
Không tìm ra điều gì đó 
hoặc có thắc mắc?

trò chuyện trên mạng  
tại trang mạng của tôi

Line

Viêm gan B 

• Thử máu là cách duy nhất để biết 
quý vị có bị viêm gan B hay không. 
Bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể cho 
quý vị thử máu nhưng trong danh 
bạ có liệt kê các bác sĩ đặc biệt có 
kinh nghiệm về viêm gan B.

• Nếu quý vị đã nhận được chẩn đoán 
bị viêm gan B, việc theo dõi thường 
xuyên là quan trọng để ngăn ngừa 
gan bị tổn thương.
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Viêm gan C

Có lẽ quý vị đã nghe nói về phương 
pháp chữa dứt viêm gan C nhưng 
không biết là gì?

• Chỉ uống thuốc viên trong từ 4 đến 
12 tuần (không chích/tiêm).

• Quý vị không cần phải ngừng sử 
dụng ma túy để chữa dứt bệnh. 
Không có hạn chế gì hết khi điều trị 
- bất cứ ai bị viêm gan C đều có thể 
được điều trị. 

• Phương pháp này công hiệu – hơn 
95% người đã chữa dứt bệnh.

• Không gây ra tác dụng phụ khó 
chịu. 
 
Hãy xem danh bạ để biết đi đâu!

Danh bạ là gì?

• Danh sách các dịch vụ y tế chăm 
sóc và cung cấp thông tin về viêm 
gan B, viêm gan C và sức khỏe gan.

• Các dịch vụ quan trọng khác 
như Siêu âm đo độ đàn hồi gan 
(Fibroscan) và các chương trình 
cung cấp kim chích/tiêm và ống 
chích/tiêm.

• Đọc, tải xuống hoặc in các tờ thông 
tin.

Tìm dịch vụ ở đâu

Xem danh bạ  
để biết đi đâu  
làm xét nghiệm  
và chăm sóc  
sức khỏe gan  
của quý vị. 

https://liverwell.org.au/liver-conditions/
hep-services-directory/ 

Hoặc, quý vị có thể đem danh bạ này 
đến bất kỳ bác sĩ hoặc người hỗ trợ 
nào và họ có thể giúp quý vị tìm nơi 
để đi đến.
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