
NẾU QUÝ VỊ BỊ VIÊM GAN B, HÃY BẢO VỆ CON CỦA QUÝ VỊ 
HÃY SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ NÀY ĐỂ THEO DÕI CÁCH CHĂM SÓC CHO QUÝ VỊ VÀ CHO TRẺ 
Nếu qu ý vị bị viêm gan B, vi rút có thể được truyền sang trẻ sơ sinh qua máu của quý vị khi sinh. Sau đó, bé có thể mang căn bệnh hiểm nghèo này suốt đời. 

Để ngăn ngừa việc nhiễm bệnh, hãy đảm bảo rằng con của quý vị được bảo vệ bằng các loại chủng ngừa. Ngoài ra, hãy đi khám bác sĩ thường xuyên để chăm sóc bệnh viêm gan B 

của quý vị và tránh những tổn thương cho gan. 

SAU KHI SINH 
TRONG THAI KỲ 

Xét nghiệm máu. 

Tải lượng Vi rút Hep B 
Xét nghiệm gan 
Kháng nguyên e Hep B 

Nếu bệnh của quý vị nặng, bác sĩ 
có thể trao đổi với quý vị về việc 
dùng thuốc điều trị viêm gan B. 

Đảm bảo rằng vợ/chồng 
của quý vị và những người 
sống chung với quý vị được 
xét nghiệm viêm gan B. 

Đi khám bệnh viêm gan B 
thường xuyên. 

KHI SINH 

Thông báo cho nhân viên 
tại bệnh viện rằng quý vị bị 
viêm gan B. 

Bé phải được tiêm 2 mũi 
trong vòng 12 giờ sau sinh 
để tránh bị nhiễm bệnh. 

Một mũi tiêm 
globulin miễn 

dịch viêm gan B 
(HBIG) 

Mũi 1 của 
vắc xin 

viêm gan B 

Sau khi bé được chủng ngừa 
HBIG và tiêm vắc xin viêm 
gan B, có thể an toàn cho con 
bú sữa mẹ. Nhân viên bệnh 
viện sẽ đưa cho quý vị một 
thẻ tiêm chủng để theo dõi 
các mũi tiêm cho bé. Mang 
theo thẻ này đến tất cả các 
lần khám với bác sĩ cho trẻ. 

1-2 THÁNG

Đảm bảo rằng 
bé được tiêm 
mũi 2 của vắc 
xin viêm gan B. 

6 THÁNG 

Đảm bảo rằng bé 
được tiêm mũi 3 của 
vắc xin viêm gan B. 
Không nên tiêm mũi 
này trước 6 tháng, 
nếu không bé sẽ 
không được bảo vệ 
đầy đủ. 

9-12 THÁNG

Hãy chắc chắn rằng bé được xét 
nghiệm máu để kiểm tra xem bé 
có được bảo vệ sau khi tiêm hay 
không. 
Xét nghiệm này đặc biệt đối với 
trẻ sinh ra từ mẹ bị viêm gan B. 

HBsAg 
HBsAb 

Kiểm tra kết quả xét nghiệm: 
_____ Được bảo vệ 
_____ Không được bảo vệ* 
_____ Nhiễm bệnh 

* Nếu bé không được bảo vệ đầy
đủ khỏi bệnh viêm gan B, bác sĩ sẽ
tiêm lại các loại vắc xin.

NẾU TRẺ ĐƯỢC CHĂM SÓC Ở VIỆT NAM
• Người chăm sóc phải thông báo cho bác sĩ mới biết mẹ của bé bị

viêm gan B. Điều rất quan trọng là đảm bảo bé được chủng ngừa
mũi thứ 2 và thứ 3.

• Bé phải tiêm mũi thứ 3 khi được 6 tháng chứ không được tiêm
sớm hơn.

• Yêu cầu bác sĩ xét nghiệm cho bé trước 15 tháng tuổi để kiểm tra
xem bé có được bảo vệ khỏi bệnh viêm gan B không. Xét nghiệm
này không được thực hiện cho tất cả trẻ sơ sinh, vì vậy người
chăm sóc nên yêu cầu xét nghiệm này vì điều này rất quan trọng
đối với trẻ. Giữ một bản sao của kết quả.

• Khi con quý vị trở lại Hoa Kỳ, hãy mang theo hồ sơ tiêm chủng của
trẻ từ Việt Nam, và đặt lịch khám cho trẻ. Cần có hồ sơ chủng
ngừa để trẻ nhập học.
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