Kiểm tra bệnh lao (TB) khi đến Na Uy.
Tất cả những ai đến Na Uy xin tị nạn phải xét nghiệm lao (TB). Những người nhập cư khác
cần phải xét nghiệm nếu họ đến từ một quốc gia có bệnh lao phổ biến. Xét nghiệm gồm có
chụp X quang phổi (X quang ngực), và xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm da.

Chụp X quang ngực:
Chụp X quang ngực chỉ mất vài phút và không gây hại cho bạn. Chụp X quang ngực là thủ
tục an toàn, ngay cả khi bạn đang mang thai. Để có kết quả X quang chính xác, bạn nên cởi
tất cả quần áo phía trên. Nếu muốn, bạn có thể mặc áo lót hoặc áo sơmi mỏng không có nút
hay đồ trang trí. Phải cởi áo ngực. Trong khi chụp X quang, bạn sẽ cần phải hít vào và nín
thở.

Một số người cũng sẽ tiến hành xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm da.

Xét nghiệm máu (IGRA):

Xét nghiệm da (Mantoux):

Bạn sẽ không nhận được kết quả ngay lập tức. Phải mất vài ngày để có kết quả. Các xét
nghiệm này có thể cho thấy rằng bạn cần được kiểm tra thêm hoặc cần trao đổi với bác sĩ.
Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn. Điều này không nhất thiết có nghĩa là bạn
mắc bệnh lao.
Các triệu chứng của bệnh lao gồm có ho mạn tính (kéo dài ba tuần trở lên), sốt, sụt cân,
cảm giác yếu sức và mệt mỏi, vã mồ hôi đêm hoặc sưng hoặc u nhú ở cổ, ở bẹn hoặc nách.
Bạn có thể có vi trùng lao trong cơ thể mà không bị bệnh. Chỉ có bệnh lao không được điều
trị ở phổi (lao phổi) mới lây cho người khác.
Nếu bạn mắc bệnh lao, bạn sẽ được điều trị miễn phí tại Na Uy. Bạn sẽ có quyền ở lại Na
Uy đến khi điều trị xong.
Hãy nhớ bệnh lao có thể chữa lành! Để biết thêm thông tin về bệnh lao, truy cập www.fhi.no

