
Quyền và trách nhiệm của quý vị:  
Sống chung với bệnh viêm gan B hoặc viêm gan C

Ở Úc, những người mắc bệnh viêm gan B (viêm gan B) và bệnh viêm gan C (viêm gan C) có 
quyền được bảo vệ tránh bị phân biệt đối xử. Những người sống chung với viêm gan B hoặc 
viêm gan C cũng có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

· Quý vị có quyền khiếu nại nếu quý vị bị đối 
xử không công bằng hoặc không hài lòng với 
chất lượng dịch vụ.

· Chuyên viên y tế chỉ được thu thập thông tin 
sức khỏe của quý vị hoặc thực hiện các xét 
nghiệm khi có sự đồng ý của quý vị.1 

· Chỉ có một vài trường hợp một cơ quan y tế 
có thể tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị, 
chẳng hạn như khi có rủi ro nghiêm trọng đe 
dọa tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của 
quý vị hoặc người khác, trong trường hợp 
luật pháp yêu cầu, hoặc trong trường hợp có 
rủi ro đến sức khỏe cộng đồng.2

· Quý vị có thể yêu cầu chủ lao động của mình 
thực hiện các điều chỉnh hợp lý để quý vị có thể 
hoàn thành các nhiệm vụ bình thường. Quý vị 
rất có thể sẽ cần cung cấp giấy chứng nhận y 
tế.3

· Chủ lao động không được nói với người khác 
rằng quý vị mắc bệnh viêm gan B hoặc viêm gan 
C nếu không có sự cho phép của quý vị,4 nhưng 
quý vị cần suy xét kỹ về lý do quý vị muốn cho 
họ biết.  

Quý vị có quyền được hưởng 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất 
lượng và bảo mật 

Quý vị có quyền được bảo mật 
thông tin tại nơi làm việc và được 
điều chỉnh công việc hợp lý  
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Nguồn tài liệu này chỉ cung cấp thông tin khái quát và không nhằm thay thế việc tư vấn pháp lý hoặc y khoa. Quý vị nên tìm tư vấn độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên 
các thông tin được cung cấp tại đây.

Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin chi tiết về các quyền và trách nhiệm 
của quý vị khi sinh sống với bệnh viêm gan B hoặc viêm gan 
C, vui lòng truy cập hepatitisaustralia.com/your-rights-and-
responsibilities hoặc gọi điện thoại đến Đường Dây Thông Tin 
về Bệnh Viêm Gan theo số 1800 437 222 để trao đổi với tổ 
chức bệnh viêm gan cộng đồng ở tiểu bang hoặc vùng lãnh 
thổ của quý vị. 

Quý vị có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng 
Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, có một vài trường hợp quý vị phải tiết lộ rằng mình hiện 
đang bị hoặc trước đây đã từng bị mắc bệnh viêm gan. 

Nếu quý vị mắc bệnh viêm gan B hoặc C, quý vị có thể chọn nói cho bạn bè và thành viên 
nào trong gia đình biết, nhưng quý vị nên cân nhắc việc nói cho những người có thể đã bị 
phơi nhiễm với vi-rút biết để họ có thể được xét nghiệm và nếu cần thì sẽ được điều trị. Nếu 
họ chưa bị phơi nhiễm với vi-rút, họ có thể được tiêm vắc-xin để không mắc bệnh viêm gan B 
trong tương lai. Nếu quý vị không cảm thấy thoải mái khi nói với những người có thể đã bị phơi 
nhiễm với vi-rút, quý vị có thể yêu cầu bác sĩ cho họ biết dưới hình thức ẩn danh.

Nếu quý vị muốn hiến tặng nội tạng 
hoặc tinh trùng, quý vị sẽ được xét 
nghiệm viêm gan B và viêm gan C. Quý 
vị vẫn có thể hiến tặng nhưng điều 
này sẽ được quyết định tùy theo từng 
trường hợp cụ thể.8

Quý vị có thể cần cho công ty bảo 
hiểm của mình biết rằng hiện tại quý 
vị đang mắc bệnh viêm gan B hoặc 
viêm gan C, nếu sức khỏe của quý vị 
có thể ảnh hưởng đến quyết định của 
họ hoặc các điều khoản và điều kiện 
bảo hiểm cho quý vị. Nếu không cho 
họ biết, họ có thể vô hiệu hóa hợp 
đồng của quý vị trong trường hợp quý 
vị cần đòi bồi thường bảo hiểm.6

Nếu quý vị là nhân viên y tế, quý vị phải 
tuân theo các hướng dẫn của quốc gia 
về việc tiết lộ thông tin liên quan đến 
vi-rút truyền qua đường máu:7 www1.
health.gov.au/internet/main/publishing.
nsf/Content/cda-cdna-bloodborne.htm

Nếu quý vị đang nộp đơn xin visa để 
sinh sống ở Úc, quý vị cần trả lời trung 
thực tất cả các câu hỏi. Quý vị nên tìm 
đến một đại diện di trú có đăng bạ để 
được giúp đỡ trước khi nộp đơn xin 
thường trú hoặc nhập quốc tịch. Trong 
một số trường hợp, quý vị có thể phải 
làm xét nghiệm viêm gan. 

Nếu quý vị là một thành viên của Lực 
Lượng Quốc Phòng Úc (ADF), quý vị 
phải cho ADF biết.6

Quý vị không được hiến máu hoặc 
huyết tương nếu hiện tại quý vị mắc 
bệnh viêm gan B hoặc viêm gan C, hoặc 
trước đây quý vị đã từng mắc bệnh 
viêm gan C.5
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