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Lao (TB) là bệnh gì? 
Lao, tiếng Anh viết tắt là TB, là bệnh do vi khuẩn gây ra và có thể phát tác ở hầu như bất kỳ bộ phận nào trong cơ 
thể, nhưng thông thường nhất là phổi - gọi là lao phổi. 
 
Muốn biết thêm thông tin, xin đọc Tờ thông tin số 1 tại trang mạng 
http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/15/121/628/Tuberculosis-TB 
 

Phát hiện TB bằng cách nào? 
Xét nghiệm da tuberculin (còn gọi là xét nghiệm Mantoux) là một trong những xét nghiệm dùng để chẩn đoán TB. 
Mục đích chính của xét nghiệm tuberculin là xác định người bị nhiễm vi khuẩn TB, nhưng chưa bị TB. Trường hợp 
này gọi là bệnh TB tiềm ẩn. Không phải cứ bị bệnh TB tiềm ẩn là sẽ bị TB. Đôi khi cần phải lặp lại xét nghiệm ở 
thời điểm khác nhau để xác định người nào đó đã tiếp xúc với vi khuẩn TB hay không. Quý vị không phải trả chi 
phí xét nghiệm này tại Ban Kiềm chế Lao (Tuberculosis Control Unit) ở Brisbane, Rockhampton, Toowoomba, 
Townsville và Cairns.  
 
Chụp x-quang phổi là điều quan trọng đối với người đã tiếp xúc với người bị lao và nhờ đó xác định đã bị TB hay 
không. Có khi phải chụp x-quang phổi thêm nữa ở thời điểm khác nhau sau khi đã chụng đụng với người bị TB. 
Nếu kết quả x-quang không rõ, có khi phải thử máu hoặc thử đàm để xác định chắc chắn xem người nào đó bị TB 
đang hoành hành.  

Xét nghiệm tuberculin (xét nghiệm Mantoux)  
Công dụng của xét nghiệm này: 

• là dò tìm bệnh TB tiềm ẩn ở người có thể đã tiếp xúc với người bị lao 
• trước khi chủng ngừa bằng thuốc chủng BCG 
• giúp dò tìm Bệnh TB đang hoành hành. 

 
Do đó, những người dưới đây có thể phải làm xét nghiệm tuberculin: 

• có khi đã tiếp xúc với người mà bác sĩ chẩn đoán bị lao 
• thuộc nhóm dễ bị TB 
• di cư từ những nước mà lao là bệnh thường gặp 
• dễ bị nhiễm TB tại nơi làm việc như y bác sĩ 
• đi tới quốc gia mà lao là bệnh thường gặp 
• sẽ lưu trú thời gian dài ở (những) nước thường xảy ra bệnh TB 
• đã lưu trú thời gian dài ở (những) nước thường xảy ra bệnh TB. Những người thuộc diện này phải lấy 

hẹn làm xét nghiệm tuberculin 12 tuần lễ sau khi trở về Queensland. 
 
Tuberculin là protêin (chất đạm) tinh chất chiết xuất từ vi khuẩn TB (nhưng không có vi khuẩn TB còn sống).  
 
Nhân viên sẽ làm xét nghiệm tuberculin bằng kim và ống chích/tiêm mới loại sử dụng một lần. Nhân viên sẽ 
tiêm/chích một ít tuberculin vào lớp da ngoài ở mặt trong cánh tay trái.  
 
Một vết da phồng nhỏ sẽ nổi lên, nhưng thông thường sẽ tan biến trong vòng 30 phút. Thỉnh thoảng, vết 
tiêm/chích có khi bị chảy ra một chút máu và y tá có thể sẽ lấy miếng gạc bông gòn băng lại. Sau 10 phút, quý vị 
có thể tháo bỏ bông băng này ra.  
 
Đừng thoa kem hay dán băng keo cá nhân lên vết tiêm/chích và tránh đừng gãi lên chỗ đó. Muốn đỡ bị ngứa, quý 
vị nên lấy đá cục hoặc vật gì lạnh chườm lên vết kim/chích. 
 
Vẫn giữ vệ sinh cá nhân như thường lệ.  
 

Vietnamese 
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Xét nghiệm da tuberculin 

Nếu sau khi được tiêm/chích tuberculin mà có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, kể cả nổi mẩn hay bị hụt hơi, 
quý vị nên báo cho bác sĩ hoặc y tá tiêm/chích biết. 

Nếu trả lời ‘có’ cho bất kỳ câu hỏi nào dưới đây hoặc nếu quý vị không chắc, xin thảo luận với y tá 
rồi hãy ưng thuận làm xét nghiệm tuberculin. 
 Hiện giờ quý vị có đang chữa trị lao hay không? 
 Quý vị có từng bị lao hay không? 
 Trước đây, quý vị đã làm xét nghiệm tuberculin (Mantoux) hay chưa? Ở đâu? Lúc nào? Kết quả là gì? 
 Trong tuần qua, quý vị có bị bệnh do siêu vi khuẩn gây ra không? 
 Trong bốn tuần qua, quý vị có được chủng ngừa bằng bất kỳ thuốc chủng nào có siêu vi còn sống như Sởi, 

Quai bị và Sởi Đức (MMR); Sốt vàng da; Thủy đậu; uống thuốc viên bệnh Thương hàn; và Sabin hay 
không? 

 Hiện giờ quý vị đang uống thuốc kháng sinh hay không? 
 Quý vị có bị bất kỳ bệnh ức chế miễn dịch nào, chẳng hạn như HIV, ung thư hệ bạch huyết, hoặc bệnh 

Hodgkin hay không? 
 Quý vị có đang uống thuốc hoặc tiêm/chích xtêroít (steroid), chẳng hạn như prednisone hoặc cortisone hay 

không? 
 Quý vị có đang được chữa trị bằng liệu pháp ức chế miễn dịch, chẳng hạn như rađi (radium) hoặc liệu 

pháp trị ung thư hay không? 
 Quý vị có bị bệnh sarcoid hay không? 
 Quý vị có bị dị ứng gì không? 

Sau khi tiêm/chích tuberculin xong thì sao? 
Sau khi tháo bông băng ra vào khoảng 10 phút sau khi tiêm/chích, thông thường quý vị không cần phải băng kín 
vết tiêm/chích gì hết. Nếu vì bất kỳ lý do gì quý vị cho rằng cần phải băng vết tiêm/chích, quý vị nên lấy loại gạc 
mỏng băng lại, đừng sử dụng băng keo cá nhân hay thoa kem. 

Có khi quý vị thấy vết tiêm/chích bị đỏ. Đôi khi chỗ đó bị phồng lên một chút và quý vị có khi bị đau nhức đôi chút 
hoặc chẳng thấy bị gì hết. 

Quý vị cần phải quay trở lại trong hai hay ba ngày (tối thiểu là 48 giờ đồng hồ) để bác sĩ hay y tá kiểm tra 
vết tiêm/chích. 

Kết quả và theo dõi 
Y tá sẽ cho quý vị biết kết quả và trao giấy tờ để quý vị lưu trữ.  

Việc diễn dịch kết quả xét nghiệm sẽ tùy thuộc một số yếu tố, kể cả yếu tố đã biết quý vị có tiếp xúc với người bị 
TB, trước đây quý vị đã được chủng ngừa bằng thuốc chủng BCG, tuổi tác và bệnh sử.  

Nếu kết quả xét nghiệm tuberculin là âm tính, có khi bác sĩ/y tá sẽ cho quý vị biết là: 
• phải lặp lại xét nghiệm trong 1–2 tuần 
• chỉ chủng ngừa bằng thuốc chủng BCG nếu có lời chỉ định  
• không cần phải theo dõi thêm nữa. 

Nếu vết tiêm/chích có phản ứng, có khi bác sĩ/y tá sẽ cho quý vị biết là: 
• không cần phải theo dõi thêm nữa 
• tránh làm xét nghiệm tuberculin thêm nữa 
• hỏi ý kiến chuyên viên y tế tại Ban Kiềm chế Lao (Tuberculosis Control Unit) hay bác sĩ địa phương nếu 

muốn. 

Nếu đã tiếp xúc với người bị lao, có khi bác sĩ/y tá sẽ yêu cầu quý vị làm thêm xét nghiệm tuberculin gọi là ‘không 
còn tiếp xúc’ vào lúc khác. Mục đích của xét nghiệm này là kiểm tra xem vết phản ứng sau có mạnh hơn vết phản 
ứng của xét nghiệm đầu tiên hay không.  
 

Muốn biết thêm thông tin 
Địa điểm Điện thoại Địa điểm Điện thoại 
Metro South Clinical TB Service 
Princess Alexandra Hospital (Brisbane) 3176 4141 Cairns TB Control Unit 

Cairns Base Hospital 4226 6240 

Rockhampton TB Control Unit 
Rockhampton Base Hospital 4920 6211 Townsville TB Control Unit 

Townsville General Hospital 4433 2863 

Toowoomba TB Control Unit 
Toowoomba Hospital 4616 6445 Mackay TB Control Unit 

Mackay Base Hospital 
4885 5949 

Torres and Cape TB Control Unit 
Thursday Island 4030 6046   
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What is TB? 
Tuberculosis, or TB, is a bacterial infection that can affect almost any part of the body. TB is most common in 
the lungs, a form called pulmonary TB. 
 
For more information, please see Fact Sheet 1 at 
http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/15/121/628/Tuberculosis-TB 

How is TB discovered? 
The tuberculin skin test (also known as the Mantoux test) is one of the tests used to diagnose TB. The main 
use of the tuberculin test is to identify people infected with TB bacteria, but who do not have active disease. 
This is called latent TB infection. Not everyone with latent TB infection will develop active disease. 
Sometimes repeating the test at intervals is needed to determine exposure to infection. The test is free of 
charge through Tuberculosis Control Units in Brisbane, Rockhampton, Toowoomba, Townsville and Cairns.  
 
A chest x-ray is important for people who come into contact with a person with tuberculosis, and helps rule 
out the presence of TB. Follow-up chest x-rays may be needed at intervals following close contact with a 
person with active TB. If the x-ray result is not clear, blood or sputum tests may be needed to determine for 
certain whether someone has active disease.  

The tuberculin test (Mantoux test)  
This test is used: 

• to detect latent TB infection in a person who may have been exposed to someone with tuberculosis 
• prior to BCG vaccination 
• as an aid to detect active TB disease. 

 
Therefore, the tuberculin test may be given to people who: 

• may have been in contact with a person diagnosed with tuberculosis 
• are from high TB risk groups 
• have migrated from countries where tuberculosis is common 
• are at risk at work, such as healthcare professionals 
• are travelling to a country where tuberculosis is common 
• will be travelling for a considerable amount of time to a high TB risk country/countries 
• have travelled for a considerable time to a high TB risk country. Such people are requested to book 

in for a tuberculin test 12 weeks after returning to Queensland. 
 
Tuberculin is a purified protein derived from the TB germ (but contains no active TB germs).  
 
The tuberculin test is given with a new, disposable needle and syringe. A small amount of tuberculin is 
injected into the top layer of the skin inside the left forearm.  
 
A small blister appears, but will usually disappear within the first 30 minutes. Occasionally, the site may 
bleed a little and the nurse may cover it with a cotton wool swab. This can be removed after 10 minutes and 
discarded.  
 
Do not apply creams or band-aids to the site and avoid scratching the site. To relieve an itchy reaction, apply 
ice or something cold. 
 
Attend to personal hygiene as normal.  

http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/15/121/628/Tuberculosis-TB
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Tuberculin Skin Test 
 

You should report to your doctor or the nurse who gave the injection any problems, including rash or 
shortness of breath that you encounter after receiving the test. 
 
If you answer ‘yes’ to any of the following questions, or if you are unsure, please discuss with the 
nurse before you give consent for your tuberculin test. 
 

 Are you currently being treated for tuberculosis? 
 Have you ever had tuberculosis? 
 Have you had a previous tuberculin (Mantoux) test? Where? When? What was the result? 
 Have you had a viral illness in the last week? 
 Have you received any live viral vaccines within the last four weeks? These include measles, mumps 

and rubella (MMR); yellow fever; chickenpox; typhoid tablets; and Sabin. 
 Are you currently taking antibiotics? 
 Do you have any immune-suppressing illness, such as HIV, lymphoma, or Hodgkin disease? 
 Are you taking any oral or injectable steroid medications, such as prednisone or cortisone? 
 Are you receiving immune-suppressing treatment, such as radium or anti-cancer therapy? 
 Do you have sarcoidosis? 
 Do you have any allergies? 

After the test has been given, what next? 
After removing the cotton wool approximately 10 minutes after the injection has been given, there should not 
usually be any reason to cover the site. If for any reason a cover is deemed necessary, use light gauze; do 
not use band-aids or creams.  
 
You may see a reddened area at the site of the injection. Sometimes it may be slightly blistered and you may 
experience some pain, or there may be no reaction at all.  
 
You will need to return in two to three days (minimum of 48 hours) for the injection site to be 
examined. 

Results and follow-up 
The nurse will advise you of your result and give you documentation for your records.  
 
Interpretation of the test result will depend on a number of factors, including whether you are known to have 
been in contact with somebody who has TB, whether you have previously had a BCG vaccine, your age and 
your medical history.  
 
If your tuberculin test is negative, you may be advised to either: 

• have a repeat test in 1–2 weeks 
• have a BCG vaccination only if indicated  
• have no further follow-up. 

 
If your injection site shows a reaction, you may be advised either: 

• that no further follow-up is needed 
• to avoid further tuberculin tests 
• to consult with a medical officer at a Tuberculosis Control Unit, or your local doctor if preferred. 

 
If you have been in contact with someone with tuberculosis, you may be requested to have a further 
tuberculin test known as ‘break of contact’ at a later date. This test is done to check if there is any increase in 
the size of the test reaction from the first test.  

Further information 
Location Telephone Location Telephone 
Metro South Clinical TB Service 
Princess Alexandra Hospital (Brisbane) 3176 4141 Cairns TB Control Unit 

Cairns Base Hospital 4226 6240 

Rockhampton TB Control Unit 
Rockhampton Base Hospital 4920 6211 Townsville TB Control Unit 

Townsville General Hospital 4433 2863 

Toowoomba TB Control Unit 
Toowoomba Hospital 4616 6445 Mackay TB Control Unit 

Mackay Base Hospital 
4885 5949 

Torres and Cape TB Control Unit 
Thursday Island 4030 6046  
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