Pannakaitarus Dagiti Resulta ti Hepatitis B (Hep B)

Resulta

•Ipakpakita na nga naaddaan ka wenno naakaran ka ti Hep B iti napalabas.
•Inikkat ti bagim ti Hep B nga agtartaray dita daram, ngem adda nabati nga Hep B a "matmaturog"
iti dalem mo.

Agas

•Saan mo nga masapul ti bakuna ta ti gapuna ket naaddaan kan wenno naakaran kan ti Hep B.
•Ngem adda sumagmamano nga agas nga "mangriing" ti Hep B, isu nga masapul nga agasan daytoy
kabayatan nga "matmaturog".
•AKSYON: No maaddaan ka iti baro nga agas, damagem ti doktor mo: "Agsubli ngata ti Hep B no agtomarak
toy baro nga agas?" ken "Pagtalnaen na ngata ti 'immune system' ko?" Ipakita daytoy nga papel kadakuada.

Dara

Pamilya

Doktor

•AKSYON: Mabalin nga ag-order ti doktor mo ti maysa nga test a ti awag na ket HBV PCR tapno masigurado
nga awan Hep B ti daram.
•Ket no ti HBV PCR test ket saan a makita iti daram, saanna ka nga pagsakiten ti Hep B.
•No adda bassit laeng nga Hep B a matmaturog iti bagim, mabalin nga saanka nga agkaproblema iti daytoy ti
unos ti panagbiag mo.

•No ti HBV PCR test ket saan a makita iti daram, saanmo nga maiyakar ti Hep B malaksid no agbalin ka nga
"organ donor".
•AKSYON: Siguraduem nga tunggal maysa ti pamilyam, karaman ti pareham, ket maeksamen ti Hep B,
ngamin, ket seryoso daytoy nga sakit.
•Kasapulan da dagitoy nga 'tests': HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HCV

•AKSYON: Damagem no agsubli ti Hep B no agtomar iti baro nga agas. Ipakitam daytoy nga papel.
•Kasaritam ti doktor mo ken 'medical team', ket agdamag ka iti ad-adu pay nga impormasyon.
•Para iti ad-adu pay nga impormasyon, mabalin nga asitgan ti Hep Free Hawaii at hepfreehawaii@gmail.com,
wenno Hepatitis B Foundation @ 1-215-489-4900 wenno info@hepb.org.

• Ipakita daytoy kadagiti “healthcare provider” (doktor, nars, ken dadduma pay) nga papanam *

