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Xét nghiệm phản ứng Tuberculin 

Xét nghiệm phản ứng Tuberculin sẽ biết được điều gì? 

 Xét nghiệm phản ứng Tuberculin sẽ biết được có bị nhiễm trực khuẩn lao hay không? 

 

Quy trình xét nghiệm 

① Bệnh nhân hãy báo trước nếu đã được tiêm chủng dự phòng trong vòng 1 tháng, hoặc mới bị bệnh gần đây. 

② Tiêm dung dịch Tuberculin bằng ống tiêm vào mặt trước cánh tay. 

③ Cố gắng không chạm vào chỗ tiêm. 

*Nếu dung dịch bên trong chỗ tiêm bị chảy ra ngoài thì xét nghiệm sẽ không còn chính xác. 

④ Có thể tắm trong ngày hôm đó nhưng không được chà xát tại chỗ tiêm. 

⑤ Xác nhận phản ứng tại chỗ tiêm sau 48 giờ. 

Ví dụ: Trong trường hợp thực hiện xét nghiệm phản ứng Tuberculin vào thứ 2 thì sẽ xác nhận phản ứng tại cùng 

thời điểm vào thứ 4. 

 

          

 

⑥ Thông báo kết quả theo chẩn đoán dưới đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ Tùy vào kết quả, chúng tôi sẽ thông báo lịch trình khám sức khỏe sắp tới. 

 

Âm tính  Xét nghiệm cho thấy không bị nhiễm lao 

      Tuy nhiên, nếu có tình trạng sốt thì hãy đi khám sức khỏe 

 

Dương tính Người chưa có tiền sử tiêm chủng BCG – Bị nhiễm lao. 

   Thực hiện xét nghiệm X-quang vùng ngực, nếu phim chụp có 

   bóng mờ thì tiến hành điều trị bệnh lao 

   Nếu phim chụp không có bóng mờ, tiến hành điều trị  

   dự phòng phát bệnh 

          Người đã có tiền sử tiêm chủng BCG – Có khả năng bị nhiễm 

               lao 

         Thực hiện xét nghiệm X-quang vùng ngực để quyết định biện 

               pháp sắp tới 

Hãy thả lỏng cơ thể Không chạm vào chỗ tiêm Có thể tắm nhưng không được 

 chà xát chỗ tiêm 

Hãy quan sát sau 48 giờ 


