
हेपेटाइिटस बी भाइरस

िसरोिसस कलेजो �ा�र

24 घण्टा भित्र

हङकङमा, सबै ब�ाह�ले 
हेपाटाइिटस बी खोपको 
तीन-खुराक कोस� प्रा� 
गन�छन् ।

CHB भएका आमाह�बाट ज�ेका 
िशशुह� ज�े पिछ 24 घ�ा िभत्र 
हेपेटाइिटस बी इ�ुनो�ोबुिलन 
(HBIG) को थप डोज प्रा� गद�छ। 
CHB िवकासको संभावना यी 
ब�ाह�मा 5% भ�ा कम �ने छ। 

टीडीएफको साथ �रपोट� ग�रएको 
असामा� साइड इफे�ह�मा पेट वा 
अ�मा सम�ा, टाउको दु�े, च�र ला�े, 
थकान, नासो�ारेन्जाइिटस, क�र दुखाइ, 
अिनद्रा, पु्र�रटस, छालामा दाग र 
पाइरे��या समावेश छ।

�हाँ कुनै प्रमाण छैन िक ए��वाइरल औषिध को प्रयोगले प्रसूित 
जिटलताह� वा ज�जात िवसंगितह� को बिढ जो�खम संग स���त 
छ।

�नपानको प�रणाम ��प HBV 
प्रसारणको कुनै प्रमाण छैन। य�िप 
�नको दूधमा उप�स्थत TDF कम 
�रमा �न्छ, प्रमाणले संकेत गछ�  िक 
�नपान गराउने ब�ाह�मा TDF 
को प्रयोग सुरि�त �न्छ। तसथ�, 
�नपानलाई प्रभाव पानु� �ँदैन।

आमाह�लाई CHB को उ�रवत� 
�वस्थापनमा िचिक�कीय जाँच 
आव�क पद�छ, डेिलभरी पिछ 
ए��वाइरल औषिध चाहे जारी रा�े 
हो वा रो�े।
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हेपेटाइिटस बी 
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हेपाटाइिटस बी
हेपेटाइिटस बी एक भाइरल संक्रमण हो। उपचार नगरेको 
दीघ�कालीन हेपेटाइिटस बी (CHB) संक्रमण िसरोिसस र कलेजो 
�ा�रको प्रमुख कारण हो ।

संक्रिमत आमाबाट ज�ेका िशशुह� उ� जो�खम समूह �न्

हेपाटाइिटस बी भाइरस (HBV) ज�दा सान� सिकन्छ, CHB भएका 
आमाह�बाट आफ्ना ब�ाह�लाई योिन प्रशुती वा िसजे�रयन 
से�नबाट । कुनै िनवारक उपाय िबना ज�मा एचबीभीको 
संपक� मा आएका 90% िशशुह�ले CHB िवकास गद�छन्।

रोकथाम
हेपेटाइिटस बी �ा��न

ज� मा

1 मिहना

6 मिहना

हेपेटाइिटस बी इ�ुनो�ोबुिलन

जो�खम गभ�वती मिहलाह�मा उ� एचबीभी भाइरल भारको साथ 
अिधक �न्छ जुन रगतमा एचबीभी डीएनए �रले दसा�उँछ

अित�र� रोकथाम उपाय
एंटीवायरल औषिध

ए��वाइरल औषिधको प्रयोग आमाह�मा तेस्रो तै्रमािसकबाट  
सीएचबीको भएको उ� भाइरल �रको साथ सु� गनु�पद�छ ।

तेस्रो तै्रमािसक

रगत परी�ण तपाईंको HBV DNA �र मापन गन� सिकन्छ । यिद 
यो उ� छ भने, आमाह� ले टेनोफोिभर िडसोप्रो��ल �ूमरेट 
(टीडीएफ) को प्रयोगमा िवचार गन� स�छन्, एक ए��वाइरल 
औषिधले एचबीभी भाइरसको �रलाई घटाउन सक्छ र 
उनीह�को ब�ामा एचबीभी प्रसारणको स�ावना कम गद�छ।

ए��वायरल औषिधको स�ािवत साइड इफे�ह�

सुरि�त

�नपान गराउने आमा

किहले ए��वाइरल औषिध रो�े


