Dari
اگر به هیپاتیت ( Bزردی سیاه) مصاب هستید
گ
چگونه بعد از حامل� از هیپاتیت  Bخود مراقبت نمایید؟
هیپاتیت  Bبه خوبی قابل کنرتول میباشد.

مطمن شوید که شما مواظب خود و کودک تان
ٔ
هستید.

ت
ح� اگر شما احساس میکنید که خوب هستید و عالیم بیماری را در خود
نه دارید ،برایتان ض�ور است تا هر  6ایل  12ماه بعد ،جگر خود را معاینه
کنید تا دیده شود که آیا به تداوی الزم است یا نه.
گ
ن� ن
تمام اعضای فامیل تان و ی ز
کسا� که با شما زند� میکنند را آزمایش
ین
واکس� نمایید.
( ِتست) و

برای معلومات بیشرت

•با ت
داک� فامییل ( )GPو یا قابلهٔ تان به تماس شوید
•موسسهٔ Hepatitis Victoria
ویبسایتwww.hepvic.org.au/Mums-to-B :
ایمیل آدرسadmin@hepvic.org.au :
ن
تلفو� شماره  1800 703 003به تماس شوید.
به خط معلومات
ن
شمار ٔه خدمات ترجما�131 450 :

In collaboration with

Care for mums with hepatitis B

مراقبت برای مادران مصاب به هیپاتیت نوع  Bیا
زردی سیاه

آیا شما میدانستید که...

خ� باشید
با ب

مادران مصاب به مرض هیپاتیت  Bبه مواظبت ت
بیش� نیاز دارند.

گ
در زمان حامل�
•هیپاتیت  Bتداوی نا شده ،عامل عمد ٔه رسطان جگر میباشد.
•مردم ض
بع� از جوامع مهاجرین در معرض خطر ت
بیش� هیپاتیت  Bو
رسطان جگر که از باعث هیپاتیت  Bبوجود میاید ،قرار دارند.
• ث
اک�اً هیپاتیت Bدر زمان والدت از مادر به نوزاد رسایت مینماید.
• ۹۰٪نوزادان که در زمان والدت به ویروس هیپاتیت  Bمعروض
ن
(طوال� مدت) مصاب میگردند.
میگردند ،به هیپاتیت مزمن
شما میتوانید با تعقیب قدم های بعدی ،از مصاب شدن کودک تان به
جلوگ�ی نمایید.
مرض هیپاتیت B
ی

از ت
داک� فامییل (جی پ�) تان بخواهید تا شما را به یک مرکز صحی خدمات
هیپاتیت مزمن ( )Chronic Hepatitis Clinical Serviceراجع نماید تا در آنجا
ن� در مورد ت
ارزیا� گردد و ی ز
تداب� و مراقبت
به�ین ی
هیپاتیت  Bشما بصورت کامل ب
های که در دور ٔه بار داری الزم است بحث شود.
از ت
داک� تان پب�سید تا بار ویرویس (مقدار ویروس های که در وجود تان در دوران
است) شما را آزمایش نماید .اگر مقدار آن بلند باشد ،برایتان ممکن تداوی توصیه
گردد تا کودک شما را بصورت ت
به� محافظت نماید.

در زمان والدت
ئن
مطم� شوید که نوزاد شما خدمات ذیل را دریافت مینماید:
ین
واکس� هیپاتیت B
√ دور ٔه (دوز) اول
ن
بگ�ند.
تمام نوزادان باید دور ٔه اول
واکس� هیپاتیت  Bخود را در زمان والدت ی
ی
ین
واکس� هیپاتیت  Bض�ر ندارد و کودک تان را برای تمام عمر محافظت مینماید.
ین
ایمیونوگلوبول� هیپاتیت  Bیا ()HBIG
√ یک دوز
تمام کودکان که از مادران مصاب به مرض هیپاتیت  Bتولد میشوند ،باید یک
ین
ایمیونوگلوبول� هیپاتیت  Bیا ( )HBIGرا در جریان  12ساعت بعد
زرق (پیچکاری)
بگ�ند.
از والدت ی
ن
واکس� هیپاتیت  Bو  HBIGخطر رسایت مرض را تا
در صورت تطبیق درست،
ی
 ۹۰٪کاهش میدهد.
ین
ئن
(واکس� هیپاتیت
مطم� شوید که کودک نوزاد شما هر دو زرق یا پیچکاری
 Bو  )HBIGرا همزمان گرفته است.

بعد از والدت
ین
ئن
واکس� هیپاتیت  Bخود را در
مطم� شوید که کودک تان تمام دوره های
ن
مع� آن اخذ مینماید.
وقت ی

سن کودک :کودک باید بگیرد:
در زمان
والدت
دو ماهگـی

دوز اول واکسین هیپاتیت  Bهمراه با HBIG
دوز دوم واکسین هیپاتیت B

چهار ماهگـی دوز سوم واکسین هیپاتیت B
شش ماهگــی دوز چهارم واکسین هیپاتیت B
تِست یا آزمایش خون هیپاتیت  Bغرض تایید اینکه
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کودک تان محفوظ است.
ماهگی
ش� مادر خطر ندارد .هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان
ٔ
تغذیه طفل با ی
ش� مادر به طفل رسایت مینماید .اگر شما
دهد هیپاتیت  Bاز طریق ی
کدام نگر نا� دارید ٬میتوانید با ت
داک� تان صحبت نمایید.

