
 

  

Bịnh Lao Là Bịnh 

Chửa Trị được 
 

     

 

 

Tôi có phải đi thử xem có bị  

bịnh hay không? 

 

 
Các Trung-Tâm thử Bịnh Lao 

 
Bịnh ho lao 

Làm sao tôi biết khi tôi mắc  

phải Bịnh Lao 
 

Chỉ có Bác-sĩ mới có đủ thẩm quyền quyết 

định là quí vị có mắc phải bịnh lao hay 

không.  Nhân viên bịnh-viện dùng thuốc thử 

lao chích dưới da hay thử máu theo phương 

pháp mới.  Nế́ ́́u kế́ ́́ ́́t quả phản-ứng Dương-

tính, thì quí-vi ̣đã có vi-trùng lao ở ẩn trong 

cơ-thể. 

----Vi trùng ở ẩn:  Nếu có phản-ứng dương-

tính, quý-vị phải đi chụp hình phổi để xem vi-

trùng lao có phá hoại phổi của quý vị hay 

chưa. 

----Bịnh Lao đang hoaṭ-động: Quý-vị phải 

khạc đàm đem đi hóa-nghiệm xem có vi-

trùng trong đàm hay không. 

Nếu quý-vị có phản-ứng dương-tính hay đã 

có uố́ ́́ng thuốc bịnh lao ở quá khứ, xin nhớ 

thông báo cho nhân-viên y-tế biết trong khi 

khám  bịnh. 

 

 

 

  

Adult Immunization and Travel Clinic: 101 Grove Street (Rm 

102), (415) 554-2625 

 

Castro - Mission Health Center: 3850 17th Street, (415) 934-

7700 

 

Children’s Health Center at SFGH: 1001 Potrero Avenue (Rm 

6M5), (415) 206-8376 

 

Chinatown Public Health Center: 1490 Mason Street, (415) 364-

7600 

 

Curry Senior Center: 333 Turk Street, (415) 885-2274 

 

Glide Health Services: 330 Ellis Street (4th Floor), (415) 674-

6140  

 

Haight Ashbury Free Clinic: 558 Clayton Street, (415) 746-1950 

 

Lyon Martin Women's Health Service: 1748 Market Street, 

#201, (415) 565-7667  

 

Maxine Hall Health Center: 1301 Pierce Street, (415) 292-1300 

 

Mission Neighborhood Health Center: 240 Shotwell Street, 

(415) 552-3870 

 

Mission Neighborhood Resource Center: 165 Capp Street, (415) 

869-7977 

   

Native American Health Center: 160 Capp Street, (415) 621-

8051 

 

North East Medical Services: 1520 Stockton Street, 82 Leland 

Avenue, 2308 Taraval Street, (415) 391-9686 

 

Ocean - Park Health Center: 1351 24th Avenue, (415) 682-1900 

 

Potrero Hill Health Center: 1050 Wisconsin Street, (415) 648-

3022  

 

St. Anthony's Free Medical Clinic: 150 Golden Gate Avenue, 

(415) 241-8320 

 

San Francisco Free Clinic: 4900 California Street, (415) 750-

9894 

 

South of Market Health Center: 551 Minna Street, (415) 626-

2951 

 

Southeast Health Center: 2401 Keith Street, (415) 671-7000 

 

Tom Waddell Health Center: 50 Lech Walesa Street, (415) 355-

7400 

 

 

 

Ai Phải Thử Bịnh Lao 
 

Bất cứ ai cũng  có thể mắc phải bệnh 

lao, nhưng trong những hoàn cảnh khác 

nhau, Một  số người dề bị bệnh hơn 

những ngưới khác.  Sau đây là những 

trường  hợp dễ bị mắc bịnh và cần phải 

đi thử có nhiễm bịnh lao hay không?  
 

 Những người có triệu-chứng bịnh lao  

     như ho, mệt mỏi suốt ngày, đổ mồ    

     hôi ban đêm, lên cơn sốt, ho ra máu 

 Vô gia-cư 

 Chích thuốc sì-ke ma-túy 

 Phản ứng dương tính HIV (loại siêu  

     vi khuẩn gây nêu bịnh AIDS) 

 Những người bi ḅịnh tiểu đường 

 Những  người có bịnh thận,và phải  

     rửa thận thường-xuyên. 

 Những người vì tình-trạng  sức khỏe  

     làm cho kháng thể trong người bị yếu   

     đi (như những trường hợp bi ḅịnh   

     ung-thư, đổi thận hay sử-dụng các  

     loại thuốc men như thuốc steroid.) 

 Những người sống chung với người  
     bị bịnh lao trong hoàn-cảnh nhỏ hẹp,  
     không thoáng khí.  
 Di dân mới đến nước mỹ từ  các 

quốc-gia có nhiều người  bị bịnh ho 

lao (như các nước Á-châu, Phi châu, 

và  Châu Mỹ Latin). 

 
 

Screen  - Vietnamese 



 

 

Bịnh ho-lao hoạt-tính. 
 

Nếu quý-vị, cũng như một thiểu số người khác, 

bị bịnh ho-lao thật sự  gọi là bịnh ho-lao hoạt-

tính thì: 
 

 Co nhiều vi-trùng lao đang hoạt-động phá-

hoại trong cơ-thể của quý vị. 

 Quý-vi bị bịnh và thường có các triệu-

chứng như ho, lên cơn sốt, sụt ký. 

 Quý vị ̉phải đi coi bác-sĩ 

 Trong thơì kỳ này, quý vị có thể truyền bịnh 

cho ngươi khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi-trùng lao được tung ra trong không khí khi 

người có biṇh lao hoạt-tính ho, h́́ ắ́ ́́c hơi.  Quý vị 

chỉ bị nhiễm bịnh khi hít thở phaỉ̉̉
̉ ̉ ́́
 vi-trùng này  

trong không khí. 

 

 

Vi-trùng lao ở ẩn. 
 

Nếu bị nhiễm phải vi-trùng lao thì: 
 

 Quý vị đã có vi-trùng lao ở ẩn trong cơ-

thể (gọi là thời kỳ vi-trùng đang ngũ) 

 Trong thơì kỳ này, ̣ quý vi không có 

bịnh, và cũng không có triệu-chứng gì 

của bịnh lao 

 Vi-trùng lao ở ẩn không truyền nhiễm 

cho ngươì chung quanh 

 

 

Sự khác biệt giửa bịnh lao hoạt-tính và vi-trùng lao ơ ẩn trong cơ thể. 
 

 
 

 
 

Quý vị không bị nhiễm bịnh 

qua những trường hợp như sau: 

 Quần aó 

 D̀̀̀̀ ùng chung chén dĩa khi ăn uống  

 Thực phẩm 

 Chăn góí́ ́́ 

 Chổ ng̀̀ ồi trong cầu tiêu 

 Bắt tay chào hỏi 

 Gần gủi  giữa tình nhân 

 Dùng chung kim chích thuốc 

 

Sau khi thử nghiệm biết 

rằng anh chỉ bị nhiễm 

trùng nhưng không lay.  

Bịnh ho lao là bịnh 

truyền nhiễm. 

 


