
 

Vài thông tin về BCG & TB 
 

 
BCG là gì? 
BCG là tên viết tắt của thuốc chủng ngừa “bacille Calmette-Guerin”.   BCG được dùng 
để ngừa bệnh lao. Ở những quốc gia thường gặp bệnh lao, nhiều người được chích 
ngừa thuốc BCG. Thuốc này thường không được sử dụng ở Hoa Kỳ.  
 
Kết quả xét nghiệm lao qua da của tôi là dương tính có phải do thuốc chủng 
ngừa BCG không?  CÓ THỂ.  Nếu quý vị tới từ quốc gia có nhiều người mắc bệnh 
lao, thì dễ có khả năng quý vị có kết quả xét nghiệm qua da dương tính là do thực sự 
bị nhiễm lao, chứ không phải là do BCG. Không phải ai đã dùng BCG đều sẽ có kết 
quả xét nghiệm lao qua da dương tính.  Nhân viên chăm sóc sức khỏe cho quý vị sẽ 
giải thích cho quý vị biết BCG có thể ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm qua da như thế 
nào.  
 
Nếu có xét nghiệm qua da dương tính, tôi có nên dùng thuốc chữa lao không? 
CÓ.  Ðiều quan trọng là phải dùng thuốc để chữa bệnh lao. Nếu dùng thuốc chữa 
bệnh lao, quý vị sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh lao hơn. 
 
Ngay cả những người đã chích ngừa bằng thuốc BCG cũng vẫn có thể mắc 
bệnh lao. 
 
Tôi có thể tìm hiểu thêm bằng thế nào? 
• Hỏi bác sĩ hoặc y tá. 
• Liên lạc đến cơ quan sức khỏe y tế tại địa phương hoặc trong tiểu bang. 
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