
હ પેટાઇટ સ “બી” ુ ંછે? 

 
હીપેટાઇટીસ “બી”,  ક્યારેક હીપ “બી” કે એચ.બી.વી. તરીકે ઓળખાય છે, તે લોહી અને શરીરના પ્રવાહીમા ંફેલાયેલો 
વાઇરસ છે  લીવર (યકૃત)મા ંચેપ ફેલાવીને તેને નકુસાન પહ ચાડે છે. વાઇરસ માઇક્રો કોપથી જોઈ શકાતો એવો 
કણ છે ણે પ્રજનન કરવાના (પ્રિતકૃિત બનાવવાના) હતેસુર જીવતં કોિશકાઓની અંદર જવાની જ ર પડે છે1. 

[Out Box] 

હ પેટાઇટ સ ુ ંછે? 

લીવરમા ંથતી બળતરા હીપેટાઇટીસ (યકૃતનો સોજો) તરીકે ઓળખાય છે. હીપેટાઇટીસ સખં્યાબધં પિરબળોથી 
કારણભતૂ થઈ શકે છે, મા ંસામેલ છેઃ 
 

 બહુ વધારે પડતો દા  પીવો (લીવરને નકુસાન થવા પાછળનુ ંસૌથી સામા ય કારણ) 
 હીપેટાઇટીસ “બી” વો વાઇરસ 

 શરીરનુ ંપોતાનુ ંરોગપ્રિતકારક તતં્ર – ઑટોઇ યનુ હીપેટાઇટીસ તરીકે ઓળખાતો લીવરનો રોગ 

 ચરબીમય ક્રિમક પ્રસરણ 

 કેટલીક દવાઓ અને રસાયણોની આડઅસરો. 
 

[End of Out Box] 

હ પેટાઇટ સ “બી” સામા ય ર તે ા ંજોવા મળે છે? 

 
હીપેટાઇટીસ “બી” દુિનયાભરમા ંહીપેટાઇટીસનુ ંસૌથી યાપક ફેલાયેલુ ં વ પ જોવા મળે છે. તે દિક્ષણ-પવૂીર્ય એિશયા, 
ભારતીય ઉપખડં, મીડલ અને ફાર-ઈ ટ, દિક્ષણ યરુોપ2 અને આિફ્રકામાં3 સામા ય રીતે જોવા મળે છે. 
 

િવ  આરોગ્ય સં થા (WHO – વ ડર્ હે થ ઓગેર્નાઇઝેશન) અંદાજ ધરાવે છે કે દુિનયાની એક ત્ર યાશં ટલી વ તીને 
ક્યારેક ચેપ લાગે છે અને લગભગ 350 િમિલયન લોકોને દીધર્કાલીન ચેપ લાગે છે ( યારે ચેપ છ મિહનાથી વધારે 
સમય ચાલે)3. યરુોપમમા,ં દર વષેર્ અંદા  એક િમિલયન લોકોને આ રોગનો ચેપ લાગે છે4. 

 

યકેુમા,ં લગભગ 350 લોકોમાથંી એકને દીધર્કાલીન હીપેટાઇટીસ “બી” નો ચેપ થતો હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે5. 

શહરેોના કેટલાક આંતિરક િવ તારોમા,ં યા ંદુિનયાભરના જુદા જુદા ભાગોના લોકોની ઊંચી ટકાવારી જોવા મળે છે 
યા ંવાઇરસનો ફેલાવો સામા ય છે, યા ં60 સગભાર્ મિહલાઓમાથંી એક મિહલાને ચેપની અસર થતી જોવા મળે છે5. 

 

હ પેટાઇટ સ “બી” કવી ર તે ફલાય છે? 

 
હીપેટાઇટીસ “બી” ‘લોહીમા ંજ મતો વાઇરસ’ (BBV) તરીકે જાણીતો છે અને તે એક લોહી બીજા લોહીના સપંકર્મા ં
આવવાથી ફેલાઈ શકે છે3. જો કે, હીપેટાઇટીસ “બી” લાળ, વીયર્ અને યોિનમાગર્ના પ્રવાહી વા બીજા શારીિરક 
પ્રવાહીઓમા ંપણ હાજર હોય છે. આ ચેપ ફેલાવાના ોત બની શકે છે, ખાસ કરીને જો તે લોહી સાથે દુિષત થયા 



હોય3,6. હીપેટાઇટીસ “બી” નુ ંપગેરંુ મીઠાઈ, આંસ,ુ તન દૂધ અને મતૂ્રમા ંજોવામા ંઆ યુ ંછે પણ આ પ્રવાહીઓમાથંી 
તેનો ફેલાવો થતો હોવાનુ ંન ધવામા ંઆ યુ ંનથી. 
 

હીપેટાઇટીસ “બી” મળ (ઝાડો) અને ઊલટી (ઓડકાર)મા ંપણ જોવા મળે છે, જો કે લોહીમા ંતે દૃિ ટગોચર થઈને 
દૂિષત જોવા મળે તે િસવાય, ઝાડો અને ઊલટીમાથંી હીપેટાઇટીસ “બી” ચેપ લાગવાનુ ંજોખમ બહુ ઓ  ંહોય છે. 
 

વાઇરસ ધરાવનાર કોઈ યિક્તના લોહીની નાની માત્રાથી પણ ચેપ ફેલાઈ શકે છે જો તે ખુ લા ઘા, કાપો કે ઉઝરડો, 
કે દૂિષત સોય મારફતે પણ તમારા રક્તપ્રવાહમા ંપ્રવેશે. હીપેટાઇટીસ “બી” બહ ુચેપી રોગ છે, એચઆઇવી કરતા 5 – 
100 ઘણો વધારે ચેપી3. જો કે, શુ ંતમારા શરીરમા ંતેનો વાઇરસ છે કે નિહ તે શોધવા સરળ કસોટી ઉપલ ધ છે અને 
તમને તેમાથંી રક્ષણ આપવા અસરકારક રસી ઉપલ ધ છે. 
 

વાઇરસ શરીરની બહાર ઓછામા ંઓછા એક અઠવાિડયાના સમય સધુી ટકવામા ંસક્ષમ હોય છે3. આનો અથર્ એ થાય 
કે સકૂા લોહીથી દૂિષત થયેલી વ તઓુ અને સપાટીઓથી પણ જોખમ રહ ેછે. 
 

તીય સબંધં – જો અ રુ ત હોય તો ુ ંજોખમ રહ છે 

જાતીય સબંધંમા ંસિક્રય લોકો, ઓ બહુિવધ સાથીઓ ધરાવતા હોય અને કો ડોમનો ઉપયોગ ના કરતા હોય, તેઓને 
હીપેટાઇટીસ “બી” થવાનુ ંઊંચુ ંજોખમ રહ ેછે. જો કો ડોમ કે ડે ટલ ડમૅ વાપરવામા ંના આવે, તો ચેપી યિક્તના 
યોિનમાગર્મા ંપ્રવેશવાથી, ગદુામા ંકે મખુમૈથનુ કરવાથી હીપેટાઇટીસ “બી” ફેલાઈ શકે છે3. 

 

માતામાથંી બાળકમા ં– સારવાર ના કરાય યા ં ધુી ુ ંજોખમ રહ છે 

એિપ્રલ 2000થી7 યકેુમા ંતમામ સગભાર્ મિહલાઓને હીપેટાઇટીસ “બી” ની પ્રારંિભક તપાસ કરાવવાનો િવક પ 
આપવામા ંઆવે છે. 
 

અજ મેલ િશશમુા ંરોગનો ફેલાવો ગભાર્શયમા ં(જ મ પહલેા)ં થતો નથી. જો કે, તે પ્રસવકાળ દરિમયાન િશશુમંા ંફેલાઈ 
શકે છે, કારણ કે જ મ સમયે િશશ ુમાતાના લોહીના સપંકર્મા ંઆવે છે. જ મ સમયે લાગતા ચેપને ‘જ મ પહલેા ંથતો 
ફેલાવો’ કહવેામા ંઆવે છે અને દુિનયાભરમા ંવાઇરસ ફેલાવાની આ સૌથી સામા ય રીત છે. 
 

જો તમને હીપેટાઇટીસ “બી” થયો હોવાનુ ંતમે અગાઉથી જાણતા હો, અથવા તમારા તબીબ તમને જણાવે કે તમને 
હીપેટાઇટીસ “બી” થયો છે, તો તમારંુ બાળક જ મ સમયે વાઇરસ સામે એ ટી-બોડી અને રસી, બનેં મેળવે તે મહ વનુ ં
છે, કારણ કે આનાથી મોટા ભાગના િક સાઓમા ંચેપ ફેલાતો અટકે છે. જો કે, તમારા બાળકને પરેૂપરંુૂ રક્ષણ મળશે 
નિહ િસવાય કે બાળકને રસીકરણનો પરૂો કોસર્ આપવામા ંઆવે3. 
 

વાઇરસની નાની માત્રા તન દૂધમા ંજોવામા ંઆવી હોવા છતા,ં તનપાનથી રોગનો ફેલાવો થતો હોવાના કોઈ 
અહવેાલો નથી6. તમારા તનની ડીંટીમા ંચીરો પડવાનુ ંઅને તેમાથંી રક્ત ાવ થતો ટાળવા તેઓની સારી સભંાળ 
લેવી, અને તમારા નવા જ મેલા િશશનુુ ંરસીકરણ કરાવવાથી વધ ુકોઈ જોખમો ટાળી શકાશે. 
 

દવાઓ ુ ંઈ શન ( ટરોઇડ સ હત) લે ુ ં– જો તમે વાપરલી સોયો, સી રજો અને અ ય દવાઓ ‘સબંિંધત 
કામગીર ઓ’ બી  ય ત સાથે વહચો, તો ુ ંજોખમ રહ છે 



જો તમે ટેરોઇડ, દવાઓનુ ંઇ ક્શન લો અથવા સોય, સીિરંજ, િફ ટર, ચમચીઓ, પાણી, ટુિનર્કે સ કે કપ સિહતની 
સબંિંધત કામગીરીઓ વહચો, તો તમને ચેપ થવાનુ ંઊંચુ ંજોખમ રહ ેછે. આ તમામમા ંચેપ ફેલાવવા જ રી લોહી 
પરૂતી માત્રામા ંહોય છે3.  

 

જો તમને હીપેટાઇટીસ “બી” હોવાનુ ંિનદાન થાય, તો એ મહ વનુ ંછે કે તમે કોઈ દવાઓ તેમજ ‘સબંિંધત કામગીરીઓ’ 

બીજા લોકો સાથે વહચો નિહ કારણ કે તમે અ ય લોકોને ચેપ ફેલાવો તેનુ ંઊંચુ ંજોખમ રહલેુ ંછે. 
 

વાસમા ં– જો રસીકરણ ન કરાય તો મ યમથી ુ ંજોખમ રહ છે 

યકેુમા ં12% થી વધારે િક સાઓમા,ં લોકોને પ્રવાસ ખેડવાને લીધે, અને હીપેટાઇટીસ “બી” નો ચેપ લાગવાનુ ંજોખમ 
વધારે હોય તેવા દેશોમા ંકામ કરવાને લીધે લોકોને ચેપ લાગવાનુ ંપિરણામ આવતુ ંહોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે8. 

આમાનંા લગભગ 40% િક સાઓ અસરુિક્ષત જાતીય પ્રવિૃ ને લીધે થતા હોય છે8. 

 

હીપેટાઇટીસ “બી” થવો સામા ય હોય તેવા દેશોમા ંપ્રવાસ કરતી વખતે તમામ પ્રવાસીઓને રસીકરણ કરાવવાની 
દૃઢપણે ભલામણ કરવામા ંઆવે છે, પછી ભલે તમે કે તમારા માતા-િપતાઓ જ યા હોય તેવા દેશોમા ંતમે પ્રવાસ 
કરી ર ા ંહો. હીપેટાઇટીસ “બી” થવો સામા ય હોય તેવા દેશોમા ંજ યા હોવાનો અથર્ એ થતો નથી કે તમને ચેપ 
લાગવા સામે કુદરતી રીતે રક્ષણ મળશે. 
 

ુ ુંબમા/ં સામા ક સપંકમા ં– જો રસીકરણ ન કરાય તો ઓ ં/ મ યમ જોખમ રહ છે 

હીપેટાઇટીસ “બી” સામાજીક સપંકર્થી ફેલાતો નથી, ઉદાહરણ તરીકે, હાથ પકડવા, છાતીથી આિલંગન કરવુ,ં ટવૂાલ, 
કપ, લેટો કે રસોઈના વાસણો વહચીને વાપરવા6,9. િમત્રો અને જાતીય સબંધં બાં યો હોય તે િસવાયના કુટંુબીજનો 
(દા.ત. માતા-િપતાઓ કે બાળકો)ને ચેપ લાગવાનુ ંજોખમ બહ ુઓ  ંહોય છે. જો કે, જોખમ યારે વધે છે જો ચેપ 
લાગવાનો હોય તેવા સૌથી પહલેા સ ય િશશ ુકે બાળક હોય કારણ કે તેઓ લોહી અને શારીિરક પ્રવાહીઓ સાથે 
સભંાળ લેવામા ંઓછા ંસક્ષમ હોય છે. 
 

તમને દાતંનુ ંબ્રશ, રેઝર, નખ કાપવાની કાતરો, ચીિપયા અને વાળની િક્લપો વી વ તઓુ એકબીજા સાથે વહચવાનુ ં
ટાળવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે કારણ કે ચેપ ફેલાવવા પરૂતુ ંહોય તેવુ ંનજીવી માત્રાનુ ંલોહી પણ આવા સાધનો 
પર હોઈ શકે છે6.  

 

એકબીજા સાથે વહચીને વાપરવાની સગવડો, મ કે ટોઇલેટ, ખાસ કરીને માિસક ાવ સમય દરિમયાન મિહલાઓ 
માટે ટોઇલેટ વી સગવડોમા ંસફાઈનુ ંઉ ચ તર જાળવવુ ંમહ વનુ ંછે. હીપેટાઇટીસ “બી” શારીિરક પ્રવાહીઓમા ંજોઈ 
શકાતો હોવા છતા ંછીંક કે ખાસંી ખાવાથી તે ફેલાતો હોવાનુ ંજાણવામા ંઆ યુ ંનથી. 
 

કામકાજમા ંઅને પયાવરણથી – ચો સ યવસાયોમા ંમ યમ જોખમ રહ છે 

કેટલાક કામોથી લોકોને હીપેટાઇટીસ થવાનુ ંજોખમ રહ ેછે કારણ કે તેઓમા ંચેપી શારીિરક પ્રવાહી સાથે સપંકર્મા ં
આવવાનુ ંસામેલ થઈ શકે છે3. ચેપ લાગવાનુ ંઊંચુ ંજોખમ ધરાવતા યવસાયોની યાદી માટે, અમારી સપંણૂર્ 
હીપેટાઇટીસ “બી” માગર્દિશર્કા જુઓ. 
 



પોતાના કામકાજ ક આસપાસના પયાવરણને લીધે ચેપ લાગવા ુ ંજોખમ વધ ુ ંહોય તેવા લોકોએ હ પેટાઇટ સ “બી” 
સામે રસીકરણ કરાવ ુ ંજોઈએ. 
 

લોહ  લે ુ ં( ા ફ ઝુન) અને તબીબી સારવાર – કુમા ંબ  ુઓ ં જોખમ 

યકેુમા ંવષર્ 1972થી દાનમા ંમળતા તમામ લોહીનુ ંહીપેટાઇટીસ “બી” માટે પરીક્ષણ કરવામા ંઆવે છે અને 1984મા ં
લોહી ઉ પાદોની તપાસ શ  કરવામા ંઆવી હતી, મા ંતમામ તપાસ કરવામા ંઆવતી હતી પણ આને ચેપના ોત 
તરીકે બાકાત ગણવામા ંઆ યુ ંહતુ.ં િનયિમતપણે લોહી મેળવનાર અથવા વારંવાર અને/અથવા લોહીના ભાગોની 
િવશાળ માત્રા મેળવનાર કોઈ પણ યિક્તને સારવારની શ આત કરતા પહલેા ંહીપેટાઇટીસ “બી” ની રસી લેવાની 
સલાહ આપવામા ંઆવે છે3. લોહીનુ ંપરીક્ષણ કરવામા ંઆવતુ ંના હોય તેવા દેશોમા,ં લોહીનુ ંટ્રા ફ ઝુન હજુ પણ ચેપ 
લાગવાનો ોત બની શકે છે. 
 

તબીબી સાધનોને યોગ્ય રીતે જતંરુિહત ના કરવામા ંઆવતા હોય તેવા દેશોમા ંતબીબી અને દાતં સબંિંધત 
સારવારમાથંી પણ વાઇરસ પસાર થઈ શકે છે3. 

 

એ પું ચર, ટ  અને શર રમા ંકા ુ ંપાડ ુ ં– યવસાિયક પાલરોમા ંબ ુ ઓ ં જોખમ 

ટે  દોરાવવુ,ં શરીરમા ંકાણુ ંપડાવવુ ંકે એ પુકં્ચરથી પણ જોખમ ઉદભવી શકે જો જતંરુિહત ન કયાર્ હોય તેવા 
સાધનોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે3. તમારી જાતને રક્ષણ આપવાની સવ મ રીત એ ખાતરી કરવાની છે કે િનકાલ 
યોગ્ય સોયોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે અને એ કે આવી સોયો સીધી જતંરુિહત પેકેટમાથંી બહાર કાઢવામા ંઆવે. 
 

જો તમને હીપેટાઇટીસ “બી” થયો હોવાનુ ંિનદાન થાય અને ઉપરમાથંી કોઈ કાયર્પ િતઓ કરાવવાની યોજના હોય, તો 
તમારે કાયર્પ િત કરનાર યિક્તને જાણ કરવી જોઈએ થી કરીને તેઓ પોતાને અને અ ય લોકોને ચેપથી રક્ષણ 
આપવા સાવચેતીઓ રાખી શકે. 
 

વ  ુમા હતી માટ અમાર  સં ણૂ હ પેટાઇટ સ “બી” માગદિશકા ુઓ. જો તમે િવચારતા હો ક તમે હ પેટાઇટ સ “બી” સામે 
ઉઘાડા પડ  શકો છો, તો તા કા લક તમારા તબીબને મળો. 
 

એકથી વધાર રોગનો ચેપ (કો-ઇ ફ શન) 
 
યારે કોઈ યિક્તને એક જ સમયે એકથી વધારે વાઇરસનો ચેપ લાગે, યારે તે કો-ઇ ફેક્શન કહવેાય છે. લોહીમા ં
જ મતા અ ય વાઇરસો, મ કે એચઆઇવી અને હીપેટાઇટીસ “સી” મા ંહીપેટાઇટીસ “બી” ની મ સરખા માગેર્ ચેપ 
ફેલાય છે અને તેથી કેટલાક લોકોને બીજા કોઈ વાઇરસનો ચેપ પણ લાગી શકે. 
 

જો તમને હીપેટાઇટીસ “બી” હોવાનુ ંિનદાન કરવામા ંઆ યુ ંહોય, તો તમારે વાઇરસથી ફેલાતા હીપેટાઇટીસ અને 
એચઆઇવીના અ ય વ પોનુ ંપરીક્ષણ કરાવવુ ંજોઈએ. એકથી વધારે વાઇરસ હોવાથી સારવાર િવક પો અને 
પિરણામો પર અસર પડી શકે છે અને તેનાથી લીવરને નકુસાન થવાની પ્રિક્રયા ઝડપી બની શકે છે10. 

 

ટ્ર ટે હીપેટાઇટીસ “એ”, “સી”, “ડી” અને “ઈ” પર વધ ુમાિહતી માટે પ્રકાશનો બહાર પાડયા છે. 
 



હ પેટાઇટ સ “બી” ના ંલ ણો ુ ંછે? 
 

વાઇરસ તમારા શરીરમા ંપ્રવેશે યાર પછી એકથી છ મિહના સધુી કોઈ લક્ષણો જોવા ના પણ મળે. આને જતંઓુના 
સેવનનો સમયગાળો કહવેામા ંઆવે છે10. 

 

લીવરના મોટા ભાગના રોગોની મ, હીપેટાઇટીસ “બી” ધરાવતા ઘણા ંલોકોને ક્યારેય કોઈ લક્ષણો ર ા ંહોતા નથી 
અને, લોકો પોતાને ચેપ લાગ્યો હોવાનુ ંન જાણતા હોવાને લીધે, અજાણપણે વાઇરસને અ ય લોકોમા ંફેલાવી શકે છે. 
 

લ ણો 
કેટલાક લોકોને માત્ર સાધારણ બીમારી હોઈ શકે અને તેઓને લાગી શકે કે તેઓ તબીબને મળવા પરૂતા બીમાન નથી. 
સામા યપણે જોવા મળતા હોય તેવા ઘણા ંલક્ષણો હોઈ શકે, માનંા કેટલાક લક્ષણોને લ ુસાથે ગ ૂચંવી શકાય છે3. 

 

થોડાક લોકોને ગભંીર બીમારી થાય છે અને તેઓએ હોિ પટલમા ંતપાસ કરાવવાની જ ર પડે છે. વધારે ગભંીર 
લક્ષણોમા ંસામેલ થઈ શકેઃ 
 

 ઝાડા ં
 આંતરડાની આંતિરક હરેફેરથી શરીર ઝાખં ુ ંપડી શકે 

 મતૂ્ર ઘા  ંથઈ શકે 

 કમળો, એવી િ થિત મા ંઆંખોનો સફેદ ભાગ પીળો થાય અને વધારે ગભંીર િક સાઓમા ંચામડી પણ પીળી 
થઈ જાય (ઉપયોગી શ દોનો િવભાગ જુઓ). 

 

તી  હીપેટાઇટીસ “બી” નો ચેપ ગભંીર થઈ શકે અને લોકોની નજીવી સખં્યા (100માથંી 1) લીવર તી પણે િન ફળ 
જવાનુ ં(હીપેટાઇટીસ એકદમ વધવાનુ)ં િવકસાવી શકે3,11. જો તમારા લક્ષણો ગભંીરપણે ઊલટી, શરીરને િન ળીકરણ 
બનાવે કે તમારંુ ભાનમા ંરહવેાનુ ં તર બદલાય, તો તમારે તા કાિલક સારવાર મેળવવા સીધા ંતમારી હોિ પટલના 
અક માત અને કટોકટી (A&E) િવભાગમા ંજવુ ંજોઈએ. 
 
[Out Box] 

તી  અને દ ધકાલીન હ પેટાઇટ સ “બી” વ ચેનો તફાવત ુ ંછે? 

હીપેટાઇટીસ “બી” તી  કે દીધર્કાલીન બીમારી થવાનુ ંકારણ બની શકે. 

 તી  બીમારી અચાનક થતી બીમારી છે  ટૂંકા સમયગાળા (છ મિહનાથી ઓછા સમય) માટે ચાલે છે. તી  
હીપેટાઇટીસ “બી” મટવામા ંથોડોક સમય લાગી શકે અને મોટા ભાગના લોકોને થોડાક અઠવાિડયાઓમા ં
વધારે સારંુ લાગી શકે તેમ છતા,ં તેઓ ઘણા ંમિહનાઓ સધુી હજુ થાકેલા ંરહવે ુ ંઅને શિક્તની ઉણપ અનભુવી 
શકે છે3. અ ય લોકો પોતાને ચેપ લાગ્યો હોવાનુ ંજા યા વગર, તેઓને રોગ મટી શકે અને તેઓના શરીરમાથંી 
વાઇરસ ‘દૂર’ (મકુ્ત) થઈ શકે છે3.  

 દીધર્કાલીન બીમારી એ છે  છ મિહનાથી વધારે સમય ચાલે છે, સભંિવતપણે તમારા બાકી જીવનના સમય 
સધુી. કેટલીકવાર લક્ષણો આવજાવ કરે છે. તી  હીપેટાઇટીસ “બી” ધરાવતી દસમાથંી એક યિક્તને (5 અને 
10% વ ચે) દીધર્કાલીન હીપેટાઇટીસ “બી” થઈ શકે જો યિક્ત પખુ્ત હોય યારે ચેપ લાગ્યો હોય. ચેપ 



લાગ્યો હોય તેવા 95% ટલા બાળકોમા ંચેપ રહશેે12. ઘણા ંલોકોને બાળપણમા ંચેપ લાગે છે અને તેઓ 
ઘણી વાર માિહતગાર હોતા નથી કે તેઓને હીપેટાઇટીસ “બી” થયો છે. તેઓને યારે વાઇરસથી કારણભતૂ 
થતા ગુચંવાડાઓ ભિવ યમા ંિવકસે માત્ર યારે  તેઓ તે જાણી શકશે. તમને જીવનમા ંચેપ ટલો વહલેો 
લાગે, તમને તી  બીમારી િવકસવાની તક એટલી વધારે રહ ેછે3.  

વ  ુમા હતી માટ અમાર  સં ણૂ હ પેટાઇટ સ “બી” માગદિશકા ુઓ. 

[End of Out Box] 

હ પેટાઇટ સ “બી” ુ ંપર ણ 
 

વાઇરસ સામે લડતા તમારા શરીરના રોગ પ્રિતકારક તતં્રએ િવકસાવેલા એ ટી-બોડી (પ્રોટીન) પદાથ  શોધતા લોહી 
પરીક્ષણથી હીપેટાઇટીસ “બી” શોધી શકાય છે3. તમે GP સ રી, હોિ પટલના િક્લિનક કે જાતીય આરોગ્ય ( નીટો-
યિુરનરી મેડીસીન – GUM) િક્લિનકમા ંલોહી પરીક્ષણ કરાવી શકો છો. 
 

તમારા પરીક્ષણના પિરણામો હકારા મક કે નકારા મક આ યા છે તમે તે જાણી શકો તે પહલેા ંઘણા ંઅઠવાિડયાનો 
સમય લાગી શકે છે. કસોટી અને તમારા પિરણામો વ ચેના સમયમા,ં તમારે વાઇરસનો ફેલાવો બીજી કોઈ યિક્તને ન 
થાય તે માટે સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ. 
 

વ  ુમા હતી માટ અમાર  સં ણૂ હ પેટાઇટ સ “બી” માગદિશકા ુઓ. 
 

લીવરને કુસાન ુ ં ૂ યાકંન કર ુ ં
 

લીવરની કામગીર ના પર ણો (LFTs) 

લીવરની કામગીરી તપાસતા પરીક્ષણો (LFTs) લોહીમા ંરહલેા લીવરે બનાવેલા િવિવધ રસાયણો માપે છે. અસામા ય 

પિરણામ લીવર સાથેની સમ યા દશાર્વે છે, અને કારણ ઓળખવામા ંમદદ કરી શકે. લીવરની સમ યાનુ ંકારણ પ ટ 

કરવા વધ ુપરીક્ષણો કરાવવાની જ ર પડી શકે. 

અ ાસાઉ ડ કન 

અ ટ્રાસાઉ ડ કેન રાબેતા મજુબની કાયર્પ િત છે; એ જ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ સગભાર્વ થામા ંઅજ મેલ િશશનેુ 
તપાસવા થાય છે. તે સામા ય રીતે હોિ પટલના એક્સ-રે િવભાગમા ંકે આઉટપેશ ટ િક્લિનકમા ંકરવામા ંઆવે છે. આ 
કાયર્પ િત બહુ સરુિક્ષત છે અને દુઃખદાયી હોવી જોઈએ નહીં, પણ તે પરૂી થવામા ં10થી 15 િમિનટનો સમય લાગી 
શકે છે. 

લીવર બાયો સી 



લીવરની બાયો સી દરિમયાન, અ યાસ માટે લીવરનો નાનકડો ટકૂડો લેવામા ંઆવે છે. આમા ંસામા ય રીતે ચામડી 
મારફતે લીવરની અંદર બારીક કાણાવંાળી સોય પસાર કરવાનુ ંઅને િટ યનુો નાનકડો નમનૂો બહાર કાઢવાનુ ંસામેલ 
છે. 

લીવરની બળતરા અને જખમની િનશાનીની માત્રા પ્રમાણે તમારા બાયો સીના પિરણામોનુ ંગે્રિડંગ અને તબક્કાવાર 
ગોઠવણ કરવામા ંઆવે છે. 
 

દરક કાયપ િતના સં ણૂ વણન માટ પૃા કર  અમાર  માગદિશકા – ‘લીવર રોગના પર ણોની સમજ’ ુઓ. 
 

િસરોિસસ (ય ૃતનો ૂનો વધતો જતો રોગ) 
લીવરને હીપેટાઇટીસ “બી” ારા કારણભતૂ લાબંા-ગાળા સધુી સતત નકુસાન થવાથી લીવર પર જખમની િનશાનીઓ 
પિરણમે છે. ગાઠંવાળો ફો લો (નોડ લુ) તરીકે ઓળખાતુ ંઅિનયિમત ઢીમુ ં(બ પ) લીવરના સપાટ િટ યનેુ બદલે છે 
અને લીવર વધારે સખત બને છે. પિરણામ વ પે, લીવરમા ંરોગ મટાડતી કોિશકાઓ ખલાસ થઈ જાય છે. આ 
આગળ વધીને લીવરને િન ફળ બનાવી શકે છે,  લીવર પ્ર યારોપણ કરા યા વગર જીવલેણ બની શકે છે13. 

 

િસરોિસસ બહુ આગળના તબક્કા સધુી િવકસે નિહ યા ંસધુી તમે લીવરને નકુસાન થયુ ંહોવાના કોઈ લક્ષણો ના પણ 
બતાવો તેવુ ંબની શકે. 
 

લીવર ુ ંક સર 

જો તમને દીધર્કાલીન હીપેટાઇટીસ “બી” અને/અથવા િસરોિસસ થયો હોય, તો તમને પ્રાથિમક લીવર કે સર – 
િહપેટોસે યલુર કાિસર્નોમા (એચસીસી) િવકસવાનુ ંજોખમ વધી શકે છે. દીધર્કાલીન હીપેટાઇટીસ “બી” નો ચેપ (3-5%) 
ધરાવતા 100 લોકોમાથંી ત્રણથી પાચં યિક્તઓ દર વષેર્ એચસીસી િવકસાવે છે14.  

 

જો તમને હીપેટાઇટીસ “બી” થયો હોય અને તમને િસરોિસસ થયો હોવાનુ ંિનદાન થાય, તો તમારા લીવરની દેખરેખ 
રાખવા તમારે િનયિમતપણે અ ટ્રાસાઉ ડ કે સ અને લોહી પરીક્ષણો (દર છ મિહનાથી આઠ મિહને) કરાવવા જોઈએ. 
કોઈ ગાઠં શ આતમા ંશોધાવાથી સફળ સારવાર કરાવવા માટે ે ઠ તક ઉપલ ધ થશે. 
 

જો તમને હીપેટાઇટીસ “બી” થયો હોય, તો તમને િસરોિસસ થવાનુ ંજોખમ યારે વધે છે જો તમને િહપેટાઇટીસ “સી” 
(એચસીવી), એચઆઇવીનો ચેપ પણ લાગ્યો હોય, તમે દા નુ ંવધારે પડતુ ંસેવન કે ધમૂ્રપાન કરતા હો. 
 

જો તમારી ઉંમર 40 વષર્થી વધારે હોય અને તમને હીપેટાઇટીસ “બી” થયો હોય, તો તમારે પ્રારંિભક તપાસ 
કરાવવાનુ ંિવચારવુ ંજોઈએ કારણ કે તમે એચસીસી િવકસવાનુ ંવધારે જોખમ ધરાવો છો. તમારા તબીબે તમારી સાથે 
આ બાબતની ચચાર્ કરવી જોઈએ15. વ  ુમા હતી માટ અમાર  ‘લીવર ક સર’ માગદિશકા ુઓ. 
 

લીવર યારોપણ 

િસરોિસસથી પીડાતા કેટલાક લોકો ઓને જીવલેણ ગ ૂચંવાડાભરી િ થિતઓ પણ િવકસે છે, તેઓ માટે લીવર 
પ્ર યારોપણ કરાવવુ ંએક િવક પ રહ ેછે. ભલે આ મોટી શ િક્રયા હોય, તો પણ લીવર પ્ર યારોપણ કરાવનારા 89% 

ટલા લોકો એક વષર્ પછી પણ અને 86% લોકો બે વષર્ પછી પણ જીવતા હોય છે16. 

 



હીપેટાઇટીસ “બી” નવા લીવરને ચેપ લગાડી શકે છે અને કેટલીકવાર ગભંીર રોગ થવાનુ ંકારણ બનશે પણ આમા ં
કેટલાક વષ  લાગી શકે છે. 
 

હ પેટાઇટ સ “બી” ની સારવાર 
 

તી  હ પેટાઇટ સ “બી” 
હીપેટાઇટીસ “બી” ના ંતી  તબક્કા દરિમયાન, મોટા ભાગના લોકોએ સારવાર કરાવવાની જ ર પડતી નથી. મોટા 
ભાગના લોકો માટે, લક્ષણો ઉકેલાઈ જાય છે અને સામા ય રીતે છ મિહનાની અંદર, યિક્ત ચેપ ‘મકુ્ત’ થઈ શકે છે, 
તેનો અથર્ એ થાય કે તેઓ આગળ િબલકુલ ચેપ ધરાવતા હોતા નથી; તેઓનુ ંલોહી હમેંશા હીપેટાઇટીસ “બી” એ ટી-
બોડી દેખાડશે પણ તેઓને ફરી ક્યારેય ચેપ લાગવો જોઈએ નહીં (તેઓ ‘રોગ સામે પ્રિતકારક બને છે’). 
 

દ ધકાલીન હ પેટાઇટ સ “બી” 
દીધર્કાલીન હીપેટાઇટીસ “બી” મા ંઘણી વાર સારવાર લેવાની જ ર પડે છે થી કરીને વાઇરસની પ્રિતકૃિત બનવાનુ ં
(પ્રજનન થવાનુ)ં મયાર્િદત કરીને, વાઇરસ ારા લીવરને નકુસાન પહ ચાડવાની પ્રવિૃ  અટકાવી કે ઘટાડી શકાય. 
 

તમારા િન ણાત તમારા પરીક્ષણ પિરણામો, ઉંમર અને સામા ય વા ય પર નજર કરશે થી કરીને તમને યોગ્ય 
સારવારની ભલામણ કરી શકાય. 
 

દરેક યિક્તને સીધી સારવાર લેવાની જ ર પડશે નહીં. જો તમારા લોહીમા ંવાઇરસ ઓછા ંપ્રમાણમા ં(વાઇરસનો 
ઓછો ભાર) હોય અને લીવરને નકુસાન પહ યુ ંહોવાનુ ંનજીવુ ંિચ  જોવા મળે, તો એ શક્ય છે કે િનયિમત દેખરેખ 
રાખવાની ભલામણ કરવામા ંઆવશે અને સારવાર માત્ર યારે જ શ  કરાશે જો રોગ પ્રગિતમય હોવાના િચ ો જોવા 
મળે17. તમારે તમારા તબીબ સાથે સારવાર િવક પોની ચચાર્ કરવી જોઈએ. 
 

સારવાર િવક પો અને સભંિવત આડઅસરોની રૂ  યાદ  આપણી સં ણૂ હ પેટાઇટ સ “બી” માગદિશકામા ંજોઈ શકાશે. 
 
[OUT BOX] 
 

સગભાવ થા અને હ પેટાઇટ સ “બી” ની સારવાર 

તમારી હીપેટાઇટીસ “બી” ની સારવાર શ  કરતા પહલેા ંતમારા તબીબ સાથે કુટંુબ િનયોજનની ચચાર્ હમેંશા કરવી 
જોઈએ. જો તમે સગભાર્ હો, અથવા નજીકના ભિવ યમા ંસગભાર્ થવાનુ ંઆયોજન કરી ર ા ંહો, તો તમારંુ િશશ ુજ મ 
લે યા ંસધુી તમને સારવાર િવલિંબત કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવી શકે18. 

 

ગભર્ને જોખમ રહતે ુ ંહોવાને લીધે ઇ ટરફરૅોન લેતી વખતે અસરકારક ગભર્િનરોધકનો ઉપયોગ કરવો મહ વનુ ંછે. જો 
ઇ ટરફરૅોન લેતી વખતે તમે સગભાર્ બનો, તો તમારી સારવારના િવક પોની ચચાર્ કરવા તમે વહલેામા ંવહલેી તકે 
તમારા તબીબ સાથે વાત કરો તે મહ વનુ ંછે. 
 
[END OF OUTBOX] 
 

ું હ પેટાઇટ સ “બી” કવી ર તે અટકાવી શ ું? 



 

હીપેટાઇટીસ “બી” અટકાવવા રસી અને ‘ઇ યનુોગ્લોબિુલન’ તરીકે જાણીતા એ ટી-બોડીનુ ંિવશેષ ઇ ક્શન પણ 
ઉપલ ધ છે  હગંામી સરંક્ષણ આપી શકે છે. િવ  આરોગ્ય સં થા (WHO) અંદાજ ધરાવે છે કે હીપેટાઇટીસ સબંિંધત 
85% ટલા મ ૃ યનુા િક સાઓ રસીકરણ મારફતે અટકાવી શકાય છે. સરળ સરુક્ષા પગલાઓ સમજવાથી હીપેટાઇટીસ 
“બી” નો ફેલાવા રોકવામા ંપણ મદદ મળશે. 
 

રસીકરણ 

હીપેટાઇટીસ “બી” રસી એ હીપેટાઇટીસ “બી” વાઇરસના ‘િનિ ક્રય’ ભાગનુ ં વ પ સામેલ હોય તેવો પ્રિક્રયા કરેલો પદાથર્ 
(‘જીવતં’ રસી નહીં) હોય છે. આનો અથર્ એ થાય કે તેનાથી રોગ કારણભતૂ થઈ શકે નહીં1. હીપેટાઇટીસ “બી” વાઇરસ 
સામે તમને રક્ષણ આપવા રોગ પ્રિતકારક શિક્ત વધારવા માટે રસી તમારા શરીરમા ંઆપવામા ંઆવે છે. 
 

તમને રસી તમારા હાથમા ંઇ ક્શન મારફતે આપવામા ંઆવે છે. ઓછામા ંઓછા ંત્રણ ઇ ક્શનોનો કોસર્ આપવો 
જ રી હોય છે, મા ંપાચં વષર્ પછી બ ૂ ટરનો એક ડોઝ જોખમ ચાલ ુર ુ ંહોય તેવા લોકોને આપવામા ંઆવે છે. 
 

હ પેટાઇટ સ “બી” ુ ંરસીકરણ કોણે કરાવ ુ ંજોઈએ? 

યકેુમા ંસરકાર ‘કાળજીપવૂર્ક પસદં કરેલી’ રસીકરણ કાયર્નીિત ધરાવે છે. આનો અથર્ એ થાય કે તેઓ હીપેટાઇટીસ “બી” 
થવાનુ ં‘ઊંચુ ંજોખમ’ ધરાવતા નીચે જણાવેલા લોકોને રસીકરણ કરાવવાની ભલામણ કરે છેઃ 
 

 અગાઉથી ચેપ ધરાવતી માતાઓના જ મેલા બાળકો10 

 ચેપ ધરાવતા લોકોના નજીકના કુટંુબીજનો અને િમત્રો મ કે સાથીઓ, બાળકો અને અ ય ઘરેલુ ંસ યો10 

 લોહી કે લોહીના ઉ પાદોનુ ંિનયિમતપણે ટ્રા ફ ઝુન કરાવતા દદ ઓ, કીડની િન ફળ ગઈ હોય તેવા દદ ઓ, 
અને તેઓની સભંાળ લેતા લોકો10,19 

 લીવરની દીધર્કાલીન િ થિત ધરાવતા લોકો19 

 હીપેટાઇટીસ “બી” ઉ ચ કે મ યમ પ્રમાણમા ંફેલાયેલો હોય તેવા દેશોમા ંપ્રવાસ કરતા લોકો19 

 દવાનુ ંઇ ક્શન લેતા વપરાશકારો (IDUs)10 

 જાતીય સબંધં રાખતા પરુુષ અને મિહલા, બનંે કાયર્કરો10 

 પોતાના જાતીય સબંધં માટે અવારનવાર સાથીઓ બદલતા લોકો અથવા પરુુષો સાથે જાતીય સબંધં રાખતા 
પરુુષો10 

 પોતાનુ ંકામકાજનુ ં થળ પોતાને જોખમમા ંરાખતુ ંહોય તેવા લોકો, મ કે નસ , તબીબો, લના વૉડર્નો, 
દાતંના તબીબો, આરોગ્ય સભંાળ રાખતા કાયર્કરો અને પ્રયોગશાળાના કમર્ચારીઓ10 

 શીખવાની ગભંીર સમ યાઓ ધરાવતા લોકો માટેના રહઠેાણમા ંરહતેા અને કામ કરતા લોકો10 

 કેદીઓ19 

 હીપેટાઇટીસ “બી” ઉ ચ કે મ યમ પ્રમાણમા ંફેલાયેલો હોય તેવા દેશોમાથંી બાળકો દ ક તરીકે લેતા કુટંુબો10 

 લોહીમા ંજ મતો વાઇરસ (BBV) મ કે હીપેટાઇટીસ “એ”, “સી”, “ડી”, “ઇ” કે એચઆઇવી વા રોગોનો ચેપ 
ધરાવતા અને એકથી વધારે રોગના ચેપનુ ંજોખમ ધરાવતા લોકો. 

 



જોખમ ધરાવતા લોકો પોતાની GP પે્રિક્ટસમા ંરસીકરણ કરાવી શકે છે, આરોગ્ય િક્લિનકો કે GUM ( નીટો-યિુરનરી 
મેડીસીન) િક્લિનકની મલુાકાત લઈ શકે છે. જો તબીબી કારણોસર તમને ચેપનુ ંજોખમ રહતે ુ ંહોય, NHS મફતમા ંરસી 
પરૂી પાડે છે. જો કે, જો તમારી નોકરી તમને જોખમમા ંમકૂતી હોય અથવા તમે પ્રવાસ કરતા રહતેા હો, તેને લીધે 
તમારે રસીકરણ કરાવવાની જ ર પડે, તો GP રસીનો દર વસલૂી શકે અછવા તમને ખાનગી િક્લિનકની ભલામણ કરી 
શકે20. 

 

જો તમારા કામકાજના વાતાવરણના પિરણામ વ પે તમને ચેપ લાગવાનુ ંજોખમ રહતે ુ ંહોય, તો તમારા િનયોક્તાએ 
(એ લોયરે) રસીકરણની ગોઠવણ અને તેની ચકૂવણી કરવા બધંાયેલા છે21. 

 

હ પેટાઇટ સ “બી” ઇ નુો લો ુલન (HBIG) 

HBIG એ ટી-બોડીનુ ંઇ ક્શન છે  વાઇરસનો ચેપ લાગવાના 48 કલાકની અંદર વાપરવામા ંઆવે છે. તમારંુ શરીર 
હીપેટાઇટીસ “બી” રસીના પ્ર યાઘાત તરીકે પોતાનુ ંએ ટી-બોડી ઉ પ  કરવામા ંસક્ષમ બને નિહ યા ંસધુી તે ઝડપથી 
ટૂંકા ગાળા માટે રક્ષણ પરંુૂ પાડે છે. 
 

HBIG યાપક પ્રમાણમા ંઉપલ ધ હોત ુ ંનથી, કારણ કે તે ખચાર્ળ છે અને તેને લીધા પછી તે માત્ર ત્રણથી છ મિહના 
સધુી અસરકારક રહ ેછે. હીપેટાઇટીસ થવાના જોખમ સામે ઉઘાડા પડેલા ંકે ઉઘાડા પડવાનુ ંસતત ઊંચુ ંજોખમ 
ધરાવતા લોકોએ હીપેટાઇટીસ “બી” નો ફેલાવો ટાળવા રસીકરણ કરાવવુ ંજોઈએ. 
 

હ પેટાઇટ સ “બી” રસીકરણને લગતી, ઉપલ ધ સમયપ ક અને HBIG ઇ શન સ હતની વ  ુમા હતી માટ, 
અમાર  સં ણૂ હ પેટાઇટ સ “બી” માગદિશકા ુઓ. 
 

વાઇરસ ફલાવા ુ ંજોખમ ઘટાડ ુ ં
જો તમને શકંા હોય અથવા તમે જાણતા હો કે તમને હીપેટાઇટીસ “બી” થયો છે, તો તમારે અ ય લોકોને ચેપ ફેલાવાનુ ં
જોખમ અચકૂ ઘટાડવુ ંજોઈએ. 
 

 તમારા કાપાઓ, ઉઝરડા અને ખુ લા ઘા સાફ કરીને તેઓને પાણી સામે રક્ષણ આપતા લા ટરથી ઢાકંવા. 
 ઘરેલુ ંરસાયણ વાપરીને જમીન અને કામમા ંલેવાતી સપાટીઓ પરથી લોહી સાફ કરવુ.ં 
 તમારા દાતંના બ્રશ, રેઝર, કાતરો, ચીિપયા કે બીજી કોઈ અંગત વ તઓુ બીજા કોઈને વાપરવા દેશો નહીં 

અને બીજા કોઈની આવી વ તઓુનો ઉપયોગ જાતે કરશો નહીં. 
 દવાનુ ંઇ ક્શન લેવાનુ ંસાધન જતંરુિહત કયુર્ં હોવાની ખાતરી કરો અને તે બીજી કોઈ યિક્તને વાપરવા 

આપશો નહીં. 
 બધા ંસજંોગોમા ંકો ડોમનો ઉપયોગ કરીને વધારે સરુિક્ષત રીતે જાતીય સબંધં બાધંો. 
 લોહી કે વીયર્ન ુ ંદાન કરશો નહીં અને અંગના દાતા તરીકે ન ધણી કરાવશો નહીં. 

 

િવચારવા યો ય મહ વના ુ ાઓ 

 

માર કોને ણ કરવી જોઈએ? 



જો તમને હીપેટાઇટીસ “બી” હોવાનુ ંિનદાન થયુ ંહોય, તો તમારે નજીકના કુટંુબીજનો, મ કે તમારા સાથી કે બાળકોને 
જણાવવાની જ ર પડશે, થી કરીને તેઓ પરીક્ષણ અને વાઇરસ સામે રસીકરણ કરાવવા તબીબ સાથે સલાહ-
મસલત કરી શકે. એ મહ વનુ ંછે કે ચેપ ફેલાવાના માગ  સમજવા તમે સમય કાઢો, કારણ કે તમને વાઇરસ હોવાનુ ં
કોણે જાણવુ ંજ રી છે તે તમને પ ટ થયુ ંહશે; દાખલા તરીકે, ઘરના સ યો કે ભતૂકાળના જાતીય સબંધંના સાથીઓ. 
 

માર બી  કોને ણ કરવી જ ર  રહ છે? 

જો તમે બીજી કોઈ તબીબી સારવાર કરાવી ર ા ંહો, દાતંના તબીબની મલુાકાત લઈ ર ા ંહો, ટે  દોરા યુ ંહોય, 
શરીરમા ંકાણુ ંપડા યુ ંહોય કે એ પુકં્ચર કરા યુ ંહોય; તો તમારે સબંિંધત યિક્તને અચકૂ જણાવવુ ંકે તમને 
હીપેટાઇટીસ “બી” છે તેથી તેઓ પોતાને અને અ ય લોકોને રક્ષણ આપવા સાવચેતીઓ રાખી શકે. 
 

તમે તમારા િનયોક્તાને જણાવવા કાયદેસર રીતે બધંાયેલા નથી. જો કે, તમારા પોતાનુ ંઅને કામ પર હો યારે અ ય 
લોકોનુ ં વા ય અને સરુક્ષાની ખાતરી કરાવવાની તમારી કાયદેસર ફરજ રહ ેછે21. તમે કરતા હો તે કામનો પ્રકાર 
અ ય લોકોના જોખમના તરને પ્રભાિવત કરશે. તમારા િનયોક્તા સાથે કામ કરવાનો અથર્ એ થાય કે તમે અ ય 
લોકોને ચેપ લાગતો અટકાવી શકો છો. જો તમે તમારા િનયોક્તાને કહવેાનુ ંનક્કી કરો, તો તેઓ આ માિહતી ગુ ત 
રાખવા બધંાયેલા છે અને તેઓ તમારી સમંિત વગર માિહતી બીજા કોઈને સ પી શકે નહીં.  
 

ું કોની સાથે વાત કર  શ ું? 

તમારી પોતાની િચંતાઓ િવશે કોઈ યવસાિયક સાથે વાત કરવી એ સારો િવચાર હોઈ શકે. આ યવસાિયક એક 
તબીબ, આરોગ્ય સલાહકતાર્, કાઉ સેલર કે કદાચ ડ્રગ વકર્ર હોઈ શકે. લોકોને મદદ પ થવા કેટલીક હોિ પટલોમા ં
તાલીમબ  નૈદાિનક નસર્ િન ણાતો હીપેટાઇટીસ અને તેના લક્ષણોને પહ ચી વળતા હોય છે. તમે િબ્રિટશ લીવર ટ્ર ટ 
હે પલાઇનને 0800 652 7330 નબંર પર ફોન કરીને અથવા દેશભરમા ંઅમારા સહાયતા સમહૂોમાનંા એક સમહૂનો 
સપંકર્ કરીને સલાહ મેળવી શકો છો (સહાયતા સમહૂોની યાદી અને તેઓની સપંકર્ િવગતો અમારી વેબસાઇટ પર જોઈ 
શકાય છે). 
 

ુ તતા 
દવાઓના ધધંા સાથે જોડાયેલી મોટા ભાગની સં થાઓ અને GUM ( નીટો-યિુરનરી મેડીસીન) િક્લિનકો ગુ તતા 
જાળવીને પરીક્ષણ સેવા આપે છે અને તમારા GP પણ તમારા માટે પરીક્ષણ કરાવવાની ગોઠવણ કરી શકે છે. જો 
તમારંુ પરીક્ષણ હકારા મક આવે, તો િક્લિનક તમારા પિરણામો તમારા GP ને મોકલશે થી તેઓ ચાલ ુરાખવાની 
સભંાળ અને સારવારની ગોઠવણ કરી શકે. 
 

વાઇરસથી ફેલાયેલ હીપેટાઇટીસનુ ંિનદાન કરનાર કોઈ પણ તબીબે કાયદેસર રીતે ગુ તતા જાળવીને, ચેપનો ફેલાવો 
થતો રોકવા માટે જવાબદાર થાિનક જાહરે આરોગ્ય તબીબો સમક્ષ, આ માિહતી ન ધાવવાની જ ર પડે છે10. જાહરે 
આરોગ્ય માટે જવાબદાર આ તબીબો ગુ તતા જાળવવાની કડક સચૂના હઠેળ કાયર્રત હોય છે. પછી ચેપના ફેલાવા 
પર દેખરેખ રાખવામા ંમદદ મેળવવા અને હીપેટાઇટીસની રોકથામ અને સારવારની જાણ કરવા રા ટ્રીય માિહતી 
અનામી રીતે ન ધાવવામા ંઆવે છે. 
 

તમાર  પોતાની સભંાળ રાખવી 



 

જો તમને હીપેટાઇટીસ “બી” થયો હોય, તો તમારે વષેર્ એક વાર લનુી રસી અને એક યમુોકૉકલની રસી લેવી 
જોઈએ, એ શક્ય છે કે તમારંુ રોગ પ્રિતકારક તતં્ર નબ ં પડ ુ ંહોય  તમને બ્રો કાઇટીસ અને યમુોિનયા વી લનુી 
ગભંીર ગુચંવાડાભરી િ થિતઓ િવકસાવવાના મોટા જોખમમા ંમકૂતી હોય22. 

 

આહાર 

હીપેટાઇટીસ “બી” થયો હોય તેવા લોકો માટે કોઈ ખાસ આહાર નથી. મોટા ભાગના લોકોએ પોતાનો આહાર 
બદલવાની જ ર િબલકુલ હોતી નથી. જો કે, સારો, સતંિુલત આહાર ખાવો એ પોતાની જાતને સારી રાખવા તમે કરી 
શકતા હો તેવી સૌથી મહ વની બાબતો પૈકી એક બાબત છે. પ્રોટીન સામેલ હોય તેવો ઓછી કેલરીવાળો (દા.ત. માસં, 
માછલી કે કઠોળ), ટાચર્વાળો ( મ કે બે્રડ, બટાકા કે ચોખાનો) અને િવટામીનનો (ફળો અને શાકભાજીઓનો) િનયિમત 
આહાર ે ઠ પગલુ ંગણી શકાય. નીચેનો આહાર પણ મદદ પ થશેઃ 

 પુ કળ ફળ અને શાકભાજી ખાવાઃ રોજ પાચં ભાગ લેવાનો હતે ુરાખવો 
 મીઠંુ સામેલ હોય તેવો ખોરાક ટાળવો 
 ઊંચી-માત્રામા ંફાઇબર ધરાવતો ખોરાક પુ કળ ખાવો, મ કે લાલ ચોખા, ઘઉંના લોટની રોટલી અને પા તા 
 તમારા પાચનતતં્રને બળતરા થતી ટાળવા ઓછી ચરબીવાળો આહાર ખાવો 
 ઓ  ંકોલે ટેરોલ હોય તેવો આહાર લેવો. 

 

િસરોિસસના લક્ષણો અનભુવી રહલેા કે તેવા લક્ષણો ધરાવતા લોકોએ વધ ુસલાહ લેવાની જ ર પડી શકે. સારા 
સતંિુલત આહાર અને આહાર સબંિંધત અ ય િવચારવા વી બાબતો પર વધ ુમાિહતી માટે કૃપા કરી અમારંુ ‘આહાર 
અને લીવર રોગ’ સબંિંધત પ્રકાશન જુઓ. 
 

ઉપવાસનો સમયગાળો, દા.ત. ધાિમર્ક કારણોસર, જો તમને દીધર્કાલીન લીવરનો રોગ હોય તો તમને ઉપવાસ 
કરવાની ભલામણ કરવામા ંઆવતી નથી. 

દા ુ ંસેવન અને ૂ પાન 

તમારંુ લીવર દા  (આ કોહોલ) પર પ્રિક્રયા કરે છે અને, પિરણામ વ પે, લીવરની સમ યાઓથી પીડાતી કોઈ પણ 
યિક્ત માટે દા નુ ંસેવન ભયજનક બની શકે છે. જો તમને દીધર્કાલીન હીપેટાઇટીસ “બી” થયો હોય તો દા નુ ંસેવન 
ટાળો કારણ કે આ કોહોલ લીવરને થતા નકુસાનનો દર વધારી શકે છે અને સારવારની અસરકારકતા મયાર્િદત કરી 
શકે છે23. 

દરેક યિક્તના આરોગ્ય પર ધમૂ્રપાન ભયજનક હોય છે24,25,26. લીવરના રોગથી પીડાતા લોકો ચેપ અને એકંદરે 
નબળા વા ય સામે વધારે ભે  હોય છે, તેથી ધમૂ્રપાન કરવાની કે ધમૂ્રપાન કરનારની નજીક રહવેાની સલાહ પણ 
આપવામા ંઆવતી નથી. 

જો તમે ધમૂ્રપાન કરતા હો, તો ધમૂ્રપાન ઓ  ંકરવા અને છોડવા માટે શુ ંમદદ ઉપલ ધ છે તે જાણવા તમારા તબીબ 
સાથે વાત કરો. 



કસરત 

કસરત કરવાથી આરોગ્યપ્રદ વજન જાળવવામા ંતમને મદદ મળશે. આરોગ્ય િવભાગ ભલામણ કરે છે કે પખુ્ત 
ઉંમરના લોકોએ રોજ ઓછામા ંઓછો અડધો કલાક સૌ ય કસરત કરવી જોઈએ, નાથી તમને હુફં મળશે અને હજે 
હાફં ચડશે. તમે એક જ સમયે બધી કસરત અથવા, જો તમને વધારે સરળ લાગે તો 10 િમિનટના ટૂંકા સમયમા ં
કસરત કરી શકો છો. જો તમારંુ વજન વધારે પડતુ ંહોય, તો તમારી કસરતનુ ંપ્રમાણ રોજ 30 િમિનટથી 45-90 
િમિનટ સધુી વધારવાની જ ર તમને પડી શકે થી તમને વજન ઉતારવામા ંમદદ મળી શકે27.  

 

તમે આનિંદત થાવ તેવી કસરત શોધવાથી તમને મદદ મળશે; ચાલવાનો, તરવાનો, સાઇકલ ચલાવવાનો કે ન ૃ ય 
કરવાનો પ્રય ન કરો.  
જો તમારંુ વજન વધારે પડતુ ંહોય, તો સરુિક્ષતપણે વજન ઉતારવા િવશે તમારા તબીબ સાથે વાત કરો. આહાર 
એકદમ ઓછો કરીને વજન ઉતારવાનુ ંટાળો કારણ કે આ ભાગ્યે જ કારગર િનવડે છે અને તમારંુ ઉતરેલુ ંવજન 
જાળવવામા ંતમે સફળ રહો તેવી ઓછી શક્યતા હોય છે. તે ભયજનક પણ બની શકે અને કુપોષણ અને િપ ાશયમા ં
પથરી થવાનુ ંજોખમ વધી શકે છે. દર અઠવાિડયે 0.5 િકગ્રા અને 1 િકગ્રા (1-2 પાઉ ડ) ટલુ ંવજન ઘટાડવાનો દર 
સરુિક્ષત માનવામા ંઆવે છે27. 

સં ુલત અને વૈક પક દવાઓ 
 

લીવરની સમ યાથી પીડાતા લોકો પોતાની િઢચ ૂ ત તબીબી સારવારની સાથે સાથે ક્યારેક સતંિુલત સારવાર 
પ િતઓનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આનાથી તમને સારંુ લાગવામા ંઅને તમારી િ થિત અને સારવાર સાથે વધારે 
સારી રીતે પહ ચી વળવામા ંમદદ મળી શકે. તમે પસદં કરેલી સારવાર પ િત તમારી તબીબી સારવારને અસર 
કરતી નથી તે ખાતરી કરવા, તમે ઉપયોગમા ંલેતા હો તેવી તમામ સારવાર પ િતઓની ચચાર્ તમારે તમારા તબીબ 
સાથે કરવી જોઈએ. 
 

એ મહ વનુ ંછે કે જો તમને હીપેટાઇટીસ “બી” હોય, તો તમે તમારી સારવાર કરનારને જણાવો થી તેઓ તમારા 
તબીબનો સપંકર્ કરી શકે (તમારી તબીબી સારવાર સાથે િવસગંતતા ટાળવા આ જ રી હોઈ શકે) અને ચેપના ફેલાવા 
સામે વધારાની સાવચેતીઓ રાખી શકે.  
 

કેટલીક સારવાર પ િતઓ, મ કે એ પુકં્ચરમા ંરોગ ફેલાવાના વધેલા જોખમને લીધે ખાસ જાગ કતા રાખવાની 
જ ર પડે છે. એ પુકં્ચર કરાવતી વખતે િબ્રિટશ એ પુકં્ચર કાઉિ સલના (BAcC) સ ય પસદં કરવાનો પ્રય ન કરો 
કારણ કે તેઓ પદવી ધોરણ પ્રમાણે િશિક્ષત અચકૂ હોવા જોઈએ અને તેઓએ સરુિક્ષત યવહારની આચારસિંહતાને 
અનસુરવુ ંપડે છે. સારવાર શ  કરતા પહલેા ંખાતરી કરો કે તમે  સપાટી પર સઈૂ જાવ છો તે તાજા પેપર રોલ, 
ટવૂાલ કે ચાદરથી ઢાકેંલી છે. તેમજ ખાતરી કરો કે વાપરવામા ંઆવતા તમામ સાધનો તમારી હાજરીમા ંસીલબધં 
જતંરુિહત પૅકમાથંી ખોલવામા ંઆવે છે. સારવાર પછી ખાતરી કરો કે તમામ સાધનોનો તા કાિલક કચરા પેટીમા ં
િનકાલ કરવામા ંઆવે છે. 
 



ઉપલ ધ ઘણી સતંિુલત અને વૈકિ પક દવાઓની ભલામણ લીવર રોગના લક્ષણો હળવા કરવા માટે કરવામા ંઆવે છે. 
જો કે, લીવર આમાનંી મોટા ભાગની દવાઓની પ્રિક્રયા કરે છે, તેથી લીવરની સમ યા ધરાવતા લોકો માટે તે ઝેરીલી 
બની શકે છે. કેટલીક દવાઓ લીવરને નકુસાન પહ ચાડી શકે અને તમને વધારે ગભંીરપણે બીમાર બનાવી શકે છે.  

ઘણા ંઉ પાદો દવા તરીકે વગીર્કૃત હોતા નથી અને તેથી તેઓ પરવાનો ધરાવતા નથી, નો અથર્ એ થાય કે તમે 
ચોક્કસ ના હોઈ શકો કે તમે કેટલો સિક્રય ઘટક મેળવી ર ા ંછો અથવા તે કેટલો શુ  છે. તબીબી દવાઓથી િવપિરત 
પરંપરાગત હબર્લ (વન પિતજ ય) દવાઓએ કડક િનયમનકારી પ્રિક્રયાઓમાથંી પસાર થવુ ંપડતુ ંનથી, તેથી 
ઉ પાદકોએ સારી રીતે રચેલી િવશાળ અજમાયશોમા ંઅસરકારકતાને સાિબત કરવી પડતી નથી28.  

વન પિતજ ય દવાઓથી કરાતા દાવાઓ િવશે સાવધ રહવેુ ંડાહપણભયુર્ં હોઈ શકે, ખાસ કરીને ઇ ટરનેટ પર કરવામા ં
આવતી જાહરેાતો માટે, કારણ કે તેઓ ખોટી આશા આપતી હોય તેવુ ંબની શકે છે. તમારા તબીબ સાથે આવી સારવાર 
પ િતઓની ચચા કરવી એ એક સારો િવચાર હોઈ શક છે. 
 

ઉપયોગી શ દો 
 
એ ટ -બોડ  (શર ર િવરોધી ત વો) – તમારા શરીર પર હમુલો કરતા પદાથર્ (એ ટી ન) સામે બચાવ પ્રિતિક્રયા 
કરવાના ભાગ તરીકે શરીર ારા ઉ પ  કરવામા ંઆવતુ ંએક પ્રકારનુ ંઇ યનુોગ્લોબિુલન (પ્રોટીન). 
 

એ ટ ન – શરીર પર હમુલો કરતો પદાથર્  વાઇરસનો ભાગ હોઈ શકે. તમારા શરીરનુ ંરોગ પ્રિતકારક સરંક્ષણ 
એ ટી-બોડી ઉ પ  કરીને એ ટી ન સામે બચાવ કરશે. 
 

હ પેટાઇટ સ એકદમ વધવો ( લિમન ટ હ પેટાઇટ સ) – તી  હીપેટાઇટીસ “બી” નુ ંભાગ્યે જ અને અવારનવાર મતૃ 
અવ થામા ંજોવા મળતુ ં વ પ મા ંદદ ની િ થિત ગભંીર કમળો, પેટમા ંસોજો, એ સીફેલોપેથી (ઉપર જુઓ), 
લીવરની વચા પર ગભંીર નકુસાન, રક્ત ાવ, કીડનીની િન ફળતા અને કોમામા ંજવુ ંસિહતના લક્ષણો સાથે બહુ 
ઝડપથી ખરાબ થઈ શકે છે. 
 

હપે ટક – લીવર સબંિંધત કશુ ંપણ. 
 

ઇ નુો લો ુલન (Ig) – તમારા શરીરના પ્રવાહી અને કોિશકાઓની વચામા ંજોવા મળતા એ ટી-બોડી તરીકે કાયર્રત 
િવશાળ પ્રોટીનો  શરીર પર હમુલો કરતા સજીવો, મ કે બેક્ટેિરયા કે વાઇરસ સાથે જોડાઈને તેઓનો નાશ કરે છે. 
 

બળતરા – તમારા રોગ પ્રિતકારક તતં્રનો પહલેો જવાબ, ને સામા ય રીતે ગરમી, સોજો, દુઃખાવો અને મદુૃતાથી 
(પોચાપણુથંી) દશાર્વવામા ંઆવે છે. 
 

કમળો – એવી િ થિત મા ંઆંખોનો સફેદ ભાગ પીળો થાય છે અને વધારે ગભંીર િક સાઓમા ંચામડી પણ પીળી થઈ 
જાય છે. આમ થવા પાછળનુ ંકારણ લોહીમા ંપીળા રંગદ્ર ય – િબિલ િબન; અને િપ મા ં(બાઇલમા)ં લીવરે સામા ય 
રીતે િનકાલ કરેલ કચરાનો ભરાવો હોય છે (િબિલ િબન જુઓ). કમળો સામા ય રીતે લીવર સાથેની સમ યા દશાર્વે છે, 
પછી ભલે તે અ ય પિરિ થિતઓથી કારણભતૂ થઈ હોય.  



સૅરોક વઝન – લોહી પરીક્ષણમા ંનકારા મકથી હકારા મક થતો ફેરફાર, હીપેટાઇટીસ “બી” ના ંચેપ કે રોગ પ્રિતકારક 
િક્રયાના જવાબમા ંએ ટી-બોડીનો (પ્રોટીન પદાથ નો) િવકાસ બતાવે છે. સૅરોક વઝર્ન પછી, એ ટી-બોડીની હાજરી 
આધાિરત યિક્તનુ ંપરીક્ષણ હકારા મક આવશે. 
 

રસી – રસી એવો પદાથર્ હોય છે મા ંચોક્કસ રોગ (એ ટી િનક મટીરીયલ) સામે એ ટી-બોડી ઉ પ  કરવા શરીરમા ં
પ્રાણ પરૂવા પ્રિક્રયા કરેલા એ ટી ન પદાથ  સામેલ હોય છે. બે પ્રકારની રસી હોય છે, જીવતં કે િનિ ક્રય કરેલી (બહુ 
નબળી કે મતૃ), તેમાનંી કોઈ એકથી પણ રોગ થતો નથી. રસી આપવામા ંઆવે યારે તે વાઇરસનો ચેપ લાગવા સામે 
તમને રક્ષણ પરંુૂ પાડવા રોગ પ્રિતકારક પ્રિતિક્રયાને સિક્રય કરશે.  
 

વાઇરસનો ભાર (વાઇરલ લૉડ) – તમારા લોહીમા ંરહલે વાઇરસનુ ંપ્રમાણ. 
 
 

 
 

 

 
 

 


