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Thông tin về cách điều trị nhiễm bệnh lao tiềm ẩn
Chúng tôi đã phát hiện quý vị bị nhiễm bệnh lao tiềm ẩn. Quý vị đã được bác sĩ đề nghị
cách điều trị bằng thuốc. Mục đích điều trị là để tiêu diệt các vi khuẩn lao không hoạt động
trong cơ thể và để ngăn ngừa bệnh lao. Quý vị sẽ được bắt đầu điều trị chỉ khi quý vị tự
nguyện và cam kết điều trị. Theo chỉ định của bộ luật thu phí khách hàng, quý vị sẽ được
hưởng chế độ điều trị miễn phí.

Nhiễm bệnh lao tiềm ẩn được điều trị bằng 1 đến 2 loại thuốc tổng hợp.




Thuốc viên 300 mg Isoniatsidi (Tubilysin®)
Thuốc viên 600 mg Rifampisiini (Rimapen®) hoặc
Thuốc viên 150 mg Rifapentiini (Priftin®)

Thời gian điều trị tuỳ thuộc vào thuốc tổng hợp được sử dụng. Thời gian điều trị bệnh
thường là từ 3 đến 9 tháng. Bệnh viện đa khoa sẽ cấp thuốc đến tiệm thuốc của khu vực
đã được thỏa thuận hoặc đến tiệm thuốc của bệnh viện.
Để tránh những tác hại ảnh hưởng từ kết hợp thuốc, quý vị cần phải lưu ý khi quý vị cùng
lúc sử dụng các loại thuốc khác hoặc các loại thuốc thiên nhiên. Cho nên rất quan trọng là
quý vị trao đổi cùng bác sĩ về những loại thuốc quý vị hiện đang dùng.

Các loại thuốc có thể gây tác dụng phụ cho người dùng.
Đa phần tác dụng phụ từ thuốc khá nhẹ và sẽ hết khi tiếp tục sử dụng thuốc và cũng có
cách để làm cho người dễ chịu lại.
Rifampicin và rifapentine




Nước tiểu, nước bọt, mồ hôi hoặc nước mắt bị nhuộm màu cam. Điều này không nguy
hiểm, nhưng quý vị không được sử dụng kính áp tròng do nhuộm màu.
Tác dụng của thuốc ngừa thai sẽ bị giảm, cho nên trong thời gian điều trị quý vị nên sử
dụng thêm những cách ngừa thai khác.
Sau 2 đến 3 tiếng khi dùng thuốc rifampicin có thể gây nên mặt hoặc da đầu của quý vị
bị đỏ và ngứa. Quý vị có thể sử dụng thuốc dị ứng (thuốc kháng histamin) để hạn chế
triệu chứng.

Isoniatzid





Có thể tác động nhẹ đến hệ thần kinh ngoại biên, sẽ có những hiện tượng tay chân bị
tê, bị nhức hoặc bị nhói. Có thể ngăn ngừa bằng thuốc vitamin B6.
Có thể làm cho mặt bị đỏ và bị lên cơn đau đầu, hiếm khi gây nên ngất xỉu. Điều này là
do trong thức ăn chứa chất tyramin và histamin. Quý vị nên tránh những thực phẩm
sau: các phô mai được ủ chín, rượu vang đỏ, cá ngừ, các loại xúc-xích Ý.
Tình trạng mụn có thể bị nặng hơn. Có thể điều trị cục bộ bằng thuốc mụn.
Có thể bị rụng tóc nhiều hơn bình thường. Các triệu chứng sẽ trở lại bình thường khi
kết thúc điều trị.
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Thuốc điều trị bệnh lao có thể gây viêm gan, vì vậy các xét nghiệm gan phải được theo dõi
thường xuyên trong quá trình điều trị.



Có thể gây triệu chứng như: buồn nôn, ói mửa hoặc đau bụng. Màu da và tròng trắng
của mắt có thể bị nhuộm vàng. Quý vị cũng có thể bị viêm gan nhưng không có triệu
chứng và sẽ được phát hiện khi xét nghiệm máu.
Sử dụng rượu bia làm tăng nguy cơ phát triển bệnh viêm gan. Trong quy trình điều trị
quý vị nên tránh sử dụng rượu bia.

Để có thể hiểu rõ tình trạng, quý vị hãy liên lạc đến bác sĩ khi quý vị có những hiện
tượng triệu chứng nhẹ như sau:





Da bị ngứa, phát ban ngứa.
Buồn nôn, tiêu chảy và chán ăn
Tay chân bị tê, bị nhức hoặc bị nhói (quý vị hãy kiểm tra lại là mình đã sử dụng vitamin
B6 hay chưa)
Rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, khó tập trung, chóng mặt.

Quý vị hãy liên lạc đến bác sĩ hoặc đến khu bệnh viện trực ban khi có những triệu chứng
nặng. Sẽ kết thúc điều trị thuốc khi có hiện tượng, triệu chứng như sau:










Ói mửa và / hoặc đau bụng dữ dội
Tròng trắng của mắt hoặc da của quý vị bị nhuộm vàng
Bị sốt và viêm da
Tia ra nước tiểu ít hơn bình thường, màu nước tiểu rất sậm
Suy giảm thị lực
Bị lên cơn co giật
Ảo tưởng thị giác hoặc thính giác
Có những suy nghĩ về tự tử, tâm trạng thay đổi mãnh liệt
Bị chảy máu bất thường ở lợi răng và mũi.

Quý vị cần phải biết thêm những gì?
Đa phần bệnh nhân được điều trị bằng thuốc sẽ tránh khỏi nhiễm bệnh lao. Quý vị cũng
nên theo dõi sức khỏe của mình. Quý vị hãy liên lạc với bác sĩ của mình khi quý vị có
những triệu chứng như sau: ho lâu dài, đờm, ho ra đờm, chán ăn, sụt cân, mệt mỏi dữ dội
hoặc vã mồ hôi vào đêm.
Thông tin thêm về bệnh lao: www.tuberkuloosi.fi
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