THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH NHÂN
MAY 2008 VIETNAMESE

Hãy bảo vệ gia đình và bạn bè khỏi BL - uống đầy đủ thuốc trị BL
TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
ĐT: 01273 234030
Để biết thêm thông tin hoặc bản sao của tờ rơi này, vui lòng liên hệ
0845 456 0995 (chỉ trong giờ hành chính).

Nghiên cứu cho thấy BCG có ít ảnh hưởng đối với những ai trên 35 tuổi. Chỉ có
người lớn dưới 35 tuổi làm việ trong những ngành nghề có nguy cơ đặc biệt chẳng
hạn như làm việc trong ngành y tế, với người cao tuổi, trong các dưỡng đường
dành cho người vô gia cư hoặc người tị nạn, nhân viên phòng xét nghiệm, nhân
viên nhà tù và nhân viên thú y mới nên tiêm BCG. Trẻ em dưới 16 tuổi chưa tiêm
BCG và sắp đến thăm/ở lại trên ba tháng tại một quốc gia có tỉ lệ BL cao, nên tiến
hành xét nghiệm da để xem có cần tiêm BCG hay không. Thông thường, BCG đối
với trường hợp đi xa và xét nghiệm sẽ cần được tiến hành với tư cách cá nhân.

Ai cũng có thể mắc BL?
Bất kỳ ai cũng có thể mắc BL (danh sách các bệnh nhân cũ gồm có cả một Bộ
Trưởng trong Nội Các Vương Quốc Anh, một vài ca sĩ nổi tiếng thế giới và một đức
Tổng Giám Mục!) nhưng nó có khả năng ảnh hưởng nhiều hơn đối với những ai
sống trong những điều kiện nghèo nàn hoặc có chế độ ăn kém (chẳng hạn như
người vô gia cư hoặc những ai sống tại các quốc gia đang phát triển) và những ai
mắc các chứng bệnh khác - đặc biệt là HIV.

Tôi nên trao đổi với ai nếu tôi lo lắng về BL?
Nếu quý vị quan ngại rằng quý vị hoặc một người quý vị biết có thể có một số triệu
chứng của BL, thì quý vị nên trao đổi với bác sĩ của quý vị về điều này.

BL có thể tái phát không?
Câu trả lời đơn giản là có-có thể, vì thế nếu quý vị có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng
tham vấn BSĐK của quý vị.

BL phổ biến ở mức nào?
BL rất phổ biến tại các quốc gia đang phát triển nơi người ta hoặc không thể tiếp
cận hoặc không thể có khả năng thanh toán cho việc điều trị hiệu quả. Sự kém
hiểu biết về bệnh cũng có thể ngăn người ta trong việc tìm kiếm biện pháp điều
trị. Đó là lý do tại sao BL đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2 triệu người
mỗi năm - mặc dù có thể chữa lành.
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Tại Vương Quốc Anh đã có một sự tăng tổng thể 20% trong thập niên vừa qua với
con số tăng 80% tại Luân Đôn. Con số vẫn đang tăng.

Hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.tbalert.org

Tôi có thể liên hệ các bệnh nhân/nhóm khác để
hận hỗ trợ không?
Nếu quý vị muốn nói chuyện với các bệnh nhân khác, vui lòng liên hệ TB Alert.
Chi tiết liên hệ có thể được tìm thấy ở mặt sau của tờ rơi này.

Tôi có thể giúp được điều gì không?
Quý vị có thể trở thành một người bạn của TB Alert, hội từ thiện có mục đích tăng
cường sự nhận thức về BL và tài trợ cho những dự án tại Vương Quốc Anh và các
quốc gia đang phát triển.

Tại sao chúng tôi cần sự giúp đỡ và trợ giúp của quý vị
TB Alert làm việc với các nhà chuyên môn y tế, chính phủ, các tổ chức phi chính
phủ khác và các thành viên cộng đồng để tăng cường sự nhận thức về BL tại
Vương Quốc Anh. TB Alert cũng có những chiến dịch cho ưu tiên lớn hơn đối với
BL, vì thế ngày càng có nhiều người hơn trên thế giới có thể tiếp cận sự chữa trị họ
đáng được hưởng.
TB Alert hỗ trợ những dự án tại các quốc gia đang phát triển để TẤT CẢ các bệnh
nhân có thể nhận được sự điều trị thỏa đáng.
TB Alert là hội từ thiện BL chuyên môn duy nhất hoạt động tại Vương Quốc Anh
và trên thế giới để chiến đấu với Bệnh Lao.
Quý vị có thể giúp!

Sốt!! Sốt!! Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào ban

TB Alert là một hội từ thiện duy nhất, nâng cao nhận thức về BL ở Vương Quốc
Anh và hỗ trợ công tác của Sở Y Tế Quốc Gia bằng cách cung cấp thông tin cho
các bệnh nhân. Chúng tôi hỗ trợ các dự án tại các quốc gia đang phát triển để
đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân nhận được biện pháp điều trị phù hợp. Với sự hỗ
trợ của quý vị chúng tôi có thể tạo ra một tác động tích cực, toàn cầu về BL và
cứu được nhiều mạng sống hơn.

Chủ Tịch Danh Dự: Ngài John Crofton MA MD FRCP (Ed và Lon)
Nhà Tài Trợ: Đức Tổng Giám Mục Desmond Tutu
Chủ Tịch: Ô. Paul Sommerfeld
Thư Ký: Gs. Peter Davies
Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP (Ed and Lon)
Patron: Archbishop Desmond Tutu
Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies
Thông tin được cung cấp trong tờ rơi này về xét nghiệm và chẩn đoán Bệnh Lao nhằm mục đích cung cấp thông
tin tổng quát về chủ đề này. Nó không nhằm mục đích thay thế kiến thức, kỹ năng, chuyên môn và đánh giá của
bác sĩ, dược sĩ, và/hoặc các nhà chuyên môn chăm sóc sức khỏe khác trong việc chăm sóc bệnh nhân. Không có
thông tin nào trong tờ rơi này nhằm mục đích để được sử dụng nhằm quyết định chẩn đoán hoặc điều trị. Các thắc
mắc và quan tâm đến chẩn đoán và điều trị phải do một nhà chuyên môn chăm sóc sức khỏe đưa ra.

Sốt!!Giảm cân không rõ ng
Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm
Một công ty trách nhiệm hữu hạn theo mức bảo đảm Số Đăng Ký ở Anh Quốc 3606528 Số Từ Thiện Đăng Ký 1071886 thiết kế: worksong london 020 8352 8300

Có đáng tiêm chủng BCG khi trưởng thành hoặc khi đi xa không?

BỆNH LAO
Các Thắc Mắc của Quý Vị
Được Giải Đáp

Để tài trợ hoặc tình nguyện giúp đỡ TB Alert, vui lòng liên hệ
0845 223 5293 (chỉ trong giờ hành chính).

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đê
không ho Sốt!! Sốt!! Sốt!!khô

Hôn mê!! Sốt!! Hôn mê!! Hôn mê!! Sốt!! Hôn mê!! Hôn

Có hoặc không ho Các tuyến bị sưng Có h

Sốt!! Sốt!! Sốt!! Đổ mồ hôi nhiề

Sốt!! Giảm cân không rõ nguyên do Sốt!!G

Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm Có hoặc không

Hôn mê!! Sốt!! Hôn mê!! Hôn mê!!
Sốt!! Sốt!! Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm
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trợ của quý vị chúng tôi có thể tạo ra một tác động tích cực, toàn cầu về BL và
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chứng của BL, thì quý vị nên trao đổi với bác sĩ của quý vị về điều này.

BL có thể tái phát không?
Câu trả lời đơn giản là có-có thể, vì thế nếu quý vị có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng
tham vấn BSĐK của quý vị.

BL phổ biến ở mức nào?
BL rất phổ biến tại các quốc gia đang phát triển nơi người ta hoặc không thể tiếp
cận hoặc không thể có khả năng thanh toán cho việc điều trị hiệu quả. Sự kém
hiểu biết về bệnh cũng có thể ngăn người ta trong việc tìm kiếm biện pháp điều
trị. Đó là lý do tại sao BL đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2 triệu người
mỗi năm - mặc dù có thể chữa lành.
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Tại Vương Quốc Anh đã có một sự tăng tổng thể 20% trong thập niên vừa qua với
con số tăng 80% tại Luân Đôn. Con số vẫn đang tăng.

Hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.tbalert.org

Tôi có thể liên hệ các bệnh nhân/nhóm khác để
hận hỗ trợ không?
Nếu quý vị muốn nói chuyện với các bệnh nhân khác, vui lòng liên hệ TB Alert.
Chi tiết liên hệ có thể được tìm thấy ở mặt sau của tờ rơi này.

Tôi có thể giúp được điều gì không?
Quý vị có thể trở thành một người bạn của TB Alert, hội từ thiện có mục đích tăng
cường sự nhận thức về BL và tài trợ cho những dự án tại Vương Quốc Anh và các
quốc gia đang phát triển.

Tại sao chúng tôi cần sự giúp đỡ và trợ giúp của quý vị
TB Alert làm việc với các nhà chuyên môn y tế, chính phủ, các tổ chức phi chính
phủ khác và các thành viên cộng đồng để tăng cường sự nhận thức về BL tại
Vương Quốc Anh. TB Alert cũng có những chiến dịch cho ưu tiên lớn hơn đối với
BL, vì thế ngày càng có nhiều người hơn trên thế giới có thể tiếp cận sự chữa trị họ
đáng được hưởng.
TB Alert hỗ trợ những dự án tại các quốc gia đang phát triển để TẤT CẢ các bệnh
nhân có thể nhận được sự điều trị thỏa đáng.
TB Alert là hội từ thiện BL chuyên môn duy nhất hoạt động tại Vương Quốc Anh
và trên thế giới để chiến đấu với Bệnh Lao.
Quý vị có thể giúp!

Sốt!! Sốt!! Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào ban

TB Alert là một hội từ thiện duy nhất, nâng cao nhận thức về BL ở Vương Quốc
Anh và hỗ trợ công tác của Sở Y Tế Quốc Gia bằng cách cung cấp thông tin cho
các bệnh nhân. Chúng tôi hỗ trợ các dự án tại các quốc gia đang phát triển để
đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân nhận được biện pháp điều trị phù hợp. Với sự hỗ
trợ của quý vị chúng tôi có thể tạo ra một tác động tích cực, toàn cầu về BL và
cứu được nhiều mạng sống hơn.

Chủ Tịch Danh Dự: Ngài John Crofton MA MD FRCP (Ed và Lon)
Nhà Tài Trợ: Đức Tổng Giám Mục Desmond Tutu
Chủ Tịch: Ô. Paul Sommerfeld
Thư Ký: Gs. Peter Davies
Hon. President: Sir John Crofton MA MD FRCP (Ed and Lon)
Patron: Archbishop Desmond Tutu
Chair: Mr. Paul Sommerfeld
Secretary: Prof. Peter Davies
Thông tin được cung cấp trong tờ rơi này về xét nghiệm và chẩn đoán Bệnh Lao nhằm mục đích cung cấp thông
tin tổng quát về chủ đề này. Nó không nhằm mục đích thay thế kiến thức, kỹ năng, chuyên môn và đánh giá của
bác sĩ, dược sĩ, và/hoặc các nhà chuyên môn chăm sóc sức khỏe khác trong việc chăm sóc bệnh nhân. Không có
thông tin nào trong tờ rơi này nhằm mục đích để được sử dụng nhằm quyết định chẩn đoán hoặc điều trị. Các thắc
mắc và quan tâm đến chẩn đoán và điều trị phải do một nhà chuyên môn chăm sóc sức khỏe đưa ra.

Sốt!!Giảm cân không rõ ng
Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm
Một công ty trách nhiệm hữu hạn theo mức bảo đảm Số Đăng Ký ở Anh Quốc 3606528 Số Từ Thiện Đăng Ký 1071886 thiết kế: worksong london 020 8352 8300

Có đáng tiêm chủng BCG khi trưởng thành hoặc khi đi xa không?

BỆNH LAO
Các Thắc Mắc của Quý Vị
Được Giải Đáp

Để tài trợ hoặc tình nguyện giúp đỡ TB Alert, vui lòng liên hệ
0845 223 5293 (chỉ trong giờ hành chính).

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đê
không ho Sốt!! Sốt!! Sốt!!khô

Hôn mê!! Sốt!! Hôn mê!! Hôn mê!! Sốt!! Hôn mê!! Hôn

Có hoặc không ho Các tuyến bị sưng Có h

Sốt!! Sốt!! Sốt!! Đổ mồ hôi nhiề

Sốt!! Giảm cân không rõ nguyên do Sốt!!G

Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm Có hoặc không

Hôn mê!! Sốt!! Hôn mê!! Hôn mê!!
Sốt!! Sốt!! Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm

Sốt!! Sốt!! Sốt!! Đổ mồ hôi nhiều vào b
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Không ai an toàn cho đến khi tất cả chúng ta được an toàn!
Tôi muốn trở thành một người bạn của TB Alert theo
(những) cách thức sau đây (Vui lòng 4ô thích hợp bên dưới)

Mệt mỏi (thiếu sức lực hoặc rất mệt)
Các tuyến bị sưng
Ăn mất ngon
Ho ra máu (điều này rất hiếm và cần tư vấn y tế ngay lập tức)

A. Bằng cách tài trợ
q	Chi phiếu kèm theo là £.............................................................
(Được trả cho TB Alert)

BL trong các bộ phận khác của cơ thể có thể gây đau hoặc sưng. Ở trẻ em và hiếm
khi ở người lớn, BL cũng có thể gây ra viêm màng não.

q Vui lòng xem khoản tài trợ này và trong tương lai là khoản tài trợ Giúp Đỡ
Quà Tặng. Tôi là một người đóng thuế của Vương Quốc Anh.*

Tất cả những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của các vấn đề khác, nhưng nếu quý
vị có ít nhất ba triệu chứng và lo lắng thì quý vị nên nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá tại
phòng phẫu thuật hoặc phòng khám ở địa phương của quý vị.

Ngày tháng: ...............................................................................................
* Nếu quý vị đánh dấu ô này, TB Alert có thể đòi được 28,2 xu từ Sở Thuế Vụ Nội Địa đối với mỗi bảng được tài
trợ, và nếu quý vị là một người đóng thuế tỉ suất cao hơn thì quý vị có thể tự mình đòi lại khoản chênh lệch giữa
thuế lãi suất thấp & lãi suất cao. Vui lòng nhớ thông báo cho chúng tôi nếu quý vị không còn thanh toán thuế
thu nhập hoặc thuế thu nhập đầu tư bằng với tỉ lệ cơ bản của thuế thu nhập.

BL được chẩn đoán như thế nào?

q	Tôi muốn thiết lập một khoản tài trợ thường xuyên – vui lòng gửi cho tôi

Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp một mẫu đờm trong đó vi trùng gây bệnh lao,
nếu có, có thể được phát hiện dưới kính hiển vi hoặc phát triển trong một phương
tiện nuôi cấy trong phòng xét nghiệm. Trong một số trường hợp, quý vị có thể
được cung cấp xét nghiệm da, xét nghiệm máu hoặc chụp x quang ngực.

BL là gì?
BL là sự nhiễm vi trùng thông thường ảnh hưởng đến phổi nhưng có thể ảnh
hưởng bộ phận cơ thể bất kỳ. BL có thể được chữa lành bằng quá trình dùng
thuốc, thường kéo dài sáu tháng. Chỉ BL ở phổi hoặc cổ họng mới có thể truyền
nhiễm và phần lớn mọi người sẽ không có khả năng truyền bệnh trong hai tuần
bắt đầu dùng thuốc một cách đúng đắn.

Mắc BL như thế nào?
Khi một người mắc BL ở phổi ho, thì vi trùng có thể đi vào không khí dưới dạng
những hạt li ti và người khác có thể hít phải. Những người có khả năng mắc BL
nhiều nhất là người ở bên người mắc BL một thời gian dài (thường là người phối
ngẫu hoặc những người khác sống chung nhà, hoặc đôi khi là đồng nghiệp thân
cận). Không có khả năng một người mắc BL trong một nơi như xe buýt hoặc xe
lửa, vì cần sự tiếp xúc một số giờ với người có thể truyền bệnh mới có nguy cơ
nhiễm bệnh. BL không lây qua việc khạc nhổ hoặc dùng chung đồ dùng.

BL có thể ảnh hưởng đến tôi như thế nào?
Các bệnh nhân mắc BL có thể có những triệu chứng này:

 Ho kéo dài trên ba tuần, không phản ứng với thuốc thông thường và ngày
càng tệ hơn
 Số (nhiệt độ cao)
 Đổ mồ hôi vào ban đêm nhiều đến nỗi cần thay ra giường
 Giảm cân không có nguyên nhân

Vietnamese_63796 TB YQA.indd 2

Tôi có phải nằm viện nếu tôi mắc BL hay không?
Không, mặc dù quý vị có thể được nhập viện ngắn hạn để xác nhận chẩn đoán.

Biện pháp điều trị BL là gì?
Bác sĩ hoặc y tá BL của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị bốn loại thuốc khác nhau
trong hai tháng. Đó là:

 Rifampicin
 Isoniazid
 Pyrazinamide
 Ethambutol
(Isoniazid, Rifampicin và Pyrazinamide có thể được kết hợp thành Rifater).
Sau 2 tháng hoặc khi vi trùng đã được xét nghiệm lại xem tác dụng của thuốc
quý vị đã được cung cấp, biện pháp điều trị có thể giảm xuống còn hai loại thuốc,
ISONIAZID & RIFAMPICIN (có thể được kết hợp thành Rifinah).

Những viên thuốc này có thể gây phản ứng
phụ không?
Rifampicin sẽ biến nước tiểu và các chất bài tiết khác của cơ thể chẳng hạn như
nước mắt thành màu đỏ ngả cam.
Nó cũng tương tác với các loại thuốc khác, cụ thể là, nó giảm tính hiệu quả của các
dụng cụ tránh thai hoóc-môn (thuốc uống, đặt hoặc khác). Vì thế việc quan trọng là
thông báo cho bác sĩ của quý vị khi kê toa bất kỳ loại thuốc nào khác quý vị đang
sử dụng để điều trị BL.

mẫu lệnh trả tiền

q Tôi dự định để lại tiền cho TB Alert theo nguyện vọng của tôi.

B. Trở thành một tình nguyện viên
Những viên thuốc này có thể hiếm khi gây ra một số triệu chứng này:






Phát ban
Buồn nôn
Buốt và cảm giác như bị kim châm
Vàng da (da và mắt ngả vàng). Nếu thấy điều này, hãy ngừng uống tất cả các
loại thuốc trị BL và cần sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc tham gia vào:
q Công tác biện hộ và báo chí/truyền thông
q	Quyên tiền trong khu vực địa phương của tôi
q	Các sự kiện thử thách hoặc thể thao
q	Được giới báo chí phỏng vấn (Chỉ dành cho bệnh nhân/bệnh nhân cũ)
q	Hỗ trợ các nhiệm vụ điều hành

Nếu có, hãy liên hệ với y tá hoặc bác sĩ BL.

Vui lòng viết bằng CHỮ HOA TOÀN BỘ

Những ai tiếp xúc gần gũi thì sao??

Ngày tháng............................................... Tước hiệu Ông/Bà/Cô hoặc khác ...............................

Quý vị sẽ được y tá BL có chuyên môn yêu cầu liệt kê những ai quý vị tiếp xúc
nhiều nhất. Họ sẽ được yêu cầu đến khám tại phòng khám ngực. Việc này có thể
gồm có một xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm da, và/hoặc chụp x quang ngực.

BL có thể được phòng tránh?
Có một vacxin được biết là BCG. Mặc dù nó không có tác dụng trong tất cả các
ca, nhưng nó có hiệu quả nhất đối với trẻ nhỏ chống lại những dạng BL nghiêm
trọng nhất, chẳng hạn như viêm màng não BL. BCG là vacxin được sử dụng
rộng rãi nhất trên hành tinh nhưng 9 triệu người (phần lớn trong số họ đã tiêm
BCG) mỗi năm vẫn phát triển BL. Có những vacxin mới đang được phát triển. Tại
Vương Quốc Anh, BCG hiện nay được cung cấp cho các em bé có nguy cơ nhiễm
BL cao hơn và một số người lớn trong những tình huống rủi ro đặc biệt. Để biết
thông tin chi tiết, hãy gọi 0845 456 0995 để nhận tờ rơi của chúng tôi.

(Vui lòng khoanh tròn mục phù hợp)

Họ: ..............................................................................................................................................
Tên: ............................................................................................................................................
Địa chi .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................... Mã bưu điện...................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................
Fax: ...........................................................................................................................................
Thư điện tử .................................................................................................................................
TB Alert sẽ giữ chi tiết của quý vị trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và gửi quý vị thông tin cập nhật về công tác của
chúng tôi. Chúng tôi sẽ không gửi quá nhiều thư cho quý vị! Nếu quý vị không muốn nghe tin của chúng tôi một chút
nào, vui lòng đánh đấu ở đây.
q	TB Alert sẽ giữ chi tiết của quý vị trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và gửi quý vị thông tin cập nhật về công tác của
chúng tôi. Chúng tôi sẽ không gửi quá nhiều thư cho quý vị! Nếu quý vị không muốn nghe tin của chúng tôi một chút
nào, vui lòng đánh đấu ở đây.
q

Khi hoàn tất, vui lòng hãy xé ra và gởi lại cho TB Alert, FREEPOST LON 12815, London NW10 1YS
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Không ai an toàn cho đến khi tất cả chúng ta được an toàn!
Tôi muốn trở thành một người bạn của TB Alert theo
(những) cách thức sau đây (Vui lòng 4ô thích hợp bên dưới)

Mệt mỏi (thiếu sức lực hoặc rất mệt)
Các tuyến bị sưng
Ăn mất ngon
Ho ra máu (điều này rất hiếm và cần tư vấn y tế ngay lập tức)

A. Bằng cách tài trợ
q	Chi phiếu kèm theo là £.............................................................
(Được trả cho TB Alert)

BL trong các bộ phận khác của cơ thể có thể gây đau hoặc sưng. Ở trẻ em và hiếm
khi ở người lớn, BL cũng có thể gây ra viêm màng não.

q Vui lòng xem khoản tài trợ này và trong tương lai là khoản tài trợ Giúp Đỡ
Quà Tặng. Tôi là một người đóng thuế của Vương Quốc Anh.*

Tất cả những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của các vấn đề khác, nhưng nếu quý
vị có ít nhất ba triệu chứng và lo lắng thì quý vị nên nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá tại
phòng phẫu thuật hoặc phòng khám ở địa phương của quý vị.

Ngày tháng: ...............................................................................................
* Nếu quý vị đánh dấu ô này, TB Alert có thể đòi được 28,2 xu từ Sở Thuế Vụ Nội Địa đối với mỗi bảng được tài
trợ, và nếu quý vị là một người đóng thuế tỉ suất cao hơn thì quý vị có thể tự mình đòi lại khoản chênh lệch giữa
thuế lãi suất thấp & lãi suất cao. Vui lòng nhớ thông báo cho chúng tôi nếu quý vị không còn thanh toán thuế
thu nhập hoặc thuế thu nhập đầu tư bằng với tỉ lệ cơ bản của thuế thu nhập.

BL được chẩn đoán như thế nào?

q	Tôi muốn thiết lập một khoản tài trợ thường xuyên – vui lòng gửi cho tôi

Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp một mẫu đờm trong đó vi trùng gây bệnh lao,
nếu có, có thể được phát hiện dưới kính hiển vi hoặc phát triển trong một phương
tiện nuôi cấy trong phòng xét nghiệm. Trong một số trường hợp, quý vị có thể
được cung cấp xét nghiệm da, xét nghiệm máu hoặc chụp x quang ngực.

BL là gì?
BL là sự nhiễm vi trùng thông thường ảnh hưởng đến phổi nhưng có thể ảnh
hưởng bộ phận cơ thể bất kỳ. BL có thể được chữa lành bằng quá trình dùng
thuốc, thường kéo dài sáu tháng. Chỉ BL ở phổi hoặc cổ họng mới có thể truyền
nhiễm và phần lớn mọi người sẽ không có khả năng truyền bệnh trong hai tuần
bắt đầu dùng thuốc một cách đúng đắn.

Mắc BL như thế nào?
Khi một người mắc BL ở phổi ho, thì vi trùng có thể đi vào không khí dưới dạng
những hạt li ti và người khác có thể hít phải. Những người có khả năng mắc BL
nhiều nhất là người ở bên người mắc BL một thời gian dài (thường là người phối
ngẫu hoặc những người khác sống chung nhà, hoặc đôi khi là đồng nghiệp thân
cận). Không có khả năng một người mắc BL trong một nơi như xe buýt hoặc xe
lửa, vì cần sự tiếp xúc một số giờ với người có thể truyền bệnh mới có nguy cơ
nhiễm bệnh. BL không lây qua việc khạc nhổ hoặc dùng chung đồ dùng.

BL có thể ảnh hưởng đến tôi như thế nào?
Các bệnh nhân mắc BL có thể có những triệu chứng này:

 Ho kéo dài trên ba tuần, không phản ứng với thuốc thông thường và ngày
càng tệ hơn
 Số (nhiệt độ cao)
 Đổ mồ hôi vào ban đêm nhiều đến nỗi cần thay ra giường
 Giảm cân không có nguyên nhân

Vietnamese_63796 TB YQA.indd 2

Tôi có phải nằm viện nếu tôi mắc BL hay không?
Không, mặc dù quý vị có thể được nhập viện ngắn hạn để xác nhận chẩn đoán.

Biện pháp điều trị BL là gì?
Bác sĩ hoặc y tá BL của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị bốn loại thuốc khác nhau
trong hai tháng. Đó là:

 Rifampicin
 Isoniazid
 Pyrazinamide
 Ethambutol
(Isoniazid, Rifampicin và Pyrazinamide có thể được kết hợp thành Rifater).
Sau 2 tháng hoặc khi vi trùng đã được xét nghiệm lại xem tác dụng của thuốc
quý vị đã được cung cấp, biện pháp điều trị có thể giảm xuống còn hai loại thuốc,
ISONIAZID & RIFAMPICIN (có thể được kết hợp thành Rifinah).

Những viên thuốc này có thể gây phản ứng
phụ không?
Rifampicin sẽ biến nước tiểu và các chất bài tiết khác của cơ thể chẳng hạn như
nước mắt thành màu đỏ ngả cam.
Nó cũng tương tác với các loại thuốc khác, cụ thể là, nó giảm tính hiệu quả của các
dụng cụ tránh thai hoóc-môn (thuốc uống, đặt hoặc khác). Vì thế việc quan trọng là
thông báo cho bác sĩ của quý vị khi kê toa bất kỳ loại thuốc nào khác quý vị đang
sử dụng để điều trị BL.

mẫu lệnh trả tiền

q Tôi dự định để lại tiền cho TB Alert theo nguyện vọng của tôi.

B. Trở thành một tình nguyện viên
Những viên thuốc này có thể hiếm khi gây ra một số triệu chứng này:






Phát ban
Buồn nôn
Buốt và cảm giác như bị kim châm
Vàng da (da và mắt ngả vàng). Nếu thấy điều này, hãy ngừng uống tất cả các
loại thuốc trị BL và cần sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc tham gia vào:
q Công tác biện hộ và báo chí/truyền thông
q	Quyên tiền trong khu vực địa phương của tôi
q	Các sự kiện thử thách hoặc thể thao
q	Được giới báo chí phỏng vấn (Chỉ dành cho bệnh nhân/bệnh nhân cũ)
q	Hỗ trợ các nhiệm vụ điều hành

Nếu có, hãy liên hệ với y tá hoặc bác sĩ BL.

Vui lòng viết bằng CHỮ HOA TOÀN BỘ

Những ai tiếp xúc gần gũi thì sao??

Ngày tháng............................................... Tước hiệu Ông/Bà/Cô hoặc khác ...............................

Quý vị sẽ được y tá BL có chuyên môn yêu cầu liệt kê những ai quý vị tiếp xúc
nhiều nhất. Họ sẽ được yêu cầu đến khám tại phòng khám ngực. Việc này có thể
gồm có một xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm da, và/hoặc chụp x quang ngực.

BL có thể được phòng tránh?
Có một vacxin được biết là BCG. Mặc dù nó không có tác dụng trong tất cả các
ca, nhưng nó có hiệu quả nhất đối với trẻ nhỏ chống lại những dạng BL nghiêm
trọng nhất, chẳng hạn như viêm màng não BL. BCG là vacxin được sử dụng
rộng rãi nhất trên hành tinh nhưng 9 triệu người (phần lớn trong số họ đã tiêm
BCG) mỗi năm vẫn phát triển BL. Có những vacxin mới đang được phát triển. Tại
Vương Quốc Anh, BCG hiện nay được cung cấp cho các em bé có nguy cơ nhiễm
BL cao hơn và một số người lớn trong những tình huống rủi ro đặc biệt. Để biết
thông tin chi tiết, hãy gọi 0845 456 0995 để nhận tờ rơi của chúng tôi.

(Vui lòng khoanh tròn mục phù hợp)

Họ: ..............................................................................................................................................
Tên: ............................................................................................................................................
Địa chi .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................... Mã bưu điện...................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................
Fax: ...........................................................................................................................................
Thư điện tử .................................................................................................................................
TB Alert sẽ giữ chi tiết của quý vị trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và gửi quý vị thông tin cập nhật về công tác của
chúng tôi. Chúng tôi sẽ không gửi quá nhiều thư cho quý vị! Nếu quý vị không muốn nghe tin của chúng tôi một chút
nào, vui lòng đánh đấu ở đây.
q	TB Alert sẽ giữ chi tiết của quý vị trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và gửi quý vị thông tin cập nhật về công tác của
chúng tôi. Chúng tôi sẽ không gửi quá nhiều thư cho quý vị! Nếu quý vị không muốn nghe tin của chúng tôi một chút
nào, vui lòng đánh đấu ở đây.
q

Khi hoàn tất, vui lòng hãy xé ra và gởi lại cho TB Alert, FREEPOST LON 12815, London NW10 1YS
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Không ai an toàn cho đến khi tất cả chúng ta được an toàn!
Tôi muốn trở thành một người bạn của TB Alert theo
(những) cách thức sau đây (Vui lòng 4ô thích hợp bên dưới)

Mệt mỏi (thiếu sức lực hoặc rất mệt)
Các tuyến bị sưng
Ăn mất ngon
Ho ra máu (điều này rất hiếm và cần tư vấn y tế ngay lập tức)

A. Bằng cách tài trợ
q	Chi phiếu kèm theo là £.............................................................
(Được trả cho TB Alert)

BL trong các bộ phận khác của cơ thể có thể gây đau hoặc sưng. Ở trẻ em và hiếm
khi ở người lớn, BL cũng có thể gây ra viêm màng não.

q Vui lòng xem khoản tài trợ này và trong tương lai là khoản tài trợ Giúp Đỡ
Quà Tặng. Tôi là một người đóng thuế của Vương Quốc Anh.*

Tất cả những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của các vấn đề khác, nhưng nếu quý
vị có ít nhất ba triệu chứng và lo lắng thì quý vị nên nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá tại
phòng phẫu thuật hoặc phòng khám ở địa phương của quý vị.

Ngày tháng: ...............................................................................................
* Nếu quý vị đánh dấu ô này, TB Alert có thể đòi được 28,2 xu từ Sở Thuế Vụ Nội Địa đối với mỗi bảng được tài
trợ, và nếu quý vị là một người đóng thuế tỉ suất cao hơn thì quý vị có thể tự mình đòi lại khoản chênh lệch giữa
thuế lãi suất thấp & lãi suất cao. Vui lòng nhớ thông báo cho chúng tôi nếu quý vị không còn thanh toán thuế
thu nhập hoặc thuế thu nhập đầu tư bằng với tỉ lệ cơ bản của thuế thu nhập.

BL được chẩn đoán như thế nào?

q	Tôi muốn thiết lập một khoản tài trợ thường xuyên – vui lòng gửi cho tôi

Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp một mẫu đờm trong đó vi trùng gây bệnh lao,
nếu có, có thể được phát hiện dưới kính hiển vi hoặc phát triển trong một phương
tiện nuôi cấy trong phòng xét nghiệm. Trong một số trường hợp, quý vị có thể
được cung cấp xét nghiệm da, xét nghiệm máu hoặc chụp x quang ngực.

BL là gì?
BL là sự nhiễm vi trùng thông thường ảnh hưởng đến phổi nhưng có thể ảnh
hưởng bộ phận cơ thể bất kỳ. BL có thể được chữa lành bằng quá trình dùng
thuốc, thường kéo dài sáu tháng. Chỉ BL ở phổi hoặc cổ họng mới có thể truyền
nhiễm và phần lớn mọi người sẽ không có khả năng truyền bệnh trong hai tuần
bắt đầu dùng thuốc một cách đúng đắn.

Mắc BL như thế nào?
Khi một người mắc BL ở phổi ho, thì vi trùng có thể đi vào không khí dưới dạng
những hạt li ti và người khác có thể hít phải. Những người có khả năng mắc BL
nhiều nhất là người ở bên người mắc BL một thời gian dài (thường là người phối
ngẫu hoặc những người khác sống chung nhà, hoặc đôi khi là đồng nghiệp thân
cận). Không có khả năng một người mắc BL trong một nơi như xe buýt hoặc xe
lửa, vì cần sự tiếp xúc một số giờ với người có thể truyền bệnh mới có nguy cơ
nhiễm bệnh. BL không lây qua việc khạc nhổ hoặc dùng chung đồ dùng.

BL có thể ảnh hưởng đến tôi như thế nào?
Các bệnh nhân mắc BL có thể có những triệu chứng này:

 Ho kéo dài trên ba tuần, không phản ứng với thuốc thông thường và ngày
càng tệ hơn
 Số (nhiệt độ cao)
 Đổ mồ hôi vào ban đêm nhiều đến nỗi cần thay ra giường
 Giảm cân không có nguyên nhân
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Tôi có phải nằm viện nếu tôi mắc BL hay không?
Không, mặc dù quý vị có thể được nhập viện ngắn hạn để xác nhận chẩn đoán.

Biện pháp điều trị BL là gì?
Bác sĩ hoặc y tá BL của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị bốn loại thuốc khác nhau
trong hai tháng. Đó là:

 Rifampicin
 Isoniazid
 Pyrazinamide
 Ethambutol
(Isoniazid, Rifampicin và Pyrazinamide có thể được kết hợp thành Rifater).
Sau 2 tháng hoặc khi vi trùng đã được xét nghiệm lại xem tác dụng của thuốc
quý vị đã được cung cấp, biện pháp điều trị có thể giảm xuống còn hai loại thuốc,
ISONIAZID & RIFAMPICIN (có thể được kết hợp thành Rifinah).

Những viên thuốc này có thể gây phản ứng
phụ không?
Rifampicin sẽ biến nước tiểu và các chất bài tiết khác của cơ thể chẳng hạn như
nước mắt thành màu đỏ ngả cam.
Nó cũng tương tác với các loại thuốc khác, cụ thể là, nó giảm tính hiệu quả của các
dụng cụ tránh thai hoóc-môn (thuốc uống, đặt hoặc khác). Vì thế việc quan trọng là
thông báo cho bác sĩ của quý vị khi kê toa bất kỳ loại thuốc nào khác quý vị đang
sử dụng để điều trị BL.

mẫu lệnh trả tiền

q Tôi dự định để lại tiền cho TB Alert theo nguyện vọng của tôi.

B. Trở thành một tình nguyện viên
Những viên thuốc này có thể hiếm khi gây ra một số triệu chứng này:






Phát ban
Buồn nôn
Buốt và cảm giác như bị kim châm
Vàng da (da và mắt ngả vàng). Nếu thấy điều này, hãy ngừng uống tất cả các
loại thuốc trị BL và cần sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc tham gia vào:
q Công tác biện hộ và báo chí/truyền thông
q	Quyên tiền trong khu vực địa phương của tôi
q	Các sự kiện thử thách hoặc thể thao
q	Được giới báo chí phỏng vấn (Chỉ dành cho bệnh nhân/bệnh nhân cũ)
q	Hỗ trợ các nhiệm vụ điều hành

Nếu có, hãy liên hệ với y tá hoặc bác sĩ BL.

Vui lòng viết bằng CHỮ HOA TOÀN BỘ

Những ai tiếp xúc gần gũi thì sao??

Ngày tháng............................................... Tước hiệu Ông/Bà/Cô hoặc khác ...............................

Quý vị sẽ được y tá BL có chuyên môn yêu cầu liệt kê những ai quý vị tiếp xúc
nhiều nhất. Họ sẽ được yêu cầu đến khám tại phòng khám ngực. Việc này có thể
gồm có một xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm da, và/hoặc chụp x quang ngực.

BL có thể được phòng tránh?
Có một vacxin được biết là BCG. Mặc dù nó không có tác dụng trong tất cả các
ca, nhưng nó có hiệu quả nhất đối với trẻ nhỏ chống lại những dạng BL nghiêm
trọng nhất, chẳng hạn như viêm màng não BL. BCG là vacxin được sử dụng
rộng rãi nhất trên hành tinh nhưng 9 triệu người (phần lớn trong số họ đã tiêm
BCG) mỗi năm vẫn phát triển BL. Có những vacxin mới đang được phát triển. Tại
Vương Quốc Anh, BCG hiện nay được cung cấp cho các em bé có nguy cơ nhiễm
BL cao hơn và một số người lớn trong những tình huống rủi ro đặc biệt. Để biết
thông tin chi tiết, hãy gọi 0845 456 0995 để nhận tờ rơi của chúng tôi.

(Vui lòng khoanh tròn mục phù hợp)

Họ: ..............................................................................................................................................
Tên: ............................................................................................................................................
Địa chi .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................... Mã bưu điện...................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................
Fax: ...........................................................................................................................................
Thư điện tử .................................................................................................................................
TB Alert sẽ giữ chi tiết của quý vị trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và gửi quý vị thông tin cập nhật về công tác của
chúng tôi. Chúng tôi sẽ không gửi quá nhiều thư cho quý vị! Nếu quý vị không muốn nghe tin của chúng tôi một chút
nào, vui lòng đánh đấu ở đây.
q	TB Alert sẽ giữ chi tiết của quý vị trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và gửi quý vị thông tin cập nhật về công tác của
chúng tôi. Chúng tôi sẽ không gửi quá nhiều thư cho quý vị! Nếu quý vị không muốn nghe tin của chúng tôi một chút
nào, vui lòng đánh đấu ở đây.
q

Khi hoàn tất, vui lòng hãy xé ra và gởi lại cho TB Alert, FREEPOST LON 12815, London NW10 1YS
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