
د B هپتایت یا ژیړی 
)HBV( مزمن ویروس

د ناروغانو لپاره معلومات



دا بروشور د B هپتایت یا ژیړی مزمن ویروس )HBV( ترشیح کوي 
له هغې ډلې څه ډول کیدای يش تاسو پرې اخته شئ، اصيل نښې 
نښانې یې کومې دي او څه ډول یې درملنه کیدای يش. که چېرې 

تاسو کومه پوښتنه یا اندیښنه لرئ، مهرباين وکړئ په آزادانه توګه له 
ډاکټرانو او یا هغو نرسانو رسه خربې وکړئ چې تاسو ته پاملرنه کوي.

HBV څه شی دي؟
HBV یو ویروس دی چې ستاسو ځیګر پرې مبتال کیږي او په وینه کې موندل کیدای يش. د یو شمیر خلکو دفاعي 

سیستم د دې وړتیا لري چې HBV له مینځه یويس، مګر په یو شمیر خلکو کې پاتې کیږي. که چېرې تاسو له 6 میاشتو 

څخه زیات په HBV باندې مبتال وئ، هغې ته د B مزمن هپیتایت یا ژیړی یا مزمن HBV بولو. 

د B شدید ژیړی د مزمن ژیړي پر وړاندې
غالباً HBV ته خاموشه ناروغي وایي، ځکه کیدای يش تاسو له کلونو راپدیخوا پرې مبتال و اوسئ خو هیڅ نښې نښانې 

ونه لرئ او د ځیګر د زخم )سیروز( سبب يش. دا په خپل نوبت کیدای يش د ځیګر د عدم کفایې او رسطان )د ځیګر 

کارسینوم( سبب يش. 

کله چې یو شخص د لومړي ځل لپاره په HBV باندې مبتال کیږي، هغې ته حاد یا نوی عفونت ویل کیږي. ډیری لوی 

عمر لرونکي چې په دې ویروس باندې مبتال کیږي هیڅ نښه نښانه نه لري او کوالی يش د هیڅ ډول ستونزې پرته د دې 

ویروس له رش څخه خالص يش. یو شمیر هغه لویان چې له شپږو میاشتو وروسته د دې ویروس له رش څخه خالص نه 

يش هغې ته )مزمن عفونت( ویل کیږي.



د B په مزمن ژیړي باندې د مبتال کیدو خطر په مستقیم ډول د هغه شخص له عمر رسه تړاو لري چې د لومړي ځل 
لپاره د B په ژیړي باندې مبتال کیږي. یو شخص چې هر څومره د ځوانۍ په عمر کې پرې مبتال يش، د B په مزمن 

ژیړي باندې د مبتال کیدو خطر زیات دی.

•  له 90 سلنو څخه زیات نوي زیږیديل ماشومان د B په مزمن ژیړي باندې مبتال کیږي

•  تر 50 سلنو پورې له یوه څخه تر پنځه کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان د B په مزمن ژیړي باندې مبتال کیږي

•  هغه لویان چې 19 کاله او یا له هغې څخه زیات عمر لري او په دې ویروس باندې مبتال دي تر 95 سلنه پورې ښه 
کیږي او یوازې له دوی څخه 5 سلنه یې د B په مزمن ژیړي باندې مبتال کیږي

•  په نړۍ کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې خلک د B په مزمن ژیړي باندې مبتال دي. او د B په مزمن ژیړي باندې 
د مبتال خلکو له ډلې 30 سلنه د HBV اړوند روغتیایي ستونزو رسه مخ کیږي. 

ستاسو ځیګر ولې مهم دی؟ 

ځیګر د بدن تر ټولو لوی جامد غړی دی او د سینې قفس د ښي اړخ په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري. دا یو حیايت 

غړی دی چې  ډیرې اړینې دندې تررسه کوي:

•  ستاسو بدن ته ټول داخلیدونکي شیان پروسس کوي

•  تغذیه کوونکي مواد په انرژۍ باندې بدلوي تر څو ستاسو بدن وکوالی يش له هغې څخه استفاده وکړي 

•  ستاسو له وینې څخه خطرناک مواد لرې کوي.

روغ ځیګر

د متصلو 
انساجو کلک 

کیدل او 
زخمي کیدل سیروز کارسینوما رسطان



HBV څه ډول رسایت کوي
د B ژیړی د الندې الرو په واسطه رسایت کوي:

•  د هغې مور د ماشوم لپاره چې نوی زیږیدلی دی، په ځانګړې توګه په هغو هیوادونو کې چې عفونت ډېر عام 
دی – په بریتانیا کې د ټولو میندوارو میندو لپاره د B ژیړي د سکرینینګ تررسه کیږي. په ویروس باندې د 

مبتال میندو نوي زیږیديل ماشومان باید له ځنډ پرته له زږیدلو وروسته واکسین يش تر څو له مبتال کیدو څخه 

مخنیوی ويش.

•  د نشه یي توکو تزریق کول، له یوې پیچکارۍ او د قاشوغې او فلرت په څیر د روغتیایي وسایلو څخه ګډه 
استفاده کول

•  له کانډوم پرته له مبتال شخص رسه جنيس اړیکه درلودل

•  په غیر روغتیایي چاپريیال کې له نا تعقیم شویو وسایلو رسه د خالکوبۍ تررسه کول، د بدن سوري کول یا 
روغتیایي او د غاښونو درملنه تررسه کول

•  په هغو هیوادونو کې د وینې ور کولو پر مهال د B د ژیړي معاینه نه تررسه کیږي – اوسمهال په بریټانیا کې 
ټولې ډالۍ شوې وینې د عفونت د معلومولو له اړخه معاینه کیږي

•  له مسواک او د په وینه باندې د ککړو د خریلو له چاړو څخه ګډه استفاده کول

•  د یوې کارول شوې ستنې په واسطه په تصاديف ډول د پوستکي سوري کیدل )د ستنې له امله ټپ( – دا په عمده 
ډول د روغتیایي پاملرنو د کار کوونکو لپاره یو خطر دی

•  د B په ژیړی باندې د مبتال شخص وینه که چېرې په پرانیستي ټپ او یا غوڅ شوي ځای کې دننه يش – په 
ډیرو کمو مواردو کې کیدای يش د B په ژیړي باندې د مبتال شخص لخوا د خولې لګولو له امله هم ویروس 

خپور يش

د B ژیړی د مچې کولو، د السونو او په غیږ کې نیولو، ټوځي، پرنجي او یا د ګډو لوښو څخه د استفاده کولو له 
الرې نه لیږدول کیږي.



څوک په B ژیړي باندې د مبتال کیدو له لوړ خطر رسه مخ دي

د B په ژیړي باندې الندې کسان د مبتال کیدو له لوړ خطر رسه مخ دي:

•  هغه خلک چې په داسې هیواد کې زیږیديل وي چې په هغې کې دا ویروس ډیر عام وي

•  د B په ژیړي باندې د مبتال میندو څخه زیږیديل ماشومان

•  هغه خلک چې تر اوسه پورې یې نشه یي توکي تزریق کړي دي

•  هغه اشخاص چې د داسې هیواد له یوه وګړي رسه ناخوندي جنيس اړیکه ولري چې په هغه هیواد کې د B ژیړی عام 
وي، نارینه چې له نارینه وو رسه جنيس اړیکه لري، ګڼ شمیر جنيس رشیکان او سودګریز جنيس کار ګران

•  د کورنۍ د غړو په څیر اشخاصو او یا داسې شخص رسه نږدې اړیکه در لودل چې د B حاد یا مزمن ژيړی لري

که چېرې له دې فعالیتونو څخه ډډه ويش، د هغو مسافرانو لپاره په ټوله کې د مبتال کیدو د خطر کچه کمه ده چې 

داسې سیمو ته سفر کوي چې هلته د B ژیړی عام وي.

د لوړ خطر سیمې
د  B ژیړی په ټوله نړۍ کې شتون لري، مګر په ځانګړې توګه په الندې سیمو کې عام دی:

•  د افریقا د صحرا سویيل برخه

•  د آسیا ختیځ او سویل ختیځ

•  د آرم سمندرګي جزایر

•  د سویيل افریقا یو شمیر سیمې

•  د ختیځې او  مرکزي اروپا سویيل برخې

•   منځنی ختیځ

•  د هند نیمه لویه وچه



څه ډول کوالی شم په HBV باندې د نورو خلکو د مبتال کیدو څخه مخنیوی 

وکړم؟

HBV د مخنیوي وړ ناروغي ده. اوس هم تاسو کوالی شئ په یو بل په غیږ کې ونیسئ، چاقو ګان، قاشوغ پنجې، 
قاشوغې او پیالې رشیکې کړئ یا وکاروئ. تاسو کوالی شئ د الندې مواردو په پام کې نیولو رسه په HBV باندې د 

نورو خلکو د مبتال کیدو څخه مخنیوی وکړئ:

•  که چېرې دوی HBV نه لري، د خپلې کورنۍ غړي او جنيس رشیکان معاینه کړئ او وروسته ورته واکسین وکړئ

•  له ګډو ستنو، د خریلو له تیغونو او د غاښونو له برسونو یا مسواک څخه کار مه اخلئ

•  ډاډ ترالسه کړئ چې هر ډول غوڅ شوي ځایونه په پلسټر یا بنداژ باندې وپوښئ 

•  د مرطوب ضد عفوين کوونکي دستامل )کلینل( یا له داسې محلولو څخه چې یوه برخه یې سپین کوونکې ماده او 
9 برخې یې له اوبو څخه جوړ شوی وي استفاده وکړئ، له سطحو څخه د وینې هر څاڅکی ژر تر ژره او په خورا 

احتیاط رسه پاک کړئ 

•  د کانډوم کارول – اغیزناک دي مګر 100 سلنه نه دي، له همدې امله مهمه ده چې ستاسو جنيس رشیک واکسین 
يش.

څه ډول د ویروس د خپریدو مخه ونیسو:

•  دا ناروغي په اصل کې د مبتال شخص د بدن له مایعاتو رسه د مستقیمې اړیکې له الرې لیږدول کیږي – دا لیږد 
کیدای يش د وینې د تبادلې )د روغتیايي وسایلو په کارولو رسه(، جنيس اړیکې او یا له مور څخه ماشوم ته د )عمودي( 

زیږون پر مهال تررسه يش.

•  د B په ژیړي باندې د مبتال کیدو څخه د خوندیتوب په موخه یو واکسین شته دی، مګر یوازې په هغه صورت کې کار 
کوي چې له وړاندې په HBV باندې مبتال شوي نه وئ.

•  دا واکسین کوالی شو له مور څخه ماشوم ته د رسایت د مخنیوي په موخه کوچنیو ماشومانو ته تزریق کړو. د B په 
ژیړي باندې د مبتال میندو لپاره د شیدو ور کول امکان لري.

•   که چېرې تاسو د B په ژیړي باندې مبتال یاستئ، اړینه ده چې د کورنۍ غړي، جنيس رشیکان او په کور کې نور 
استوګن د مبتال کیدو څخه د مخنیوي په موخه معاینه يش او واکسین ترالسه کړي.

•  که چېرې د B په ژیړي باندې مبتال یاستئ، اړینه ده چې د جنيس رشیک رسه د اړیکې پر مهال د کانډوم د کارولو، 
د پاکي، ستنې، ناخن ګیر او هر داسې يش نه کارول چې په غیر عمدي توګه د پرې کیدو او یا د وینې د بهیدو سبب 

کیږي، په څیر احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسئ.

•  د B ژیړی په الړو کې موندل کیږي، مګر د کور د ګډو وسایلو لکه پیالو، چاقو ګانو او قاشوغ پنجو په واسطه نه 
انتقالیږي.



د HBV نښې نښانې کومې دي؟
ډیری لویان په حاد HBV باندې د مبتال کیدو پر مهال هیڅ ډول نښې نښانې نه څرګندوي. ماشومان او نوي زیږیديل 

ماشومان د نښو نښانو د څرګندولو لپاره هیڅ متایل نه لري. مزمن HBV په داسې حال کې چې هیڅ ډول نښې نښانې 

نه لري، خو که چېرې سیروز ولري نو نښې نښانې څرګندوي. 

په ټوله کې، نښې نښانې په HBV باندې له مبتال کیدو درې میاشتې وروسته څرګندیږي، مګر کیدای يش هر وخت 

د شپږو اونیو او شپږو میاشتو ترمنځ څرګند يش. معموالً نښې نښانې د څو اونیو لپاره پاتې کیږي، مګر کیدای يش د 
شپږو میاشتو لپاره پاتې يش. ډیری هغه خلک چې په لوی عمر کې پرې مبتال کیږي، حتی که چېرې د دوی نښې نښانې 

شدیدې هم وي، په بشپړه توګه روغ کیږي.

یو شمیر هغه خلک چې په مزمن HBV باندې مبتال کیږي، د HBV دوامداره نښې نښانې لري، مګر د B په ژیړي 

باندې مبتال خلک له 20 څخه تر 30 کلونو پورې بې نښو نښانو پاتې کیږي.

کیدای يش نښې نښانې توپیر ولري، مګر کله چې څرګندیږي کیدای يش الندې موارد پکې شامل وي:

• تبه

• خړ رنګه تشې میتیازې

• د مفصلونو درد

• ضعف او ستړیا

• د اشتها له السه ور کول

• زړه بدي او کانګې

• ځیګر ته څیرمه د خیټې دردونه

• ژیړوالی )د پوسټ ژیړوالی او د سرتګو سپین والی(



HBV څه ډول تشخیص کیږي؟
تانیاعم ېنیو د هراپل ېنراڅ وا صیخشت د HBV د

 یوک هتوګ هپ تنوفع لاعف ېچ هنونیتورپ هغه)HBsAg( نج يتنا ېحطس د يړیژ B د
 تابثا ېد د حطس )ږل HBsAg( د زارادمه ږوم –
 هل HBV يش یادیک ندب وساتس ایآ ېچ هراپل

.ووراک هګوت هپ دحاو د ۍریګ هزادنا د يسوی هځنم
 ودیک التبم د ېدناب HBV هپ ېچ نیتورپ هغه )HBcAb( يډاب يټنا ېتسه د يړیژ B د

 HBV تبثم وا لاعف ېرېچ هک( يد يکنودووښ
 ون ئسوی هځنم هل HBV وسات ېرېچ هک وا ئرلو

.)ئسوا و تبثم
هغه پروتین چې د خوندیتوب لپاره معیار دي )هغه که د )HBcAb( يډاب يټنا ېحطس د يړیژ B د

عفونت څخه د پاکولو یا د واکسین کولو په شکل کې وي(.

 ۍډاب يټنا M د نج يتنا يلصا يړیژ B د
نیبولګونومیا

 رایعم هراپل تنوفع داح هوی د ېچ نیتورپ هغه
.ید

یکنووک هتوګ هپ تنوفع لاعف ریډ د )HBeAg( نج يتنا يا د يړیژ B د

.يږیک ببس يلاومک د تنوفع د ېچ نیتورپ هغه)anti-HBe( يډاب يټنا هراپل HBeAg د
 HBV( راب يسوریو ای DNA یړیژ B د

DNA(
 هغه – لوک هزادنا رادقم د سوریو د ېک هنیو هپ

 اد ېچ هد اد هخوم ،تسای ېنلمرد رت وسات ېچ تخو
)يو هن ړو صیخشت د ېچ( يو مک ریډ دیاب رادقم



تانیاعم هراپل ولومولعم د ایتغور د رګیځ د وساتس

 هلما هل HBV د ای هزادنا باهتلا د رګیځ د ادلیافورپ رګیځ د
.يوک هزادنا کیرحت

 ږوم ون يو يباهتلا ریډ رګیځ وساتس ېرېچ هکلدیک ډنرپ ېنیو د
 ،ید رایعم ولودیک ډنرپ د ېنیو د اد وا ووتسا ېی

 يداع لپخ رګیځ وساتس ایآ ېچ ئیاوو هت ږوم
.هن هک وا يوک هرسرت هنوتیلاعف

په دې کار رسه ستاسو د وینې کمښت، ستاسو د عمومي هنریمش ېنیو د هګوت هړپشب هپ

روغتیا معیار او پالسیلټونو شمیر چې کیدای يش د ځیګر د 

زخم په صورت کې ټیټ وي ارزول کیږي.

 د ناطرس د رګیځ د ېچ تانیاعم هغه ېنیو دنیئتورپوتف افلآ
.يږیک لوراک هراپل صیخشت

 هنتک هت تښړوج وا لکش رګیځ د ېچ نکس ویيفارګونوس رګیځ د
 لوراک هراپل صیخشت د ناطرس د رګیځ د وا يوک

.يږیک هرسرت ېک UCLH هپ اد – يږیک
 ږوم نکس یوش هرسرت طک ټېکرام هپ رمیتروم د)نکسوربیف( يفارگوتسالا رګیځ د

 د ېچ( کلک ای )يعبط( مرن رګیځ ایآ ېچ يیاو هت
 یالوک هغه زارادمه .ید )يوک هتوګ هپ مخز زوریس

.يړک همولعم هزادنا وړوغ د ېک رګیځ هپ يش

آیا زه به د هر ډول عفونت لپاره معاینه شم؟
موږ په HBV باندې ټول مبتال ناروغان د نورو عفونتونو لپاره چې کیدای يش په همدې طریقه وموندل يش، معاینه کوو. 

په دې کې د انساين د دفاعي سیستم د کمزورۍ  ویروس )HIV(، د C ژیړي ویروس )HCV( او د D ژیړي ویروس ) / 

HDVدلتا ژیړی( په ټوله نړۍ کې له هرو 100 نفرو څخه چې په HBV باندې مبتال کیږي، له هغوی څخه 10 نفر 
په HDV هم مبتال دي. که چېرې تاسو هم په HDV باندې مبتال یاستئ، کیدای يش ستاسو ځیګر ته ډیر ژر زیان و 

رسیږي. درملنه له HBV رسه په کمه اندازه توپري لري.



آیا کوالی شم د مزمن HBV د درملنې لپاره درمل وکاروم؟
د HBV لپاره هیڅ ډول درملنه شتون نه لري، مګر د درملنې په واسطه د کنټرول وړ دی. په HBV باندې ډیر مبتال 

اشخاص د هیڅ ډول درملنې پیل کولو ته اړتیا نه لري، مګر باید د ټول عمر لپاره تر څارنې الندې وي. 

معموالً درملنه په الندې مواردو کې سپارښتل کیږي:

•  ستاسو دفاعي سیستم پخپله ونه يش کوالی د B ژیړی کنټرول کړي

•  ځیګر ته د زیان رسیدو شواهد موجود وي

د B ژیړي درمل کوالی يش د ویروس د کنټرول او ځیګر ته د زیان رسیدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي او یو 
شمیر اشخاص د عمر تر پای پورې درملنې ته اړتیا لري. که چېرې تاسو د HBV رسبیره HIV هم لرئ، تاسو اړ یاست 

چې د ټول عمر لپاره دا درمل وخورئ.



د مزمن HBV د درملنې لباره کوم درمل کارول کیږي؟
تنوفوویر او انتکاویر د HBV د درملنې لپاره کارول کیږي. تنوفوویر معموالً لومړين درمل دي چې د مزمن HBV د 

درملنې لپاره سپارښتل کیږي. که چېرې تاسو د بډوډو یا ګردو کمزوری فعالیت/کمزوري هډوکي لرئ، انتکاویر سپارښتل 

کیږي. دواړه درمل د ګولیو په ډول او معموالً د ورځې یو ځل خوړل کیږي. د دې درملو مروج جانبي عوارض عبارت دي 

له ناروغۍ، زړه بدۍ او رس ګرځیدل دي چې معموالً له څو دقیقو وروسته ښه کیږي.

اینرتفرون یو بل ډول درمل دي چې په دې برخه کې کارول کیږي، مګر د HBV عفونت په ځانګړو مواردو )یا که چېرې 

HDV لرئ( سپارښتل کیږي. دا درمل د پیچکارۍ په ډول تر پوستکي الندې په اونۍ کې یو ځل د 48 ساعتونو لپاره 
ور کول کیږي. دا مرسته کوي چې د HBV رسه د مبارزې په موخه د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. مشهور جانبي 
عوارض د انفوالنزا په څیر نښې نښانې لکه د درملو له خوړولو وروسته تبه، د ماهیچو او مفصلونو درد، په داسې حال 

کې چې دا نښې نښانې د وخت په تیریدو رسه ښې کیږي.

ځینې وخت د HBV د بیا ځيل فعالیدو څخه د مخنیوي په موخه المیوودین تجویز کیږي، د بیلګې په توګه که چېرې 

تاسو کیموترايف او نورې درملنې چې دفاعي سیستم ټکوي ترالسه کوئ. دا د تنوفوویر په څیر اغیز کوي، مګر د هغې په 

نسبت اغیزناک نه دي. له همدې امله معموالً په انګلستان کې د B ژیړي د درملنې لپاره نه کارول کیږي.



د B له ژیړي رسه ژوند کول
ستاسو د ژوند طرز ستاسو د عمومي روغتیا لپاره مهم دی، مګر هغه ستاسو د ځیګر د روغتیا لپاره هم مهم دی. 

تاسو کوالی شئ د الندې مواردو په نظر کې نیولو رسه د ځیګر له روغتیا رسه مرسته وکړئ:

•  د مقعد او یا خولې له الرې د ناخوندي جنيس اړیکې څخه ډډه وکړئ، مګر پرته له هغه صورت څخه چې تاسو ډاډ 
ولرئ چې ستاسو د ژوند رشیک واکسین کړي دي او یا مبتال کیدو څخه له وړاندې خوندي شوی وي

•  د هغو پیچکاریو له رشیکولو څخه ډډه وکړئ چې له وړاندې د هغې په واسطه نورو خلکو ته درمل ور کړل شوي وي

•  احتیاطي اقدامات لکه له نورو خلکو رسه په ګډه توګه د غاښونو د بورس او یا د خریلو د چارې نه کارول )کیدای يش 
تاسو د کورنۍ د غړو په څیر د نږدې اشخاصو واکسین کولو ته اړتیا ولرئ(

•  په ټوله کې یو سامل او متعادل غذایي رژیم ولرئ – د B په ژیړي باندې د مبتال اشخاصو لپاره ځانګړی غذایي رژیم 
شتون نه لري.

•  د الکولو مرصف محدود کړئ – دا کیدای يش د ځیګر د سیروز او زخمي کیدو په څیر د ځیګر په شدیدو ستونزو 
باندې د مبتال کیدو خطر لوړ کړي

•  د سګرټ څکولو څخه ډډه وکړئ ځکه دا د ځیګر په رسطان ستاسو د مبتال کیدو خطر زیاتوي

•  په منظم ډول فزیکي مترینونه تررسه کړئ

•  که چېرې تاسو غواړئ چې ماشوم ولرئ نو له ډاکټر رسه خربې وکړئ

د B په ژیړي باندې مبتال ښځې باید طبعي میندواري ولري، مګر دا ښه نظر دی چې په رس کې خپل پالنونه له ډاکټر 
رسه رشیک کړي، ځکه کیدای يش زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري او د خپلو درملو بدلولو ته اړتیا ولرئ.

دا خطر هم شته دی چې د B په ژیړي باندې مبتال میندې د زیږون پر مهال خپل ماشوم ته ویروس ولیږدوي، مګر په 
دواړو مواردو کې په ډاډ رسه کوالی شو له زیږون وروسته د ماشوم په واکسین کولو رسه د دې خطر مخنیوی وکړو.

د نږدې کسانو )کورنۍ 
غړو او رشیکانو( معاینه او 

واکسین کول مهم دي.



تر څارنې الندې نیول

•  د B په ژیړي باندې ډیری مبتال اشخاص درملنې ته اړتیا نه لرئ، دوی یوازې تر څارنې الندې نیولو ته اړتیا لري. 
معموالً دا کار په هرو شپږو میاشتو کې د وینې په معاینې او د یو شمیر خلکو لپاره د سکن کولو په واسطه تررسه 

کیږي.

•  یو شمیر خلک پخپله ویروس له منځه وړي )که چېرې دا حالت رامنځته کیدونکی وي، نو له عفونت څخه وروسته 
د شپږو میاشتو په لړ کې تررسه کیږي(. په همدې حال کې د B ژیړی یو اوږدمهاله مزمنه ناروغي ده، چې د عمر تر 

پایه څارنې ته اړتیا لري.

•  که چېرې له HIV رسه او یا له هغې پرته د B ژیړی لرئ، اړینه ده چې د ژیړي د یوه متخصص ټیم تر څارنې الندې 
و اوسئ. سیمه ییز ټیم د مورتیمر بازار په مرکز کې، د بلومزبري په کلینک کې ځای په ځای شوی دی.

•  موږ به تقریباً په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل تاسو تر څارنې الندې ونیسو او که چېرې موږ داسې و انګیرو چې تاسو 
درملنې ته اړتیا لرئ، کوالی شو دا ستاسو لپاره هم مدیریت کړو.

•  که چېرې تاسو د ځیګر د زغم شواهد لرئ، معموالً موږ سپارښتنه کوو چې د د پوهنتون یا کالج د ځیګر ناروغیو 
متخصص او یا د رویال فري روغتون ته مراجعه وکړئ.



نورې رسچینې

 British Liver Trust )د بریتانیا د ځیګر ټرسټ(
مرستندویه کرښه: 7330 652 0800 )له دوشنبې تر جمعې ورځې پورې، د سهار له 10:00 څخه د 

 ماسپښین تر 3:00 بجو پورې(

/britishlivertrust.org.uk/information-and-support 
living-with-a-liver-condition/liver-conditions/hepatitis-b

 The Hepatitis B Positive Trust )د B ژیړي مثبت ټرسټ(
 مرستندویه کرښه: 510 558 07958

www.hepbpositive.org.uk 
www.hepbpositive.org.uk/list-of-uk-hepatitis-support-groups

 د B ژیړی: الرښود, معلومات او شننې
/www.gov.uk/government/collections 

hepatitis-b-guidance-data-and-analysis

Terrence Higgins Trust 
/www.tht.org.uk/hiv-and-sexual-health 
sexual-health/stis/hepatitis/hepatitis-b

https://britishlivertrust.org.uk/information-and-support/living-with-a-liver-condition/liver-conditions/hepatitis-b
https://britishlivertrust.org.uk/information-and-support/living-with-a-liver-condition/liver-conditions/hepatitis-b
https://britishlivertrust.org.uk/information-and-support/living-with-a-liver-condition/liver-conditions/hepatitis-b
http://www.hepbpositive.org.uk
http://www.hepbpositive.org.uk/list-of-uk-hepatitis-support-groups
http://www.gov.uk/government/collections/hepatitis-b-guidance-data-and-analysis
http://www.gov.uk/government/collections/hepatitis-b-guidance-data-and-analysis
http://www.gov.uk/government/collections/hepatitis-b-guidance-data-and-analysis
http://www.tht.org.uk/hiv-and-sexual-health/sexual-health/stis/hepatitis/hepatitis-b
http://www.tht.org.uk/hiv-and-sexual-health/sexual-health/stis/hepatitis/hepatitis-b
http://www.tht.org.uk/hiv-and-sexual-health/sexual-health/stis/hepatitis/hepatitis-b


په یوه ځغلنده کتنه کې حقایق

•  د B ژیړی داسې ویروس دی چې د التهاب په رامنځته کولو رسه په باالقوه توګه زخم رامنځته کوي، مګر 
ډیری وخت هیڅ نښه نه څرګندوي.

•  په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې موندل کیږي خو په افریقا او آسیا کې ډیر عام دی..

•   د B ژیړی کوالی يش ځیګر ته د دایمي زیان رسیدو )چې د سیروز( او ځیګر د رسطان په توګه پیژندل 
کیږي. د معاینې له الرې په دې باندې پوهیدل چې تاسو د B په ژیړي باندې مبتال یاست، د جانبي عوارضو 

د مخنیوي، د هغې د څارنې یا پيژندنې او یا مدیریت لپاره لومړی ګام دی.

 •   د B ژیړی په راحتۍ رسه د مدیریت وړ دی او تاسو کوالی شئ عادي ژوند وکړئ. 
تر ټولو مهم ټکی دا دی چې پوه شو چې تاسو هغه لرئ تر څو وکوالی شو په سم ډول تاسو ته پاملرنه 

وکړو.
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Arabic

Farsi

Bengali

 Dokumentigaan waxaa xitaa lagu heli karaa luqado kale, daabacad far waa-wayn,
 farta indhoolaha (Braille) iyo hab dhegaysi ah markii la soo codsado.
Somali

 Mediante solicitação, este documento encontra-se também disponível noutras
línguas, num formato de impressão maior, em Braille e em áudio.
Portuguese

Tamil

 Este documento también está disponible y puede solicitarse en otros idiomas, letra
 grande, braille y formato de audio.
 Spanish

 Dokument ten jest na życzenie udostępniany także w innych wersjach językowych,
w dużym druku, w alfabecie Braille’a lub w formacie audio.
Polish

Gujarati

 Be belge istenirse, başka dillerde, iri harflerle, Braille ile (görme engelliler için) ve
ses kasetinde de temin edilebilir.
Turkish


