
  هستم؟Bآيا من در خطر ابتال به هپاتيت 



  هپاتيت چيست؟

 

 یک نوع ویروس است که باعث عفونت کبد ميشود و ميتواند به یک Bهپاتيت 
يت تجزیه غذا و مسئولکبد یک ارگان مهم است که .بيماری جدی کبدی منجر بشود

های الزم و ذخيره ویتامينهای الزم،  مواد شيميایی مضر، ساخت پروتيين
 .الح،آهن و قند را بعهده داردام

 
 

 اين بيماری چقدر معمول است؟
 

 مبتال Bدر هر زمان در دنيا حدود سيصد و پنجاه ميليون نفر به ویروس هپاتيت 
  .هستند 

 مورد جدید در انگلستان و ویلز گزارش ميشود که از 800-600هر سال حدود 
د گزارش شده در مقایسه تعداد موار. مورد آن در ویلز ميباشد  60-50 آن تعداد 

افراد بيشتری مبتال هستند بدون آنکه که  یدر حالبا کشورهای دیگر پائين است 
 .خود متوجه باشند

 
 عالئم اين بيماری چيست؟

 

 به علت نداشتن عالیم بيماری از ابتال Bافراد مبتال به ویروس هپاتيت  غلبا
   عالئمیB ابتال به هپاتيت  دیگر ممکن است در ابتدای بعضی. آن آگاه نيستند  به

این عالئم ميتوانند شامل بيماری مثل آنفلونزا، خستگی شدید، کم . داشته باشند
هرکس با . تيره باشند یا ادرار / و  ؛ )یرقان(اشتهایی، زردی پوست و چشمان 

این عفونت ميتواند ناخود آگاه دیگران را به این مرض مبتال کند حتی در مواردی 
 معموًال با یک Bهپاتيت  . اطالع است و یا عالئمی ندارد   به آن بیکه از ابتال
  .خون قابل تشخيص است ازمایش



  Bاطالت بيشتر مورد هپاتيت 

اما، از هر صد . یابند  طور کامل بهبود میب به این بيماریبيشتر افراد بالغ مبتال 
  :نفر مبتال 

به از کار افتادگی کبد  بعد از ابتال  تا یک نفر ميتواند به فاصله کوتاهی •
  دچار شود؛ و 

تبدیل به ناقالنی ميشوند - مدت دچار ميشوند  تا پنج نفر به عفونت طوالنی •
یک نفر از این  .که ميتوانند این بيماری را به دیگران منتقل کنند 

  .در آینده به بيماری شدید کبدی دچار ميشود ناقلين

  

ند به احتمال قوی ناقلين این ویروس  شوBکودکان و اطفالی که مبتال به هپاتيت 
 را  در مقایسه با بالغين کمتر امکان بروز عالیم فوریکودکان این ميشوند،اما

غالبًا یک کودک مبتال ميتواند این ویروس را برای بقيه عمر حمل کند و . دارند
 . مدت به بيماری کبدی جدی دچار شود احتمال قوی وجود دارد که در طوالنی

الجاتی که  معبعضیاما  هپاتيت درمانی وجود ندارد این نوع ضر برایدر حال حا
تاثير این نوع . سيب کبد و ازدیاد ویروس جلوگيری کند وجود داردآبتواند از

.معالجات از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد   
 

 فرق Bرند که با هپاتيت ا هم وجود دC و Aانواع دیگر هپاتيت مثل هپاتيت 
  .دارند



  

  مردم مبتال ميشوند؟چگونه

موجود   در خون و مایعات بدنی شخص مبتال به این بيماریBویروس هپاتيت 
   که این ویروس از شخصی های اصلی راه.  مسری است این بيماری خيلی. است

   : عبارتند ازدبه شخص دیگر منتقل ميشو

 زن با مرد و( با شخص مبتال بدون استفاده از کاپوت  داشتن رابطه جنسی •
 بدنی از  این خطر بدليل امکان انتقال ویروس موجود در مایع.  )مرد با مرد

  شخص مبتال به دیگری است؛
  به این بيماری به فرزندش از مادر مبتال  •
شامل سوزن، سرنگ، (  وسایل تزریقی استفاده ازدر  از طریق مشارکت •

  ؛)قاشق، آب و فيلتر
از طریق شراکت در استفاده از مسواک ، ریش تراش و نيز وسائلی که  •

  برای خالکوبی و سوراخ کردن عضوی از بدن استفاده ميشوند در صورتی
  که بطور کامل تميز نشده باشند؛ یا

به عنوان مثال دریافت خون آلوده یا ( از طریق تماس خون با خون  •
  ).اجزای خون آلوده



  است؟Bابتال به هپاتيت  در معرض خطر  چه کسی •

 در معرض Bافرادی که در گروههای زیر قرار گرفته اند برای ابتال به هپاتيت 
  :خطر بيشتر قرار دارند

 نوزادی که از مادر مبتال به دنيا ميآید؛ •
  که مبتال به این بيماری است؛ شریک ، بچه و یا عضو خانواده کسی •
 بدنی فرد  خورد با مایع که بدليل شغل خود در معرض امکان بر کسانی •

آلوده هستند، مثل دکترها، پرستارها، دندان پزشکان، مسئولين زندان یا 
 پليس؛

 آنهائی   خودرا بطور مداوم عوض ميکنند ، بخصوص  که همخوابه کسانی •
 که از کاپوت استفاده نميکنند؛ یا

 . که ابزار تزریق مواد مخدر را بطور شریکی استفاده ميکنند کسانی •

 به این بيماری بتالادر خطر  در خانواده تان شما فکر ميکنيد شخصًا یا کسانیاگر 
قرار دارند حتما باید این مطلب را با پزشک یا پرستار کلينيک خودتان و یا 

.کلينيک امراض مقاربتی در ميان بگذارید  

 رایج است را دارید ، در Bاگر شما قصد سفر به کشوری که در آن هپاتيت 
 ميتوانيد در مورد نياز به  شما.  به این بيماری هستيدبتالايشتر معرض خطر ب

  . تماس بگيرید  واکسيناسيون با دکتر یا پرستار خود و یا با کلينيک مسافرتی

 

این افراد ميتوانند به شما در صورت احتياج به و اکسن کمک نمایند و نيز 
  .نندرا راهنمائی ک به این بيماری شمابتالاجهت کم کردن ریسک 

  

 آيا ميتوانم از ابتال به اين بيماری جلوگيری کنم؟

اگر شما فکر ميکنيد در . در حال حاضر یک واکسن موثری وجود دارد . بله
معرض ابتال به این بيماری هستيد با دکتر یا پرستار کلينيک خود و یا کلينيک 

 به واکسن این افراد ميتوانند شمارا در صورت نياز.امراض مقاربتی تماس بگيرید
  . طرق جلوگيری از ابتال به این بيماری راهنمائی نمایند یا در مورد



  

  چيست؟Bواکسيناسيون هپاتيت 

 امن است  این واکسن خيلی.  معموال در سه مرحله تزریق ميشودBواکسن هپاتيت 
 ایمنی سازی برای نوزادان در دستور  و اغلب کشورها این واکسن را بعنوان متد

اهميت بسيار دارد که شما این دوره تزریق را برای کسب . اند ار دادهکار خود قر
  .بهترین نتيجه بطور کامل انجام دهيد

اگر فکر ميکنيد در معرض خطر ابتال به این بيماری هستيد با دکتر یا پرستار 
یا ميتوانيد برای گرفتن راهنمائی محرمانه و انجام . نيک خود تماس بگيرید ليک

  . با کلينيک امراض مقاربتی تماس بگيریدآزمایشات الزم

 
 

 از کجا ميتوانم اطالعات بيشتری کسب کنم؟ 

 0845 با شماره تلفن NHS DIRECT WALESشما ميتوانيد با مرکز 
4647  

 یا
  : به وب سایت بهداشت عمومی ولز به آدرس 

WWW.publichealthwales.wales.nhs.uk/  

  : یا به آدرس

The British Liver Trust 
2 Southampton Road, Ringwood, BH24 1HY 

 7330 652 0800:  با تلفن رایگان

  یا
 481320 01425 : اطالعات عمومی

  481335 01425 :فکس
  info@britishlivertrust.org.uk :ایميل

uk.org.britishlivertrust.www  
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