
 اظ توبس احتوبلی ثب ذَى آلَزُ  ثِ ّپبتیت

 (ثیوبضاى تحت زیبلیع طَالًی هست5

 ( ذبًوْبی ثبضزاض زض سِ هبِّ سَم ثبضزاضی 6

 ( اّساًٌٌسگبى ذَى ٍ كطاٍضزُ ّبی آى7

هعهي ضبهل  B(ثستگبى زضجِ اٍل هجتالیبى ثِ ّپبتیت8

 ّوسطف كطظًساى، پسض ٍ هبزض ٍ اكطاز ذبًَاض

(اكطازی ًِ ػالئن ثیوبضی هعهي ًجسی اظ ًظط ثبلیٌی یب 9

 آظهبیطگبّی زاضًس.

 

 

*ّطگع اظ ٍسبیل تیع ٍ ثطًسُ ًظیط سطًگ ٍ سَظى ، تیؾ اغالح ٍ 

 هسَاى ثِ غَضت  هطتطى استلبزُ ًٌٌیس.

*اظ توبس جٌسی  هطٌَى ٍ حلبظت ًطسُ)ثسٍى ًبًسٍم( پطّیع 

 ًٌیس.

 *اظ توبس ثب ذَى آلَزُ ذَززاضی ًوبییس.

*اظ اًجبم ًبضّبیی ًِ ثِ سَضاخ ضسى ٍ ایجبز ذطاش زض پَست 

هٌجط هی ضَز هبًٌس ذبلٌَثی ، سَضاخ ًطزى گَش ٍ حجبهت زض 

 هطاًع ؿیط هطوئي ، ؿیط ثْساضتی ٍ آلَزُ پطّیع ًٌیس.

 B*ثب ٍاًسیٌبسیَى ثِ هَهغ اظ اثتالی ًَزًبى ذَز ثِ ّپبتیت  

 جلَگیطی ًٌیس.

 گیالن  
ی

 دانشگاه علوم پزشیک وخدمات بهداشتی درمان

)ع( رشت    ی المؤمنیر  امیر
ی

 مرکز آموزشی درمان

 

   ٍاحس آهَظش ّوگبًی         

  NE– PL– 31ًس سٌس:  -99تبثستبى 

                

 ًطبًی :     هطًع آهَظضی زضهبًی اهیطالوؤهٌیي )ع( ضضت 

22328233 -8تلفن :    

2018سَزاضث، ؿسز -پطستبضی زاذلی جطاحی ثطًٍط   هٌبثغ: 

زضغس هوَاضز   99زض  C: اثتالء ثِ ّپبتیت  Cّپبتیت 

پس اظ تعضین ذَى اتلبم هی اكتس ٍ تؼساز ثیطتطی 

ثِ كبظ هعهي ثیوبضی هی ضًٍس ٍ   Bًسجت ثِ ّپبتیت 

زضغوس اظ    89پبسد ثِ زضهبى ثستطی ًیع زاضًوس.       

ثِ هطحلِ هوعهوي      Cهجتالیبى ثِ ٍیطٍس ّپبتیت 

زضغس زچبض ًبضسبیی ًوجوس     09ضسیسُ ٍ زض ًْبیت 

)سیطٍظ ( هی ضًَس . ثیطتط هجتالیبى اظ ًظط ظبّطی    

سبلن ثَزُ ٍ ثِ ّویي زلیل ، پیطگیطی ًوص ثسیبض 

 هْوی زض جلَگیطی اظ ضیَع ثیوبضی زاضز.

  B      ٍCضجیِ ّپبتیت     D: ضاُ اًتوبل  Dّپبتیت

زیسُ هی ضَز ٍ ًسجوت   Bاست ٍ ّوَاضُ ثب ّپبتیت

 ثِ ّپبتیت ّبی زیگط ضیَع ًوتطی زاضز.    

هثوجوت   HBsAg(ًَظازاى هتَلس ضسُ اظ هبزضاى  1 

 هبُ پس اظ تَلس 15-9

( اكطازی ًِ ظضزی یب سبیط ػالئن ٍ ًطبًوِ ّوبی      0

ّپبتیت حبز ضا زاضًس )هثل ثی اضتْبیی، توْوَع،      

ًسبلت ، استلطاؽ ٍ تیطگی ازضاض، هسكَع ضٍضي یوب  

ثِ ضًگ ظضز هبیل ثِ هطهع ، زضز ضٌن ٍ یوب زاضای    

  ػالئن آظهبیطگبّی ثِ ًلغ ّپبتیت حبز( 

 (هػطف ًٌٌسگبى هَاز هرسض تعضیوی3

(ًبضًٌبى ثْساضتی  زضهبًی ٍ پطسٌل اٍضغاًس ثؼس 4

در مراقبت بیماری هپاتیت غربالگری برای گروه های 

 هدف زیر الزامیست: 

 راه های پیشگیری از بیماری



                       به نام خدا                             

 

 هوسهِ:

ّپبتیت یي ثیوبضی ػلًَی ضبیغ است ًِ هیلیَى ّب          

ًلط زض سطاسط جْبى ثِ آى آلَزُ ضسُ اًس. ترویي ظزُ           

هی ضَز ًِ زٍ هیلیبضز ًلط زض سطاسط جْبى ضَاّسی          

 اظ ػلًَت ضا ثب آظهبیص ذَى ًطبى زٌّس.

ًجسػضَی اظ ثسى است ًِ زض سوت ضاست ثبالی ضٌن 

هطاض زاضتِ ٍ زض ثسیبضی اظ كؼبلیتْبی حیبتی ثسى            

هبًٌس هوبثلِ ثب ػلًَتْب ، هتَهق ًطزى ذًَطیعی ، پبى          

ًطزى ذَى اظ سوَم ٍ زاضٍّب ٍ شذیطُ اًطظی زض ثسى            

 ًوص زاضز.

( ثِ هٌْبی التْبة ًجس        Hepatitisًلوِ ّپبتیت) 

است . ثسیبضی اظ ػَاهل )اظ جولِ زاضٍّب ٍ هططٍثبت           

الٌلی ( هی تَاًٌس ایي التْبة ضا ایجبز ًٌٌس اهب ثِ طَض            

ًلی ، ضبیغ تطیي ػلت ایجبز ّپبتیت زض سطاسط             

 ,A , Bّستٌس ٍ ثِ ًبهْبی ّپبتیت      “  ٍیطٍس ّب “زًیب

C ,D  ذَاًسُ هی ضًَس. 

 

 

 

ّپبتیت حبز: زض ایي حبلت ثیوبضی ثب ًطبًِ ّبیی چَى توت،   

ػالئن ضجیِ سطهبذَضزگی ، ثی اضتْبیی، تَْع، استولوطاؽ   

زضزضٌن، ، زضزهلبغل ، ازضاضتیطُ، هسكَع ضٍضٌوق ظضزی    

 پَست ٍ چطوْب هبثل تطریع است.

 6زض ثیطتط هَاضز ذَز ثِ ذَز ثْجَز یبكتِ ٍ طی  Bّپبتیت 

هبُ ٍیطٍس زض ذَى اظ ثیي هی ضٍز ٍلی زض ثوطذوی هوَاضز      

 C  89زضغس ٍ زض ًَع    B   1ثیوبضی هعهي هی گطزز.)زض ًَع   

 زضغس هَاضز ثیوبضی هعهي هی ضَز(.

 ّپبتیت هعهي:

ضبیغ تطیي ًطبًِ ف ضؼق ٍ ذستگی طَالًی است. ًبضسبیی  

ٍ سططبى ًجس هوٌي است اظ ػَاضؼ پیططكت ثیوبضی ثبضٌس

)ثِ ًسضت ذبضش یب ظضزی ذلیق زض ثیوبضاى ٍجَز زاضز ٍ      

 تطریع آى كوط ثب آظهبیص ذَى هوٌي است(

اظ ططین آة ٍ ؿوصای آلوَزُ        A,E*ّپبتیت 

 هٌتول هی ضًَس.

 

اظ ضاُ ّبی ظیط  B-C-Dّپبتیت 

 اًتوبل هی یبثٌس:

(زضیبكت ذَى ٍ كطآٍضزُ ّبی ذًَی آلَزُ ًِ اهطٍظُ ًٌتطل 1

ذًَْبی اّسایی احتوبل آلَزگی اظ ایي ططین ضا ثسیبض اًسى 

 ًوَزُ است.  

( استلبزُ اظ سطًگْبی هطتطى ، ثِ ذػَظ زض ثیي 0

 هؼتبزاى تعضیوی

 ( ثٌبض ثطزى اثعاض ٍ ٍسبیل هطتطى آلَزُ هبًٌس:3

تیؾ ضیص تطاش، ٍسبیل تبتَ، ذبلٌَثی، حجبهت 

 ؿیطثْساضتی ، سَضاخ ًطزى ؿیطثْساضتی گَش ٍ...

( اتوبل اظ هبزض آلَزُ ثِ جٌیي ثِ ٍیعُ اگط هبزض زض 4

هبُ سَم ثبضزاضی آلَزُ ضسُ ثبضس احتوبل اًتوبل 

 ثیوبضی ثِ جٌیي ثسیبض ثبال است.

( توبس جٌسی ثب اكطاز الَزُ ًِ زض ضٍاثط جٌسی 5

ذبضج اظ اظزٍاج، اكطازی ًِ ثِ زضستی ًوی ضٌبسین، 

ثب هؼتبزاى تعضیوی ٍ ّوچٌیي اكطازی ًِ چٌس ضطیي 

 جٌسی زاضًس ثبػج اًتوبل ثیوبضی هی ضًَس.                                                                 

 

 

 

 

 

 

: تٌْب ایي ًَع اظ ثیوبضی ًِ ثب ٍاًسي هبثل  Bّپبتیت 

پیطگیطی است. كبغلِ ظهبًی ثیي ٍضٍز ػلًَت ثوِ     

 هبُ هتـیط است. 6ّلتِ تب  6ثسى تب ظَْض ػالئن ثیي 

 راه انتقال بیماری

 عالئم بیماری

 انواع هپاتیت


