
KIỂM TRA GAN ĐỊNH KỲ
đơn giản, dễ dàng...và  có thể cứu mạng sống bạn

TẠI 
SAO 

phải kiểm tra 
gan định kỳ?

BAO 
LÂU

Tôi cần kiểm tra 
gan một lần ? 

ĐIỀU 
GÌ

diễn ra trong lúc 
kiểm tra gan

Nếu bạn bị viêm gan – siêu vi B hay 
siêu vi C – thì bạn dễ bị bệnh về gan 
hơn – những bệnh như chai gan (bị 
thẹo), ung thư gan, và  suy gan.

Bạn  có  thể  cần  chữa  trị  cho  bệnh 
viêm  gan  siêu vi B  hay  C  của  bạn  
ngay  khi  bạn  vẫn  thấy  khỏe  mạnh.

Việc kiểm tra gan định kỳ cho phép 
người ta theo dõi tình trạng của lá gan 
của bạn. Bạn có thể thảo luận với bác 
sĩ của bạn về cách trì hoãn tiến trình 
hư hại của gan và quyết định khi nào 
bắt đầu việc chữa trị.

Hãy  nói  chuyện  với  bác  sĩ  của  
bạn để  được  kiểm  tra  gan  định  kỳ.

Việc kiểm tra gan cho bạn có thể bắt đầu 
bằng việc thử nghiệm chức năng của gan 
và những thử nghiệm khác để đo lường sự 
hoạt động của gan hiệu quả đến mức nào. 
Những thử nghiệm máu này có thể được 
bác sĩ gia đình  hay bác sĩ chuyên khoa 
của bạn sắp xếp.

Trong trường hợp xét nghiệm   FibroScan 
không thể thực hiện được, ,  vỉệc siêu âm 
gan có thể được  tiến hành . Điều đáng 
mừng là cả hai thủ thuật này đều đơn giản, 
dễ dàng và không đau đớn gì cả. 

Sau khi kiểm tra xong, chuyên viên chăm 
sóc sức khỏe có thể giải thích kết quả và 
bàn thảo về những thay đổi trong cách 
sống, các phương thức chữa trị và thời 
điểm cho  lần kiểm tra tới của bạn. 

Tùy theo kết quả của việc kiểm tra 
gan lần trước của bạn mà người 
ta sẽ cho bạn biết là bạn cần phải 
được kiểm tra gan vào mỗi ba, sáu 
hay 12 tháng.

Tôi có thể biết thêm bằng cách nào? 

www.loveyourliver.com 

1300 437 222

Việc kiểm tra gan không phải là điều đáng lo lắng.
Hãy hỏi bác sĩ của bạn để được 
kiểm tra gan định kỳ hôm nay.

 

Jen Anderson được chẩn đoán bị viêm gan C năm 1990. Bà đã   được  kiểm tra gan 
định kỳ và điều này đã  giúp  bà biết được khi nào bà cần  phải  điều trị.  Jen đã được 
chữa trị thành công và hiện nay bệnh viêm gan siêu vi C của bà đã  được chữa dứt..  
Jen nói
Tôi khẩn khoản yêu cầu những ai bị viêm gan siêu vi B hay C – 
hay nghĩ là mình có thể bị  những bệnh này – hãy đi kiểm tra gan 
định kỳ. Kiểm tra gan định kỳ đã giúp  tôi quyết định khi nào bắt 
đầu việc chữa trị,  và  điều này đã  cứu sống   tôi.


