
 
 

   

SỰ KHÁC NHAU GIỮA NHIỄM TRÙNG LAO TIỀM ẨN 
(LTBI) VÀ BỆNH LAO (TB) LÀ GÌ?  

Với nhiễm trùng lao tiềm ẩn (LTBI), vi khuẩn (một loại mầm bệnh) gây TB nằm 

trong cơ thể của bạn, nhưng bị hệ miễn dịch của bạn ngăn chặn lại. Với nhiễm 

trùng lao tiềm ẩn (LTBI) bạn không cảm thấy bị bệnh và không thể lây lan vi 

khuẩn lao (TB) cho người khác. 

Tuy nhiên, hệ miễn dịch của bạn có thể bị suy yếu nếu bạn có các bệnh lý khác 

hoặc sử dụng các loại thuốc nhất định.  

Nếu hệ miễn dịch của bạn bị suy yếu, thì vi khuẩn lao (TB) không còn bị ngăn 

chặn nữa; chúng có thể sinh sôi và gây bệnh lao (TB). Một người nhiễm bệnh 

lao (TB) sẽ cảm thấy ốm yếu và có thể lây lan vi khuẩn cho người khác. 

 

TẠI SAO TÔI NÊN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG LAO 
TIỀM ẨN (LTBI) NẾU TÔI KHÔNG CẢM THẤY ỐM YẾU? 

Điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn (LTBI) giúp ngăn chặn bệnh lao (TB)! Nếu bạn điều 

trị dứt điểm nhiễm trùng lao tiềm ẩn (LTBI) theo chỉ định của bác sĩ, thì bạn sẽ có 

rất ít hoặc không có nguy cơ mắc bệnh lao (TB). Nếu bạn không mắc bệnh lao 

(TB), thì bạn:  

- Không thể lây lan vi khuẩn cho những người mà bạn chăm sóc hoặc người 

khác; 

- Sẽ không phải tự cách ly cho đến khi bạn không còn nhiễm bệnh và không 

thể lây lan vi khuẩn cho người khác; và 

- Có thể tiếp tục làm việc và thực hiện các hoạt động mà bạn yêu thích. 

 

ĐIỀU TRỊ LTBI MẤT BAO LÂU? 

Trong nhiều năm, điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn (LTBI) thường mất chín tháng để khỏi bệnh. Ngày nay, có 

nhiều cách thức điều trị có thể chữa khỏi bệnh chỉ từ ba đến bốn tháng. Trao đổi với bác sĩ của bạn về lựa 

chọn điều trị phù hợp với bạn nhất sau khi xem xét tiền sử bệnh lý, điều kiện sống, loại công việc và những ưu 

tiên cá nhân của bạn.  

                    

Hãy nhớ rằng... điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn 

(LTBI) giúp ngăn chặn bệnh lao (TB)! 
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