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ہیپاٹائٹس بی
 ہیپاٹائٹــس بــی ایــک وائــرل انفیکشــن ہــے۔ �عــ�ج دیرینــہ ہیپاٹائٹــس
 بــی           انفیکشــن �وســس اور جگــر کــے کینــ� کــی ایــک بــڑی

 وجہ ہے۔

متاثرہ والدہ سے پیدا ہونے والے بچے ہائی رسک گروپ ہیں

 ہیپاٹائٹــس بــی وائــرس         پیدائــش کــے وقــت ،         یــں مبتــ� مــاؤں
ــے ــہ اپن ــے ذریع ــن ک ــیزرین سیکش ــا س ــیل ی ــی ترس ــی ک ــدام نہان ــے ان  س
 بچــوں میــں منتقــل ہوســکتا ہــے۔ بغیــر کســی احتیاطــی تدبیــر کــے
 90 فیصــد بچــے پیدائــش کــے وقــت           کا شــکار ہوجاتــے ہیــں جــو         کــی

نشوو»ا کرتے ہیں۔

روک تھام
ہیپاٹائٹس بی ویکسین

 ہانــگ کانــگ میــں، ®ــام
ہیپاٹائٹــس کــو   بچــوں 
کا ویکسینیشــن   بــی 
کا دوا  خــوراک   تیــن 

کورس ملے گا

اینٹی وائرل میڈیکیشن

 ہائــی وائــرل لیــول کــے ســاتھ          والــی مــاؤں میــں تیــ�ی ســہ ماہــی ســے
¶وع ہونے والی اینٹی ویرل دوائی کا استع´ل۔

 اپنــے ایــچ بــی وی ڈی ایــن اے کــی ســطح کــی پی´ئــش کــے لئــے بلــڈ ٹیســٹ کیــا جاســکتا ہــے۔

ــر ــں                                                              کــے اســتع´ل پ ــو، مائی ــے ت ــادہ ہ ــہ زی ــر ی  اگ

 غــور کــر ســکتی ہیــں، ایــک اینٹــی وائــرل میڈیکیشــن جــو            وائــرل ســطح کــو »ایــاں طــور

 پــر کــم کــر ســکتی ہــے اور ان کــے بچــوں میــں              کــی منتقلــی کــے امــکان کــو کــم کرســکتی

اینٹی وائرل ادویات کے ممکنہ مÃ اثرات

 Ãکے ساتھ ہونے والے غیر معمولی م  
 اثــرات میــں معــدے کــی خرابــی ، � درد ، چکــر  
 آنــا ، تھــکاوٹ ، نســوفیرینگائٹس ، کمــر میــں درد ،
 بــے خوابــی ، پروریٹــس ، جلــد پــر خــارش اور

پائیرکسیا شامل ہیں

دودھ پ�نے والی ماں

 دودھ پ�نــے کــے نتیجــے میــں ایــچ بــی وی
ــں ہــے۔ ــی ثبــوت نہی ــے کا کوئ  منتقــل ہون
 اگرچــہ           چھاتــی کــے دودھ میــں کــم
 ســطح پــر موجــود ہــے، ثبــوت اس بــات کــی
 نشــاندہی کرتــا ہــے کــہ زچگــی میــں          کا
 اســتع´ل  دودھ پیتــے بچــوں کــے لیــے
ــر ــا متاث  محفــوظ ہــے۔ اس لیــے دودھ پ�ن

نہیں ہونا چاہیے۔

اینٹی وائرل میڈیکیشن کب ختم کرنی چاہیے

 ماؤں کو            کے مناســب کے بندوبســت
ــا ــر طبــی معائنــے کــی Îورت ہوگــی، آی  پ
 کــہ اینٹــی وائــرل میڈیکیشــن ڈیلیــوری کــے
ــر ــم ک ــا خت ــے ی ــی چاہی ــاری رکھن ــد ج  بع

دینی چاہیے۔

ہیپاٹائٹس ہاٹ �ئن

وائرل ہیپاٹائٹس کنٹرول آفس 

ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ

جنوری 2021

مزید روک تھام کے اقدام

Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF)

سپیشل پریونٹئو پروگرام

پیدائش کے وقت 

ماہ  

مہینے

کے ساتھ ماؤں کے پیدا ہونے والے
 بچــوں کــو پیدائــش کــے بعــد  24  گھنٹــوں 
  کــے انــدر ہیپاٹائٹــس بــی امونگلوبلیــن
 کــی          اضافــی خــوراک ملــے گــی. ان
 بچــوں میــں          کــی نشــوو»ا کا امــکان
 5 فیصد سے کم ہوگا۔ خون میں         ڈی این
 اے کــی ســطح اس بــات کــو ظاہــر کرتــی
 ہــے کــہ ہائــی          وائــرل لــوڈ والــی حاملــہ

خواتین میں خطرہ زیادہ ہے۔

تی�ی سہ ماہی 

ہیپاٹائٹس بی امیونوگلوبلین

 یــہ ظاہــر کرنــے کــے لئــے کوئــی ثبــوت نہیــں ہــے
ــر ــتع´ل غی ــن کا اس ــرل میڈیکیش ــی وی ــہ اینٹ  ک
بــے پیدائشــی  یــا  پیچیدگیــوں   معمولــی 
 ضابطگیــوں کــے بڑھتــے ہوئــے خطــرے ســے

منسلک ہے۔

محفوظ 

Urdu version   巴基斯坦語 

 ہیپاٹائٹس بی
 کی زچگی میں منتقلی
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