CÁC CUỘC HẸN
Ngày và Giờ Hẹn

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Liên hệ với Sở Y tế Địa phương của Quý vị

HBIG (ngay sau
sinh)
Liều vắc-xin
Viêm gan B đầu
tiên
(ngay sau sinh)

Tiêm tại bệnh viện

Liều vắc-xin viêm
gan B thứ hai
(1–2 tháng)

Cách để Bảo vệ Bé sơ
sinh của Quý vị Tránh
Khỏi Bệnh Viêm gan B

Liều vắc-xin viêm
gan B thứ ba
(6 tháng)
PVST – Xét
nghiệm Lây
nhiễm (9 tháng)
PVST – Xét
nghiệm Miễn dịch
(9 tháng)

Đối với Các Bà mẹ bị nhiễm Viêm gan B

Kansas Perinatal Hepatitis B
Prevention Program Coordinator
(Điều phối Chương trình Phòng ngừa
Viêm gan B Chu kỳ Sinh Kansas)
785-296-5588

CÁC THÔNG TIN VỀ
VIÊM GAN B
Viêm gan B là một bệnh nhiễm
trùng gan nguy hiểm có thể dẫn tới
suy gan và ung thư gan.
Viêm gan B có thể dễ dàng lây
truyền cho trẻ sơ sinh trong quá
trình sinh nở.
Việc cho em bé bú bằng sữa mẹ là
an toàn cho con của quý vị.
Nếu bị lây nhiễm, 90% khả năng con
của quý vị sẽ mang bệnh mạn tính.

Chưa có cách điều trị viêm gan B
nhưng chúng ta có thể ngăn ngừa

bệnh viêm gan B bằng cách tiêm một
loại vắc-xin an toàn và hiệu quả.

VẮC-XIN VIÊM GAN B
3 mũi tiêm trong khoảng 6
tháng.
An toàn và hiệu quả ngay cả
đối với trẻ sinh non.

BẢO VỆ CON CỦA QUÝ VỊ

KANSAS PERINATAL
HEPATITIS B PREVENTION
PROGRAM

Bé sơ sinh của quý vị cần thêm sự chăm
sóc đặc biệt.

(CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA VIÊM
GAN B CHU KỲ SINH KANSAS)

Ngay Sau
Sinh

Vắc-xin Viêm gan B
Globulin Miễn dịch Kháng
Viêm gan B (HBIG)

1-2 tháng

Liều vắc-xin viêm gan B thứ
hai

6 tháng

Liều vắc xin viêm gan B thứ
ba

9 tháng

Xét nghiệm huyết thanh sau
khi tiêm vắc-xin (PVST)

HBIG NGAY SAU SINH

Globulin Miễn dịch Kháng Viêm gan B (HBIG) là
loại thuốc giúp cơ thể của con quý vị kháng lại vi
rút ngay lập tức. Thông báo với bác sĩ của quý vị
rằng con quý vị cần tiêm HBIG ngay sau sinh.

PVST LÚC 9 THÁNG

Xét nghiệm huyết thanh sau khi tiêm vắc-xin
(PVST) xác nhận con quý vị không bị nhiễm
viêm gan B và được bảo vệ không bị mắc bệnh
viêm gan B.

Chương trình của nhà nước và
sở y tế địa phương hỗ trợ cho
quý vị trong việc giúp bảo vệ
trẻ khỏi bệnh viêm gan B.

Tiêm chủng tại các tế

địa phương và xét nghiệm
miễn phí luôn có sẵn tại các
tiểu bang.

Nhắc lịch tiêm chủng và xét
nghiệm cho con quý vị.
Đây là câu trả lời cho bất cứ
câu hỏi hoặc quan ngại nào
quý vị có về quý vị và bé sơ
sinh của quý vị.

