
 (Hepatitis Bتور زیړی)

هیپاتیت بي کیدای شي په واسطه رامنځته کیږي. د ویروس  تورزیړی د ځګر د التهاب څخه عبارت دی. چې د هیپاتیت بي

چې د سختو ناروغیو ته اختالل وکړي لکه د سیروز اړوند د ځګر د حجرو تخریب،د ځګر عدم کفایه او د ځګر د حجراتو 

 کارسینوما

 د سرایت الري

 له مور څخه ماشوم ته -۱

 د ککړو اومنتنو وسایلو له الري-۲

 د جنسی اړیکو په واسطه -۳

 مزمن انتاناتو په واسطه -۳

 ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقال لیږي. د پور تنیو الرو په واسطه له یو دغه ناروغي

 تشخیص

ډول د هیپاتیت لپاره د معایناتو کول ضروري دي تر د دغه شتون او نشتون په یو کس کې معلومه وي. خو فعال  Cاو Bد 

 والی او شتوالی نه تائید وي.

 مخنیوی او ناروغ ته الرښوونۍ

د پنځه  د هیپاتیت بي واکسین(د کتلوي معافیت د پرګرام د تجویز سره سم د واکسین له اخیستلو څخه ډاډ تر السه کړئ.-۱

 ګونو واکسینونو یوه برخه ده چې ماشومانو ته ورکول کیږي(.

 هغو ټولو کسانو ته چې له ناروغ سره تماس لري د ال سونو د مینځلو الرښونه وکړئ.-۲

 د کاندوم استعمال هغه کسانو ته سپارښتنه وکړی چه د هیپاتیت ناقلین دي.-۳

مداخلې یا اندوسکوپي معایناتو لپاره ګټه له یو ځل کاریدونکې سورنجونو او تعقیم شویو توکو څخه د هر ځل جراحي -۴

 واخلئ.

 د تور زیړي واکسین 

د رامنځته کولو وړتیا نلري  د هم دغي ناروغي د ضعیف شویو ویروسونو څخه جوړ شوي دي چې د ناروغيدغه واکسین 

 څو وجود انتې بادي تولید کړي تنبیه کوي ترخو د وجود دفاعې سیستم 

 د تور زیړي د تطتیق دوري

 دغه واکسین په دریو دورو کې تطبیق کیږي.



 لومړۍ دوره یې په لومړی لیدنه کې.-۱

 .دوېمه دوره یې یوه میاشت وروسته د لومړې لیدنې نه  -۲

 درېمه دوره یې شپږ میاشتې وروسته د دوېمې دورینه.-۳

 عوارضنارمل جانبي 

دزرق په ناحیه رامنځته کیږي. چې د تشویش وړ خبره نده  د دغه واکسین له تطبیق وروسته درد،سور والی،او پړسوب

 .دغه اعراض د واکسین نارمل تا ثیرات دي. 

 


