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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Phòng chống bệnh truyền nhiễm 
 
Tại Nhật Bản, tùy thuộc vào loại bệnh truyền nhiễm, luật pháp quy định những điều cần thiết như hạn chế làm việc, 
khuyến nghị nhập viện, biện pháp hành chính bắt buộc nhập viện vào các cơ sở y tế được chỉ định đối với các bệnh 
truyền nhiễm, khử trùng nơi ở, v.v. 
 
○Bệnh lao 
Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh lao đã giảm so với trước đây nhưng đây vẫn là một bệnh truyền nhiễm chính ở Nhật Bản, hiện 
nay có hơn 10.000 bệnh nhân mắc mới mỗi năm. 
Nếu phát hiện muộn, sẽ tăng khả năng lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình và những người xung quanh. 
Để phát hiện sớm, thì việc đi khám sức khỏe là điều quan trọng. Hãy đi khám sức khỏe do nơi làm việc, trường học 
hoặc thành phố nơi quý vị sinh sống thực hiện. 
Đối với chăm sóc y tế bệnh lao, có một hệ thống trong đó công quỹ được sử dụng để trang trải các chi phí y tế để bệnh 
nhân lao có thể yên tâm nhận được sự chăm sóc y tế phù hợp. 
Vì vậy, việc tham gia khám sức khỏe phát hiện bệnh lao sớm rất quan trọng. Hãy tham gia khám sức khỏe tại nơi làm 
việc, trường học hoặc nơi sống của quý vị. 
Có chế độ chi trả chi phí y tế bằng công quỹ nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người mắc bệnh lao trong việc điều trị 
bệnh lao và đảm bảo có thể yên tâm tiếp nhận điều trị y tế thích hợp. 
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○Bệnh lây truyền qua đường tình dục 
Bệnh lây truyền qua đường tình dục là bệnh không chỉ ảnh hưởng đến người mắc bệnh mà còn ảnh hưởng đến gia đình 
và con cháu của họ. Để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tiến 
hành xét nghiệm huyết thanh bệnh giang mai. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trang chủ của thành 
phố Nishinomiya.  
(https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/kansensho/hiv/hiv.html ) 
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○AIDS 
Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) là một bệnh do nhiễm vi-rút HIV gây ra và có ba con đường lây 
nhiễm: (1) máu, (2) tinh dịch, dịch tiết âm đạo và (3) sữa mẹ. 
Các Trung tâm Chăm sóc sức khỏe bảo vệ quyền riêng tư và cung cấp tư vấn và xét nghiệm AIDS một cách ẩn danh và 
miễn phí. 
Nếu quý vị có nỗi lo về sự lây nhiễm, đừng ngần ngại đi xét nghiệm. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham 
khảo trang chủ của thành phố Nishinomiya. 
(https://www.nishi.or.jp/kenko/hokenjojoho/kansensho/hiv/hiv.html)  
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○ Các bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền (sốt xuất huyết, nhiễm virus Zika, v.v.) 
Khi đi du lịch đến những khu vực lưu hành các bệnh truyền nhiễm do muỗi (sốt xuất huyết, nhiễm vi rút Zika, 
v.v.), hãy mặc quần áo che kín cơ thể như áo tay dài hoặc quần dài và sử dụng các loại xịt chống côn trùng hoặc 
nhang muỗi để tránh bị muỗi đốt. 
 
Nơi liên hệ:  Trung tâm Chăm sóc sức khỏe thành phố Nishinomiya - Phòng Y tế dự phòng 0798-26-3675 
 
*Chú ý: Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật. 
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