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Họ tên： _________________________ Quốc tịch (gốc)：_____________________

Thẻ cư trú / Hộ chiếu / CMT số：_________________ Điện thoại liên lạc：___________________

Địa chỉ cư trú：____________________________________________________________________

Đã từng được điều trị bệnh lao hoặc lây nhiễm lao tiềm ẩn hay chưa?  Có  Không

Ngày ký kết：________/________/_________ Ký tên：____________________________

Mọi người có thể vô tình bị lây nhiễm vi khuẩn lao. Sau khi nhiễm bệnh, vi khuẩn lao sẽ bước vào giai

đoạn ngủ say trong cơ thể, giai đoạn này được gọi là “nhiễm lao tiềm ẩn (LTBI) " . Sau đó nếu cơ thể

bị áp lực căng thẳng, mang thai hay mắc bệnh khiến khả năng miễn dịch bị suy yếu, lúc này vi khuẩn

lao sẽ “tỉnh giấc” và phát bệnh thành "bệnh lao" có khả năng lây nhiễm. Vìvậy, chúng ta cần phải đánh

gục vi khuẩn lao ngay khi nó đang ngủ say! Đừng đợi đến khi phát bệnh, không những bản thân mệt

mỏi vìbị bệnh, mà thậm chícòn lây bệnh cho những người thân yêu trong gia đình nữa!

Tham gia xét nghiệm LTBI sẽ không phải mất bất kỳ chi phínào. Chỉ cần lấy 4c.c. máu, khoảng 1-2

tuần là có thể biết kết quả xét nghiệm. Sau khi hoàn thành quá trình điều trị sẽ chữa khỏi bệnh, còn có

thể giảm 90% nguy cơ phát bệnh, lại còn giúp tránh được những khó chịu do phải uống nhiều loại

thuốc điều trị lao .

Với những trường hợp điều trị nhiễm lao tiềm ẩn vui lòng trở lại phòng khám theo dõi theo lịch hẹn

của bác sĩ. Khi điều trị theo phác đồ ngắn hạn, bạn nhất định phải tham gia dịch vụ “DOPT” của Đơn

vị Y tế, hàng ngày nhân viên chăm sóc sẽ theo dõi bạn uống thuốc, và hỗ trợ xử lý các vấn đề trong quá

trình điều trị. Khi điều trị nếu xuất hiện các triệu chứng, chóng mặt, sốt, ngứa da, đau bụng trên bên

phải, chân tay tê dại, lòng trắng mắt và da vàng vọt, chán ăn, phản ứng dị ứng cấp tính, Vui lòng chủ

động thông báo cho nhân viên chăm sóc hoặc nhân viên điều dưỡng của trạm y tế để đánh giá xem có

cần khẩn trương quay lại phòng khám hay không, để bác sĩ đánh giá và đưa ra hướng điều trị tiếp theo.

Dành riêng cho Tân di dân, khi tham gia xét nghiệm và điều trị nhiễm lao tiềm ẩn bằng phương án

chăm sóc sức khỏe sẽ có thật nhiều lợi ích. Ngay từ bây giờ, người dân chưa từng điều trị bệnh lao

hoặc nhiễm lao tiềm ẩn hãy mau đến tham gia, vừa mang sức khỏe vừa rinh quà tặng về nhà! Trường

hợp xét nghiệm dương tính cần phải được điều trị, mới có thể giảm rủi ro phát bệnh bệnh lao

một cách hiệu quả, nếu bạn muốn tìm hiểu tình trạng nhiễm bệnh của bản thân, và đồng ý được

điều trị khi xét nghiệm dương tính, hoan nghênh bạn nắm bắt lấy cơ hội lần này!
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