
 
تداوی هپاتیت بی و هپاتیت سی 

اگر شما به هپاتیت بی یا هپاتیت سی تشخیص شده اید ، اینها مواردی اند که باید بدانید:
 

برای هپاتیت بی:
 • متأسفانه در حال حاضر برای هپاتیت بی عالج وجود ندارد اما تداوی موثر برایش موجود

است.

 • همه افراد مبتال به عفونت هپاتیت بی به تداوی نیاز ندارند اما همه این اشخاص نیاز به
معاینات منظم توسط دوکتور دارند.

 • تداوی آن توسط متخصص جگر یا امراض ساری یا دوکتور عمومی که آموزش تخصصی
برای تجویز دواها را انجام داده است ، تجویز می شود. برای مشاهده لیستی از دوکتوران

 ashm.org.au/PrescriberListing عمومی که این تداوی را تجویز میتوانند به آدرس

  مراجعه کنید.
 • اگر دواهای هپاتیت بی برای شما تجویز شده است ، باید تا آخرعمر آن را مصرف کنید.
 • دواهای هپاتیت بی تعداد ویروس های این مرض را در خون شما کاهش می دهد که به

پایین آمدن خطر مبتال شدن به آسیب جگر و سرطان جگر کمک می کند.

 • دو تداوی اصلی که در حال حاضر در استرالیا موجود است عبارتند از  Entecavir و
Tenofovir(انتاکاویر و تنوفوویر). دوکتور شما بر اساس ارزیابی کامل صحت شما مناسب

ترین راه را با شما در میان می گذارد.

 • هر شخصی که معموالً دوای نام تجاری “Baraclude (entecavir)”  مصرف می کند ،
باید بداند که در حال حاضر همین دوا (زیر این نام تجاری) در طرح مزایای دوایی آسترالیا

موجود نیست.

 • دواهای مارک عمومی (جنریک)  که عین همان اثربخشی را دارند به شما داده می شوند.
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برای هپاتیت سی :

 
 • هرفردی که دراسترالیا با هپاتیت سی تشخیص شده است باید بداند که این مرض قابل

عالج است.

 • این دواها از طرف دولت استرالیا برای دارندگان کارت مدیکیر با تخفیف (سب سایدی) 
به یک نرخ بسیار نازل فراهم می شود.

 • کسانیکه کارت مدیکیر ندارند می توانند با نسخه به صورت آنالین
www.fixhepc.com.au    به تداوی دسترسی پیدا کنید.

 • همه دوکتوران عمومی می توانند دوای هپاتیت سی را تجویز کنند.
 • دو دوای اصلی موجود در حال حاضر عبارتند از  Entecavir و Tenofovir (انتاکاویر و

تنوفوویر).
 • این دواها بسیار موثر استند ودوام تداوی به مدت ۸ یا ۱۲ هفته است. دواهای تجویز

شده بستگی به ارزیابی صحت فردی شما توسط دوکتور دارد.

 • ممکن است الزم باشد برخی ازافراد به متخصص جگر یا امراض ساری فرستاده شوند -
در صورت لزوم دوکتورعمومی به شما اطالع می دهد.

• ۳ ماه پس از تکمیل شدن تداوی به معاینه خون نیاز دارید تا بتوانید بفهمید که آیا بهبود
یافته اید یا خیر.

 
درصورت داشتن هرگونه سوال یا نگرانی در مورد دواهایی که مصرف می کنید ، باید با

دوکتور خود مشورت کنید.
اگرتا به حال معاینه هپاتیت بی یا سی را انجام نداده اید یا اینکه نمی دانید که این معاینه
برای تان اجرا شده است ، باید از دوکتور خود معاینه خون خاص هپاتیت بی یا هپاتیت

سی را تقاضا کنید تا بررسی شود. افراد زیادی در استرالیا زندگی می کنند که ممکن مرض

را داشته و بدون عالیم باشند و ممکن است در معرض آسیب جگر ، سرطان جگر و حتی
مرگ باشند که با مدیریت و تداوی مناسب می توان از آنها جلوگیری کرد.

برای کسب اطالعات بیشتردرمورد هپاتیت بی یا سی می توانید به وب سایت ما

www.eccq.com.au/bbvمراجعه کنید یا با اقبال پاکزاد٬ نیلی، تم، جون وغیره کارمندان
صحی ما تماس بگیرید.
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