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Sàng Lọc Bệnh Lao (TB) 

Sàng Lọc Bệnh Lao Hoạt Động: 
Quý vị có các dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh lao phổi hoạt động (không được quy cho các chẩn 
đoán y tế khác) không?  
☐ Ho (đặc biệt nếu kéo dài trong 3 tuần hoặc lâu hơn có hoặc không có đờm) 

☐ Ho ra máu (khái huyết) 
☐ Đau ngực 

☐ Ăn không ngon 
☐ Sụt cân không rõ nguyên nhân 
☐ Ra mồ hôi vào ban đêm 

☐ Sốt 
 
Nếu bất kỳ mục nào trên đây được đánh dấu, cần phải đánh giá y tế để loại trừ bệnh lao (TB) hoạt động.  
 

HOẶC 
 
☐ Không mục nào trên đây thích hợp 

 
Sàng Lọc Bệnh Lao (TB) Tiềm Ẩn: 

Đánh dấu vào bất kỳ mục nào sau đây thích hợp với quý vị:   
☐  Sinh ra, sống hoặc đi du lịch đến một quốc gia có tỷ lệ bệnh lao (TB) tăng cao trong ít nhất một  
      tháng 

Khoảng thời gian ít nhất một tháng liên tục để bắt đầu xét nghiệm nhằm xác định chuyến du 
lịch có nhiều khả năng tiếp xúc với bệnh lao (TB). 
Bao gồm bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand hoặc một quốc 
gia ở phía tây hoặc bắc Âu 

☐ Ức chế miễn dịch, hiện tại hoặc dự tính 

☐ Tiếp xúc gần với người nào đó mắc bệnh lao (TB) truyền nhiễm trong suốt cuộc đời 

☐ Mắc bệnh lao (TB) tiềm ẩn 
 
Nếu bất kỳ mục nào trên đây được đánh dấu, cần phải xét nghiệm bệnh lao (TB) (PPD hoặc xét nghiệm 
máu) để loại trừ bệnh lao (TB) tiềm ẩn.  
Nếu quý vị đã biết mình mắc bệnh lao (TB) tiềm ẩn, hãy cung cấp tài liệu từ nhà cung cấp dịch vụ y tế loại 
trừ bệnh lao (TB) hoạt động. 

HOẶC 
 

☐ Không mục nào trên đây thích hợp 
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