Đây là tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc hiểu về nội dung.
Văn bản chính thức là bản tiếng Nhật do Trung tâm bảo vệ sức khỏe phát hành

⑧
Khi nhận chuẩn đoán bị bệnh lao..........（Điều 37-2）
★Bệnh lao là gì,
Bệnh lao là bệnh, do nhiễm vi trùng lao theo đường hô hấp, phần lớn gây triệu chứng viêm
ở phổi. Tuy phát bệnh nhưng nếu trường hợp ở mức độ nhẹ không thải vi trùng lao ra, thì không có
khả năng truyền nhiễm cho người khác.
Trường hợp vi trùng lao có trong đờm, lúc ho hoặc hắt hơi vi trùng lao bắn ra không trung,
những người xung quanh khác hít phải thì có khả năng sẽ bị truyền nhiễm vi trùng. (Nếu chẳng may
bị truyền nhiễm vi trùng lao, không nhất định rằng sẽ bị phát bệnh )
Bệnh lao là bệnh có thể chữa khỏi, nếu uống thuốc (thông thường từ 6 tháng trở lên) đúng
theo chỉ dẫn của bác sĩ.
★Trình báo về bệnh lao
Do bệnh lao là bệnh truyền nhiễm, theo luật pháp qui định, bác sĩ chuẩn đoán phải trình báo
cho Trung tâm bảo vệ sức khỏe về địa chỉ cư trú, cùng với họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và
nghề nghiệp của bệnh nhân.
Trung tâm bảo vệ sức khỏe nhận được thông tin trình báo của bác sĩ, căn cứ vào thông tin
của cơ quan y tế cũng như gặp mặt bệnh nhân cùng gia đình người thân, hỏi về tình tình trạng triệu
chứng và tình hình sinh hoạt của bệnh nhân.
★Khuyến cáo nhập viện và kiểm tra sức khỏe cho người tiếp xúc với bệnh nhân
T Trung tâm bảo vệ sức khỏe, tuỳ theo kết quả tìm hiểu, trường hợp phán đoán được rằng
bệnh nhân bị lao có nguy cơ truyền nhiễm bệnh lao sang những người sống cùng, căn cứ vào 「Khuyến
cáo nhập viện theo luật định về bệnh truyền nhiễm」sẽ đưa ra khuyến cáo nhập viện tại cơ quan y tế
có chuyên khoa điều trị bệnh lao nội trú.
Trung tâm bảo vệ sức khỏe, trong trường hợp cần thiết khuyến khích gia đình hoặc người
tiếp xúc với bệnh nhân trong sinh hoạt hàng ngày có nguy cơ bị truyền nhiễm bệnh lao, đi kiểm tra
sức khỏe.
Chú ý: Với trường hợp bệnh nhân cần nhập viện vì bệnh khác, hoặc không có nguy cơ truyền
nhiễm bệnh thì không tiến hành「Khuyến cáo nhập viện」.
★Chế độ nhà nước hỗ trợ tiền điều trị bệnh
Trường hợp khi bệnh nhân điều trị bệnh lao, nhà nước có chế độ hỗ trợ một phần chi phí
điều trị, giảm bớt gánh nặng về số tiền cá nhân người bệnh phải trả. (Tham khảo thêm trang sau)

