Viêm gan siêu vi B,
viêm gan siêu vi C
và HIV

Kiểm tra trong thời gian
ở trại giam

Vietnam

Viêm gan siêu vi C là...
Một loại vi khuẩn được tìm thấy trong máu và truyền từ máu sang

máu, ví dụ sử dụng chung ống chích dơ, không tiệt trùng. Việc này
có thể xảy ra trong quá trình sử dụng dụng cụ y tế không tiệt trùng
và xăm mình.

Sử dụng chung ống chích và các dụng cụ hút thuốc nghiện ví dụ

như muỗng hay giấy bạc cũng có thể lây truyền vi khuẩn trong máu

Những người có bệnh viên gam siêu vi B có thể

không có những triệu chứng gì hết nhưng nếu

không chữa trị sẽ dẫn đến tổn thương gan có

thể làm ung thư gan

Hãy kiểm tra trong thời gian ở trong trại giam!

Viêm gan siêu vi B là...
một vi khuẩn tìm thấy trong máu và chất dịch trong cơ thể. Nó cũng
được lây truyền giống như viêm gan siêu vi C nhưng cũng có thể
được lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn hay từ mẹ
truyền sang con trong thời gian sinh.

Tiêm ngừa có sẵn để phòng ngừa nhiễm bệnh.

Đề nghị bạn hãy thực hiện phòng ngừa trong

thời gian ở trong trại giam – hãy hỏi nhân viên

y tế trong trại giam.

Hãy tiêm ngừa viêm gan siêu B trong thời gian ở trong trại giam!

HIV là…
một loại vi khuẩn trong máu và trong chất dịch cơ thể ví dụ như là
tinh trùng

HIV ảnh hưởng đến hệ kháng thể. Vi khuẩn có thể được truyền từ
tiếp xúc máu giống như viêm gan siêu vi nhưng cũng có thể được
lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn.

Phương pháp trị liệu dành cho HIV có sẵn và

được cung cấp trong trại giam. Sử dụng bao

cao su sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi HIV.

Hãy kiểm tra HIV trong thời gian ở tù!

Sử dụng trại giam là nơi có thể tìm
thêm nhiều thông tin….

và được kiểm tra

Tờ rơi này đưa ra thêm thông tin cho ba loại vi khuẩn: viêm

gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C và HIV. Đây là những căn

bệnh nguy hiểm bởi vì không có triệu chứng rõ ràng nên người

bệnh không biết mình mắc bệnh.

Điều quan trọng là cần phải hiểu được cách lây truyền để bạn

có thể phòng ngừa nhiễm bệnh. Nếu bạn nghĩ rằng mình có

nguy cơ bị nhiễm bệnh thì chương trình kiểm tra và chữa trị có

sẵn trong trại giam.

Vi khuẩn lây truyền qua máu có thể
ngăn ngừa
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Không sử dụng tiêm chích hay dụng cụ sử dụng thuốc chung cho
bất cứ các loại thuốc nào
Bảo đảm các dụng cụ dùng cho hình xăm hay xỏ lỗ tai, cơ thể
phải được tiệt trùng

Luôn luôn sử dụng bao cao su để tránh bệnh lây qua đường tình
dục

Viêm gan siêu vi B, C và HIV có thể chữa trị được. Sau khi được
kiểm tra, phương pháp trị liệu có thể được thực hiện trong thời
gian ở trại giam. Nếu bạn nghĩ mình có nguy cơ nhiễm B hay C
và muốn được kiểm tra (việc kiểm tra máu rất đơn giản) hay
muốn tìm hiểu thêm thông tin, hãy nói với y tá hay bác sĩ trong
trại giam tại bộ phận y tế.
Cũng đừng quên yêu cầu tiêm ngừa viêm gan siêu vi B!
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