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چرا باید ازهپاتیت ب و ث حرف زد ؟

چون این بیماریها :

p.4 ......................... به چشم دیده نمی شوند

 p.6 ..............................شایع هستند 

 p.8 ....................... می توانند خطرناک  باشند

p.12 ............... قابل انتقال هستند 

 p.12  ........... قابل پیشگیری هستند

p.22 .............................                قابل درمان هستند 

p.24 ............قابل تشخیص هستند         
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چرا باید ازهپاتیت ب و ث حرف زد ؟

چون این بیماریها :

p.4 ......................... به چشم دیده نمی شوند

 p.6 ..............................شایع هستند 

 p.8 ....................... می توانند خطرناک  باشند

p.12 ............... قابل انتقال هستند 

 p.12  ........... قابل پیشگیری هستند

p.22 .............................   قابل درمان هستند 
             

p.24 ............قابل تشخیص هستند         
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هپاتیت چیست؟

هپاتیت التهاب کبد می باشد.

کبد ملتهب

کبد عادی                 

کبد یکی از اعضای حیاتی بدن است.
                

کار کبد ذخیره سازی٬ تبدیل و ساخت عناصر الزم برای کارکرد 
بدن و از بین بردن مواد سمی است.

3

هپاتیت ب و ث از نوع هپاتیت های ویروسی هستند یعنی 
از ویروس ها نشأت می گیرند   

مواد سمی )الکل٬  دارو٬ قارچها...( یا ویروسها 
می توانند سبب ابتال به هپاتیت شوند

)B( ویروس هپاتیت ب )C( ویروس هپاتیت ث



4

عالئم ابتال به هپاتیت ب و ث چه می باشد ؟
معموال عالئمی ندارد 

احساس بیماری نمی کنیم
نمی دانیم که بیمار هستیم

 ودر مواردی خستگی همچنان ادامه می یابد.

5

گاه٬ در ابتدای عفونت٬ زردی٬ خستگی٬ تهوع و درد نزد 
بیمار مشاهده می شود

 ودر مواردی خستگی همچنان ادامه می یابد.

  تنها راه تشخیص هپاتیت ب و ث٬ از طریق آزمایش پزشکی است
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آیا هپاتیت ب و ث بیماریهای شایعی هستند ؟

هپاتیت ب و ث بیماریهای شایعی 
هستند

اکثرکسانی که به هپاتیت ب و ث مبتال هستند از بیماری خود 
آگاهی ندارند  

7

در جهان ...
 از هر ٣ نفر1 نفر با یکی ازانواع ویروس های ب و ث در 

تماس بوده است       

از هر 12 نفر 1 نفر هپاتیت ب یا ث مزمن دارد
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10%

1%

89%

آیا هپاتیت ب خطرناک است ؟
در جهان ...

تماس با این 
ویروس

2 میلیارد 

هپاتیت مزمن :
ویروس درکبد می ماند وتکثیر خود 

را ادامه می دهد ) ٪ 1٠ (

هپاتیت کشنده :
ویروس  کبد را از بین می برد 

) 1 ٪ (

بهبودی :
ویروس توسط بدن از بین 

می رود ) ٪ 8٩ (

9

   ٠٠٠ 6٠٠  مرگ در سال    
80%

رشد تدریجی بدون مداوا٬ در 2٠  تا  ٣٠ سال  

یک هفته  

فیبروز سیروز یا تشمع  
2٠ تا ٪4٠

سرطان
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80%

20%

آیا هپاتیت ث خطرناک است ؟
در جهان ...

تماس با این 
ویروس

2٠٠ میلیون

هپاتیت مزمن :
ویروس درکبد می ماند و تکثیر خود را 

ادامه می دهد ) ٪ 8٠ (

بهبودی:
ویروس توسط بدن از بین 

می رود ) ٪ 2٠ (

11

رشد تدریجی بدون مداوا٬ در 2٠  تا  ٣٠ سال  

فیبروز سیروز یا تشمع  
2٠ تا ٪4٠

سرطان

٠٠٠  ٣۵٠  مرگ در سا ل  
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90%

4%

چگونه هپاتیت ب و ث انتقال می یابند ؟

از مادر به فرزند٬ در دوران بارداری و یا در 
هنگام زایمان٬ وقتی مادر مبتال باشد

با واکسن زدن چگونه می توان از آن جلوگیری کرد ؟

ضد هپاتیت ب٬ واکسنی موثر و بی 
خطر برای نوزادان٬ کودکان٬ نوجوانان 

و بزرگساالن وجود دارد
بعد از تزریق واکسن هپاتیت ب٬ دیگر 

خطر ابتال و انتقال این بیماری وجود 
ندارد

برای پیشگیری از 
هپاتیت ث واکسنی 

وجود ندارد    
13

 چگونه می توان از آن جلوگیری کرد ؟

اگر مادر هپاتیت ب داشته باشد٬ 
به منظور حفاظت ازطفل٬ پس از تولد واکسن 

مخصوصی به نوزاد تزریق می شود:    
سروـواکسن

سروـواکسن ضد هپاتیت ث وجود 
ندارد اما امکان انتقال آن به نوزاد کم 

با واکسن زدناست

 کجا می توان واکسن زد؟
پیش دکتر

در یکی از مراکز رایگان تزریق واکسن  
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هپاتیت ب و ث : چگونه انتقال می یابند ؟

از طریق ارتباط جنسی بدون استفاده 
از کاندوم با

فرد مبتال )تماس با اندام جنسی٬ 
مقعد و دهان٬ میان زنان ومردان ویا 

افرادهمجنس(

هرچه تعداد شرکای جنسی  
بیشتر باشد٬ خطر ابتال هم 

باالتر می رود 

ویروس هپاتیت ث از طریق مایع 
جنسی انتقال نمی یابد 

اما در صورت تماس با خون خطر 
انتقال وجود دارد

)هنگام عادت ماهانه٬از طریق زخم  
ورابطه تروماتیک(

15

 چگونه می توان از آن جلوگیری کرد ؟

با استفاده از کاندوم مردانه یا زنانه

و چرب کننده که خطر پاره 
شدن کاندوم و زخمی شدن 

را کم می کند
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هپاتیت ب و ث : چگونه انتقال می یابند ؟

توسط خون
درهنگام معالجه و درمان در برخی از کشورها و در 

فرانسه پیش از سال 1٩٩2 :
از طریق انتقال خون٬ عمل جراحی سنگین٬ مراقبتهای 

ویژه پزشکی استفاده از تجهیزات استریل نشده٬

استفاده مشترک از وسایل بهداشتی که در 
تماس با خون بوده اند 

17

 چگونه می توان از آن جلوگیری کرد ؟

با استفاده از وسایل یک بار مصرف 

 با استفاده از وسایل بهداشتی شخصی  
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هپاتیت ب و ث : چگونه انتقال می یابند ؟

با به اشتراک گزاری وسایل استعمال مواد مخدر توسط خون
)سرنگ٬ پنبه٬ فیلتر٬ قاشق٬ نی٬ پیپ کرک...(

از طریق خالکوبی٬ پیرسینگ٬ زخم 
آرایی... 

از طریق وسایلی که قبال استفاده شده 
اند : سوزن٬ جوهر٬ زیورآالت...

19

 چگونه می توان از آن جلوگیری کرد ؟

در صورت استعمال مواد مخدر٬ 
تنها از وسایل نو و شخصی 

استفاده شود

با مراجعه به  افراد حرفه ای که از وسایل استریل 
استفاده می کنند
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خطر انتقال  وجود ندارد  

احتمال انتقال هپاتیت ب در اوایل بیماری٬ از 
طریق تبادل بوسه های عمیق بسیار کم است 

21



22

و اگر به هپاتیت ب و ث مبتال باشیم ؟

درمان وجود دارد  
دوا و درمان هپاتیت ب را از بین نمی برند 

اما مانع تکثیر ویروس می شوند
امکان  یک زندگی عادی را فراهم می کند

در زمان بیماری٬ بسیار مهم است که :

مداوا تا پایان دوران درمان قطع نشود 
به طور منظم به پزشک مراجعه شود و 

آزمایشهای الزم را انجام داد
با اطرافیان در مورد بیماری صحبت 

شود و در صورت نیاز درخواست 
کمک شود                                  

23

در اغلب موارد٬ هپاتیت ث درمان می شود

مصرف الکل٬ حشیش٬ تنباکو و اضافه وزن 
که سبب تشدید بیماری می شوند٬ محدود شود 
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چگونه از ابتال به هپاتیت ب و ث آگاه شویم ؟
با انجام آزمایش پزشکی - یک آزمایش ویژه برای جستجوی وجود ویروس 

در بدن می باشد.
برای آرامش خاطر یا مداوا پیش ازتشدید بیماری وجهت حفاظت از اطرافیان

آزمایش پزشکی 
پایه ای:  با خون 
گرفتن ) 2 روز(

در کجا آزمایش پزشکی انجام می شود؟
با نسخه دکتر٬ در یک البراتوار

بدون نسخه در یکی از مراکز آزمایش 
پزشکی به صورت محرمانه و رایگان  

)س.د.آ.ژ(
در برخی انجمن ها

20 min.

25

اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد٬ باید با خون گرفتن نتیجه آزمایش بررسی 
و تأیید شود  

آزمایش پزشکی سریع : نیش زدن 
در نوک انگشت )2٠ دقیقه (

نتیجۀ منفی از ما در برابر بیماری محافظت نمی کند. در 
!صورت بی احتیاطی٬ امکان دارد به بیماری مبتال شویم 
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 وهپاتیت های ویروسی دیگر ؟
آنها یا کمیابند و یا کم خطرترند

امکان دارد به طور همزمان به چند هپاتیت مبتال باشیم٬ در این حالت خطر پیچیده شدن وضعیت افزایش می 
یابد

میزان مرگ و میر 
در سراسر جهان :

هپاتیت آ  

1٫4میلیون مورد در سال
٧٠٠٠ مرگ در سال

کمیاب در فرانسه

 انتقال بیماری

روند رشد

مداوا

 پیشگیری

به ویژه آب و غذای آلوده به 
مدفوع )نبود آب آشامیدنی(

بهبودی خود به خود ٪٩٩    

هپاتیت کشنده  1٪    

27

هپاتیت د   هپاتیت اُ   
پس از ابتال به هپاتیت ب یا همزمان با آن به بدن حمله می کند

B   با استفاده از ویروس D ویروس 
خود را تکثیرمی کند

1٠ میلیون بیمار مبتال به نوع مزمن

2٠ میلیون مورد  در سال 
٠٠٠ ٧٠ مرگ در سال
بسیارکمیاب در فرانسه

بهبود  ٪2٠

هپاتیت مزمن ٪8٠ 

بهبود  ٪٩٩  

هپاتیت کشنده  1٪ 

گوشت خوک یا گوزن آلوده 
آب و غذای آلوده
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