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 ست؟یچ A تیهپات .1

 یم  منتقل  گریفرد به فرد د کیاز  یعنیاست ) یکبد یمسر دا  یشد یماریب کی A تیهپات 
تا چند  یماریب نیا فیباشد. نوع خف یم A تی( هپاتکروبی)م روسیشود( که مسبب آن و

 .ابدی یآن تا چند ماه ادامه م دیهفته و نوع شد
 

 کند؟ یم دایچگونه انتقال پ A تیهپات  .2
( یدنینوش ای یی)جسم، مواد غذا دیبر یرا به دهان م یزیشود که چ یمنتقل م یزمان A تیهپات

روش ها منتقل  نیبه ا A تیشخص مبتال در تماس بوده است. هپات کیکه قبال  با مدفوع 
 شود: یم

  عوض کردن پوشک ای یفراموش کردن شستن دست ها بعد از دستشوئ 

 مبتال( ی)هاکیشربا  یرابطه جنس 

 روسیو به آلوده یها یدنینوش ای ییمصرف مواد غذا. 
 

 هستند؟ A تیدر معرض خطر ابتال به هپات یچه کسان .3
تواند هر  یم A تیرا دارند. هپات A تیابتال به هپات سکیر نیخانمان باالتر یافراد ب
 خواهد بود: شتریاحتمال ابتال ب ریز طیرا مبتال کند اما در شرا یفرد

  تیکه هپات ییدر کشورها یزندگ ایسفر A است عیدر آنها شا 

 تیفرد مبتال به هپات کیبا  یزندگ A  
 مصرف مواد مخدر 

 دارند یجنس رابطه گریبا که مردان د یمردان 

 تیفرد مبتال به هپات کیبا  یرابطه جنس A 
 خانمان بودن یب 

 

 ست؟یچ A تیعالئم هپات .4
 یهفته بعد از آلودگ 6تا  2در همه عالمت ندارد. اگر عالئم بروز کنند، معموال   یماریب

 باشد: ریتواند شامل موارد ز یاتفاق خواهد افتاد. عالئم م
 

 تب 

 یاحساس خستگ 

 از دست دادن اشتها 
 حالت تهوع 

 استفراغ 

 دل درد 

 رهیادرار ت 

  یخاکسترمدفوع 

  درد مفاصل 

  زرد شدن پوست و
 چشم ها

 

 شود؟ یچگونه درمان م A تیهپات .5
 یاست. برخ یو نظارت پزشک عاتیخوب، مصرف ما هیدرمان شامل استراحت، تغذ

 A تیکه به هپات یداشته باشند. اکثر افراد مارستانیدر ب یبه بستر ازین دیافراد شا

روبرو نخواهند شد.  یکبد یدائم بیشوند کامال  خوب خواهند شد و با آس یمبتال م

پزشک  کیمهم است که به  اریبس دیرا در خود مشاهده کرد A تیاگر عالئم هپات
 .دیمراجعه کن

 

 کرد؟ یریجلوگ A تیتوان از بروز هپات یچگونه م .6
خطر و مؤثر  یواکسن ب نیاست. ا A تیاز هپات یریراه جلوگ نیبهتر ونیناسیواکس

پزشک  ای کینیکل کیکردن  دایپ یبرا ای دیاست. به مطب پزشک خود مراجعه کن

در زمان و صابون خود با آب  ی. با شستن دست هادیریتماس بگ 1-1-2با شماره 
 :دیکن یریجلوگ A تیهپات از انتقال دیتوان یهم م ریز یها

   خوردن غذا ایقبل از آماده کردن 

 پوشک کردن عوض ای ییبعد از دستشو 

 
 

 

 بزنند؟ واکسن دیبا یچه کسان

   یسالگ 1تمام کودکان در سن 

 روند  یم ییکه به کشورها یمسافران
 است عیدر آنها شا A تیکه هپات

 خانواده و مراقبت کنندگان  یاعضا
 A تیکه هپات ییاز کشورها یافراد

 است عیدر آنها شا
 رابطه گریبا که مردان د یمردان 

 دارند یجنس
 مصرف کنندگان مواد مخدر 

 مزمن  یها یماریافراد مبتال به ب
 C ای B تیهپات ای یکبد

 اختالالت فاکتور لخته  یافراد دارا
 شدن خون

 خانمان یافراد ب 
 
 

 :شتریکسب اطالعات ب یبرا
                 یسازمان بهداشت عموم 

Department of Public Health) ،)

آنجلس  سل یکانت
http://www.publichealth.lacounty. 

gov/acd/Diseases/HepA.htm  

 ایفرنیکال یسازمان بهداشت عموم
(California Department of  

Public Health) 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/ 

CID/DCDC/Pages/OVHP.aspx  

، CDC)ها  یماریب یمراکز کنترل و بازدار 

Centers for Disease Control and 

Prevention )

tps://www.cdc.gov/hepatitis/havht/ 
index.htm 
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