
Bệnh viêm gan B là một căn bệnh nguy 
hiểm trên toàn thế giới và tại Hoa Kỳ.

u  Trên toàn thế giới, Bệnh Viêm Gan B là nguyên 
nhân hàng đầu gây ung thư gan.

u  Bệnh Viêm Gan B dễ 
lây nhiễm hơn nhiều 
so với HIV (siêu vi 
gây bệnh AIDS).

u  Nếu không được chữa 
trị, 1 phần 4 số người 
nhiễm Viêm Gan B 
sống tại Hoa Kỳ sẽ 
qua đời do bệnh ung 
thư gan hoặc suy gan.

Xin nhớ rằng rất dễ tránh nhiễm siêu vi Viêm Gan B:

         Hãy đi xét nghiệm! 
     Hãy đi chích ngừa!
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www.AAHIinfo.org Có thể tránh mắc Bệnh Viêm Gan B! 
Hãy tìm hiểu cách bảo vệ bản thân.

Bệnh Viêm Gan B và Người Mỹ gốc Á

u  280 triệu người Á Châu và người 
Đảo Thái Bình Dương trên toàn 
thế giới mắc bệnh Viêm Gan B trong 
thời gian dài (mãn tính). Con số này 
tương đương với dân số Hoa Kỳ!

u  Hơn 600,000 người Mỹ gốc Á Châu mắc bệnh Viêm 
Gan B trong thời gian dài (mãn tính).

u  Người Mỹ gốc Việt có nguy cơ mắc bệnh ung thư gan 
do Viêm Gan B cao gấp 6 lần so với người Da Trắng. 

u  1 phần 10 người Mỹ gốc Á Châu bị mắc Bệnh Viêm 
Gan B.

Bệnh Viêm Gan B 
và 

Cộng Đồng người Mỹ gốc Á



Bệnh Viêm Gan B là gì?
Đây là một căn bệnh gan nguy hiểm 
do một loại siêu vi gọi là “Viêm Gan 
B” gây ra (HBV trong tiếng Anh).
Tình trạng nhiễm bệnh trong thời 
gian ngắn gọi là nhiễm bệnh “cấp 
tính”. Đa số những người lớn đều 
nhiễm bệnh theo dạng này.
Những người bị nhiễm siêu vi trong 
hơn sáu tháng được coi là nhiễm 
bệnh “mãn tính”. Các trường hợp 
nhiễm bệnh mãn tính cần phải được 
điều trị để tránh gây tổn thương 
gan.
Những trẻ em nhiễm bệnh trước 
năm hai tuổi có thể mang siêu vi này 
cả đời. Tình trạng này được gọi là 
“người mang bệnh mãn tính”.

Nếu không được chữa trị, Bệnh Viêm 
Gan B trong thời gian dài (mãn tính) 
có thể gây:
• Tổn thương gan (xơ gan), 
• Ung thư gan, 
• Suy gan, hoặc 
• Tử vong
Các triệu chứng Viêm Gan B thường 
giống như các triệu chứng bệnh 
cúm, ví dụ như:
• Cực kỳ mệt mỏi 
• Sốt 
• Đau đầu 
• Chán ăn 
• Buồn nôn và ói mửa 
• Nhức mỏi cơ
Bệnh Viêm Gan B cũng có thể gây:
•  Khó chịu ở vùng xương sườn bên 

phải
• Đau khớp 
• Nước tiểu có màu nâu sậm 
• Da và mắt vàng (bệnh vàng da) 
•  Quý vị có thể mắc Bệnh Viêm Gan 

B và không có triệu chứng gì!
Hãy đi xét nghiệm để bảo vệ bản 
thân và những người khác!

Tìm Hiểu Về Cách Thức Lây Lan 
của Loại Siêu Vi Này.
Bệnh Viêm Gan B là một loại siêu vi 
cực mạnh. Siêu vi này lây lan qua máu 
và các chất dịch cơ thể đã nhiễm siêu 
vi gây bệnh. 
Nếu một phụ nữ đang mang thai bị 
mắc Bệnh Viêm Gan B, cô ta có thể 
làm lây lan siêu vi này sang con 
mình sau khi sinh. Đó là cách làm 
lây truyền Bệnh Viêm Gan B thường 
gặp nhất ở những người Á Châu!

Bệnh Viêm Gan B có thể lây lan từ 
một người bị nhiễm bệnh sang người 
không nhiễm bệnh theo những cách 
này:
•  Tiếp xúc máu với máu trực tiếp.  

Điều này bao gồm sử dụng một vật 
dụng cá nhân đã tiếp xúc với máu 
của người khác, ví dụ như:

 - Dao cạo râu 
 - Bàn chải đánh răng 
 - Bông tai
•  Dùng kim tiêm không được khử 

trùng sau khi người khác sử dụng 
để:

 - Điều trị châm cứu 
 - Chích thuốc hoặc ma túy 
 - Xăm mình 
 - Xâu khuyên trên người
•  Sinh hoạt tình dục mà không dùng 

bao cao su (sinh hoạt tình dục 
“không có biện pháp bảo vệ”)

Siêu vi Viêm Gan B không lây lan 
qua sự đụng chạm thông thường, 
hắt hơi, ho, hoặc ăn uống chung.

Làm một Xét Nghiệm Đơn Giản.
Một xét nghiệm máu đơn giản có thể 
cho biết quý vị có mắc Bệnh Viêm 
Gan B hay không. Quý vị có thể yêu 
cầu làm xét nghiệm này tại phòng 
mạch bác sĩ của quý vị hoặc sở y tế.

Tất cả các phụ nữ đang mang thai 
đều nên đi xét nghiệm Bệnh Viêm 
Gan B trong tháng thứ 7, 8 hoặc 
9 của thai kỳ. Điều này là đặc biệt 

quan trọng đối với những người Á 
Châu.

Kết quả xét nghiệm sẽ cho quý vị 
biết:

•  Quý vị không mắc Bệnh Viêm Gan B.

• Quý vị có siêu vi Viêm Gan B.

•  Trước đây quý vị đã từng nhiễm 
siêu vi Viêm Gan B.

Bảo Vệ Bản Thân Quý Vị bằng một 
Loại Thuốc Chủng Ngừa An Toàn!
Thuốc chủng ngừa Viêm Gan B là 
thuốc chích. Thuốc này không có 
siêu vi còn sống. Thuốc này an toàn 
cho trẻ em, trẻ sơ sinh và người lớn.
Để phòng ngừa hoàn toàn Bệnh 
Viêm Gan B, quý vị phải tiêm một 
đợt ba mũi chủng ngừa.
Nhớ tiêm đầy đủ tất cả các mũi!

Tránh Nhiễm 
Bệnh Viêm Gan B
 •  Đi chích ngừa. Tất cả mọi người 

đều nên có một đợt chích ngừa ba 
mũi để được bảo vệ hoàn toàn:

 - Tất cả các trẻ sơ sinh
 -  Những người lớn vẫn chưa có 

siêu vi
Trẻ sơ sinh có mẹ mang siêu vi 
nên được chủng ngừa trong vòng 
24 giờ sau khi ra đời.
•  Tránh dùng chung các đồ vật 

nhọn như dao cạo râu, dụng cụ 
cắt tỉa móng tay, bông tai hoặc 
khuyên đeo trên người.

•  Dùng mũi kim mới hoặc đã khử 
trùng để châm cứu, tiêm chích, 
xăm mình hoặc xâu khuyên trên 
người.

•  Nếu quý vị sinh hoạt tình dục với 
hơn một người, hãy dùng bao cao 
su mỗi khi sinh hoạt tình dục.

Quý vị có thể khử trùng các đồ 
vật nhọn bằng cách đun sôi các đồ 
vật này trong ít nhất ba phút hoặc 
lau chùi bằng một dung dịch pha 
thuốc tẩy và nước.


