
  LiverWELL App mới
Công cụ và thông tin mới nhất giúp  

quý vị quản lý sức khỏe lá gan 

Ứng dụng

Nhận tin nhắc  
các buổi hẹn và  
giờ uống thuốc 

Thông tin và sự  
hỗ trợ dễ dàng  

tiếp cận

Lưu lại các  
hồ sơ kết  

quả và theo dõi 
tiến triển

Lưu các điều  
cần nhớ và câu  
hỏi ở một chỗ 

Tìm hiểu bằng 
nhiều ngôn ngữ 

khác nhau

• Riêng tư và an toàn • Sự hỗ trợ đáng tin cậy cho nhiều loại bệnh gan khác nhau 
• Ứng dụng nhằm mục đích giúp quý vị hiểu và quản lý tốt hơn sức khỏe lá gan   

Xem mọi chi 
tiết trên trang 

mạng của 
chúng tôi

Tải xuống 
ứng dụng 
MIỄN PHÍ 
hôm nay 

       Chẩn đoán có bệnh viêm gan là tình huống có thể làm cho quý vị cảm thấy khó hiểu và mất 
kiểm soát. Các kết nối dẫn đến thông tin và sự hỗ trợ cũng như các công cụ hữu ích trong ứng dụng 
LiverWELL app có thể giúp quý vị quản lý tình trạng sức khỏe của mình. Hãy cho mình quyền lực và sự 
hiểu biết để hợp tác với các hỗ trợ y tế.          Andrée, thành viên cộng đồng từng trải

       Đối với những người sống với bệnh viêm gan virút hoặc các loại bệnh gan khác, hiểu và quản lý công việc 
chăm sóc sức khỏe của họ có thể đầy thử thách. Tìm được nguồn hỗ trợ và thông tin phù hợp cho việc tự quản 
lý sức khỏe cũng có thể là điều khó khăn. Các công cụ như ứng dụng LiverWELL app có thể thực sự giúp họ theo 
sát việc chăm sóc sức khỏe, tìm lời khuyên và thông tin, và giúp họ chủ động và luôn khỏe mạnh!
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