درباره هپاتیت بیشتر بدانیم
هپاتیت چیست؟
ٌّگاهی کِ سلَل ّای دفاعی تذى یا گلثَل ّای سفیذ تِ تافت کثذ ًفَر کٌٌذ تاعث التْاب کثذ هی ضًَذ کِ
اصغالحاً تِ آى ّپاتیت هی گَیٌذ.

انواع هپاتیت چیست؟
ّپاتیت ٍیشٍسیّ -پاتیت داسٍییّ -پاتیت ًاضی اص سوَمّ -پاتیت ًاضی اص هصشف الکلّ -پاتیت خَد ایوي

چزا هپاتیت های ویزوسی را به نام های A,B,C,Gو ..نام گذاری نموده اند؟
تِ دلیل تقذم ٍ تأخش دس کطف ٍیشٍس ّای هَلذ ّپاتیت تِ تشتیة اص  Aتا ً Gاهگزاسی ًوَدُ اًذ.

تفاوت سردی با هپاتیت چیست؟
صسدی فقظ یک ًطاًِ تیواسی است ٍ علت تشٍص صسدی سسَب سًگذاًِ تیلی سٍتیي دس هخاعْا هثل سفیذی چطن
ٍ پَست هی تاضذ کِ دس اثش تشخی اختالالت هثل تیواسی ّای کثذی اص جولِ ّپاتیت ،تیواسی ّای عفًَی ،تیواسی
ّای خًَی ٍ  ..ایجاد هی ضَد .تٌاتشایي صسدی فقظ هی تَاًذ یکی اص عالئن ّپاتیت تاضذ ٍ ٍجَد آى تیاًگش اتتال تِ
ّپاتیت ًیست.

چزا هپاتیت  Bاس اهمیت بیشتزی بزخوردار است؟
چَى ایي تیواسی ضیَع تاالیی داسد ٍ عَاسض کثذی ٍ خاسج کثذی تشجا هی گزاسد.

عالئم هپاتیت  Bچیست؟
تة ،لشص ،استفشاغ ،دسد هفاصل ،تذى دسد ،خستگی ،تی حَصلگی ،تی اضتْایی ،صسدی ٍ ...
راههای انتقال هپاتیت  Bچگونه است؟
تواس جٌسی تا فشد آلَدُ ،اًتقال اص عشیق خشاش ّای پَستی یا هخاط دس تواس ّای ًضدیک تذًی ،اًتقال اص
عشیق خشاش ّای پَستی یا هخاط دس تواس ّای ؼیشهستقین هاًٌذ هسَاک ،تیػ ،اسثاب تاصی آلَدُ تِ خَى،
تضسیق خَى یا فشآٍسدُ ّای خًَی آلَدُ ،استفادُ اص سشًگ هطتشک دس هعتاداى تضسیقی ،اًتقال اص هادس آلَدُ تِ
جٌیي ،پیًَذ اعضا

منظور اس فزد ناقل چیست و با فزد مبتال چه تفاوتی دارد؟
فشد ًاقل فشدی است کِ ٍیشٍس ّپاتیت ٍاسد تذًص ضذُ ٍلی ٌَّص ایجاد تیواسی ًٌوَدُ است .دس صَستی کِ
فشد هثتال ،تیواس است ٍ عالئن تیواسی سا ًطاى هی دّذ .دس ّش دٍ حالت احتوال اًتقال ٍیشٍس ٍجَد داسد.

راههای پیشگیزی اس هپاتیت Bچیست؟
سعایت اصَل تْذاضتی ٍ عذم استفادُ اص ٍسایلی کِ هوکي است تاقیواًذُ خَى دیگشی تش سٍی آى تِ جا هاًذُ
تاضذ هاًٌذ ٍسایل آسایطگشی ،خالکَتی ،حجاهت ،حتی هسَاک ٍ تشس ٍ  ،...احتیاط ٍ دقت دس تشخَسد تا اجسام
ًَک تیض ٍ تشًذُ ،عذم استفادُ اص سشًگ هطتشک دس هعتاداى تضسیقی ،خَدداسی اص تی تٌذٍتاسی جٌسی ٍ استفادُ
اص کاًذٍم دس سٍاتظ جٌسی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس  -واحد پیشگیری و مبارزه بابیماریها

