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CÁCH ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN C MỚI, CHỮA DỨT HƠN
95% CA BỆNH.

CÁC CÁCH ĐIEU TRI VIÊM GAN C ĐÃ
THAY ĐOI

VIÊM GAN C LÀ GÌ?

Các cách điều trị viêm gan C mới dễ áp dụng, ít tác dụng phụ

nguyên nhân gây bệnh gan. Nếu không điều trị, bệnh này có

và chữa dứt hơn 95% ca bệnh. Người từ 18 tuổi trở lên có siêu

thể gây tử vong. Vì vậy, đừng trì hoãn. Hãy xin được điều trị

vi khuẩn viêm gan C và có thẻ Medicare đều có thể được điều

càng sớm càng tốt.

trị bằng các liệu pháp này.

LÀM XÉT NGHIEM
Vì bệnh viêm gan C thường không có triệu chứng, người bệnh

Viêm gan C là loại siêu vi khuẩn làm gan bị viêm và có thể là

HÀNH TRÌNH CUA BENH NHÂN ĐIEU
TRI VIÊM GAN C
BỆNH NHÂN TỪ 18 TRỞ LÊN
ĐI GẶP BÁC SĨ

có thể bị bệnh viêm gan C trong nhiều năm, gan bị hư hại mà
không hay biết. Và bất cứ ai cũng có thể bị lây bệnh này. Bất
kỳ trường hợp tiếp xúc máu với máu cũng có nguy cơ, dù là xài

Quý vị có thể cần thử máu
hoặc làm các xét nghiệm
khác

chung vật dụng tiêm chích, bàn chải đánh răng và dao cạo, thiết
bị xăm người và xỏ lỗ không vô trùng hoặc bị thương vì kim và
vật sắc nhọn tại nơi làm việc. Cách duy nhất để biết chắc là làm
xét nghiệm. Nếu nghi ngờ mình có thể bị viêm gan C, quý vị hãy

THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ
XÉT NGHIỆM VỚI BÁC SĨ

yêu cầu bác sĩ cho làm xét nghiệm máu ngay hôm nay.

ĐIEU TRI

Sức khỏe
của gan

Giờ đây đã có các cách điều trị mới.
MỚI

DỄ DÀNG

TÁC DỤNG PHỤ

CHỮA DỨT

• Thuốc viên mới, mỗi ngày.
• Dễ dàng, ít tác dụng phụ, để quý vị có thể tiếp tục sinh hoạt.
• Chữa dứt, tỷ lệ chữa dứt hơn 95%.

bác sĩ sẽ quyết định quý
vị có được điều trị hay
không hoặc quý vị có thể
được giới thiệu đến gặp
bác sĩ chuyên khoa

ĐEM TOA THUỐC ĐẾN
NHÀ THUỐC TÂY
nhiều khi nhà thuốc Tây
phải đặt mua thuốc

Nếu không phải là bệnh nhân của bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ gia

HO TRO
Hepatitis Victoria Infoline
Đt: 1800 703 003, Thứ Hai đến thứ Sáu, 9:00 sáng – 5:00 chiều
Email: info@hepvic.org.au
Hepatitis Victoria Support
www.hepvic.org.au/supportgroups
Hepatitis Victoria HepConnect
Kết nối với thiện nguyện viên từng trải để giúp quý vị trên
chặng đường điều trị của mình
www.hepvic.org.au/HepConnect

DiCH Vu
Loại viêm
gan C

Tìm dịch vụ y tế healthdirect.gov.au
Liver Clinics www.hepvic.org.au/LiverClinics
NSP directory aivl.org.au/nsp/
Truy cập toàn bộ dịch vụ Hepatitis Victoria
tại www.hepvic.org.au/services

BÀI VIET TRUC TUYEN VÀ DIEN ĐÀN
Viêm Gan C Úc Á (Hep C Australasia) hepcaustralasia.org/
Bài viết trực tuyến về điều trị của
hrvic.org.au/the-blog/

khoa gan và mọi xét nghiệm đều cập nhật, quý vị sẽ có thể
lấy toa thuốc và đem đến nhà thuốc Tây địa phương.

Thông tin về điều trị Hepatitis Victoria
www.hepvic.org.au/hepctreatment
Better Health Channel, Victorian Government
betterhealth.vic.gov.au

Harm Reduction Victoria

Nếu đã là bệnh nhân của phòng khám gan hoặc bác sĩ chuyên
được điều trị gần như ngay lập tức. Hãy lấy hẹn ngay hôm nay,

THÔNG TIN

BẮT ĐẦU UỐNG THUỐC
Hãy bảo đảm quý vị uống
trọn đợt thuốc

đình của quý vị sẽ giúp giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa
hoặc phòng khám để được làm các xét nghiệm cần thiết trước

CÁC TO CHUC KHÁC
Harm Reduction Victoria hrvic.org.au
VACCHO vaccho.org.au
Victorian AIDS Council vac.org.au
Living Positive Victoria livingpositivevictoria.org.au
Cancer Council of Victoria cancervic.org.au

khi bắt đầu được điều trị. Bác sĩ gia đình cũng có thể kê toa các
loại thuốc mới.

DUT HAN

TÁI KHÁM VỚI BÁC SĨ
Be Free From Hep C được Chính phủ Tiểu bang Victoria trợ giúp

Việc điều trị có công dụng nhanh chóng. Quý vị có thể hết bị

beFreefromhepc.org.au

bệnh viêm gan C chỉ vỏn vẹn trong ba tháng.

beFreefromhepc.org.au

