1

توصیه های ضروری
دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات درمانی تهران










کسانیکه سابقه هپاتیت داشته ویا یک
فردآلوده به هپاتیت  Bدرخانواده دارند ،
نباید خون اهداکنند وابتدا باید باآزمایش
 HBS Agوضعیت خون خود را مشخص
کنند.
حداقل تا  21سال پس از تزریق واکسن
هپاتیت  Bو ایجاد آنتی بادی ضد HBS
نیاز به تزریق دوز یادآورنیست.برای
تاثیر بهتر واکسن هپاتیت  ،Bاستعمال
دخانیات را ترک کنید.
تزریق واکسن هپاتیت  Bدر دوران
بارداری بالمانع است و هیچ اثر سوئی
برمادر وجنین ندارد.
ازدواج برای ناقلین هپاتیت Bبالمانع
است.
ویروس هپاتیت  Bعالوه بر خون در تمام
ترشحات بدن از جمله مایع منی ،ترشحات
واژن  ،بزاق و اشک وجود دارد.
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منبع:

اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها-
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
درسنامه پرستاری داخلی و جراحی-برونر
و سودارث

بیمارستان فوق تخصصی
پوست رازی

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی
بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

آدرس بیمارستان:
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خیابان وحدت اسالمی  -میدان وحدت اسالمی بیمارستان پوست
رازی
تلفن55996651:
تلفکس55909699:
وب سایت:
www.razihospital@tums.ac.ir
www.tums.ac.ir/razi
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هپاتیت Bچیست؟

هپاتیت یعنی التهاب و ورم کبد که به آن یرقان
نیز می گویند یکی از عوامل ایجاد کننده آن
ویروسها هستند.

عالیم ونشانه های هپاتیت  Bچیست ؟

سرماخوردگی وحالت آنفوالنزا  ،بی اشتهایی
ضعف وبیحالی احساس کسالت وتیره رنگ
شدن ادرار و کم رنگ شدن مدفوع  ،خارش
وسر درد تایک حالت یرقان شدید متغیر
است .به این حالت هپاتیت حاد گفته
میشود.گاهی اوقات بیماری کامال"بدون
عالمت می باشد.

راههای انتقال ویروس هپاتیت

شیوه استفاده از واکسن
B

تزریق واکسن هپاتیت  Bدر سه نوبت

-1از طریق مادر آلوده به نوزادان

(اولین مراجعه1-ماه بعد 9-ماه بعد)تا

-0تماس جنسی بافرد ناقل یا مبتال هپاتیت
-6کارمندان بیمارستانها که در تماس نزدیک با
بیماران هستند که احتمال تماس با ترشح یا خون
بیمار وجود دارد.

 %65موارد به ایجاد آنتی بادی ضد
 HBSو درواقع ایمن شدن فرد منجر می
شود توصیه می شود آنتی بادی ضد HBS
تا یک تاسه ماه بعد از کامل شدن نوبت
های تزریق واکسن اندازه گیری شود.

-4استفاده از خون و فرآورده های خونی آلوده
-5استفاده از وسایل غیر استریل در دندانپزشکی
 ،استفاده از سرنگهای مشترک درمعتادین تزریقی
،سوراخ کردن غیر بهداشتی گوش  ،خالکوبی و
حجامت

افرادی که جزء گروه پرخطر هستند،
1 -6ماه بعد از دریافت آخرین دوز واکسن
،تیتر آنتی بادی آنها کنترل ودر صورتی

چه کسی
بیماری هپاتیت  Bاست؟

که کمتر از  19باشد ،یک دوره کامل

ناقل

ناقل بیماری هپاتیت به کسانی گفته میشود که
آزمایش آنتی ژن هپاتیت Bدرخون بیمار مثبت
باشد،حال عمومی خوبی داشته باشد ودربررسی
آزمایشگاهی اختاللی درکار کبد آنها مشاهده
نشود.درچنین شرایطی ویروس به کبد آسیب
نمی رساند .بایستی این افراد بصورت دوره ای
معاینه شوند.زیرا خطر فعال شدن ویروس و
آسیب کبدی وجود دارد.

1

واکسیناسیون (6نوبت)مجدد دریافت
نمایند.

تماسهای عادی وروزمره نظیردست
دادن  ،دریک اطاق کارکردن
،معاشرت با دوستان خطر انتقال
بیماری را ندارد.
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جهت پیشگیری از ابتالی نوزاد به
هپاتیت : B
-1تزریق واکسن وایمونوگلوبولین اختصاصی
 -0شیردهی مادران ناقل هپاتیت Bبه نوزادان
بالمانع است.
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