Hiểu biết về kết quả xét nghiệm viêm gan B của bạn
*Hãy đưa bản tin này cho mỗi bác sĩ mà bạn gặp*

Các Kết quả:

•Kết quả xét nghiệm viêm gan B của bạn là: Dương tính với kháng thể lõi siêu vi viêm gan B (HB
Core Ab), âm tính với kháng nguyên bề mặt của siêu vi viêm gan B (HBSAg), dương tính hoặc âm
tính với kháng thể bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm siêu vi viêm gan B (HBSAb).
•Điều này cho biết bạn bị nhiễm viêm gan B trong quá khứ.
•Cơ thể của bạn không còn viêm gan B trong máu, nhưng vẫn còn lại một ít siêu vi B "ngủ quên"
trong gan.

Thuốc:

•Bạn không cần chích ngừa vì bạn đã nhiễm viêm gan B trước đây.
•Một vài loại thuốc có thể làm viêm gan B “thức giấc”, như vậy bạn có thể cần chữa trị trong khi
nó hãy còn “ngủ quên”.
•Hành động: Bất cứ khi nào bác sĩ cho một toa thuốc mới, hãy hỏi bác sĩ: "thuốc này sẽ làm viêm
gan B trở lại hay không?” và “thuốc này có làm cho hệ thống miễn dịch của tôi bị ảnh hưởng hay
không?” Bạn có thể trao bản tin này cho bác sĩ.

Máu:

•Hành Động: Bác sĩ có thể sẽ cho một xét nghiệm khác gọi là HBV-PCR để chắc chắn là trong máu
của bạn không còn siêu vi B
•Nếu xét nghiệm HBV-PCR không tìm thấy siêu vi B trong máu bạn, thì viêm gan B không làm cho
bạn bịnh được.
•Một số ít siêu vi B còn “ngủ” trong cơ thể của bạn, nhưng có thể sẽ không gây vấn đề gì cho bạn
suốt đời.

Gia đình:

•Nếu xét nghiệm HBV PCR không tìm thấy siêu vi B trong máu của bạn, bạn không thể lan truyền
viêm gan B cho người khác trừ khi bạn hiến tặng một trong những nội tạng của bạn.
•Hành động: Hãy chắc chắn rằng mỗi người trong gia đình của bạn, bao gồm người bạn đời, được
thử nghiệm viêm gan B, vì đây là căn bịnh trầm trọng.
•Họ sẽ được xét nghiệm: HBsAg, anti-HBs, anti-HCV

Người cung
cấp:

•Luôn luôn hỏi xem trường hộp nào thuốc mới sẽ làm cho viêm gan B trở lại. Bạn có thể đưa tờ
giấy này.
•Nói chuyện với bác sĩ và toán nhân viên y tế, và hỏi thêm nếu bạn cần các chi tiết khác.
•Để biết thêm chi tiết, bạn cũng có thể liên lạc Hep Free Hawaii tại hepfreeHawaii @gmail.com,
hoặc Hepatitis B Foundation điện thoại số 1-215-489-4900 hay info@hepb.org.

