
مهمترینیکی از یک بیماري ویروسی و "یب"هپاتیت
که ممکن است به صورت حاد یا ع عفونت کبد استانوا

.مزمن بروز کند

:هاعالیم و نشانه
معموالً پس از . باشدو صدا سربیتواند میآن عالیم 

که از نهفتگیي ورود ویروس به بدن و پس از دوره
الیم شبه ع. ند ماه متغیر استچچند هفته تا 

،، درد شکمهضما، سوءهاشتهاییبی:سرماخوردگی مانند
،کندبروز میو خستگی ضعفاحساس ، بدندرد عمومی

به ممکن است عالیم زردي با بهبود عالیم مقدماتی 
مدفوع کمرنگ شدن وادرار همراه تیره رنگ شدن 

.وز نمایدرب

:راههاي انتقال
انتقال از  راه جنسی
ریق مادر آلوده به فرزندانتقال از ط
آلودههاي خونیوردهآفرراه خون واز
انتقال از طریق اقدامات دندانپزشکی و بهداشتی -

.غیر استریلآرایشی

 و معاشرتبوسیدن ،سرفه،از طریق عطسهبیماري
داشتنحضوردر یک کالس، روزمره نظیر دست دادن

شده و خوردن منتقل نغذا مکان یکدر یا
. ایزوله کردن بیمار نیست

:رماند
 عالیم فاز استراحت در بستر تا زمان فروکش کردن

.دگردتوصیه میحاد
بر حسب لزوم  توسط پزشکیضد ویروسي هادارو

.شودتجویز می

:افراد در معرض خطر
پرسنل شاغل در مراکز درمانی بستري و سرپایی ي کلیه

به خون در تماس هستندکه با خون و ترشحات آغشته
کارکنان آزمایشگاه، ماماها، ، ، پرستارانپزشکان:مانند(

افرادي که همودیالیز ، )چیان واحدهاي درمانینظافت
هاي وردهآشوند، دریافت کنندگان خون و فرمی

بند و بار افراد بیمبتالیان به هموفیلی و تاالسمی، ،خونی
.معتادان تزریقیواز نظر جنسی

:هاي تشخیصراه
هاي باديها و آنتیژنشناسایی آنتی،مهمترین آزمون

.باشدویروس در خون می

:پیشگیري
 آن استتزریق واکسنبهترین راه مقابله با بیماري.
ًبدو مراجعه،نوبت و به فواصل3در واکسن معموال
تزریق .دوشتزریق میمراجعه ماه پس از اولین 6ماه و 1

.گیردعضالنی صورت میرت به صو
اند الزم است نوزادانی که از مادر آلوده متولد شده

.گلوبولین نیز دریافت کنندعالوه بر واکسن، ایمنو

اجتناب از خالکوبی و تتو .

انجام حجامت در مراکز بهداشتی .

خطررعایت بهداشت جنسی و اجتناب از رفتارهاي پر.

گ مشتركعدم استفاده از سرن.

بند و سایر وسایل استفاده از دستکش، عینک و پیش
حفاظت فردي در افرادي که با خون و ترشحات بدن 

.بیماران سر و کار دارند

 اما تا به حال اند که مواجه با ویروس داشتهافرادي در
باال نرفته براي هنوز بادي آنها آنتییا تیتراند واکسن نزده

.دارندساعت فرصت72ایمنوگلوبولین حداکثر تاتزریق 

:آموزش به بیمار و خانواده
 بهداشت فردي را رعایت نموده و از وسایل شخصی

.استفاده نمایید) مسواك، تیغ اصالح:مانند(مجزا

 از ریختن و پاشیدن خون، بزاق و دیگر مایعات بدن
در محیط جلوگیري کرده و در صورت وقوع آن محل 

عفونی یا آب ژاول ضد% 10کلریت با محلول هیپورا 
.نمایید

 بدن آلوده از تماس مستقیم خون، بزاق یا دیگر مایعات
و یا مخاط افراد دارد با فردي که زخم باز در پوست

) از طریق جنسیو مثل مخاط چشم (تحت تماس
.نماییدجلوگیري
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کز ه به مراعاجرتمامی اعضاي خانواده خود را با م
به صورت رایگان "بی"بهداشت بر علیه ویروس هپاتیت

.واکسینه نمایید

 با همسر خود تا کامل حفاظت نشده از تماس جنسی
بادي پس از کنترل آنتیوواکسیناسیونسه نوبت شدن 

واکسیناسیون خودداري نموده و در صورت تمایل از 
.کاندوم استفاده نمایید

رت واکسیناسیون کامل زم به ذکر است که در صوال
با راحتی و آرامش به ارتباط توانید اعضاي خانواده می

.قبلی خود با ایشان ادامه دهید

و یا نیاز آزمایشگاه ،در صورت مراجعه به دندانپزشکی
.اطالع دهیدرا به عمل جراحی حتماً بیماري خود 

احساس "یب"هپاتیتبه ي ابتالدر مراحل اولیه
هایی هباشد لذا الزم است برنامم شایع میخستگی از عالی

.تنظیم کنیدخودجهت محدود کردن فعالیت

اشتهایی به دلیل بی"یب"در مراحل اولیه هپاتیت
ي غذایی به صورت تهوع یا استفراغ یک برنامه

رژیم که شامل حجم کم زیاد و هاي وعده
باشد میپروتئین با چربی متعادل کربوهیدرات، کمپر

.شودتوصیه میبراي شما 

 کبد از طریق برخی از داروها اینکه دفع به دلیل
الزم است قبل از مصرف هر گونه دارو گیرد انجام می

.ابتدا با پزشک خود مشورت کنید
 اجتناب نماییدمصرف الکلاز.

 به بار جهت معاینه و آزمایش ماه یک6ناقلین سالم هر
.مراجعه نمایندپزشک خود 

 با مراجعه "یب"آلوده به ویروس هپاتیتزنان باردار
توانند احتمال ابتالي تدابیر الزم میانجام به پزشک و 

با تزریق واکسن و (نوزادشان را کاهش دهند
.)بدو تولدبه نوزاد در گلوبولین ایمنو

ان رایدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

شهید اکبرآباديمرکز آموزشی درمانی 

در مورد 

چه می دانید؟

پمفلت آموزشی مددجو
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