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زندگی سالم ھمراه با عفونت ویروس ھپاتیت ب
Living Well with Hepatitis B Virus Infection
ﭼﮕونﮫ میتوانم از گسترش ویروس ھﭘاتیت ب ﺟﻠوگیری ﮐنم؟



وﯾﺮوس ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب ( )HBVﻣﻌﻤﻮﻻً از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن ﯾﺎ
ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣیﺸﻮد.

اگﺮ ﺗﺎ ﺑه ﺤﺎل ﻓﺮآورده ھﺎی ﺧﻮﻧی ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺑﺎﻓﺘی را اھﺪاء ﯾﺎ
درﯾﺎﻓﺖ کﺮدهاﯾﺪ ،ﺑه ﻣﺮاقﺒﺘﮕﺮ ﺑهﺪاﺷﺘی ﺧﻮد اطﻼع دھﯿﺪ.



ﺗﯿﻎ رﯾﺶ ﺗﺮاش ،ﻣسﻮاک ،ﻧﺦ دﻧﺪان ،سﻮھﺎن ﻧﺎﺧن ﯾﺎ سﺎﯾﺮ
وسﺎﯾﻞ ﺷﺨصی ﯾﺎ ﭘزﺷکی را که ﻣﻤکن اسﺖ ﺑه ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪکی
از ﺧﻮن آﻏﺸﺘه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑه اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬارﯾﺪ.



ﺗﻤﺎم ﺑﺮﯾﺪگﯿهﺎ و زﺧﻤهﺎی ﺑﺎز را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﻣﯿم ،ﺑﺎ ﻧﻮار زﺧم
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.



وسﺎﯾﻞ آﻏﺸﺘه ﺑه ﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮار زﺧم ،دسﺘﻤﺎل ،ﺗﺎﻣﭙﻮن،
ﺗﯿﻎ رﯾﺶ ﺗﺮاش ﯾﺎ ﻧﺦ دﻧﺪان را قﺒﻞ از اﻧﺪاﺧﺘن در سﻄﻞ زﺑﺎﻟه
در کﯿسه ﭘﻼسﺘﯿکی جﺪاگﺎﻧه قﺮار دھﯿﺪ.



از ﻣﺤلﻮل سفﯿﺪ کﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﯿز کﺮدن قسﻤﺖھﺎﯾی از ﻣﻨزل
ﺧﻮد ﯾﺎ وسﺎﯾﻞ ﺷﺨصی که ﻣﻤکن اسﺖ ﺑه ﺧﻮن آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اسﺘفﺎده کﻨﯿﺪ ۹ .ﭘﯿﻤﺎﻧه آب را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧه ﻣﺤلﻮل سفﯿﺪکﻨﻨﺪه
ﺗﺮکﯿﺐ کﻨﯿﺪ .ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾن ﭘﺮوﻧﺪه اطﻼع
رسﺎﻧی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪHealthLinkBC File #97 :ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن
ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪﻧی :ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از عفﻮﻧﺖ



ﺑه ھﺮ کسی که در ﻣﻌﺮض ﺧﻮن ﯾﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪﻧی ﺷﻤﺎ قﺮار
گﺮﻓﺘه اسﺖ ،اطﻼع دھﯿﺪ که ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑه ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب ھسﺘﯿﺪ .آﻧهﺎ
ﺑﺮاسﺎس ﻧﻮع ﺗﻤﺎس و سﺎﺑﻘه واکسﯿﻨﺎسﯿﻮن ﺧﻮد ،ﻣﻤکن اسﺖ
ﻧﯿﺎز ﺑه اﻧجﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ واکسن ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب ﯾﺎ
گلﻮﺑﻮﻟﯿن اﯾﻤﻨی ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب ( )HBIgداﺷﺘه ﺑﺎﺷﻨﺪ .واکسﯿﻨﺎسﯿﻮن
ﻣیﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮاﺑﺘﻼ ﺑه عفﻮﻧﺖ  HBVرا در ﺻﻮرﺗی که ﻓﺮد
ﻣسﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼء ﺑﺎﺷﺪ ،کﺎھﺶ دھﺪ .اگﺮ ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﺑﺎ وﯾﺮوس از
طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس جﻨسی ﺑﺪون ﻣﺮاقﺒﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪگی ﭘﻮسﺘی ﯾﺎ
ﻏﺸﺎء ﻣﺨﺎطی چﺸم ،دھﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧهﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اسﺮع
وقﺖ ،ﺗﺮجﯿﺤﺎً در عﺮض  ۴۸سﺎعﺖ ،ﺑه ﯾﮏ ﻣﺮاقﺒﺘﮕﺮ ﺑهﺪاﺷﺘی
ﻣﺮاجﻌه کﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼء ﺑه  HBVواکسن وجﻮد دارد .واکسن
ھﭙﺎﺗﯾﺖ ب ﺑه عﻨﻮان ﺑﺨﺸی از واکسﯿﻨﺎسﯿﻮن دوران کﻮدکی
ﻧﻮزادان ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن اراﺋه ﻣیﺸﻮد .ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾن ﭘﺮوﻧﺪه اطﻼع رسﺎﻧی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪHealthLinkBC File #105 :
دﯾفﺘﺮی ،کزاز ،سﯿﺎه سﺮﻓه ،ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب ،ﻓلج کﻮدکﺎن ،و ھﻤﻮﻓﯿلﻮس
آﻧفلﻮآﻧزا ﻧﻮع ب.
اﯾن واکسن ﺑه ﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﺑه کسﺎﻧی ھم که سﺎل  ۱۹۸۰ﯾﺎ ﭘس از
آن ﺑه دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻌلﻖ ﺑه گﺮوھهﺎی در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ھﻤجﻨسﮕﺮا و کسﺎﻧی که در ﻣﺤﻞ زﻧﺪگی ﺧﻮد ﺑﺎ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑه  HBVدر ﺗﻤﺎس ھسﺘﻨﺪ ،اراﺋه ﻣیﺷﻮد .ﺑﺮای کسﺐ
اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾن ﭘﺮوﻧﺪه اطﻼع رسﺎﻧی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
 HealthLinkBC File #25aواکسن ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب
اگﺮ ﺑه عفﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣزﻣن  HBVﻣﺒﺘﻼ ھسﺘﯿﺪ ،ﻣیﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل
اﻧﺘﻘﺎل اﯾن وﯾﺮوس ﺑه دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ رعﺎﯾﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ کﺎھﺶ دھﯿﺪ:


در ﺻﻮرﺗی که ﺑﺎردار ھسﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮاقﺒﺘﮕﺮ ﺑهﺪاﺷﺘی ﺧﻮد
ﺻﺤﺒﺖ کﻨﯿﺪ ،چﺮا که ﺧﻄﺮ سﺮاﯾﺖ اﯾن وﯾﺮوس ﺑه ﻧﻮزاد ﺷﻤﺎ
وجﻮد دارد .اﯾن ﺧﻄﺮ را ﻣیﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از طﺮﯾﻖ ﺗزرﯾﻖ
واکسن گلﻮﺑﻮﻟﯿن اﯾﻤﻨی ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب ( )HBIgو دوز اول
واکسﻨهﺎی  HBVدر ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ کﺎھﺶ داد .ﻣﻤکن اسﺖ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺘﻤﺎل سﺮاﯾﺖ وﯾﺮوس ﺑه ﻧﻮزادﺗﺎن ،ﭘﯿﺶ
از زاﯾﻤﺎن ﺑه ﺷﻤﺎ داروھﺎی ضﺪوﯾﺮوس داده ﺷﻮد .ﺗﻐﺬﯾه ﺑﺎ ﺷﯿﺮ
ﻣﺎدر ﺑﺮای ﻧﻮزاد ،در ﺻﻮرﺗی که ﻧﻮک ﭘسﺘﺎﻧﺘﺎن دچﺎر ﺧﺮاش
ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾزی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد.



از اسﺘفﺎده ﻣﺸﺘﺮک از اﺑزار کﺸﯿﺪن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ وسﺎﯾﻞ ﺗزرﯾﻖ
ﯾﺎ کﺸﯿﺪن سﯿﮕﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧی ،ﭘﯿﭗ ،وسﺎﯾﻞ ﭘﺨﺖ ،ﻓﯿلﺘﺮ ،آب،
سﻮزن و سﺮﻧﮓ ﺧﻮدداری کﻨﯿﺪ.



راﺑﻄه جﻨسی سﺎﻟم را ﺗﻤﺮﯾن کﻨﯿﺪ .اسﺘفﺎده از کﺎﻧﺪوم در ھﻨﮕﺎم
ﺑﺮقﺮاری راﺑﻄه جﻨسی ،ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑه  HBVو سﺎﯾﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﯾهﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘی را کﺎھﺶ ﻣیدھﺪ .ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﯾن ﭘﺮوﻧﺪه اطﻼع رسﺎﻧی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪHealthLinkBC :
 File #08oﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾهﺎی آﻣﯿزﺷی ﻣسﺮی ()STI



ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮکﺎی جﻨسی ﺧﻮد و اﻓﺮادی که ﺑﺎ آﻧهﺎ زﻧﺪگی
ﻣیکﻨﯿﺪ را ﺑه اﻧجﺎم آزﻣﺎﯾﺶ  HBVﺗﺸﻮﯾﻖ کﻨﯿﺪ؛ آﻧهﺎ در
ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﻮدن ،ﺑهﺘﺮ اسﺖ واکسن  HBVرا درﯾﺎﻓت
کﻧﻧد.



ھﺮگز ﺧﻮن ،اسﭙﺮم ،اعﻀﺎی ﺑﺪن ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖھﺎی ﺧﻮد را اھﺪا
ﻧکﻨﯿﺪ.

ویروس ھﭘاتیت ب از ﭼﮫ راھهایی سرایت نمیﮐند؟
 HBVاز راھهﺎی زﯾﺮ سﺮاﯾﺖ نمیﮐند:
 ﺗﻤﺎس کﻮﺗﺎه ﻣثﻼً در ﻣﺤﯿﻂ اداری ﯾﺎ ﻣﺪرسه
 سﺮﻓه ﯾﺎ عﻄسه
 ﺗﻤﺎسھﺎی ﺑﺪﻧی ﻣثﻞ ﺑﻐﻞ کﺮدن و ﺑﻮسﯿﺪن
 اسﺘفﺎده ﻣﺸﺘﺮک از ظﺮوف ﯾﺎ کﺎرد و چﻨﮕﺎل
 ﺗﻐﺬﯾه ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗی که ﻧﻮک ﭘسﺘﺎن دچﺎر زﺧم
ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾزی ﺑﺎﺷﺪ
 ﭘﻮسﺖ سﺎﻟم اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی که ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪﻧی ﺷﻤﺎ ﻣثﻞ
ﺑزاق ،ادرار ،ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ ﻣﺎده اسﺘفﺮاﻏی ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا کﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ویروس ھﭘاتیت ب ﭼﮕونﮫ بر اﻓراد تاﺛیر میگذارد؟
ﺑزرگسﺎﻻن و کﻮدکﺎن  ۵سﺎل ﯾﺎ ﺑزرگﺘﺮ ﻣﻤکن اسﺖ دارای
عﻼﺋﻤی ﻣاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗهﻮع ،اسﺘفﺮاغ ،درد ﺷکﻤی ،ﺧسﺘﮕی ﻣفﺮط،
ﺗﺐ ،ﺑی اﺷﺘهﺎﯾی ،ﯾﺮقﺎن ﯾﺎ زرد ﺷﺪن ﭘﻮسﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ
کﻮدکﺎن کﻤﺘﺮ از  ۵سﺎل و ﺑزرگسﺎﻻن ﺑﺎ سﯿسﺘم اﯾﻤﻨی ضﻌﯿﻒ
ھﯿﭽﮕﻮﻧه عﻼﺋﻤی دﯾﺪه ﻧﻤیﺸﻮد.
اکثﺮ ﺑزرگسﺎﻻن اﯾن وﯾﺮوس را دﻓﻊ ﻣی کﻨﻨﺪ و کﺎﻣﻼً ﺑهﺒﻮد ﻣی
ﯾﺎﺑﻨﺪ .کﻤﺘﺮ از  ۵درﺻﺪ ﺑزرگسﺎﻻن سﺎﻟم ﺑه عفﻮﻧﺖ ﻣزﻣن HBV
دچﺎر ﻣیﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟی که ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮزاداﻧی که در ﺣﯿن ﺗﻮﻟﺪ ﺑه
اﯾن وﯾﺮوس ﻣﺒﺘﻼ ﻣیﺷﻮﻧﺪ ،ﺑه عفﻮﻧﺖ ﻣزﻣن دچﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾن
عفﻮﻧﺖ ﻣﻤکن اسﺖ در دراز ﻣﺪت ﺑه زﺧم کﺒﺪی که ﺑه ﻧﺎم
سﯿﺮوسﯿس ﺷﻨﺎﺧﺘه ﻣیﺷﻮد ﻣﻨجﺮ ﺷﻮد .سﯿﺮوسﯿس ﻣیﺗﻮاﻧﺪ سﺒﺐ
ﻧﺎرسﺎﯾی و /ﯾﺎ سﺮطﺎن کﺒﺪ در ﺗﻌﺪاد کﻤی از اﻓﺮاد ﺷﻮد .اگﺮ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑه عفﻮﻧﺖ ﻣزﻣن  HBVھسﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاقﺒﺘﮕﺮ ﺑهﺪاﺷﺘی ﺧﻮد
درﺑﺎره ﻣﻌﺎﯾﻨه ﻣﺮﺑﻮط ﺑه سﺮطﺎن کﺒﺪ ﺻﺤﺒﺖ کﻨﯿﺪ.

آیا درمانی برای ھﭘاتیت ب وﺟود دارد؟
در ﺣﺎل ﺣﺎضﺮ ،درﻣﺎﻧی ﺑﺮای عفﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب وجﻮد
ﻧﺪارد .عفﻮﻧﺖ ﻣزﻣن ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب را ﻣیﺗﻮان ﺑﺎ داروھﺎﯾی که سﺮعﺖ
رﺷﺪ آسﯿﺐ کﺒﺪی و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼء ﺑه سﺮطﺎن کﻨﺪ را کﺎھﺶ ﻣیدھﻨﺪ
درﻣﺎن کﺮد .اﻣﺎ درﻣﺎن داﺋﻤی وجﻮد ﻧﺪارد.
ﺑه ﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑه ﻣﺮاقﺒﺘﮕﺮ ﺑهﺪاﺷﺘی ﺧﻮد ﻣﺮاجﻌه کﻨﯿﺪ و ﻧﺤﻮه
کﺎرکﺮد کﺒﺪﺗﺎن را ارزﯾﺎﺑی کﻨﯿﺪ که ﻣﻌلﻮم ﺷﻮد آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑه درﻣﺎن
دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

با وﺟود ابتالء بﮫ  HBVبرای سالم ماندن بهتر ﭼﮫ ﮐارھایی
میتوانم انﺟام دھم؟
 از ﻣصﺮف اﻟکﻞ ﺧﻮدداری کﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آسﯿﺐ کﺒﺪی ﻧﺎﺷی از
 HBVرا اﻓزاﯾﺶ ﻣیﺪھﺪ.
 ﻣهم اسﺖ که عفﻮﻧﺖ  HBVرا کﻨﺘﺮل و از ﺧﻮد ﺑه ﺧﻮﺑی
ﻣﺮاقﺒﺖ کﻨﯿﺪ HBV .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ کﺎرکﺮدن ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.
 از ﻣﺮاقﺒﺘﮕﺮ ﺑهﺪاﺷﺘی ﺧﻮد ،واﺣﺪ ﺑهﺪاﺷﺖ ﻣﺤلی ،گﺮوھهﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧی ﯾﺎ در ﺑﻨﯿﺎد کﺒﺪ کﺎﻧﺎدا ﺑه آدرس وبسﺎﯾﺖ
 www.liver.caدرﺑﺎره HBVاطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ کسﺐ کﻨﯿﺪ.
 ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻌﻤﻮﻻً سﺎﻟی دو ﺑﺎر ﺑه ﻣﺮاقﺒﺘﮕﺮ ﺑهﺪاﺷﺘی ﺧﻮد
ﻣﺮاجﻌه کﻨﯿﺪ.
 قﺒﻞ از ﻣصﺮف ھﺮ گﻮﻧه داروی جﺪﯾﺪ ﯾﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿن از جﻤله
داروھﺎی ﺑﺪون ﻧسﺨه و گﯿﺎھی از ﻣﺮاقﺒﺘﮕﺮ ﺑهﺪاﺷﺘی ﺧﻮد سﻮال
کﻨﯿﺪ .اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓن ﻣصﺮف ﻧکﻨﯿﺪ.



آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑه وﯾﺮوس HIVﯾﺎ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ث و سﺎﯾﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﯾهﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘی را اﻧجﺎم دھﯿﺪ .ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾن ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ https://smartsexresource.com :و
.https://getcheckedonline.com



اگﺮ واکسن ھﭙﺎﺗﯿﺖ آ را ﭘﯿﺶ از اﯾن درﯾﺎﻓﺖ ﻧکﺮدهاﯾﺪ ،آن را
درﯾﺎﻓﺖ کﻨﯿﺪ .اﯾن واکسن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑه ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب راﯾﮕﺎن
اسﺖ .ﺑﺮای اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾن ﭘﺮوﻧﺪه اطﻼع رسﺎﻧی را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ HealthLinkBC File #33 :واکسن ھﭙﺎﺗﯿﺖ آ



واکسن ﭘلی سﺎکﺎرﯾﺪ ﭘﻨﻮﻣﻮکﻮک و ﯾﺎدآور آن را ﺑﻌﺪ از  ۵سﺎل
درﯾﺎﻓﺖ کﻨﯿﺪ .ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾن ﭘﺮوﻧﺪه اطﻼع
رسﺎﻧی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ HealthLinkBC File #62b :واکسن
ﭘلیسﺎکﺎرﯾﺪ ﭘﻨﻮﻣﻮکﻮک



ھﺮسﺎل واکسن آﻧفلﻮاﻧزا را درﯾﺎﻓﺖ کﻨﯿﺪ .اﯾن واکسن ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑه ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب راﯾﮕﺎن و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺎه اکﺘﺒﺮ در دسﺘﺮس
اسﺖ .ﺑﺮای ﻣصﻮﻧﯿﺖ ﺑهﺘﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾن واکسن را ﺑه ﻣﺤﺾ اراﺋه
درﯾﺎﻓﺖ کﻨﯿﺪ .ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾن ﭘﺮوﻧﺪه اطﻼع
رسﺎﻧی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ HealthLinkBC File #12d :واکسن
آﻧفلﻮآﻧزای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل



ﺗﻐﺬﯾه سﺎﻟم و ﻣﻐﺬی که در راھﻨﻤﺎی ﺗﻐﺬﯾه کﺎﻧﺎدا ( Eating
 )Well with Canada’s Food Guideﺗﺸﺮﯾح ﺷﺪه اسﺖ
داﺷﺘه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨجﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
https://food-guide.canada.ca/en/



ﻣﺮﺗﺐ ورزش کﻨﯿﺪ.



سﯿﮕﺎر ﻧکﺸﯿﺪ .ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺗﺮک سﯿﮕﺎر
اﯾن ﭘﺮوﻧﺪه اطﻼع رسﺎﻧی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪHealthLinkBC File :
 #30cﺗﺮک دﺧﺎﻧﯿﺎت



اگﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗزرﯾﻖ ﻣیکﻨﯿﺪ ،ﻣیﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑه
ھﭙﺎﺗﯿﺖ ب و سﺎﯾﺮ ﭘﺎﺗﻮژنھﺎی ﺧﻮﻧی را از طﺮﯾﻖ ﺑه اﺷﺘﺮاک
ﻧﮕﺬاﺷﺘن وسﺎﯾﻞ ﻣصﺮف ﻣﻮاد و اسﺘفﺎده از وسﺎﯾﻞ اسﺘﺮﻟﯿزه در
ھﺮ ﺑﺎر ﺗزرﯾﻖ کﺎھﺶ دھﯿﺪ .ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت درﺑﺎره کﻨﺘﺮل
ﻣصﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از  HeretoHelpدر وبسﺎﯾﺖ
 www.heretohelp.bc.caدﯾﺪن کﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ  ۲۴سﺎعﺘه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗلفن -۳۱۰
 ۶۷۸۹ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.



اگﺮ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اسﺘفﺎده ﻣیکﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای کسﺐ اطﻼعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
درﺑﺎره ﺷﻨﺎسﺎﯾی ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣه ﻧﺎﻟﻮکسﻮن را ﺑه ﺧﺎﻧه
ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑی.سی ( ،)Take Home Naloxone Programﻣﻨﺒﻊ
 Toward the Heartرا ﺑه آدرس
 http://towardtheheart.comﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل
زندگی خود دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیراضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با
شماره ( 8-1-1به رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به
بیش از  130زبان ارائه میگردد.

