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Tờ thông tin này dành cho những ai đã được bác sĩ của mình 
chẩn đoán để xem. Tờ thông tin này không nhằm mục đích được 
dùng để chẩn đoán tình trạng bệnh hay để thay thế cho việc 
chăm sóc y tế đang tiếp diễn.

Health Resource Directory là một 
sáng kiến của Mạng Lưới Sức Khỏe 
Chính Tây Nam Sydney

Bệnh Chlamydia 
(Chlamydia)

Bệnh Chlamydia là gì? (What is it?)
Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do vi khuẩn gây ra. Quý vị bị nhiễm bệnh chlamydia khi quan hệ tình 
dục không an toàn với người nhiễm chlamyadia. Quý vị cũng có thể truyền bệnh chlamydia cho người khác khi quan hệ tình dục 
không an toàn.
Chlamydia không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng, vì vậy quý vị có thể không biết mình bị bệnh. Tuy nhiên, bệnh có thể 
kéo dài và dẫn đến các vấn đề về khả năng sinh sản và sức khỏe nói chung. Điều quan trọng là quý vị phải được điều trị ngay khi 
biết mình bị bệnh.
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Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì? 
(What will my GP do?)
Bác Sĩ Gia Đình của quý vị sẽ bắt đầu cho quý vị dùng thuốc để điều trị 
bệnh. Bác Sĩ Gia Đình của quý vị cũng có thể thảo luận về:

• Phương pháp điều trị cho quý vị
• Phương pháp điều trị các vấn đề liên quan như bệnh viêm vùng chậu
• Xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác
• Cách để bắt đầu truy nguyên quan hệ (nói với các bạn tình trước đây 

rằng họ cần đi xét nghiệm)
• Phòng và tránh thai
• Các tiện ích và hỗ trợ

Bác Sĩ Gia Đình của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến phòng khám sức 
khỏe tình dục nếu:

• Tình hình của quý vị phức tạp
• Quý vị có nhiều bạn tình cần được xét nghiệm và điều trị
• Quý vị có khả năng cần đến chăm sóc chuyên khoa

Bác Sĩ Gia Đình của tôi sẽ làm gì trong tương lai?  
(What will my GP do in the future?)
Bác Sĩ Gia Đình sẽ khám lại cho quý vị sau ba tháng để làm xét nghiệm khác. Điều này là để đảm bảo phương pháp điều trị có hiệu 
quả và quý vị đã hết bệnh. Nếu quý vị đang mang thai thì phải xét nghiệm lại năm tuần sau khi kết thúc điều trị.

Tôi có thể làm gì? (What can I do?)
Điều quan trọng là quý vị tuân thủ hướng dẫn điều trị của mình một cách cẩn thận. Bệnh Chlamydia nếu không được điều trị có thể 
dẫn đến một loạt các vấn đề về sinh sản và sức khỏe ở cả nam và nữ.
Bên cạnh việc trở nên khỏe mạnh, quý vị cần phải chắc chắn rằng tất cả những người mà quý vị đã quan hệ trong sáu tháng qua cũng 
biết cần phải đi xét nghiệm. Việc nói chuyện với các bạn tình trước đây của quý vị sẽ giúp ngăn họ lây nhiễm bệnh sang cho người 
khác và khuyến khích họ điều trị.

Có sẵn những hỗ trợ nào? (What supports are available?)
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool xét nghiệm và chẩn đoán Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục (STI). Ngoài hỗ trợ truy 
nguyên quan hệ, nhân viên có thể giúp quý vị giải quyết và đối phó với chẩn đoán STI của mình. Quý vị có thể yêu cầu Bác Sĩ Gia Đình 
giới thiệu hoặc liên hệ trực tiếp với phòng khám.

• Địa chỉ: Ground Floor, 13 Elizabeth Street, Liverpool
• Điện thoại: (02) 9827 8022

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu? (Where can I learn more?)
• Dịch Thuật về Sức Khỏe – nguồn lực đa ngôn ngữ (Health Translations – multilingual resources): healthtranslations.vic.gov.au
• Sức Khỏe NSW (NSW Health): health.nsw.gov.au
• NSW HealthLink Health InfoLink (NSW Sexual Health InfoLink): điện thoại 1800 451 624 hoặc truy cập shil.nsw.gov.au
• Trung Tâm Sức Khỏe Tình Dục Sydney - Công Cụ Đánh Giá Trực Tuyến (Sydney Sexual Health Centre - Online Assessment Tool): 

secure.sshc.org.au

Tôi nên hỏi bác sĩ của 
mình những câu hỏi gì?

Tôi cần dùng thuốc gì?

Gia đình và bạn bè của tôi sẽ có phát hiện 
ra không?

Tôi có nguy cơ bị biến chứng phát sinh không? 

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa tái nhiễm?

Tôi cần dùng thuốc trong bao lâu?

Tôi có thể nhận thêm trợ giúp và hỗ trợ ở đâu?

http://healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Chlamydia_-_from_NSW_Multicultural_Health_Communication_Service
http://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/chlamydia.aspx
https://www.shil.nsw.gov.au/
http://www.sshc.org.au/
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/communityhealth/sexualhealth/

