
 تعریف بیماری هپاتیت ب

کبذ دٍهیي عضَ بضسگ بذى است  کتِ       

ًقص رخیشُ ساصی ٍ سَخ  ٍ ساص هتَاد  

ؼزایی دس بذى ٍ دفع سوَم ٍ هَاد هضتش  

سا بش عْذُ داسد گاّی اٍقات ایتي عضتَ       

هْن دچاس ٍسم یا التْتا  هتی ضتَد ٍ          

ًویتَاًذ کاس خَد سا بِ خَبی اًجام دّتذ  

 کِ بِ ایي حال  ّپاتی  هی گَیٌذ .

ّپاتی    یکی اص ضایع تشیتي ٍیتشٍ      

ّایی اس  کِ ایي بیواسی سا ایجاد هتی    

کٌذ .ّپاتی    هوکي اس  باعج سیشٍص  

کبذی ،سشطاى کبذ ٍ ًتاسستایتی کتبتذ        

 ضَد .

احسا  ًاساحتتتی ،     عالیم هپاتیت ب: 

خستگی ،بی اضتْایی ،تَْع،استفشاغ،دسد 

عضالًی،سشدسد ٍ تب خفیف اس  گاّتی  

 

 بعذ ایي دٍسُ چٌذ سٍصُ ،یشقاى یا صسدی  

 دس پَس  ٍ سفیذی چطن ایجاد هی ضَد.

 

راه های عمده سرایت هپااتایات ب      

 کدامند؟

 _تضسیق خَى ٍ فشاٍسدُ ّای الَدُ اى 

_استفادُ اص سشًگ ّای هطتشک بخػتَظ   

 دس هعتاداى تضسیقی 

_بکاس بشدى ابضاس ٍ ٍسایل الَدُ}تیػ ،سیتص    

 تشاش،ٍسایل تاتَ،خالکَبی....{

 _اًتقال اص هادس بِ جٌیي

 _توا  جٌسی با افشاد الَدُ

 

تشخیص بیماری هپاتیت ب چاواه ا     

 است؟

با اصهایص ختَى تطتختیتع دادُ هتی              

ضَد .بشای بشسسی ٍجَد آًتی طى ٍیتشٍ      

 اًجام هی ضَد .

 

 

ياکسیىاسیًن کٍ وًبت ايل بٍ فاصلٍ یک     

مکاٌ ا  وکًبکت         5ماٌ ي وًبت سًم بٍ فاصلٍ 

 ايل می باشذ بُتریه راٌ پیشگیری است.

 _عذم استفادٌ ا  سروگ مشترک 

 _داشته ريابط جىسی مطمعه 

_عذم استفادٌ ا  تیغ ،مسکًاک یکا سکایکر            

 لًا م شخصی الًدٌ  

_رعایت بُذاشت در مراکز دوذان پزشکی  

 ،آ مایشگاٌ َا ي....

چه کسانی باید واکسن هپاتیت       

 دریاف  نمایند؟



افزاد پزخطز جىسی َمعتادان تشریقی 

_تیماران تحت درمان دیالیش ،تاالسمی َ 

 HIVٌمُفیلی تیماران مثتال تً 

 رفتگزان شٍز داری  _

 _خاوً سالمىدان 

_کلیً پزسىل شاغل در مزاکش درماوی 

تستزی َ سزپایی کً تا خُن َ تزشحات 

آغشتً تً خُن سزَ کار دارود مثل 

پششکان ،پزستاران ماما ٌا کارشىاسان 

 آسمایشگاي ٌا 

 درمان

درصد اس تشرگ ساالویکً تا  59حدَد 

ایه َیزَص آلُدي می شُود طی شش ماي 

حتی تدَن دارَ کامال تٍثُد می یاتىد 

}مُارد حاد{کً پششکان اغلة استزاحت 

،مصزف مایعات فزاَان ،مصزف غذا 

ٌای سالم َ اجتىاب اس الکل تُصیً 

 هیکٌٌذ .

دسغذ افشاد هضهي هی ضًَذ چٌذ  5حذٍد 

 داسٍ بشای دس هاى ایي بیواسی ٍجَد داسد.

 

 هٌابع:

 پشستاسی داخلی جشاحی بشًٍش سَداسث

8102 

 40085584-100ضواسُ تلفي بیواسستاى:

ًکات قابل تَجِ بشای ضوا هذدجَی 

 هحتشم:

0........... 

8......... 

0........... 

 تسمً تعالی  

 

 

 

 

 

داًطگاُ علَم پضضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ 

 دسهاًی گیالى  

 

               Bهپاتیت 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍاحذ آهَصش ساله  

 کویتِ آهَصضی بیواسستاى ؼذیش 
   0411تیش 


