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Khái niệm chung 
Viêm Gan C là một loại vi-rút gây ảnh hưởng đến gan của quý vị. Vi-rút này lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với máu như dùng 
chung kim tiêm không sạch, xăm mình không khử trùng, các sản phẩm máu bị nhiễm bẩn hoặc các thủ thuật y tế không 
khử trùng ở nước ngoài.
Viêm gan C hiện có thể được chữa khỏi và bác sĩ gia đình (general practitioner-  GP) có thể chỉ định điều trị cho quý vị. Điều 
trị viêm gan C rất quan trọng vì điều này sẽ mang lại cho quý vị chất lượng cuộc sống tốt hơn, cải thiện sức khỏe của gan và 
giảm nguy cơ mắc các bệnh gan nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư gan

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe thể chất của quý vị bao gồm cả sức khỏe của gan. Sau đó, họ có thể thiết lập kế hoạch dùng 
thuốc để điều trị viêm gan C. Bác sĩ sẽ chọn một loại thuốc để điều trị chủng vi-rút cụ thể của quý vị. Bác sĩ cũng có thể 
thảo luận về việc tự chăm sóc nhằm giúp quý vị cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của mình.
Nếu quý vị gặp phải các vấn đề về y tế khác, bác sĩ có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa để giám sát việc điều trị 
của quý vị.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó?
Điều trị Viêm Gan C trong thời gian ngắn từ 8 đến 12 tuần tùy thuộc vào kế hoạch điều trị mà quý vị đã chọn. Bác sĩ có thể 
thăm khám cho quý vị trong thời gian này để đảm bảo không có vấn đề gì. Sau khi quý vị điều trị xong, bác sĩ sẽ kiểm tra 
xem bệnh viêm gan C của quý vị có được chữa khỏi hay không.
Nếu vẫn có thể phát hiện được viêm gan C, bác sĩ sẽ giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa. Hầu hết những người tuân 
thủ theo kế hoạch điều trị và uống thuốc hàng ngày sẽ loại bỏ sạch hết vi-rút.

Tôi nên làm gì?
Uống thuốc mỗi ngày theo chỉ dẫn. Bỏ lỡ nhiều hơn một viên 
mỗi tuần sẽ làm giảm cơ hội loại bỏ vi-rút. Nếu quý vị đang gặp 
khó khăn trong việc tuân thủ theo kế hoạch điều trị của mình, 
hãy trao đổi với bác sĩ gia đình của quý vị. 
Sau khi khỏi bệnh, vẫn có thể tái nhiễm vi-rút. Hãy trao đổi với 
bác sĩ gia đình của quý vị về các cách thức để tránh bị bệnh lại.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào? 
Khu Vực Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney điều hành các 
phòng khám gan dành cho bệnh viêm gan C và các bệnh về 
gan khác. Các phòng khám nằm ở các Bệnh Viện Bankstown, 
Campbelltown và Liverpool. Bác sĩ gia đình của quý vị có thể giới 
thiệu cho quý vị nếu cần.
Để biết thông tin và hỗ trợ về bệnh viêm gan C, quý vị có thể liên 
lạc với Đường Dây Hỗ Trợ về Bệnh Viêm Gan theo số 1800 803 990.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
Nếu quý vị muốn đọc thêm về bệnh viêm gan C, các nguồn sau đây có thể giúp quý vị.

• Viêm Gan NSW – điều trị viêm gan C: hep.org.au
• Viêm Gan Australia – viêm gan C: hepatitisaustralia.com
• Kênh Sức Khỏe Tốt – viêm gan C: betterhealth.vic.gov.au
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Tôi có nên gặp bác sĩ chuyên khoa không?

Phương pháp điều trị hoạt động như thế nào?

Tôi có thể bị bệnh lại nếu tôi đã được điều trị 
không?

Tôi có thể hiến máu không?

Tôi có thể nói chuyện với ai nếu tôi cần hỗ trợ?

Làm thế nào tôi có thể giữ cho gan của tôi khỏe 
mạnh?

Tôi nên hỏi bác sĩ của 
mình những gì?


