
 

 
 تیواسستاى تخصصی ٍفَق تخصصی گلساس سضت

 

 َپاتیت چیست ؟
یؼٌی سیشٍص ػذم دسهاى تِ هَلغ ّپاتیت هَخة هشاحل پیطشًٍذُ تیواسی التْاب تافت وثذ است .  ّپاتیت تِ هؼٌای

 .ٍسشعاى وثذ خَاّذ ضذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزيَُای پز خطز در ابتال بٍ بیماری َپاتیت :
  هخذس )تضسیمی ٍ ؿیش تضسیمی (هصشف وٌٌذگاى هَاد 

 . افشادی وِ تواس خٌسی هحافظت ًطذُ داسًذ 

  ّوسشاى افشاد هثتال تِ ّپاتیت ٍیشٍسی 

  ًَصاداى هادساى وِ هثتال تِ ّپاتیتC  ٍB      

  افشاد دسیافت وٌٌذُ ػضَ ٍ تافت پیًَذی 

  دسیافت وٌٌذگاى الذاهات تاتَ ٍ خالىَتی 

 ٍسدُ ّای خًَیافشاد دسیافت وٌٌذُ خَى ٍ فشا 

 افشاد هثتال تِ تیواسیْای خًَی هاًٌذ ّوَفیلی ٍتاالسوی 



 عالیم عمًمی َپاتیت :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َپاتیت با چٍ عًاملی ایجاد می شًد ؟ 
 اًگلْا (   -تاوتشی ّا   -ػَاهل ػفًَی : )ٍیشٍس ّا 

  تیواسیْای خَد ایوٌی 

  هاًٌذ دیاتت تیواسیْای هتاتَلیىی 

  داسٍّا ٍ سوَم 

  الىل 

  وثذ چشب 

  ػَاهل واٌّذُ خشیاى خَى وثذ )ضَن وثذی ( ًاسسایی للثی ًٍاسسایی ػشٍلی 

  ّوَوشٍهاتَص ٍ.... –ٍیلسَى  –تیواسیْتی طًتیه : اتتال تِ تیواسیْایی هثل ووثَد آلفا یه آًتی تشیپسیي 

 َا : زيسیدر اثز ي تیَپات

  .دس خْاى ّستٌذ تیوٌٌذُ ّپات دادیػلت ا يیتش غیّا ضا شٍسیٍ

 ٍهٌدش تِ ایداد پٌح ًَع ّپاتیت هی ضًَذ .

  هذفَػی – ی: اًتمال تِ سٍش دّاً   A تیّپات

  یٍ خًَ ی: اًتمال تِ سٍش تشضحات خٌس B تیّپات

 ٍ تشضحات خٌسی ی: اًتمال تِ سٍش خCًَ تیّپات

  B تی: اًتمال تِ ّوشاُ ّپات D تیّپات

 هذفَػی – ی: اًتمال تِ سٍش دّاً  E تیّپات



 َشذار !

 " اس افزاد مبتال بٍ َپاتیت اس بیماری خًد اطالع وذاروذ .59

 

 َپاتیت ي مزاحل آن : 

 َپاتیت حاد :
هاُ عَل هی وطذ دس ًَع حاد ّپاتیت هؼوَال سیستن ایوٌی تذى فشد هی تَاًذ ٍیشٍس سا  6ایي ًَع ّپاتیت ووتش اص 

 اص ًَع حاد ّستٌذ .  Bتیواساى تضسگسال هثتال تِ ّپاتیتًاتَد وٌذ . اؿلة  

 َپاتیت مشمه : 
هاُ یا تیطتش عَل هی وطذ صهاًی وِ سیستن ایوٌی تیواس ًوی تَاًذ تا ٍیشٍس هماتلِ وٌذ ػفًَت  6ایي ًَع ّپاتیت 

 .عَالًی ضذُ ٍ هوىي است هٌدشتِ تیواسی ّای خغشًان هاًٌذ سیشٍص وثذ ٍسشعاى وثذ ضَد

 : تیاس َپات یزیشگیعمذٌ پ یراَُا
 :   A   ٍE تیّپات یتشا

 ضستي دسست دست تا آب ٍ صاتَى هخصَصا تؼذ اص اخاتت هضاج ٍ لثل اص خَسدى  یتْذاضت يیهَاص تیسػا

 ؿزا 

 سالن  یاستفادُ اص آب ٍ ؿزا 

 یتْذاضت يیهَاص تیتا سػا یاستفادُ اص تَالت تْذاضت  

  تضسیك ٍاوسي تشای افشاد پشخغش ٍدسهؼشض خغش 

 :  B   ٍC تیّپات یتشا

 هحافظت ضذُ تا واًذٍم  یسٍاتظ خٌس 

 لیاستفادُ اص سشًگ استش  

 تیؾ ٍ ... ٬هاًٌذ هسَان  یضخص لیٍسا یػذم تِ اضتشان گزاس 

 ٍاوسي ّپات َىیٌاسیٍاوس(تی B ) 

 

 وسی است وِ ػالین ٍ ًطاًِ ّای تیواسی سا دس خَد ًطاى هی دّذ .  فزد بیمار :

وسی است وِ ػاهل تیواسی سا دس خَد خای دادُ است ٍتذٍى ایٌىِ خَد داسای ػالین تاضذ تاػث اًتمال تِ سایشیي  فزد حامل :

  هی ضَد .

 .وکتٍ : تشخیص َپاتیت فقط اس طزیق آسمایش خًن امکان پذیز است

 



 پیشگیزی اس بیماری َپاتیت :اقذامات مُم 

 . تْذاضت فشدی سا سػایت ًوَدُ ٍاص ٍسایل ضخصی هدضا استفادُ وٌیذ 

  اص سیختي ٍ پاضیذى خَى ٍ تضاق ٍ دیگش هایؼات تذى دس هحیظ خلَگیشی وشدُ ٍدس صَست ٍلَع  آى هحل سا تا

 % یا آب طاٍل ضذ ػفًَی ًواییذ . 01هحلَل ّیپَولشیت 

  تضاق یا دیگش هایؼات تذى تا فشدی وِ صخن تاص دس پَست داسد خلَگیشی وٌیذ .  ٬اص تواس هستمین خَى 

 تضاق یا دیگش هایؼات تذى تا هخاط افشادتحت تواس ) هثل هخاط چطن اص عشیك خٌسی ( خلَگیشی  ٬اص تواس خَى

 وٌیذ . 

 ْذاضتی دسهاًی ًسثت تِ اًدام اگش دس خاًَادُ فشدی هثتال تِ ّپاتیت ب است تایذ سایش اػضا تا هشاخؼِ تِ هشاوض ت

 ٍاوسیٌاسثَى دس سِ ًَتت الذام ًوایٌذ .

  تیتش آًتی تادی چه  ٌاىیاعو یتشا) هشالة تاضیذ تا سِ ًَتت ٍاوسیٌایَى عی ضص هاُ واهل ضَد . ٍپس اص آى

 ضَد.(

 ٌساتغِ صَست  سیَى )سِ ًَتت ( خَدداسی ًواییذ  ٍ دس ااص تواس خٌسی تا ّوسش خَد تا واهل ضذى ٍاوسی

 خٌسی دس ایي هذت حتوا اص واًذٍم استفاد ًواییذ.

  ّوِ افشاد خاًَادُ هی تَاًٌذ دس وٌاس ٬الصم تِ روش است دس صَست ٍاوسیٌاسیَى واهل اػضا خاًَادُ فشد هثتال

 یىذیگش ٍدس ووال آساهص اص یه صًذگی عثیؼی ٍ ػادی تْشُ هٌذ ضًَذ . 

  ػول خشاحی حتوا تیواسی خَد سا تا پضضه دس هیاى تگزاسیذ.دس صَست هشاخؼِ تِ دًذاًپضضه ٍ یا داضتي 

 خْت هحذٍد وشدى  ییتاضذ لزا الصم است تشًاهِ ّا یه غیضا نیاص ػال یاحساس خستگ تیّپات ِیدس هشاحل اٍل

 .  ذییًوا نیتٌظ تْایفؼال

 وَچه  یتِ صَست ٍػذُ ّا ییتشًاهِ ؿزا هیاستفشاؽ  ٬تَْع  ییاضتْا یت لیتِ دل تیّپات ِیهشاحل اٍل دس

 . ذییًوا تیاست سا سػا یٍ پش والش ذساتیون چشب پش وشتَّ یؿزا نیضاهل سط وِ زاییؿ

  استفادُ اص سشًگ هطتشن دسهؼتادیي تضسیمیػذم. 

 

 

 

 

 

 

 

تستِ آهَصضی پیطگیشی وٌتشل ٍ دسهاى ّپاتیت هٌثغ :   

 هشوض هذیشیت تیواسیْای ٍاگیش ٍصاست تْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضىی

 

 آهَصش سالهت

 

 تًجٍ !!!

 بذن خًد $کبذ # : شگاٌیحفاظت اس تىُا پاال یبزا

 .بز کبذ داروذ ءاس داريَا اثزات سً یاریچزاکٍ  بس ٬ذیپششک مصزف کى ذیرا فقط با صالحذ ییداري َز
 


