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     Hepatit B Persiska
     

 
 

 هپاتيت ب، قابل توجه بيماران
 
 

برگه اطالعاتِی پزشک متخصص بيماری های واگيردار.  برای بيماراندستورالعمل هااطالعات و   
 
 

  چيست؟هپاتيت ب
فونی بيماری ع. اين بيماری منجر به عفونت کبد می شود.  هستيدهپاتيت بشما دچار نوعی عفونت ناشی از ويروس 

تقريبًا نيمی از همه بزرگساالنی که دچار .  در تمام جهان وجود دارد و در برخی کشورها بسيار رايج تر استهپاتيت ب
 فوری اين بيماری عبارتند نشانه های. اين بيماری عفونی می شوند، هيچ يک از نشانه های بيماری را بروز نمی دهند

خارش نيز ممکن است به بيمار دست .  مبهم در شکم، درِد بدن و تباز حالت تهوع، بی اشتهائی، خستگی، دردهای
اگر فرد مبتال در سن . عالوه بر اين ممکن است پوست بدن بيمار و سفيدی چشم وی نيز دچار زردرنگی شوند. بدهد

گر فرد مبتال در ا. بزرگسالی به اين بيماری دچار شده باشد، بيماری در اغلب موارد پس از چند ماه کامًال مداوا می شود
. شود) مزمن(سن کودکی به اين بيماری دچار شده باشد، خطر بيشتری وجود دارد که اين بيماری درازمدت   

 
 راه های سرايت

اين سرايت ها می تواند .  از راه تماس خون آلوده به پوسته های غشائی و يا پوست آسيب ديده سرايت می يابدهپاتيت ب
آن افرادی از اعضای خانواده و يا نزديکان شما که ممکن است نياز . نوادگی صورت گيرداز راه تماس های نزديک خا

.به تزريق واکسن داشته باشند، می توانند بطور رايگان از اين خدمات استفاده نمايند  
ماری را به مادران مبتال به اين بيماری، می توانند در هنگام زايمان و در موارد نادری در هنگام بارداری نيز اين بي

استفاده از وسائل تزريق که از . اين عفونت ممکن است از راه نزديکی جنسی نيز سرايت يابد. کودک خود سرايت دهند
. استفاده شده اند نيز می تواند موجب سرايت اين بيماری شودهپاتيت بسوی فرد مبتال به   

 
 بارداری و زايمان

مادران باردار . گام زايمان اين بيماری را به کودک خود سرايت دهدمادری که دچار اين بيماری است، می تواند هن
بايستی در هنگام نخستين ديدار از مرکز خدمات درمانی مادران، اطالعات مربوط به ابتالی خود به اين بيماری را به 

ی خود نيز واکسينه نوزاد بالفاصله پس از تولد واکسينه خواهد شد و سپس در طول نخستين سال زندگ. ماما گزارش دهند
.  پيشگيری شودهپاتيت بخواهد شد تا از بروز بيماری عفونی   

 
 رهنمود های بهداشتی

اگر کسی به شما کمک می دهد، بايستی از دستکش های . زخم های کوچک و بزرگ را بدقت پانسمان نمائيد* 
آن لکه های خون که بطور مثال . دی نمائيدوسائل خون آلود را پيش از بدور انداختن بسته بن. پالستيکی استفاده نمايد

. و يا با مواد ضد عفونی کننده مشابه تميز نمائيد" ويرکون/کلورين"روی کف خانه بوجود آمده است را با   
 

  دستورالعمل ها
اگر پزشک تان ضروری بداند که شما وقت تازه ای نزد وی بگيريد و آزمايشات ضروری جديدی بدهيد، بايستی نزد * 

.برويدوی   
. هنگام مراجعه به مراکز درمانی و درمانگاه دندانپزشکی بايستی بگوئيد که دارای عفونت واگيردار خونی هستيد*   
اگر پوست در معرض خون . اگر قطرات خون شما به چشم، بينی يا دهان کسی وارد شود، بايستی آنرا با آب بشوئيد* 

شما بايستی به . در الکل ضد عفونی نمود" کلرهگزيدين"آنرا با مايع قرار گرفته باشد، می توان پس از شستشو با آب 
 است و وی بايستی در اولين فرصت با هپاتيت بشخص مزبور اطالع دهيد که خون شما آلوده به عفونت واگيردار 

.ری نماينددرمانگاه  عمومِی محِل خود و يا با درمانگاه عفونی تماس بگيرد تا آنان در مورد تزريق واکسن موضع گي  
وسائل نظافت شخصی خود مانند تيغ ريش تراشی، ماشين ريش تراشی، مسواک و مانند آنها را به ديگران قرض * 

.ندهيد واز وسائل ديگران استفاده ننمائيد  
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زاگر مواد مخدر به خود تزريق می نمائيد، بايد فقط از سرنگ و سوزن خودتان استفاده نمائيد و اجازه ندهيد ديگران ا*   
 

نبايد از فنجان مخصوص مخلوط کردن و وسائل تزريق مشترک با ديگران استفاده نمائيد و اين .  آنها استفاده نمايند
. وسائل بايستی آنچنان نگاهداری شوند که موجب خطر واگيری برای ديگران نباشند  

 قرار داشته باشيد که در معرض شما نبايستی خود را خالکوبی نمائيد، گوش خود را سوراخ نمائيد و يا در مکانی* 
اگر با اين حال شما بخواهيد اين کار را انجام دهيد، بايد بگوئيد که مبتال به . ابزار تيز و برنده و در خطر خونريزی باشيد

. هستيدهپاتيت ب  
. هستيدهپاتيت بشما موظف هستيد پيش از همخوابگی، به شريک جنسی مربوطه اطالع دهيد که مبتال به *   
، مقعد يا دهان شود و )واژن(ن موضوع مربوط به آنگونه فعاليت های جنسی است که آلت تناسلی مرد وارد مهبل اي

. همچنين ديگر فعاليت های جنسی که می تواند دربردارنده خطر گسترش بيماری واگيردار باشد  
)  واکسينه شده استهپاتيت ب عليه قبًال اين بيماری را داشته است و يا(اگر شريک جنسی شما دارای مصونيت نيست * 

در تمامی مدت همخوابگی بايد از کاپوت استفاده . بايستی برای پيشگيری از ابتالء به بيماری از کاپوت استفاده نمائيد
.نمائيد  

 داشته باشند، موضوع را به پزشک معالج خود هپاتيت باگرهمسر و يا عضو خانواده شما نياز به تزريق واکسن ضد * 
.ع دهيداطال  

. شما نبايد عضو و يا بافت خود را به منظور پيوند دادن اهدا نمائيد. اهدا نمائيد) اسپرم(شما نبايد خون و منی *   
 

(Smittskyddslagen) شما مبتال به نوعی بيماری شده ايد که بر اساس قانون پيشگيری از شيوع بيماری واگيردار 
 را رعايت نحوه رفتار و برخوردهستيد دستورات پزشک تان درمورد لذا موظف . برای عموم مردم خطرآفرين است

پزشک متخصص بيماری های واگيرداراگر بخواهيد در اين دستورات تجديد نظر شود، بايستی با . نمائيد  
.  تماس بگيريد (Smittskyddsläkare) 

 
 


