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Tổng quan







Virus  viêm gan B  



Bệnh lây truyền qua những đường nào ?



Đường lây truyền



Đường lây truyền



Diễn tiến bệnh



Bệnh viêm gan biểu hiện như thế nào?



Dấu hiệu của bệnh viêm gan



Dấu hiệu của bệnh viêm gan (tt)

-Không có triệu chứng ,phát hiện vô tình qua thăm khám sức khỏe

hoặc khám vì một bệnh lý khác



Điều trị :

• VGSV B cấp : Nghỉ ngơi Kiêng rượu bia , tránh sử dụng các thuốc chuyển hóa qua gan

• VGSV B mạn : Tùy theo trường hợp có chỉ định điều trị đặc hiệu .

Những trở ngại trong điều trị hiện nay : 

- Chưa có thuốc diệt virus triệt để

-Thời gian điều trị lâu dài

-dễ tái phát khi ngưng thuốc nên cần tuân thủ điều trị để tránh kháng thuốc .



Biến chứng :



Phòng ngừa

• Không tiếp xúc với dịch tiết ,máu ..của người bệnh khi đang có vết thương .

• Không dùng chung các dụng cụ tiêm chích ,đảm bảo vô trùng khi làm các thủ

thuật …)

• Quan hệ tình dục an toàn ( Dùng bao cao su , không quan hệ tình dục với nhiều

người …)

• Tiêm vắc xin phòng bệnh ,đăc biệt trên các đối tượng nguy cơ ( chồng /vợ bị

bệnh ,trẻ sinh ra từ mẹ có VGSV B , người thường sử dụng chung kim tiêm ,

người thường xuyên tiếp xúc bệnh phẩm …)



Phòng ngừa



Những vấn đề cần biết về bệnh VGSV B

• Bệnh phổ biến toàn cầu , Việt Nam có số người nhiễm bệnh cao

• Bệnh do virus viêm gan B ( HBV) gây ra 

• Bệnh có thể lây truyền qua đường máu ,đường tình dục ,từ mẹ truyền sang con 

• Viêm gan virus B ( VGSV B ) có thể diễn tiến cấp tính hoặc chuyển sang mạn tính và

có thể đưa đến xơ gan và ung thư gan

• Chi phí điều trị cao Hiện nay chưa có thuốc điều trị triệt để .Chủ động phòng ngừa là

cách tốt nhất . 

• Tiêm phòng bằng vắc –xin làm giảm số người nhiễm mới



Cảm ơn quý vị đã lắng nghe


