 به علت مقاومت باالی این ویروس که به مدت  7تا  10روز

 -از مصرف اویل خوییاری نمایید.

مراقبت ها

بر روی سطوح باقی می ماند و باعث انتقاا لواوی ی مای
شوی وذا وسایل مشترک مثل قیچی می تواند عامال انتقاا
باشد .

 ناااقلین ساااوم ااار  6مااا جهاات معاینااه و لزمااایشبه پزشک مراجعه کنند.

رژیم غذایی

-زناااان بااااریار لواااوی باااه ویاااروس جهااات کاااااش

 به یویل بی اشتهایی تهوع و استفراغ تعدای وعاد ااای

احتمااا انتقااا ویااروس بااه نوزایشااان بااه مراجعااه بااه

زیای و حجم کم مصرف می شوی.

پزشااک و یریافاات ایمونو لااو بااین نساابت بااه ایماان

 رژیم غذایی پر کربوایدرات ( موای قندی )

 رژیم غذایی کم پروتئین و با چربی متعای باشد

سازی نوزای خوی ایمن نمایند.
-افرای لووی نباید خون ،عضو و بافت اادا کنند

 به یویل این که یفع برخی از یارواا از طریق کبد صورت

-ایاان افاارای بااا مشاااور یرمااانی بااه افاازایش کیفیاات

می یری قبل از مصرف ار یارو با پزشک مشورت شوی

زنااد ی و کنااار لماادن بااا مشاایالت طباای ،اجتماااعی،

توصیه ها
 بهداشت فریی را رعایت کری و از وسایل شخصی مجزامسواک ،تیغ اصالح استفای کنند.
 از ریختن و پاشیدن خون ،بزاق و ییگر مایعات بادن یرمحیط جلو یری کاری و یر صاورت وقاوع لن محال را باا
محلو ایبوکلرید  %10یا لب ژاو ضدعفونی نمایید.
 از تماس مستقیم خون ،بزاق و ییگر مایعات لووی بدن بافریی که زخم باز یر پوست یاری و یا مخاا افارای تحات
تماس ( چشم با تماس جنسی ) جلو یری نمایید.
 کلیه افرای خانوای را با مراجعه به مراکز بهداشت واکسینهکنید.
 از تماس جنسی حفاظت نشد با امسار خاوی تاا زماانکامل شدن سه نوبت واکسینه و افزایش تیتار لنتای باایی
جلو یری کری یا از کاندوم استفای نمایید.
تنها پس از کامل شدن یور واکسیناسیون خانوای میتوانید
با لرامش به ارتبا قبلی خوی با ایشان ایامه یاید.
 -یر صورت مراجعه به یندانپزشایی و لزمایشاگا و یاا

راهنمای بیمار در هپاتیت بی B

روانااای ،افساااری ی ،یری و مشااایالت توذیاااه ای خاااوی
اقدام نمایند.
 -شستشاااوی تماااام قاوااا

ااااا و پروتاااز ااااا و وساااایل

ارتوینساای بااا مااوای  -ضااد عفااونی کاارین یاار اااا و
فیلم اای راییوووژی
 اجتنااااااب از خاااااورین ،لشاااااامیدن و اساااااتعمایخانیاااات یر محلااای کاااه احتماااا تمااااس باااا خاااون،
باازاق ،بافاات یااا سااایر مااواری باااوقو لوااوی کننااد وجااوی
یاری.
 ایااان افااارای نبایاااد یر مراکاااز تهیاااه و توزیاااع غاااذامشوو به کار شوند.

واحد لموزش به بیمار

منبع  :سایت یمارستان اوزارا اصفهان

آدرس سایت بیمارستان حشمتیه نایین

http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
 واحد آموزش به بیمار روزهای
یک شنبه و سه شنبه شماره تماس
داخلی 302

46259061-63 :

عمل جراحی حتما بیماری خوی را اطالع یاید.
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بهار 1395
کد پمفلت/72 :ب95/

هپاتیت بی چیست ؟
یک بیماری ویروسی و ییی از مهمترین انواع لووی ی
اای کبد است و با اختال عملیری کبد امرا اسات و
ممین است به صورت حای یا مزمن بروز کناد و علات

 توود از مایر لووی
 تماس نزییک کویک با کویک یر مناطق خیلی لووی

 استفای مشترک از ابزار تیز ( ووازم پزشیی ،خاویوبی،
حجامت ،سرنگ لووی  ،اصالح ،تیغ و مسواک )

از چه راه هایی منتقل نمی شود

لن ویروس اپاتیت بی است و  10تا  %15افرای پاس
از لووی ی ناقل ساوم (به ظاار ساوم مای باشاد ووای



یست یاین ،عطسه ،بوسیدن



عامل بیماری را منتقل می کنند ) استند.

امیالس و امیار



تماس اای عایی روزمر

افراد در معرض خطر
کلیه پرسنل شاغل یر مراکز یرمانی بستری و سرپایی

یور کمون ( یور ای که ویروس یر بادن اسات ووای

که با خون و ترشاحات لغشاته باه خاون یر تمااس

عالمتی انو زایجای نشد )  30تا  180روز

لزمایشگا  ،نظافت چیان واحداای یرمانی )

 لزمایش خون و شناسایی لنتی ژن و لنتی باایی
خون
 سونو رافی و سی تی اسین ( ) CT
 لزمایش اای تشخیصی کبدی

درمان
یر مرحله حای نیاز به یرمان نداری فقط اساتراحت

عالئم و نشانه ها

استند ( مانند پزشیان ،پرستاران ،ماماااا ،کارکناان

تشخیص

هپاتیت حاد

و محدوی کرین فعاویت تا زمانی که عالئم حای
بیماری برطرف شوی.
 یر مرحله مزمن مصرف یارو طباق نظار پزشاک
پیشگیری
 تزریق واکسن (کلیه نوزایان یر بدو توود ،افرای یر
معرض خطر مثل کایر یرماانی ،افارای تحات

 تهوع و استفراغ ،اسها  ،بی اشتهایی ،یری شیم

ییاویز ،مصرف کنناد ان میارر خاون ،افارای

ت

 افرای تحت ییاویز
 افرای اموفیلی و تاالسمی که فارلوری ااای خاونی

 زریی که خوی به خوی برطرف می شوی

هپاتیت مزمن

مصرف می کنند.
 افرای بی بند و بار ام جنس را و یا ییگر جنس را
 معتایان تزریقی
 کویکان مقیم شیرخوار ا و مهد کویک اا یر مناطق
خیلی لووی

راه انتقال

 ضعف و خستگی طوالنی

 کنتر خون و فرلوری اای خونی
 استفای از وسایل ییبار مصرف و یا ضاد عفاونی
کرین لن اا)

 تیر شدن رنگ ایرار و کم رنگ شدن رنگ مدفوع
 نارسایی کبد

 استفای از کاندوم و پرایز از روابط جنسی متعدی
 استفای از یستیش ،پیشبند و عیناک محاافو و

 یر یری کلیه و مفاصل

سایر وسایل حفاظت فاریی انگاام مواجهاه

 سیروز و سرطان کبد

خون و ترشحات فریلووی



آلودگی بدون عالمت



تماس جنسی با فری لووی



انتقا به سایرین و احتما مزمن شدن و خطر اباتال باه

تزریق خون و فرلوری اای خونی

بیماری مزمن کبدی

1

خانوای فری لووی یر یک منز )

2



افرایی که مواجه شد ووی واکسن یریافت نیری
اند یا تیتر لن اا به حاداکثر نرساید حاداکثر 72
ساعت فرصت برای تزریق ایمونو لو بووین یارند.
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