
việc bị ho đó có thật sự chỉ là cảm cúm thông thường?（ベトナム語）
Ở Nhật 1 ngày có trên 50 mới được chẩn đoán bệnh, bệnh đó gọi là "lao".

Lao không phải bệnh bị mắc từ trước

Ở thủ đô bệnh nhân lao mới mỗi năm phát sinh khoảng 3000 người, trong khi đó độ tuổi từ 20~60 - thời kì khỏe mạnh làm 
việc chiếm 1/3.

Lao là bệnh mà độ tuổi nào cũng có thể có khả năng bị nhiễm.

Lao là bệnh như thế nào??

Lao là bệnh bị lây nhiễm khi hít phải khuẩn lao.

Tuy nhiên, nếu bệnh nhân đã được loại bỏ, bạn không phải lo lắng về việc bị lây nhiễm xung quanh.

việc loại trừ khuẩn lao ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, việc khử trùng phòng, đồ vật người bệnh đã dùng là không cần thiết.

Người đã bị nhiễm chỉ có 10~20% có khả năng sẽ bị phát bệnh.

Nhiều người bị phát bệnh trong từ 6 tháng đến 2 năm sau khi nhiễm bệnh, nhưng đó cũng là trường hợp phát bệnh từ sau một 
thời gian dài nhiễm bệnh.

Phát bệnh thì phần lớn có triệu chứng là ho có đờm, phát sốt giống với triệu chứng khi cảm cúm nên có nhiều trường hợp phát hiện ra bệnh chậm trễ.

　Phát nhiệt, phát sốt

　Ho có đờm

　sự mệt mỏi nặng nhọc, uể oải

　Không có cảm giác muốn ăn uống, chứng chán ăn

Trường hợp ho liên tục trong 2 tuần thì phải đến cơ quan trị liệu để khám ngay

Đặc biệt nếu vừa bị ho có đờm, phát sốt, mất cảm giác thèm ăn, bị sụt cân, đổ mồ hôi khi đang 
ngủ, mệt mỏi liên tiếp thì hãy nghĩ đến khả năng mình đã nhiễm bệnh, hãy trao đổi xem có phải 
chụp X-quang vùng ngực hay không.

Bệnh lao nếu được điều trị sớm với thuốc thích hợp là bệnh có thể chữa được.

<quản lý sức khỏe từ thường ngày>

Khám sức khỏe định kỳ

　Trường hợp đi khám sức khỏe định kỳ, nếu được yêu cầu kiểm tra, khám chi tiết hơn, thì nhất định hãy khám

　Kể cả không có những triệu chứng trên nhưng khi kiểm tra định kì có trường hợp đã phát hiện ra bị lao

Sinh hoạt lành mạnh

　Hãy sinh hoạt có quy củ, cân đối giữa các bữa ăn, nghỉ ngơi, giấc ngủ

　Ngoài ra, hạn chế, ngừng hút thuốc và chú ý không nên giảm cân quá mức.

Khi ho< phép ứng xử khi ho>

Khi có triệu chứng ho, hắt hơi thì hãy đeo khẩu trang.

Khi cảm thấy sẽ lập tức ho hay hắt hơi thì hãy che miệng, mũi bằng khăn giấy.

Khi ho, hắt hơi thì hãy cách xa mọi người, tránh mặt ra hướng khác.

Khi tiếp xúc với đờm hay nước mũi hoặc khi vừa về tới nhà thì hãy rửa tay thật sạch.

<trường hợp người xung quanh bị chẩn đoán nhiễm lao>

Bắt đầu trị liệu, khi bệnh nhân đã trở lại trường học hoặc nơi làm việc thì sẽ không phải lo lắng việc sẽ lây nhiễm cho khu vực xung quanh.

Hãy nồng hậu chào đón bệnh nhân.

Từng người chúng ta hãy có nhận thức đúng về bệnh lao để bệnh nhân có thể an tâm duy trì điều trị.

Nếu lo lắng về bệnh lao, hãy gọi điện đến trung tâm bảo hộ sức khỏe Shinjuku, khoa phòng ngừa 

bảo hộ với số điện thoại: 03-5273-3862.


