Tôi có Phải làm xét Nghiệm lao qua da Không?
Chỉ nên làm xét nghiệm Lao qua Da (TB) cho những người:
có các triệu chứng của bệnh lao - hoặc - dễ bị nhiễm vi trùng lao hơn hoặc - dễ mắc bệnh hơn nếu họ bị nhiễm lao.
Tôi có nên xét nghiệm lao không?
Quý vị có thể cần phải xét nghiệm nếu:
- có các dấu hiệu bệnh lao (ho, mệt mỏi, ra mồ hôi vào ban đêm, sốt,
sụt cân, ho ra máu)
- tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh lao
- là nhân viên chăm sóc sức khỏe
- cư ngụ hoặc làm việc trong một trại giam, nhà tù, bệnh viện tâm thần, hoặc
viện điều dưỡng
- đã từng cư ngụ hoặc tới quốc gia có nhiều người bị lao
- chích ma túy
- mắc một số căn bệnh như:
• ung thư
• nhiễm HIV
• bệnh thận nặng
• đang dùng thuốc có steroid
• vô cùng gầy yếu
• tiểu đường
• bệnh nhiễm si-líc
Nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ đặt các câu hỏi để tìm hiểu xem quý vị có phải làm xét nghiệm lao
hay không.
Xin cho nhân viên chăm sóc sức khỏe biết:
• nếu quý vị đã từng có xét nghiệm lao dương tính hoặc
• nếu quý vị đang dùng thuốc chữa lao hoặc ngừa bệnh lao.
Chuyện gì xảy ra nếu hãng hoặc trường của tôi yêu cầu phải làm Xét nghiệm lao?
Nếu nhân viên chăm sóc sức khỏe thấy là quý vị không cần phải làm xét nghiệm, họ sẽ đưa cho quý
vị một lá thư xác nhận để nộp cho hãng, trường học, hoặc người đã gởi quý vị đi xét nghiệm. Thư
này nói rằng quý vị có kết quả kiểm tra sàng lọc bệnh lao âm tính nên không cần phải làm xét nghiệm
lao qua da. Không phải ai cũng cần làm xét nghiệm lao qua da
Tôi có thể tìm hiểu thêm bằng thế nào?
• Hỏi bác sĩ hoặc y tá.
• Liên lạc đến cơ quan sức khỏe y tế tại địa phương hoặc trong tiểu bang.
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