
SƠ ĐỒ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN VIÊM GAN C 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBsAg (+) 

- Ghi “Sổ đăng kí 

bệnh nhân viêm 

gan B” 

- Tư vấn bước đầu 

cho BN và gia 

đình về tiêu chuẩn 

chẩn đoán, điều 

trị, quá trình điều 

trị viêm gan B 

Tái khám định kỳ. Thời gian tái khám 

tùy theo tình trạng bệnh nhân 

(-) 

(+) 

Chẩn đoán xác định viêm gan virut B 

mạn 

Đánh giá các tiêu chuẩn về chỉ định 

dùng thuốc kháng virut 

Điều trị 

 

Theo dõi điều trị 

Xử trí các tác dụng không mong 

muốn 

- HBsAg (+) > 6 tháng hoặc HBsAg (+) và anti-

HBc IgG (+) 

- AST, ALT tang từng đợt hoặc liên tục > 6 tháng 

- Có bằng chứng tổn thương mô bệnh học tiến 

triển 

(-) 

(+) 

Các xét nghiệm đánh giá trước 

điều trị 
(-) 

1. Công thức máu, urê, creatinin, điện giải đồ  

2. Đánh giá chức năng gan (AST, ALT, GGT, 

bilirubin, albumin, AFP, tỷ lệ prothrombin, INR)  

3. X-Quang tim phổi thẳng   

4. Siêu âm ổ bụng  

5. Đánh giá tình trạng xơ hóa gan (sinh thiết gan, 

hoặc Fibrotest, hoặc Fibroscan, hoặc APRI)   

6. anti-HCV, anti-HIV  

7. Test định tính thử thai với bệnh nhân nữ. 
 

- Tuân thủ điều trị 

- Tháng đầu: AST, ALT, Creatinin 

máu 

- Định kỳ 3-6 tháng: AST, ALT, 

Creatinin máu, HBeAg, Anti-HBe, 

HBV DNA, định lượng HBsAg. 

- Sau khi dừng thuốc: theo dõi lâm 

sàng và AST, ALT, Creatinin máu, 

HBeAg, Anti-HBe, HBV DNA để 

theo dõi tái phát 

Đủ tiêu chuẩn điều trị 

- ALT tăng trên 1,5 lần giá trị bình thường hoặc 

có bằng chứng xác nhận có xơ hóa gan tiến 

triển/xơ gan bất kể ALT ở mức nào 

- và: HBV DNA > 20000 IU/ml nếu  HBeAg (+ 

hoặc HBV DNA > 200IU/ml nếu HBeAg (-) 



 


