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Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

 یب يستيتاپه به عاجر انگنداهنپ برای هيشرن

 که بوده تامعال اویح نخو شئامآز جنتائ دوب آنجز ي یبس هپاتيت صيتشخ که امش یصح تامعاين چوبرچها در
 ددگر یم طلعمهجنتي ينااز ناتهنطقمهماعتصح لؤمسد هار ا 
.شندبا بوده ي یبس هپاتيت رايتس ینانش ستندميتوان

62 ماده سااسبر و 
خواهند طلعم ماشیصح اج از ت معاين ه نتي

ش شئاره یجا لؤمس هاردا اننمچهو اهندگیپن و رتجمها رالفد هاردا دگیپناهن ونناق ماب دهی
 .ديدرگ

رندگيبتورص سيعونخو ات معاين و توص
 . 

 يادييرگارقر جهمعال تتح ماش که ردکنتعي نميتوا قريط يندبطقف
وقافمجاموا وسطرگج معاين مثل تر سيعومعاين که ستا ریروض یبسياتيتهپ رايتس دنکر صمشخ یابر ته تا

 . 
باتخنارداکت ي يا انت گاه رهائش یصح خدمات بهشرداکت به ًاريعسًافطلردک جهمعال رطوچرا ماشو يرخ ک به
 عیجتماا دادما هاردا از يا و 
)امت سيالسو
( انت قهطمن بلديه هاردا از يتوانيدم را صيتشخ سند .دينکعاجمر انت دوخ

.کنيد ذاخ انتهرش 

 :یب سياتيتهپ یضيمر
یوسيرو ریاسیضريمک یب يس هپاتيت . کرطوبشنايجر 
.ستا جگر ي  فکليت کنهمم تامعالتسات وفاتمیل
ردیزياوگیستخ اق،ستفرات،لاکس،شتهائایبکم،شیئاالب حصه ردصمشخان  ردز ستپو د،زر های چشم( 
مو  )ردز طیخا شایغ
 روکچ عثبانزما ورمر بهو رددگيم منزم رايتس ي یبس هپاتيت وداردن جودویلک

 جهمعال نکاام ي یبس هپاتيت قعاتوا 10% در .شدبا تامعال نبدو که ستانکمم اننمجهو
)
 جگر دنش 
)دورخ

(Zirrhose) جگر انسرط عثبا تاوقا یضعبو (hepatozelluläres Karzinom) رددگيم.
 

 :آن لانتقاقريط
 يگرد اتمايع قريط از اًًردانوینسج ربتقام يا نخو قريط از يگردصشخ به صشخ از ي یبس هپاتيت سويرو

.رددگمي لانتقا بدنی 

تربقام یب ي لانتقا:سیجن تبارمق  یدح تا مکوندو ستعمالا با نميتوا ردگيمي تورص سیجن طستو ًابلاغ کهس هپاتيت

.ردک ریجلوگي خطر ينا از زيادی 

ي ويوی  نگسر از رکانهشتمنفتررگکا ون،خ پر زخم با تماس مثال رطوب :یبس هپاتيت سوراحنخو با تماس
)

.ندندا سبر ياویاشتر ريش باباس،سلمانی تيغ ير،گ اخنن،
)درمخ مواد ایرب
) (یرايچکپ 

 يناالمبت درامنخو با تماس طستو شدبا ي یبس هپاتيت به المبت رشماد که زادهنو غلبا 
:والدت نزما در رايتس

.رددگيم یضيمر 

 فنی اصول دنکر نا تعامر 
:گوش دنکر اخورسو 
)نیچي بط در زنیسو جهمعال
( رکتواکوپون دن،ز )تاتو( خال
شودمي یبس هپاتيت لانتقا عثبا تافنظ و  ي.
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 :جهمعال تانامکا

.ردک خواهد حتوضي امبش رداکت و ستا سيعو معاينات هجنتي به وطبمر امش یبسياتيتهپ جهمعال یدح 


:ريضیم رايتس ازنراگدي ظهفحام رایب روش ورتدس 

•

.داردن جودویضيمر رايتس خطر 
)انيگرداب کالمهم و نداد ستد
( یاعمتاج عادی تااطبتار در	 
•
 ،طبی اوليه مکک مثال رطوب
( انش دنب يگردتاعيامايونراگدي نخو به تماس قتو در که کنيد آگاه را نراگدي	

)نخو پر زخم نسوماپان خصوصبل 
•
	

 .شندبپو فرصم اربيک های شتکدس
زيدسا طلعم یبسياتيتهپ به امش تمالیحانبود المبت به جعرا را انت سیجن کريش . 
•

.ريدگيب ارکمکوندو از سیجن تبارمق قعموا در	 
•
شوند نسيواک یبس هپاتيت لباقم بايد انت خانه داافر و نشاونداخوي	  ي.
•
ندهيد نخو را سیکديتهس ي التبمامش گرا	 
. یبس هپاتيت 
•
 يي یبس هپاتيت لانتقا از دوشنسيواک والدت فتو در ًرافو ستا یبس هپاتيت به المبت رشماد که زادهنو گرا	


.دويشم ریجلوگي 
•

.دسازي طلعم ي یبس هپاتيت به انت نبود المبت از را خويش ندندا ردکتو و هدننک هجلاعم ردکتو	 
 المبت از را آن ودييربگ تماس ناتهنطقمهماعتصح لؤمس هاردا با انتیصح تعيضو دنشربدت حالت در •

زيدسا لعطم ي. یبس هپاتيت به انتنبود

ميدهد هورمش و صالح را امش شیخو و ميل با ناتهنطقمهماعتصح سؤلمهاردا

:دينل حا رنيتانت از دينتوامي ار رياتشن و زيدم تااطالع کص

 .
 

 ايالتی رفتد( Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) از •
 جا يندر ، www.lgl.bayern.de يرز 
)نرباي یئاذدغاوم متیالسویصح

http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/asylbewerber_gesundheit/index.htm 

).ستا جودمو آلمانی انبز در طقف( 
• Robert Koch-Institutيرز www.rki.de جا نيدر http://www.rki.de/asylsuchende)نزبا در طقف 


).ستا جودمو آلمانی 
•Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung )یصح حاتتوضي رالیفد کزمر(
 رزي 

http://www.bzga.deجا ينرد http://www.infodienst.bzga.de/?id=Seite3233 
) http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/ ی،بعر ی،يسلنگا،یآلمان های نزبا در 


).ستا جودمو سیرو و سویرانفی،کتر 
•Centers for Disease Control and Prevention (CDC) )يضیمر ریجلوگي و رولکنت یابر زراکم
 و سیگليان های انبز در طقف(http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hepb/default.htm رزي

(
 


)ستا جودمو سپانویه 
•World Health Organization (WHO) )یناهج حیصنزماسا(
 رزي 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis)نزبا در طقف 

).ستا جودمو سیگليان 
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