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Tại sao tôi cần thử nghiệm 
Lao Phổi Không Hoạt Động?

Lao Phổi, hay bệnh Lao Phổi rất dễ lây lan và có khả năng gây tử vong. Vi khuẩn lao phổi có 
thể sống trong cơ thể nhiều năm mà không có triệu chứng gì. Đây gọi là Lao Phổi không hoạt động 
hay Nhiễm Lao tiềm ẩn. Nếu không được chữa trị, Lao Phổi không hoạt động có thể chuyển sang 

bệnh Lao Phổi bất kỳ lúc nào khiến quý vị trở bệnh. Khi chuyển thành bệnh Lao Phổi, 
vi khuẩn có thể lây lan theo đường không khí. Thử nghiệm và chữa trị Lao Phổi không hoạt 

động có thể giúp bảo vệ bản thân quý vị, gia đình, bạn bè, và cộng đồng.

Liệu tôi có nguy cơ bị nhiễm Lao Phổi?
Hàng triệu người tại Hoa Kỳ nhiễm Lao Phổi không hoạt động nhưng không hề hay biết.

Suy nghĩ
Ai cũng có thể nhiễm Lao Phổi, nhưng có thể có nguy cơ cao hơn nếu quý vị:

Quý vị vẫn có thể bị nhiễm Lao Phổi dù đã tiêm vắc-xin ngừa Lao Phổi
(còn được gọi là vắc-xin BCG) vì vắc-xin giảm tác dụng theo thời gian.

sinh ra hoặc thường 
xuyên đi đến các 

quốc gia có nhiều người 
mắc bệnh lao phổi, 

gồm có các quốc gia tại 
Á Châu, Phi Châu, 

và Mỹ La-tinh 

gần đây có tiếp xúc với 
người nhiễm bệnh lao phổi 

có hệ miễn dịch yếu vì một 
số loại thuốc hoặc các 

bệnh nhất định, như bệnh 
tiểu đường, ung thư, 

và HIV 

đang hoặc đã sống trong các làm việc tại những nơi có 
khu tập thể nơi bệnh lao phổi nguy cơ lây nhiễm lao phổi cao, 

thường xuyên xảy ra, ví dụ như như nhà cho người vô gia cư, 
nhà cho người vô gia cư, trung tâm cải huấn, 

hoặc nhà tù và nhà dưỡng lão 
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Để tìm hiểu thêm về bệnh Lao Phổi và cách để bảo vệ bản thân và 
người khác, xin vào www.cdc.gov/thinktesttreattb 

Thử nghiệm

Chữa trị

Làm cách nào để thử nghiệm Lao Phổi?

Bác sĩ của quý vị có thể 
khuyên quý vị thử nghiệm 
qua máu do việc này có 
thể hoàn thành trong một 
lần, và tính chính xác cao 
hơn nếu quý vị đã từng 
tiêm vắc-xin Lao Phổi. 
Thử nghiệm máu đo lường 
cách hệ thống miễn dịch 
của quý vị phản ứng với vi 
khuẩn gây Lao Phổi. 

Với thử nghiệm qua da, 
một kim tiêm nhỏ sẽ được 
sử dụng để đưa các chất 
thử nghiệm vào dưới da. 
Quý vị sẽ cần quay trở lại 
gặp bác sĩ trong 2-3 ngày 
để kiểm tra phản ứng.

Hiện có 2 cách để thử nghiệm nhiễm khuẩn lao. Tham khảo với 
bác sĩ của quý vị để được tư vấn loại thử nghiệm phù hợp nhất.

Hiện có những phương pháp chữa trị nào?
Nếu quý vị nhiễm Lao Phổi không hoạt động, hiện đã có các 
phương pháp chữa trị nhanh và tiện lợi có thể bảo vệ ngăn 
ngừa quý vị không trở bệnh tránh chuyển thành bệnh 
Lao Phổi hoạt động.

Chữa trị Lao Phổi không hoạt động là cách tốt nhất để 
bảo vệ ngăn ngừa quý vị không chuyển bệnh Lao Phổi. 
Hãy tham khảo với bác sĩ của quý vị về thuốc và các hỗ 
trợ cộng đồng trong thời gian chữa trị.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe công và tư có thể đài thọ 
chi phí xét nghiệm và điều trị nhiễm Lao Phổi.

Thử Nghiệm Lao Phổi  
qua Máu

Thử Nghiệm Lao Phổi  
qua Da
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