
 Bپيشگيري از هپاتيت  
 

 

یک بیماری ویروسی است که در اثر آلودگی با ویروس هپاتیت از  Bهپاتیت 

مبتال به  ،شود. اکثر افرادطریق تماس با خون و ترشحات بدن افراد مبتال منتقل می

 عده کمی یابند. این بیماری درخود بهبود میه شوند که در این موارد اکثر بیماران خودبحاد می Bهپاتیت 

از تواند بیماری را به دیگران منتقل کند. تعداد کمیشود ولی میحالت مزمن پیدا کرده و فرد ناقل بیماری می

 شوند.این افراد در آینده دچار عوارض بیماری مانند سیروز یا سرطان کبد می

 

 : Bچگونگي گسترش هپاتيت 
شحات واژینال و خون قاعدگی فرد مبتال به بدن از طریق تماس با خون، مایع منی، تر Bویروس هپاتیت 

 شوند. راههای انتقال عبارتند از:شخص سالم وارد می

 تماس جنسی -

 استفاده از سوزن مشترك با دیگران در معتادان تزریقی -

 تماس شغلی -

 شود(.در حین زایمان )شیردادن به شیرخوار سبب انتقال بیماری نمی Bمادر مبتال به هپاتیت  -

ز ابزار نفوذ کننده در پوست بدن و تاتو اگر قبالً استریل نشده باشند، و وسایل بهداشتی مانند استفاده ا -

 توانند سبب انتقال ویروس شوند. تیغ اصالح و مسواك در صورتی که با خون فرد مبتال آلوده شده باشند، می

بود. اما امروزه تمام  Bدر گذشته، انتقال خون یكی از راههای معمول آلوده شدن با ویروس هپاتیت  -

 شود.بررسی می Bخونهای اهدایی در سازمان انتقال خون از نظر هپاتیت 

 

 را دریافت نمایند عبارتند از: Bافراد در معرض خطر كه حتماً باید واكسن هپاتيت 
  افرادی که شریک جنسی آنها مبتال به هپاتیتB است 

 مت آنها مطمئن نیستندالکسانی که شریكهای جنسی متعدد دارند و از وضعیت س 

 کنندزریق مواد مخدر استفاده میکسانی که از سوزن مشترك برای ت 

 های آزمایشگاه و دانشجویان پزشكیکارکنان بهداشتی: پزشكان، دندانپزشكان، پرستاران، تكنسین 

 ئولیت کفن و دفن اموات را دارندافرادی که مس 

  مانده ذهنی کارکنان و ساکنان مراکز نگهداری افراد عقب 

  کارکنان زندانها و زندانیان طوالنی مدت 

  افرادی که با مبتالیان به هپاتیتB کنندمزمن زندگی می 



 کنندکتورهای انعقادی دریافت میبیمارانی که هموفیلی دارند و فا 

 ده کنندافرادی که از تاتو و دیگر ابزارهای سوراخ کننده پوست که با دقت تمیز نشده باشند استفا 

 وزادانی که از مادران مبتال به هپاتیت نB شوندمتولد می 

 شوندبیمارانی که دیالیز می 

 نهمجنس بازا 

 

 پيشگيري: 
باید از تماس با خون و دیگر ترشحات بدنی  Bجهت محافظت در برابر آلوده شدن به ویروس هپاتیت  

 ت زیر توجه گردد: باشد، پرهیز و به نكاافرادی که سالمتی و سابقه جنسی آنها مشخص نمی

  .هنگام رابطة جنسی از کاندوم استفاده شود 

  .از سوزن تزریقی مشترك با دیگران استفاده نشود 

  .در هنگام کار با خون از دستكش استفاده گردد 

  .از تیغ اصالح و مسواك مشترك با دیگران استفاده نشود 

 

 : Bپيشگيري قبل از تماس با ویروس هپاتيت 
باشد. در صورتی که موثرترین راه برای جلوگیری از ابتال به این بیماری می Bیه هپاتیت واکسیناسیون عل

سال باقی  59درصد علیه این بیماری ایمنی ایجاد و تا حدود  59تزریق گردد، تا  Bنوبت واکسن هپاتیت  3

 شود:خواهد ماند. انجام واکسیناسیون در موارد زیر پیشنهاد می

 ولد شده تمام نوزادان تازه مت 

  سال و یا کمتر که تاکنون واکسن هپاتیت  51تمامی افرادB اند. را دریافت نكرده 

  معتادان تزریقی 

  یا سابقة ابتال به بیماری مقاربتی را دارند.  ماه اخیر بیش از یک شریک جنسی داشته 6افرادی که در 

  مردان هم جنس باز 

  هم خانه بودن و یا تماس جنسی با فرد مبتال به هپاتیتB  

  افرادی که دچار اختالالت انعقادی هستند )مثل هموفیلی( و فاکتورهای

 کنند. انعقادی را از خونهای اهداشده دیگران دریافت می

  .افراد مبتال به نارسایی شدید کلیه که نیاز به همودیالیر دارند 

 ها که با خون بیماران تماس دارند. بیمارستان کارکنان مراکز بهداشتی و 

  .افرادی که در زندانها و موسسات نگهداری افراد ناتوان و عقب مانده کار و زندگی می کنند 

 .اگر جزء هیچ کدام از گروههای فوق نیستید باز هم با پزشک خود راجع به دریافت واکسن مشورت نمائید 



 

 گیرند. در هیچ کدام از موارد فوق قرار نمی Bت درصد از مبتالیان به هپاتی 04-34 

 :در موارد زیر بعد از واکسینه شدن باید آزمایش خون جهت اطمینان از ایمنی بخشی واکسن انجام شود 

 افراد مبتال به نقص ایمنی   -

 کارکنان مراکز بهداشتی   -

 مزمن مبتالست.  Bافرادی که شریک جنسی شان به هپاتیت   -

 

 :Bر صورت تماس با ویروس هپاتيت پيشگيري د
باید یک نوبت  اید، در صورت تماس با ویروس این بیماری،را دریافت نكرده Bاگر تا بحال واکسن هپاتیت 

را دریافت نمائید. این درمان باید در  Bای هپاتیت مرحله 3و نوبت اول از واکسن  Bایمونوگلوبولین هپاتیت 

هفته پس از تماس جنسی مشكوك صورت  2ن سوزن آلوده به بدن و روز پس از فرو رفت 7مدت حداکثر 

 گیرد. هر چه زودتر درمان انجام شود کارائی درمان باالتر خواهد رفت. 

توانید سریعاً یک دوز ، با ویروس تماس داشتید میBدورة واکسن هپاتیت  3اگر قبل از تكمیل شدن 

 روز اقدام نمائید 50میل واکسیناسیون خود در طی را دریافت و جهت تك B ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت

 

 عالئم: 
 شوند. عالئم بیماری شامل:دار میکوتاه مدت یا حاد عالمت Bکمتر از نیمی از افراد، مبتال به هپاتیت 

دراکثر بیماران رخ  یرقان )زرد شدن سفیدی چشم و پوست(: یرقان نشانه تأیید کننده هپاتیت بوده و 

 در حال فروکش کردن باشند. Bشود که سایر عالئم هپاتیت الً وقتی ظاهر میدهد و معمونمی

سمت احساس ناراحتی مداوم در اشتهایی، حالت تهوع، استفراغ، خستگی شدید، تب خفیف، سردرد، بی

ها )محل قرارگیری کبد(: در اکثر موارد احساس ناراحتی در صورت وارد آمدن آسیب به راست شكم زیر دنده

 اسهال یا یبوست، دردهای عضالنی، درد مفاصل، بثورات پوستی. یابد.یا فعالیت کردن افزایش می بدن و

مزمن عالمتی ندارند و تصادفاً در حین انجام آزمایش خون، اهدای خون و یا  Bاکثر افراد مبتال به هپاتیت  

بیماران تنها هنگام بروز عوارض شوند. حتی برخی انتقال بیماری به یكی از افراد خانواده متوجه بیماری می

 شوند که البته این موارد شایع نیستند.بیماری مثل سیروز یا سرطان کبد متوجه بیماری خود می

 

 به پزشک:مراجعه  زمان
 یا عالیم این بیماری را دارید.  اگر عوامل خطرساز هپاتیت و -

 کنید و یارابطه جنسی دارید. با بیمار هپاتیتی زندگی می -

ن و ترشحات بدنی بیمار هپاتیتی مثل مایع منی، ترشحات واژینال، خون با خو

 قاعدگی تماس داشته اید.



 

 Bپيشگيري از هپاتيت 

 مارموزش هب بي آ
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