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. شاودهاا ایاااد مایهاای اتوایماوو و ویارو یک بیماری التهابی کبد است که به دلیل مسمومیت با داروها، بیمااری

 .دارد، اما تظاهرات بالینی همه انواع هپاتیت مشابه استاگرچه اختالؾ در پاتولوژی انواع هپاتیت واود 

شود در صاورت شناساایی باه مو ا  هپاتیت سمی در اثر مسمومیت با دارو، مواد شیمیایی یا سایر عوامل ایااد می

یابااد ولاای عاماال ساامی و یاامؾ یااا میاادود کااردو تمااا  شااخس بااا  و، هپاتیاات ساامی یاااد بااه ساارعت بهبااودی ماای

اشاتهایی، بای. ممکاو اسات کااها یابادباا عامال سامی ایتماال بهباودی  مادت ممااو تماا  درصورت طوالنی شدو

در نهایات . باشاندمایهاای ادادی ام عال ای بیمااری تهوع و استفراغ، تب و مردی و اختالالت انعقادی و خونریمی

ناد روم باه شاود و در صاورت عادی دریاپات پیوناد کبادی بیماار در عار  چیاو و اؼما و تشنج مایبیمار دچار هم

 .کندعدت نارسایی برق  سای کبدی پوت می

 .پیوند کبدو در صورت لموی   دامات یمایتیا اایگمینی تعادل  ب و الکترولیت،: درمان

 سیروم و کانسر کبد: عوارض احتمالی

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودبه بیمار و خانواده وی در ممینه موارد میر  موما داده می

 پیشگیری 

هاا و ماواد دیگار ام اناد، مانناد عوامال شاوینده، یااللها، مواد شیمیایی یا سمی که منار به باروم هپاتیات شادهدارو

باشند لما در هنگای استفاده بایاد برچساب مااده، ترکیباات  و و نیاوه اساتفاده ام  و دسته مواد  سیب رساو به کبد می

اکدریاد کاربو هساتند، بایاد باا ایتیااط اساتفاده شاوند، در به عنواو مثاال، ماوادی کاه یااوی تتر. به د ت مطالعه شود

هاایی کاه اهات پاا  بسایاری ام یاالل. هاای باام باشاد و ساری  اساتفاده شاوندهنگای استفاده ام ایو مواد باید پنااره

شاوند ام امداه ماواد هپاتوتوکسایک هساتند کردو نقاشی ساختماو و مواد پالستیکی و رنگ ابمار چوبی استفاده می

ای کاه اهات کاارواا اساتفاده همچنایو ماواد شاوینده. رایو در مو   استفاده باید در خارج ام منمل به کار روندبناب

 .شود باید در خارج ام منمل در پضای  ماد استفاده شوندمی

مواد شایمیایی صانعتی مثال نیتارو بنامو، تتارا کدارو اتااو،دی ساولفید کاربو و دی نیتارو تولاو و کاه ام امداه ماواد 

 .هپاتوتوکسیک هستند باید با ایتیاط و به نیو صییح مورد استفاده  رار بگیرند

برخی داروها خاصیت هپاتوتوکسیک دارند و مصرؾ میاد ایو داروها منار به باروم عوارضای سامی بارای کباد 

وهااا رویاه ایااو دارخواهاد شااد مانناد کدروپرومااامیو، اساتامینوپو، داروهااای ضداپسااردگی و ؼیاره، لااما مصارؾ باای

 .منار به  سیب کبدی خواهد شد

 (ایو داروها سبب  سیب ادی به کبد خواهند شد)رویه داروهایی مانند استامینوپو و الکل ااتناب ام مصرؾ بی
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 .در ارتباط با هپاتیت ویروسی ا دای پیشگیرانه نظیر واکسیناسیوو و یفاظت پردی توصیه می شود 

 تغذیه 

کیدوکااالری  0222تااا  0222رومانااه . مکاارر و باا یااای کاای مصاارؾ شااود هااایشااود کااه ؼااما در وعاادهتوصایه ماای

و پرکاالری ( گوشت، یبوباات، تخای مارغ، لبنیاات)دریاپت شود، تعادل مایعات یفظ شده و رژیی ؼمایی پرپروت یو 

، رژیای کای پاروت یو بایاد مصارؾ و نارساایی کبادی  در مریداه یااد)مفید است ...( سیب ممینی، ؼالت، خرما و )

تاواو ام رژیای متعاادل چربای اساتفاده کارد ام نوشایدو الکال در میدودیت مصرؾ چربی واود ندارد لما می (شود

ها، ساموی و گیاهااو طی دوره یاد بیماری و شا ماه بعد ام بهبودی خودداری شود ام موادی مثل داروها، درماو

 .دارویی که ممکو است روی کارکرد کبد تأثیر گمارد ااتناب شود

 ویروسیهپاتیت 

های کبدی باعث تؽییرات بالینی بیوشایمیایی و عفونی سیستمیک و ویروسی است که در  و نکروم و التهاب سدول

 A,Eهپاتیات  A, B, C, D, Eهاای هپاتیات: انادنوع اصدی هپاتیت ویروسی تعییو شاده 5تاکنوو . شودسدولی می

خصوصایات بساایار  B,C,Dهاای لی کاه هپاتیاتدریاا. مشاابه های هسااتند( دهاانی -مسایر مادپوعی)در روا انتقاال

 .مشترکی دارند

 A(HAV)هپاتیت ویروسی 

های شدوغ و پرامعیت با بهداشت ضاعیؾ شاایعتر اسات ام ایو ویرو  در کشورهای در یال توسعه یا در مکاو 

 توانناد باه  وشود و اپراد با خاوردو  ب و ؼاماهای دریاایی  لاوده باه پاضاالب مایدهانی منتقل می -طریق مدپوعی

 ابال ( باه دلیال تماا  دهاانی مقعادی)شود اما در طی پعالیت انسای میام طریق خوو به ندرت منتقل . مبتال شوند

مااه  6و باه نادرت تاا هفتاه  8تاا  4روم اسات و بیمااری ممکاو اسات 552تاا  55دوره کموو بیماری . انتقال است

دیگار  یدهاد بیماارممانی که یر او رخ مای. شودنمیو ممم Aهپاتیت و هیچگونه یامدی واود ندارد . طول بکشد

یاا ایمنوگدوباولیو کنناد تمریاق واکساو مساپرت می Aدر اپرادی که به مناطق  ندمیک بروم هپاتیت . نیست مسری

 .شودبه صورت پروپیالکسی توصیه می

 Eهپاتیت 

ؼیاار نامناسااب و  پاضااالب تی دهااانی عماادتا  ام طریااق  ب  لااوده در مناااطقی کااه سیساا -ام طریااق مساایر ماادپوعی 

ام نظار عال ای . روم دارد 65تاا  55ای بایو دوره کموو بیماری متؽیر است و دامناه. یابددارند انتقال می بهداشتی

ااتنااب ام تماا  باا ویارو  ام . یر ااو تقریباا  همیشاه وااود دارد. اسات Aهای انتقاال مشاابه هپاتیات بالینی و راه

اثربخشای ایمونوگداوبیو . اسات Eشستو دساتها، روا اصادی پیشاگیری ام هپاتیات طریق بهداشت صییح به ویژه 
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اشاتهایی، ساو  شامل عال ی شبه  نفدو نما، بای A,Eعال ی بالینی هپاتیت . نامعدوی است Eدر مصونیت عدیه هپاتیت 

 .هاضمه، درد اپی گاستر، تهوع، سوما سر دل و نفخ شکی و تنفر ام بوی سیگار است

 

 خانواده/ بیمارآموزش به 

 :شودبه بیمار و خانواده وی در ممینه موارد میر  موما داده می

  پیشگیری از هپاتیتA, E 

ها و اامعه، رعایت د یق بهداشات پاردی، تصاییح و ساالی کاردو کاار تهیاه و توصیه به دپ  صییح پاضالب خانه

هاای بهداشات میدای، باه بخاا A,Eاتیت های  موما بهداشت اامعه، گمارا  انونی موارد هپتومی  ؼما، برنامه

تمریقای و ؼیار )واکسیناسیوو مساپراو در یال سفر به کشاورهای در یاال توساعه، کااربراو داروهاای ؼیرمااام 

تمریاق ایمونوگداوبیو بارای اعضاای خاانواده و . اپراد هی ان  بام و اپراد مبتال به بیمااری ماممو کبادی( تمریقی

هااا و ساابمیاات، ااتناااب ام مصاارؾ  ب و شتشااو و ضاادعفونی کااردو میااوه .Aشاارکای انساای بیمااار بااه هپاتیاات 

و عاادی اسااتفاده ام وسااایل ( کنااداوشاااندو  ب بااه ماادت یااک د یقااه ویاارو  هپاتیاات را ؼیرپعااال ماای)ؼااماهای  لااوده 

 .شخصی دیگراو

 سایر نکات آموزشی 

ؼالت، سیب ممینای و )و پرکالری ( ...یبوبات، گوشت، لبنیات و )توصیه به استفاده ام رژیی ؼمایی پرپروت یو  -

هاای مصرؾ کااپی مایعاات، مصارؾ ؼاما در وعاده( در دوره یاد بیماری رژیی کی پروت یو)با چربی متعادل ...( 

 .ماه بعد ام  و 6میاد با یای کی، ااتناب ام نوشیدو الکل در دوره یاد بیماری و 

هاای پا  ام ایساا  ساالمتی و بررسای نتاایج تسات توانادبیماار مای. استرایت در بستر در طی مریده یااد بیماار

هاای طا ات پرساا اماا پا  ام پعالیات اساترایت کناد و در پعالیات.  ممایشگاهی به تدریج پعالیت خود را  ؼاام کناد

 .شرکت نکند

 Bهپاتیت 

ویرو   و در خوو، بماق، ماای  منای و ترشایات واژو .شودمنتقل میو ترشیات بدو ام طریق خوو   Bهپاتیت 

همچنایو ام ماادراو یامداه باه . تواند ام طریق ؼشا  مخاطی و پوسات  سایب دیاده منتقال شاودیاپت شده است و می

 5دوره کماوو بیمااری . شودمنتقل می( های نمدیک بعد ام مایماو یا در هنگای مایماوام طریق تما )هایشاو بچه

هاای تاب و نشاانه. یاناه و متؽیار باشادصادا، موم سار وممکو اسات بای Bهای هپاتیت عالیی و نشانه. ماه است 6تا 

اشاتهایی، ساو  هضای، درد بیماار ممکاو اسات بای. برخای ام بیمااراو درد مفصال و راا دارناد. تنفسی نادر اسات

اگر یر او رخ دهاد هماراه . یر او ممکو است بروم کند یا نکند. شکی، درد عمومی، ناخوشی و ضعؾ داشته باشد
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کبااد . در برخاای ام بیماااراو طیااال باامر  و  اباال لماا  اساات. رار تیااره خواهااد بااود و ماادپوع رنااگ روشااو و اد

 .دارد اما دوره کموو  و بیشتر است Aام نظر بالینی شباهت میادی به هپاتیت نوع . یسا  و بمر  است

 

 های تشخیصیبررسی

یاک ) HBeAG( B نتای ژو ساطیی هپاتیات ) HBsAG( B نتای ژو مرکامی هپاتیات) HBcAGگیری  اندامه

 . Bام ویرو  هپاتیت  Xپراورده ژنی ام ژو ) HBxAG، (کندپروت یو مستقل که در خوو گردا می

AG ANTI HBc (در مریده یاد بیماری واود دارد ) ممکو است نشاو دهنده تاداوی ویارو  هپاتیاتB  در کباد

 . باشد

ANTI HBeAG ( نتی بادی نسبت به  نتی ژو E  هپاتیتB ها عفونت استکه نشاو دهنده کا). 

 ANTI HBxAG  که بیانگر تکثیر مداوی ویرو  هپاتیتB است. 

 .خونشاو باال باشد HBsAGاپرادی که به مدت شا ماه یا بیشتر بعد ام عفونت یاد سطح : HBsAGحاملین 

 .در هپاتیت مممو العالج پیوند کبد اینترپروو یا نوکد ومیدهای خوراکی ، گپ: درمان

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودبه بیمار و خانواده وی در ممینه موارد میر  موما داده می

 پیشگیری از انتقال 

هاای هاای انتقاال ویارو  و ا ادامات ماهثر اهات پیشاگیری و راه شناسامی کامل اپاراد در معار  خطار باا راه -

تما  خوو  لوده باا چشای، دهااو، های خونی  لوده، ام طریق استفاده ام پر ورده Bانتقال بیماری، ویرو  هپاتیت 

پوست مخمی یا  سیب دیده اپراد سالی، انتقال ام مادر به انیو و نوماد، خالکوبی و یاامت، تما  انسای، وساایل 

ایاو . شاودؼیراستریل دندانپمشکی و پمشکی بخصوس سارنگ ؼیراساتریل و مشاتر ، تیاػ و مساوا  منتقال مای

بنااابرایو رعایاات بهداشاات پااردی اسااا  کنتاارل . شااودخر منتقاال نماایویاارو  ام راه دساات دادو یااا بوساایدو و اساات

هنگای تما  باا خاوو و ترشایات بادو ونیام . در  ممایشگاه میل کار باید رومانه عفونت مدایی شود. عفونت است

مثبت یا در ممانی کاه ایتماال تماا  باا خاوو یاا ترشایات بیمااراو وااود دارد بایاد دساتکا  HBsAGهای نمونه

 .دپوشیده شو

 توصیه به بیمار و خانواده وی در مور مسری بودو و پیا  گهی وخیی بیماری -

باه دو پاری وااود  Bواکساو هپاتیات : توصیه به مرا بیو بهداشتی و بیماراو همودیالیمی در مورد تمریق واکسو -

مااه  6دوم شاود کاه دومایو دوم یاک مااه بعاد و ساومیو دارد که در سه دوم به صورت داخل عضالنی تاویم می

 .شودسال می 52تا  5ایو ایمو سامی مواب یفاظت پرد به مدت یدا ل . شودبعد ام نخستیو دوم تمریق می
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ایمونوگداوبیو (: Bایمونوگدوبیو هپاتیات )به ایمو سامی ؼیرپعال  Bتوصیه به اپراد در معر  ویرو  هپاتیت  -

کناد و اهات اپارادی کاه در معار  ویارو  مایایاااد ایمنای ؼیرپعاال  Bنسابت باه هپاتیات  B (HBIG)هپاتیات 

ماوارد کااربرد . اناد کااربرد داردتمریق نکارده Bاند و واکسو هپاتیت نگرپته Bاند و هرگم هپاتیت بوده Bهپاتیت 

تماا  اتفاا ی باا خاوو  نتای ژو : بعد ام درمعار   ارار گارپتو عبارتناد ام HBIGویژه اهت واکسیناسیوو عدیه 

، تما  انسی باا (پاشیدو ترشیات به ؼشا  مخاطی)یا راه مخاطی ( پرو رپتو سر سومو)مثبت ام طریق پوستی 

نوماداو متولد شده ام مادراو  لاوده باه هپاتیات ویارو  )مثبت، تما  در طی دوراو  بل ام تولد  Bاپراد  نتی ژو 

B  ساعت بعد ام تولد دریاپت کنند 50باید ایمونوگدوبیو را در طی). 

 .Bبه تمریق واکسو و ایمونوگدوبیو هپاتیت  Bمعر  خطر هپاتیت  اپراد در قتشوی -

نگرپتاه اسات و واکساو نیام تمریاق  Bبوده اسات و هرگام هپاتیات  Bپردی که در معر  ویرو  هپاتیت : نکته

 .ساعت پ  ام تما  به ویرو ، پرصت تمریق ایمونوگدوبیو دارد 04نکرده است باید یداکثر تا 

 خانواده در هپاتیت / سایر نکات آموزشی به بیمارB 

درد شاکی ، بمرگای کباد ، ضاعؾ و بای )هاای هپاتیات توصیه به استرایت در بستر تا ممااو پاروکا کاردو نشاانه

 .باید میدود شود، سپ  به تدریج پعالیت شروع شود ابتدا هاپعالیت( یالی 

 :توصیه به تغذیه مطلوب -

و در مریدااه  و مصاارؾ بیشااتر مااواد  ناادی و کربوهیاادرات  دودیت پااروتیو و چرباایدر مریدااه یاااد بیماااری، میاا

 .ها و امالحبهبودی، توصیه به مصرؾ رژیی پرکالری، پرپروت یو و چربی متعادل و ویتامیو

 .های میاد و با یای کی مصرؾ شودشود که ؼما به وعدهتوصیه می -

 .ستفاده شودهای تاویم شده اام  نتی اسیدها و ضد استفراغ -

 .در صورت متو ؾ نشدو استفراغ به پمشک مرااعه شود-

 .ام مصرؾ الکل ااتناب شود -

 .ام تما  انسی ااتناب شود یا ایو که در هنگای مقاربت ام کاندوی استفاده شود -

 .در صورت لموی پقط با تاویم پمشک ام داروها استفاده شود -

 .های  ممایشگاهی به پمشک مرااعه شودهت معاینه و بررسیا( ماه بعد6معموال  تا )پ  ام بهبودی  -

کاه در ساال ( کسی که ام نظر  ممایا هپاتیت مثبت بوده و هیچ گونه عال ای باالینی نادارد)توصیه به نا دیو سالی  -

یاک باار اهات انااای معایناات و  ممایشاات المی باه پمشاک  مااه 6ماه یکبار و پ  ام  و هار  سهاول بیماری هر 

 .عه شودمراا
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شود که در صورت مرااعه به دندانپمشک،  ممایشاگاه، پمشاک و اصاوال  هار ااای دیگاری به بیمار توصیه می -

خاود  گااه کناد و کاارت مخصاوس را باه  بیمااریکه امکاو انتقال ویرو  به دیگراو وااود دارد یتماا   نهاا را ام 

 . ناو نشاو دهد

 

 راهنمای میزان انرژی و مواد مغذی در هپاتیت 

 مالحظات توصیه انرژی و مواد مغذی

  4222تا  gr 0222 انرژی

  4222تا  gr 0022 کربوهیدرات

 522تا  gr 02 پروت یو
درصد پروت یو دریاپتی  62بیا ام 

 .باید پروت یو با کیفیت باال باشد

 بریسب تیمل بیمار gr 552 چربی

 و پوالت B1 , B2به ویژه  Cو  Kکمپدک ،  Bهای مکمل ویتامینها

 برای بهبود اشتها و ر یق کردو خوو پتاسیی (+K)روی،  (ZN) امالح

 برای پیشگیری ام کمبود  ب بدو میدی لیتر 0222تا  0522 مایعات و سدیی

 

 

 (رژیم پرکربوهیدرات، پرپروتئین و چربی تعدیل شده)نمونه رژیم غذایی در هپاتیت 

 
 صبحانه

پیش از  شام میان وعده ناهار میان وعده  
 خواب

 برا 0ناو  -
 لیواو 5شیر  -

 عدد 5تخی مرغ -

 گری 02کره   -
 اشق  5مربا  -

 ؼما خوری

 لیواو 5شیر  -
 اشق  5شکر  -

 مرباخوری
بیسکو یت به  -

 دلخواه
 عدد 0میوه  -
 

: چدومرغ
 50برنج 

 اشق 
 ؼماخوری

 502مرغ  -
 گری

ماست نیی  -
 لیواو

 عدد 5میوه  -

 برا 5ناو  -
 اشق  0کره  -

 مرباخوری
مربا یک  -

  اشق ؼماخوری

: خورا  گوشت
 5سیب ممینی 

 عدد
گوشت کی  -

 گری 02چرب 
های سبمی -

 پخته نیی لیواو
ساالد پصل با  -

 5)روؼو میتوو 
 اشق 

و ( مرباخوری
  بدیمو

ماست نیی  -
 لیواو

 عدد 5میوه  -

 5شیر  -
- لیواو

 5عسل -
 اشق 

 مرباخوری
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بیماراو و کارکناو بخا همودیالیم، ساکنیو و کارکناو مراکم : شامل Bاپراد در معر  خطر هپاتیت : نکته

نگهداری عقب ماندگاو مهنی، معتاداو تمریقی، مرداو و مناو بی بند و بار، مبتالیاو به هموپیدی که ایتیاج به 

و اپراد میر درماو درام مدت و با مقادیر میاد خوو دارند، اعضای خانواده نا دیو، ساکناو مناطق با شیوع باال 

 .باشندسال می 58

 Cهپاتیت 

 Cهستند درنتیاه به  نها عنواو هپاتیت  Dو نه  Bنه  Aهای ویروسی نه هپاتیت درصد مهمی ام موارد هپاتیت

های  لوده توسط کاربراو داروهای ام راه خوو و تما  انسی، استفاده ام سرسومو Cهپاتیت . شوداطالق می

های دیگر در کارکناو در مراکم بهداشتی و ام روا پرورپتو اتفا ی سرسومو و ارایتتمریقی داخل وریدی، 

ایو ویرو  ام طریق تؽمیه با شیر مادر، بؽل کردو، . شودمنتقل می( استنشاق مواد مخدر مثل کوکا یو)پوستی 

هفته  06تا  0ام  دوره نهفتگی بیماری. شودعطسه، سرپه،  ب و ؼما و تما  اتفا ی و ظروؾ مشتر  منتقل نمی

ماه در بدو پرد  6دهند درصورتی که ویرو  بیا ام متؽیر است اکثر بیماراو مبتال عالمتی ام خود نشاو نمی

 . وردمممو به واود می Cیضور داشته باشد و به تدریج به باپت کبد صدمه برساند هپاتیت 

اشتها، تهوع و استفراغ، دردنا  بودو سستی و رخوت خفیؾ تا شدید، کاها : مزمن Cعالئم بالینی هپاتیت 

 .تب و درد در ناییه مفاصل( هامیر دنده) سمت پو انی و راست شکی 

 PCR و اناای  گیری  نتی بادیاندامه: های تشخیصیبررسی

در سنیو بارداری و نارسایی کدیه و بیماری  دبی ممنوع )ریباویریو  -اینترپروو  لفا و پگ اینترپروو: درمان

 . (است 

 .سرطاو کبد –سیروم کبدی : عوارض احتمالی

 Cخانواده در هپاتیت / آموزش به بیمار

 :شودبه بیمار و خانواده وی در ممینه موارد میر  موما داده می

 Cپیشگیری از هپاتیت 

های خونی  لوده، تما  خوو  لوده باا چشای، دهااو و پوسات مخمای ام راه استفاده ام پر ورده Cویرو  هپاتیت  -

یا  سیب دیده اپراد سالی، مسوا ، ریا تراا و سایر وساایل شخصای  لاوده، خاالکوبی و یاامات، تماا  انسای، 

لااما . شااوداسااتفاده ام وسااایل دندانپمشااکی و پمشااکی  لااوده بااه خصااوس ساارنگ ؼیراسااتریل و مشااتر  منتقاال ماای

وا، خاالکوبی، اساتفاده ام شود بهداشت پردی ام  بیل رعایت نکات استریل در مو ا  ساوراخ کاردو گاتوصیه می
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شاود کاه اپاراد در توصایه مای. دستکا و شستشاوی دساتها، عادی اساتفاده ام وساایل شخصای دیگاراو رعایات شاود

 (یتی االمکاو مقاربت نداشته باشند)هنگای تما  انسی با پرد مبتال ام کاندوی استفاده کنند 

در موا ا  المی اساتفاده ( گااو و دساتکا -کااله)اول توصیه به کارکناو مراکم بهداشتی که ام وسایل یفاظتی متد -

کنند و در موا   استفاده ام وسایل نو  تیام و ساومنها ایتیاطاات هماه اانباه را رعایات کنناد همچنایو خاود را در 

 .واکسینه نمایند Bبرابر هپاتیت 

 .واود ندارد Cهیچ واکسنی برای هپاتیت : نکته

در به تر  اعتیاد نباشند توصیه به استفاده ام وسایل تمریقای ناو در هار مورد معتاداو تمریقی در صورتی که  ا -

بار تمریق،عدی استفاده ام سومو، سرنگ، سواب، پیدتر،  اشق و تورنیکه ومساوا  و تیاػ ریاا تاراا و ماوچیو 

 .به طور مشتر  و همچنیو  موما درمورد نیوه صییح دپ  کردو وسایل مورد استفاده

بیمااری اسات  Cها  بل ام هر بار تؽمیاه ناوماد بررسای شاود، میارا هپاتیات باید نو  سینه در مناو شیرده مبتال -

هاا بایاد شایردهی شود و در صورت تر ، خونریمی یا هر نوع خاونی در ناو  ساینهکه ام طریق خوو منتقل می

ی کاه کاود  توصایه باه ایاو ماادراو در مماان. به طور مو ت  ط  شود و همه شایر دوشایده شاده دور ریختاه شاود

 .تواند نوماد را ام شیر خود بگیرد و با بطری تؽمیه کنندکند میشروع به دنداو در وردو می

که در صورت مرااعه به مراکم پمشکی و دنداو پمشکی،  ممایشاگاه و هار  Cتوصیه به اپراد مبتال به هپاتیت  -

 . ناو را ام وضعیت خود مطد  نماید مکاو دیگری که امکاو انتقال ویرو  دارد، اهت رعایت ایتیاطات المی

 (Cدر هپاتیت )خانواده / سایر نکات آموزشی به بیمار

 ...(.مثل استامینوپو، داروهای ضدتشنج و )توصیه به ااتناب ام مصرؾ الکل و داروهای مهثر برکبد  -

 ه به رعایت بهداشت دهاو و دنداوتوصی -

 کاها مصرؾ سیگار و تر   و  -

 استفاده ام روا های پیشگیری انسی در صورت لموی  -

 Dهپاتیت 

اهت تکثیر خود به  نتای ژو ساطیی  دهد به دلیل ایو که ویرو رخ می Bدر برخی ام موارد هپاتیت  Dهپاتیت 

هاای ضاد دلتاا  نتای باادی. هساتند Dدر معار  خطار هپاتیات  Bنیاام دارد پقاط اپاراد مباتال باه هپاتیات  Bهپاتیت 

در میااو کااربراو  Dهپاتیات . کندمی یدر نمونه خوو تشخیس را  طع Bهپاتیت سطیی واود  نتی ژو  همراه با

دوره کموو بایو . شای  است دریاپت کنندگاو پراورده های خونیداروهای تمریقی وریدی، بیماراو همودیالیمی و 

 .دامات یمایتی و اینترپروو استشامل ا درماو . است Bمشابه با هپاتیت  Dعال ی هپاتیت . روم است 42تا  05

 Dخانواده در هپاتیت / آموزش به بیمار
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 .می باشد  B موما به بیمار در هپاتیت  مانند

 


