
Có mặt ở đó cho Gia đình của quý vị

Hãy đặt lịch hẹn ngay hôm nay!
Bác sĩ Số điện thoại Địa điểm Giờ

Hỏi bác sĩ 
xem quý vị 
có cần được 
XÉT NGHIỆM 
viêm gan B 
không

Viêm gan B là một bệnh nhiễm trùng gan có thể dẫn đến xơ gan, suy 
gan và/hoặc ung thư gan. Nó được truyền từ những người bị nhiễm 
bệnh sang những người tiếp xúc gần với họ, bao gồm cả từ mẹ sang 
trẻ sơ sinh, qua máu hoặc các chất dịch cơ thể khác.

LÀM XÉT NGHIỆM 
Người mắc bệnh viêm gan B thường không có triệu 
chứng, vì vậy XÉT NGHIỆM là cách duy nhất để biết 
tình trạng của quý vị. Một xét nghiệm máu đơn 
giản có thể xác định xem quý vị có bị viêm gan B 
hay không. 

BẢO VỆ GIA ĐÌNH QUÝ VỊ 
Tìm hiểu xem quý vị có bị viêm gan B hay không có thể giúp 
giữ cho quý vị, những người thân yêu của quý vị và cộng 
đồng của quý vị được khỏe mạnh.

Viêm gan B là một vấn đề y tế toàn cầu. Ở Hoa Kỳ, bệnh này 
ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến người Mỹ gốc Á.

NẾU DƯƠNG TÍNH 
Thảo luận về việc chăm sóc theo dõi, bao 
gồm thăm khám định kỳ và theo dõi với 

bác sĩ của quý vị. Có những phương pháp 
điều trị có thể giúp ngăn ngừa tổn thương gan 

nghiêm trọng. 

NẾU ÂM TÍNH 
Chủng ngừa. Vắc-xin này an toàn và bảo vệ những người 
chưa bao giờ mắc bệnh viêm gan B để tránh cho họ khỏi bị 
nhiễm bệnh. 

Tôi sẽ CÓ MẶT ở đó: Viêm gan B trong 
cộng đồng của chúng ta

Quét mã QR để xem video “Tôi sẽ CÓ 
MẶT ở đó” mà kể về câu chuyện của 
những bệnh nhân nhiễm viêm gan B.


