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 سیهپاتیت  ابتال به ویروس

Hepatitis C Virus Infection

 ؟ستیچ یس تیهپات روسیعفونت و

ت که در اثر ویروس هپاتیت سی هپاتیت سی یک بیماری کبدی اس

(HCV )ایجاد میشود . 

 ؟یستچ یماریب نیا یها نشانه

ی خوبی برخوردار دارند از حال عموم HCVبیشتر افرادی که عفونت 

دانند که این  ر ٓانها دیده نمی شود، و حتی نمید ای نشانههستند، هیچ 

همراه با ممکن است بعضی ازافراد کسالت مختصری . بیماری را دارند

هفته بعد از اینکه در  6پیرامون هایی داشته باشند که معموالً  نشانه

 . شوند معرض ویروس قرار گرفتند ظاهر می

 ز:عبارتند ا HCV های عفونت حاد نشانه

 خستگی 
 کم اشتهایی 
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 شکم درد 
 درد مفاصل 
 ادرار تیره رنگ 
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  چشمهایرقان )زردی پوست یا 
 

دانند که این بیماری را  و حتی نمی ی ندارندا بیشتر افراد بیمار هیچ نشانه

هستند به بیماری  HCVافرادی که مبتال به  درصد 75 . حدوددارند

 .مزمن )مادام العمر( مبتال خواهند شد

 ؟است عیچقدر شا یس تیهپات روسیعفونت و

این میزان در . است HCV در کانادا، از هر صد نفر، یک نفر مبتال به

 . بریتیش کلمبیا کمی باالتر است

در  HCV مورد جدید ازابتال به عفونت  2300هر سال در حدود 

شود. بیشتر افراد سالها به این بیماری مبتال  یبریتیش کلمبیا شناسایی م

اند و بیماری آنها تشخیص داده شده  اند اما به تازگی آزمایش داده بوده

 است.

 : شوند عبارتند از مبتال می HCV بیشتر بهافرادی که 

 را به مواد  تزریقیا وسایل  کرده افرادی که از مواد مخدر تزریق

 اند طور مشترک با دیگران استفاده کرده

 کنند افرادی که در کانونهای اصالح وتربیت زندگی می 

  مناطق ٓان کشور  یکه در بعض ییکشورها یبوم ایافراد متولد و

 ا،یٓاس ،یشرق یاروپا . این بیماری دردارد وعیش یس تیهپات روسیو

 هیانوسیو اق ایاسترال انه،یم یایٓاس قا،یشمال ٓافر قا،یٓافر یجنوب صحرا

 شایع است

 متولد شده اند 1975تا  1945 نیب یکه در سالها یافراد 

 اقوام اولیه، میتیس و اینویت( نرخ ابتال به  بومیان(HCV  باالتری

 دارند

  نا امن استفاده  یپزشک زاتیکه از تجه ییدر کشورهاکسانی که

 اند مراقبت پزشکی دریافت کرده شود یم

 یها از فراورده ایانتقال خون داشته  1992 سالکه قبل از  یافراد 

 استفاده کرده انددر کانادا  یخون

 

های خونی و اهدا کنندگان خون در کانادا مورد  فراورده اکنون تمام

گیرند. اکنون خطر ابتال در اثر انتقال خون یا  قرار می HCVغربالگری 

مورد در  1های خونی بسیار کم است. این خطر اکنون کمتر از  فراورده

 شود. برآورد می HCVمیلیون اهدا برای  6.7هر 

 یس تیهپات روسیبدهم که عفونت و صیتشخ توانم یچگونه م
 ؟دارم

پادتنهای این ویروس در قرار گرفتید،  HCV بعد از اینکه در معرض

ٓازمایش . خون تان ظاهر میشوند که با یک آزمایش خون مشخص میشود

یک آزمایش . پادتن مثبت یعنی قبال در معرض ویروس قرار گرفته اید

خون دیگر در مرحله ی بعد انجام میشود تا تعیین کند که ٓایا همچنان این 

 . به دیگران وجود دارد ویروس در بدن تان هست و ٓایا امکان سرایت ٓان

 

که بیمار شده اند، به طور طبیعی  ینفر 4در حدود یک نفر از هر 

در . شان را به دست آورده اند ویروس از بدنشان خارج شده و سالمتی

باقی مانده به زندگی شان با یک عفونت مزمن ادامه  75%حالی که 

من زندگی درصد افرادی که با عفونت مز 25تا  15تقریبا . دهند می

، از ممکن است دچار بیماری کبدی جدی شونددر طول چند دهه کنند  می

جمله نارسایی کبدی و سرطان کبد، و ممکن است نیاز به پیوند کبد پیدا 

 .کنند

 ؟شود یچگونه منتشر م یس تیهپات روسیو

به وسیله ی تماس خونی با خون آلوده به ویروس  معموالً  HCV فونتع

 : انتقال ویروس از راههای زیر امکان پذیر است. شود پخش می

  اشتراک گذاشتن وسایل استنشاق، دود کشیدن یا تزریق مواد مخدر، به

با فردی که ویروس در بدنش  / قلیان مثل سوزن و سرنگ، نی یا پیپ

 وجود دارد

 های خونی، از جمله انتقال  خون یا فراورده قرار گرفتن در معرض

مورد ر کشورهایی که خون ذخیره شده خون یا فراورده خونی د

. در کانادا، این مورد شامل کسانی شود واقع نمی HCVآزمایش 

 اند های خونی دریافت کرده خون یا فراورده 1992شود که قبل از  می
  فرو رفتن تصادفی سوزن یا سرنگ استفاده شده توسط فرد حامل

 ویروس هپاتیت سی به بدن فرد سالم
  (درصد دفعات 5حدود ) از مادر به بچه قبل یا در زمان زایمان 



، یا واحد بهداشت همگانی محل خود دیدن کنید. برای www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
)به رایگان( تماس  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت سی در بی های بهداشتی غیر اورژانسی دریافت اطالعات و راهنمایی

 گردد.زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با  بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم
 

  پیرسینگ بدن، طب خالکوبیمثل  پوستاستفاده از پیرسینگهای ،

سوزنی با الکترولیز، در صورتی که تجهیزات به کار رفته آلوده به 

 . ویروس باشند

 

 :عبارتند از HCV روشهای کمتر رایج گسترش سایر

  ،اگر خونریزی یا زخم باز وجود داشته باشد به ویژهرابطه جنسی 

 از مسواک، نخ دندان، تیغ اصالح، ناخن گیر یا هر  ی مشترک استفاده

 آلودهخون  قطرات ریز به وسیله ی مشترک دیگر که ممکن است

 باشد

 
خطر گسترش ویروس از طریق سایر مایعات بدن اندکی برای احتمال 

این احتمال وقتی که خون . اردوجود د مثل مایع منی و یا ترشحات واژن

 . یابد با این ترشحات مخلوط شده باشد افزایش می

 

وجود  HCV هیچ واکسنی برای جلوگیری از مبتال شدن افراد به عفونت

 ندارد

 ؟شود  یمنتقل نم ییها از چه راه یس تیهپات روسیو

 : از راههای زیر به اثبات نرسیده است HCV گسترش

 در محیط دفتر کار تماس گاه به گاه، مثال 

 سرفه و عطسه 

 تماس جسمی مثل بوسیدن و بغل کردن 

 استفاده مشترک از بشقاب یا کارد و چنگال 

  شناکردن در استخر با ٓاب کلر دار همراه با زخم و جراحت روی بدن

 یا در دوران قاعدگی

  ًدیگری ( بیمار)فرد  نیش زدگی یا گزیده شدن توسط حشراتی که قبال

 گزیدهرا نیش زده یا 

  ،تماس پوست سالم با مایعات بدن فرد حامل ویروس مثل بزاق، ادرار

 مدفوع و یا استفراغ

 

نوک  مگر اینکه امن است،  دارید، شیردهی از طریق پستان/سینه HCVاگر 

. در ک خورده یا خونریزی داشته باشدمادر تر   یا هاله پستانو/پستان 

ک تر  که  . هنگامییزدبر را بدوشد و دور باید شیرمادر  چنین حالتی،

توانید شیردهی از  می، بهبودی پیدا کندیا خونریزی نوک پستان  گیخورد

 . راه پستان به نوزاد را دوباره از سر بگیرید

 دیبا یشد چه کار دهیخراش مصرف شدهسوزن  کیاگر بدنم با 
 ؟انجام بدهم

کارها را انجام توانید این  اگر خودتان را با یک سوزن ٓالوده خراشیدید می

 :بدهید

 تر از قلب تان نگه نییمجروح را پا ی هیدر صورت امکان، ناح 
 شود شتریب یزیتا خونر دیدار

 دییرا با آب و صابون خوب بشو هیناح 

  برای مراقبت بیشتر بی درنگ به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه

 کنید

 است؟ پذیر بیماری هپاتیت سی درمانآیا 

پذیر است. بیمه ی درمانی فارماکر  آری. بیماری هپاتیت سی درمان

سی داروهای جدید بسیار مؤثر برای درمان هپاتیت سی را پوشش  بی

دهد. این داروها عوارض جانبی کمی دارند و استفاده از آنها از  می

تر است )نیازی به تزریق ندارند(. بیشتر بیماران  تر آسان داروهای قدیمی

 شوند. از بیماری هپاتیت درمان میهفته  12تا  8در مدت 

اگر هپاتیت مزمن دارید، باید به طور مرتب مراقبتگر بهداشتی خود را 

ی جسمی و سایر آزمایشها  ببینید. در هنگام مراجعه، ممکن است معاینه

انجام دهید )مانند آزمایش خون، فیبروسکن یا سونوگرافی( تا عملکرد 

کنند. همچنین ممکن است برای آزمایش بیشتر به کبد شما را بررسی 

تواند از تبدیل عفونت  متخصص ارجاع داده شوید. درمان زود هنگام می

 به بیماری جدی کبد جلوگیری کند.

 

بایست از مصرف الکل  برای پیشگیری بیشتر از بیماری کبد، می

یی خودداری کنید و اقدامهایی برای جلوگیری از ابتال به سایر عفونتها

توانند بر کبد اثر بگذارند )از جمله ویروس نارسایی  انجام دهید که می

 وی(، هپاتیت ب و هپاتیت آ(. آی ایمنی انسانی )اچ

توانم در مقابل سایر  اگر مبتال به هپاتیت سی باشم، آیا می
 ؟ها حفاظت داشته باشم بیماری

، هپاتیت ب، توانید واکسنهایی که شما را در برابر هپاتیت آ آری. شما می

کنند دریافت کنید. اگر بیماری هپاتیت  سینه پهلو و آنفلوانزا محافظت می

توانید این  کنید. شما می ها را به رایگان دریافت می سی دارید، این واکسن

ی بهداشت محل یا مراقبتگر بهداشتی خودتان  ها را از اداره واکسن

 دریافت کنید.

 برای آگاهی بیشتر

 سی را ببینید: بی لینک های هلث بیشتر، این پروندهبرای ٓاگاهی 

 HealthLinkBC File #12d  واکسن آنفلوانزای غیر فعال  

 HealthLinkBC File #25a  واکسن هپاتیت ب 

 HealthLinkBC File #33  واکسن هپاتیت آ 

 HealthLinkBC File #40b  زندگی سالم با وجود ابتال به ویرو

 س هپاتیت ث

 HealthLinkBC File #62b  ساکارید پنوموکوکی واکسن پلی 

 HealthLinkBC File #102a  کاهی: مصرف مواد  شناخت زیان

 مخدر

 HealthLinkBC File #102b  ها و  کاهی برای خانواده زیان

 کنندگان مراقبت

 HealthLinkBC File #118   نالوکسان: درمان اوردوز مواد

 مخدر

 

ٓاموزش هپاتیت در وبسایت برای ٓاگاهی بیشتر در باره هپاتیت سی، از 

 /https://hepatitiseducation.med.ubc.caدیدن کنید:  کانادا
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