
THỜI BIỂU CHĂM SÓC – TB PHÁT TÁC  
Diễn tiến khi quý vị bị

Bệnh TB (Lao) Phát Tác 

 Lần Thứ 1

 

 

 

Cách quý vị dùng 
thuốc
Cảm giác của quý vị 
khi dùng thuốc
Có gì cản trở khiến quý 
vị không cảm thấy đỡ 
hơn hay không 
Quý vị đối phó như thế 
nào
Giải đáp thắc mắc của 
quý vị

Quý vị dùng thuốc bao lâu 
một lần (quý vị có thể nên 
đem theo thuốc) và cảm giác 
của quý vị khi dùng thuốc
Quý vị bị cách ly bao lâu
Quý vị đối phó như thế nào
Khám thị lực (mắt)
Khám trọng lượng cơ thể
Kết quả rọi quang tuyến x 
ngực 
Kết quả thử đàm rãi
Kết quả thử máu 
Giải đáp thắc mắc của quý vị 

Điều trị tiến triển ra sao 
Khám trọng lượng cơ thể 
(có thể) 
Khám thị lực (mắt) (có 
thể) 
Sau khi quý vị uống hết 
thuốc thì sao 
Chúng tôi có cần gặp lại 
quý vị không 
Giải đáp thắc mắc của quý 
vị 

   Quý vị sẽ được giao một thẻ
   ghi quý vị đã dùng hết 
   thuốc TB (Lao). 
   Chúc Mừng!

 

 

2 Tuần  Đến Hằng Tháng  Lần Sau Cùng 

Bệnh lao phát tác
Cách ly 
Thuốc TB (Lao)
Cần những loại thử 
nghiệm (thử máu) nào
Cần thử nghiệm tiếp 
theo (chẳng hạn như rọi 
quang tuyến x ngực)
Khám thị lực
Khám trọng lượng cơ 
thể
Giải đáp thắc mắc của 
quý vị 

Ít nhất là 6 – 9 tháng dùng thuốc và tái khám 

Quý vị có thể gặp:
    - y tá
    - bác sĩ
    - dược sĩ

Quý vị có thể gặp:
    - y tá
    - bác sĩ
    - dược sĩ

 Quý vị có thể gặp:
      - y tá
      - bác sĩ

Tối đa 2 giờ 30 phút 60 phút  30 phút

Chúng tôi sẽ nói về: 

Quý vị có thể gặp:
   - y tá
   - bác sĩ
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