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Patientinformation och förhållningsregler 

Hepatit B, översättning till vietnamesiska 

 

Bệnh viêm gan loại B, tài liệu bệnh nhân 

Tài liệu bệnh nhân và lời hướng dẫn.  

Bệnh viêm gan loại B là gì?  

Bạn đã bị lây nhiễm viêm gan loại vi rút B. Viêm gan B-lây nhiễm tồn tại ở cả thế giới, và ở một 

số quốc gia, người có viêm gan B là rất bình thường. Có khoảng đến một nửa số người mắc viêm 

gan B mà không có triệu chứng gì. Nếu có triệu chứng thường nhất trong giai đoạn cấp tính là 

giống như bị cảm cúm, mệt mỏi, ăn mất ngon, suy yếu cơ thể, ói mửa, nóng sốt, nhức đầu, đau 

nhức toàn thân, da ngứa nổi mần, vàng da và tròng con mắt. Nếu bạn bị nhiễm viêm gan B trên 

tuổi thành niên, thông thường chứng bệnh nầy được chữa hết bệnh sau dài tháng. Nếu bạn bị 

nhiễm viêm gan B như trẻ em, nguy cơ lớn hơn là vì lây nhiễm sẽ trở thành bệnh mạn. 

 

Những đường truyền nhiễm  
Viêm gan B bị truyền khi máu lây nhiễm và màng nhầy chạm nhau hoặc vết thương của da, 

trường hợp nầy thường xảy ra khi bạn tiếp xúc gần với người trong gia đình. Nếu người trong gia 

đình của bạn bị xét thấy cần chủng ngừa, họ sẽ được miễn  phí chích ngừa. Những phụ nữ mang 

thai bị nhiễm có thể truyền nhiễm cho con của họ trong trường hợp sinh đẻ hoặc trong thời kỳ 

mang thai. Lây nhiễm cũng truyền qua đường tình dục. Qua kim nhiễm độc khi bạn dùng chung 

kim chích với người bị nhiễm viêm gan B. 

 

Trường hợp mang thai và sinh đẻ  
Một người mẹ bị nhiễm có thể truyền nhiễm cho con của họ trong trường hợp sinh đẻ. Khi người 

đàn bà có mang lần đầu tiên đến trung tâm châm sóc phụ nữ mang thai, họ nên nói cho bà mụ biết 

sự lây truyền của mình. Trẻ em sẽ được chích ngừa ngay sau sinh đẻ và được thêm chủng ngừa 

dưới một tuổi để phòng ngừa lây nhiễm viêm gan B. 

 

Lời khuyên về thường thức vệ sinh cá nhân  
Hãy cẩn thận khi băng ngay cả vết thương nhỏ. Nếu người nào giúp bạn thì họ nên sử dụng bao 

tay chất dèo. Bọc vật liệu vấy máu cẩn thận trước khi quăng bỏ. Những vết máu trên ví dụ như 

sàn nên dùng chất tẩy klorin/virkon hoặc tương đương thuốc tẩy uế để lau khô. 

 

Lời hướng dẫn  
-Khi BS điều trị nhận xét có cần thiết, bạn phải đến bệnh viện để được xét nghiệm. -Khi bạn đến 

bệnh viện, trung tâm y tế hoặc nha sĩ, bạn nên nói cho BS, y tá hoặc nha sĩ biết rằng máu của 

bạn là bị lây nhiễm. -Nếu người nào bị máu của bạn đụng chạm vào mắt, mũi, miệng hoặc vết 

đứt trên da, hãy dùng nước rửa sạch. Da mà bị máu phơi bày ra có thể dùng ví dụ như rượu 

klorhexidin để tẩy uế sau khi dùng nước rửa sạch. Bạn nên nói cho người mà chịu nguy cơ lây 
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nhiễm biết rằng, máu của bạn là lây nhiễm viêm gan B và họ phải liên hệ ngay với Trung tâm y tế 

hoặc phòng khám bệnh truyền nhiễm, để sắp xếp chủng ngừa. -Không nên dùng các đồ trang 

điểm cùng với những người khác như dao bào, dao cạo điện hoặc bàn chải đánh răng. -Nếu bạn 

chích ma túy thì bạn nên dùng mũi tiêm và ống thông dò của bạn, không cho người khác sài công 

cụ mũi tiêm của bạn. Bạn không được sài chung tách với người khác, công cụ mũi tiêm phải cất 

giữ để tránh gây ra một sự nguy cơ lây nhiễm cho người khác. -Bạn không nên xâm hình trên da, 

xỏ lỗ tai hoặc cho điều trị khác mà dùng công cụ nhọn bén có thể làm chảy máu. Nếu bạn vẫn 

muốn xâm hình hoặc cho điều trị đã nêu, bạn nên nói cho biết rằng bạn có viêm gan B. -Những 

trường hợp sau đây đều có nguy cơ lan truyền lây nhiễm như:  Giao hợp khi dương vật ở trong 

âm đạo, giao hợp hậu môn, giao hợp miệng và hoạt động tình dục khác. Cho nên bạn phãi có 

trách nhiệm trước giao hợp nói cho người sẽ giao hợp với bạn biết rằng bạn có viêm gan B.   

-Hãy dùng bao cao su ngừa thai để phòng ngừa lây nhiễm nếu người sẽ giao hợp với bạn không 

phải là người được miễn dịch (đã có chứng bệnh hoặc có chủng ngừa chống viêm gan B). Bao 

cao su ngừa thai nên bị dùng trong cả quá trình giao hợp. -Hãy nói cho BS điều trị của bạn biết 

nếu bạn có vợ/chồng hoặc người trong gia đình có cần chủng ngừa để phòng chống viêm gan B. 

-Bạn không được hiến máu, cho tinh trùng, trứng, cơ quan hoặc mô cho sự ghép.  

Theo luật phòng ngừa lây nhiễm, chứng bệnh mà bạn bị lây nhiễm là nguy hiểm. Cho nên bạn có 

trách nhiệm làm theo những lời hướng dẫn của BS điều trị cho. Nếu bạn yêu cầu làm theo những 

lời hướng dẫn, BS điều trị sẽ xem xét và cho lời dặn.  
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