LỜI KHUYÊN THIẾT THỰC

KHI NÀO GẶP BÁC SĨ?
-Các triệu chứng của bệnh lao: ho dai dẳng,

Cho thuốc theo lịch trình thường xuyên
(ví dụ như lúc nào cũng vào buổi sáng
hoặc lúc nào cũng ăn tối ...), dễ nhớ hơn
Cho uống thuốc với thức ăn, đứa trẻ
dung nạp tốt hơn.
Có thể nghiền nát các viên thuốc và trộn
chúng với một ít nước trái cây hoặc
ngâm.
Cũng có thể pha loãng xi-rô với một chút
chất lỏng (ví dụ như nước trái cây),
nhưng hãy chắc chắn rằng đứa trẻ dùng
toàn bộ liều.
Nếu một liều bị bỏ lỡ, đứa trẻ PHẢI dùng
nó càng sớm càng tốt trong ngày nhưng
KHÔNG BAO GIỜ cho 2 liều trong cùng
một ngày.

TB-Infection : langue VIETNAMIEN

sụt cân, ra mồ hôi, mệt mỏi
-Tổn thương đỏ khắp cơ thể
-Đau bụng
-Buồn nôn, nôn mửa
Nếu bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào chưa
được tờ rơi này trả lời, đừng ngần ngại liên hệ
với chúng tôi:
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Con trẻ sẽ được điều dưỡng và theo dõi
y tế trong suốt quá trình điều trị bệnh lao
của mình. Những lần thăm khám này rất
quan trọng, họ cho phép nhóm Phòng
khám Lao để đảm bảo việc điều trị suôn
sẻ, đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ
và nhanh chóng phát hiện các tác dụng
phụ.
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Con của bạn đã được chẩn đoán nhiễm
lao hoặc tiềm ẩn. Tờ rơi này sẽ thông báo
cho bạn về sự hỗ trợ được khuyến nghị

(MADO) và điều trị bắt buộc tại Canada.
Truyền nhiễm là do ho, chủ yếu ở thanh
thiếu niên và người lớn.

Thuốc là miễn phí (chi phí do chính phủ
trả) và có sẵn trong máy tính bảng hoặc xirô.

TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC
BỆNH LAO LÀ GÌ?

Nó là một bệnh truyền nhiễm do vi
khuẩn,Mycobacterium tuberculosis gây ra.
Nó thường được đặt trong phổi, nhưng nó
cũng có thể đạt được các cơ quan khác
như ganglia, não và xương.

NHIỄM TRÙNG LAO
Nhiễm lao hoặc lao tiềm tàng là tình trạng vi
khuẩn không hoạt động hoặc ngủ trong cơ
thể. Đứa trẻ không lây nhiễm và trên hết, anh
ta không bị bệnh.

BỆNH LAO
Đó là tình trạng vi khuẩn hoạt động trong
cơ thể, chủ yếu ở phổi và gây ra các
triệu chứng:
- Ho (có đờm hay không)
- Sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi ban đêm
- Giảm cân hoặc thèm ăn
- mệt mỏi
Tại thời điểm này, tình trạng của bạn cần
nhập viện để xét nghiệm bổ sung. Đây là
một trong những bệnh có thể báo cáo

LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ NGĂN
NGỪA BỆNH LAO CỦA CON TÔI?
Con bạn đã từng ở cùng một người mắc
bệnh lao cùng một lúc. Khi người bệnh
truyền nhiễm này ho, nó sẽ phát tán vi
khuẩn vào không khí. Đó là bằng cách
truyền cảm hứng cho những vi khuẩn này
mà con bạn đã mắc bệnh lao.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT HIỆN
NHIỄM LAO?
Sau khi kiểm tra sàn lọc da (TCT hoặc
PPD), chụp X quang phổi và khám lâm
sàng, bác sĩ chỉ định nếu nó là một bệnh
nhiễm trùng lao

ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO LÀ GÌ?

Đây là một biện pháp phòng ngừa có thể
làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh
lao.
Bác sĩ thường sẽ cho trẻ uống isoniazid
(INH) mỗi ngày trong khoảng 9 tháng.

Đại đa số trẻ em, không giống như người
lớn, chịu đựng thuốc rất tốt, nhưng có thể
nó tạo ra các tác dụng phụ:
- Buồn nôn, nôn mửa
- Mệt mỏi nhẹ
- Đau bụng
Những tác dụng này thường nhỏ và thời
gian ngắn và không ảnh hưởng đến việc
tiếp tục điều trị. Nếu có bất kỳ ảnh hưởng
nào tồn tại hoặc các dấu hiệu khác có liên
quan đến bạn, hãy liên hệ với nhân viên
Phòng khám Bệnh Lao.

NẾU CON TÔI KHÔNG DÙNG
THUỐC ĐỀ XUẤT
Các vi khuẩn, ngủ trong cơ thể, có thể
thức dậy bất cứ lúc nào và do đó kích hoạt
bệnh lao. Việc điều trị sẽ phức tạp hơn
(kết hợp nhiều loại thuốc) vì căn bệnh này
nghiêm trọng hơn nhiều.
Một số yếu tố làm tăng nguy cơ phát triển
bệnh lao: tuổi trẻ của trẻ, sự hiện diện của
các vấn đề sức khỏe, gần đây liên hệ với
một người bị bệnh lao và nhập cư gần
đây.
Phòng ngừa vẫn là lựa chọn tốt nhất.

