
Ai cần phải đi xét nghiệmmáu? 

Là những người sinh tại Á 
châu, hay là những người mà
cha mẹ của họ sinh ở Á châu

Tất cả phụ nữ đang
mang thai

Những ai đang sống
chung với người bị
viêm gan siêu vi B

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B

Viêm gan B là căn bệnh về gan, 
lây nhiễm do siêu vi gan gây nên.

Nếu phụ nữ bị viêm gan B trong khi
mang thai, thì em bé sẽ bị lây viêm
gan B khi chào đời.
Tất cả các bé sơ sinh đều cần phải
được chích ngừa viêm gan siêu vi B.

Bạn có thể ngăn ngừa
bệnh viêm gan siêu vi B 

bằng cách đi chích ngừa.
Viêm gan là nguyên tác gây ung thư
gan phổ thông nhất thế giới.

Viêm gan siêu vi B là gì?

Một số người bi bệnh
viêm gan B không có

dấu hiệu gì bị bệnh

Tại sao tôi cần phải đi xét nghiệmmáu ?

Đi thử máu xét nghiệm là cách
duy nhất để biết rằng mình có

bị viêm gan B hay không.

Nếu bạn bị viêm gan B, thì
việc điều trị sẽ giữ cho bạn

được khoẻ mạnh.

Nếu bạn không có bị viêm gan
siêu vi B, thì bạn cũng nên đi
chích ngừa để ngăn ngừa việc
lây nhiễm viêm gan siêu vi B.
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Để biết thêm thông tin về xét nghiệm Viêm gan B, xin gọi : (213) 351-7400  

Bạn có thể bị viêm gan B 
qua tiếp xúc với máu 

hoặc chất dịch cơ thể của 
một người bị nhiễm .
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Sống khi bị viêm gan siêu vi B
Tôi bị viêm gan siêu vi B.
Vậy tôi phải làm sao?

Nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa về viêm
gan siêu vi B. Bác sĩ sẽ xác định cách chữa
trị nào cho bạn. Việc điều trị sẽ giúp sức
khoẻ của bạn được duy trì và sẽ làm giảm
đi nguy cơ dẫn đến ung thư gan.

Làm sao để bảo vệ gia đình tôi ?
Các thành viên trong gia đình bạn và nguời

bạn tình của mình cần nên gặp bác sĩ để nói
chuyện về xét nghiệm viêm gan B.

* Nếu họ bị viêm gan B, thì họ có thể phải
cần đi điều trị.

* Nếu họ không có viêm gan B thì cũng cần
đi chích ngừa viêm gan siêu vi B.

Tôi đang mang thai.
Làm cách nào để bảo vệ thai nhi của tôi ?

Hãy đến bác sĩ chuyên điều trị về viêm gan B. 
Điều trị sẽ giúp làm giảm đi nguy cơ con của bạn
bị lây viêm gan siêu vi B trong lúc sinh ra.
Sau khi em bé chào đời, cần phải đưa em bé đi
chích ngừa viêm gan B cho trọn vẹn đúng kỳ hạn, 
và cần cho bé đi thử máu để xét nghiệm lại.
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