
 پیشگیري از بیماري هپاتیت
 واکسیناسیون گروههاي در معرض خطر. -
 شناسایی مادران آلوده به ویروس. -
 بیماریابی در گروه هاي در معرض خطر. -
  ضدعفونی کردن کلیه لوازم جراحی، داندانپزشکی و پزشکی -
 استفاده از سرنگ و سوزن استریل. -
 آزمایش خون از کلیه اهداء کنندگان خون.  -
 جلوگیري از خال کوبی و ختنه اطفال به صورت سنتی. -
هرگز از حوله، مسواك و تیغ ریش تراش به صورت  -

 مشترك استفاده نشود. 
جلوگیري از بی بند و باري هاي جنسی و پایبندي به  -

 اخالق خانواده 
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یک تا دو هفته پیش از آغاز بیماري و تا چهار هـفـتـه پـس از آن از          
طریق مدفوع دفع می شود که خطر انتقال بـه دیـگـران وجـود دارد.        

 .به ندرت از طریق خون و فرآورده هاي خونی منتقل می شود Aهپاتیت 
 

 Aپیشگیري از بیماري هپاتیت  راه هاي
رعایت بهداشت فردي شامل شستن دستها قبل و بعـد از غـذا       •

 خوردن. 
 ضد عفونی کردن میوه ها و سـبـزیـجـات قـبـل از مصـرف.                •

 ضد عفونی کردن وسایل بیمار.
دفع بهداشتی فاضالب جهت جلوگیري از آلودگی آب، میوه ها،   •

 سبزیجات و خوراکی ها.
رعایت بهداشت فردي شامل شستن دست ها قبل و بعد از غذا    •

 خوردن
 

 C  هپاتیت

ممکن است منجر به ایجاد سیروز، خونـریـزي      Cعفونت هپاتیت 
مانند هپاتـیـت    Cگوارشی ، نارسایی و بد خیمی کبد شود. هپاتیت

B شانس زیادي براي تـبـدیـل    مزمن، اگر بدون درمان رها شود ،
شدن به سیروز، سرطان کبد یا احتماالً نارسایی کبـد را خـواهـد         

ترین دلـیـل      اصلیC  داشت.هم اکنون نارسایی کبد بدلیل هپاتیت  
 .پیوند کبد در ایاالت متحده است

اند عالمت و شکایت مشخصـی    گرفتهCافرادي که هپاتیت  بیشتر
افراد عالیمی شبیه آنفلوآنزا دیده می شود  که  اما دربعضیندارند.  

اشتهایی، تهوع و استفراغ، تب، ضعف، خستـگـی و         عبارتند از: بی
 درد خفیف شکم. 

پـررنـگ و زردي       شوند شـامـل: ادرار      عالیمی که کمتر دیده می
راه کشف موارد   تنها  Bباشند. همانند هپاتیت   چشمها و پوست می

 مثبت از طریق آزمایش خون است.
  

 Bافرادي که در معرض خطر ابتالءبه ویروس هـپـاتـیـت      
 هستند عبارتند از:

باز)، کارکنان مراکـز       شرکاي جنسی آلوده (به خصوص مردان همجنس
درمانی به ویـژه جـراحـان، دنـدانـپـزشـکـان، کـارکـنـان                   -بهداشتی

کـنـنـدگـان از        آزمایشگاههاي بالینی، کارکنان بخش دیالیز، استـفـاده    
داروهاي وریدي و شیرخواران به دنیا آمده از مادران آلوده  و بیمـارانـی   

هاي خونی هستنـد   که به میزان زیاد در معرض دریافت خون یا فرآورده
 باشند.  و یا دچار اختالل ایمنی می

هاي عادي    ازطریق حیوانات و تماس Bبه یاد داشته باشید که هپاتیت 
و روزمره نظیر دست دادن، معاشرت کـردن، در یـک کـالس حضـور           
داشتن و در یک مکان غذا خوردن انتقال پیدا نمی کند. مبتـالیـان بـه     

توانند ازدواج کنند ولی قبل از ازدواج باید همسر برعلیـه     می Bهپاتیت 
 ویروس هپاتیت واکسینه شود.

  Aهپاتیت 
این بیماري، یرقان همه گیر نیز نامیده می شود. بیمـاري واگـیـرداري          

ایجاد می شود. بیمـاران مـنـبـع         Aاست که به وسیله ویروس هپاتیت 
اصلی انتشار عفونت هستند و بیماري از طریق آب و مواد غذایی آلوده،    

 دست و لوازم آلوده بیمار (ظروف) قابل انتقال است. ویروس به مدت 
     

 هپاتیت چیست؟
 

هپاتیت به معنی ایجاد التهاب و تورم در کبد اسـت و بـه علـل            
مختلف از قبیل داروها، الکل، ویروسها یا  عوامل ایمنی و... ایجاد 

 شود. می
 شود. هپاتیت خود به دو نوع حاد و مزمن تقسیم می 

شود که کمـتر از شـش مـاه           هپاتیت حاد: به مواردي اطالق می
یابد و کار کبد به  ادامه یافته وبیماري کبد به طور کامل بهبود می

گردد و یا آنکه حمله حاد ظرف مدت کوتاهـی      حد طبیعی باز می
 شود. منجربه از بین رفتن بافت کبد و مرگ می

شود کـه تغیـیرات التهابـی        هپاتیت مزمن: به مواردي اطالق می
 بیشتر از شش ماه در کبد ادامه داشته باشد. 

 باشند.        یکی از علل مهم ایجاد هپاتیت ویروس ها می
 :Bویروس هپاتیت  

 انسان تنها میزبان طبیعی این ویروس است. 
ویروس می تواند مدت ها در محیط زیست زنده بمانـد و کـامالً      
پایدار است. در دوره نهفتگـی  بیمـاري و در مرحلـه حـاد آن،                 

از خصوصـیات ایـن ویـروس دوره          ویروس در خون وجود دارد.   
 ماه است.                             6هفته تا 6نهفتگی طوالنی بین

در خون، سرم، ادرار و مایعـات بـدن (بـزاق،           Bویروس هپاتیت 
 ترشحات واژن و اسپرم) وجود دارد. 

 : Bراههاي انتقال بیماري هپاتیت 
هـاي    از مادر آلوده به نوزاد در زمان تولد، از بافت خون و فرآورده 

خونی آلوده، تماس جنسی با فرد آلوده، اسـتفاده از وسـایل فـرد       
سـوراخ کـردن گـوش بـا         پزشکی، خالکوبی،  آلوده، وسایل دندان

تـراش،    هاي غیربهداشتی، استفاده مـشترك از تیـغ ریـش         روش
گیر، مسواك و یا سرنگ آلوده و سابقه هپاتیت در خـانواده          ناخن

 می باشد.
 
 
 


