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  (03-02-2017)، د ناروغانو لپاره معلومات Hepatit Bیا هیپاتیت بی ۍځوانانو تور زیړ وتنکید 
 .د ډاکترانو پاڼه ېڅخه  د ساتن د ناروغانو لپاره معلومات او د رفتار مقر رات. د ساری ناروغیو

 

 ؟ړلراودغه معلومات په الس  سوولی تا

یا هیپاتیت بی لری. په دغه پاڼه کی د تور زیړی په هکله  ۍښکاره کړه چه ته تور زیړ يداس ېد وینی یوی معاین

 پاملرنه وکړی.باید یا هیپاتیت بی لری کومو شیانو ته  ۍمعلومات او دا چه ته چه تور زیړ

 

  دی؟ يهیپاتیت بی څه ش

کی موجود وی. امکان  )یلکه من(، په وینه او د بدن په ځنی مایعاتو کی  ځکرویروس دی چه په  يهیپاتیت بی یو داس

حتی د هیپاتیت بی نښی هم  ۍبیله دی نه چه په دی خبر وی. که سړ يپه اوږده موده کی هیپاتیت بی ولر ۍلری چه سړ

 الملد ستونزو  ځکرعفونت لرل  کوالی شی د په بهیر کی د  لونونلری بیا هم دا یوه ډیره ساری ناروغی ده اود ډیرو ک

 .ځېوګر

 

 په هیپاتیت بی سړی څرنګه اخته کیږی؟

کی تقریبا  ۍکال د احصایی په اساس په نړ ۲۰۱۶د   (WHO)ډیر خلک هیپاتیت بی لری. د نړیوال روغتیایی سازمان

 .انتقالیږيپه وخت کی  یږوند ز څخهکسان هیپاتیت بی لری. د دوی زیاتی برخی ته هیپاتیت بی د مور  همیلیون ۲۴۰

 

د  .انتقالیږيهمدا راز هیپاتیت بی د جنسی اړیکو په وخت کی د کندوم یا فوقانی نه د استفادی نه کولو په صورت کی هم 

د  يد شونډو د الری یا د خول ېد جنسی آل/  ېجنسی اړیکو ټول ډولونه: بیله کندوم نه د مقعد د الری، د ښځو د جنسی آل

 .انتقال شيکیدای شی د هیپاتیت بی ویروس  په صورت کېد جماع او الری 

 

وینی ته د هیپاتیت بی ساری وینه داخله شی، د  يد سړ يکه چیر انتقال شيپه وسیله هم  ېهیپاتیت بی کیدای شی د وین

زخم ته. که وینه په جوړ پوستکی تویه شی نو د دی نه  لوڅیا خولی د الری، یا یوه  يمخاطی غشا مثال سترګو، پوز

 .نه انتقالیږيهیپاتیت بی 

 

 /بشقابونو /یا د مشترکو ګیالسونو اخلینیسی یا مچی  ېد ملګرو سره لیدنه کتنه کوی مثال یود بل سره غیږ یکله چه سړ

 .نه انتقالیږي، په دی توګه هیپاتیت بی ويقاشوغو او پنجو نه استفاده ک

 

 ، زه باید څه وکړم؟انتقال نشينورو ته  څخهلپاره چه هیپاتیت بی زما د دی 

 چه ستا ډاکتر تا ته تجویز کړی دی، مراعات کړی: رفتار الندی مقررات ته باید د

  چه ستا معالج ډاکتر تا ته د بیا راتګ لپاره ټاکلی دی، ډاکتر ته ورشیکې ته باید په هغه وختونو. 

  ووایی چه ته هیپاتیت بی لری کوي،ته باید هغه چا ته چه جماع ورسره. 

  که چیری هغه څوک چه ته ورسره جماع کوی معافیت نلری یعنی کوم وخت په هیپاتیت بی اخته شوی وی یا د

 فوقانی نه استفاده وکړی.  /کنډومشوی وی، نو ته باید د  نهیپاتیت بی په مقابل کی واکسی

  د چارو د پرستارۍ غوښتنه کوی، نو ته  باید دوی ته ووایۍ چه ستاسو وینه  نوروغتیایی او د غاښوکله چه ته د

 ساری ده.

  که چیری ته  په ځان باندی خالونه وهۍ، خپل غوږ سوری کوۍ یا کومه بله داسی تداوی چه هلته په پوست کی

ه  باید ووایۍ چه تاسی د وینی ساری وینه راځی مثال د بدن په کوم ځای کی د اوسپنی حلقی آویزانول، نوت

 عفونت لری.

 ئد برس نه استفاده مه کو نود بل چا سره په ګډه توګه د ږیری د پاکۍ او د غاښو. 

  زخم ته ورننوتله، نو ته باید هغه ته ووایی چه  لوڅکه چیری کوم سړی ستا د وینی سره په تماس کی شو، مثال

ستا وینه په هیپاتیت بی ساری ده، تر څو دی وکوالی شی د هیپاتیت په مقابل کی زر تر زره په ووړیا توګه 

 واکسین شی.

 که ته د پیچکاری یا ستنو څخه استفاده کوی نو ته باید د دوی نه د بل چا سره په ګډه استفاده ونکړی. ته باید د 

 ګډولو او نورو شیانو څخه د بل چا سره په ګډه استفاده ونکړی.

 .ته حق نلری چه خپله وینه ورکړی، منی، هګی یا د بدن کوم غړی بل چا ته د پیوند لپاره وبښی 
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 د هیپاتیت بی په مقابل کی واکسین ته اړتیا  ېغړ ۍکه چیری د ستا د جنسی اړیکو کوم شریک او یا د کورن

 ر ته دا ووایه. لری، نو خپل ډاکت

 هم شته دی: حفظ الصحی مشورید دی لپاره چه هیپاتیت بی نورو کسانو ته سرایت ونکړی، د 

 .دی ته پاملرنه کوه چه حتی په کوچنی زخم باندی هم پلستر یا یوه لته ولری 

 .که چیری کوم څوک ستا زخم پاسمان کوی، نو هغه باید پالستیکی دستکشونه په السونو واغوندی 

  په کثافت کې یي وینه لرونکی مواد په ښه توګه مثال په دوو کڅوړو کی واچوه او وتړه، د دی نه د مخی چه

 .واچوي.

  کیدای شی په ماشین کی ومینځل شی.، نو کی ستا په جامو ستا وینه ولګیده 

  وارتیږل کیږی. بیا مثال په غولی باندی باید په یوه داسی کاغذ پاکی شی چه بیا هغه لری  پاتي کیدلد وینو

 .ل شيپه دقیقه توګه ومینځ وغولی په اوبو او د پاکولو په مواد

 د دی نه د مخه چه زه د چا سره جماع وکړم، کوم شی ته باید پاملرنه وکړم؟

یعنی په هیپاتیت (ته باید خپل جنسی ملګری ته ووایی چه ته هیپاتیت بی لری. که چیری ستا جنسی ملګری معافیت نلری 

 )خته شوی وه یا د هیپاتیت بی په مقابل کی واکسین شوی بی ا

 

کلینیک ته والړ شی تر  /له دی د مخی چه تاسی جماع وکړی، نو تر ټولو نه به دا ښه وی چه ته د هغه سره خپل ډاکتر

  څو هغه په وړیا توګه د هیپاتیت بی په مقابل کی واکسین شی.

 

که چیری تا کوم څوک د سرایت د خطر سره مخامخ کړی وی د مثال په توګه بیله کندوم نه د یوه داسی نفر سره چه 

، کیدای شی چه دا نفر هم وروسته واکسین شی تر څو د سرایت خطر کم شی. که سړی د کولواکسین شوی نه وی جماع 

 ه ولری.دوو روځو په بهیر کی واکسین شی نو واکسین به ډیره ښه اغیز

 

 د کنټرول لپاره زه باید څو ځلی خپل ډاکتر ته ورشم؟

ستا ډاکتر تصمیم نیسی چه ته څو ځلی هغه ته ورشی. په زیاتو حاالتو کی دا کار په کال کی یو ځل کیږی، مګر په ځنی 

 حاالتو کی زیاتی لیدنی کتنی ته اړتیا وی.  

 

 آیا د هیپاتیت بی لرل خطرناک دۍ؟

، مګر د دوی یوه برخه رامنځته کوينه  هستونز ځکر کومهچه هیپاتیت بی لری زیاته برخه هیڅکله د لپاره د هغو کسانو 

د ستونزو سره مخامخ کیدای شی. په ډیرو بدو حاالتو کی  ځکرپه بهیر کی د عفونت د لرلو په نتیجه کی د  لونود ډیرو ک

 شی.په سرطان اخته  ځکرد وچیدلو یا د  ځکرکیدای شی دوی د 

 

، او که تا درملنی ته اړتیا درلودله، ستا درملنه به ړيمعاینه ک ځکرکله چه ته د خپل ډاکتر سره ګوری نو بیا به ډاکتر ستا 

 .وشی

 

 آیا د هیپاتیت بی په مقابل کی درملنه موجوده ده؟

. که يته اړتیا نلر ې، مګر ځوان کسان په زیاتو حاالتو کی کومی درملنېدرملنه کیږ يکه دی ته اړتیا وی نو د سړ

 ته ووایی. سوډاکتر به تا سودی ته اړتیا درلودله نو ستا سوتا يچیر

 

د ستونزو خطر کم  ځکرچه د  ې، مګر کوالی شیسيکامال جوړ کړی یا عفونت له منځه و يکوالی چه سړ يدرملنه نش

 کړی.

 

 آیا زه کوالی شم پالر یا مور شم؟

د باید  ۍد جنسی اړیکو ملګر سوماشوم ولرۍ،  ستاچې ی چه تاسی هڅه وکړی کهو! دا مهمه ده چه د دی نه مخ

  )د مثال په توګه له واکسین نه وروسته(هیپاتیت بی په مقابل کی معافیت ولری 

 

یوه طریقه موجوده ده چه ماشوم ته د هیپاتیت بی د ویروس د سرایت مخه ونیول شی. کیدای  يکه ته حامله یی نو داس

ماشوم به د هیپاتیت بی  ته د هیپاتیت بی په مقابل کی یوه درملنه تجویز شی. سوپه وروستیو وختو کی تا ۍشی د حاملګ

څو  هکال کی څو ځل يوروسته واکسین، او بیا  د عمر په لمړ يپه مقابل کی معافیت په الس راوړی: د زږیدلو نه سمدست

 دوزی. په دی توګه به ماشوم ته د سرایت خطر ډیر لږ وی.
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 یا زه کوالی شم هر ډول کار یا فعالیتونه ولرم؟آ

موجود وی پکې وی چه خطر  يکار داس سو. که ستاوکړي.کوالی شی هر ډول کار  يکه چیری سړی هیپاتیت بی ولر

 ي، نو په دی صورت کی د خپل ډاکتر سره خبريپه ځان داسی ووهل شی چه وینه به تری راش سوچه یو شی به ستا

. همداراز که ته مطمئن نه یی چه آیا کوالی شی د کوم خاص مسلک درس ووایی، د خپل ډاکتر سره خبری وکړه. ئوکړ

 ته ووایی چه ته هیپاتیت بی لری. مالکته مجبور نه یی چه د خپل کار 

 

ډاکتر  سووکړه. ستا يد خپل ډاکتر سره خبر - کله کله وینی کیږی  ۍچه هلته سړ ېداسی یو سپورت وکړ يکه ته غواړ

 به د دی قضاوت کوی چه آیا دا مناسبه ده چه ته دا کار وکړی یا نه ده.

 

 دا څه مانا لری؟ ،هیپاتیت بی د سرایت د مخنیولو په قانون کی شامل دۍ

 .يلپاره دی چه ځنی عفونتونو، د مثال په توګه هیپاتیت بی، نورو کسانو ته سرایت ونکړ يد سرایت د مخنیوی قانون د د

 

  .حق لری ېهیپاتیت بی لری د هیپاتیت بی لپاره د وړیا ساتنی او درملن ته چه

ماده وګوره. همدا راز ته باید د سرایت په  ۴ته باید د رفتار هغه مقررات چه ستا ډاکتر تا ته درکړی، مراعات کړی، 

 ماده وګوره. ۱۲کشفولو کی هم مرسته وکړی، 

 

د ډاکتر  يچه ستا په نظر اشتباهی ده، ته کوالی شی د سرایت د مخنیو که تا ته د رفتار یوه داسی مشوره درکړه شوه

 والیتی شورا کی تماس ونیسی.  /سره په خپله منطقه

 

 دا څه مانا لری؟  - د سرایت کشفول

هم کنټرول شی او عفونت  ځکرلپاره چه د دوی  يکسان چه هیپاتیت بی لری پیدا شی، د د يدا ډیره مهمه ده چه نور داس

 يچه د کومو کسانو سره تا جنس ي. که ته هیپاتیت بی لری نو ته باید خپل ډاکتر ته ووایينورو کسانو ته سرایت ونکړ

د مثال په توګه د پیچکاری یا ستنو نه په ګډه توګه (درلودلی، یا تا دوی د سرایت د خطر سره مخامخ کړی دی  ېاړیک

هغه څه چه ته وایی هغه پټ ساتل  هم باید د هیپاتیت بی لپاره معاینه شی. يپوه شی چه دو ي، ترڅو دوولاستفاده ک

 .چه ته څوک یی يکړی دی په دی نه خبریږ ياو هغه کسان چه تا د دوی په هکله خبر) د راز ساتنه(کیږی 

 

ویډن کی وی، دوی هم د او وروڼه په س یندياو خو ۍستا ډاکتر به د دی زمینه مساعده کړی چه که چیری ستا کورن

 هیپاتیت بی په مقابل کی واکسین شی.

 

 آیا غواړی نور هم پوه شی؟

 علومات په الندی انترنیټی پاڼو کی شته دی:د هیپاتیت بی په هکله زیات م
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