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Tuberculosis 
TB – the disease, its treatment 
and prevention 
 
TUBERCULOSIS 
TB (tuberculosis) is an infectious 
disease that usually affects the 
lungs, although it can affect any 
part of the body. 
About 150 years ago, it caused 
about one in eight of all deaths 
in the UK, but by the 1980s, with 
better housing and nutrition and 
effective treatments, it had 
become uncommon in the UK 
with 5745 cases in 1987. 
However, TB had not been wiped 
out completely. Over the last 
20 years numbers in the UK have 
been rising slowly. About 7000 
people now get TB each year – just 
over one person in every 10,000 of 
the population. 
TB is not easily caught – you have to 
be in close and lengthy contact with 
someone with TB (for example, 
living in the same household) – but 
everybody should be aware of the 
symptoms of the disease so they can 
seek treatment as soon as possible. 
 
TB is curable with a course of 
special antibiotics. 
 

 
Bệnh lao 
BL – tìm hiểu về căn bệnh, cách điều trị và phòng 
ngừa  
 
BỆNH LAO 
BL (bệnh lao) là một bệnh truyền nhiễm thường 
ảnh hưởng tới phổi, mặc dù nó 
có thể ảnh hưởng tới bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. 
 
Khoảng 150 năm trước, nó đã gây ra một phần tám 
trong tất cả các trường hợp 
tử vong ở Vương quốc Anh, nhưng đến những năm 
1980, với điều kiện nhà ở và 
dinh dưỡng tốt hơn và việc điều trị hữu hiệu, BL đã 
trở nên không còn phổ biến ở Vương quốc Anh với 
chỉ 5745 ca bệnh trong năm 1987. 
Tuy nhiên, BL vẫn chưa được thanh toán hoàn 
toàn. Trong 20 năm qua số 
lượng bệnh nhân lao ở Vương quốc Anh đã tăng lên 
từ từ. Hiện tại khoảng 7000 
người mắc BL mỗi năm - cứ mỗi 10000 người dân 
thì có hơn một người mắc bệnh. 
 
BL không dễ bị lây nhiễm - bạn phải tiếp xúc gần 
gũi và lâu dài với một người nào đó có BL (ví dụ 
như sống chung nhà) - song mọi người nên ý 
thức về các triệu chứng của bệnh để họ có thể lo 
chạy chữa càng sớm càng tốt. 
 
 
 
BL có thể chữa khỏi với một liệu trình các thuốc 
đặc hiệu được gọi là kháng sinh. 
 

 
TB – the disease, its treatment 
and prevention 
 
How is TB spread and am 
I likely to get infected? 
TB can only be caught directly from 

 
BL – tìm hiểu về căn bệnh, cách điều trị và phòng 
ngừa 
 
BL lây truyền như thế nào và tôi có thể bị nhiễm 
không? 
BL chỉ có thể bị lây nhiễm trực tiếp từ người có BL 



someone with infectious TB in their 
lungs or throat. Although TB is spread 
through the air when people who have 
the disease cough or sneeze, it takes 
close and lengthy contact with an 
infectious person to catch the disease. 
So it’s unlikely that you’ll catch TB on 
the bus or tube, for example. 
Not everyone with TB of the lungs 
is infectious, and as long as they are 
taking the proper treatment most 
people that were infectious become 
non-infectious pretty quickly – 
generally after about two weeks – 
as long as they are taking the 
proper treatment. 
While anyone can catch TB, some 
groups of people are more at risk than 
others. These include people who: 
 
• have lived in the same household – 
or been in close and lengthy contact 
– with someone with infectious TB 
• are living in unhealthy or overcrowded 
conditions, including those 
who are homeless or sleeping rough 
• have lived, worked or stayed for a 
long time in a country with a high 
rate of TB, such as south-east Asia, 
sub-Saharan Africa and some 
countries in eastern Europe 
• may have been exposed to TB in 
their youth when the disease was 
more common in this country 
• are the children of parents whose 
country of origin has a high rate 
of TB 
• have been in prison 
• are unable to fight off infection 
(immunosuppressed) due to illness 
(e.g. HIV infection) or treatment 
• are addicted to drugs or misuse 
alcohol 
• do not eat enough to stay healthy. 
 

giai đoạn lây nhiễm trong phổi hoặc trong cuống 
họng người bệnh. Mặc dù BL lây truyền qua không 
khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, nhưng bạn phải 
tiếp xúc gần gũi và lâu dài với một người nhiễm 
bệnh mới bị lây bệnh. Do đó bạn không 
thể bị lây BL trong trường hợp như đi xe buýt hoặc 
xe điện ngầm. 
 
Không phải mọi người mắc BL phổi đều truyền 
bệnh, và miễn là họ đang được điều trị đúng cách 
thì hầu hết họ những người đã mắc BL 
nhanh chóng trở thành những người không lây bệnh 
- thông thường sau khoảng 
hai tuần - chỉ cần họ đang được điều trị đúng 
cách. 
 
Trong khi bất kỳ ai cũng có thể nhiễm BL thì một 
số nhóm người có nhiều nguy 
cơ hơn các nhóm khác. Các nhóm này bao gồm 
những người mà: 
• đã sống chung nhà - hoặc đã tiếp xúc gần gũi lâu 
ngày - với người BL giai đoạn 
lây nhiễm 
• đang sống trong các điều kiện không lành mạnh 
hoặc chật chội, bao gồm cả 
những người vô gia cư hoặc ngủ vạ vật. 
• đã sống, đã làm việc hoặc đã ở một thời gian dài ở 
một quốc gia có tỷ lệ BL 
cao, như đông nam Á, phụ cận sa mạc Sahara châu 
Phi và một số quốc gia 
đông Âu 
• có thể đã bị phơi nhiễm BL trong thời trẻ của họ 
khi mà BL đã phổ biến hơn ở 
đất nước này 
• là con của những người cha mẹ mà quê hương 
xuất xứ của họ có tỷ lệ BL cao. 
• đã ở tù 
• không có khả năng chống lại sự lây nhiễm (bị ức 
chế miễn dịch) do bệnh tật (ví dụ 
nhiễm HIV) hoặc do điều trị 
 
• người nghiện ma tuý hoặc lạm dụng rượu 
 
• không ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ. 
 

 
TB – the disease, its treatment 
and prevention 
 
How will I know if I’ve 
got TB? 
The most common symptoms of TB 
include: 
• a persistent cough that gets 

 
BL – tìm hiểu về căn bệnh, cách điều trị và phòng 
ngừa 
 
Làm thế nào tôi sẽ biết được liệu tôi đã bị mắc BL 
không? 
Các triệu chứng phổ biến của BL bao gồm: 
 
• một đợt ho kéo dài ngày càng nặng hơn trong 



progressively worse over several 
weeks 
• loss of weight for no obvious reason 
• fever and heavy night sweats 
• a general and unusual sense of 
tiredness and being unwell 
• coughing up blood. 
 
All these may also be signs of other 
problems but if you have them and 
are worried, talk to a doctor or nurse 
at your local surgery or clinic, or go to 
an NHS walk-in centre or phone NHS 
Direct on 0845 4647. 
 
 
(For patients' safety, all calls to NHS 
Direct are recorded. Calls are charged 
at the same rate as local calls.) 
 
 
If you are a close contact of someone 
who has been diagnosed with TB and 
there is a risk you may have the 
infection, you will be offered a checkup 
at a special TB clinic. 
 
If I have TB, can I be cured? 
Yes, TB can be treated with special 
antibiotics. Once treatment starts, you 
will begin to feel better after about 
two to four weeks. But the treatment 
has to continue for at least six 
months. It is vitally important to 
complete the whole course of 
antibiotics to cure the TB. If you don’t, 
the TB may return in a form that is 
resistant to the usual drugs and 
much more difficult to 
treat. And you may pass 
on this more serious 
form of the infection to 
your family and friends. 
 
If TB is not treated 
properly, it may lead 
to death. 
 

nhiều tuần 
• sụt cân không rõ lý do 
• sốt và đổ mồ hôi nhiều về ban đêm 
• một cảm giác mệt mỏi chung chung và bất thường 
và bị ốm 
• ho ra máu 
 
Tất cả các triệu chứng này có thể là các dấu hiệu 
của các vấn đề khác 
nhưng nếu bạn có các dấu hiệu đó và thấy lo 
lắng, hãy nói chuyện với một 
bác sĩ hoặc y tá tại phòng khám bệnh hoặc bệnh 
viện chuyên khoa địa 
phương bạn, hoặc đến trung tâm NHS (NHS 
walk-in center) hoặc điện thoại số trực tiếp của 
NHS: 0845 4647. 
(Vì sự an toàn của người bệnh, tất cả các cuộc gọi 
đến số trực tiếp của NHS (NHS Direct) đều được 
ghi âm. Các cuộc gọi được tính phí với mức giá 
bằng các cuộc gọi nội hạt). 
 
Nếu bạn có tiếp xúc gần gũi với người nào đó được 
chẩn đoán là nhiễm BL và 
có nguy cơ là bạn có thể bị lây nhiễm, thì bạn sẽ 
được đề nghị đi kiểm tra sức 
khoẻ tại một bệnh viện chuyên khoa lao. 
 
Nếu tôi mắc BL, tôi có thể được chữa khỏi không? 
Có, BL có thể được điều trị bằng các kháng sinh 
đặc hiệu. Một khi việc điều trị 
bắt đầu, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khá lên sau 
khoảng hai đến bốn tuần. Nhưng 
việc điều trị phải tiếp tục ít nhất trong vòng sáu 
tháng. Điều có tầm quan trọng 
sống còn là phải hoàn tất toàn bộ liệu trình dùng 
thuốc kháng sinh để chữa BL. Nếu bạn không hoàn 
tất, 
bệnh lao có thể quay trở lại dưới một dạng kháng 
lại các loại thuốc thông thường 
và khó khăn hơn nhiều để điều trị. Và bạn có thể 
lây truyền dạng bệnh nghiêm 
trọng hơn này cho gia đình và bạn bè của bạn. 
 
 
Nếu bệnh lao không được điều trị một cách 
thích hợp, nó có thể dẫn đến 
tử vong. 
 

 
TB – the disease, its treatment 
and prevention 
 
I thought TB was 
prevented by a vaccine? 

 
BL – tìm hiểu về căn bệnh, cách điều trị và phòng 
ngừa 
Tôi nghĩ BL đã được phòng ngừa bằng một loại 
vắcxin? 
Có một loại vắcxin (BCG) đã được sử dụng trong 



There is a vaccine (BCG) that has been in 
use for many years to help protect 
against TB. BCG works best to prevent 
the more serious forms of TB in children. 
However, the BCG vaccine does not 
prevent TB in all cases so you still need 
to know the signs and symptoms of TB. 
 
Who is offer d BCG e
vaccination? 
BCG vaccine is offered to: 
• infants born or living in areas where 
the incidence of TB is 40/100,000 of 
the population or greater 
• infants whose parents or 
grandparents were born in or come 
from a country with a TB incidence of 
40/100,000 of the population or greater 
• previously unvaccinated new 
immigrants from high prevalence TB 
countries. 
 
How else can TB be 
prevented? 
The most important and effective way 
to prevent TB spreading in this country 
is to diagnose people with the disease 
as soon as possible and make sure they 
have a full course of correct treatment. 
That is why it is so important to know 
about the disease. 
 
I’m going abroad, do I 
need a BCG injection? 
If you are going to be visiting, living 
or working in a country with a high 
rate of TB for more than one month, 
it’s important that you are protected 
from TB. Ask for advice at your 
doctor’s surgery or clinic. 
 

nhiều năm để giúp chống lại 
BL. Vắcxin BCG có tác dụng tốt nhất để phòng 
tránh các dạng nghiêm trọng hơn 
của BL ở trẻ em. Tuy nhiên, vắcxin BCG không 
phòng được lao trong tất cả các 
trường hợp do đó bạn vẫn cần phải biết các dấu 
hiệu và triệu chứng của BL. 
 
Ai được tiêm vắcxin BCG? 
 
Vắcxin BCG được tiêm cho: 
• trẻ nhỏ được sinh ra hoặc sống ở những vùng nơi 
mà tỷ lệ mắc BL là 40/100000 trong dân số hoặc 
cao hơn 
• trẻ nhỏ mà có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra trong 
hoặc đến từ một quốc gia với tỷ lệ mắc BL 
40/100000 trong dân số hoặc cao hơn  
• những người mới nhập cư đến từ các quốc gia có 
BL rất phổ biến mà trước đây họ chưa được tiêm 
phòng vắcxin 
 
Còn cách nào khác có thể phòng tránh bệnh lao? 
 
Cách quan trọng và hiệu quả nhất để phòng tránh 
bệnh lao lây lan ở đất nước 
này là chẩn đoán người mắc bệnh càng sớm càng 
tốt và đảm bảo rằng họ có 
được một liệu trình đầy đủ đúng cách. Đó là lý do 
tại sao việc hiểu biết về bệnh 
này là quan trọng. 
 
 
Tôi sẽ đi ra nước ngoài, tôi có cần tiêm BCG 
không? 
Nếu bạn sẽ sống hoặc làm việc ở một quốc gia có 
tỷ lệ BL cao trong thời gian 
hơn một tháng, điều 
quan trọng là bạn được bảo vệ phòng BL. Hỏi ý 
kiến bác sĩ của bạn tại phòng 
khám bệnh hoặc bệnh viện chuyên khoa. 
 

 
TB IN NUMBERS AND FACTFILE 
• TB has been around for at least 4000years – 
Egyptian mummies showsigns of the disease. 
• Around 2 billion people (about onethird of the 
world’s population) areinfected with TB – and are 
thereforeat risk of developing active TB 
(TBdisease) at some time in their life. 
 
 
• The World Health Organization(WHO) 
estimates that across theworld, almost 9 million 

 
HỒ SƠ VỀ CON SỐ BL THỰC TẾ 
• BL đã tồn tại trong khoảng ít nhất 4000 năm - các 
xác ướp Ai Cập cho thấy các 
dấu hiệu của bệnh này. 
• Khoảng 2 tỷ người (khoảng một phần ba dân số 
thế giới) bị nhiễm trực khuẩn 
lao - và do đó có nguy cơ phát triển thành lao tiến 
triển (BL) vào một thời điểm 
nào đó trong cuộc đời của họ. 
• Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng hàng 
năm trên toàn thế giới gần 9 



peopledevelop TB disease every year. 
• TB also causes around 2 milliondeaths every 
year. Alongsidemalaria and HIV it is one of 
thegreatest infectious diseasechallenges in the 
world today. 
• In sub-Saharan Africa, the HIVepidemic is 
making people muchmore susceptible to 
developing TB disease. 
• In the UK as a whole, TB hasincreased by 27 
per cent since the1980s, from 5745 to 7300 cases 
ayear. 
• In London, the number of TB caseshas doubled 
since the 1980s,accounting for almost 3000 
caseseach year. 
• In the UK, because of good accessto effective 
services, death from TB is rare. 
 
 
 
TB – the disease, its treatment 
and prevention 
 
TB – common concerns 
Most people living in the UK will never 
encounter a case of TB. While it is 
important that people are aware of TB 
symptoms, and know how TB is spread 
and treated, it is also important that 
people understand the real risk to 
themselves and their families. 
 
Public transport and enclosed 
public places 
Using public transport and going about 
your normal daily business does not 
put you at increased risk of getting TB. 
 
 
TB in schools 
This is very rare but can cause great 
anxiety. Children with TB hardly ever 
spread the disease. Children catch TB 
from adults with TB of the lungs. If a 
child in school were found to have TB 
then screening will be organised to 
make sure no one else is infected and 
to identify the source of infection. 
The source is usually a close family 
member or someone from the same 
household. If an adult member of 
staff were found to have infectious TB 
then children would be screened 
following local public health advice. 
 

triệu người phát triển thành BL. 
• BL cũng gây ra khoảng 2 triệu trường hợp tử vong 
hàng năm. Cùng với sốt rét 
và HIV thì BL là một trong những thách thức về 
bệnh truyền nhiễm lớn nhất trên 
thế giới hiện nay. 
• Ở vùng phụ cận sa mạc Sahara châu Phi, nạn dịch 
HIV đang làm cho con 
người dễ dàng phát triển bệnh lao nhiều hơn. 
• Trên toàn bộ Vương quốc Anh, BL đã gia tăng 27 
phần trăm kể từ những 
năm 1980, từ 5745 lên tới 7300 ca một năm. 
• Ở London, số lượng các ca bệnh lao đã tăng gấp 
đôi kể từ những năm 1980, 
chiếm khoảng gần 3000 ca mỗi năm. 
• Ở Vương quốc Anh, nhờ tiếp cận tốt với các dịch 
vụ chăm sóc hiệu quả, tử 
vong do BL thì hiếm thấy. 
 
BL – tìm hiểu về căn bệnh, cách điều trị và phòng 
ngừa 
 
BL - những mối quan tâm chung 
Hầu hết những người sống ở Vương quốc Anh sẽ 
không bao giờ gặp một trường hợp BL. Trong khi 
đó, điều quan trọng là mọi người có được hiểu biết 
về các triệu chứng BL, và biết cách mà BL lây lan 
và được điều trị. Điều quan trọng khác là mọi người 
hiểu biết được nguy cơ thực tế đối với họ và gia 
đình họ. 
 
Phương tiện giao thông công cộng và những nơi 
công cộng có cửa đóng (môi trường kín có thể dễ 
lây bệnh) 
Sử dụng phương tiện giao thông công cộng và việc 
đi lại làm việc mỗi ngày không làm tăng nguy cơ 
mắc BL đối với bạn. 
 
BL ở các trường học 
Điều này rất hiếm khi xảy ra nhưng có thể gây ra 
nhiều lo lắng. Trẻ em có BL gần như không bao giờ 
lây lan bệnh này. Trẻ em bị nhiễm BL từ những 
người lớn có BL phổi. Nếu một em ở trường được 
tìm thấy có BL thì việc kiểm tra sẽ được tổ chức để 
đảm bảo không có ai khác bị nhiễm bệnh và để xác 
định nguồn lây nhiễm. Nguồn lây nhiễm thì thường 
là một thành viên gần gũi trong gia đình hoặc một 
người ở chung nhà. Nếu một thành viên người lớn 
trong ban nhân viên được tìm thấy có BL truyền 
nhiễm thì trẻ em cũng sẽ được kiểm tra theo lời 
khuyên sức khoẻ cộng đồng ở địa phương.  
 
 
 



 
Why has the schools BCG programme 
stopped if TB is increasing? 
The pattern of TB has changed 
considerably since the schools BCG 
programme was introduced in 1953 
and there is no longer a justification 
to vaccinate children at very low risk 
from TB. The new policy offers BCG 
to those people who are most likely 
to benefit from vaccination as early 
in life as possible when the vaccine is 
most effective. (See the Department of 
Health TB factsheet for more information). 
 
TB and immigration 
It is true that over half of the people 
diagnosed with TB in this country 
were born abroad but immigration 
alone does not explain the recent rise 
in TB cases. Around forty per cent of 
people born overseas who develop TB 
in this country have lived here for 
over ten years. The most important 
action to safeguard public health is to 
ensure that all TB cases are diagnosed 
promptly and fully treated. 
 

 
Tại sao chương trình tiêm vắcxin BCG ở các 
trường học đã ngưng lại nếu như BL đang gia 
tăng?  
Mẫu BL đã thay đổi nhiều kể từ khi chương trình 
vắcxin BCG ở các trường học được đưa ra vào năm 
1953 và không còn có cơ sở để tiêm chủng cho trẻ 
em khi nguy cơ mắc BL là rất thấp. Chính sách mới 
cung cấp vắcxin BCG cho những người thích hợp 
nhất cần được tiêm phòng vắcxin ở tuổi đầu đời 
càng sớm càng tốt khi mà vắcxin có tác dụng nhất. 
(Xem bảng số liệu BL của Bộ Y Tế để biết thêm 
thông tin). 
 
 
BL và người nhập cư 
Thực tế là hơn phân nửa số người được chẩn đoán 
có BL ở quốc gia này là được sinh ra ở nước ngoài 
nhưng chỉ riêng những người nhập cư thì không thể 
giải thích việc gia tăng gần đây số trường hợp BL. 
Khoảng bốn mươi phần trăm số người mà được 
sinh ra ở nước ngoài và mắc BL ở quốc gia này thì 
đều đã sinh sống ở đây hơn mười năm. Hành động 
quan trọng nhất để bảo vệ an toàn sức khoẻ dân 
chúng là đảm bảo cho tất cả mọi trường hợp BL 
đều được chẩn đoán ngay và điều trị đầy đủ.  
 
 

 
More information 
For more information on protecting 
yourself, your family and friends 
against TB, you can contact: 
NHS Direct on 0845 4647* or talk to 
your doctor or TB Alert 
 
* For patients' safety, all calls to NHS Direct 
are recorded. Calls are charged at the same 
rate as local calls. 
 
 
TB Alert is a charity dedicated to 
raising awareness about TB and 
fighting TB worldwide. 
 
TB Alert 
22 Tiverton Road 
London 
NW10 3HL 
Phone: 0845 456 0995 
e-mail: info@tbalert.org 
Reg Charity No: 1071886 
You can also visit 
www.immunisation.nhs.uk 

 
Thông tin thêm 
Để biết thêm thông tin về việc bảo vệ cho chính 
bạn, gia đình và bạn bè của bạn 
phòng chống BL, bạn có thể liên hệ: 
Số điện thoại trực tiếp của NHS: 0845 4647* 
hoặc nói chuyện với bác sĩ của 
bạn hoặc Tổ chức TB Alert 
* Vì sự an toàn của người bệnh, tất cả các cuộc gọi 
đến số trực tiếp của NHS (NHS Direct) đều được 
ghi âm. Các cuộc gọi được tính phí với mức giá 
bằng các cuộc gọi nội hạt. 
 
TB Alert là một tổ chức từ thiện giúp nâng cao 
nhận thức về BL và chống BL 
toàn cầu. 
 
Tổ Chức TB Alert 
22 Tiverton Road 
London 
NW10 3HL 
Phone: 0845 456 0995 
e-mail: info@tbalert.org 
Số Đăng Ký Tổ Chức Từ Thiện: 1071886 
Bạn cũng có thể viếng thăm 
www.immunisation.nhs.uk 



www.dh.gov.uk 
www.tbalert.org 
www.hpa.org.uk 
 

www.dh.gov.uk 
www.tbalert.org 
www.hpa.org.uk 
 

 
NHS Direct Interactive – a health 
information service available on digital 
satellite TV by pressing the interactive 
button on the remote control. 
 
 
…... (skip text in other languages) …… 
 
 
This leaflet is available in the above languages 
on the website www.immunisation.nhs.uk 
 
Tuberculosis 
TB – the disease, its treatment 
and prevention 
 
Further copies of this leaflet 
can be obtained from: 
Department of Health Publications 
Phone: 08701 555 455 
e-mail: dh@prolog.uk.com 
Textphone (for minicom users) 
0870 0102 870 for hard of hearing 
8am to 6pm Mon-Fri 
 
 
For more information on 
immunisation visit our website at 
www.immunisation.nhs.uk 
 
NHS 
Immunisation Information 
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Dịch Vụ NHS Direct Interactive – một dịch vụ 
thông tin y tế có thể xem trên 
truyền hình vệ tinh kỹ thuật số bằng cách ấn nút 
tương tác (interactive button) trên bộ điều khiển từ 
xa của TV. 
 
 
 
 
Tờ rơi này có sẵn bằng các ngôn ngữ trên tại 
website www.immunisation.nhs.uk 
 
Bệnh lao 
BL – tìm hiểu về căn bệnh, cách điều trị và phòng 
ngừa 
 
Các bản copy tờ rơi này có thể nhận được từ: 
 
Bộ Phận Ấn Phẩm Của Bộ Y Tế 
Phone: 08701 555 455 
e-mail: dh@prolog.uk.com 
Textphone (cho người sử dụng máy minicom dành 
cho người khiếm thính) 
0870 0102 870 dành cho người khiếm thính 
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu 
 
Để biết thêm thông tin về chủng ngừa bệnh, vui 
lòng viếng thăm website của chúng tôi tại  
www.immunisation.nhs.uk 
 
NHS 
Thông Tin Chủng Ngừa Bệnh 
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