طرح شپ َپاتیت
آیا با کبد آشىا َستید؟
 تضسُتشی ٚؿذ ٟتذ ٙاست  ٝدس هس٘ت ساست  ٝتاالی ضٌٖ هشاس داسد  ٝدس یي كشد تآؾ حذٝد  1تا ً 1/ 5یُٔٞشٕ ٝص ٙداسد .
ٛ وص ٗ ٖ٢دس كؼآیت٢ای سٞخت  ٝساص تذٙ
 تٓٞیذ صلشا ج٢ت ١عٖ ٗٞاد ؿزایی چشتی
 ت ٠دإ اٛذاخت ٝ ٚتصلی ٠س٘ٞٗ ٕٞجٞد دس تذٙ
ٗ حْ اصٔی ٗتاتٓٞیسٖ داس١ٝا دس تذٙ
 ضشًت دس خٛٞساصی دس دٝس ٟجٜیٜی  ٝپیص اص تٓٞیذ
٘٢ٗ تشی ٚاسُا ٙدس اٛؼواد خ ٙٞتا تٓٞیذ كاًتٞس١ای خٛٞی
ٗ واٗٝت دس تشاتش ػلٛٞت٢ا
 تاٗی ٚسشیغ اٛشطی تذ ٙدس ِٜ١إ ظشٝست اص ٗٞاد رخیش ٟضذ ٟدس خٞد
َپاتیت چیست؟
١ .1پاتیت تٗ ٠ؼٜی آت٢اب تاكت ًثذ است
 .2دالیْ ٗختٔلی تشای ایجاد ١پاتیت ٝجٞد داسد :
ٝ $یشٝس ،آٌْ ،داس١ٝا ،س٘، ٕٞتی٘اسی خٞد ای٘ٞٗ ،ٚاد ؿزایی ٛاٜٗاسة ٗاٜٛذ ٗٞاد پشچشب ،تی٘اسی٢ای ٗتاتٓٞیي ٗاٜٛذ دیاتت #
 .3تشخی اص ١پاتیت ١اٝ ،اُیش یؼٜی ٗسشی  ٝتشخی ؿیشٝاُیش یا ؿیش ٕ سشی ١ستٜذ .
 .4ػذٕ دسٗا ٙتٞٗ ٠هغ ١پاتیتٞٗ ،جة ٗشاحْ پیطشٛٝذ ٟتی٘اسی یؼٜی سیشٝص  ٝسشؼاً ٙثذ خٞا١ذ ضذ .
َپاتیت ي تاثیرات اجتماعی
ٝ جٞد ا َٛتش سٝی تی٘اسا ٙدس تؼعی جٞاٗغ ،تاػج ٗخلی ٗاٛذ١ ٙشچ ٠تیطتش ای ٚتی٘اسی  ٝاٛتطاس آ ٙدس سٌٞت ٗیطٞد .
 جاٗؼ ٠ای ٗیتٞاٛذ ت ٠س٘ت ضؼاس ساصٗا ٙج٢اٛی ت٢ذاضت یؼٜی ،حزف ١پاتیت ٝیشٝسی تا ساّ  2030حشًت ًٜذ ً١ ٠یچِ ٠ٛٞاٝ َٛ
تثؼیعی تیٗ ٚشدٕ تا تی٘اساٗ ٙثتال ت١ ٠پاتیت ٛثاضذ .
ٌٛت :٠حذاهْ  "25اص تی٘اسا ٙت ٠ػٔت ا ٝ َٛتثؼیط  ٝسایش كطاس١ای اجت٘اػی ٘ٛی تٞاٜٛذ تی٘اسی خٞد سا تا دٝستا ٝ ٙاكشاد كاٗیْ دسٗیاٙ
تِزاسٛذ.
َپاتیت ي تاثیرات اقتصادی
١ ضی١ ٠ٜای ً٘شضٌ ٚدسٗا١ ٙپاتیت اُش تش دٝش خاٞٛاد١ ٟا تاضذ اص  ٖ١پاضیذ ٙاهتصاد خاٞٛادٗ ٟیطٞد .
ٓ ض ٕٝح٘ایت تی٘١ ٠ای سالٗت اص دسٗا ٙتی٘اساٗ ٙثتال ت١ ٠پاتیت
دس ًطٞسٗا ٙتً٘ ٠تش اص ٗ 5یٔی ٙٞتٗٞاً ٙا١ص پیذا ًشد ٟاست .
 HIVي َپاتیت
 حذٝداً  "10اص اكشادی ً ٠تا  HIVصٛذُی ٗیٌٜٜذ ت١ ٠پاتیت ٗ Bضٗٗ ٚثتال ١ستٜذ.
 تی٘اسی٢ای ًثذی دٗٝی ٚػٔت كٞت ٗثتالیا ٙتٗ HIV ٠یثاضٜذ$.آٝی ٚػٔت ٗشحٔ ٠ایذص تی٘اسی است #
ٝ یشٝس ١پاتیت  100$ Bتشاتشٝ ٝ #یشٝس ١پاتیت  10$ Cتشاتش #اص ٝیشٝس ٗ HIVسشی تش ا ست.
ٝ یشٝس ١پاتیت  7تا  10سٝص ٗیتٞاٛذ دس خاسد اص تذ ٙصٛذ ٟت٘اٛذ .
ٝ یشٝس  HIVتا چٜذ ساػت ٗیتٞاٛذ دس خاسد اص تذ ٙصٛذ ٟت٘اٛذ .

الکل ي کبد
ٜٗظٞس اص آٌْ ،اتا ّٞٛاست ٗاد ٟاصٔی ٗ ٠٘١طشٝتات آٌٔی
$آتج ،ٞضشاب ،ػشمٝ ،یسٌی  ٝؿیش #... ٟتا كشٗ ّٞضی٘یائی C2H5OH
ػٞاسض آٌْ ػثاستٜذ اص :
ً -1ثذ چشب آٌٔی  :آٌْ دس ًثذ ٗاٛغ ٗتاتٓٞیسٖ چشتی اص یي ؼشف  ٝاكضایص سٜتض چشتی اص ؼشف دیِش ٗیطٞد ،دس ٛتیج ٠چشتی دس ًثذ
تج٘غ  ٝسٝسٞب ًشدٜٗ ٟجش تً ٠ثذ چشب ٗیطٞد .
١ -2پاتیت ٗضٗ ٚآٌٔی  :آٌْ اص ؼشین ٗختٔلی سثة آت٢اب ًثذ ٗی ضٞد .
 -3سیشٝصآٌٔی :جایِضیٜی تاكت كیثشٝص  ٝػٌ٘ٔشدی تجای تاكت ٛشٗاّ ًثذ ً ٠دس احش ٗصشف دساص ٗذت ٗ ٝضٗ ٚآٌْ ایجاد ٗیطٞد .
کبد چرب یا  fatty liverچیست؟
ًثذ چشب حآتی تشُطت پزیش اص تج٘غ ٝاًٞئ١ ّٞای چشتی دس سٔ١ ّٞای ًثذی است ً ٠تا ٓت٢اب ًثذ ٗطخص ٗی ضٞد .
 ای ٚحآت ٌٗ٘ ٚاست دس اكشادی ًٗ ٠صشف ٗضٗ ٚآٌْ داسٛذ  ٝیا ٗثتال ت ٠تی٘اسی٢ا  ٝاختالال تآیٜی ٗاٜٛذ دیاتت ،چاهی  ٝسٞء تـزی٠
١ستٜذ ،سٝی د١ذ .دس ٢ٛایت ٜٗجش تٗ ٠شٍ اٛساٗ ٙی ضٞد .
یرقان یا زردی چیست؟
تٗ ٠ؼٜی تـییش س ٝ َٛصسد ضذ ٙپٞست ،صٔثی ٠ئ ؿطا١ای ٗخاؼی ٛاضی اص تاال سكت ٚتیٔی سٝتی ٚخ ٝ ٙٞسسٞب آ ٙدس ٗخاؼات ٗخْ
سلیذی چطٖ  ٝپٞست تاال سكت ٚؿٔظت پالس٘ایی تیٔی سٝتی ٚاؿٔة ٛاضی اص تی٘اسی ١ای پیص ًثذیً ،ثذی ٗاٜٛذ ١پاتیت  ٝپس ًثذی
ٗاٜٛذ سً َٜیس ٠صلشا است .
ٌٛت :٠صسدی ٛاضی اص تی٘اسی خٛٞی ت ٠س٢ً َٛشتایی $صسدی ٛسثتاً تیشٛ # ٟضدیي تش است صسدی ٛاضی اص تی٘اسی٢ای ًثذی ت ٠سٛ َٛاسٛجی
ٛضدیي تش است .
ٌٛت :٠دس صٞستیٌ ٠صسدی پس اص ١لت ٠ا ّٝتٓٞذ تشٝص ًٜذ ٌٗ٘ ٚاست ت ٠ػٔت ٗصشف ضیش ٗادس تاضذ ً ٌٚ٘ٗ ٠است تش اساس تٞصی ٠پضضي
ضیش هؽغ  ٝپس اص چٜذ سٝص ٗجذدا ضشٝع ضٞد .
سیري کبدی) (cirrhosisچیست؟
سشؼاً ٙثذ اص سضذ سشؼاٛی  ٝخاسد اص تشٛاٗ ٠سٔ١ ّٞای ًثذ ایجاد ٗی ضٞد ً ٠ت ٠صٞست یي تٞد ٟدس هس٘ت كٞهاٛی سات ضٌٖ  ٝتا ػالئٖ
ػ٘ٗٞی ٗاٜٛذ صسدی  ٝظؼق خٞد سا ٛطاٗ ٙی د١ذ .
اص ػْٔ ایجاد سشؼاً ٙثذ ٗیتٞا ٙت١ ٠پاتیت٢ای ٗضٗٝ ٚیشٝسیٗ ،صشف ٗضٗ ٚآًٌْ ،ثذ چشب  ٝاتتال ت ٠هاسچ آكالتًٞسی ٚاضا سٞ٘ٛ ٟد .
آكالًًٞسی : ٚای ٚسٖ اص سضذ ٞٛػی هاسچ سٝی ؿزا١ا -خطٌثاس -سٞسیس ً ٝآثسای ٛ ٝاٗ -ٙی١ ٟٞای خطي دس ضشایػ ُ$شٕ ٗ ٝشؼٞب #
تٓٞیذ ٗیطٞد ٠ً .تاػج ایجاد سشؼا ٙدستِاُٞ ٟاسش خصٞصا سشؼاً ٙثذ ٗیطٞد .

چرخٍ خطرواک آفالتًکسیه مًجًد در کپک وان خشکُا !
ج٘غ آٝسی ٛا ٙخطي ١ای ٗخٔٞغ تا ٛاً ٙپي صدٟ
استلاد ٟاص ٛا ٙخطٌ٢ا ت ٠ػٜٞا ٙؿزای دإ دس داٗذاسی٢ا
ٗصشف اٛساٛی ضیش ٓ ٝثٜیات داٗذاسی٢ا
تٞج :٠سٖ آكالتًٞسی ،ٚسشؼا ٙصا است  ٝدس احش حشاست  ٝحتی تا پاستٞسیضاسی ٝ ٙٞاستشیٔیضاسی ٙٞاص تی٘ٛ ٚی سٝد !
تٞصیٛ : ٠ا ٙخطٌ٢ایی سا ًً ٠پي صد ٟا ٛذ ،جذا اص ٛا ٙخطٌ٢ای دیِش دس ظشف آضـاّ تیاٛذاصیذ .

گريٌ َای پرخطر در ابتال بٍ بیماری َپاتیت
ٗ صشف ًٜٜذُاٞٗ ٙاد ٗخذس تضسیوی
 اكشادی ً ٠ت٘اس جٜسی ٗحاكظت ٛطذ ٟداسٛذ
٘١ سشا ٙاكشاد ٗثتال ت١ ٠پاتیت
ٞٛ صاداٗ ٙادساٗ ٙثتال ت١ ٠پاتیت C ٝ B
 اكشاد دسیاكت ًٜٜذ ٟػع ٝ ٞتاكت پیٛٞذی
 دسیاكت ًٜٜذُا ٙاهذاٗات تات ٝ ٞخآٌٞتی
 اكشاد دسیاكت ًٜٜذ ٟخ ٝ ٙٞكشاٝسد١ ٟای خٛٞی ٗاٜٛذ تی٘اساٞ٘١ ٙكیٔی  ٝتاالس٘ی
گريٌ َای در معرض خطر ابتال بٍ بیماری َپاتیت
ً اسضٜاسا ٙسیستٖ ت٢ذاضتی دسٗاٛی
ً اسًٜاٛ ٙیش١ٝای اٛتظاٗی  ٝصٛذاٛثاٛا ٙدسُیش تا ٗجشٗیٚ
 اٗذادُشا ٙحٞادث  ٝسٞاٛح
ً اسضٜاسا ٙآصٗایطِا ٟجٜائی  ٝصح ٠ٜجشٕ
ً اسُشا ٙتی٘اسستا٢ٛا
آسایطِشا -ٙپاًثاٛا ٝ ٙسكتِشا ٙض٢شداسی
عالیم عمًمی َپاتیت
 خستِی احساس ٛاساحتی دس ٛاحی ٠ضٌٖ تٞ٢ع  ٝاستلشاؽ ًا١ص اضت٢اء صسدی -تة

راٌ َای عمدٌ پیشگیری از َپاتیت
تشای ١پاتیت E ٝ A
 سػایت ٗٞاصی ٚت٢ذاضتی ضست ٚدسست دست تا آب  ٝصاتٗ ٙٞخصٞصا تؼذ اص اجاتت ٗضاد  ٝهثْ اص خٞسد ٙؿزا استلاد ٟاص آب  ٝؿزای سآٖ استلاد ٟاص تٞآت ت٢ذاضتی تا سػایت ٗٞاصی ٚت٢ذاضتیتشای ١پاتیت Cٝ B
 سٝاتػ جٜسی ٗحاكظت ضذ ٟتا ًاٛذٕٝ -استلاد ٟاص سش َٛاستشیْ

 ػذٕ ت ٠اضتشاى ُزاسی ٝسایْ ضخصی ٗاٜٛذ ٗسٞاى ... ٝ ٝاًسیٜاسیٝ$ ٙٞاًس١ ٚپاتیت (Bَپاتیت با چٍ عًاملی ایجاد میشًد؟
١پاتیت ٗیتٞاٛذ ت ٠دٓیْ ػٞاْٗ صیش ایجاد ضٞد :
 .1ػٞاْٗ ػلٛٞی :
ٝ یشٝس٢ا
تاًتشی ١ا
 ا٢ِٔٛا
 .2تی٘اسی خٞد ای٘ٚی
 .3تی٘اسی٢ای ٗتاتٓٞیٌی
 .4داس١ٝا ٝسٕ٘ٞ
 .5آٌْ
ً .6ثذ چشب
 .7ػٞاْٗ ًاٜ١ذ ٟجشیا ٙخً ٙٞثذ  $ضٞى ًثذی ٛ :#اسسایی هٔثی ٛ ٝاسسایی ػشٝهی
 .8تی٘اسی٢ای طٛتیٌی  :اتتال ت ٠تی٘اسی٢ایی ٗخْ آٓلا یي آٛتی تشیپسیٝ ،ٚیٔسًٞ٘١ ،ٙٞشٗٝاتٞص ... ٝ
َشدار در مًرد اقدامات غیر بُداشتی!
یٌی اص سا١ ٟای اتتال ت ٠تی٘اسی ١ایی ٛظیش ١پاتیت ٘١ ٝ B-C-Dچٜی ٚتی٘اسی  HIV/AIDSكشٝسكت ٚسشسٞص١ ٝ ٙش ُٝ ٠ٛٞسیٔٞٛ ٠ى تیض ٝ
تشٛذ ٟآٓٞد ٟتٝ ٠یشٝس دس تذ ٙاٛسا ٙاست .
١طذاس! اخیشا ٗطا١ذٗ ٟیطٞد دس ٜٗاصّ  ٝسایش ٌٗا٢ٛا ً ٠دستِاًُٗٞٞٔ ٟتش تشای اٛذاصُ ٟیشی هٜذ خٞٗ ٙٞجٞد است  ،اص الٛست ١ای آ٢ٛا
ً ٠ج٢ت سٞساخ ًشدٞٛ ٙى اِٛطت تشای ت٢ی ٠ٛٞ٘ٛ ٠خ ٙٞتٌاس ٗیشٝد تصٞست ٗطتشى  ٝتشای چٜذ ٛلش استلادٗ ٟیطٞد ًً ٠اس تسیاس اضتثاٟ
 ٝؿٔؽی است.
تٞج١ :٠ش سٞص ٙالٛست تشای یي ٛلش  ٝتشای یٌثاس استلادٗ ٟی تاضذ .

َپاتیت در اثر باکتری ي اوگلُا
تعدادی از باکتریُا،
تا ایجاد ًیست٢ای چشًی دس ًثذ تاػج آت٢اب آ١ ٝ ٙپاتیت ٗیطٛٞذ ٗاٜٛذ اضشیطیآًٞی  ٝتشٝسال اتتال ت ٠تؼعی ا٢ِٔٛاٛ ،یض تاػج ایجاد
١پاتیت ٗیطٞد ٗاٜٛذ تشیپاٞٛصٗٝا ٓ ٝس٘اٛیاً ،یست ١یذاتیذ

تًصیٍ َای مُم برای افراد حامل بیماری َپاتیت
تشای تشسسی ٝظؼیت ًاس ًثذ خٞد ،ج٢ت ٗؼای ٝ ٠ٜاٛجإ آصٗایطات خ١ ٙٞش ٗ 6ا ٟیٌثاس ت ٠پضضي ٗشاجؼًٜٜ ٠ذ .
ًٔی ٠اػعای خاٞٛاد٘١ $ ٟسش ،كشصٛذاً ٝ ٙساٛی ً ٠دس یي ٌٗا ٝ ٙتا  ٖ١صٛذُی ٗیٌٜٜذ تایذ تش ػٔی١ ٠پاتیت ٝ Bاًسی ٠ٜضٛٞذ#.

دس صٞست ٗشاجؼ ٠ت ٠دٛذاٛپضضي،آصٗایطِا ،ٟپضشى  ٝاصٞال ١ش جای دیِش ً ٠خؽش ٝیشٝس ت ٠دیِشاٝ ٙجٞد داسد حت٘ا آٛا ٙسا اص ٝجٞد
١پاتیت دس تذٛطا ٙآُاًٜٜ ٟذ .
اص ا١ذای خ ٙٞخٞدداسی ًٜٜذ .
اكشاد چام تالش ًٜٜذ تا ٝص ٙخٞد سا ًٖ ًٜٜذ .
اص ٝسایْ ٞٓ ٝاصٕ ضخصی ٗخْ ٗسٞاى ،تیؾ ،سیص تشاش ،ح١ ... ٝ ٠ٓٞشُض ت ٠صٞست ٗطتشى استلاد. ٌٜٚٛ ٟ
ٌٛت :٠ت٘اس٢ای ػادیٗ ،اٜٛذ ٗؼاضشت  ،دست داد ٝ ، ٙدس یي اتام ًاس ًشد ،ٙخؽشی سا ٗتٞج ٠دیِشا٘ٛ ٙیٌٜذ .
ديران وُفتگی یا کمًن چیست؟
صٗا ٙتیٞٗ ٚاج ٠٢كشد تا ػاْٗ تی٘اسیضا
تا تشٝص ػالیٖ ٛ ٝطا١ ٠ٛای تی٘اسی دس آ ٙكشد
سا دٝسا٢ٛ ٙلتِی یا ً٘ٗ ٙٞیِٞیٜذ .
تٞجٗ : ٠ؼ٘ٞال دس ای ٚدٝسا ٙاٛتواّ ػاْٗ تی٘اسی اص كشد ٗثتال ت ٠اكشاد سآٖ صٞست ٗیِیشد
اقدامات مُم مراقبت از کبد
 ت٢ذاضت كشدی سا سػایت ٞ٘ٛد ٝ ٙاص ٝسایْ ضخصی ٗجضا استلادًٜ ٟیذ .
 اص سیخت ٝ ٚپاضیذ ٙخ ٝ ٙٞتضام  ٝدیِش ٗایؼات تذ ٙدس ٗحیػ جُٔٞیشی ًشد ٝ ٟدس صٞست ٝهٞع ،آٗ ٙحْ سا تا ٗحٔ١ ّٞیپًٔٞشیت 10%
یا آب طٝاّ ظذ ػلٛٞی ٘ٛائیذ .
 اص ت٘اس ٗستویٖ خ ،ٙٞتضام یا دیِش ٗایؼات تذ ٙتا كشدی ً ٠صخٖ تاص دس پٞست داسد جُٔٞشی ًٜیذ .
 اص ت٘اس خ ،ٙٞتضام یا دیِش ٗایؼات تذ ٙتا ٗخاغ اكشاد تحت ت٘اس ٗ$خْ ٗخاغ چطٖ ،اص ؼشین جٜسی  #جُٔٞیشی ٘ٛائیذ .
 اُش دس خاٞٛاد ٟكشدی ٗثتال ت١ ٠پاتیت ب است تایذ سایش اػعاء تا ٗشاجؼ ٠تٗ ٠شاًض ت٢ذاضتی دسٗاٛی ٛسثت ت ٠اٛجإ ٝاًسیٜاسی ٙٞدس س٠
ٞٛتت اهذإ ٘ٛایٜذ .
ٗ$شاهة تاضیذ تا سٞٛ ٠تت ٝا ًسیٜاسی ٙٞؼی ضص ٗاً ٟاْٗ ضٞد #
 اص ت٘اس جٜسی تا ٘١سش خٞد تا ًاْٗ ضذٝ ٙاًسیٜاسی$ ٙٞسٞٛ ٠تت  #خٞدداسی ٞ٘ٛد ٝ ٟدس صٞست ساتؽ ٠جٜسی دس ایٗ ٚذت حت٘ا اص
ًاٛذٕ استلادًٜ ٟیذ .
 الصٕ ت ٠رًش است ً ٠دس صٞست ٝاًسیٜاسیً ٙٞاْٗ اػعاء خاٞٛاد ٟكشد ٗثتالٗ ،یتٞاٛیذ تا ساحتی  .آساٗص ت ٠استثاغ هثٔی خٞد تا ایطاٙ
اداٗ ٠د١یذ.
 دس صٞست ٗشاجؼ ٠ت ٠دٛذا ٙپضضي  ٝیا داضت ٚػْ٘ جشاحی حت٘ا تی٘اسی خٞد سا تا پضضي دس ٗیا ٙتِزاسیذ .
 دس ٗشاحْ آٝی١ ٠پاتیت ،احساس خستِی اص ػالیٖ ضایغ ٗیثاضذ ٓزا الصٕ است تشٛاٗ١ ٠ایی ج٢ت ٗحذٝد ًشد ٙكؼآیت٢ا تٜظیٖ  ٖٛاییذ .
 دس ٗشاحْ آٝی١ ٠پاتیت ت ٠دٓیْ تی اضت٢ایی ،تٞ٢ع یا استلشاؽ یي تشٛاٗ ٠ؿزایی ت ٠صٞست ٝػذ١ ٟای ًٞچي ؿزایی ً ٠ضاْٗ سطیٖ ؿزایی
ًٖ چشب ،پشًشت١ٞیذسات  ٝپشًآشی است سا سػایت ٘ٛائیذ .
 ت ٠یاد داضت ٠تاضیٖ:
ت٘اس٢ای ػادی  ٝسٝصٗشٗ ٟاٜٛذ دست دادٗ ،ٙؼاضشت ًشد ،ٙدس یي ًالس حعٞس داضت ،ٚیا دس یي ٌٗا ٙؿزا خٞسد ،ٙخؽش اٛتواّ تی٘اسی
سا ت ٠دٛثاّ ٛذاسد ٛ ٝیاص تًٜ ٠اسُ ٟیشی اص كشد تی٘اس ٛیست .
ازدياج ي َپاتیت
اصٞال ٜٗؼی تشای اصدٝاد ٗثتالیا١ ٙپاتیت ٝجٞد ٛذاسد  .پیط٢ٜاد ٗیطٞد صكی ٚآصٗایص دد ٝ ٟدس صٞست ٓضٝ ٕٝاًس١ ٚپاتیت  bسا تضس ین
ٞ٘ٛدٗ ٝ ٟطاٝس ٟدسیاكت ًٜٜذ .
ٌٛت:٠
تٞصیٗ ٠یطٞد اكشاد ٗتاٗ ْ١ثتال ت١ ٠پاتیت ج٢ت تچ ٠داس ضذ ،ٙحت٘ا تا پضضي خٞد ٗطٞست ٘ٛایٜذ .

