
B واکسین هیپاتیت
از زندگی طفل خود محافظت کنید 

هیپاتیت B چی قسم نشر میشود؟ 
ویروس هیپاتیت B زمانی نشر میشود که یک شخص با خون، منی یا دیگر افرازات 

بدن یک شخص ملوث، تماس پیدا میکند. انتقال از این روش ها اتفاق می افتد: 

انتقال از یک مادر مبتال به عفونت به طفل او در زمان وضع حمل 

انتقال از طریق رابطۀ جنسی با یک شخص مبتال 

انتقال از طریق تماس مستقیم با شخص ملوث، که در آن خون از طریق 
منفذهای جلدی یا انساج های نرم مانند بینی، دهان و چشم ها منتقل گردد 

هیپاتیت B چی است؟ 
هیپاتیت به معنی التهاب جگر است. هیپاتیت B یک 

عفونت جگر است که توسط ویروس هیپاتیت B ایجاد 
میشود. بعضی اشخاص قادر هستند که از این عفونت 

خود صحتیاب شوند. برای دیگران، این ویروس در 
بدن آنها باقی میماند و به شکل یک عفونت مزمن، یا 

مادام العمر تبدیل میشود. 

در صورت عدم تداوی، از هر 4 طفل مصاب به 
هیپاتیت B مزمن، تقریباً 1 طفل در نهایت بعلت 

مشکالت صحی مربوط به عفونت خود، مثل صدمه 
جگر، مریضی جگر یا سرطان جگر، وفات مینمایند. 

خانمهای حامله باید برای هیپاتیت B تست بدهند 
 B بسیاری از زنان نمیدانند که مصاب هستند و اغلباً اشخاص مصاب به هیپاتیت

هیچ اعراض و عالئمی ندارند. در نتیجه، تمامی خانمهای حامله باید برای مریضی 
هیپاتیت B منحیث قسمتی از مراقبتهای دوران حاملگی خود، تست خون بدهند. این 

تست معموالً در جریان اولین ویزیت حاملگی انجام میشود. اگر یک خانم مراقبتهای 
دوران حاملگی را دریافت نکرده است، باید قبل از وضع حمل طفل خود در یک 

شفاخانه تست شود. 

ممکن است نوزادان به عفونت مادام العمر مبتال شوند 
زمانیکه یک خانم حامله هیپاتیت B دارد، این مریضی میتواند به آسانی در زمان 
وضع حمل به طفل او سرایت کند. این سرایت مریضی میتواند در جریان والدت 

طبیعی یا سزارین اتفاق بیافتد. همچنین نوزادان و اطفال خوردسال میتوانند با تماس 
نزدیک با اعضای خانواده یا اشخاص دیگر که مصاب به مریضی هستند، مبتال به 

 مریضی هیپاتیت B شوند. زمانیکه نوزادان به هیپاتیت B مصاب میشوند، تقریباً 
90% احتمال دارد که به یک عفونت مزمن مادام العمر مصاب شوند. خوشبختانه 

برای جلوگیری از مصابیت نوزادان به مریضی هیپاتیت B، یک واکسین وجود دارد. 

 از مصابیت به هیپاتیت B جلوگیری کنید. 
طفل خود را واکسین نمایید. 

طفل خود را واکسین کنید 

���طفل شما باید اولین پیچکاری واکسین هیپاتیت B را در مدت 24 ساعت بعد از 
والدت دریافت کند.  

 B بعد از زرق اولین پیچکاری بعد والدت، دومین پیچکاری واکسین هیپاتیت����
معموالً در سن 1 الی 2 ماهگی زرق میشود.  آخرین پیچکاری بین سنین 6 

ماهگی و 18 ماهگی انجام میشود. 

 این واکسین با درنظرداشت وزن طفل شما در زمان والدت و برند واکسین، 
در 3 یا 4 پیچکاری زرق میشود. از داکتر یا نرس خود پرسان کنید که چه زمانی 
طفل شما باید برای پیچکاری دورۀ بعدی آورده شود. تکمیل کردن دوره های این 

واکسین مهم است. این واکسین بیخطر است و دریافت تمامی پیچکاری های آن الی 
95% موثریت را در حصۀ جلوگیری از مریضی هیپاتیت B دارد. 
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