هپاتيت ب چيست ؟

یاعه های پوستی ،یری مفاصل ،خسدتری و بدی حدالی ،از

مایعات کافی و استفایه از یاروهای ضد تهدون یر شدکل

واژه هپاتيت به معنی التهاب سول های کبدی می باشدد

یست یای اشتها ،تهون و استفراغ ،خدارش ،یری شدکم و

مزمن بيماری هدف از یرما کاستن عوارض و کند کدری

یکی از علل هپاتيت ویروس ها اسدت کده یدن عدون

زریی بروز زریی همراه با تيره شدد رعدگ ایرار و کدم

پيشرفت بيماری و تبدیل شد

ویروس هپاتيت ب می باشد البته اعدوان ییردر هپاتيدت

رعگ شد مدفون می باشد معمونً عالئم یر مرحله حدای

جهت رسيد به این هدف یاروهای ضدد ویروسدی مثدل

عمی شوی اما یر مدواری

می شوی یر صورت بدروز سديروز

خفي ،می باشند و فری متوجه

ویروسی مثل  ،ی ،ث و ای عيز وجوی یاری

راه انتقال ویروس هپاتيت ب
ویروس هپاتيت ب از راه های زیر منتقل می شوی:
 تماس جنسی با افرای لویه استفایه از سرعگ مشترک یر معتایین تماس با ترشحات بد فری لویه این ترشحات عبارتندداز :منی ،ترشحات واژ  ،اشن ،بزاق و زخم باز
 اعتقال از مایر به عوزای یر هنرام تولد یدا تمداس هدایعزیین بعدی
 تماس شغلی مثل کارکنا یرماعی -اعتقال خو

عایری بيماری شدید و کشنده است معمونً این مرحله که

اعجام پيوعد کبد ضروری می باشد

بصورت حای می باشد و حدوی  2تا  3هفته طول می کشد و

واکسسيناسيون

طی  4تا  6ماه پا از وروی ویروس به خو همه این عالئم

همه افرایی که به شکلی با خو و ترشحات لویه

از بين می روعد یر حدوی  90یرصد افدرای بيمداری کدامالً

سروکار یارعد مثل کارکنا یرماعی و عزییکا فری لویه

می یابد اما یر 10یرصد ییرر بده شدکل مدزمن

خوی

بهبوی

تبدیل می شوی به این معنی که عفوعت یر خو باقی مدی
ماعد و فری عاقل می شوی البته سن فری یر تبدیل شد به

واکسن یریافت کنند سپا خو

شکل مزمن مهم می باشد بطوریکه این رقم یر کویکا 50

سطح ایمنی زمایش کنند هم اکنو

یرصد است معمونً شکل مزمن بيماری هيچ عالمتی عداری

شيرخوارا یر برعامه واکسيناسيو کشور قرار یاری

عها لویه به

ویروس می باشد ذکر این عکته ضروری است که هپاتيدت

 پيوعد اعضا خال کوبی ،سوراخ کری گوش و طب سوزعی با وسدایللویه
 -استفایه از وسایل شخصی مشترک مثل عاخن گير ،ریش

باید واکسن را یریافت کنند و از مصو

شد

اطمينا

و یر واقع این مبتالیا اطالن عدارعد که خو

لویه

نموویدین تجویز

به سيروز مدی باشدد

ب مزمن یکی از بزرگترین علل سيروز می باشد و احتمال
بروز سرطا کبد را افزایش می یهد سديروز بده از بدين
رفتن برگشت عاپذیر سلول های کبدی گفته می شوی

یابند جهت رسيد

به این هدف باید  3بار
خوی را جهت بررسی
اکسيناسيو

نکته:
عوزایاعی که از مایرا مبتال متولد می شوعد باید یر 12
ساعت اول پا از تولد پایتن (ایميوعوگلبولين هپاتيت ب)
و واکسن را یریافت کنند یر مواریی که عيز فریی با خو
لویه مواجهه یاشته است یریافت ایميوعوگلبولين هپاتيت

تراش و مسواک

ب و واکسن تا  24ساعت پا از مواجهه باعث پيش گيری

تشخيص

از بروز بيماری می شوی

روش تشخيصی زمایش خو می باشد این
توصيه های مهم

زمایش به منظور قطعی شد وجوی ویدروس یر خدو و

افرایی که هپاتيت ب مزمن یارعد باید به مواری زیر توجه

بررسی وضعيت کبد اعجام می شوی همچنين گاهی جهدت
مشاهده مستقيم سلو ل های کبد و بر وری ميزا

کنند:

سديب،



عموعه بریاری از کبد اعجام می شوی
عالئم

درمان

هپاتيت ب یوره کمو طدونعی یاری پدا از واری شدد

یر مرحله حای عياز به یرما خاصی عمی باشد و یرما بدر

ویروس به خو  ،حدوی ین تا  6ماه طول می کشد تا فدری
یچار عالئم شوی بطور کلی عالئم عبارتند از :تب خفيد،،

اساس عالئم اعجام می شوی که عبارتند از :محدوی کدری
فعاليت تا زما برطرف شد عالئم ،تغذیه کافی ،یریافدت

از خوری یاروهای گياهی بعنوا یاروی کبددی
اجتناب کنند چو ممکن است باعث بدترشدد
سير بيماری شوی



از عوشيد الکل پرهيز کنند



یاروهایی مثل استامينوفن ،سپرین ،ایبدوبروفن
را فقط با تجویز پزشن مصرف کنند



یر صورت لویه شد محيط با خو

لویه بایدد

ین قسمت وایتکا را با  10قسمت ب رقيد و
سپا سطح لویه را تميز کنند


مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

تماس اطرافيا با خو و ترشدحات بده حدداقل
برسد



هپاتیت ب

مایرا می تواعند از بدو تولد به عوازای خوی شير
بدهند اما باید مراقب باشند تا عوک سينه یچدار
ترک خوریگی و خوعریزی عشوی



یاروی ضدویروسی ریباورین یر مدایرا بداریار
منع مصرف یاری

هپاتيت ب از راه های زیر منتقل نمی شود:


یست یای

منابع:



ظرف و ليوا مشترک



بوسيد



عطسه



سرفه
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