
  کيا مجهے ہيپاٹائيٹس بی ہوجانے کا خطرہ ہے؟



  یہ کيا ہوتا ہے؟
  

ہيپاٹائيٹس بی ايک ايسا وائرس ہے جوجگرپراثراندازہوتا ہے اوراس سے جگرکوشديد 
عارضہ ہوسکتا ہے۔ جگرايک اہم عضو ہے اوراس کا کام خوراک اور مضرکيميائی 

مينز، منرلز، آئرن ماّدوں کوتحليل کرنا ، الزمی پروٹين بنانا اورضروری وٹا
  اورشکرکوذخيرہ کرنا ہے۔ 

  

  

   کتنا عام ہے؟ یہ مرض
  

  مبتال پاۓ جاتے ہيں۔ ميں ہيپاٹائيٹس بی  ملين لوگ 350دنيا ميں ہروقت 
    

 60-50 نۓ کيس رپورٹ ہوتے ہيں جن ميں 800 - 600انگلينڈ اورويلزميں ہرسال 
نسبت کم ہے تاہم اور بہت صرف ويلزميں ہوتے ہيں۔ يہ تعداد چند دوسرے ملکوں کی 

سے ايسے لوگ ہيں جواس مرض ميں مبتال ہو جاتے ہيں مگرانہيں اس کا علم نہيں ہو 
  پاتا۔ 

  
  

  اس مرض کی عالمات کيا ہيں؟
  

 ان ہيپاٹائيٹس بی ميں مبتال بہت سے لوگ اپنے مرض سے بے خبر رہتے ہيں کيونکہ
ايسے ہيں جن ميں يہ مرض  اس کی کوئی عالمت ظاہرنہيں ہوتی۔ ليکن کچه لوگ ميں

فلوکی طرح بيماری، بے حد " لگتے ہی اس کی متعدد عالمتيں ظاہرہو جاتی ہيں۔ مثال
يا گاڑهے رنگ کا /، اور)يرقان(تهکاوٹ، بهوک مرجانا، آنکهوں اورجلد کا پيال ہوجانا 

پيشاب آنا۔ يہ مرض ايک فرد سے دوسرے کولگ سکتا ہے باوجود اس کے کہ انہيں 
ت ظاہرنہيں ہوتی يا انہيں يہ علم نہيں ہوتا کہ انہيں يہ بيماری لگ چکی ہے۔ کوئی عالم

  ہيپاٹائيٹس بی کی نشاندہی عام طورپر خون کے تجزيے سے کی جاتی ہے۔ 



  مزید معلومات کچه ہيپاٹائيٹس بی کے بارے ميں 
  

  اس بيماری ميں مبتال ہونے والےبالغوں کی اکثريت پوری طرح صحتياب ہوجاتی ہے۔
   : مريضوں ميں سے100س کے باوجود، ہر ا

ہونے کے جلد ہی بعد بری طرح فيل ہو متاثر کم سے کم ايک مريض کا جگر •
 اور؛ سکتا ہے

 جو اس  مرض – مريض طويل المعياد بيماری ميں مبتال ہو جاتے ہيں 5" تقريبا •
 دوسروں تک پهيال سکتے ہيں۔ ان ميں سے کم ازکم ايک فرد کا وائرس

 ميں جگرکا شديد عارضہ ہوسکتا ہے۔کوآگے زندگی 
  

 پهيالنے کا امکان اس مرض ميں مبتال بّچوں اورشيرخواروں کا وائرسہيپاٹائيٹس بی 
ميں زيادہ ہے تاہم ان ميں اس کی عالمات بالغوں کی نسبت دير سے ظاہر ہوتی ہيں۔ 

 عمر بهرموجود رہتے ہيں اوراسے جگرکی شديد وائرساکثرايک مريض بّچے ميں يہ 
  ورديرپا بيماری ميں مبتال کر سکتے ہيں۔ ا

  
ابهی تک ہيپاٹائيٹس بی کے مکّمل خاتمے کا طريقہ دريافت نہيں ہوا تاہم کچه ايسا عالج 
ہوسکتا ہے جس سے جگرمزيد خراب نہ ہو اوروائرس بهی زيادہ نہ بڑهے۔ اس عالج 

  کا اثرمختلف افراد ميں مختلف ہوتا ہے۔ 
  

رض کی اوراقسام بهی ہيں جيسے ہيپاٹائيٹس اے اور  سے پهيلنے والے اس موائرس
  ہيپاٹائيٹس بی سے مختلف ہيں۔  اور وہہيپاٹائيٹس سی 



  یہ مرض کيسے لگ جاتا ہے؟ 
  

ہيپاٹائيٹس بی کا وائرس متاثرہ افراد کے خون اورجسم کی ديگررطوبتوں ميں موجود 
 يہ مرض لگنے ہوتا ہے۔ يہ بہت تيزی سے پهيلتا ہے۔ ايک فرد سے دوسرے فرد کو

  : کے اہم طريقے يہ ہيں
مرد /مرد اورمرد/عورت(کسی متاثرہ فرد سے کونڈم کے بغيرجنسی مالپ کرنا  •

۔ اس کام ميں اس مرض کا خطرہ اس ليۓ ہے کہ جسم کے )کا جنسی مالپ
 سّيال ماّدوں ميں اس کا وائرس موجود ہو سکتا ہے؛ 

 ايک متاثرہ ماں سے اس کے بّچے کو؛ •
بشمول ٹيکہ لگانے (يں داخل کرنے کے آالت کا مشترکہ استعمال منشيات جسم م •

 ؛)کی سوئياں، سرنج، چمچے، پانی اورفلٹر
ٹوته برش، ريزر بليڈ، يا ٹيٹوبنوانے اورجسم چهيدنے کے آالت کا مشترکہ  •

 استعمال، اگر وہ اچّهی طرح سے صاف نہ کيۓ گئے ہوں؛ يا 
 ۔)آلودہ خون يا متعلقہ مواد لينا" مثال(خون سے خون مالنا  •



  خطرہ کس کو ہے؟ 
  

  : درج ذيل گروپوں ميں شامل لوگوں کوہيپاٹائيٹس بی لگنے کا خطرہ زيادہ ہے
  

 متاثرہ ماں کے ہاں پيدا ہونے والے بّچے؛  •
 کسی متاثرہ فرد کا پارٹنر، بّچہ، يا گهر کا کوئی اور فرد؛ •
گہ کام کرتے ہيں جہاں متاثرہ جسمانی سّيال ماّدوں سے وہ لوگ جوايسی ج •

يا ڈاکٹر، نرسيں، دانتوں کے ڈاکٹر، جيل کے افسران " واسطہ پڑسکتا ہو، مثال
 يس والے؛ پول

وہ شخص جو اپنا جنسی ساتهی اکثربدلتا ہو، خاص طور پرجب وہ کونڈم ہميشہ  •
 استعمال نہ کريں؛ يا 

 نے کے سامان کا مشترکہ استعمال کرے۔وہ شخص جومنشيات لينے کا ٹيکہ لگا •
  

اگر آپ کوانديشہ ہے کہ آپ خود يا آپ کے خاندان کے کسی فرد کو يہ مرض لگنے کا 
) GUM( يورينری ميڈيسن -خطرہ زيادہ ہے تواپنے ڈاکٹر، پريکٹس نرس، يا جينيٹو

  کلينک سے بات کيجيۓ۔ 
  

 ہے توآپ کے ليۓ خطرہ اگرآپ کسی ايسے ملک جا رہے ہيں جہاں ہيپاٹائيٹس بی عام
زيادہ ہو سکتا ہے۔ حفاظتی ٹيکے لگوانے کے بارے ميں اپنے جی پی، پريکٹس نرس، 
يا ٹريول کلينک سے بات کيجيۓ جوآپ کو حفاظتی ٹيکوں اورآپ کے بيرون ملک قيام 

  کے دوران پرخطرکاموں سے بچنےکے بارے ميں مشورہ دے سکيں گے۔ 
  
  

  ؟ سکتا ہے جا سے بچاکا مرض لگنے کيا ہيپاٹائيٹس بی
  

جی ہاں۔ ايک بہت ہی موّثرحفاظتی ٹيکہ دستياب ہے۔ اگر آپ کوانديشہ ہے کہ آپ کو 
 GUMيہ مرض لگنے کا خطرہ زيادہ ہے تواپنے ڈاکٹر، پريکٹس نرس، يا مقامی 

کلينک سے بات کيجيۓ۔ وہ يہ فيصلہ کرنے ميں آپ کی مدد کريں گے کہ آيا آپ کويہ 
   چاہيے اورممکنہ خطرے سے بچنے کا مشورہ بهی ديں گے۔ حفاظتی ٹيکہ لگوانا



  ؟ہيپاٹائيٹس بی کا حفاظتی ٹيکہ کيا ہے
  

 اقساط ميں لگايا جاتا ہے۔ يہ ٹيکہ بہت بے 3ہيپاٹائيٹس بی کا حفاظتی ٹيکہ عام طورپر
ضررہے اور دنيا بهرميں اکثرممالک بّچوں کولگنے والے حفاظتی ٹيکوں ميں اسے 

ہيں۔ مکّمل حفاظت کے ليۓ ضروری ہے کہ ان ٹيکوں کا کورس ضرور شامل کرتے 
پورا کيا جاۓ۔ اگرآپ کوانديشہ ہے کہ آپ کو يہ مرض لگنے کا خطرہ زيادہ ہے 

 GUMتواپنے جی پی يا پريکٹس نرس سے بات کيجيۓ۔ بصورت ديگراپنے مقامی 
  کلينک سے رازدارانہ اوربے نام مشورے اورٹيسٹوں کے ليۓ رابطہ کيجيۓ۔

  
  جهے مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہيں؟ م
  

   ںيہ سکتے کر فون پر 47 46 0845 کو NHS Direct Walesآپ 
  اي

Public Health Wales ٹيسائ بيوی ک   
/uk.nhs.wales.publichealthwales.www يۓپرجا  
  
  : سے ہاں ياي

  
The British Liver Trust 

2 Southampton Road, Ringwood, BH24 1HY 
 : مفت ہيلپ الئين] جنرل اينکوائريز [7330 652 0800
 : عام استفسارات481320 01425
 : فيکس481335 01425

uk.org.britishlivertrust@infoميلای  : 
www.britishlivertrust.org.uk 
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