هقدهِ
ّپاتیت یؼٌی التْاب وثذ ٍ در هیاى هزدم تِ یزلاى ٍ
سردي هطَْر است .هْوتزیي ػَاهل ایجادوٌٌذُ آى
ٍیزٍسْا ّستٌذّ .پاتیت تیواري ضایغ است وِ تِ ػلت
التْاب وثذ ایجاد هی ضَد .افزاد اس دٍعزیك هصزف آب
ٍغذا ٍ خَى ٍ فزآٍردّاي خًَی تِ ّپاتیت هثتال هی
ضًَذ ٍ اتتالء تِ ّپاتیت اس عزیك آب ٍغذاي آلَدُ وِ
ّپاتیت ً Aام دارد اس ًطاًِ ّاي پاییي تَدى سغح
تْذاضت در تیي افزاد است.

ّپاتیت Aتٌذرت هوىي است تِ صَرت عَل وطٌذُ
یاػَد وٌٌذُ تا یه سال اداهِ پیذا وٌذ؛ اها ّزگش هشهي
ًوی ضَد .ضذت تیواري تا افشایص سي افشایص هی یاتذ
اها تْثَدي واهل ،تذٍى ػَد یا ػارضِ است .تیواري در
سي هذرسِ ٍ جَاى ّا ضایغ است.

ّپاتيت  Aعودتاً اس آب ٍ هَاد غذايي هٌتقل هي
شَد ّ.وِ گیزي در وطَرّاي در حال تَسؼِ تِ تذریج
ضزٍع ضذُ ٍ هٌاعك جغزافیایی ٍسیؼی را در تز م یگیزد
ٍ ها ّْا تالی هی هاًذٍ .لتی ضزایظ هحیغی ًاهغلَب
تاضذ ،ػفًَت ضایغ تَدُ ٍ در سٌیي پاییي اتفاق هی افتذ.
تیواري در توام دًیا ٍجَد دارد .در ایزاى ػلت آى
آلَدگی آب آضاهیذًی ٍػذم رػایت هَاسیي تْذاضت
فزدي تَدُ است.
تواس ّاي عادي اس قثيل ارتثاط درهحيظ كار،
كارخاًِ يا هدرسِ ٍ،يزٍس را هٌتقل ًوي كٌد.
عالئن تاليٌي
تسیاري اس ػفًَت ّا تذٍى ػالهت ّستٌذ.در صَرت
اتتال ،ػالئن ّپاتیت حاد ظاّز هی ضَد.
ضزٍع ًاگْاًی تة ،دردضىن ،تَْع استفزاؽ ٍ گاّی
تثَرات جلذي ٍدرد ٍ التْاب هفاصل دیذُ هی ضَد .پس
اس چٌذرٍسي سردي ظاّز هی ضَد  .ادرار تیزُ ،تی
اضتْایی ،ضؼف ،خستگی هفزط ٍ درد ٍ حساسیت در
لسوت تاال ٍ راست ضىن ّن اس سایز ػالئن هی تاضٌذ ٍ
هؼوَالً تست ّاي آسهایطگاّی وثذي ًطاًگز تیواري
است.

* اصلي تزيي راُ اًتقال هدفَعي  -دّاًي است.
تِ ًذرت اس راُ اًتمال خَى ،اس اّذا وٌٌذُ اي وِ در دٍرُ
ووَى تَدُ هٌتمل ضذُ است .ایوٌی ًاضی اساتتال تِ
تیواري تا آخز ػوز تالی هی هاًذ.
درهاى
درهاى اختصاصی ًذارد ٍ افزاد هؼوَال خَدتِ خَد تْثَد
هی یاتٌذ ٍ درهاى ًگْذارًذُ اًجام هی ضَد .
استزاحت ًسثی ٍ رػایت رصین غذایی هٌاسة (ون چزتی
ٍ پزوزتَّیذرات ٍ استفادُ اس هیَُ ّاي تاسُ ) در حذ
تحول تیوار در دفؼات هىزر ٍ تا حجن ون تایذ تٌظین
ضَد.
غذاّاي دریایی تایذ تِ هذت  4دلیمِ درحزارت  85الی
 90درجِ ساًتی گزاد( جَش یا  90ثاًیِ در هسیز
تخارآب ) لزار گزفتِ ٍ سپس هصزف ضًَذ.

پيشگيزي
*آهَسش ّوگاًی تَدُ هزدم ،تیواراى ٍ اعزافیاى
آًْا ،وادر تْذاضت ٍ درهاى در خصَظ دفغ
تْذاضتی هذفَع ٍ اّویت ضستطَي دست ّا پس
اس دفغ ٍ لثل اس تواس تا هَاد غذایی.
*در هْذ وَدن ّا پس اس تؼَیض وٌِْ ٍ لثل اس
خَردى غذا حتواً دست ّا تِ خَتی ضستِ ضًَذ .
*تجَیشایوًََگلَتَلیي تالفاصلِ تؼذ اس هَارد تواس
هستمین تا دٍ ّفتِ تؼذ اس تواس تِ افزاد خاًَادُ
تَصیِ هی ضَد .در هْذ وَدن ّا تجَیش آى تزاي
توام تچِ ّاي والس السم است .تجَیش
ایوًََگلَتَلیي تِ هَارد تواس در هحل وار ،هذرسِ
ٍ وارخاًِ السم ًیست .تزاي هسافزاى هٌاعك تا
هی تَاى اس تشریك
ضیَع تاالي ّپاتیت
ایوًََگلَتَلیي استفادُ وزد .افزادي وِ تا حیَاًات
آلَدُ تِ ٍیزٍس ّپاتیت سز ٍوار دارًذ ٍ یا در
هزاوش تحمیماتی تا ایي ٍیزٍس وار هی وٌٌذ.

*استفادُ اس سزًگ ٍ سَسى یه تار هصزف تا ٍجَد
ایي وِ اًتمال اس ایي راُ تِ ًذرت گشارش ضذُ است
تَصیِ هی ضَد.
*ضذ ػفًَی ٍدٍر ریختي صحیح هذفَع ،ادرار ٍ
خَى تیوار
*ًظارت تز تْیِ هَاد غذایی ٍ جلَگیزي اس آلَدگی
آب ٍ غذا تا هَاد دفؼی
*تاهیي آب آضاهیذًی سالن ٍ سیستن دفغ صحیح
فضَالت اًساًی
*جَضاًذى یا ولزسًی آب لثل اس هصزف
*حفظ ٍ پایص سالهت خَى

شٌاخت ًاكافي تيواري ّپاتيت،هَجة شدُ
سًدگي تا تيوارّپاتيتي اصلي تزيي دغدغِ
اعزافياى ٍي شَد .سًدگي تا ايي افزاد ،هثل
سًدگي تا يك فزد عاديست ،تا ايي تفاٍت كِ

داًشگاُ علَم پششكي ٍ خدهات تْداشتي
درهاًي شْيد تْشتي
تيوارستاى سَم شعثاى دهاًٍد
ّپاتيت A

در صَرت رعايت ًكزدى تعضي ًكات سادُ،
شاًس اًتقال تيواري ٍجَد دارد.

در صَرت ٍجَد عالين سيز تيوار تستزي
هي شَد:
*عالئم نارسايي كبد.
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