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 معلومات و رهنمایی برای مریضان. برنامه صحی برای وقایۀ عفونت امراض ساری

 

 هپاتیت سی چیست؟

موارد عالیمی از خود تبارز نمیدهد. این هپاتیت سی عبارت از ویروسی است که جگر را عفونی ساخته و در بسیاری 

عفونت خود بخود بهبود می یابد اما اکثریت مردم با عفونت مزمن که بعضاً التهاب طوالنی جگر میباشد، مبتال میشوند. 

هرگاه در درازمدت این التهاب تداوی نشود، میتواند به یک التهاب جدی مبدل شود. آنهاییکه دارای ویروس هپاتیت سی 

د مجبور اند تا بصورت منظم با داکتر شان مراجعه کنند زیرا این مریضی اکثراً قابل تداوی است. تداوی موفقانه هستن

این ویروس باعث میشود تا شخص از این عفونت رهایی یابد و خطر صدمۀ بیشتر جگر از بین برود. مالقات با داکتر و 

 تداوی های که الزم است بدون هزینه اند.

 

خص از عفونت هپاتیت سی رهایی یابد، تضمینی وجود ندارد که دوباره به آن مبتال نشود. همچنان در صورتی ش

 هیچگونه واکسین در برابر هپاتیت سی وجود ندارد.

 

 مسیرهای عفونت

هپاتیت سی از طریق خون عفونی شده انتقال می یابد. این مرض از طریق استفادۀ سرنج های مصرف کننده گان مواد 

شریک ساختن پیاله ها و دیگر اقالم انتقال شده میتواند. بعضی اوقات عفونت زمانی رخ میدهد هرگاه خون مخدر، 

، احتمال خطر انتقال 1992عفونی در تماس با پوست آسیب دیده یا غشای مخاطی قرار گیرد.  در سویدن قبل از سال 

سو تمامی محصوالت خونی در برابر این این مرض از طریق خون و محصوالت خونی وجود داشت. از آنوقت بدین

مرض مورد آزمایش قرار میگیرند و بنابرین احتمال مصاب شدن به این عفونت امروز بسیار کم است. همچنان احتمال 

 مصاب شدن به این عفونت از طریق مقاربت جنسی مهبلی نیز بسیار اندک است.

تر است که منتج به خونریزی یا ضایعۀ مخاطی شود مثالً احتمال مصاب شدن به این عفونت در آن مقاربت جنسی بیش 

در موارد مقاربت جنسی مقعدی و یاهم هرگاه شما یا همسر تان به بیماری مقاربت جنسی مبتال باشید. بنابراین این مهم 

صدمه  است تا شما حین مقاربت جنسی با شریک جنسی تان از کاندوم استفاده کنید و یاهم زمانی که خطر خونریزی یا

غشای مخاطی وجود داشته باشد. ممکن کاندوم های زنانه نیز در این مورد کار دهند اما کارایی آن از لحاظ علمی به 

چسپ ضد حاملگی صورت گرفته میتواند. این حرف بدین معنی است که اثبات نرسیده است.  ارزیابی مشابه در مورد 

 فزیکی استفاده کرد.از اینها باید در طول مقاربت جنسی یا تماس های 

. 

 

 چه زمانی هپاتیت سی  قابل سرایت نیست؟

 

هپاتیت سی از طریق بغل کشی، بوسه،  یا ذریعۀ اشک ها انتقال نمی یابد. به همین ترتیب از طریق مواد غایطه، ادرار، 

قال عفونت را استفراغ یا آبریزش بینی که با خون مخلوط نباشد نیز سرایت نمیکند. خون روی پوست سالم خطر انت

 متوجه نمی سازد. 

 

 فعالیت های مسلکی

 هپاتیت سی معموالً باعث به میان آمدن محدودیت در وظیفه یا درسهای تان نمیشود.

 

 حاملگی

درصد، پائین است. هپاتیت سی موانعی را در  5احتمال اینکه زن حامله این بیماری را به کودکش انتقال دهد، کمتر از 

 به کودک اش ایجاد نمیکند.برابر شیردهی مادر 
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 ردیابی تماس

این مهم است تا شما آنهایی را که به این مرض مصاب هستند و میتوانند باعث شیوع بیشتر آن شوند دریابید. در این 

صورت، ردیابی باید صورت گیرد و آن اینکه شما باید شخصی را که مسئول ردیابی است در جریان قرار دهید که چه 

این عفونت مصاب ساخته اید و یاهم اینکه کی باعث شده تا شما را به این مرض مصاب سازد. شما مکلف کسی را به 

 هستید تا در ردیابی تماسها شرکت ورزید. هویت شما به افرادی که همرای شان تماس صورت میگیرد افشاء نخواهد شد. 

 

 ا مصاب نسازیدمشورت های حفظ الصحه را که شما باید رعایت نمایید تا دیگران ر

 .مواظب باشید تا حتی زخم های کوچک را نیز بنداژ نمایید 

 .هرگاه کسی شما را در حصه پانسمان زخم کمک میکند، باید آنها از دستکش پالستیکی استفاده نمایند 

 .قبل از دفع، مواد آلوده به خون را در یک خریطه بپیچانید 

  شویی شسته شوند.لباس های آغشته به خون باید در ماشین کاال 

  .لکه های خون مثالً روی کف زمین را باید نخست ذریعه مواد یکبار مصرف پاک کرده و سپس دور بیاندازید

 سپس آنجا را با آب و مواد شوینده کامالً بشویید.

 

 هدایاتی را که باید رعایت نمایید تا دیگران را مصاب نسازید

  که داکتر معالج تان ضروری می پندارد، رسیده گی نمایید.هر از گاهی شما باید به قرار های مالقات 

 .زمانی که نزد داکتر عمومی یا داکتر دندان میروید باید آنها را در جریان قرار دهید که خون تان عفونی است 

  همچنان هرگاه خواسته باشید خالکوبی کنید، گوش های تانرا سوراخ نمایید و یاهم تداوی دیگر را اخذ نمایید که

منتج به خونریزی پوست تان شود، باید افراد مربوطه را از بابت اینکه خون تان عفونی است در جریان قرار 

 دهید. 

 گاه خون تان داخل زخم پوستی، چشم، بینی یا دهن فرد دیگر شود لطفاً او را در جریان قرار داده تا در هر

که خون تان با هپاتیت سی آغشته است و موصوف اسرع وقت آنرا با آب بشوید. باید او را مطلع سازید از این

 باید هرچه زودتر با مرکز صحی، یا نزدیکترین کلینیک امراض انتانی به تماس شده و یاهم به شماره تلیفون 

1177/Vårdguiden .)ارتباط بگیرد ) رهنمود مراقبت های صحی 

 نسازید. لوازم شخصی مثالً پل ریش یا برس های دندان تانرا با دیگران شریک 

  هرگاه شما مواد مخدر را تزریق می نمایید، باید از خود سوزن و سرنج داشته باشید و دیگران را اجاز ندهید تا

از آن استفاده کنند. همچنین باید از پیالۀ شریکی یا دیگر اقالم استفاده نکنید. لوازم تزریقی باید نگهداری شوند 

 تا باعث مصاب ساختن دیگران نشود.

 چنین حالت نمیتوانید خون، سپرم، تخمه، عضو بدن یا انساج تان را به هدف پیوند اهدا نمایید. شما در 

  در صورتیکه خطر خونریزی/ آسیب مخاط در جریان مقاربت جنسی یا تماس های فزیکی وجود داشته باشد

وم مردانه، زنانه یا باید شریک جنسی تانرا مطلع سازید که شما به هپاتیت سی مصاب هستید. حتی اگر از کاند

 چسپ ضد حاملگی نیز استفاده نمایید، این مورد را باید رعایت کنید.

  در صورتیکه حین مقاربت جنسی که در آن ذکر وارد مهبل، مقعد یا دهن شود خطر خونریزی یا آسیب مخاط

 وجود داشته باشد، در چنین حالت باید در طول مقاربت از کاندوم استفاده کرد.

 

ی نظر به قانون امراض ساری به مرض خطرناک عمومی نیز یاد میشود. بنابراین رهنمایی های را که داکتر هپاتیت س

تان برای تان میکند، شما مکلف به رعایت آن هستید. شما میتوانید از مسئول طبی منطقۀ تان بخاطر تجدید نظر بر این 

 هدایات درخواست نمایید.

 


