
Tuần 1
Giúp ngăn chặn sự lây lan 
của bệnh lao

Quý vị có thể làm gì để giúp ngăn chặn sự lây lan của 
bệnh lao?



Tuần 1
Giúp ngăn chặn sự lây lan của 
bệnh lao tiếp theo

Còn những thông tin nào quý vị cần biết về bệnh lao?



Tuần 1
Uống thuốc điều trị bệnh lao 
sẽ diệt các vi trùng lao

Thuốc điều trị bệnh lao giúp ngăn chặn sự lây lan của 
bệnh lao như thế nào?



Tuần 1
DOT giúp chữa bệnh lao!
Tại sao nhân viên y tế cần nhìn thấy quý vị uống thuốc 

điều trị bệnh lao?



Tuần 2
Báo cáo nếu quý vị cảm thấy 
không khỏe khi đang điều trị

Tại sao việc báo cho nhân viên y tế biết quý vị cảm 
thấy không khỏe là quan trọng?



Tuần 2
Có thể mất một chút thời gian 
trước khi quý vị bắt đầu cảm 
thấy khỏe hơn

Khi nào quý vị bắt đầu cảm thấy khỏe hơn?



Tuần 2
Kiểm tra sức khỏe định kỳ rất 
quan trọng

Tại sao việc đến thăm khám với bác sĩ định kỳ là quan 
trọng?



Tuần 2
Luôn khỏe mạnh là việc rất 
quan trọng

Quý vị có thể làm gì để giúp cơ thể mình chống lại 
bệnh lao?



Tuần 3
Quý vị cũng có thể bị tiểu 
đường

Quý vị biết gì về bệnh tiểu đường?



Tuần 3
Bệnh tiểu đường có thể ảnh 
hưởng đến bất cứ ai

Quý vị có biết rằng tiểu đường là một vấn đề về sức 
khỏe phổ biến ở bệnh nhân lao trên toàn thế giới?



Tuần 3
Có thể kiểm soát bệnh tiểu đường 
bằng lối sống lành mạnh

Có thể kiểm soát bệnh tiểu đường như thế nào?



Tuần 4
Chế độ ăn uống lành mạnh giúp 
kiểm soát bệnh tiểu đường

Hôm nay, quý vị đã lựa chọn loại thực phẩm nào?



Tuần 4
Lựa chọn thực phẩm không lành 
mạnh sẽ khiến bệnh tiểu đường 
nặng hơn

Quý vị có biết những loại thực phẩm cần tránh không?



Tuần 5
Hoạt động tích cực giúp kiểm 
soát bệnh tiểu đường

Quý vị có kế hoạch tập luyện thể dục thể thao không?



Tuần 6
Kiểm soát bệnh tiểu đường 
trong và sau khi nhiễm bệnh lao

Còn điều gì quý vị có thể làm để sống khỏe mạnh 
ngoài ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục thể 
thao?



Tuần 10 hoặc 12
Quý vị đang kiểm soát bệnh tiểu 
đường của mình như thế nào?



Tuần 26 hoặc Tuần 39
Sống Khỏe Mạnh, Ngăn Chặn 
Bệnh Lao và Kiểm Soát Bệnh 
Tiểu Đường
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