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Điều Trị Bệnh Lao (TB) 
(Tuberculosis (TB) treatment) 

Bệnh lao có thể chữa trị được không? 
Được. Ngày nay trong tất cả mọi trường hợp, Bệnh Lao có thể được chữa trị.  Quan trọng là uống thuốc lao 
thường xuyên, theo lịch trình và cho nguyên quá trình chữa trị. 
Đa số mọi người bị mắc bệnh lao sẽ bắt đầu việc chữa trị bằng cách uống ít nhất 4 loại thuốc khác nhau.  Sau 
nhiều tháng các loại thuốc này có thể được giảm bớt. 
Những viên thuốc này có thể chữa trị bệnh lao ít nhất là 6 tháng. Những viên thuốc được đưa cho bệnh nhân 
qua sự giám sát trực tiếp thường là bởi một nhân viên y tế 3 lần một tuần.  Nếu không có thể làm chuyện này thì 
thuốc sẽ được dùng hàng ngày trong hộp đựng thuốc hàng tuần (dosette).  
Đôi khi, vi trùng lao chống lại được thuốc (kháng thuốc). Điều này có nghĩa là loại thuốc trị bệnh lao thường 
được dùng không diệt được vi trùng lao. Khi chuyện này xảy ra, sự kết hợp với loại thuốc khác sẽ được lựa 
chọn. Việc kháng thuốc sẽ khó được chữa trị và phải mất thêm thời gian để kiểm soát, nhưng đa số người với 
kháng thuốc có thể được chữa trị. Bác sĩ của quý vị sẽ bảo đảm có những cuộc xét nghiệm đặc biệt để kiểm tra 
việc kháng thuốc.  
Thuốc trị lao có an toàn hay không? 
Như với bất cứ loại thuốc nào, thuốc trị lao đôi khi tạo ra những tác dụng phụ, mặc dù đa số mọi người không có 
bất cứ một vấn đề gì. Hãy nói với bác sĩ của quý vị hoặc nhân viên chăm sóc y tế ngay tức khắc nếu có bất cứ 
một căn bệnh nào không giải thích được phát triển hoặc nếu có một trong những triệu chứng sau đây xảy ra: 

• Buồn nôn và/hoặc ói mửa 
• Vàng da(da hoặc mắt màu vàng, nước tiểu đục) 
• Nóng sốt hoặc mệt mỏi không giải thích được  
• Ngứa ran hoặc tê ở tay hoặc chân hoặc đau các khớp xương  
• Phát ban/ngứa, bầm tím 
• Mắt mờ hoặc có màu như mù đến màu đỏ/xanh lá cây. 

Quan trọng là quý vị hãy nói với nhân viên chăm sóc y tế của quý vị nếu quý vị uống bất cứ một loại thuốc nào 
khác đặc biệt là thuốc ngừa thai, thuốc tiểu đường, thuốc chống động kinh, hoặc thuốc chống đông máu để việc 
phối hợp thuốc có thể được xem xét.  Rifampicin (một trong những thuốc trị lao) làm thay đổi màu sắc của nước 
tiểu, đổi màu mồ hôi và nước mắt thành màu hồng-cam.  Đây là sự phản ứng bình thường và không tạo nên 
vấn đề gì trừ phi quý vị đeo kính sát tròng.   

Tại sao tôi phải uống thuốc quá lâu? 
Quý vị phải bảo đảm là thuốc diệt tất cả các vi trùng lao.  Vài loại vi trùng có thể bị diệt khi quý vị bắt đầu uống 
thuốc  nhưng phải mất một thời gian dài cho tất cả bọn chúng bị diệt.  

Tôi thấy khỏe hơn! Tại sao tôi phải tiếp tục uống thuốc? 
Ngay cả khi quý vị cảm thấy khỏe, ĐỪNG ngưng uống thuốc. Vẫn còn có nhiều vi trùng lao đang hoạt động 
trong cơ thể của quý vị. Nếu quý vị ngưng uống thuốc, những vi trùng chưa bị diệt  sẽ nhân lên và quý vị có thể 
lại bịnh trở lại. 
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Vi trùng kháng thuốc có thể phát triển khi một người không uống thuốc trị lao như trong toa. Một người với vi 
trùng lao kháng thuốc ở phổi hoặc cuống họng mà không được chữa trị có thể lan ruyền những vi trùng kháng 
thuốc này. 

Tôi phải uống thuốc như thế nào? 
Nếu quý vị uống thuốc vào cùng giờ mỗi ngày thì sẽ dễ dàng để nhớ hơn. Tốt hơn là nên uống thuốc nửa giờ 
trước bữa ăn hoặc lúc đi ngủ khi bụng đói. Nhân viên ở Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (Centre for Disease 
Control) sẽ thu xếp để đưa thuốc cho quý vị với các liều lượng được giám sát, thường là Thứ Hai, Thứ Tư và 
Thứ Sáu. 
Nếu quý vị quên uống thuốc quá nhiều lần, thuốc sẽ không công hiệu. Quý vị phải cần tiếp tục uống thuốc cho 
đến khi quý vị bù lại các liều bị lỡ.  
Quý vị cũng cần:  

• Uống thuốc với sữa, nước hoặc ly nước trái cây. 
• Hãy nói với bác sĩ hoặc nhân viên chăm sóc y tế của quý vị về những loại thuốc khác mà quý vị đang 

uống (bao gồm thuốc ngừa thai). 
• Tránh uống rượu trong khi được chữa trị bệnh lao.  Rượu làm tăng nguy cơ bị bệnh gan nghiêm 

trọng trong khi uống thuốc trị lao. 
• Ăn thực phẩm lành mạnh và nghỉ ngơi đầy đủ. 

Kiểm Tra Hàng Tháng 
Trong khi quý vị uống thuốc trị lao, quý vị được yêu cầu gặp bác sĩ ở phòng khám lao mỗi tháng một lần. Mục 
đích của cuộc viếng thăm này là để: 

• Kiểm tra cân năng và sức khỏe tổng quát của quý vị, bảo đảm nước bọt của quý vị không còn vi 
trùng và X quang ngực của quý vị khả quan hơn. 

• Bảo đảm là quý vị không bị tác dụng phụ của thuốc. 

Làm sao để tôi giữ không truyền bệnh lao? 
• Thường thì thuốc sẽ ngăn chận quý vị truyền vi trùng lao trong vòng vài tuần, nếu quý vị uống thuốc theo 

lời chỉ dẫn. Nhưng phải nhớ là, quý vị chưa được chữa khỏi hẳn. Quan trọng nhất là quý vị phải tiếp 
tục uống thuốc như trong toa cho đến khi bác sĩ của quý vị cho phép ngưng. 

• Luôn luôn che miệng lại khi quý vị ho hoặc hắt xì hơi. 
• Hãy nói với tất cả mọi người mà quý vị gần gũi nhiều nhất liên lạc với phòng khám lao để được xét 

nghiệm da Mantoux (xét nghiệm da trên tay). Những người này có thể là các thành viên gia đình, bạn bè 
hoặc đồng nghiệp. 

Tôi có thể sống như tôi thường sống hay không? 
Nếu quý vị bị bệnh lao ở phổi hoặc bệnh lan rộng, có thể quý vị cần phải được nhập viện trong vài tuần lễ đầu 
chữa trị bệnh lao. Liên lạc và sinh hoạt ban đầu của quý vị sẽ bị giới hạn cho đến khi bác sĩ của quý vị nói với 
quý vị là quý vị không còn truyền bệnh nữa.  Đa số những trương hợp này chỉ mất vài tuần. 
Khi không còn truyền bệnh nữa, đa số các bệnh nhân mắc bệnh lao sẽ sống ở nhà và tiếp tục sinh hoạt bình 
thường. Khi quý vị không còn truyền vi trùng lao nữa, quý vị có thể lại gần bất cứ người nào, bao gồm trẻ em. 
Quý vị có thể tiếp tục các sinh hoạt thường lệ và trở lại làm việc miễn là quý vị vẫn tiếp tục uống thuốc.  

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc với phòng khám lao ở vùng của quý vị: 
Alice Springs 8951 7548 
Darwin 8922 8804 
Katherine 8973 9049 
Nhulunbuy 8987 0357 
Tennant Creek 8962 4603 
hoặc  www.nt.gov.au/health/cdc 
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