
ــک ــتی ــیعفون ــتویروس ــه اس ــثک ــابباع الته
ــد ــیکب ــودم ــیيدوره.ش ــی15آننهفتگ روز60ال

آ هپاتیـت نـه هپاتیـت این نـوع  از آنجائیکه .باشدمی
هپاتیـت  آنبـه دلیـل همـین بهبهپاتیتو نهاست 

NonA nonBگویندسیهپاتیتیا.

:عالیم
ارد در مو،باشدبدون عالمت ممکن است بیماري این 
، مفـرط خسـتگی ،اشتهاییبی:شاملبیماري عالئم حاد

ـ دزیرراستسمت(شکمدرد، استفراغ، تهوع ، )هـا دهن
زردي، مــدفوعشــدنرنــگکــم، ادرارشــدنتیــره

.استمفاصلدردو تب، پوست

:رخطمعرضدرافراد
تزریقیمخدرموادبهمعتادین.

مثـل خونیهايوردهآفرخون و کنندگاندریافت:
.فراد مبتال به تاالسمی و هموفیلیا

لیزيدیاافراد.

ــان ــتکارکن ــاي مراقب ــتیه ــانیوبهداش و درم
.کارکنان آزمایشگاه

ایــن بــاعفــونیمــادرانازشــدهمتولــدنــوزادان
.ویروس

یـا  شـریک بـا جنسـی يرابطـه داشتن يدر موارد

آلودهجنسیيشرکا.

:لانتقاهايراه
دلیـل بـه تزریقـی مخـدر مـواد بهمعتادینبیندر

.استریلغیرومشتركسرنگازاستفاده

سـوراخ و حجامـت ، تـو تَ، خالکوبیقطریازانتفال
.گوشکردن

پوسـت  بـا آلـوده خونتماسیا آلودهخونانتقال
.)دهانوچشممثل (مخاط زخمی یا 

انتقال از مادر به جنین.

:پیشگیري
بهداشترعایتتیهپاتنوعایندرپیشگیري

:باشدمیفردي

وسـایل الزم ازاقـع ومدربهداشتیاکزرمکارکنان
وکننـد استفاده و عینکگان،دستکش:مانندحفاظتی

.نمایندواکسینهب هپاتیتابرربدرراخود

تیـغ ،تـراش ریش:مانندوسایلیمشتركمصرفاز ،
.بپرهیزیدموچینو گیرناخن، مسواك

صورتدروپرهیزجنسیباريوبندبیاز

.شوداستفادهکاندومازنامطمئن جنسیتماس

ـ مودررااسـتریل نکات گـوش کـردن سـوراخ عق
بـه مراکـز   آن کـردن سـوراخ جهت و یدینمارعایت

.کنیدبهداشتی مطمئن مراجعه

نداردواکسنسیهپاتیت:توجه.

:درمان
:استراحت

باشیدداشتهاستراحتمتناوبِهايدورهدر طی روز 
.کنیدخوددارياسترسرپوشدیدفعالیتهايازو 

:غذاییرژیم
 پرکربوهیدرات و کـم  غذاي در موارد حاد بیماري

، مرغ، گوشت:مثلمقويغذاییموادسپس پروتئین و 
، هامیوهانواع، غالت، حبوبات، لبنیات، مرغتخم، ماهی

.را مصرف کنیدهادانهزمغوجیلآ، تازهسبزیجات

سـرخ غـذاهاي ، الکـل مصـرف ازشـود میتوصیه
، کالبـاس ، آمـاده غـذاهاي ، چـرب پـر لبنیات،کردنی

خـودداري غیـر بهداشـتی  کیـک وشکالت، سوسیس
.کنید

کنیدمصرففراوانمایعاتپزشک يطبق توصیه.

حجـم درراغذااستفراغوتهوعداشتنصورتدر
.کنیدمصرفبیشتردفعاتبهوکم

١

٢٣



:دارودر هنگام مصرف توصیه 

اسـتامینوفن : داروهایی با دفع کبـدي ماننـد  مصرفاز
.کنیدپزشک خودداريتجویزبدون

:درمانپیگیري
معاینــات انجــامجهــتدرمــانشــروعصــورتدر

تعیـین شـده بـه    طبـق زمانبنـدي   ،آزمایشوايدوره
.کنیدمراجعهخود پزشک

ــورتدر ــروزص ــب ــدعالیم ــوع:ی مانن ــداومته ، م
کبـودي ،هوشـیاري سـطح درتغییـر ، زردي، استفراغ

,شـکم تـورم ،مـدت طـوالنی خـونریزي ، طبیعـی غیر

مثـل  (طبیعیهاي غیرخونریزي از محلو وزنافزایش
خــونریزي از مــدفوع ســیاه رنــگ و ،خــون در ادرار

.به پزشک خود اطالع دهید)زخم

انتقال ازپیشگیريجهتمالزمراقبتهاي
:دیگرانبهویروس

 به خـون و  هاملحفهولباسهادر صورت آغشته شده
.یدیبشوداغآبباجداگانهترشحات بدن آنرا 

نکنیداهداخونهرگز.

از بی بند و باري جنسی بپرهیزید.

عضالنیوجلديزیراتقتزریازامکانحدتا
.یدیانمپرهیز

ِهرازقبلراهاسینهنوكبایدمبتاليِ شیردهزنان
ــار ــیردهیب ــیربرش ــد،س ــورتدرکنن ــركص وت

موقتطوربهشیردهی،هاسینهنوكدرخونریزي
.شودریختهدورودوشیدهشیريهمهوهشدقطع

سـرنگ وسـوزن ازحتمـاً مبـتال تزریقـی معتادان
،تـراش ریـش :ماننـد خـود شخصـی وسایلواستریل

.کننداستفادهجداگانه تیغومسواكموچین، 

بپوشانیدمناسبپانسمانبارازخمهاوبریدگیها.

بهمراجعهصورتدرالزماحتیاطاترعایتجهت
ازراپرسـنل  آزمایشـگاه ودندانپزشکی،پزشکیمرکز

.دیسازآگاهخودوضعیت

رانایدرمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلوماهدانشگ

شهید اکبرآباديمرکز آموزشی درمانی 

در مورد

چه می دانید؟

مددجوپمفلت آموزشی 
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کبد

شماره تلفن 
:بیمارستان
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