
 

 
 

 
 

 

از طریق تماس جىسی غیر ایمه، خًن ي  Bَپاتیت  يیريس آیا می داویذ .1

فرآيردٌ َای خًوی آلًدٌ،استفادٌ از سروگ ي سرسًزن آلًدٌ ي مشترک 

 . ،از طریق مادر بٍ کًدک مىتقل می شًد

اجتىاب از استفادٌ  رفتارَای جىسی پرخطر ي محافظت وشذٌ،از رَیسپ .2

 کىترل خًن ي فرآيردٌ َای خًوی از مجذد  از سروگُای یکبارمصرف ي
 . می باشذ َپاتیت  راَُای پیشگیری از

ي آشامیذن کارکىان در بخشُای بیمارستاوی مُمتریه عامل خطر خًردن  .3

 ذ .می باش Aيیريس َپاتیت 

وسبت بٍ سایر مایعات بذن  Bخًن حايی باالتریه تیتر يیريس َپاتیت  .4

س مراقبت از بیماران از جملٍ مُمتریه يسیلٍ اوتقال در مراکباشذ ي  می

 باشذ. َا می بیمارستان

دستُابایذ بالفاصلٍ پس از دست زدن بٍ بیمار َمً دیالیس ، خًن، مایعات  .5

بذن ، ترشحات ، مًاد دفعی ي يسایل آلًدٌ ، بذين در وظر گرفته ایه 

 وکتٍ کٍ از دستکش استفادٌ شذٌ است یا خیر، شستٍ شًوذ

آزمایش فقط از طریق  Bَپاتیت یريس تىُا راٌ تشخیص ابتال بٍ ي .6

 باشذمی خًن 
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از طریق تماس جىسی غیر ایمه، خًن ي  Bيیريس َپاتیت  آیا می داویذ .1

    فرآيردٌ َای خًوی آلًدٌ،استفادٌ از سروگ ي سرسًزن آلًدٌ ي مشترک ،از 

 . کًدک مىتقل می شًد طریق مادر بٍ

اجتىاب از استفادٌ  رفتارَای جىسی پرخطر ي محافظت وشذٌ،از پرَیس  .2

 مجذد  از سروگُای یکبارمصرف ي کىترل خًن ي فرآيردٌ َای خًوی از
 . می باشذَپاتیت  راَُای پیشگیری از

ي آشامیذن کارکىان در بخشُای بیمارستاوی مُمتریه عامل خطر خًردن  .3

 می باشذ. Aيیريس َپاتیت 

وسبت بٍ سایر مایعات بذن  Bخًن حايی باالتریه تیتر يیريس َپاتیت  .4

مُمتریه يسیلٍ اوتقال در مراکس مراقبت از بیماران از جملٍ باشذ ي  می

 باشذ. َا می بیمارستان

دستُابایذ بالفاصلٍ پس از دست زدن بٍ بیمار َمً دیالیس ، خًن، مایعات  .5

یل آلًدٌ ، بذين در وظر گرفته ایه وکتٍ بذن ، ترشحات ، مًاد دفعی ي يسا

 کٍ از دستکش استفادٌ شذٌ است یا خیر، شستٍ شًوذ

فقط از طریق آزمایش خًن  Bتىُا راٌ تشخیص ابتال بٍ يیريس َپاتیت  .6

 .باشذمی 
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تماس جىسی غیر ایمه، خًن ي  از طریق Bيیريس َپاتیت آیا می داویذ  .1

فرآيردٌ َای خًوی آلًدٌ،استفادٌ از سروگ ي سرسًزن آلًدٌ ي مشترک 

 . ،از طریق مادر بٍ کًدک مىتقل می شًد

 استفادٌاجتىاب از  ،ي محافظت وشذٌ پرخطر جىسی رفتارَایپرَیس از  .2

 سروگُای یکبارمصرف ي کىترل خًن ي فرآيردٌ َای خًوی ازاز  مجذد 
 . می باشذ َپاتیت راَُای پیشگیری از

ي آشامیذن کارکىان در بخشُای بیمارستاوی مُمتریه عامل خطر خًردن  .3

 . می باشذ Aيیريس َپاتیت 

وسبت بٍ سایر مایعات بذن  Bخًن حايی باالتریه تیتر يیريس َپاتیت  .4

مُمتریه يسیلٍ اوتقال در مراکس مراقبت از بیماران از جملٍ باشذ ي  می

 باشذ. َا می تانبیمارس

بایذ بالفاصلٍ پس از دست زدن بٍ بیمار َمً دیالیس ، خًن، مایعات دستُا .5

بذن ، ترشحات ، مًاد دفعی ي يسایل آلًدٌ ، بذين در وظر گرفته ایه 

 وکتٍ کٍ از دستکش استفادٌ شذٌ است یا خیر، شستٍ شًوذ

ن فقط از طریق آزمایش خً Bراٌ تشخیص ابتال بٍ يیريس َپاتیت تىُا .6

 .باشذمی 
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از طریق تماس جىسی غیر ایمه، خًن ي  Bيیريس َپاتیت آیا می داویذ  .1

 فرآيردٌ َای خًوی آلًدٌ،استفادٌ از سروگ ي سرسًزن آلًدٌ ي مشترک ،از

 . طریق مادر بٍ کًدک مىتقل می شًد

اجتىاب از استفادٌ  ىسی پرخطر ي محافظت وشذٌ،رفتارَای جاز رَیسپ .2

 مجذد  از سروگُای یکبارمصرف ي کىترل خًن ي فرآيردٌ َای خًوی از
 . می باشذَپاتیت راَُای پیشگیری از 

خًردن ي آشامیذن کارکىان در بخشُای بیمارستاوی مُمتریه عامل خطر  .3

 . می باشذ Aيیريس َپاتیت 

وسبت بٍ سایر مایعات بذن  Bپاتیت خًن حايی باالتریه تیتر يیريس َ .4

مُمتریه يسیلٍ اوتقال در مراکس مراقبت از بیماران از جملٍ باشذ ي  می

 باشذ. َا می بیمارستان

دستُابایذ بالفاصلٍ پس از دست زدن بٍ بیمار َمً دیالیس ، خًن، مایعات  .5

بذن ، ترشحات ، مًاد دفعی ي يسایل آلًدٌ ، بذين در وظر گرفته ایه وکتٍ 

 ٍ از دستکش استفادٌ شذٌ است یا خیر، شستٍ شًوذک

فقط از طریق آزمایش خًن  Bراٌ تشخیص ابتال بٍ يیريس َپاتیت تىُا .6

 باشذمی 
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