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Payo sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital 

Acute Hepatitis 
 

 

(1) Mga Tip sa Pag-alaga sa Mayroong Acute Hepatitis sa Bahay 

 Ang acute hepatitis ay karaniwang sanhi ng mga virus. Ang iba pang mga 

posibleng dahilan ay ang labis na pagkonsumo ng alkohol o ilang mga droga, 

atbp. 

 Pagkatapos makahanap ng medikal na panggagamot, at paginum ng gamot at 

pamamahinga sa bahay, ang karamihan sa mga pasyente na may acute viral 

hepatitis ay maaaring gumaling nang paunti-unti sa ilang linggo hanggang 6 

na buwan. 

 Ang mga karaniwang sintomas ng hepatitis ay ang kulay ng tsaa ng ihi, 

pagkapagod, pagkawala ng gana sa pagkain, jaundice, atbp. Ang mga taong 

may mga sintomas sa itaas ay dapat humingi ng medikal nang maaga 

hangga’t maari. 

 Dapat sundin ng mga pasyente ang medikal na payo at sundin ang sumusunod 

na mga tagubiling pangkalusugan sa tahanan: 

- magpahinga sa bahay (mangyaring ipagbigay-alam sa doktor kung 

kinakailangan ang sertipiko ng pagliban dahil sa sakit); 

- gumamit ng hiwalay na mga kagamitan para sa pagkain at hiwalay itong 

hugasan (o gumamit ng disposable na mga kagamitan sa pagkain at 

itapon nang maayos pagkatapos gamitin); 

- gumamit ng isang disenpektante na pangbahay upang linisin ang 

inodoro o lalagyan pagkatapos magamit;  

- ang pasyente at mga miyembro ng pamilya ay dapat maghugas ng mga 

kamay, bago kumain at pagkatapos gamitin ang banyo;  

- Ang ilang mga virus ng hepatitis (tulad ng B, C & D) ay maaaring mailipat 

sa pamamagitan ng pakikipagtalik, ang mga pasyente ay dapat gumawa 

ng angkop na mga hakbang sa pag-iingat na itinagubilin;  

- bawasan ang pagkain ng taba, dagdagan ang carbohydrate, mataas sa 

protina na pagkain at gulay sa kinakain. Kumain ng pagkain nang maliit 

at sa mas madalas na paraan upang mabawasan ang paglubo ng tiyan;  
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- ihinto ang paninigarilyo at pag-inom ng alak; 

- Uminom ng gamot at dumalo sa panahon ng follow-up na naka-iskedyul;  

- Kung lumala ang kondisyon (hal. mataas na lagnat, malubhang sakit ng 

tiyan, tuluy-tuloy na pagsusuka, mahinang pagkain o pagkalito), agad na 

pumunta sa kalapit sa departamento ng Aksidente at Emergency para sa 

medikal na atensiyon.  

 Sa panahon ng follow-up, ipapaliwanag ng doktor ang kondisyon at ang plano 

ng panggagamot, batay sa klinikal na pag-unlad at mga ulat ng laboratoryo.  

 Kung ang mga miyembro ng pamilya o mga kamag-anak ay nababahala 

tungkol sa impeksyon, maaari silang dumalo sa isang pangkalahatang 

outpatient na klinika o kumunsulta sa isang nakarehistrong medikal na 

practitioner upang alamin ang pangangailangan para sa mga pagsisiyasat at / 

o pagbabakuna. 

 Karamihan sa mga kaso ng acute hepatitis ay maaring gamutin bilang 

outpatient. 

 Ang nagtataglay ng hepatitis B ay dapat na ipagbigay-alam ito sa propesyonal 

na tagapangalaga ng kalusugan sa bawat medikal na pagkonsulta.  

 

(2) Pag-iwas sa Hepatitis 

 Iwasan ang kumain ng kontaminado o hindi sapat na pagkaluto ng kabibe;  

 Iwasan ang pagbabahagi ng mga panturok para sa mga iniksiyon;  

 Gumamit ng condom sa panahon ng sekswal na aktibidad at iwasan ang kaswal 

na pagtatalik;  

 Kumonsulta sa iyong doktor ng pamilya sa mga pagbabakuna ng hepatitis. 
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