
 

Xét Nghiệm Lao Qua Da Là Gì? 
 

 
 

Xét nghiệm lao (TB) là một xét nghiệm da đơn giản! 
 

Xét nghiệm được tiến hành như thế nào? 
Người ta dùng một mũi tiêm nhỏ để tiêm một chất xét nghiệm, gọi là tuberculin, vào 
dưới vùng da cánh tay của quý vị.  Chất xét nghiệm không thể gây bệnh lao (TB) cho 
quý vị.  Trong vòng 2 hoặc 3 ngày, quý vị sẽ phải quay lại để nhân viên chăm sóc sức 
khỏe xem xét cánh tay của quý vị. 
 

Ý nghĩa của các kết quả xét nghiệm? 
Kết quả xét nghiệm của quý vị có thể là "dương tính" nếu quý vị có một nốt sưng nhỏ 
trên cánh tay. Nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ đo kích thước của nốt sưng và quyết 
định kết quả xét nghiệm của quý vị có phải là dương tính hay không.  Nếu kết quả xét 
nghiệm là dương tính, quý vị sẽ cần làm thêm xét nghiệm, như là chụp quang tuyến X 
vùng ngực, để xem có nhiễm vi trùng lao (TB) hoặc mắc bệnh lao (TB) hay không. 
 

Kết quả xét nghiệm của quý vị là "âm tính" nếu quý vị không có nốt sưng trên cánh 
tay. Điều đó có nghĩa là quý vị có thể không có vi trùng lao (TB) trong cơ thể. TUY 
NHIÊN, nếu quý vị ở gần một người đang mắc bệnh lao (TB), quý vị có thể cần xét 
nghiệm lại. 
 

• Xét nghiệm lao qua da là để kiểm tra xem liệu quý vị có các vi trùng lao trong cơ thể 
hay không. 

• Xét nghiệm sẽ không cho biết quý vị có đang mắc bệnh lao (tuberculosis) hay 
không. 

• Quý vị vẫn cần các xét nghiệm khác nếu có kết quả lao qua da là dương tính. 
 

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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