THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN
Chương Trình Trị Bệnh Hansen của Quốc Gia (NHDP) cung ứng, miễn phí:




Thuốc điều trị bệnh Hansen
Dịch vụ chẩn đoán bệnh lý
Bác sĩ khám bệnh tại NHDP và các phòng khám ở 15 thành phố và Puerto Rico

Muốn biết chi tiết, xin liên lạc với NHDP:
Điện thoại 1-800-642-2477, ngày thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều Giờ Miền Đông
(Hawaii: 1-808-733-9831).
Trang web: www.hrsa.gov/hansens-disease
Những người sống ở Hoa Kỳ, Puerto Rico hoặc các Lãnh Thổ Thuộc Hoa Kỳ có thể được khám chẩn
đoán bệnh và điều trị những triệu chứng liên quan đến bệnh Hansen (bệnh phong cùi) tại một trong 16
phòng khám ngoại trú được Liên Bang tài trợ ở 10 Tiểu Bang và Puerto Rico.
http://www.hrsa.gov/hansens-disease/ambulatory-clinics.html
Thuốc trị bệnh Hansen được cấp cho những bệnh nhân sống ở những nơi không có phòng khám bệnh HD
qua Chương Trình Trị Bệnh Hansen của Quốc Gia (NHDP). Bác sĩ tư có thể kê đơn thuốc điều trị bệnh
HD (dapsone, rifampin, clofazamine) từ NHDP cho bệnh nhân miễn phí. NHDP còn có dịch vụ cố vấn và
làm sinh thiết cho bác sĩ mà bệnh nhân không phải trả tiền. NHDP không đài thọ tiền khám bệnh tại
phòng mạch và chi phí thử nghiệm để tìm bệnh.

Những Thắc Mắc Thông Thường:
Hỏi: Bệnh Hasen (HD) Là Gì?
Đáp: Là bệnh nhiễm trùng da và dây thần kinh, do vi khuẩn gây ra. Bệnh này trước đây gọi là “bệnh
phong cùi”.
Hỏi: Làm Thế Nào Để Biết Tôi Có Mắc Bệnh Này Hay Không?
Đáp: Trên người có những chỗ da có màu tái hoặc hơi đỏ mà bị mất cảm giác. Dấu hiệu đầu tiên của bệnh
HD có thể là bị mất cảm giác ở bàn tay hay bàn chân. Bác sĩ của quý vị có thể chẩn đoán bằng cách thử
nghiệm sinh thiết. Hãy yêu cầu bác sĩ của quý vị liên lạc với NHDP (xem chi tiết liên lạc ở trên).
Hỏi: Bệnh Này Chữa Trị Như Thế Nào?
Đáp: Bệnh này được điều trị và chữa khỏi bằng thuốc. Những bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị bệnh
HD sẽ không lây bệnh cho người khác. Thuốc điều trị được NHDP cấp miễn phí.
Hỏi: Có Phải Bất Cứ Ai Cũng Có Thể Bị Bệnh Này Hay Không?
Đáp: Chín mươi lăm phần trăm mọi người đều có sự đề phòng tự nhiên chống lại vi khuẩn gây bệnh HD.
Vì chưa biết rõ nguyên nhân, nên có một số ít người chỉ đề phòng rất ít hoặc không đề phòng, do đó họ có
thể bị lây bệnh này vì sự tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân chưa được điều trị.

Hỏi: Có Phải Bệnh HD Rất Dễ Lây Hay Không?
Đáp: Bệnh HD rất khó lây. Bệnh này không lây lan như bệnh sởi hay trái rạ. Trong hầu hết các trường
hợp, có thể là trong gia đình chỉ có duy nhất một người mắc bệnh này.
Hỏi: Bệnh Này Có Lây Từ Mẹ Qua Con Hay Qua Quan Hệ Tình Dục Hay Không?
Đáp: Bệnh HD không lây từ người mẹ qua thai nhi. Quý vị cũng không bị lây qua quan hệ tình dục.
Hỏi: Bệnh Này Gây Ra Những Tác Động Gì Trên Cơ Thể?
Đáp: Vì loại vi khuẩn này ưa những chỗ mát trong cơ thể, cho nên da và dây thần kinh là những chỗ bị
tác động. Điều này có thể gây ra tình trạng da khô sần, bị đau, mất cảm giác, và suy nhược bắp thịt ở bàn
tay hoặc bàn chân.
Hỏi: Ngón Tay Hoặc Ngón Chân Của Tôi Có Bị Đứt Ra Hay Không?
Đáp: Không. Những vấn đề xảy ra với ngón tay hoặc ngón chân có thể ngăn chận bằng cách tránh làm
cho bị thương và nhiễm trùng những chỗ đó, và bằng cách dùng thuốc điều trị bệnh HD.
Hỏi: Tôi Có Thể Tiếp Tục Làm Việc Hay Không?
Đáp: Người bị bệnh HD có thể tiếp tục làm việc và sống tích cực như bình thường.
Hỏi: Tôi Có Thể Điều Trị Ở Đâu?
Đáp: Thuốc điều trị bệnh HD có thể được cấp miễn phí cho bệnh nhân bởi bác sĩ gia đình của họ hoặc
phòng khám bệnh Hansen gần nhà họ.

