عالئم

تعریف

هپاتیت چیست؟

هپاتیت به معنی التهاب کبد است که بر اثر

ابتال به هپاتیت گاه تنها آلودگی به ویروس

عوامل مختلف از جمله داروها ،ویروس های

بوده و هیج گونه عالمت بالینی ندارد .اما

مختلف و مصرف الکل پدید می آید.

این افراد می توانند ویروس بیماری را به

انواع مختلف هپاتیت های ویروسی عبارت
اند از:
هپاتیت  : Aاز راه مددووعی – دهدانی
منتقل می شود و تقریبدا اکردر مدوارد
خود به خود بهبود می یابد.
هپاتیت  : B , Cاز راه خدو و تمداس
جنسی منتقل می شوند می باشد.
در این متن آموزشی بیشتر به هپاتیت
 B , Cمی پردازیم.

دیگران انتقال دهند.
هپاتیت حاد
در این حالت بیمار با نشانه هایی چون تب ،
عالئم شبیه سرماخوردگی ،بی اشتهایی،
تهوع ،استفراغ ،درد شکم ،درد مفاصل،
رنگ ادرار تیره و زردی مراجعه می نماید.
در پوست و چشم ها این زردی نمایان تر
است.
این بیماری در بیشتر موارد خود به خود
بهبودی یافته و بدن طی  6ماه از ویروس
پاک می شود ولی در برخی موارد بیماری
مزمن و پایدار می گردد .در هپاتیت 1% B

تهيه و تنظيم – سال  :آرزو هارونی(كارشناس پرستاري)-

و در هپاتیت  Cتا  % 80موارد مزمن می
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شود.

زير نظر :دكتر مسعود غالمی
گروه هدف  :بيماران -خانواده ها
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را ه های انتقال
مهم ترین را های انتقال عبار تند از:

تشخیص و درمان

چه کسانی باید علیه هپاتیت
واکسینه شوند؟

تشخیص هپاتیت وقط بدا انادام آزمدایو خدو

تزریق خو و ورآورده های خونی

امکانپذیر است.

آلوده

در واز حاد بیماری بسته بده عالمدم بیمدار درمدا

تماس جنسی حفاظت نشده با اوراد

حمایتی به کار می رود.

مبتال

در هپاتیت های مزمن درما دارویی کاربرد دارد.

استفاده از سرنگ مشترک و وسایل

در حال حاضدر پیشدروت مشدمییری در زمینده

تیز و برنده آلوده مانند تیغ،

درما قطعی هپاتیدت  Cصدورت رروتده اسدت و

مسواک و ....

بیمارا می توانند با استفاده از دارو های خدوراکی

انتقال از مادر به جنین

تحت درما موثر قرار ریرند.

اطفال زیر یک سال در سنین بدو تولد،
 2ماهیی و  6ماهیی
کلیه پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی

توجه :ویروس هپاتیت  Bویروسی بسیار
راه های پیشگیری

مقاوم در محیط می باشد و در محیط می

درمانی
بیمارا تحت درما دیالیز و بیمارا
تاالسمی
اعضای خانواده بیمارا مبتال به هپاتیت
B
آتو نشانا و امدادررا  ،روتیرا ،
زندانیا  ،اوراد مبتال به هپاتیت C

تواند تا  7روز زنده بماند.

معتادا تزریقی ،کودکا عقب مانده
از استفاده از وسایل تیز و برنده مرل سرنگ ،

ذهنی

تیغ و مسواک به صورت مشدترک خدودداری
شود.
از اناام اقداماتی که باعد

ایاداد خدرا

و

سوراخ شد پوست می شود مانند خالکوبی و
حاامت با رو

های غیر بهداشتی خودداری

رردد.
در تمدداس جنسددی پرخطرجخددارن از زندددری
زناشویی)از کاندوم استفاده شود.
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اناام واکسیناسیو هپاتیت  Bبرای اوراد در
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