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ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﯾﺾ و اﺻﻮل رﻓﺘﺎری .ورﻗﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ داﮐﺘﺮان اﻣﺮاض ﺳﺎری.

ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﭼﯽ ھ ﺴﺖ؟

ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﯾﮏ واﯾﺮوس اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮕﺮ را ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯿﺴﺎزد و ﻋﻤﺪﺗﺎً از طﺮﯾﻖ ﺧﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ھﭙﺎﺗﯿﺖ
ﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ رخ ﻣﯿﺪھﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﯿﻢ از ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﻋﻼﺋﻢ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ .ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﺣﺎد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﮭﻮع ،ﮐﻢ اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ،
درد ﻣﻌﺪه ،درد ﺑﺪن و ﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎرش و زردی ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ )ﯾﺮﻗﺎن( اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ در
اﮐﺜﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود .ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺎری اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺟﮕﺮ ﺷﻮد .اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺰد داﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ واﯾﺮوس ﻋﺎﻣﻞ آﺳﯿﺐ ﺟﮕﺮ
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داﮐﺘﺮ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺮﺑﻮطﮫ راﯾﮕﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
واﮐﺴﻦ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﻗﺒﻞ از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ و در ﻋﺮض  48ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد.

راه ھﺎی اﻧﺘﻘﺎل
اﮔﺮ ﺧﻮن آﻟﻮده ﺑﺎ ﻏﺸﺎی ﻣﺨﺎطﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻏﯿﺮﺳﺎﻟﻢ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮد ﺑﮫ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ از
طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد ،ﮐﮫ در آن ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ از طﺮﯾﻖ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻋﻼوه ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ در ﺑﯿﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ را در طﻮل
دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ طﻔﻞ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮﻧﺞ و ﻟﻮازم ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد داﺧﻞ ورﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ،ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮد.
از طﺮﯾﻖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ طﻮر ﻣﺆﺛﺮ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ و ﺷﺮﮐﺎء ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،راﯾﮕﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﭼﯽ وﻗﺖ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﺳﺎری ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ؟
ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ از طﺮﯾﻖ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﻮﺳﮫ ﯾﺎ اﺷﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﻣﺪﻓﻮع ،ادرار ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ آب ﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺧﻮن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮن ﻣﻮﺟﻮد روی ﺟﻠﺪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﻧﺪارد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎری

ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﻄﺮ آﻟﻮده ﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﺎری ،ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک در دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ
ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و وﻻدت
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﻣﻠﮫ و ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﮫ طﻔﻞ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻠﻨﯿﮏ ﻧﺴﺎﯾﯽ و وﻻدی
ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﻧﻮزاد ﺑﮫ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺑﻌﺪ
از ﺗﻮﻟﺪ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ از راه دھﺎن ،ﻣﺠﺮاء ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻣﻘﻌﺪ
ﮐﺎﻧﺪوم راه ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﻨﺘﻔﻠﮫ از راه ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻤﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺖ )در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ واﮐﺴﯿﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﮫ( ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم طﻮل
راﺑﻄﮫ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد اﺳﻠﯿﮏ ﻻپ )ﻏﺸﺎء ﻧﺎزک ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻮﻓﻮن ﮐﮫ روی اﻧﺪام ژﻧﺴﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﻤﺎس دھﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯿﺸﻮد( ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .از ھﻤﮫ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم طﻮل راﺑﻄﮫ/ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد را ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ردﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻤﺎس اﻧﺠﺎم داد ،ﮐﮫ در طﯽ آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ردﯾﺎب ﺗﻤﺎس ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد را ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﯾﺎ ﺷﻤﺎ آﻧﮭﺎ را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﮑﻠﻒ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ روﻧﺪ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ.
ھﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آن اﻓﺮاد ﻓﺎش ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی درﺑﺎره ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﮫ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ دﯾﮕﺮان آﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد:
•
•
•
•
•

روی زﺧﻢ ھﺎ ﻣﺮھﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ زﺧﻢ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺰرگ.
اﮔﺮ ﮐﺪام ﮐﺴﯽ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺧﻢ ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﮑﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮاد آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮن آن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﺒﺎس ھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ ﺧﻮن را ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﻟﮑﮫ ھﺎی ﺧﻮن روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ھﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ ،و آﻧﮭﺎ را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .آن ﻧﺎﺣﯿﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ آب و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﭘﺎک ﺷﻮد.

اﺻﻮل رﻓﺘﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
•
•

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﮐﮫ داﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ آن را ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ وﻗﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺻﺤﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ داﮐﺘﺮ دﻧﺪان را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اطﻼع دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﻋﻔﻮﻧﯽ
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﻨﮓ ھﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ اطﻼع دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﮫ داﮐﺘﺮ ﺧﻮد اطﻼع دھﯿﺪ.

•

اﮔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺖ )در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺪام ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ :ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﮐﮫ در آن ﻋﻤﻞ دﺧﻮل در ﻣﺠﺮاء
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،ﻣﻌﻘﺪ ﯾﺎ دھﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم طﻮل راﺑﻄﮫ از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ وارد زﺧﻢ ﺟﻠﺪ ،ﭼﺸﻢ ،ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ دھﺎن ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺷﻮد ،او ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً آن را آﺑﮑﺶ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻓﺮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ آﻟﻮده ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ اﺳﺖ و او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ ﺧﻮد،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻨﯿﮏ اﻣﺮاض ﻋﻔﻮﻧﯽ ) 1177/Vårdguidenراھﻨﻤﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ( ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ درﺑﺎره
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن راﯾﮕﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
از ﻟﻮازم ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﮫ ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻞ ﭘﺎﮐﯽ و ﺑﺮس دﻧﺪان ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ از ادوﯾﮫ داﺧﻞ ورﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﺞ و ﺳﻮزن ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ دﯾﮕﺮان از
آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎﻟﮫ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ و دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﮭﯿﻢ ﺳﺎزﯾﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ً اﺑﺰارھﺎی
ﺗﺰرﯾﻖ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ آن را در ﺟﺎی ﻗﺮار دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﭙﺮم ،ﺗﺨﻤﮏ ،اﻧﺪام ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﺗﺎن را اھﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺰم ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎس ھﺎ/ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ھﭙﺎﺗﯿﺖ
ﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ از ﮐﺎﻧﺪوم ،ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﯾﺎ روﮐﺶ دﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.

ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺮاض ﺳﺎری ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺰم ھﺴﺘﯿﺪ اﺻﻮل رﻓﺘﺎری
اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﮐﺘﺮ ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ داﮐﺘﺮ اﻣﺮاض ﺳﺎری در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل
رﻓﺘﺎری را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
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