
Sveriges Smittskyddsläkarförening 2005-04-18 med anpassning för Norrbottens län 2006-08-22 
Patientinformation och förhållningsregler 
Hepatit A, översättning till arabiska 

  

∗
∗

∗

∗

 
 ٢٠٠٤، األول من يوليو )أ(نوع الوبائي  التهاب الكبد ىمرضلنشرة معلومات 

 
 السويدية لمنع األمراض المعدية الجمعيةنشرة منع انتشار األمراض المعدية صادرة عن . معلومات للمريض والتوجيهات

 .والسيطرة عليها
 

 ؟أو اليرقان) أ ( الوبائيما هو مرض التهاب الكبد
والذي يؤدي عادة إلى التهاب الكبد واإلصابة باليرقان، وإجماال ) أ ( الوبائيبه بإصابتك بفيروس التهاب الكبدلقد أصبت أو يشت

 لفترة تمتد من أسبوعين يًامعدتكون  كيزول المرض من تلقاء نفسه بدون عالج وال يتسبب عادة بأية أضرار طويلة األمد، لكن
 .المرضقبل المرض وحتى فترة أسبوع بعد الشفاء من 

 
 سبل العدوى

في غائط الشخص المريض وينتشر عادة عن طريق الطعام والماء ) أ ( الوبائييمكن العثور على فيروس التهاب الكبد
وعادة ما يصاب أهل السويد بالمرض أثناء سفرهم إلى آما يمكن للمرض االنتشار مباشرة من شخص آلخر، . الملوثين
 .مناعة دائمة ضد هذا المرض) أ (الوبائي يصاب بمرض التهاب الكبدآما تتشكل لدى الشخص الذي . الخارج

 
 نصائح وتوجيهات لمنع المرض من االنتشار

نصائح النظافة في أمراض " األساسية الواردة في نشرة  تعليمات النظافةإتباعلمنع التسبب بالعدوى لآلخرين على المريض 
 . التوجيهات الواردة أدناهإتباعلى المريض  آما يجب ع.(Hygienråd vid tarmsmitta)" األمعاء

 
 :توجيهات إلزامية

 
 . أو المدرسةمريض إلى الحضانةالطفل الينبغي عدم إرسال  
إذا آان عملك يتضمن التعامل مع األطعمة يتوجب عليك إعالم مديرك أو رب عملك عن المرض وفقًا لقانون األطعمة  

T(Livsmedelslagen). 
أو لمسها أو العناية بالرّضع أو المرضى الذي غير المغلفة ال يمكنك، ضمن إطار عملك، تحضير أي نوع من األطعمة  

 .يعانون من ضعف في جهازهم المناعي حتى تتأآد من شفائك الكامل من المرض
 .طبيبك ضروريةيتوجب عليك الحضور إلى مواعيدك الطبية وتوفير العينات المطلوبة لالختبار والتي يعتبرها  

 
، (Smittskyddslagen)منه يعتبر خطرا على الصحة العامة وفقا لقانون األمراض المعدية السويدي تعاني الذي المرض و

لمستشار السيطرة يمكن  ،بناء على طلب المريضو.  التعليمات والنصائح التي يفرضها الطبيبإتباعبالتالي يك ويتوجب عل
، ويمكن العثور على عنوان مستشار السيطرة على األمراض المعدية  النظر في التعليمات أن يعيدعلى األمراض المعدية

(smittskyddsläkaren) في مجلس بلدية (landsting)منطقة المريض، والعنوان هو : 
 

 .آما يمكن العثور على العنوان في دليل الهاتف
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