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Khái niệm chung
Bệnh lậu là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn gây ra. Các triệu chứng phổ biến bao gồm tiết 
dịch ở bộ phận sinh dục, đau khi đi tiểu và nhiễm trùng mắt. Có tới 80% phụ nữ và 10 đến 15% nam giới không có các triệu 
chứng.
Nhiễm trùng lây qua quan hệ tình dục không dùng biện pháp bảo vệ và tiếp xúc tình dục. Bệnh lậu được điều trị hiệu quả 
bằng các thuốc kháng sinh. Điều quan trọng là quý vị phải được điều trị và đảm bảo bạn tình hiện tại và trước đây của quý 
vị được xét nghiệm để ngăn ngừa tái nhiễm. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ kê toa thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng. Họ cũng có thể thảo luận về:

• Xét nghiệm đối với các bệnh lây qua đường tình dục khác
• Nói với các bạn tình mà quý vị đã qua lại trong hai tháng qua để được xét nghiệm. Đây được gọi là ‘truy dấu tiếp xúc’
• Quý vị và bạn tình của quý vị cần đợi bao lâu trước khi quan hệ tình dục trở lại
• Các cách quan hệ tình dục an toàn và giảm nguy cơ tái nhiễm

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Bác sĩ sẽ gặp quý vị sau một tuần để xem việc điều trị có hiệu quả không và liệu quý vị có còn các triệu chứng không. Trong 
cuộc hẹn tái khám quý vị cũng sẽ nhận được kết quả của các xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường  tình dục (sexual 
transmitted infection - STI) khác.
Bác sĩ  sẽ sắp xếp một cuộc hẹn tái khám khác hai tuần sau khi quá trình điều trị của 
quý vị kết thúc để kiểm tra xem bệnh nhiễm trùng đã hết chưa. Bác sĩ có thể yêu cầu 
quý vị thực hiện lại các xét nghiệm STI sau ba tháng.
Bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến một phòng khám sức khỏe tình dục nếu:

• Các xét nghiệm của quý vị tiếp tục cho thấy kết quả dương tính, ngay cả khi đã điều trị
• Bệnh của quý vị phức tạp hoặc quý vị có nhiều khả năng cần được chăm sóc 

chuyên khoa 
• Quý vị đang có thai
• Quý vị muốn được tư vấn hoặc hỗ trợ thêm

Tôi nên làm gì?
Điều quan trọng là quý vị phải dùng thuốc theo hướng dẫn để đảm bảo bệnh nhiễm 
trùng được điều trị đúng cách. Tìm hiểu về tình dục an toàn, hỏi bác sĩ gia đình khi 
nào quý vị có thể quan hệ tình dục trở lại và tìm cách tránh tái nhiễm. Quý vị cũng sẽ 
cần phải nói với các bạn tình trước đây rằng họ nên đi xét nghiệm và điều trị. 
Việc cảm thấy băn khoăn hoặc lo lắng khi biết mình bị bệnh lậu là hết sức bình 
thường.  Hãy yêu cầu bác sĩ gia đình của quý vị giới thiệu đến một chuyên gia sức 
khỏe tình dục nếu quý vị muốn được hỗ trợ thêm để giúp quý vị thích ứng với căn 
bệnh.

Truy dấu Tiếp Xúc

Để ngăn chặn sự lây truyền 
của bệnh lậu, điều quan trọng 
là phải nói với những người 
quý vị từng tiếp xúc tình dục 

với trong hai tháng qua

Có nhiều cách để thực hiện 
việc này một cách ẩn danh nếu 

quý vị muốn

Xem tờ thông tin về truy dấu 
tiếp xúc của chúng tôi để biết 

thêm thông tin

Tờ Thông Tin Về Bệnh
Phát hành Tháng Tư 2019 



Thông �n này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh. 
Nó không được soạn ra để dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế 
cho việc chăm sóc y tế đang �ếp diễn

Các tờ thông �n thuộc Danh Mục Tài Nguyên Y Tế 
(Health Resource Directory) được sự chuẩn y của 
Ủy Ban Tư Vấn Cộng Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế 
Cơ Bản Tây Nam Sydney (South Western Sydney 
PHN’s Community Advisory Commi�ee) và của các 
bác sĩ gia đình tại địa phương

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool cung cấp thuốc Dự Phòng Trước và Sau Phơi Nhiễm (Pre and Post Exposure 
Prophylaxis, PrEP hoặc PEP), xét nghiệm và chẩn đoán STI tư. Ngoài việc giúp quý vị truy vết tiếp xúc, nhân viên có thể giúp 
quý vị kiểm soát và thích ứng với chẩn đoán bệnh của mình. Quý vị có thể yêu cầu bác sĩ gia đình giới thiệu hoặc liên lạc 
trực tiếp với phòng khám.  

• Địa chỉ: Tầng Trệt, 13 Elizabeth Street, Liverpool.
• Điện thoại: 9827 8022

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu muốn đọc thêm về bệnh lậu và sức khỏe tình dục, danh sách nguồn lực sau có thể giúp quý vị:

• Thông Tin Cần Biết – Bệnh Lậu: bettertoknow.org.au (dành cho Thổ Dân và người Đảo Dân Eo Biển Torres) 
• Kế Hoạch Hóa Gia Đình NSW – Tờ thông tin về bệnh lậu: fpnsw.org.au hoặc điện thoại 1300 658 886

What questions should I ask my doctor? 
Tôi cần dùng thuốc trong bao lâu?

Bao lâu thì tôi có thể quan hệ tình dục trở lại?

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa bệnh lây lan?

Tôi có nguy cơ mắc thêm bất kỳ biến chứng nào 
không?

Liệu gia đình và các bạn bè của tôi có phát 
hiện ra không?

Các mối quan hệ của tôi sẽ bị ảnh hưởng 
như thế nào?

Tôi cần nói cho ai biết?

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

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

Bệnh Lậu


