Một xét nghiệm TB thử bệnh lao là gì?

Một xét nghiệm TB thử bệnh lao là một xét nghiệm qua da đơn giản!
Xét nghiệm được thực hiện như thế nào?
Người ta dùng một mũi kim nhỏ chích một số ít chất làm xét nghiệm, được gọi là vắc xin chống
lao, vào dưới da trên cánh tay quý vị. Quý vị không thể bị nhiễm lao từ chất làm xét nghiệm này.
Trong 2 hay 3 ngày, quý vị phải trở lại và cần có một nhân viên chăm sóc sức khỏe giúp lưu ý
chổ làm xét nghiệm trên cánh tay của quý vị.
Kết quả xét nghiệm của tôi có ý nghĩa gì?
Xét nghiệm là “dương tính” nếu quý vị có một chổ sưng u nhỏ trên cánh tay của mình. Chổ sưng
này có nghĩa là quý vị có thể bị nhiễm bệnh lao. Quý vị cần được có các xét nghiệm khác hơn
nữa, như là chụp hình vùng ngực với quang tuyến X để biết nếu quý vị bị nhiễm lao hay để tìm
bệnh lao.
Xét nghiệm của quý vị có thể là “âm tính” nếu quý vị không có chổ sưng u nhỏ trên cánh tay.
Nghĩa là quý vị có thể không có vi trùng bệnh lao trong cơ thể mình. NHƯNG, nếu quý vị ở gần
chung quanh một người bị bệnh lao đang hoạt động, quý vị cần phải được xét nghiệm lại.
∙ Một xét nghiệm da tìm bệnh lao được thực hiện để biết nếu quý vị có vi trùng trong cơ thể mình.
∙ Một xét nghiệm da tìm bệnh lao sẽ không cho quý vị biết nếu quý vị bị bệnh lao đang hoạt động.
∙ Quý vị cần phải có thêm nhiều xét nghiệm khác nếu kết quả xét nghiệm là dương tính.
Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc Ban y tế công cộng địa phương hay bác sĩ của mình.
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