
 چيست ؟ ثهپاتيت 

  به معنی التهاب سول  هواک دیو ک   هپاتيت واژه 

            می باشو   کیوی اع ل وپ هپاتيوت وکواو  هوا       

           ثدووه کووع آوولو رو  وکوواو  هپاتيووت  اسووت

می باش   الیته اآلاو دکگا هپاتيت وکاوسی مثوپ  

 د  و اک آيز وجلد دار بر، د، 

 

 هپاتيت ث راه انتقال ویروس

تما  مستقيم با خولو  اع راه  ثاتيت وکاو  هپ

فاد رللده منتقپ می شلد  بطولر د وی راه هواک    

 اآتقا  لیارتن  اع:

اآتقوا  اع  احتموا   ؛ تما  جنسی با افااد رللده -

اما اگا همااه با ساکا بسيار اآ ک می باش  اکن راه 

بی بنو وبار  و در افااد بيمارک هاک مقاربتی باش  

  باش می بيشتا  ه اع اکن رااحتما  اآتقا  

 استفاده اع ساآگ مشتاک در معتادکن -

 تما  شغ ی مثپ داردناو درماآی -

 خلو میار  تزرکق -

 پيلآ  الضا -

 ملدکاليزه -

و طو  سولعآی   سلراخ دادو گلش  ،خا  دلبی -

 با وساکپ رللده

صی مشتاک مثپ آواخن  استفاده اع وساکپ شخ -

         ؛ اکوون راه شوواک  مسوولاک گيووا، رکووا تووااش و

 آمی باش  

راه اآتقا  وکاو  افااد رللده در بسيارک اع  نکته:

  ش ه آيستهپاتيت ث شناخته 

 

 تشخيص

عماکا خولو موی باشو   اکون     صی ريروش تشخ

ماکا به منظلر قطعی ش و وجلد وکواو  در  رع

 خلو و بارسی وضوعيت دیو  اآموای موی شولد      

           همچنووين گوواهی جهووت مشوواه ه مسووتقيم    

آملآوه    ،اک دی  و بارورد ميوزاو رسوي    هس ل

 بادارک اع دی  اآمای می شلد 

 

 عالئم

در اغ   ملارد فاد رللده هيچ لالمتی آو ارد اموا   

پو  اع وارد   ماه 5هفته الی  2ممین است ح ود 

فاد دچار لالئم به خلو  ثهپاتيت ش و وکاو  

درد  ت  خفيف، شلد  بطلر د ی لالئم لیارتن  اع:

بووی حووالی، اع دسووت دادو  مفاصووپ، خسووتگی و

اشتها، تهولو و اسوتفاا ، خوارش، درد شویم و     

عردک  باوع عردک همااه با تياه ش و رآوگ ادرار   

اکون لالئوم     و دم رآگ ش و م فلو موی باشو   

در مولارد  ممین است بااک چن  هفته باقی بماآ   

   آادرک بيمارک ش ک  و دشن ه است 

زمن هپاتيت به شویپ مو  درص  افااد 50در ح ود 

به اکن معنوی دوه لفلآوت در    رو تی کپ می شلد 

معمولً     خلو باقی می ماآ  و فاد آاقپ می شولد 

در واقو   و بيمارک هيچ لالمتی آ ارد شیپ مزمن 

اکن میتالکاو اطالو آ ارآ  ده خلو رآها رللده بوه  

وکاو  می باش   ذدا اکن آیته ضاورک است دوه  

وع مزمن کیی اع بزرگتاکن ل وپ سويا   ثهپاتيت 

و احتما  باوع ساطاو دیو  را افوزاکا    ش می با

سياوع به اع بين رفتن باگشوت آاپورکا     می ده 

 س ل  هاک دی ک گفته می شلد 

 

 درمان  

در   در ماح ه حاد آياع به درماو خاصی آمی باش 

شیپ موزمن بيموارک هو ز اع درمواو داسوتن      

پ للارض و دن  دادو پيشافت بيموارک و تیو ک  

جهت رسوي و بوه    ش و رو به سياوع می باش  

 مثپ ًملوکو کن  اکن ه ز داروهاک ض  وکاوسی

در صولر  بواوع سوياوع اآموای      تملکز می شلد 

 پيلآ  دی  ضاورک می باش  

 

 ناسيون يواکس

 تا دنلو وادسن کا پادتن جهت هپاتيت ث دشف 



 آش ه است 

 

 توصيه های مهم

به ملارد عکا  افاادک ده هپاتيت مزمن دارآ  باک 

 تلجه دنن :

   اع خلردو داروهاک گياهی بعنولاو داروک

  چلو ممیون اسوت   ندی ک اجتناب دن

 بالث ب تاش و سيا بيمارک شلد  

   اع آلشي و الیپ پاهيز دنن 

     ،داروهاکی مثوپ اسوتامينلفن، رسوپاکن

اکیلباوفن را فقط با تملکز پزشع مصاز 

 دنن  

     در صلر  رللده ش و محويط بوا خولو

 10واکوتی  را بوا   ده باک  کع قسمت رلل

را  سطح رلولده و سپ  قسمت رب رقيق 

 تميز دنن   

 اافياو با خولو و تاشوحا  بوه    طتما  ا

 ح اقپ باس  

    مادراو می تلاآن  اع ب و تلل  بوه آولاعاد

خلد سيا ب هن  اما باک  مااق  باشن  توا  

دچووار توواک خوولردگی و  آوولک سووينه

 خلآاکزک آشلد و در صولر  بواوع اکون   

مشوویال  شوويا دادو را بطوولر ملقووت  

 متلقف دنن  

   داروک ض وکاوسی رکیاورکن در موادراو

 باردار من  مصاز دارد 

   وادسيناسوويلو هپاتيووت ب را اآمووای و

 تیميپ دنن   

 

 از راه های زیر منتقل نمی شود: ث هپاتيت 

 دست دادو 

 ظاز و ليلاو مشتاک 

 بلسي و 

 لطسه 

 سافه 

 شيادادو 

 میاستفاده اع تلالت لمل 

 شنا دادو در استخا 
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