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B هپاتيت واکسين   

 وآنچه که بايد بدانيد
 
 

 1.                                                                                            ؟ن واکسين تطبيق شودچرا بايد اي
  

.است جدی بسيار بيماری يک  B هپاتيت   
 

 

  

B (HBV شود مدت کوتاه های بيماری عث با تواند می )  : مانند    ويروس هپاتيت   
بی اشتهائی  

خستگی 
اسهال و دل بدی  

زرد شدگی جلد و چشمان  
درد مفاصل و ماهيچه ها و شکم 

  

:اين ويروس می تواند باعث بيماری های طوالنی مدت شود مانند  
گر ج اننقص 

سرطان جگر  
مرگ  

  

B  می تواند ازاين بيماری جلوگيری کند ويروس هپاتيت   
 اين اولين واکسين ضد سرطان می باشد,  چونکه اين واکسين می تواند از يک نوع سرطان جگر جلوگيری کند

 

  

  

؟ منتقل می شود  B چگونه ويروس هپاتيت  .2 
  

:شود آلوده ويروس اين به طريقه چندين از ميتواند شخص شود می منتقل بيمار شخص ترشحات يا خون با تماس از  B ويروس هپاتيت   
...ايمونو گلوبلين ها و رسوبات خون لخته شده ,ست نا شده وهمچنان اجزای خونی مانند واکسين هاسرايت از طريق انتقال خون ت 

ووسايل طبی وجراحی که ) سرنج ها / سوزن ها ( از وسايل يک بار مصرف ...) البيرنتها  ,نرسها ,داکتران( اگر کارمندان صحی 
. درست استيريل شده باشد استفاده ننمايند

 

.يا استفاده از تيغ سلمانی ) مثال در البراتوارها ( ز طريق استفاده از سوزن پيچکاری مستعملسرايت ا 
.محافظت با شخص مبتال با داشتن رابطه جنسی بدون  

. در زمان والدت وقتی که ويروس از مادر مصاب به بيماری به طفل منتقل می شود  
.شخص مبتال با شريک شدن سوزن پيچکاری مواد مخدر با   

 
وقت؟ چه و کند استفاده  B هپاتيت واکسينکسی بايداز  هچ  3.

  

هرکس 
  در افغانستان هپاتيتBبسيار شايع ميباشد  

 وخطر مصاب شدن به اين بيماری بسيار زياد است
 

 

:شامل موارد زير هستند ميباشند خطر آلوده شدن به اين ويروس رد ی کهبزرگساالن
.يلی که يک تن شان مصاب به نوع مزمن اين ويروس هستندافراد فام 

.دارند جنسیمقاربت که در عرض شش ماه با بيشتر از يک نفر  یافراد 
.مقاربت جنسی با شخص مبتال 

.اشخاصيکه مواد مخدر زرقی مصرف  ميکنند 
.داکتران يا نرسهای که با خون يا ترشحات بيماران مصاب در تماس هستند  
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  هر شخص بايد در سه نوبت اين واکسين را تطبيق کند تا به يک معافيت کامل ده ساله دست يابد .
.ماه اجرا نمايند 6تا  4سال ممکن است فقط دو نو بت اين واکسين را به فاصله  15تا  11جوانان   

.از داکتر خود راجع به جزئيات آن بپرسيد  
 

B      .شود تطبيق ديگر ی ها واکسين با زمان هم تواند می هپاتيتواکسين   
  

.بعضی از اشخاص نمی توانند اين واکسين را تطبيق نمايندويا بايد صبر کنند .4 
ان داده اند ويا به نوبت اول اين واکسين حساسيت بسيار شديد نش) از نوعی که برای پخت نان استفاده ميشود(اشخاصيکه به خمير ترش 

.                                                                                                               نبايد اين واکسين را تطبيق کنند  
 

  

.تا بهبودی کامل صبر کنند بايد اشخاصيکه به طور متوسط يا شديددر زمان تطبيق واکسين بيمار هستند 
چيستند؟  B خطرات واکسين هپاتيت   .5 

  

يک واکسين مانند هر گونه داروی ديگرمی تواند موجب ايجاد مشکالت جدی مانند عکس العمل يا حساسيت شديد شود                   
احتمال اينکه اين واکسين باعث تکليف شديدويا مرگ شود بسيار کم است  .

 

  

اب شدن به خود بيماری خيلی کمتر استخطر تطبيق اين واکسين از مص   
آن ندارند اق می کنند هيچگونه مشکلی بياکثر کسانی که اين واکسين را تطب  

 

  

:مشکالت خفيف  
) بزرگسال  4تن از ميان  1کودک يا جوان وحدود  11تن از ميان 1(درد در محل تطبيق برای يک يا دو روز  

)بزرگسال  100کودک يا جوان ويک تن از ميان  14تن از ميان  1( تب خفيف يا متوسط  
روز می باشد 2يا  1اگر اين مشکالت رخ بدهد معموال برای   

  

:مشکالت شديد  
. ) رخ ميدهد بسيار کم( عکس العمل و حساسيت شديد   

   

؟ اگر مشکل خفيف يا شديدی ايجاد شود .6 
  

متوجه چه چيزی بايد بود؟  
سين بسيار کم   نشانه های حساسيت نسبت به هر گونه واک. غير عادی از قبيل حساسيت شديد تب باال يا رفتار غير عادیهر گونه حالت 

 ,ضعف ,رنگ پريد گی ,حساسيت جلدی ,خشخش سينه  ,گرفتگی صدا  ,م اين عکس العمل می تواند شامل نفس تنگی ديده  می شود عالئ
.ضربان شديد قلب يا سر گيجی باشد  

  

  

چه بايد کرد؟  
.با داکتر تماس بگيريد يا فورا شخص را به داکتر برسانيد    

.به داکتر خود اطالع بدهيد که چه پيش آمده در چه زمان رخ داده وواکسيناسيون چه وقت بوده است    
   

چگونه می توانيد بيشتر بدانيد؟ .7 
  

رسيد آنها می توانند مجموعه اطالعات و فورمه ها ی چاپی مربوطه را به شما بدهند و يا از داکتر يا نرس خود راجع به اين واکسين بپ
.  منابع معلوماتی ديگری را معرفی کنند

  

 www.cdc.gov/nip     ( ويبسايت  به :مراجعه کنيد                    CDC)  وگيری بيماریبا مراکز کنترول و جل   
 


