
  اطالعات عمومي
  و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و براي آنها نام و شـماره تلفـن    آموزش هاي كتبي

  .پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

  ، درمـان و پيشـگيري از   در مورد  هپاتيت ، انتقال بيماري ، علل و فاكتورهاي موثر ، مراقبت
 .آن براي بيمار شرح و توضيح دهيد 

  عالئم هشدار دهنده 
   .مرور كنيد ، شودبايد به پزشك و پرستار گزارش كه  را   شكاياتيعالئم و 

 ادم  انتهاها و شكم 

 افزايش وزن بدون توضيح 

  آموزش هاي ويژه 
  راههاي جلوگيري از پخش شدن هپاتيتA  وE  به خانواده و دوستان را مرور كنيد: 

  به بيمار و اعضاي خانواده او بگوييد كه پس از تماس باخون ، مدفوع،ادرار وبزاق و قبل از
  .غذا خوردن  دست هاي خود را بطور كامل بشويند

  مراقبت دهنده بيمار آموزش دهيد تا در صورتي كه احتمال تماس با مـدفوع  . به خانواده ها
) لباس هاي زير و پوشاك بيمار( دارد ف دستكش بپوشند و اشياء آلوده و مدفوع را  بيمار وجود

  .بجوشاند
 در صورتي كه بيماربي اختياري مدفوع دارد ، در يك مكان خصوصي و تنها بخوابد. 

    اعضاي خانواده و شريك جنسي بيمار را كه در معرض خطر ابتال بـه هپاتيـتB   هسـتند را
 .پروفيالكسي  ارجاع دهيد  جهت ايمن سازي به صورت

 تهيه نكند به بيمار آموزش دهيد تا در طول  فاز عالمت دار بيماري براي ديگر غذا. 

      به بيمار آموزش دهيد تا در مورد ظروف غذاخوري ، مسواك واشياء  شخصـي بـا ديگـران
 .شريك نباشد

 اع دهيد افراد نزديك خانواده و دوستان بيمار را براي تزريق گاماگلوبولين ارج. 

  بيمار را به منظور ايمن سازي باواكسن ويروسي هپاتيتA  ارجاع دهيد. 

      به بيمار توصيه كنيد تادر مورد تيغ صورت تراشي ، مسواك و سرسـوزن هـايش بـا ديگـران
 .شريك نشود

 به بيمار توصيه نماييد تا در هنگام دست زدن به بريدگي ها و جراحات احتياط كند. 

  واكسن هپاتيتB  را به اشخاص نزديك به بيمار پيشنهاد كنيد به بيمار توصيه كنيد تا در طول
او منفي شـود و يـا تـا وقتـي كـه       HBSAgفاز حاد بيماري و به طور ايده آل تا زماني كه تست 

 .دريافت مي كند از فعاليت جنسي پرهيز كند  Bشريك جنسي اش واكسن هپاتيت 

 نمـي توانـد خـون    (عدبراي او اهداي خون ممكن نيسـت  به بيمار توضيح دهيد كه از اين به ب
 )اهداكند

         بر اهميت آگاه كردن ديگـر پزشـكان ، دندانپزشـكان  وپرسـنل مراقبـت بهداشـتي از وجـود
 .هپاتيت تاكيد نماييد

        و حمـام  ) رختخـواب (مراقبت دهنده بيمـار را تشـويق نماييـدتا در صـورت امكـان  تخـت
 .جداگانه اي براي خود فراهم نمايد

  به زنان بارداري كه در معرض خطر هپاتيت هستند توصيه كنيد از نظر هپاتيت تست شوند به
 .احتمال دارد كه آنها ويروس را در طي زايماان  به نوزاد خود منتقل كنند% ۷۰دليل اينكه تا 

 هاي پوستي  مراقبت 

    صـابون هـاي ماليـم    بيمار را توصيه كنيد تا از مصرف صابون هاي قليايي پرهيـز  كنـد و از
 .استفاده نمايد

 به بيمار توصيه كنيد تا پوستش را با لوسيون هاي نرم كننده مرطوب نگه دارد. 

 به بيمار توصيه كنيد تا پوست خود را نخاراندو  از فشاردادن براي نواحي مبتال استفاده نمايد. 

   هاي انگشـتش بـراي   بيمار را تشويق كنيدتا ناخن هايش را كوتاه و صاف نگـه دارد و از بنـد
 .تسكين خارش استفاده كند

 دوش آب خنك يا كمپرس هاي خنك را براي تسكين خارش بيمار، پيشنهاد نماييد. 

 بيمار را به پوشيدن لباس هاي نرم و گشاد مثل لباس هاي كتاني تشويق نماييد. 

 به بيمار توضيح دهيد كه با رفع بيمار ، زردي نيز ناپديد مي شود. 



 باس هايي با رنگ قرمز روشن يا آبي پيشنهاد كنيد تا با زردي بيمار متـوازن شـود   به بيماران ل
 ).ست شود(

  داروها 
   هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهاي تجويز شده و عوارض جانبي را كـه

 . بايد به پزشك يا پرستار گزارش شود ، توضيح دهيد 

   ، به بيمار بگوييد تااز مصرف داروهاي بدون نسخه به خصوص آسپرين ، استامينوفن ، الكـل
 . خودداري نمايد Aداروهاي ضد التهاب غير استروئيدي و ويتامين 

  رژيم غذايي 
       به بيمار توصيه نماييد تااز مصرف الكل براي بيش از يـك سـال از شـروع حملـه خـودداري

 )استالكل براي كبدسمي (نمايد 

          بيمار را تشويق نماييد تا وعده هـاي غـذايي كـم حجـم و مكـرر از غـذاهاي كـم چـرب و
 .پركربوهيدرات داشته باشد

    آبميـوه و نوشـيدني هـاي    (بيمار را در صورتي كه ممنوعيتي وجودندارد به مصـرف مايعـات
 . ليتر در روز تشويق كنيد ۲بيش از ) كربنات دار

  د را پايش و ثبت نمايد و هر گونـه افـزايش ناگهـاني و يـا     به بيمار آموزش دهيد تا وزن خو
  . افزايش  ثابت بودن وزن را گزارش نمايد

  

  فعاليت 
          بيمار را تشويق نماييد با توجه بـه شـغل ، تفريحـات و فعاليـت هـا در مـورد توانـايي هـا و

 . محدوديت هايش صحبت كند
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