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  بيمارانقابل توجه، سهپاتيت 
 
 

برگه اطالعاتِی پزشک متخصص بيماری های واگيردار.  برای بيماراندستورالعمل هااطالعات و   
 
 

ی از خود کارشآوارض  ع در بسياری موارداين بيماری.  هستيدسهپاتيت دچار نوعی عفونت ناشی از ويروس شما 
اين بدان معناست که ممکن است شما چندين سال .  ويروس اين بيماری باشد، اگر چه فرد مبتال سالها حاملددهنمی نشان 

 عفونت مزمن ماری واگيردار می شوند، مبتال بهبسياری از افرادی که دچار اين بي. پيش به اين بيماری مبتال شده باشيد
ار آسيب جدی موسوم به باقی بماند، ممکن است کبد دچ مدت طوالنی س درهپاتيت ی عفونبيماری اگر . کبدی می شوند
. منظور ادامه کنترل و دريافت اطالعات الزم با پزشک خود در تماس باشيدبه  بهتر است از اينرو. تشّمع کبد شود  

 
با دشواری های   نيزس وجود دارد و درمان آنهاهپاتيت انواع گوناگون عفونِت . امکان درمان اين بيماری وجود دارد

 در برابر بروز مجدد عفونِتوی  صورت موفقيت درمان، فرد مبتال بهبود می يابد ولی  در.گوناگونی روبرو می شود
. س مصونيت نخواهد داشتهپاتيت   

 
 بيماری می تواند از راه وسائل تزريق آلوده، و سرايت.  اين بيماری از راه خون آلوده منتقل می شودسرايت دهندهمادۀ 

.  که بر روی زخم وجود دارد، صورت گيردی  آلوده ابا خون های غشائی  پوست يا پوستهدر موارد نادر از راه تماس
، همه خون ها  در سوئد رخ می داد ولی پس از آن1991 از راه خون و فراورده های خونی تا سال  بيماریسرايت

. بيماری از اين راه کامًال از ميان رفته استسرايت خطر از اينروس می شوند، هپاتيت آزمايش   
 

البته در صورتی که شما همزمان دچار ديگر بيماری . تالء به اين بيماری از راه همخوابگی بسيار ناچيز استخطر اب
 مهم است که شما در هنگام از اينرو. نيز افزايش خواهد يافت اين بيماری سرايتباشيد، خطر ) مقاربتی(های جنسی 

. استفاده نمائيدپوت موقت از کاهمخوابگی با شرکای جنسِی  
 

.%)5تقريبًا (محدود است  اين بيماری واگيردار از مادر به کودک در هنگام زايمان بسيار سرايتامکان   
 

ی بهداشترهنمود های  
اگر کسی به شما کمک می دهد، بايستی از دستکش های . زخم های کوچک و بزرگ را بدقت پانسمان نمائيد*  

آن لکه های خون که بطور مثال .  بدور انداختن بسته بندی نمائيدوسائل خون آلود را پيش از. پالستيکی استفاده نمايد
. و يا با مواد ضد عفونی کننده مشابه تميز نمائيد" ويرکون/کلورين"روی کف خانه بوجود آمده است را با   

 
  دستورالعمل ها

 دجديدی بدهيد، بايستی نزضروری  ضروری بداند که شما وقت تازه ای نزد وی بگيريد و آزمايشات ناتاگر پزشک * 
.وی برويد  

.  که دارای عفونت واگيردار خونی هستيدبگوئيدهنگام مراجعه به مراکز درمانی و درمانگاه دندانپزشکی بايستی *   
 اگر پوست در معرض خون .وئيدشببايستی آنرا با آب  کسی وارد شود، ، بينی يا دهاناگر قطرات خون شما به چشم* 

شما بايستی به .  ضد عفونی نمود در الکل"يدينزگکلره" می توان پس از شستشو با آب آنرا با مايع قرار گرفته باشد،
 در اولين فرصت با بايستی است و وی سهپاتيت شخص مزبور اطالع دهيد که خون شما آلوده به عفونت واگيردار 

.عفونی تماس بگيرددرمانگاه  عمومِی محِل خود و يا با درمانگاه   
را به ديگران قرض مانند آنها  مسواک و ، مانند تيغ ريش تراشی، ماشين ريش تراشی خود نظافت شخصیوسائل* 

.استفاده ننمائيد  نيز ديگران وسائلازندهيد و  
بايد فقط از سرنگ و سوزن خودتان استفاده نمائيد و اجازه ندهيد ديگران از اگر مواد مخدر به خود تزريق می نمائيد، * 

شما نبايد از فنجان مخصوص مخلوط کردن و وسائل تزريق مشترک با ديگران استفاده نمائيد و اين . ندي نماآنها استفاده
. ی ديگران نباشندراکه موجب خطر واگيری بوسائل بايستی آنچنان نگاهداری شوند   
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معرض باشيد که در قرار داشته شما نبايستی خود را خالکوبی نمائيد، گوش خود را سوراخ نمائيد و يا در مکانی * 
 که مبتال به بگوئيدبخواهيد اين کار را انجام دهيد، بايد اگر با اين حال . ابزار تيز و برنده و در خطر خونريزی باشيد

. هستيدسهپاتيت   
  .به منظور پيوند دادن اهدا نمائيدخود را عضو و يا بافت شما نبايد  . اهدا نمائيد)اسپرم (شما نبايد خون و منی* 

 
(Smittskyddslagen)   بر اساس قانون پيشگيری از شيوع بيماری واگيردار شما مبتال به نوعی بيماری شده ايد که

 را رعايت نحوه رفتار و برخورددستورات پزشک تان پيرامون لذا موظف هستيد . برای عموم مردم خطرآفرين است
واگيردار پزشک متخصص بيماری های ، بايستی باتجديد نظر شوداين دستورات در اگر بخواهيد . نمائيد  

.  تماس بگيريد (Smittskyddsläkare) 
 

 
Smittskydd, Norrbottens läns landsting 
Sunderby sjukhus 
971 80 Luleå 
 
www.nll.se/smittskydd
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