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Viêm gan B (HEP-ah-TY-tis) B là m�t b�nh gan nghiêm tr�ng do nhi�m 
vi rút viêm gan B. N��	�����	����	����	sóc ho��	���u tr�, tình tr�ng 
nhi�  m viêm gan B có th! d"�	���	# $	�%�	&'*o gan), t+�	/��$��	�%�	
01	���	/��	�%�2 

3�4�	�%�	5	���c g�i là “k� gi�/	���6i th�m l�ng” vì h�u h�t nh�ng 
���6i m7c b�nh không bi�t mình m7c b���	��8	��n khi h� phát tri!n 
các v9�	�� nghiêm tr�ng. Nh���	���6i m7c viêm gan B có th! truy�n 
0�	:;/	��8	���6i khác ngay c� khi h� không có b9t k< tri�u ch=ng nào. 

T��������	��
�
���
�������n b�nh viêm gan B? 
>��6�	��?�	@	�A	���D	�$	�7c b�nh cao. Kho���	FGI	���6i nhi�m 
viêm gan B mãn tính trên th� giJ�	L1	���6i châu Á. 

O ���6�	��?�	@Q	�8�	��6ng lây lan ph+ bi�n nh9t cRa vi rút là tS m* 
sang con. N��	���6i m* b� viêm gan B, máu và ch9t d���	�$	/�! cRa 
m* có kh� ����	L?D	����m sang con trong khi sinh. 

Ngay c� ����
���i m� không b� viêm gan B, tr� 
v�n có th� b� nhi�m b�nh do: 

Ti�p xúc vJi máu và ch9t d���	�$	/�! b�
nhi�m b�nh qua các v�t n=t trên da,
chUng h��	���	0�t c7n, v�t c7t ho�c v�t
loét.
Ti�p xúc vJ�	 �W�	 �X vZt có dính máu
ho�c ch9t d���	 �$	 /�! ���	 [1�	 ���i
�W��	:���	�8�c dao c�o râu.
Quan h� tình dc không dùng bao cao
su vJ�	���6i b� viêm gan B khi tr� lJn
lên.

Vi-rút viêm gan B KHÔNG 
lây lan qua: 

]^��	�����	�X ��	�8�c th=c u_ng
Dùng chung dng c ��	�_ng ho�c
c_c
H7/	�$�	�8�c ho
Hôn ho�c ôm
>�Jc b�t, mX ���Q	��Jc m7/Q	��Jc
ti!u ho�c phân



Quý v� có mang thai không? Hãy xét nghi�m viêm gan B! 
Hãy xét nghi��	0�4�	�%�	5	��8	e^	�?D	�A	f��i là l��	�%��	/�%�	��u 
tiên c Ra quý v� hay không. Quý v� c ó th! làm xét nghi�m này khi khám 
s=c kh�e ti�n sinh s�n. 

N�u k�t qu� xét nghi�m cho th9y quý v� KHÔNG b� nhi�m b�nh, hãy 
h��	[W�	'z	#{�	|�}	0� có c�n tiêm v7c xin viêm gan B hay không. V7c 
xin có th! b�o v� quý v� kh�i b�nh viêm gan B su_/	�6i. 

V�c xin viêm gan B an toàn và hi�u qu�. 
V7c xin có th! b�o v� quý v� và tr� kh�i b�nh viêm gan B su_/	�6i. N�u 
quý v� không b� viêm gan B, con quý v� �4�	/�4�	[%	�~�	07c xin viêm 
gan B ngay tS lúc mJi sinh. 

N�u quý v� b� viêm gan B, quý v� có th! c��	���c xét nghi�m thêm. 
5W�	'z	'� cho quý v� bi�t n�u quý v� có c��	����	���u tr� và cách quý 
v� có th! t� ����	'A�	[�n thân. Hãy nhJ u_ng t9t c� các lo�i thu_c mà 
[W�	'z	�4	�$�2	�����	���c s� dng b9t k< s�n ph�m th�8	e��c ho�c 
thu_�	�18	�1	�����	/����	[W8	��8	[W�	'z	�Ra quý v�. Nh�ng thu_c 
này có th! làm h�ng gan cRa quý v�2	��D	��	��W�	[W�	'z	/��6ng xuyên 
v� tình tr�ng viêm gan B ngay c� khi quý v� c�m th9y +n. 

�����	[W8	��8	��%	����	01	�����	���6i thân v� tình tr�ng nhi�m trùng 
gan cRa quý v�. Khuy�n khích h� ��	#�/	�����m và tiêm chRng. Viêm 
gan B là b�nh có th! ����	��S%	01	���u tr� ���c. 

Th"c hi�
� #$#� %�&#� ��� �� b�o v� quý v� và nh'
�� 
���i 
thân: 

S� dng bao cao su khi quan h� tình
dc.
Không s� dng ma túy (dùng chung
kim tiêm)
Không dùng chung các vZt dng
�W	��?�	���	[1�	����	�W��	:���
ho�c dao c�o râu có th! dính
máu.

KHI SINH 
&/:�Jc khi xu9t vi�n) 

1-2
tháng tu+i 

6-18
tháng tu+i 

Viêm gan B  
V�#�(�
��)��* 

Viêm gan B  
V�#�(�
��)��+ 

Viêm gan B  
V�#�(�
��)��/ 



Ngay c� khi b� viêm gan B, quý v� v�n có th� có m0t em bé kh3e 
m�nh! 
N�u quý v� b� viêm gan B, con quý v� c��	���c tiêm thêm m�/	�~�	07c 
xin có tên là Globulin mi�n d���	0�4�	�%�	5	&�5���	�! b�o v� tr� kh�i 
b� nhi�m b�nh. Nên tiêm t+ng c���	�	�~�	018	 /�6�	��!m con quý v� 
���c 6 tháng tu+i. Con quý v� s� �A	�$�	�GI	��� ����	�����	[� viêm 
gan B. 

Hãy nhJ r�ng, em bé c��	���c tiêm	�5��	01	�~�	07�	#��	��u tiên 
trong vòng 12 gi6 sau khi sinh. 

Hãy th"c hi�
���4��#$#�%�&#������ b�o v� con quý v� kh3i 
b�nh viêm gan B: 

�����	[W8	��8	[W�	'z	01	[�nh vi�n r�ng quý v� b� 0�4�	�%�	5	/:�Jc
khi sinh.

�m b�o r�ng con quý v� ����	/�4�	�%�	�~�	�1D	/:8��	0���	��	��6
sau khi sinh.
�����	[W8	��8	[W�	'z	����	'A�	�8�	|�}	0� r�ng quý v� b� viêm gan
B.

�m b�o r�ng con quý v� ����	/�4�	�%�	�~�	��%	���	���c 6 tháng
tu+i.
��D	�7�	��7� r���	[�	��	���c xét nghi��	�W�	/:8��	�� tu+i tS �
/�W��	���	��	/�W��	�! #{�	[�	��	���c b�o v� ���%2

Cho con b�n bú s'a m� hoàn toàn an toàn! 
N�u con quý v� ���c tiêm ngSa HBIG và v7c xin viêm gan B trong vòng 
12 gi6 sau khi sinh, thì có th! an toàn cho tr� bú m* ��%D2	���� sóc 
t_/	�;�	0;	�! tránh b� n=t và ch�y máu. 
 H��	[W�	'z	#{�	|�}	0� có nên cho con bú hay không n�u b� n=t núm 
vú ho�c v�t loét h� trên vú. 

Cu_�	�^��Q	�S��	|�4�	��	��W�	[W�	'z	/��6��	#�D4�	�! bi�t tình tr�ng 
viêm gan B cRa quý v�. U_ng thu_�	 /�{8	�;��	��� ��nh cR%	[W�	'z2	
�����	���c s� dng b9t k< s�n ph�m th�8	e��c ho�c thu_c nào mà 
�����	/����	[W8	��8	[W�	'z	�Ra quý v�. Nh�ng thu_c này có th! làm 
h�ng gan cRa quý v�. 
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Quý v� C�n B�o hi!m Y t�? Chúng tôi Có th! H¬ tr�! 
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The Charles B. Wang Community Health Center encourages electronic or print redistribution of this 
material for non-profit purposes, provided that you acknowledge this material as the Health Center's 
work product. Unauthorized, for profit redistribution is not allowed. 

The content of this brochure has been reviewed by clinical staff. The content is not a substitute for 
professional medical advice. See your doctor if you have questions about a medical condition. 

Trung tâm Y t� C���	�Xng Charles B. Wang khuy�n khích phân ph_i l�i tài li��	�1D	e�Ji d���	���n t� 
ho�c b�n in cho các m�	�³��	f��	L�i nhuZn, vJ�	���u ki�n là quý v� công nhZn tài li�u này là s�n ph�m 
cRa Trung tâm Y t�2	�����	����	f��f	f�?�	f�_�	L��	0�	L��	���Z�2

N�i dung cRa tZp tài li��	�1D	��	���c nhân viên lâm sàng xem xét. N�i dung này không thay th� cho 
l6i khuyên cRa nhân viên y t� chuyên nghi�p. Hãy g�f	[W�	'z	��u quý v� có th7c m7c v� tình tr�ng 
b�nh. 


