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Trị liệu viȇm gan B

Nếu bạn có bệnh viȇm gan B mãn tính, bạn 
cần gặp bác sĩ của mình đều đặn để theo dõi 
sức khoẻ lá gan, vì tổn thương gan có thể xảy 
ra bất kỳ lúc nào. 

Hiện đang có thuốc kiềm chế được siêu vi viȇm 
gan B. Nó có thể giảm tổn thương lá gan của 
bạn và giảm nguy cơ ung thư gan. Bác sĩ của 
bạn sẽ cho bạn biết nếu bạn cần dùng thuốc.

Chích ngừa viȇm gan B 

Chích ngừa là cách tốt nhất để phòng chống 
viȇm gan B. Nếu bạn đã có chích ngừa viȇm 
gan B, bạn khȏng thể bị nhiễm siêu vi viêm 
gan B. 

Tại Úc, chích ngừa viêm gan B thì miễn phí cho 
trẻ sơ sinh, trẻ em và thiếu niên, cũng như gia 
đình và người có quan hệ gần gũi với người có 
bệnh viêm gan B. 

Hỏi bác sĩ của bạn về chích ngừa viêm gan B.

MUỐN BIẾT THȆM



VIȆM GAN B LÀ GÌ?

Viêm gan B là gan bị nhiễm trùng gây ra bởi 
siêu vi viêm gan B. 

Từ viêm có nghĩa là gan bị xưng. Khi gan bị 
xưng hay tổn thương, gan khȏng thể hoạt động 
hữu hiệu và điều này có thể ảnh hưởng sức 
khỏe của bạn.

Viȇm gan có thể cấp tính (ngắn hạn) hoặc mãn 
tính (dài hạn).

Viêm gan B cấp tính là khi một người thoát khỏi 
(loại bỏ) virus trong vòng 6 tháng.  Một khi đã 
loại được siêu vi, họ không thể mắc bệnh viêm 
gan B trở lại và không thể lây cho người khác.

Viêm gan B mãn tính là khi sự nhiễm trùng 
kéo dài hơn 6 tháng. Viên gam B mãn tính có 
thể dẫn đến tổn thương gan (xơ gan) và ung 
thư gan.

Hầu hết người bị viȇm gan B mãn tính khȏng 
biết họ có bệnh, bởi vì có thể mất vài năm triệu 
chứng mới xuất hiện.

      Gan khoẻ             Gan bị tổn thương

m = triệu

Viȇm gan B rất phổ biến trong cộng đồng 
chúng ta. 

Phần lớn những người có bệnh viȇm gan B 
mãn tính tại Úc sinh ra từ những quốc gia mà 
bệnh viȇm gan B rất phổ biến. 

Người nhiễm bệnh viȇm gan B càng nhỏ, thì 
nguy cơ phát triển viȇm gan mãn tính càng 
cao khi họ trưởng thành. Những cách lȃy 
nhiễm thȏng thường nhất xảy ra như sau: • Khi sanh, từ mẹ sang em bé.• Khi ấu thơ, từ người này sang người khác
qua vết thương hay cắt.

90% em bé lȃy nhiễm viȇm gan B sẽ phát triển 
thành viȇm gan B mãn tính.

BẠN CÓ MANG BỆNH VIȆM 
GAN B MÃN TÍNH KHÔNG?

Cách duy nhất để bạn biết mình có bị 
viȇm gan mãn tính là đi xét nghiệm máu 
cho viȇm gan B. Rất nhanh và dễ dàng.

Hỏi bác sĩ của bạn xin xét nghiệm viȇm gan B 
nếu bạn: • Sanh ra hoặc sống ở những quốc gia nơi

bệnh viȇm gan B phổ biến.• Có thành viȇn trong gia đình có bệnh viȇm
gan B, bệnh gan, hoặc ung thư gan.• Sống với một người có bệnh viȇm gan B.• Có quan hệ tình dục khȏng bảo vệ (khȏng
dùng bao cao su khi quan hệ).• Đã trải qua các thủ thuật y tế hoặc nha
khoa ở nước ngoài, ở những nước mà dụng
cụ y khoa khȏng được khử trùng (vệ sinh)
đàng hoàng.• Đã có tham gia các phong tục tập quán văn
hóa có liên quan đến máu, thí dụ như xâm,
xỏ, hay châm cứu.• Đã có truyền máu ở nước ngoài, hay trước
năm 1990 ở Úc.
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