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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 Aهپاتيت 

 

صحيح باز مي دارد شما به كيد سالم نياز داريدد   كبدد    هپاتيت باعث ايجاد تورم در كبد مي شود و آنرا از كار

كارهاي بسياري انجام ميدهد تا شما زنده بمايند  كبد با عفونته مبارزه ميكند و جلوي خونريزي را مدي ييدرد   

 دارو ها وساير سموم را از خونتان پاك مي كند   همچنين براي شما انرژي ذخير ه مي كند 

 

 ت چه چيزي باعث ايجاد هپاتيA    ميشود 

ويروس يك نوع ميكروب است كه باعث بيماري مي شود )مثال سرماخورديي بوسيله يك نوع ويروس   -4

 ايجاد مي شود(

مي شود بده ندام ويدروس     Aمردم مي توانند ويروسها رابه يكديگر منتقل كند   ويروسي كه باعث هپاتيت 

 خوانده ميشود  Aهپاتيت 

 

 يت شود؟چگونه ممكن است فرد دچار هپات 

 بوسيله تماس شخصي تزديك با فردي كه مبتال به عفونت است بوجود مي آيد  Aهپاتيت 

  ۀمبتال شويد Aممكن است شما دراثر موارد زير به هپاتيت 

 مصرف غذايي كه بوسيله فرد مبتال به هپاتيت تهيه شده  -4

 نظافت پاييني دارند( آلوده شده )در مناطقي از جهان كه بهداشت و Aنوشيدن آبي كه به هپاتيت   -2

 دستها را قبل از غذا خوردن بشوييد   -9

 

  چه كساني در معرض خطر هپاتيتA  هستند؟ 

 مبتال شود  ولي برخي ازمردم در معرض خطر بيشتري هستند  Aهركسي ممكن است به هپاتيت  -4

 افراد ي كه با مبتاليان به هپاتيت زنديي مي كنند  -2

 كودكاني كه در مهد كودك هستند -9

 مي كه يك مرد با مرد تماس جنسي داشته باشد هنگا -1

 هستند  Aكودكان در مهد كودك در معرض خطر هپاتيت  -5

 

  عالمت هاي هپاتيتA چيست؟ 

باعث شود شما احساس مانند سرماخورديي داشده باشديد   ممكدن اسدت احشداس       Aممكن است هپاتيت 

درد شكم ، و اسدها  داشدته باشديد      خستگي ، داشتن احساس ناخوشانيدي در معده ، تب ، بي اشتهايي ، 

چشم و پوست زرد رنگ داشته باشند   برخي افراد  برخي افراد ممكن ا ادرار زرد پررنگ ، مدفوع كم ر نگ ،

 ممكن است هيچ عالمتي نداشته باشند 
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شدده ايدد بده پزشدك      A اير شما هر كدام از عالمت هاي فوق را داريد يا فكر ميكنيد مبدتال بده هپاتيدت    

 مراجعه كنيد   پزشك از خود شما آزمايش بعمل مي آورد  

 

  هپاتيتA  چگونه درمان مي شود؟ 

 دارند خودبخود طي چند هفته خوب مي شوند Aبيشتر افرادي كه هپاتيت  -4

شما ممكن است براي روزها تا هفته ها به استراحت در بسترنياز داشته باشيد و مصدرف الكدل  درايدن     -2

 ن ممنوع است دورا

 پزشك ممكن است براي عالئم شما دارو تجويز كند  -9

 

  چگونه مي توان ازابتال به هپاتيتA  پيشگيري كرد؟ 

استفاده كنيد   واكسن ماده اي است كه شما زماني كه سالم هستيد مي زنيد  Aمي توانيد ازواكسن هپاتيت 

ن شما ياد مي دهند كده چكونده بده ويروسدها     ت از ابتالي شما به بيماري چلوييري كند   واكسن ها به بد

ازطريق تزريق داده مي شود   كودكان پس    Aحمله كند   واكسن هپاتيت  Aخاصي مثل ويروس هپاتيت

توبت تزريق آن نياز دارندد     9ساله به  41تا  2سالگي مي تواند اين واكسن رابگيرند كودكان سن  2ازسن 

ماه خواهندد   42تا  6مي شوند   بالغين دو يا سه تزريق در عرض تزريق ها در عرض يكسا  دربدن منتشر 

 ايمني شما نياز به تمامي اين تزريق ها داريد  داشت   براي ايجاد 
 

 اير شما يك تزريق را از دست داديد با پزشك يا درمانگاه در مورد  تنظيم يك يرنامه جديد تماس بگيريد 

 محافظت كنيد  Aها در مقابل هپاتيت شما مي توانيد خود و ديگران رابه اين روش

 هميشه دستهايتان را پس ازتوالت رفتن و قبل از تهيه غذا يا خوردن غذا بشوييد -4

 در صورتي كه با مدفوع اشخاص تماس درايد از دستكش استفاده كنيد  -2

 

  دستتان را پس از انجا م كار بشوييد 

 ازآب تصفيه شده آماده در مناطق آلوده استفاده كنيد  -4

  زيخ يا ميوه ها و سبزيجات شسته شده با آب شير استفاده نكنيدا -2

 

 


