
 به نام خدا

 (A-B-C-D-E-Gهپاتیت ویروسی )هپاتیت 

هپاتیت ویروسی التهاب کبد ناشی از ویروس های هپاتیت است. هپاتیت ممکن است به صورت عفونت اولیه یا تعریف : 

نوع از ویروس های هپاتیت  6عفونت ثانویه رخ دهد.هپاتیت ویروسی ممکن است به نارسایی کبد منجر شود.امروزه 

 طبمه بندی شده اند.  Gتا  Aاولیه وجود دارد که از 

 وثر و عوامل خطر :علل ، عوامل م

 :مدفوعی(-) دهانی Aهپاتیت *

  Aخوردن غذا ،آب یا صدف آلوده با ویروس هپاتیت  -

 مدفوعی-انتمال مستمیم دهانی -

 مسافرت به کشورهای توسعه یافته-

 بهداشت ضعیف -

 هفته 6تا  2دوره  نهفتگی طول دوره بیماری :  -

 

 یا هپاتیت سرمی : Bهپاتیت *

یا غیرمستمیم با لرار گرفتن در معرض خون ،ترشحات ، یا مایعات آلوده به هپاتیت ویروسی از طریك تماس مستمیم  -

 منبع عفونت

 تاریخچه مصرف مواد از طریك ورید -

 تاریخچه لرار گرفتن در معرض سوزن یا خون آلوده ، مایعات یا ترشحات بدن به صورت تصادفی -

 تاریخچه تزریك خون -

 تماس جنسی با فرد آلوده به ویروس -

 تاریخچه تماس خانگی با یک فرد آلوده -

 انتمال لبل از تولد ) مادر به جنین( -

 ماه  6تا  2دوره نهفتگی طول دوره بیماری :  -

 

 )سرمی ( : Cهپاتیت *  

 ( Bتماس با خون یا سرم ) مانند هپاتیت  -

 افرادی که بیماری را بدون عالیم در خود دارند(اغلب توسط حامالن مزمن منتمل می شود)  -

 ماه 6تا  2دوره کمون نهفتگی طول دوره بیماری :  -



 

 )سرمی ( :Dهپاتیت  *

 شده باشد. Bفمط در صورتی باعث عفونت می شود که فرد لبال نیز مبتال به هپاتیت  -

 Bخون مبتال به عفونت هپاتیت  -

 وریدیتاریخچه استفاده از داروها به صورت -

 تاریخچه هموفیلی-

 هفته  01تا  2دوره کمون نهفتگی طول دوره بیماری : -

 

 مدفوعی ( : -)دهانی Eهپاتیت  *

 (Aمدفوعی ، ناشی از غذا ،ناشی از آب )مانند هپاتیت -دهانی -

ضعیف دارند ، به طور شایع بیشتر در افرادی که در بخش هایی از آسیا، آفریما ، یا کشورهایی که وضعیت بهداشتی  -

 زندگی می کنند یا به این مناطك مسافرت می کنند.

 هفته 01تا  2دوره کمون نهفتگی طول دوره بیماری : -

 

 )سرمی ( :Gهپاتیت  *

 در بین استفاده کنندگان داروها از طریك وریدی و داوطلبان اهدای خون شایع است. -

 انتمال از طریك تزریك خون -

 ادر می باشد.به طور کلی ن Gهپاتیت  -

 

 عالیم بیماری :

 :دوره پیش از زردی *

 بی اشتهایی -

 کسالت و خستگی  -

 حساسیت در لمس و درد در ربع فولانی راست شکم -

 تهوع و استفراغ -

 سردرد و ترس از نور -

 تب با درجه پایین -

 



 :دوره زردی *

 زردی -

 مدفوع به رنگ خاک رس -

 ادرار تیره رنگ  -

 اسهال -

 چشم به رنگ زرد صلیبه-

 کاهش وزن -

 

 ( Eو Aتب )هپاتیت *

 (Dو  Cو  Bخارش ) هپاتیت *

 (Dو  Cو  Bکهیر) هپاتیت *

 (Dو  Cو  Bدرد عضالت یا مفاصل ) هپاتیت *

 

 عوارض :

 نارسایی حاد کبدی -

 عفونت هپاتیت مزمن  -

 کمای کبدی -

 

 راه تشخیص :

 برداردی از کبدانجام آزمایش خون و نمونه مدفوع و ادرار و نمونه  -

 

 

 در فرد مبتال :مراقبت ها 

 پس از تماس با خون ،مدفوع ،ادرار،بزاق و لبل از غذا خوردن ،دست ها ی خود را کامل بشویید. -

در صورتی که تماس با مدفوع بیمار وجود دارد دستکش بپوشید و اشیاء آلوده به مدفوع )لباس های زیر و  -

 پوشک بیمار( را بجوشانید.

 که بیمار بی اختیاری مدفوع دارد در یک مکان خصوصی یا تنها بخوابد.در صورتی  -

 در مرحله عالمت دار شدن بیماری برای دیگران غذا تهیه نکنید. -

 ظروف غذاخوری،مسواک و اشیاء شخصی جداگانه داشته باشید. -

 افراد نزدیک خانواده و دوستان بیمار باید آزمایش دهند. -



 ال به هپاتیت هستند ممکن نیست.اهدای خون برای افرادی که مبت -

 جهت دریافت خدمات بهداشتی و درمانی حتما درمانگر را از ابتالی خود به هپاتیت آگاه کنید. -

 از مصرف صابون های للیایی پرهیز کنید و از صابون های مالیم استفاده کنید. -

 پوست خود را با لوسیون های نرم کننده مرطوب نگهدارید. -

 رهیز کنید و به جای خاراندن از فشار دادن نواحی مبتال استفاده کنید.از خارش پوست خود پ -

 ناخن ها را کوتاه و صاف نگهدارید. -

 از دوش آب خنک یا کمپرس های خنک را برای تسکین خارش استفاده کنید.  -

 لباس های نرم و گشاد مثل کتانی گشاد بپوشید. -

 دی چهره و بدن متوازن شود.بپوشید تا با زرلباس هایی با رنگ لرمز روشن یا آبی  -

 الکل مصرف نکنید. -

 وعده های غذایی کم حجم و مکرر )محتوی غذاهای کم چرب و پرکربوهیدرات باشد.(مصرف کنید. -

 لیتر روزانه 2در صورتی که ممنوعیتی ندارد ، مایعات مصرف کنید.بیش از  -

 یا افزایش ثابت وزن را گزارش کنید.وزن روزانه خود را بگیرید و ثبت کنید و هر گونه افزایش ناگهانی و  -

 ویزیت شدن توسط پزشک خود را پیگیری کنید. -

تهیه کنید و همیشه به همرا خود داشته یک دستبند هشدار پزشکی و کارت اطالعات تشخیصی ،داروها و درمان  -

 باشید.

 

 

 

 / سوپروایزر آموزش سالمتتهیه کننده : آمنه مهین بخت 

 

 ماری ام کانابیو -منبع : هندبوک آموزش به بیمار
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