
Montreal Chest Institute
Glen Site, block D, RC.3314 (tầng trệt)

1001,Boulevard Décarie, Montréal, Qc, H3A 3J1

Điện thoại : (514) 934-1934  extension: 32591
(Có thể để lại tin nhắn qua voicemail)

Các thông tin quan trọng khác
• Nên tránh uống rượu bia trong thời gian điều 

trị vì rượu bia làm tăng khả năng xuất hiện các 
phản ứng phụ.

• Rifampin có thể làm giảm tác dụng viên thuốc 
tránh thai (từ nội tiết tố). Nếu bạn đang dùng 
loại này, bạn cần sử dụng thêm phương pháp 
tránh thai khác khi điều trị lao tiềm ẩn.

• Thuốc này được cấp miễn phí nếu bạn có thẻ 
Bảo hiểm y tế Québec (RAMQ).

• Vui lòng mang tất cả các thuốc điều trị 
lao tiềm ẩn mà bạn còn giữ mỗi khi đến 
tái khám.

BỆNH NHÂN :

BÁC SĨ:

 Y TÁ :  AMÉLIE   –   DENIS   –   OCTAVIAN 

Trường hợp khẩn cấp

Hãy đến
Bloc D, RC.3314
Thứ Hai đến thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 4:00 
chiều

Hoặc:

đến phòng cấp cứu The Glen Site RVH 
Mở cửa 24 giờ/ngày, trong 7 ngày/tuần

Nếu bạn quan tâm hoặc có thắc mắc, gọi cho chúng tôi ở số   
(514) 934-1934, tiếp theo: 32591

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tại trang web:
www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/tuberculosis

Chúng tôi ở đây để giúp bạn được khoẻ mạnh!
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Điều Trị Lao Tiềm Ẩn

Khác biệt giữa bệnh lao tiến triển và lao tiềm ẩn

Thông tin quan trọng đối với người đọc
Thông tin trong tài liệu này nhằm mục đích giáo dục sức khoẻ. Thông tin này không thay thế lời 
khuyên và hướng dẫn của cán bộ y tế, và cũng không thay thế cho việc chăm sóc y tế. Vui lòng 
thảo luận với một cán bộ y tế chuyên nghiệp nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc chăm sóc 
sức khỏe của bản thân mình.

Theo dõi trong quá trình điều trị lao tiềm ẩn
• Xét nghiệm máu sau 1 tháng điều trị hoặc theo chỉ định của bác sĩ
• Tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ hoặc y tá

Điều trị lao tiềm ẩn
• Giúp bạn ngăn ngừa mắc bệnh lao tiến triển trong 

tương lai
• Nói chung thuốc trị bệnh ngừa tốt và an toàn

Điều trị lao tiềm ẩn giúp tăng cơ hội ngăn bệnh lao tiến triển 
xảy ra trong tương lai. Vừa giúp, bạn bảo vệ sức khoẻ cho 
chính bản thân, cho gia đình và cho bạn bè của mình.

Điều trị lao tiềm ẩn sẽ giúp bảo vệ sức khoẻ của bạn

Các phản ứng phụ:
Phản ứng Rất hiếm khi xảy ra phụ khi dùng  thuốc này. Nếu bạn có bất kỳ thắc 
mắc hoặc lo lắng nào, vui lòng gọi hoặc đến gặp chúng tôi, đặc biệt khi bạn 
gặp phải:

• Giảm cân hoặc mất ngon miệng
• Buồn nôn
• Nôn mửa
• Da nổi mẩn đỏ hoặc ngứa
• Vàng da – vàng mắt

Bất kỳ triệu chứng bạn lo lắng nên xin báo cáo với y tá
 
Các chất bài tiết của bạn (nước tiểu, nước mắt...) có thể có màu cam nếu như 
bạn được chỉ định dùng Rifampin. Hiện tượng này là bình thường và không tồn 
tại lâu. 

THUỐC ĐIỀU TRỊ: RIFAMPIN ̣(RIF)  

LIỀU LƯỢNG: 

Ngày bắt đầu điều trị: 

THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ: 

UỐNG THUỐC LÚC:  
SÁNG SỚM/ TRƯỚC KHI NGỦ LÚC:

Uống thuốc vào thời gian thuận tiện nhất của bạn, trước hoặc sau khi 
ăn, ngày một lần. Tuy nhiên để thuốc được hấp thu tốt vào cơ thể, bạn 
nên uống thuốc 1 tiếng đồng hồ trước hoặc 2 tiếng đồng hồ sau bữa ăn.

Nhiễm Điều trị             Khoẻ mạnhXét nghiệm             

Lao tiềm ẩn (vi trùng ở 
trạng thái ngủ: trong 
người mang vi trùng) 
được thể hiện:
• Không có dấu hiệu 

bệnh.
• Không truyền nhiễm 

(không thể lây lan bệnh 
cho người khác).

NHƯNG nó có thể trở 
thành bệnh lao tiến triển 
trong tương lai, do đó cần 
phải điều trị dự phòng.

Lao tiến triển có biểu 
hiện:    
• Có triệu chứng bệnh
• Truyền nhiễm ( lây lan 

bệnh lao cho người 
khác).

• Có hình ảnh bất 
thường trên X-Q của 
ngực.

Trong một số trường 
hợp, lao tiến triển có thể 
để lại sẹo và thương tich 
vĩnh viễn ở phổi.


