
 

Hiểu Kết quả Xét nghiệm Viêm gan B (Hep B) của Quý vị 

 Hãy đưa thông tin này cho tất cả những người chăm sóc sức khỏe (bác sĩ, y tá, v.v.)

mà quý vị gặp. 

• Kết quả Viêm gan B của quý vị là: Kháng thể Lõi-dương tính, Kháng nguyên Bề

mặt-âm tính, Kháng thể Bề mặt-âm tính hoặc dương tính
• Kết quả này cho thấy rằng quý vị đã từng bị nhiễm Viêm gan B trong quá khứ.

• Cơ thể của quý vị đã loại bỏ Viêm gan B trong máu, nhưng quý vị vẫn còn sót lại Viêm gan B "ngủ"

trong gan.
Kết quả

Thuốc
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Gia đình
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cấp

• Quý vị không cần tiêm vắc xin vì quý vị đã từng bị nhiễm bệnh Viêm gan B.

• Một số loại thuốc có thể làm cho bệnh Viêm gan B "thức giấc", vì vậy quý vị có thể cần phải điều trị

bệnh này trong khi bệnh vẫn đang "ngủ".

• HÀNH ĐỘNG: Bất cứ khi nào quý vị nhận được một loại thuốc mới, hãy hỏi bác sĩ: "Thuốc này có làm

cho Viêm gan B tái phát hay không?" và "Thuốc này sẽ giảm sức đề kháng của tôi không?" Quý vị có

thể cho họ xem tờ giấy này.

• HÀNH ĐỘNG: Bác sĩ có thể yêu cầu một xét nghiệm gọi là HBV PCR để đảm bảo rằng máu của quý
vị không có Viêm gan B.

• Nếu xét nghiệm HBV PCR không tìm thấy Viêm gan B trong máu, Viêm gan B không làm cho quý vị
bị bệnh.

• Một lượng nhỏ Viêm gan B đang "ngủ yên" trong cơ thể quý vị, nhưng quý vị có thể sẽ không bao giờ
gặp vấn đề với bệnh này trong suốt cuộc đời.

• Nếu xét nghiệm HBV PCR không tìm thấy Viêm gan B trong máu, quý vị không thể truyền Viêm gan B

cho người khác trừ khi quý vị hiến tặng một trong các bộ phận của mình.

• HÀNH ĐỘNG: Hãy nắm chắc rằng tất cả mọi người trong gia đình của quý vị, bao gồm cả người bạn

đời của quý vị, được xét nghiệm Viêm gan B, vì đây là một căn bệnh rất nghiêm trọng. Nếu cần, gia

đình của quý vị nên đi tiêm vắc xin Viêm gan B càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh có

thể xảy ra.

• Họ sẽ cần thực hiện các xét nghiệm sau: HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV

• HÀNH ĐỘNG: Luôn hỏi liệu các loại thuốc mới có làm cho Viêm gan B tái phát hay không. Quý vị có thể cho họ

xem tờ giấy này.

• Trao đổi với bác sĩ và đội ngũ y tế và đặt câu hỏi nếu quý vị cần thêm thông tin.

• Để biết thêm thông tin về bệnh Viêm gan B và cách các thành viên trong gia đình quý vị có thể được xét nghiệm

miễn phí, quý vị có thể liên hệ với nhóm phụ trách chương trình Viêm gan B của Trung tâm Y tế Cộng đồng Charles

B. Wang theo số (646) 276-6142 (Chinatown, Manhattan) hoặc theo số (718) 661-6368 (Flushing, Queens).

Cập nhật ngày 13/07/2018. Tài liệu này được hình thành bởi Hep Free Hawaii (www.hepfreehawaii.org) và Kalihi-Palama Health Center (www.kphc.org) với 

sự hỗ trợ của HBV ECHO (http://echo.unm.edu/hbv/), Hep B United (http://hepbunited.org/), và Hepatitis B Foundation (www.hepb.org/) dựa trên các tài liệu 

của Hope Clinic (http://hopechc.org/). Mahalo! 


