هب انم هستی بخش

ي درالتهاب کبد (هپاتيت آ)
خودمراقبت

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

هپاتیت A

هپاتيت آ چيست؟
هپاتيت آ يک بيماري کبدي است  .هپاتيت باعث تورم کبد
و توقف کار طبيعي آن مي شود.
شما نياز به يک کبد سالم داريد  .کبد با عفونتها مبارزه مي
کند و باعث مي شود خونريزي ها متوقف شوند  .کبد داروها
و ساير سموم را از بدن خارج مي کند  .در ضمن انرژي را
براي زمان مورد نياز ذخيره مي نمايد.

چه عاملي باعث بروز هپاتيت آ مي شود؟
هپاتيت آ به وسيله يک ويروس ايجاد مي شود
نوعي ميکروب است که ايجاد بيماري مي کند.
شناسنامه پمفلت آموزشی کد IN-1-97
هپاتیت A
عنوان
ایرما ریحانی
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
زمستان 1397
سال تهیه
متخصص سوپروایزر
ناظر کیفی
آموزش به
داخلی
دکترفاطمه پریشان
بیمار ایرما
دکتر فاطمه کاظمی
ریحانی
دکتر مریم هروآبادی

منابع:

راهنمای خودمراقبتی خانواده -1وزارت بهداشت ودرمان
وآموزش پزشکی

 .ويروس

عالئم ايه بيماري چيست؟
هپاتيت آ مي تواند باعث شود احساس ابتال به آنفوالنزا پيدا
کنيد .ممکن است:
 احساس خستگي کنيد. احساس ناراحتي در معده کنيد. تب کنيد. بي اشتها شويد. دچار درد معده شويد. دچار اسهال شويد.بعضي افراد ممکن است موارد زير را داشته باشند:
 ادرار زرد تيره مدفوع رنگ روشن پوست و چشم زردبرخي افراد ممکن است هيچ نشانه اي نداشته باشند.

تغذیَ پز اًزژی ،کن چزثی ّ همذار هتْطظ پزّتئیي
داػتَ ثبػیذ ّ اس هصزف غذاُبی چزة ّ طٌگیي کَ
هْجت تِْع هی ػًْذ پزُیش کٌیذ .
حتوب ً صجحبًَ هیل ػْد ّ غذا ثَ همذار کن ّ ثَ دفعبتهکزر هصزف کٌیذ.
در صْرت تِْع هی تْاى اس آة ًجبت یب آة هیٍْ ّاگز تِْع ػذیذ اطت لجل اس غذا اس دارُّبی ضذ تِْع
کَ ثزای کجذ خطز ًذاػتَ ثبػذ طجك تجْیش پشػک
اطتفبدٍ کٌیذ.
طبالدُبی پزچزة ،هبیًْش ،سردٍ تخن هزغ ،پْطتهزغ ،گْػتِبی چزة ػبهل گْػت گْطبلَ یب گْطفٌذ
چزة ،هبُی چزة ،اًْاع کیک ّ ػیزیٌی ّ کزم ُب ّ
دطز ّ غذاٍ ای کٌظزّ ػذٍ ّ ًیوَ آهبدٍ ّ فزایٌذ ػذٍ
(طْطیض ،کبلجبص ّ  ) ..اس جولَ غذاُبیی اطت کَ ثبیذ
اس خْردى آًِب پزُیش ػْد.
اس آى جبیی کَ کبفئیي ثبعث تحزیک کجذ هی ػْدُب ثبیذ
هصزف لٍِْ،کْالُب ،ػکالت ّ ثزخی چبی
هحذّد ػْد.
در ثیي هیٍْ ُب هصزف طیت ّ گالثي تْصیَ هي ػْد.

هپاتيت آ چگووه درمان مي شود؟
اکثر افرادي که به هپاتيت آ دچار مي شوند خود بخود در
عرض چند هفته بهبودي پيدا مي کنند.
ممکن است نياز به استراحت در بستر براي چند روز تا چند
هفته داشته باشيد پزشک ممکن است داروهايي براي بهبود
عالئمتان تجويز کند.

عزق ُبی گیبُی خٌک هبًٌذ عزق کبطٌی ّآة ّهبیعبت
سیبد ثٌْػیذ.

اس هصزف الکل اجتٌبة کٌیذ.ثب ثی اػتِبیی هجبرسٍ کٌیذ  .هوکي اطت دچبر ثیاػتِبیی هفزط ػْیذ ّ در ًتیجَ هذت ثظیبر کْتبُی
ثخغ اعظوی اس ّسى ػوب کبُغ پیذا هی کٌذ اس
غذاُبیی کَ هیتْاًٌذ اػتِبی را تحزیک کٌٌذ ،هی تْاى
ثَ خْراکی ُبیی ُوچْى طْپ رلیك ّ کن چزة،
ثیظکْیت ،کزاکز ،ثظتٌی ،هبطت کن چزة ّ ػیز اػبرٍ
کزد.
غذاُبیی هبًٌذ عظل ،خزهب ،کؼوغ ّ تْت خؼکثیؼتز هصزف کٌیذ  .اس چزثیِبی اػجبع ًؼذٍ هبًٌذ :
رّغي سیتْى ،رّغي کبًْال ّ رّغي داًَ اًگْر اطتفبدٍ
کيیذ .هصزف هیٍْ ّ طجشیجبت را افشایغ دُیذ.

هظْاکً ،بخي گیزّ ،طیلَ اصالح ،تزهْهتز (درجَتت) ّ ّطبیل آرایغ ثبیظتی کبهال اختصبصی ثبػٌذ.

مهيشه دستهاي خىد را پس از تىالت و قبل از پخ ت غذا يا قبل
از غذا خىردن بشىئيد.

ثعذ اس حوبم ّ دطتؼْیی ّ ُزگًَْ توبص ثب هبیعبتثذى (خْى  ،هخبط ،هٌی) دطتِب ثبیذ کبهال ػظتَ ػْد.
فزد هجتال ًجبیذ غذایی ثزای اعضبی خبًْادٍ آهبدٍ کٌذ،ُوچٌیي فزد هجتال ًجبیذ در کبر ًمل ّ اًتمبل غذا ػزکت
کٌذ (هوٌْعیت کبر در رطتْراًِب ّ اغذیَ فزّػیِب )
اس اُذای خْى ػذیذا ا جتٌبة کٌیذ .هیٍْ ّطجشی راُویؼَ ثَ خْثی ضذعفًْی ّثؼْییذ.
اس توبطِبی جٌظی ّ توبطِبی ًشدیک ػخصی هثل درآغْع گزفتي ّ ثْطیذى هطلمب خْد داری کٌیذ.
تْصیَ هیؼْد اس آة فیلتز ػذٍ اطتفبدٍ کٌیذ.اسهصزف طیگبرخْدداری ػْد.در هْرد دارُّبیی کَ هصزف هیکٌیذ ثب پشػکدارّطبس هؼْرت کٌیذ.

در هیبى لجٌیبت ،هصزف هبطت ُوزاٍ ثب هیٍْ اًتخبةثِتزی اطت.
-دریبفت ًوک را کبُغ دُیذ.

توجه
یب

جِت تکویل دّرٍ درهبى ّ اًجبم تظتِبی کجذی درسهبى همزر ػذٍ ثب پشػک هاللبت داػتَ ثبػیذ.
در صْرت داػتي تِْع ّ اطتفزاغ کٌتزل ًؼذٍ ّ تتثبال ّ کبُغ اػتِب ّ کبُغ ّسى ػذیذ ثَ پشػک
هزاجعَ کٌیذ.

اطتزاحت در ثظتز ،ثذّى تْجَ ثَ درهبًِبی دیگز ّ تبسهبى فزّکغ کزدى ًؼبًَ ُبی ُپبتیت تْصیَ هیؼْد .
طپض تذریجب فعبلیت افشّدٍ هی ػْد.

درصْرت ثزّس کجْدی ثز رّی ثذى ّخًْزیشی ُبی
کٌتزل ًؼذٍ سهبى ثزّس سخن ّخًْزیشی اس لثَ ّیب ثیٌی
ثَ پشػک هزاجعَ ًوبئیذ.

اس ّطبیل حوبم هؼتزک ّ دیگز ّطبیل هؼتزک ثبافزاد خبًْادٍ خْدداری کٌیذ  .ثٌبثزایي لجبطِب ّ حْلَ
حوبم ،ظزّف غذا ّ ًْػیذًی ُب را ثبیذ ثزچظت ثشًیذ.

توصیه اهی زپکش معالج و رپستاران را رد مورد مراقبت از خود بدقت انجام دهید ات هب
امید رپوردگارسالمتی خود را بازیافته و ازبیمارستان مرخص شوید.

