
શુ ંહુ ંહપટાઈટીસે  બીનુ ંજોખમ ધરાવુ ં ?ં  



તે શુ ંછે? 
 
હપટાઈટીસે  બી એ વાયરસ છે નાથી યકતમાૃ  ંચપે  લાગે છે અને ગભીરં  

યકતૃ  રોગ થઇ શકે છે. યકતૃ  એ મહત્વનો ભાગ છે અને તે આહાર અને 
નકશાનકારકુ  રસાયણના પાચન, આવ યક ોટીન્સ તૈયાર કરવા અને 
આવ યક િવટાિમન્સ, મીનર સ, આયન્સર્ અને સગસનાુ ર્  સ હં  માટે 
જવાબદાર છે. 
 
તે કવે ં ુસામાન્ય છે? 
 
કોઇપણ સમયે િવ મા ંઆશરે 350 િમલીયન લોકો હપટાઈટીસે  બીથી 
ચપ તે  છે. 
 
ઇંગ્લન્ડે  અને વ સમાે  ં િતવષર્ આશરે 600 – 800 નવા ંકસોે  ન ધાય છે, મા ં
મા  વ સમાે  ંજ િતવષર્ 50 – 60 કસોે  હોય છે. અન્ય દશોનીે  સરખમાણીએ 
ન ધાયલે કસોનીે  સખ્યાં  ઓછી છે પરતં  ુઘણા ંલોકોને રોગ હોઇ શકે છે અને 
તનાે  િવશે ખબર હોતી નથી. 
 
લક્ષણો શુ ંછે? 
 
હપટાઈટીસે  બીનો ચપે ઘણા ંલોકોને હોય છે તઓને  ેખબર નથી કે તઓે 

ચપ તે  છે કારણ કે તનાે  કોઇ લક્ષણો તઓે ધરાવતા નથી. અન્યને િવ તતૃ 
લક્ષણોનો અનભવુ  થાય છે યારે તઓને  ે થમ વખત ચપે લાગે છે. ફ્લ-ુ
વી િબમારી, ખબૂ થાક, ભખૂ ઘટવી, ચામડી અને આંખો પીળી પડવી 

(કમળો); અને/અથવા ઘ  પશાબે  વા લક્ષણોનો સમાવશે થાય છે. ચપે 
ધરાવતી કોઇપણ યિક્ત તને ં ુઅન્યમા ંવહન કરી શકે છે, પછી ભલે તઓે 
કોઇ લક્ષણો ધરાવતા ન હોય અથવા તમને ે ખ્યાલ ન હોય કે તઓે 
ચપ તે  છે.  હપટાઈટીસે  બી સામાન્ય રીતે લોહી તપાસ ારા ઓળખી 
શકાય છે. 



હપટાઈટીસે  બી િવશે થોડી વધ ુમાિહતી 
 
મોટા  ભાગના લોકો  પખ્તુ  વય ેચપ તે  થાય છે, તઓે ચપમાથીે ં  

સપણપણં ૂ ેર્  સાજાં થઇ જાય છે. તમે છતા,ં દરકે  100 લોકોમાથીં  ચપ તે  હોય 
છે:  

• 1 યિક્ત ચપે  બાદ તરતુ ં  તી  યકતૃ  િન ફળતાથી પીડાય છે; અન ે

• આશરે 5 યિક્તઓને આગળ જતા ંલાબાં  ગાળાનો ચપનોે  િવકાસ 
થાય  છે Ð ઓ ચપનાે  વાહક બનીને અન્યોમા ંચપને ં ુવહન કરે છે. 
આ વાહકોમાથીં  આશરે 1 ને જીવનના પછીના ભાગમા ંગભીરં  યકતૃ  
રોગ થાય છે. 

 
હપટાઈટીસે  બી નો ચપે  ધરાવતા બાળકો વધ ુસભિવતં  રીતે વાયરસના વાહક 

બને છે, પરતં  ુતરતુ ં  ચપનાે  લક્ષણો પખ્તોનીુ  સરખામણીએ ઓછા દિશત કરે 

છે. ઘણીવાર ચપ તે  બાળક તનાે /તણીનાે  જીવનમા ંવાયરસનુ ંવહન 
કરશે અને વધ ુસભિવતં  રીતે લાબાં  ગાળે ગભીરં  યકતૃ  રોગ તમને ે થશે. 
 
હજુ હપટાઈટીસે  બી નો કોઇ ઉપચાર નથી પરતં  ુઅમકુ સારવાર છે  યકતનૃ ે 
વધ ુખરાબ થવાથી અને વાયરસના વધવાથી થતા યકતૃ  નકશાનનુ ે 
અટકાવવામા ંમદદ કરે છે. આ સારવારની અસરોમા ં યિક્તગત તફાવત 
હોય છે. 
 
ચપીે  હપટાઈટીસનાે  અન્ય કારો છે, મ કે હપટાઈટીસે  એ અને હપટાઈટીસે  
સી, અને તઓે હપટાઈટીસે  બીથી અલગ છે. 



લોકો કવીે  રીત ેચપ તે  થાય છે? 
 
ચપ તે  લોકોના લોહીમા ંઅને અન્ય શરીર વાહીઓમા ંહપટાઈટીસે  બી 
વાયરસ હાજર હોય છે. તે ખબુ ચપીે  છે. એક યિક્તમાથીં  બીજી યિક્તને 
ચપે  ફલાવાનાે  મખ્યુ  માગ  આ મજબુ  છઃે  

• ગભર્િનરોધી આવરણનો  ઉપયોગ કયાર્ િવના ચપ તે  યિક્ત 

સાથે જાિતય સબધં  બાધવોં  ( ી / પ ષુ  અને પ ષુ  / પ ષુ  

સભોગં ). શરીર વાહીમા ંવાયરસ હોય છે આથી આ જોખમ 
છે; 

• ચપ તે  માતામાથીં  તનાે  બાળકને; 

• દવા ઇન્ ક્શન સાધનો સિહયારા વાપરવાથી (સોય, િસરીન્જ, 

ચમચી, પાણી અને િફ ટસનોર્  સમાવશે થાય છે); 

• ટથ શુ , રઝરે  અથવા ટટે ુ અને શરીર દણાં  માટનાે  સાધનોના 
સિહયારા ઉપયોગથી જો તનેે યોગ્ય રીતે સાફ કરવામા ંઆ યા ન 

હોય તો; અથવા 
• લોહીથી લોહીનો  સપકં ર્  ારા (ઉદાહરણ તરીકે દિષતૂ  લોહી 

અથવા લોહી ઉત્પાદનો મળવવાથીે ). 



કોણ જોખમ ધરાવ ેછે? 

 
નીચનાે  સમહનાૂ  લોકો હપટાઈટીસે  બીના ચપ તે  થવાનુ ંિવશષે જોખમ 

ધરાવી શકે છે:  
 
• ચપ તે  માતાને જન્મલે બાળકો; 

• ચપ તે  હોય તનાે  સાથીદાર, બાળક, અથવા ઘરના સભ્ય; 

• તઓે યા ંકામ પર હોય ત્યા ંશરીરના ચપ તે  વાહી સાથે સપકમાં ંર્  

આવી શકાય, ઉદાહરણ તરીકે ડોકટસર્, નસ , ડિન્ટ ટ્સે , લ અિધકારી, 
અથવા પોલીસમને ; 

• વારવારં  જાતીય સાથીદાર બદલાવતા હોય તવાે  કોઇપણ, ખાસ કરીને 

જો તઓે હમશાં ે  ગભિનરોધીર્  આવરણનો  ઉપયોગ કરતા ન હોય; 

અથવા 
• દવાના ઇન્ ક્શન લતાે  હોય અને સિહયારા ઇન્ ક્શન સાધનો ઉપયોગ 

કરતા હોય તવાે  કોઇપણ. 
 
જો તમે િવચારતા હો કે તમારા અથવા તમારા પિરવારમા ંકોઇ પર, િવશષે 

જોખમ છે તો તમારા ડોકટર, ક્ટીસે  નસર્, અથવા નીટો-યરીનરીુ  મિડસીને  

(જીયએમુ ) ક્લીનીક સાથે તનીે  ચચાર્ કરવી જોઇએ. 
 
હપટાઈટીસે  બી યા ંસામાન્ય હોય તવાે  કોઇ દશમાે  ંજો તમે મસાફરીુ  કરતા 
હો તો પણ તમ ેિવશષે જોખમ ધરાવો છો. તમારા જીપી, ક્ટીસે  નસર્, અથવા 
ાવલે ક્લીનીક સાથે તમ ેરસીકરણની આવ યકતાની ચચાર્ કરી શકો છો 
ઓ રસીકરણ પર અને વધ ુજોખમી કાય   િવદશગમને  દરિમયાન 

ટાળવા જોઇએ તનાે  િવશે સલાહ આપી શકશે.  
 



હપટાઈટીસે  બી ચપથીે  શુ ંહુ ંસરક્ષાુ  મળવીે  શકુ ?ં 

 
હા. ખબુ અસરકારક રસી ઉપલબ્ધ છે. જો તમ ેમાનતા હો કે તમ ે
હપટાઈટીસે  બીનુ ંિવશષે  જોખમ ધરાવો છો તો તમારા જીપી, ક્ટીસે  નસર્, 
અથવા થાનીક જીયએમુ  ક્લીનીક સાથે વાત કરો. તમારે સરક્ષાુ  માટે 
તમારે રસીકરણ કરાવવુ ંજોઇએ કે કમે  તનોે  િનણયર્  લવાે  માટે અને તમારા 
જોખમો કમે  ઘટાડવા તનાે  િવશે માગદશનર્ ર્  આપવામા ંતઓે તમારી મદદ 
કરશે. 



હપટાઈટીસે  બી રસીકરણ શુ ંછે?  
 
હપટાઈટીસે  બી રસીકરણ સામાન્ય રીતે 3 ઇન્ ક્શનના કોસમાર્  ંઆપવામા ં
આવે છે. આ રસી ખબુ સરિક્ષતુ  છે અન ેિવ ના ઘણા દશોે  બાળક 
રોગ િતકારકશિક્ત કાય મમાર્  ંરસીનો સમાવશે કરે છે.  સપણં ૂ ર્ સરક્ષાુ  માટે 
તમ ેઆખો કોસર્ પણૂર્ કરો તે મહત્વનુ ંછે. 
જો તમે માનતા હો કે તમ ેહપટાઈટીસે  બીનુ ંિવશષે જોખમ ધરાવો છો તો 
તમારા જીપી અથવા ક્ટીસે  નસર્ સાથે વાત કરો. અથવા તો ખાનગી, ગપ્તુ  
સલાહ અને તપાસ માટે તમારા થાિનક જીયએમુ  ક્લીનીકનો સપકં ર્ કરો. 
 
હુ ંવધ ુમાિહતી ાથીં  મળવીે  શકીશ? 

 
તમ ેNHS Direct Wales (એનએચએસ ડાયરક્ટે  વ સે ) ને અહીં ફોન કરી 
શકશો  
0845 46 47 
અથવા 
Public Health Wales (પબ્લીક હ થે  વ સે )ની વબસાઇટનીે  અહીં મલાકાતુ  

લો: 

www.publichealthwales.wales.nhs.uk/ 
 
અથવા અહીંથીઃ 
 
The British Liver Trust (ધી િ ટીશ લીવર ટ) 
2 Southampton Road, Ringwood, BH24 1HY 
િ  હ પલાઇને : 0800 652 7330 

સામાન્ય પછપરછોૂ : 01425 481320 

ફક્સે : 01425 481335 

ઇમઇલે : info@britishlivertrust.org.uk 

www.britishlivertrust.org.uk 
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