho quý vị dùng thuốc
trị bệnh lao dễ dàng hơn. Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc Ban Y tế công cộng hay bác sĩ của mình.
Xin hãy bảo vệ chính mình, gia đình mình và bạn bè tránh bệnh lao.
Hãy hoàn thành việc điều trị bệnh lao!
Bản văn- Bộ Y tế Virginia – Ban kiểm soát bệnh lao phổi
www.vhd.virginia.gov/epi/tb
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