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 رشتہاا معلوماتی يںم رےبا کے بی ہيپاٹيٹس

 ياک سٹيٹیهب کا مراثيج کے یب اٹيٹسہيپ يںمںسٹوٹي گۓ کيۓ يںمےلسلس کے ڑتالپچجان طبی یکتصح کیآپ
 ہي ں۔هي گتےل کے ریيمابیکیب ہيپاٹيٹس ہجوک ںهي لےم ارثآ سےاي چهـک يںمنخو يںم جےنتي کےسج۔ هاتايگ
 یک ونناق کے لميااسراو گے۔ ںجائي جےبهي کو رفتد کے تصح ارد مہذ کے ےعالق کے شئاهر کیآپجنتائ
 والے دينے ہگجیک رهائش کوآپراوسآفلڈريف کے نشريگامي راومسايلا کو جنتائ ان بقامط کے 62 عہدف
 گے۔ ںجائي جےبهي بهی کو تردف ارتمخ

 راو ارنککچي کو ںوڑپهيپه سے ويو ساونڈ راالٹ ہک سےجي ڑتالپچجان زيادہ ليۓ کے رنےکتباث کو ارثآ ان
 جاۓ ايک عالج اپکآ کيا ہک هے اتسک لچہپت یه سے طرح سافرص ے۔هتوررضیکٹيسٹ سيعو کے نخو
 اپنی يا رڈاکٹ کے شئاهر کیآپ رکےکیانربمہ پآ ليۓ سا جاۓ۔ کيا عالج کا طرح سکوت اںه گراںنہي يا
 ٹيکٹرڈس کے ےعالق کےآپ غذکا ليۓ کے روانےک ڑتالپچجان کوآپ ں۔ئيجا ساپ کے رڈاکٹ چونے سے یضمر
 ں۔هي کتےسلم سے تردف والے رنےک امداد کے رشہ اپنے يا )امت سيالسو( سآف نشريسٹاڈميني

 :ریبيما یک یب پاٹيٹسہي
 کے پيٹ ہک سےجي ارثآ کےسا هے فختلم انورد کاسج هے ریيماب راثيمیج عدیتمیکرگجکاي یب پاٹيٹسہي
 نرکايراو ٹواهکت ا،نکر الٹی س،احسا کا هونے ارميب ا،نلگ نا بهوک ،فکليتینانجا يکا يںم صےح روالےاوپ
 جودباو کے ےهون کے یارميب بهیکراو يںه وتےه ہراظ کبهی )جهلی یکمبلغ پيلی راو دلج يالپ يں،هنکآ پيلی(
 منمز ریابيمہيراوکتاسهوںنہيجعال کامل کا ریبيما سايںمںحالتو 10٪ ں۔هي رهتے چهپے ارثآ ہي بهی
 نسريک کا جگر کبهی راو هے اتاج (Zirrhose) اکڑتس جگر سے کے ےنگزر کے تقوراو هے یتاوجه

(hepatozelluläres Karzinom) ۔ےه اتاج هو 

 :هےیتلگ کوےوسرد سے يکا سےکي ریبيما ہي
 يںه تےهولنتقم سے شیغوآهم سیجن کوصشخےوسرد سےصشخ يکاتر زيادہ مراثيجےکیب پاٹيٹسہي
 ں۔هي هوتے قلمنت سے جسم مائعات ےوسردہي يںمںلتوحا کم تہبراو

 کےڈمنوک،هےیتلگکوےوسردسے يکاسے شیغوآهم سیجن تر زيادہ ہجوک یب اٹيٹسپہي :بطرینسج
 هے۔ اتاسکج روکا کو رےطخسا سے رنےک تعمالاس

 پٹی مرہمیک زخم هوۓ بہتے نخو ہک سےجي :لاصتا سے نخو هوۓ گےل چهوت سے مراثيج ےک یب ہيپاٹيٹس
 ياےتراس کے بنانے ڑهیڈا،راشت اخنن،)نارکلستعماا کا گزڈر( یاريچکپ ساتهـ کے سیکت،وق کے رنےک

 سے۔ رنےک ستعمالا کہترمش کو پاکی

 اںم کو ےبچ توق کے پيدائش تو هو یب ہيپاٹيٹس کو اںمیکےبچ گرا :جانا گل کا یب اٹيٹسہيپ توق کے پيدائش
 ۔ےه اتیج گل یب پاٹيٹسہي سے وجہ یک لاصتا سے نخو کے

 ياںعدوقاینف گرا :سے نےرک اخسر کو انک،)عالج سے ںسوئيو يںم طبابت چينی( رچکاکوپن ،)ٹاٹو( گودنے
 ۔ےه اتیج گل یب سہيپاٹيٹ تو ۓاج یک ںنہي تياعر یک تافنظ

ہحفص 1 سے وںصفح 2 April 2016  خريتا



    
                     

          
  
  

           
    

                    
      

                      
                    

                    
        

           
             

              
                        

               
                     

     
                       

                
  

                   
  
  

              
  

     
               
  

   
            

           
          

         
       
            
          

          
          
         

         
        

        
   
  

                                                                                              
 

 

 


:تانامکا کے عالج 
 اپکآ ۔ےهہستواب سے ےجنتي کے وںسٹٹي سيعوہي هے رتروضیک عالج کے یب ہيپاٹيٹس کتدحسک کوآپ
 گا۔ بتاۓ سے فضيلت يںم رےبا سا کوآپ رڈاکٹ

:عمل طرز ليۓ کے وابچ سے ےنالگ ریبيما کو وںوسرد

)  •
 ںطوراب یتعشرم معمول سبح	
۔ےهںنہي رہطخ

 کا هونے المبت يںم ریبيما سے 
)انکر بات سے یکس يا النام هاتهـ سے سیک

•
 ٹفرس ہک سےجي
( توق کے لاصتا سے جسم تاعئامراو يا نخو کے وںوسرد وہ ہک يںکر آگاہ کو ںرلوگواو	
ں۔پہني ستانےد کے ستعمالا ارب يکانگالیپٹ پر زخم هوۓ بہتے نخو خصوصبل ،ايڈ  )توق کے ے
 کے هونے المبت يںم یب پاٹيٹسہي پر رطو ینامکا کےآپ کو ساتهی والے رکهنے بطہار ینسج ساتهـ کےآپ
ں۔بتائي يںم رےبا
۔يںکر ستعمالا ڈمنوک توق کے هونے رستهمب ساتهـ کے وںوسرد

 •
	

•
	
ں۔گوائيلايکٹ کا نسيکوي یکیب پاٹيٹسہي ےکپ ارد شتےرےپکآ• روالگه ےرآاو
 • 
• 

• 

• 

 ں۔نادي کو سیک نخو اپنا پآ تو هے یب ہيپاٹيٹس کو پآ گرا
 ايالگ ايکٹ کا نسيکوي یهَرافو توق کے پيدائش هے یب پاٹيٹسہي کو اںم کیسج کو ےبچ هوۓ پيدا نيے گرا
هے۔ اتسک جا ايابچ سے گنےلیب اٹيٹسيپہ ےاس تو اۓج

 رےبا کے هونے المبت يںم یب ہيپاٹيٹس کےآپ کو رڈاکٹ کے ںدانتو اپنے راو رڈاکٹ والے رنےک عالج اپنے
۔ںبتائي يںم
 انهوراو يںکر وعرج کو رفتد کے تحص ارد مہذ کے ےعالق کے رهائش اپنی تو یئگڑگبتصح یپکآ گرا
 ںبتائي يںم رےبا کے هونے المبت يںمیب ہيپاٹيٹس کےآپ کوان

 ں۔گيدينہورمشو صالح سے شیخو ڑیبکوآپ والےتردفےکتصح اردمہذےکےعالق کے رهائش کےآپ

 چےني کے

 :يںرک ہمافر سے رنيٹانٹ يںه کتےس کر راتشتہاا اتیممعلو زيدمراو معلومات زيدم

•Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) )کا ٹيٹسنرباي 
www.lgl.bayern.de)تردف کا ظتفاحیک راکخو ۓاياشراو حتص

http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/asylbewerber_gesundheit/index.htm 
۔)يںه جودمو يںم بولی منرجفرص اںہي( سے
 •	Robert Koch-Institutسے www.rki.deچےنيےک http://www.rki.de/asylsuchende)اںہي 

 ۔)يںه جودمو يںم بولی منجر فرص
) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung • کے )کزمر لڈرفکا حتصمتعلي 

http://www.bzg .a deچےني کے http://www.infodienst.bzga.de/?id=Seite3233 
/http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefeیرکت ی،بعر ،شگلان من،جر اںہي( سے، 
يںه جودمو يںمںبوليو سیرو راو نچفر  ۔)

) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) • کے ےنابچ سے ساراو رولکنٹ کو ریبيما 
 گلشان فرص اںہي( چےنيhttp://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hepb/default.htm کے )کزمر
 ۔)يںه جودمو يںم ںبوليو سپينشروا

) World Health Organization (WHO) • 
hepatitis/diseases-communicable/topics-health/en/int.how.euro.www://http ) 

 ۔)يںه جودمو يںم بولی گلشان

 چےني کے )يمنظت انیہجیکتصح
 فرص اںہي
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