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جگر و هپاتیت
 Bچیست؟
جگر ت
بزرگ�ین اندام بدن است .تصفیه
خون ،مبارزه با عفونت ،کمک در پروسه
ذخ�هسازی
تجزیه غذا و مواد مغذی و ی
ین
ویتام�ها از وظایف جگر سالم است.
هپاتیت  Bیک وایروس بسیار کوچک
است ویل میتواند امراض جدی در جگر
و بدن ایجاد کند.
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هپاتیت
تاث�ی
 Bچی ی
بر شما دارد؟

وایروس هپاتیت  Bمیتواند جگر را ملتهب و زخمی
کند که در این صورت جگر نمیتواند وظیفه خود را
تندرس� شما انجام دهد .ت
ت
بیش� افراد
برای حفظ
ض
دچار هپاتیت  Bزمان متوجه مری� خود میشوند
که ض
مری� بسیار ش
پی�فت کرده است .هیچ نشانه از
ض
مری� در آنها دیده نمیشود .ملتهب و زخمی شدن
گ
جگر ممکن است احساس بد ،خست� ،درد یا تب در
فرد ایجاد کند.
ت
بیش� مردم در دوران نوزادی یا خوردسایل دچار
هپاتیت  Bمیشوند و وایروس تا پایان عمر در بدن آنها
میماند .این ض
مری� هپاتیت  « Bدوامدار » نام دارد.
این وایروس ممکن است «بخوابد» و و درمدت طویل
هیچ مشکل جسمی ایجاد نکند .ویل این وایروس ممکن
است در برخی افراد «بیدار شود» و آنها را به شدت
مریض سازد.
از هر چهار فرد مبتال به هپاتیت  Bیک نفر ممکن
س�وز) ،رسطان
است دچار زخم جگر (معروف به ی
جگر یا خر با� جگر شود .این امراض در صورت تداوی
نشدن مشکالت جدی ایجاد میکنند .مراجعه به ت
داک�
جلوگ�ی از بروز این امراض
برای معاینه در هر  6ماه
ی
کمک میکند.
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یک چهارم

جگر
بیمار

افراد دچار هپاتیت  Bدوامدار هستند
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یک دچار هپاتیت B
دوامدار هستند؟
در بسیاری از کشورها مردم زیاد دچار هپاتیت B
مزمن هستند.
احتمال ابتال به هپاتیت  Bدر مردان و زنان متولد در:
• آسیا
• جزایر پسیفیک
• افریقا
• ین
کاراب�
• جنوب اروپا
• ش�ق میانه
ت
		بیش� است.

ین
یز
ساکن�
م�ان شیوع هپاتیت  Bدر میان بومیان و
تنگه تورز ی ز
ن� باالست.
هپاتیت  Bدر یک خانواده ث
میگ�د.
اک�اً چند نفر را ی
ت
بیش� افراد در دوران نوزادی یا خوردسایل دچار
هپاتیت  Bمیشوند .اگر شما دچار هپاتیت  Bهستید،
الزم است که برادر ،خواهر ،والدین ،همرس و اطفال
شما برای تشخیص موجودیت هپاتیت  Bتحت معاینه
بگ�ند.
قرار ی
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چگونه دچار هپاتیت
 Bمیشوید؟
وایروس هپاتیت  Bوارد خون و مایعات جنیس
میشود .ت
بیش� افراد در ی ن
ح� تولد یا در دوران
خوردسایل دچار هپاتیت  Bمیشوند .نوزادان که
مادر آنها مبتال به هپاتیت  Bاست ممکن است در
ح� تولد به این ض
ین
مری� دچار شوند .اگر مشخص
شود که مادر به هپاتیت  Bدچار است ،معاینات
گ
صحی و تجویز دوا در دوره حامل� ممکن است
مانع آلوده شدن نوزاد به وایروس شود.

انتقال وایروس هپاتیت  Bاز فرد دچار این ض
مری� از طریق ذیل ی ز
ن� ممکن است:

استفاده ت
مش�ک از رسنج و ابزارهای
خالکو� ،سوراخ کردن پوست ،تزریق دوا.
ب

استفاده ت
مش�ک از تیغ پایک ،برس
گ� و گوشواره.
دندان ،ناخن ی
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تماس ت ن
گرف� با خون یا زخم باز فرد آلوده به وایروس .

تن
داش� رابطه جنیس بدون کاندوم.

هپاتیت  Bاز طریق ذیل منتقل نمیشود:

4

4

گزیدن پشه.

4

4

ش� دادن مادر
ی
به کودک.

4

استفاده ت
مش�ک از بشقاب ،گیالس،
پنجه ،قاشق و چوب غذاخوری.

ن
نوشید� و غذای ت
مش�ک.
سیگرت،

لمس کردن ،بوسیدن،
در آغوش ت ن
گرف�.

4

4

رسفه یا عطسه کردن.

رابطه جنیس با کاندوم.
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معاینات تشخیص
دهنده هپاتیت B؟

نیم از افراد مبتال به هپاتیت  Bدوامدار نمیدانند که به این ض
مری� دچار هستند .برای تشخیص
هپاتیت  Bمعاینه ساده خون را از ت
داک� یا نرس خود درخواست کنید.
نتیجه این معاینه در ظرف  2هفته به ت
داک� یم�سد .این معاینه نشان خواهد داد که:
خ�،
• آیا دچار هپاتیت دوامدار هستید یا ی
واکس� هپاتیت  Bدر مقابل این ض
ین
خ�،
• آیا به دلیل دریافت
مری� مصون شدهاید یا ی
ین
خ�.
• آیا به
واکس� هپاتیت  Bنیاز دارید یا ی
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كلينک
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معاینات
وایروس هپاتیت  Bدر جگر شما به تدریج دچار
تغی� میشود .معاینه هر  6ماه بسیار مهم است
ی
ت
چون داک� را از آسیب احتمایل جگر شما آگاه میکند.
این معاینه شامل معاینه خون و احتماال ً معاینه
ت
ال�اسوند یا یس ت� اسکن میشود.
نتیجه معاینه به ت
داک� میگوید که آیا به دوا نیاز
خ� .ت
بیش� افراد دچار هپاتیت  Bمزمن نیاز
دارید یا ی
به مرصف تابلیت ندارند زیرا وایروس در بدن آنها
نم�ساند .ت
داک�
«خوابیده است» و آسیب به جگر ی
ت
ممکن است از شما بخواهد که به داک� متخصص
هپاتیت  Bمراجعه کنید.

معاینه خون

هر  6ماه یک بار

ت
ال�اسوند یا
یس ت� اسکن

هر  6ماه یک بار
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تداوی و ادویه جات

مف
روزانه
تابليت
اگر وایروس بعداً «بیدار شود» و آسیب به جگر شما را آغاز کند ممکن است مرصف تابلیت برای شما
ض�وری شود .شما باید این تابلیت ها را هر روز مرصف کنید تا دچار آسیب جگر و رسطان جگر نشوید.
رف� وایروس نمیشود .بلکه ی ز
ب� ت ن
این دوا هپاتیت  Bرا تداوی نمیکند و باعث از ی ن
م�ان آسیب جگر را کاهش
ت
جلوگ�ی میکند .این دوا وایروس را تحت کن�ول میآورد.
میدهد و از ابتال به رسطان جگر
ی
مراجعه منظم برای معاینات ض�وری است.
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تندرس� و سالم�ت
ت
حفظ

ت
تندرس� شما کمک میکند
رعایت این نکات به حفظ

• خوردن غذاهای متنوع .افزایش ی ز
م�ان مرصف
میوه ،ب ز
س�ی ،برنج ،حبوبات ،خسته جات،
ماهی و توفو (غذا حاوی سویا).
تن
داش� وزن مناسب.
•
• ورزش و فعالیت .همراه با فامیل و دوستان
پیادهروی کنید .فوتبال بازی کنید و به رقص
و تایچی پب�دازید.
• هر  6ماه یک بار برای معاینه مجدد به ت
داک�
مراجعه کنید.
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•
•
•
•

ین
واکس� هپاتیت  Aرا دریافت کنید.
ش
از مرصف م�وبات الکیل و مواد مخدر اجتناب کنید.
از کشیدن سیگرت خودداری کنید.
ن
ش�ی�،
از مرصف بیش از حد غذای آماده ،چپس ،ی
ن
ش�ین
گوشت پروسس شده ،کیک یا
نوشید�های ی
اجتناب کنید.
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حامله شدن
همه نوزادان در ت
اس�الیا از دوره رایگان شامل
ین
واکس� هپاتیت  Bبرخوردار میشوند.
چهار
ین
واکس�ها معموال ً مانع مبتال شدن کودکان
این
به هپاتیت  Bمیشود.
اگر کدام زن حامله دچار هپاتیت  Bباشد باید
بگ�د .ممکن است
تحت معاینات خاص قرار ی
گ
او مجبور به مرصف دوا در ماه آخر حامل�
شود تا وایروس در هنگام وضع حمل به نوزاد
منتقل نشود .کودکان مادران دچار هپاتیت B
ین
واکس�
مزمن بالفاصله پس از به دنیا آمدن
تکمییل دریافت میکنند .بدین ترتیب بیش�ت
کودکان از ابتال به وایروس هپاتیت  Bمصون
میمانند .مادر و کودک ممکن است سالها
نیازمند معاینات منظم باشند.
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مراقبت کردن از خانواده:
جلوگ�ی از هپاتیت B
ی
واکسیناسیون هپاتیت  Bت
به�ین
جلوگ�ی از مبتال شدن اعضای
راه
ی
خانواده و نزدیکان شما به هپاتیت
 Bاست .به یاد داشته باشید که
هپاتیت  Bث
اک�اً چند نفر را در یک
میگ�د .اگر شما دچار
خانواده ی
هپاتیت  Bدوامدار هستید ،الزم
است که برادر ،خواهر ،والدین،
همرس ،شوهر ،ش�یک جنیس
و اطفال شما برای تشخیص
موجودیت هپاتیت  Bتحت
بگ�ند.
معاینه قرار ی

اگر آنها دچار هپاتیت B
نباشند میتوانند از دوره رایگان
واکسیناسیون هپاتیت  Bبرخوردار
شوند .برای محافظت از افراد که
گ
با شما در یک خانه زنده � میکنند
الزم است ئ ن
مطم� شوید که آنها از
برنامه واکسیناسیون اطالع داشته
باشند.

حتماً مراقب باشید
واکسیناسیون ت
به�ین راه
تن
نگهداش� فامیل و
مصون
نزدیکان در مقابل هپاتیت
 Bاست.
خون زخم باز را
پاک کنید و روی آن را
بپوشانید.
گ� یا
از تیغ پایک ،برس دندان ،ناخن ی
گوشواره ت
مش�ک استفاده نکنید.
از رسنج و ابزارهای ت
مش�ک
خالکو� ،سوراخ کردن پوست یا
ب
تزریق دوا استفاده نکنید.
برای ایجاد رابطه جنیس با
ین
واکس�
ش�یک جدید یا فرد که
دریافت نکرده است از کاندوم
استفاده کنید.
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گ
زنده � کردن با
هپاتیت  Bدوامدار:
برای شما چه مفهومی دارد؟
برخی از افراد مبتال به هپاتیت  Bمزمن
میخواهند که دوستان و فامیل خود
را از این موضوع آگاه کنند .برخی
مگ�ن
دیگر ممکن است در این باره ش� ی
و نگران باشند و نخواهند درباره
هپاتیت  Bصحبت کنند .گفتگو با
افراد که حالت شما را میفهمند ممکن
است سودمند باشد .کمی فکر کنید
و ببینید به یک میتوانید اعتماد کنید.
الزم است درباره مطرح کردن موضوع
با افراد درون خانه و ش�یک جنیس
فکر کنید تا آنها بتوانند تحت معاینه
بگ�ند .مطرح
و واکسیناسیون قرار ی
کردن این موضوع با نرس یا ت
داک� شما
ممکن است سودمند باشد.

!

به یاد
داشته باشید که واکسیناسیون مانع
مبتال شدن افراد به هپاتیت میشود.

هپاتیت  Bدوامدار ممکن
است سبب ض
مری� جگر و
رسطان جگر شود.
از ت
داک� خود بخواهید که
برای تشخیص هپاتیت  Bبرای
شما معاینه خون تجویز کند.
تداوی هپاتیت  Bاحتمال دچار
شدن به آسیب جگر و رسطان
جگر را کاهش میدهد.
ادویهجات نتیجه خوب میدهد و
مرصف آنها آسان است.
اگر دچار هپاتیت B
دوامدار هستید هر  6ماه یک
بار برای معاینه مجدد به ت
داک�
مراجعه کنید.
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راهنما� و معلومات ت
�بیش
ی
را از کجا حاصل کنم؟
Your Community Health Centre
Your doctor, GP or clinic nurse
Hep B Help website
For patients and clinicians
Web: www.hepbhelp.org.au
Melbourne Sexual Health Centre
For patients and clinicians
Phone: 1800 032 017
Web: www.mshc.org.au
Cancer Council Victoria
Interpreters available
Phone: 13 11 20
Nutrition Australia
Web: www.nutritionaustralia.org/
national/resources

Multicultural Health & Support
Service (MHSS)
Working with refugee and migrant
communities in the area of sexual health
and viral hepatitis.
Phone: 9418 9929
Web: www.ceh.org.au
Hepatitis Victoria
Hepatitis Infoline and support
Phone: 1800 703 003
Web: www.hepvic.org.au
Direct Line
Information on needle syringe services,
drug and alcohol counselling.
Phone: 1800 888 236
Translating and Interpreting
Service (TIS).
Phone: 131 450
(free for doctors)

The hepatitis B story

20

سپاسگزاری
Thank you to the people on the Advisory Group which supported the project.
Their advice and support was invaluable.
Concept and Project Manager:
Gabrielle Bennett, Victorian Viral Hepatitis Educator, St Vincent’s Melbourne.
Email: gabrielle.bennett@svha.org.au
Advisory Group members:
Kat Byron, Blood Borne Virus Project Officer,
Victorian Aboriginal Community Controlled Health Organisation.
Tracey Cabrie, Hepatitis B Nurse Consultant, Melbourne Health.
Allison Coehlo, Manager, Multicultural Health and Support Service,
Centre for Ethnicity, Culture and Health.
Sue Jaraba, Refugee Health Nurse, ISIS Primary Care
Rosealie Vallance, Program Officer, Melbourne Primary Care Network
Louisa Walsh, Hepatitis Victoria
Funded by:
Melbourne Primary Care Network
Illustrations:
Jenny Bowman Email: jenbowman@netspace.net.au
Graphic design:
Ray Hehr, Swivel Design Email: info@swivel-design.com.au
Process evaluation:
Leonie Morgan
Many other people have contributed to this work and supported the
development and implementation of the project. Thanks to the people who
participated in the focus groups, health workers who reviewed the draft and
participated in an interview, staff at ISIS Primary Care and at North Richmond
Community Health Centre who assisted and supported the focus groups and
Interpreter Services, St Vincent’s Hospital.
This book is available online and as online videos in several languages.
Go to St Vincent’s website at:
www.svha.org.au/gp/clinics/Pages/gastroenterology.aspx

21

The hepatitis B story

