
Thông tin 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 tiếp diễn

Các tờ thông tin 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 Committee) và của các bác sĩ gia 
đình tại địa phương
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Bệnh giang mai là gì? 
Bệnh giang mai là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Đó là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, lây lan 
khi quan hệ tình dục không được bảo vệ hoặc qua việc sử dụng kim tiêm không sạch hoặc truyền máu không được kiểm 
tra. Bệnh giang mai được chẩn đoán bằng xét nghiệm máu..
Nhiễm trùng bắt đầu như một vết loét không đau trên bộ phận sinh dục, trực tràng hoặc miệng. Sau đó, nó có thể phát triển 
thành phát ban hoặc các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Bệnh giang mai được điều trị bằng thuốc kháng sinh và điều quan trọng 
là phải được điều trị càng sớm càng tốt. Quý vị cũng sẽ cần phải cho những bạn tình cũ của mình biết để họ có thể được điều trị. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về:

• Điều trị và xét nghiệm tìm các bệnh lây truyền qua đường tình dục 
khác của quý vị

• Bắt đầu quá trình truy dấu tiếp xúc
• Các phương pháp quan hệ tình dục an toàn, phòng ngừa và kiểm 

soát sinh sản
• Các vấn đề liên quan như bệnh viêm vùng chậu
• Các nguồn giúp đỡ và hỗ trợ.
• Giới thiệu đến một tư vấn viên hoặc chuyên khoa nếu cần thiết

Quý vị có thể cần được giới thiệu đến một chuyên gia sức khỏe tình 
dục nếu:

• Quý vị bị dị ứng với penicillin
• Quý vị có thai
• Trường hợp của quý vị phức tạp
• Quý vị bị một bệnh nhiễm trùng khác, chẳng hạn như HIV

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ có thể gặp lại quý vị sau 3, 6 và 12 tháng nữa để làm các xét nghiệm thêm nhằm đảm bảo quý vị đã hết nhiễm trùng. 
Nếu quý vị đang mang thai thì sẽ cần xét nghiệm lại sau năm tuần sau khi điều trị xong.

Tôi nên làm gì?
Điều quan trọng là quý vị phải tuân theo các hướng dẫn điều trị của mình một cách cẩn thận. Bên cạnh việc giữ cho mình 
khỏe mạnh, quý vị cần đảm bảo rằng tất cả những người mà quý vị đã quan hệ tình dục gần đây với đều biết để đi xét 
nghiệm và ngăn lây bệnh cho những người khác.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào? 
Phòng Khám Sức Khỏe Tình Dục Liverpool cung cấp việc xét nghiệm và chẩn đoán. Ngoài việc giúp quý vị truy dấu tiếp xúc, 
các nhân viên có thể giúp quý vị kiểm soát và thích ứng với chẩn đoán về bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục 
(STI) của quý vị. Quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu hoặc liên lạc trực tiếp với phòng khám qua số điện thoại 9827 
8022 hoặc đến phòng khám tại tầng trệt, 13 Elizabeth Street, Liverpool.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu quý vị muốn đọc thêm về bệnh giang mai và sức khỏe tình dục, danh sách tài liệu sau có thể giúp ích:
• Health Direct Australia — bệnh giang mai: healthdirect.gov.au
• Những Bản Dịch Y Tế — bệnh giang mai (tài liệu đa ngôn ngữ): healthtranslations.vic.gov.au
• Bộ Phận Chương Trình STI NSW — bệnh giang mai: stipu.nsw.gov.au
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Bệnh giang mai

Tôi cần uống thuốc gì?

Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa tái nhiễm 
trùng?
Tôi có nguy cơ bị bất kỳ biến chứng nào không?
Gia đình và bạn bè của tôi sẽ biết về bệnh của 
tôi chứ?

Tôi nên hỏi bác sĩ của 
mình những gì?

https://www.healthdirect.gov.au/syphilis
https://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Syphilis
https://stipu.nsw.gov.au/wp-content/uploads/Syphilis.pdf

