Viêm Gan B (Hepatitis B) và Bạn

Dành cho những người đang mang thai và mới bắt đầu
làm mẹ
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Câu Hỏi
(Trả lời những câu hỏi sau này trước khi bạn tìm hiểu
về bệnh viêm gan B)

Hướng dẩn: Vòng tròn câu trả lời đuńg trong từng câu hỏi sau đây:
1. Những mũi thuốc nào em bé mới ra đời cần phải chích để phòng ngừa bệnh viêm
gan B (Hepatitis B) từ người mẹ lây sang?
a. Một mũi chủng ngừa H-BIG và ba mũi chủng ngừa viêm gan B.
b. Chỉ cần chích một mũi chủng ngừa H-BIG mà thôi.
c. Chỉ cần chích ba mũi chủng ngừa viêm gan B mà thôi.
2. Người mẹ có cần phải đưa con đến gặp bác sĩ để ngừa bệnh viêm gan B cho con
hay không?
a. Rất cần, sau khi đứa bé được chích một mũi chủng ngừa H-BIG và ba mũi
chủng ngừà viêm gan B, khoảng từ 9 đến 15 tháng tuổi, sau đó đứa bé cần phải
đưa đến gặp bác sĩ .
b. Không cần vì không có thuốc chữa trị.
3. Khi nào em bé được chích ba mũi chủng ngừa về viêm gan B?
a. Mới ra đời, khoảng 1 đến 2 tuần, và 6 tuần sau khi sanh.
b. Mới ra đời, khoảng 1 đến 2 tháng, và 6 tháng sau khi sanh.
c. Mới ra đời, khoảng 1 đến 2 năm, và 6 năm sau khi sanh.
4. Bao lâu em bé mới ra đời cần phải chích chủng ngừa mũi H-BIG và một mũi về
viêm gan B?
a. 12 tiếng sau khi sanh .
b. Một ngày sau khi sanh.
c. Một tháng sau khi sanh.
5. Bạn có thể cho con bú sữa của mình nếu bạn đang mang bệnh viêm gan B hay
không?
a. Có thể cho con bú sữa của mình.
b. Không có thể cho con bú sữa của mình.

Bệnh Viêm Gan B là bệnh gì?
Bệnh viêm gan B là một căn bệnh truyền nhiễm do một loại siêu vi khuẩn sống
trong máu gây ra và dần dà làm tác hại đến lá gan của người mang bệnh.

Siêu vi khuẩn viêm gan B.
Trách nhiệm của lá gan là giúp cho cơ thể tiêu hoá thức ăn được dễ dàng và bồi
đấp sức khoẻ. Đồng thời lá gan cũng giúp cơ thể xa thãi những chất độc nếu có́̉.

Lá gan.

Bạn có thể chết vì bệnh viêm gan B hay
không?

Phần đông người ta không bị chết vì bệnh viêm gan B.
Có nhiều người mang mầm siêu vi khuẩn viêm gan B trong máu và làm hư hại lá
gan sau này trong đời. Những người này xem như không bao giờ lành bệnh.
Bệnh viêm gan B có thể làm xơ gan và ung thư gan sau này trong đời và cũng có
thể đưa đến cái chết. Tuy nbiên hiện nay bộ Y Tế có thuốc chủng ngừa an toàn và
hiệu quả sẽ giúp bạn không bị vướng bệnh truyền nhiễm này.

Làm sao bạn bị bệnh viêm gan B?

Loại siêu vi khuẩn viêm gan B di truyền qua đường máu hay làm tình không bảo
vệ với người tình bị nhiễm bệnh truyền nhiễm này.

Những lý do chính gây ra bệnh viêm gan B là

Làm tình với người có mang mầm viêm gan B mà không dùng bao cao su
(condoms).
Người mẹ mang mầm bệnh viêm gan B lây sang đứa con trong bụng qua
đường máu.
Dùng chung kim chích và ống chích với người mang mầm viêm gan B.

Bạn có thể lây bệnh cho người khác nếu bạn mới bị nhiễm bệnh hay bạn đã mang
mầm siêu vi khuẫn viêm gan B trong máu từ lâu.

Làm sao Tôi có thể ngăn ngừa được loại siêu
vi khuẩn viêm gan B?

Loại siêu vi khuẩn viêm gan B này có thể tồn tại trong máu khoảng hai tháng mà
bạn không biết được. Thật vậy, loại siêu vi khuẩn này có thể sống thằm lặng trong
máu để tấn công lá gan liên tục trong nhiều năm mà không bị phát hiện ra.

Những người bị bệnh viêm gan B đã được lành bệnh.
Khoảng 9 trong số 10 người có thể khỏi bệnh truyền nhiễm viêm gan B sau vài
tháng. Chúng ta gọi những người này là miễn nhiễm viêm gan B (đã được bình
phục bệnh viêm gan B).

Những người mang bệnh viêm gan B suốt đời.
Khoảng 1 trong số 10 người sẽ không bao giờ trị hết bệnh viêm gan B. Chúng ta
gọi những người này là vẫn còn mang mầm viêm gan B.

Cách thức chữa trị cho những người mang mầm
viêm gan B.

Bạn cần gặp bác sĩ để chữa trị. Phần lớn những người vướng bệnh ngặt nghèo này vì họ
không muốn chữa trị.

Những phương pháp chữa trị có hiệu quả là
Khi em bé mới ra đời cần phải chích những mũi thuốc chũng ngừa về viêm gan B.
Đừng bao giờ nên cho loại siêu vi khuẩn truyền nhiễm sang người khác.
Cần phải chữa trị theo đúng phương pháp.

Người mẹ mang mầm viêm gan B lây sang đứa
con bằng cách nào?

Nếu bạn bị mang mầm viêm gan B trong máu và chỉ cần một tí maú của bạn dính sang
máu của đứa bé là con của bạn sẽ bị lây ngay.

Có thể Tôi cho con bú sữa của Tôi trong lúc Tôi
mang bệnh viêm gan B hay không?

a. Được, nếu em bé được chích một mũi chủng ngừa H-BIG và một mủi chủng ngừa
về viêm gan B trong vòng 12 tiếng sau khi em bé chào đời. Sau đó bạn có thể bắt
đầu cho em bé bú sữa của mình.
b. Sẽ dễ dàng truyền bệnh sang đứa bé nếu bạn đang̣ mang bệnh viêm gan B và
muốn cho con bú sữa của mình trong lúc bạn bị da khô hay đầu vú bị chảy máu.

Có thể con Tôi bị chết vì bệnh viêm gan B hay
không?

Phần lớn các em bé không bị chết vì bệnh truyền nhiễm
viêm gan B.

a. Khoãng 9 trong số 10 em bé mới ra đời bị lây bệnh truyền nhiễm từ người mẹ có
mang mầm viêm gan B cho đến suốt cuộc đời, nếu đứa bé này không được chích
thuốc chủng ngừa.

b. Nếu đứa bé được chích ba mũi thuốc chủng ngừa viêm gan B và một mủi chủng
ngừa H-BIG, theo kết quả, khoảng 95 phần trăm , các em bé sẽ không bị vướng bệnh
truyền nhiễm viêm gan B cho đến suốt cuộc đời của mình.

Những mũi thuốc chủng ngừa bệnh viêm gan B
cho các em bé mới ra đời.
Mới ra đời

Từ 1 đến 2 tháng tuổi

6 tháng tuổi

Những mũi thuốc chích ngừa sẽ giúp gì cho đứa
trẻ?

a. Những mũi thuốc chích ngừa sẽ giúp cho cơ thể đứa bé có đủ chất kháng thể để
chóng lại loại siêu vi khuẩn viêm gan B.
b. Khi người lớn hay trẻ em đã có chất kháng thể viêm gan B trong máu của mình,
như vậy mọi người sẽ được bảo vệ an toàn và không bị vướng bệnh truyền nhiễm
này suốt cuộc đời.
c. Vài tháng sau khi đứa bé được chích ngừa một mũi H-BIG và ba mũi về viêm gan
B, sau đó bác sĩ sẽ thử máu đứa bé lại. Kết quả thử máu lần này sẽ cho bạn biết là
trong cơ thể̃ của con mình có chất kháng thể hay không.
d. Điều cần thiết là bạn phải hỏi bác sĩ về kết quả thử máu của con mình.

Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu em bé không được chích
những mũi thuốc chũng ngừa?

Khoảng 9 trong số 10 em bé mới sanh bị lây từ người mẹ đang mang bệnh
viêm gan B, như kết quả, những em bé này sẽ trở thành người mang mầm
viêm gan B suốt cuộc đời. Lý do đó là vì khi mới sanh ra, các em bé này
không được chích thuốc chủng ngừa.

Các em bé này sẽ trở thành những người mang bệnh viêm gan B suốt cuộc
đời. Khoảng 1 trong số 4 đứa trẻ có thể bị chết vì lá gan bị chai hay ung thư
gan.

Khoảng 19 trong số 20 đứa bé sẽ không vướng bệnh viêm gan B trong suốt
cuộc đời nếu đứa bé được chích những mũi thuốc ngừa ngay sau khi chào đời.

Người mẹ lo sợ chuyện gì xẩy ra cho con mình
khi chích thuốc chũng ngừa viêm gan B.

a. Thuốc chũng ngừa viêm gan B cho con của bạn là những mũi thuốc an toàn và
hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến sự phát triển cơ thễ của đứa bé.

b. Nếu con của bạn bị mang trong máu loại siêu vi khuẩn viêm gan B mà không
được chũng ngừa ngay sau khi ra đời, theo kết quả, lá gan của đứa bé sẽ bị hư hại
dần dà theo thời gian .

Tại sao người yêu và những người sống chung với
người mang bệnh viêm gan B cần phải đi thử
máu?

a. Vì loại siêu vi khuẩn viêm gan B có thể lây qua đường máu từ người này sang
người khác, cho nên chúng ta cần phải đi thử máu để xem mìmh có vướng bệnh
hay không?

b. Nếu bạn không có mang loại siêu vi khuẩn viêm gan B trong máu, bạn cũng cần
phải chích những mũi chủng ngừa để phòng ngừa bệnh sau này.

Bệnh Viêm Gan B có thể ngừa bằng cách:

Nếu bạn được chích ba mũi chủng ngừa viêm gan B.

… những mũi chủng ngừa này sẽ giúp bạn tránh khỏi bệnh ngặt nghèo viêm gan B
cho đến suốt cuộc đời.

Đừng Quên...

•

Nếu bạn mang bệnh viêm gan B trong lúc mang thai, khi đứa trẻ ra đời cần phải
chích ngay một mũi chủng ngừa H-BIG và một mũi chủng ngừa viêm gan B.

•

Đứa bé cần phải chích mũi chủng ngừa viêm gan B thứ nhì khi ra đời được
khoảng 1 đến 2 tháng. Và mũi chủng ngừa viêm gan B thứ ba khi đứa bé được
khoảng 6 tháng tuổi.

•

Nhớ hỏi bác sĩ để thử máu đứa bé khi đứa bé được khoảng 12 đến 15 tháng tuổi
để xem chất kháng sinh có trong cơ thể đứa bé hay không?

Em bé cần phải chích ngừa theo lịch trình sau
đây:

Những Mũi Thuốc

Thời hạn phải chích Ngày Chích

Một mũi H-BIG
Viêm Gan B (mũi thứ nhất)
Viêm Gan B (mũi thứ nhì)
Viêm Gan B (mũi thứ bà)
Thử máu (sau khi đã chủng
ngừa)

Vừa mới sanh
Vừa mới sanh
1 đến 2 tháng tuổi
6 tháng tuổi
12 đến 15 tháng tuổi

Em bé có thễ chích 4 mũi chủng ngừa viêm gan B nếu bác sĩ dùng tổng hợp thuốc
chủng ngừa về viêm gan B.

Câu Hỏi
(Trả lời những câu hỏi sau này sau khi bạn tìm hiểu về
bệnh viêm gan B)

Hướng dẩn: Vòng tròn câu hỏi đuńg trong từng câu hỏi sau đây:
6. Những mũi thuốc nào em bé mới ra đời cần phải chích để phòng ngừa bệnh viêm
gan B (Hepatitis B) từ người mẹ lây sang?
a. Một mũi chủng ngừa H-BIG và ba mũi chủng ngừa về viêm gan B.
b. Chỉ cần chích một mũi chủng ngừa H-BIG mà thôi.
c. Chỉ cần chích ba mũi chủng ngừa về viêm gan B mà thôi.
7. Người mẹ cần phải đưa con đến gặp bác sĩ để khám xem con của mình có ngừa
được bệnh viêm gan B hay không?
a. Đúng vậy, sau khi em bé được chích một mũi chủng ngừa H-BIG và ba mũi
chủng ngừa về viêm gan B, khoảng từ 9 đến 15 tháng tuổi sau đó, em bé cần phải
đưa đến gặp bác sĩ.
b. Không cần vì không có thuốc chữa trị.
8. Khi nào em bé được chích ba mũi chủng ngừa về viêm gan B?
a. Mới ra đời, khoảng 1 đến 2 tuần, và 6 tuần sau khi sanh.
b. Mới ra đời, khoảng 1 đến 2 tháng, và 6 tháng sau khi sanh.
c. Mới ra đời, khoảng 1 đến 2 năm, và 6 năm sau khi sanh.
9. Bao lâu em bé mới ra đời cần phải chích chủng ngừa mũi H-BIG và một mũi về
viêm gan B?
a. 12 tiếng sau khi sanh.
b. Một ngày sau khi sanh.
c. Một tháng sau khi sanh.
10. Bạn có thể cho con bú sữa của mình nếu bạn đang mang bệnh viêm gan B hay
không?
a. Có thể cho con bú sữa của mình.
b. Không có thể cho con bú sữa của mình.

Những tin tức về bệnh truyền nhiễm viêm gan B (Hepatitis B), xin gọi
1-888-4-HEP-CDC
hay bạn có thể tìm tại
www.cdc.gov/hepatitis
This document found in Vietnamese at
www.cdphe.state.co.us/dc/Hepatitis/hepbandyouvietnamese.pdf
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Bộ Y Tế sẽ giữ kín đáo những tin tức về hồ sơ sức khoẻ của bạn. Nếu bạn
cảm thấy hồ sơ sức khoẻ của bạn bị phóng thoát ra ngoài cho người khác
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