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1.1.1.1.    BŒnh lao là gì?BŒnh lao là gì?BŒnh lao là gì?BŒnh lao là gì?  (What is Tuberculosis?) 
 

• BŒnh lao là bŒnh truyŠn nhiÍm do vi trùng Tubercle bacillus gây ra. 
• BÃt cÙ ai cÛng có th‹ bÎ nhiÍm vi trùng lao. 
• Khi bån hít thª, vi trùng lao theo không khí xâm nhÆp vào cÖ th‹ và lÜu låi trong ph°i, rÒi 

tØ ph°i chúng së lan truyŠn sang nh»ng b¶ phÆn khác trong cÖ th‹.   
• Thông thÜ©ng, bån không m¡c bŒnh lao khi vØa m§i bÎ nhiÍm vi trùng lao.  Tuy nhiên, vi 

trùng lao trong cÖ th‹ bån vÅn ti‰p tøc tÒn tåi ª trång thái không hoåt Ç¶ng. 
• Vi trùng lao có th‹ hoåt Ç¶ng vào bÃt cÙ lúc nào trong cu¶c Ç©i cûa bån.  Tuy nhiên, 

không phäi ai bÎ nhiÍm vi trùng lao ÇŠu bÎ bŒnh lao.  BŒnh lao thÜ©ng phát sinh khi tu°i 
bån càng cao, ho¥c bÎ nh»ng bŒnh khác làm giäm khä næng kháng låi vi trùng trong cÖ 
th‹. 

• Khi vi trùng lao b¡t ÇÀu hoåt Ç¶ng thì bån bÎ bŒnh lao, ti‰ng Anh g†i bŒnh lao là 
Tuberculosis, hay g†i t¡t là TB. 

• HiŒn có nh»ng loåi thuÓc Ç‹ ngæn ngØa bŒnh lao cho nh»ng ngÜ©i Çã bÎ nhiÍm vi trùng 
lao.  

 
2.2.2.2.    BŒnh lao lan truyŠn nhÜ th‰ nào?BŒnh lao lan truyŠn nhÜ th‰ nào?BŒnh lao lan truyŠn nhÜ th‰ nào?BŒnh lao lan truyŠn nhÜ th‰ nào?    (How is TB spread?) 
 

• Khi bŒnh nhân lao ph°i thª ra, ho, h¡t hÖi (h¡t xì) hay nói chuyŒn, vi trùng lao së Çi tØ 
ph°i cûa bŒnh nhân vào trong không khí. 

• Nh»ng ngÜ©i hít phäi không khí mang vi trùng lao, së bÎ nhiÍm vi trùng lao.  
• ChÌ có nh»ng ngÜ©i bÎ bŒnh lao ph°i m§i có th‹ lan truyŠn vi trùng sang ngÜ©i khác.  

NgÜ©i bÎ nhiÍm vi trùng lao không th‹ lan truyŠn bŒnh sang ngÜ©i khác. 
• Vi trùng lao thÜ©ng lan truyŠn sang nh»ng ai thÜ©ng xuyên ti‰p xúc v§i ngÜ©i bÎ bŒnh, và 

nhÃt là nh»ng ngÜ©i sÓng chung m¶t nhà. 
 
3.3.3.3.    Làm th‰ nào Ç‹ bi‰t mình bÎ nhiÍm vi trùng lao?Làm th‰ nào Ç‹ bi‰t mình bÎ nhiÍm vi trùng lao?Làm th‰ nào Ç‹ bi‰t mình bÎ nhiÍm vi trùng lao?Làm th‰ nào Ç‹ bi‰t mình bÎ nhiÍm vi trùng lao?  (How do you know if you have been 

infected?) 
 

• Thº nghiŒm lao dÜ§i da (TB skin test) së cho bi‰t bån có bÎ nhiÍm vi trùng lao hay không.  
• Tuy nhiên, lÓi thº lao vØa nêu trên không cho bi‰t bån Çã bÎ nhiÍm vi trùng lao vào lúc 

nào, ho¥c vi trùng lao hiŒn Çang ª trång thái hoåt Ç¶ng hay không hoåt Ç¶ng.   
 
4.4.4.4.    N‰u k‰t quä thº lao dÜ§i da cho bi‰tN‰u k‰t quä thº lao dÜ§i da cho bi‰tN‰u k‰t quä thº lao dÜ§i da cho bi‰tN‰u k‰t quä thº lao dÜ§i da cho bi‰t là bån bÎ nhiÍm vi trùng lao thì sao? là bån bÎ nhiÍm vi trùng lao thì sao? là bån bÎ nhiÍm vi trùng lao thì sao? là bån bÎ nhiÍm vi trùng lao thì sao? (What if the 

skin test shows infection?) 
 

• N‰u k‰t quä thº lao cho bi‰t là bån Çang bÎ nhiÍm vi trùng lao, bác sï së làm thêm nh»ng 
xét nghiŒm khác Ç‹ xem vi trùng có Çang hoåt Ç¶ng trong cÖ th‹ bån hay không. 

• Chøp hình ph°i së cho bi‰t ph°i cûa bån có bÎ nh»ng t°n thÜÖng nào không.  
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• Bác sï có th‹ yêu cÀu bån ho Ç‹ lÃy mÅu Ç©m làm xét nghiŒm xem vi trùng có Çang hoåt 
Ç¶ng trong ph°i bån hay không.  

• Khi bån bÎ nhiÍm vi trùng lao, các loåi thuÓc mà bån cÀn Ç‹ trÎ bŒnh ÇŠu ÇÜ®c cung cÃp 
miÍn phí.  

• Tình trång nhÆp cÜ (immigration status) cûa ngÜ©i bÎ nhiÍm vi trùng lao vÅn không bÎ 
thay Ç°i. 

 
5.5.5.5.    NgÜ©i bÎ nhiÍm vi trùng lao së ÇÜ®c ch»a trÎ nhÜ th‰ nào? NgÜ©i bÎ nhiÍm vi trùng lao së ÇÜ®c ch»a trÎ nhÜ th‰ nào? NgÜ©i bÎ nhiÍm vi trùng lao së ÇÜ®c ch»a trÎ nhÜ th‰ nào? NgÜ©i bÎ nhiÍm vi trùng lao së ÇÜ®c ch»a trÎ nhÜ th‰ nào?  (How is inactive infection 

treated?) 
 

• N‰u bån bÎ nhiÍm vi trùng lao, bác sï có th‹ cho bån uÓng thuÓc Ç‹ diŒt vi trùng lao nh¢m 
tránh bŒnh lao sau này. 

• ThuÓc Isoniazid (INH) là loåi thuÓc thông døng dùng Ç‹ ch»a cho nh»ng ngÜ©i bÎ nhiÍm 
vi trùng lao. 

• NgÜ©i bÎ nhiÍm vi trùng lao cÀn phäi uÓng INH Çúng theo cách chÌ dÅn cûa bác sï, và có 
th‹ phäi uÓng kéo dài trong vòng nhiŠu tháng.   

 
6.6.6.6.    Th‰ nào là nh»ng triŒu chÙng cûa bŒnh lao?Th‰ nào là nh»ng triŒu chÙng cûa bŒnh lao?Th‰ nào là nh»ng triŒu chÙng cûa bŒnh lao?Th‰ nào là nh»ng triŒu chÙng cûa bŒnh lao?  (What are the symptoms of TB disease?)    
 

• Nh»ng triŒu chÙng cûa bŒnh lao là: 
----    Ho kéo dài tØ 2 tuÀn trª lên, Ç¥c biŒt ho ra Çàm ho¥c máu 
----    SÓt 
----    Søt cân 
----    ñ° mÒ hôi ban Çêm 
----    Bi‰ng æn  

• Nh»ng triŒu chÙng này có th‹ chÌ xuÃt hiŒn sau khi bŒnh Çã th¿c s¿ gây t°n thÜÖng trong 
cÖ th‹.   

• Nh»ng triŒu chÙng này có th‹ bÎ nhÀm lÅn v§i nh»ng chÙng bŒnh khác. 
 
7.7.7.7.    NgÜ©i bÎ bŒnh lao së ÇÜ®c ch»a trÎ nhÜ th‰ nào?NgÜ©i bÎ bŒnh lao së ÇÜ®c ch»a trÎ nhÜ th‰ nào?NgÜ©i bÎ bŒnh lao së ÇÜ®c ch»a trÎ nhÜ th‰ nào?NgÜ©i bÎ bŒnh lao së ÇÜ®c ch»a trÎ nhÜ th‰ nào?        (What happens if someone has active 

TB?) 
 

• NgÜ©i bŒnh lao ph°i có th‹ phäi n¢m bŒnh viŒn trong vài tuÀn.   
• Sau khi bŒnh nhân Çã dùng thuÓc ÇÜ®c vài tuÀn, vi trùng lao không còn khä næng lây sang 

ngÜ©i khác.  Do Çó, bŒnh nhân có th‹ Çi làm, Çi h†c, ho¥c tham gia nh»ng hoåt Ç¶ng khác 
nhÜ thÜ©ng lŒ. 

• Sau khi uÓng thuÓc ÇÜ®c vài tuÀn, ngÜ©i bÎ bŒnh lao së cäm thÃy khÕe hÖn.  ñiŠu quan 
tr†ng là bån phäi ti‰p tøc uÓng thuÓc theo cách chÌ dÅn cûa bác sï, ngay cä khi bån không 
còn cäm thÃy Çau y‰u.  N‰u không, bŒnh lao së không ch»a dÙt và có th‹ tái phát.  
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8.8.8.8.    Nh»ng loåi thuÓc nào ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a bŒnh lao?Nh»ng loåi thuÓc nào ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a bŒnh lao?Nh»ng loåi thuÓc nào ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a bŒnh lao?Nh»ng loåi thuÓc nào ÇÜ®c dùng Ç‹ ch»a bŒnh lao?  (What are the medications used to 
treat TB?) 

 

• ñ‹ ch»a bŒnh lao, ngÜ©i bŒnh không chÌ phäi uÓng m¶t loåi thuÓc.  Hai loåi thuÓc thông 
døng nhÃt là Isoniazid (INH) và Rifampin (RMP). 

• BŒnh nhân cÀn phäi dùng thuÓc Çúng theo l©i d¥n cûa bác sï, và phäi uÓng liên tøc trong 
khoäng th©i gian tØ 6 Ç‰n 9 tháng.   

• Nên báo cho bác sï bi‰t nh»ng loåi thuÓc khác mà bån Çang dùng.  
• Nên báo cho bác sï bi‰t khi bån m§i có thai ho¥c Çang mang thai trong th©i gian ÇiŠu trÎ 

bŒnh lao. 
• HÕi bác sï ho¥c dÜ®c sï Ç‹ ÇÜ®c giäi thích thêm vŠ nh»ng tác døng phø cûa thuÓc ch»a 

bŒnh lao.   
 
9.9.9.9.    Xin lÜu š:Xin lÜu š:Xin lÜu š:Xin lÜu š:  (Important) 
 

• Dù dùng thuÓc Ç‹ trÎ bŒnh lao hay nhiÍm vi trùng lao, bån nên tuân theo hai ÇiŠu sau Çây: 
----    Dùng thuÓc theo Çúng l©i chÌ dÅn cûa bác sï. 
----    Dùng h‰t thuÓc trong toa, ngay cä khi bån cäm thÃy khÕe hÖn. 

 
10.10.10.10.    Có loåi vi trùng lao m§i nào gây nguy hi‹m hÖn không?Có loåi vi trùng lao m§i nào gây nguy hi‹m hÖn không?Có loåi vi trùng lao m§i nào gây nguy hi‹m hÖn không?Có loåi vi trùng lao m§i nào gây nguy hi‹m hÖn không?     (Is there a new strain of TB, 

which is more dangerous?) 
 

• ñôi khi, vi trùng lao có khä næng kháng hai loåi thuÓc h»u hiŒu nhÃt là Isoniazid (INH) và 
Rifampin (RMP).  

• Vi trùng lao kháng thuÓc loåi này ÇÜ®c nÄy sinh khi bŒnh nhân dùng thuÓc không Çúng 
theo cách chÌ dÅn cûa bác sï. 

• BŒnh lao dång này rÃt nguy hi‹m vì nó không th‹ ch»a trÎ ÇÜ®c b¢ng nh»ng loåi thuÓc 
ch»a lao thông thÜ©ng.  

• NgÜ©i bÎ nhiÍm vi trùng lao kháng thuÓc loåi này cÀn phäi ÇÜ®c ÇiŠu trÎ Ç¥c biŒt.  
 

11.11.11.11.    Tên thuÓc thÜ©ng dùng Ç‹ trÎ bŒnh lao.Tên thuÓc thÜ©ng dùng Ç‹ trÎ bŒnh lao.Tên thuÓc thÜ©ng dùng Ç‹ trÎ bŒnh lao.Tên thuÓc thÜ©ng dùng Ç‹ trÎ bŒnh lao. (What are the names of the most common 
medications for TB?)    

 
 

Tên hóa h†cTên hóa h†cTên hóa h†cTên hóa h†c    
 

 

Tên thuÓcTên thuÓcTên thuÓcTên thuÓc    
 

 

Isoniazid (INH) 
 

Isotamine 
 

 

Rifampin 
Rifampicin 

 

Rifadin 
Rimactane, Rofact 
 

 

Ethambutol 
 

Myambutol, Etibi 
 

 

Pyrazinamide 
 

Tebrazid 
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12.12.12.12.    ThuÓc trÎ bŒnh lao có th‹ gây ra nh»ng tác døng phø gì?ThuÓc trÎ bŒnh lao có th‹ gây ra nh»ng tác døng phø gì?ThuÓc trÎ bŒnh lao có th‹ gây ra nh»ng tác døng phø gì?ThuÓc trÎ bŒnh lao có th‹ gây ra nh»ng tác døng phø gì?  (What are the possible side 
effects of TB medications?) 

 

• ThuÓc trÎ bŒnh lao không có nhiŠu tác døng phø nghiêm tr†ng, và rÃt ít ngÜ©i bÎ nh»ng 
tác døng phø cûa thuÓc.    

• N‰u bån uÓng Rifampicin, nÜ§c ti‹u, nÜ§c b†t ho¥c nÜ§c m¡t có th‹ có màu cam.  ñây là 
tác døng phø thông thÜ©ng cûa thuÓc.  Rifampicin cÛng có th‹ làm cho "contact lenses" 
(kính thuÓc làm b¢ng nh¿a mŠm Ç¥t tr¿c ti‰p vào tròng m¡t) cûa bån bÎ Ó.  Vì vÆy, khi 
bån uÓng loåi thuÓc này, bån nên tránh Çeo "contact lenses". 

• Rifampicin làm giäm hiŒu quä cûa thuÓc ngØa thai.  Vì vÆy, n‰u bån uÓng thuÓc ngØa thai 
trong th©i gian trÎ bŒnh lao, bån phäi dùng thêm các biŒn pháp tránh thai khác nhÜ sº døng 
bao cao su. 

• Bác sï có th‹ cho bån uÓng thêm vitamin B6 Ç‹ làm giäm tác døng phø cûa thuÓc 
Isoniazid.  

 
13.13.13.13.    Liên låc v§i bác sï n‰u bån bÎ nh»ng phän Ùng sLiên låc v§i bác sï n‰u bån bÎ nh»ng phän Ùng sLiên låc v§i bác sï n‰u bån bÎ nh»ng phän Ùng sLiên låc v§i bác sï n‰u bån bÎ nh»ng phän Ùng sau Çây:au Çây:au Çây:au Çây:  (Contact your doctor if you 

have any of the following reactions:) 
 

• ñÕ da 
• NgÙa 
• BuÒn nôn 
• ¹i mºa 
• Bi‰ng æn 
• ñau trong då dày  
• ñau qu¥n bøng 
• MÃt sÙc, cäm giác mŒt mÕi 
• ñau cÖ ho¥c kh§p xÜÖng  
• Không thÃy rõ màu s¡c, nhÃt là màu ÇÕ và xanh lá 
• Tê ho¥c Çau nhói tay, chân 
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