
 

認識漢生病的問與答-越南文 

Q&A Tìm Hiều Về Bệnh Phong 

 
Bệnh phong lây nhiễm như thế nào? 

Trả lời: Đường lây nhiễm bệnh phong chủ yếu là thông qua tiếp xúc gần gũi trong thời gian 

dài với người bệnh phong, hoặc qua khoang mũi, niêm mạc đường hô hấp trên tiếp 

xúc với chất bài tiết từ mũi có chứa mầm bệnh mà bị lây nhiễm. 

 

Bệnh phong có thể chữa khỏi không? Trong thời gian điều trị cần chú ý những gì? 

Trả lời: Bệnh phong đã có thuốc có thể điều trị, nếu người bệnh uống thuốc theo hướng 

dẫn của bác sĩ, thì bệnh phong có thể được chữa khỏi. Người bệnh phong sau khi 

uống thuốc, sẽ không còn mang tính truyền nhiễm. Nhưng trong thời điều trị không 

được ngừng thuốc tùy ý, nếu cảm thấy khó chịu khi uống thuốc, thì phải phản ánh 

với bác sĩ, sau khi được bác sĩ chẩn đoán có thể ngừng thuốc thì mới được ngừng 

uống thuốc, vì thể người bệnh phong nếu uống thuốc đúng giờ theo hướng dẫn của 

bác sĩ, thì có thể sinh hoạt như bình thường. 

 

Làm thế nào để bảo vệ những người bên cạnh không bị lây nhiễm khuẩn bệnh 

phong? 

Trả lời: Do bởi bệnh phong chủ yếu là thông qua tiếp xúc gần gũi trong thời gian dài với 

người bệnh, hoặc qua khoang mũi, niêm mạc đường hô hấp trên tiếp xúc với chất 

bài tiết từ mũi có chứa mầm bệnh mà bị lây nhiễm. Vì thế, để tránh truyền nhiễm, 

người bệnh phong phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị uống thuốc đều 

đặn, đồng thời giữ thói quen vệ sinh cá nhân tốt: như khi hắt hơi hoặc ho, thì phải 

dùng khăn mù-xoa hoặc giấy vệ sinh che lấp miệng và mũi, và nếu người nhà hoặc 

người sống chung có triệu chứng bất thường về da, vui lòng đến Phòng khám da 

liễu gần nhất để kiểm tra, bác sĩ chuyên khoa tiến hành kiểm tra và sớm phát hiện 

sớm điều trị. 

 

Điều trị ngắn hạn có kiểm soát trực tiếp là gì? 

Trả lời: DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) dịch theo âm “DOTS”. Mục đích 

là hy vọng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nhân viên Y tế công cộng hoặc nhân 

viên chăm sóc kiểm soát trực tiếp đã được đào tạo, đảm bảo người bệnh phong 

uống từng viên thuốc một cách điều độ, đồng thời hỗ trợ quan tâm và hỗ trợ đánh 

giá người bệnh có trường hợp không thích hợp thuốc hoặc tác dụng phụ hay không, 

để người bệnh có thể hoàn thành điều trị đúng thời hạn, cũng là để phát huy tinh 



 

thần “đưa thuốc đến tận tay, đưa thuốc vào miệng uống, uống xong mới rời đi”, và 

tránh phát sinh vi khuẩn kháng thuốc, đồng thời còn là phương pháp hữu hiệu nhất 

bảo vệ quần chúng xã hội, tránh để dịch bệnh lan truyền rộng. 

 

Lao động người nước ngoài bị chẩn đoán mắc bệnh phong thì có thể điều trị trong 

nước hay không? 

Trả lời: Lao động người nước ngoài nếu được chẩn đoán mắc bệnh phong, Chủ thuê có 

thể gửi “Giấy chứng nhận chẩn đoán” và “Giấy đồng ý tuân thủ để cơ quan y tế sắp 

xếp điều trị theo phương pháp quan sát điều trị trực tiếp” cho Cơ quan có thẩm 

quyền về Y tế tại huyện (thị) để đăng ký dịch vụ điều trị ngắn hạn có kiểm soát trực 

tiếp trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày nhận được Giấy chứng nhận chẩn 

đoán, thì có thể ở lại Đài Loan điều trị. Nhưng nếu lao động người nước ngoài không 

phối hợp điều trị ngắn hạn có kiểm soát trực tiếp tích lũy trên (gồm) 15 ngày, thì sẽ 

coi như kiểm tra sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, Cục Y tế địa phương sẽ cấp công 

văn không cho phép lưu hồ sơ, đồng thời thông báo cho Bộ Lao động (hủy bỏ Giấy 

phép thuê lao động) và Sở Di dân – Bộ Nội chính (tiến hành ghi chép hạn chế nhập 

cảnh). Khi lao động người nước ngoài hoàn thành điều trị uống thuốc theo dịch vụ 

điều trị ngắn hạn có kiểm soát trực tiếp, và đã được Cơ quan có thẩm quyền về Y 

tế tại huyện (thị) nhận định là đã hoàn thành điều trị, thì được coi là kiểm tra sức 

khỏe đạt tiêu chuẩn. 

 

Người tiếp xúc với người bệnh phong có cần phải kiểm tra hay không? 

Trả lời: Sau khi người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh phong, nhân viên Đơn vị Y tế sẽ hỗ 

trợ tiến hành đánh giá, người sống chung với người bệnh phong đều phải tiếp nhận 

kiểm tra, sẽ chuyển đến “Bệnh viện chẩn đoán và điều trị đối với trường hợp mắc 

bệnh phong” để tiến hành kiểm tra đối với người tiếp xúc. 

 

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với người bệnh phong? 

Trả lời: Người bệnh phong sau khi uống thuốc, sẽ không còn tính truyền nhiễm. Vì thế 

phương pháp bảo vệ bản thân tích cực nhất đó là quan tâm nhiều đến người bệnh 

có uống thuốc đều đặn hay không. Chỉ cần kiểm tra không có vấn đề gì, người bệnh 

cũng đã bắt đầu uống thuốc điều trị, thì đừng quá lo lắng về vấn đề bị lây nhiễm. 

Ngoài ra, giữ không khí trong phòng được lưu thông, thực hiện tốt thói quen vệ sinh 

cá nhân, như vệ sinh tay và phép lịch sự khi ho cũng rất quan trọng. 


