
 ىپاتیت سی چیست؟

ىپاتیت بو معناا  لتااايااد  اسا   لسات 

ىپاتیت سی نٌعی عاواٌنات ًل ایا   ل  

لسااات  اااو تاااٌساااد ً ااا ً  ل ااا اااا  

ش ه،عامل ل ن بیما   با خملاو باو  اسا  

 باعث لتاياد  س  می شٌ .

لغلب لف ل  مساال باو ً ا ً  ىاپااتایات 

سی ىیچ عالمت ً نشانو ل  حس نامای 

 نن  ،   حقیقت خیلای ل  ن  ىاا حااای 

ممکن لست ن لنن   او ل ان ً ا ً     

ب نشا  مٌجٌ  می باش  . ىپااتایات سای 

 کی ل  چن  ان ناٌو ً ا ً  ىاپااتایات 

بٌ ه ً عمٌماا باعاناٌل   اکای ل  جا   

ت  ان ل ان ً ا ً  ىاا ل  ن   اا  مای 

 شٌ .

 عالئم ىپاتیت سی چیست؟

خساگی ،تب،تاياٌو ًلشاااياا   ام،    

مواصل ً ماىیچو ىا ،    ش   پٌسات 

 ً چشم ىا ،م فٌو      ا  م  نگ

 

 عفًوت مشمه َپبتیت سی چیست؟

 

َپبتیت سی در میبن افزادی کٍ بزای چىدذ  

سبل بٍ ایه بیمبری مبتال بًدٌ اودذععد دت      

 اغ ی سیزيس کبذ ي سزطبن کبذ است.

سیزيس کبذمی تًاوذ مىجز بٍ فطبر خًن ببال 

در رگ َبی متػل بٍ کبذ عتجمع مبیدادب    

در ضکم عخًوزیشی یب کبدًدی عرگ َدبی       

بشرگ ضذٌ عبٍ خػًظ در مزی ي مدادذٌ       

عسردی }سرد ضذن پًست {ي اسیب مغدشی    

 گزدد .

 

 آسمبیطُبی تطخیػی َپبتیت سی

 

_آسمبیص َبی مدخدتد دن خدًودی بدزای             

تطخیع ابتال بٍ َپبتیت سی عاستفبدٌ مدی  

 ضًد.

_ایه آسمبیص َب بزای تطخیع يیزيس در    

 بذن ي سطح فابلیت يیزيس می ببضذ.

_در افرادی کٍ دچار مشکالک ک کک ک ی        

َمچًن سیريز ک  ی شک ٌ اوک ممکمکالکه          

است از پیًو  ک   استفکادٌ شکًد _ _ا که            

ط ک    BيAافراد َمچىیه با   برای َپاتیت 

وظر پکسشکم مکجکااکس ياکشکیکىکٍ شکًد_                       

احتمال اوتقال ي ريس َپاتیت سی از مکادر  

احتمال اوتقال  يجکًد  بٍ جىیه چق ر است؟

دارد _ خطر ابت  بٍ بیماری در َىگام تکًاک     

بیشتر است _وًع زا مان در میسان ابکتک  بکٍ       

 بیماری وقشی و ارد  

وًزادان يمادران م ت  بٍ ي ريس َپکاتکیکت    

 سی چگًوٍ بررسی می شًو ؟



ببیذ در مبٌ َبی باذ تًلذ میشان اوتی ببدی 

 َپبتیت سی اوذاسٌ گیزی ضًد.

 راٌ َبی اوتقبل َپبتیت سی

 _يجًد سببقٍ مبتال اس وظز تشریق خًن  

 _کبرکىبن حزفٍ ای پشضکی

 _يجًد اختالال  رفتبری در ريابط جىسی

 _ماتبدان بٍ مًاد مخذر تشریقی

 _َمسزان آلًدٌ بٍ َپبتیت

 _متًلذیه اس مبدر آلًدٌ بٍ َپبتیت  

_دریبفت طب سًسوی ي یب خبلکًبی }تبتدً    

 بب سًسن َبی آلًدٌ{

_افزادیکٍ بزای مذ  طًالوی دیبلیش مدی     

 ضذٌ اوذ.

ضیز دَی در مبدران مبتال بٍ َپبتیت سی 

 چگًوٍ است؟

مىبای جُت ضیز دَی ایه مبدران يجدًد  

وذارد تىُب ببیذ دقت ضًد َدىدگدبخ سخدم       

 ضذن پستبن مبدر خطز ابتال يجًد دارد .

متبسفبوٍ جُت پیطگیزی اس َپبتیت سدی  

 ياکسىی يجًد وذارد.

 _مػزف سبشیجب  ي میًٌ جب  تبسٌ

_در غًر  ضذیذ بًدن بیمبری کبذی ببیذ اس 

مػزف سیبد مًاد گًضتی خػًغب گًضت قزمش 

خًدداری ي بٍ جبی آن اس گًضت سفیذ  مبَیع 

 مزغعي پزيتئیه گیبَی استفبدٌ ضًد 

_اس مػزف غذاٌ َبی ديدی کٍ ویتزا  َستىذ 

مبوىذ کبلببسعسًسیس ي یب مػزف افشيدوی َبی 

 ضیمیبیی خًراکی ببیذ خًد داری کزد.

 _اغًال اس پزخًری يچبقی ببیذ ديری کزد.
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 ياحذ آمًسش سالمت 

 کمیتٍ امًسش بیمبرستبن غذیز     
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