
ّپاتیت ب یک ػلًَت حاز کثسی است کِ 

 تَسط ٍیزٍس ّپاتیت ب تَجَز هی آیس.

 

هشهي ضسُ ٍتاػج هطکالت  ،زر تؼضی اكزاز

سیزٍس کثسی ٍهطکالت  ،سزطاى کثس،کثسی 

اکخز اكزاز هثتال تؼساس طی  کلیَی هی ضَز.

 .هزاحل زرهاى کاهال تْثَز هی یاتٌس

 :ػالین 

 هلاصل ٍ زرز ،تة ،ازرار تیزُ ،زرز ضکن 

ذستگی تَْع،استلزاؽ،،کاّص اضتْا ،هاّیچِ ّا

جَش ،سرز ضسى پَست ٍسلیسی چطن،ٍضؼق 

 ّای پَستی

 

 

 :ّای تطریص راُ

 تاكت تززاری اس کثس ،آسهایص ذَى

 : های انتقال راه

 : هایؼات تسى سایز ذَى ٍ

 ُتواس جٌسی هحاكظت ًطس 

  هطتزک ٍآلَزُاستلازُ اس سَسى ٍسزًگ 

  تِ كزسًساًتقال اس هازر 

 زٍ ركتي سَسى آلَزُ زر تسى ك 

  آلَزُذـــَى زریاكت 

 ش،ـزیالی َتی،ـذالک تْساضتی،حجاهت ؿیز 

اػوال زًساًپشضکی ٍسَراخ کززى گَش 

 تِ صَرت ؿیزتْساضتی

 زرهاى : 

 : پیشگیری 

ساػت پس اس آلَزُ ضسى  42 زر صَرتیکِ تیوار

گلَتَلیي ّپاتیت ب را زریاكت کٌس ذطز ایوًََ

 کاّص هی یاتس.اتتال 

 زر ًَع حاز تیواری ًیاس تِ زرهاى ذاصی ًیست ٍ

 زرهاى ػالین صَرت هیگیزز.

زر ًَع هشهي زرهاى ضاهل استلازُ اس زارٍّای 

 پیًَس کثس هی تاضس. ،ضس ٍیزٍسی 

 پیشگیری از ابتال به هپاتیت ب :

  ٍِاکسي ّپاتیت ب زر سِ زٍس ت

صَرت زاذل ػضالًی تجَیشهی  ضَز. 

 6یک هاُ تؼس ٍ سَهیي زٍس زٍهیي زٍس 

 هاُ تؼس تشریق هی ضَز.

 -پزّیش اس ركتارّای جٌسی پز ذطز  ٍ

 استلازُ اس کاًسٍم

 -تزک هصزف هَاز هرسر 

 - تَجِ تِ رػایت ًکات تْساضتی زر

 سالي ّای تاتَ

 - ٍ ػسم استلازُ اس هسَاک تیؾ سَسى

 سزًگ هطتزک

 :تـییزات سثک سًسگی 

اهکاى زر طی هزحلِ حاز تیواری تا حس -

 استزاحت ًواییس ٍ اس ذستگی اجتٌاب ًواییس.



زاضتي رصین ؿذایی هـذی ٍهٌاسة تا چزتی -

 سزضار اس ٍیتاهیي ،پز کالزی  ، کن

استلزاؽ  ،تَْع ،زر صَرت ٍجَز تی اضتْایی-

. کن زر زكؼات هتؼسز هصزف ضَزؿذا زر حجن 

کیلَگزم راتِ پشضک 4.2کاّص ٍسى تیص اس 

 اطالع زّیس.

 

اس هصزف ؿذاّای سزخ کززُ ،گَضت اجتٌاب -

ٍ لثٌیات پز چزب ،ؿذاّای آهازُ ٍ زٍری ،رٍؿي 

،کیک ٍکلَچِ ،الکل ،زارٍّای هؤحز تز کثس 

 )استاهیٌَكي ،ضس تطٌج ٍ....(

لیتز هایؼات ، زر صَرت  3-2هصزف رٍساًِ-

ػسم توایل تِ هصزف  آب اس آتویَُ ٍتکِ ید 

 استلازُ کٌیس.

هس تسٍى ضیزیٌی زر استلازُ اس هایؼات ٍ آزا-

 صَرت ذطکی زّاى.

رػایت تْساضت زّاى ٍزًساى ،کاّص هَاز -

ؿذایی ضیزیي ، استلازُ اس زّاى ضَیِ ضس 

هیکزٍتی،کاّص هصزف سیگار هؼایٌِ هٌظن 

 زًساى ّا

ًاقلیي سالن )کسی کِ اس ًظز آسهایص ّپاتیت -

هخثت تَزُ ٍلی ػالین ًسارز(زر سال اٍل تیواری 

پس اس آى ّز سال جْت اًجام  هاُ یکثار ٍ 6ّز 

هؼایٌا ت ٍ آسهایطات السم تِ پشضک هزاجؼِ  

 کٌٌس.

زر صَرت هزاجؼِ تِ زًساًپشضک ، آسهایطگاُ -

ٍ اصَال ّز جایی کِ اهکاى اًتقال ٍیزٍس تِ 

زیگزاى ٍجَز زارز حتواآًْا را اس هخثت تَزى 

 ذَز آگاُ کٌیس.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Bآضٌایی تا ّپاتیت 

 

 CCU6پزستار    کٌٌسُ :راضیِ قسیزیتْیِ 

 79ذززاز 

 هٌاتغ

 تزًٍزٍسَزارث تزجوِ احوس ػلی اسسی ًَقاتی 

 تیزاسولتشر تزجوِ ترص کثس ٍهجاری صلزاٍی 

  ًَ کتاب کاهل پزستاری زاذلی جزاحی تالیق هٌیز 


