Các cơ sở lập luận đúng, đơn giản
về BCG và Bệnh Lao

BCG là gì?
BCG là tên gọi ngắn gọn của vắc xin
chủng ngừa “Bacille Calmette-Guerin”.
BCG được dùng để phòng bệnh lao.
Trong nhiều quốc gia, nơi mà bệnh lao
là phổ biến, nhiều người được chích
văc xin ngừa bệnh lao. Điều này
không thường được sử dụng tai Hoa
Kỳ.
Vì vắc xin BCG tôi có thể có kết
quả dương tính khi xét nghiệm thử
phản ứng da không?
CÓ THỂ. Nếu quý vị là người từ một
quốc gia nơi mà bệnh lao là phổ biến,
như thế nghĩa là rất có khả năng bị
nhiễm lao là sự thật, không phải do
BCG, là nguyên nhân gây ra phản ứng
xét nghiệm da dương tính của quý vị.
Không phải ai chủng ngừa BCG cũng
có phản ứng da dương tính. Nhân viên
chăm sóc sức khỏe cho quý vị sẽ giải
thích cho quý vị biết BCG có thể ảnh
hưởng đến xét nghiệm phản ứng xét
nghiệm da của quý vị thế nào.

Nếu tôi có phản ứng xét nghiệm
da dương tính, tôi có nên uống
thuốc lao không?
CÓ. Việc uống thuốc chữa bệnh lao sẽ
là quan trọng để tiêu diệt vi trùng lao.
Uống thuồc để tiêu diệt sự nhiễm bệnh
lao sẽ làm giảm nguy cơ quý vị bị
bệnh lao.
Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc
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