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 (3/2/2017، معلومات للمرضى )يافعينالالشباب  عند Bااللتهاب الكبدي 

 مة من قبل أطباء مكافحة األمراض الُمعدية.معلومات وقواعد سلوكية. نشرة الوقاية من العدوى الُمقد  

 المعلومات؟هذه  تلّقيت  لماذا 
، وما Bتحتوي هذه النشرة على معلومات حول االلتهاب الكبدي و. Bبااللتهاب الكبدي  مصاب  لقد أظهر فحص الدم بأنك 

 عتبار. الفي ا يضعوهأن  Bينبغي على المصابين بااللتهاب الكبدي 

 ؟Bما هو االلتهاب الكبدي 
يكون الشخص  وقدوبعض سوائل الجسم )مثل السائل المنوي(.  في الكبد والدم يوجدعن فيروس  عبارة   Bااللتهاب الكبدي 

لدى الشخص أية أعراض، فإن االلتهاب الكبدي  تظهرظ ذلك. وحتى إن لم الح  لفترة طويلة قبل أن يُ  Bُمصاباً بااللتهاب الكبدي 

B  شديد العدوى، ويمكن أن تحدث مشاكل في الكبد للشخص الُمصاب بعد سنوات عديدة من العدوى. مرض  هو 

 ؟Bاإلصابة بااللتهاب الكبدي  تحدثكيف 
مليون شخص في  240عدد الُمصابين بالمرض إلى حوالي  ويصل. Bهناك الكثير من األشخاص الُمصابين بااللتهاب الكبدي 

ن عصاب الغالبية العظمى بالمرض تُ . و2016( لعام WHOمنظمة الصحة العالمية ) إلحصاءاتجميع أنحاء العالم وذلك وفقاً 

 انتقاله إليهم من أمهاتهم عند والدتهم. طريق
 

 جميعدون استخدام الواقي الذكري. وتجدر اإلشارة إلى أن  الُمعاشرة الجنسيةعند  Bكما يمكن اإلصابة أيضاً بااللتهاب الكبدي 

دون استخدام الواقي الذكري يمكن أن ينقل فيروس  ،الجنس الشرجي أو الجنس المهبلي أو الجنس الفموي واءً س ،أنواع الجماع

 .Bااللتهاب الكبدي 
 
إلى شخص آخر، أو  Bنقل دم شخص ُمصاب بااللتهاب الكبدي  عندعن طريق الدم، وذلك  كذلك Bينتقل االلتهاب الكبدي  قدو

العينين أو عن طريق  ومثالً والغشاء المخاطي لشخص آخر،  Bبين دم شخص ُمصاب بااللتهاب الكبدي  تالُمسث وحد عند

 الجلد. عند مالمستهالدم العدوى  ينقلاألنف أو الفم أو جرح مفتوح. وال 
 

االحتضان أو  رعبعلى سبيل المثال وخالل التالقي وممارسة الحياة االجتماعية مع األصدقاء،  Bال ينتقل االلتهاب الكبدي 

 أدوات المائدة. كما ال تنتقل العدوى أيضاً من خالل استخدام المرحاض نفسه./األطباق/التقبيل أو مشاركة األكواب

 نقل العدوى إلى اآلخرين؟أفي االعتبار لكي ال  وضعه ما الذي ينبغي عليّ 
 التي تحصل عليها من طبيبك: القواعد السلوكيةينبغي عليك اتباع 

 
  طبيبك إليها. يستدعيكينبغي عليك القدوم إلى زيارات المتابعة عندما 

 بااللتهاب الكبدي  بأنك ُمصاب   ياً جنس عاشرهينبغي عليك إخبار أي شخص ستB. 

 أي كان ُمصاباً محمي  الجماع إذا ما كان شريكك الجنسي غير  عندالواقي الذكري /ينبغي عليك استخدام وسيلة حماية ،

 .Bأو تم تطعيمه ضد االلتهاب الكبدي  Bبدي بااللتهاب الك

 .ينبغي عليك اإلخبار إذا كان دمك ُمعدياً عند تلقيك للرعاية الصحية أو رعاية األسنان 

  ًأو ثقب األذنين، أو أقراط األذنوضع في عمل وشم، أو في  ورغبت  ينبغي عليك أيضاً اإلخبار إذا كان دمك ُمعديا ،

 ه نزيف للجلد.عن ينتجيمكن أن  إجراء تلقي أي  

 .ال تقم أبداً بمشاركة أمواس الحالقة أو فرشاة األسنان مع أي شخص آخر 

  لشخص آخر/ فينبغي عليك اإلخبار بأن   اً مفتوح اً ك جرحدمُ  المسبأن يُ  مثالً وآخر،  ك مع شخص  دم   تالُمسفي حال 

وذلك حتى يتسنى للشخص طلب الحصول على الرعاية الصحية بسرعة  Bدمك يحمل عدوى االلتهاب الكبدي 

 .Bضد االلتهاب الكبدي  اً والحصول على تطعيم مجان

 حاقنال/في حال كنت تستخدم الحقن مع اآلخرين. كما أنه من غير  اأو اإلبر فمن غير المسموح لك مشاركته م 

 دام أوعية المزج المشتركة وغيرها من الملحقات.المسموح لك أيضاً باستخ

  ال يُسمح لك أيضاً بالتبرع بالدم، أو التبرع بالحيوانات المنوية، أو التبرع بالبويضات، أو التبرع باألعضاء لزراعتها

 في شخص آخر.

   من أفراد األسرة يحتاج إلى التطعيم ضد  أو إذا كان هناك فرد   جنسي   يُرجى إخبار طبيبك إذا كان لديك شريك

 . Bااللتهاب الكبدي 
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 قل العدوى إلى اآلخرين:تنتاتباعها لكي ال  ستحس نوالتي يُ  تعليمات النظافة الصحيةأيضاً قائمة  هناك
 ضمادة طبية على الجروح حتى الصغيرة منها./عليك التحقق من وضع الصقة طبية ينبغي 
 ي تضميد الجرح فينبغي عليه استخدام القفازات البالستيكية.إذا كان هناك شخص يساعدك ف 
 ك بوضعها في كيسين بالستيكيين على سبيل المثال قبل التخلص منها.وذلالمواد الموجود عليها دماء بعناية،  غلِّف 
  ها في غسالة المالبس.ت بعض الدماء على المالبس فيمكن غسلُ تناثرإذا ما 
 تُنظ ف ص منه. ، باستخدام منديل ورقي على سبيل المثال، ثم التخل  مثالً  على األرضية رةالمتناث يمكن إزالة بقع الدم

 سائل تنظيف.ببعد ذلك بالماء وجيداً  األرضية

 ؟ ةرة الجنسيشاعمالفي االعتبار قبل  وضعهما الذي ينبغي علّي 
ذكري إذا  واق  /عليك أيضاً استخدام وسيلة حماية. وينبغي Bينبغي عليك إخبار شريكك الجنسي بأنك ُمصاب بااللتهاب الكبدي 

 (.Bأو تم تطعيمه ضد االلتهاب الكبدي  B)أي كان ُمصاباً بااللتهاب الكبدي  كان شريكك الجنسي غير محمي  
  

 اً تطعيم مجانالشريكتك على /العيادة حتى يحصل شريكك/شريكتك إلى الطبيب/أفضل ما يمكنك القيام به هو اصطحاب شريكك

 .عاشرة الجنسيةمُ القبل  Bاللتهاب الكبدي ضد ا
 

 الجنسية مع شخص غير حاصل على التطعيم المعاشرةمن خالل  مثالً وما لخطر انتقال العدوى إليه،  اً شخص إذا عر ضت

بعد ذلك، وذلك لتقليل خطر  اً مجان Bالشخص أيضاً ضد االلتهاب الكبدي ذلك ، فيمكن تطعيم دون استخدام الواقي الذكريو

 في غضون يومين. أُعطي  العدوى. يكون التطعيم أكثر فعالية إذا 

 فيها الذهاب للمتابعة والفحص لدى الطبيب المختص بحالتي؟ ليي ينبغي تعدد المرات ال وما ه
ة واحدة في مر  الزيارة غالباً ما تكون وزيارات المتابعة.  الحضور فيإن طبيبك هو من يُحدد عدد المرات التي يجب عليك فيها 

 السنة، إال أن األمر يحتاج أحياناً إلى المزيد من الزيارات المتكررة.

 ؟ خطير   أمر   Bهل اإلصابة بااللتهاب الكبدي 
 تحدث قدهناك البعض ممن  ولكنال يحدث لهم أي مشكالت في الكبد على اإلطالق،  Bأغلب الُمصابين بااللتهاب الكبدي  إن  

ف بتلي   نيُصابو فقدمن يحدث لهم مشاكل في الكبد ى لإمن إصابتهم بالمرض. وبالنسبة كثيرة لهم مشاكل في الكبد بعد سنوات 

 الكبد أو سرطان الكبد في أسوأ الحاالت.
 

جة إلى تأكد من حصولك على العالج إذا كنت في حاي، وويتحقق منها الطبيب حالة الكبد يفحصعند مراجعة الطبيب بانتظام، 

 .عالجال

 ؟ Bهل هناك عالج ضد االلتهاب الكبدي 
يمكن أن وعالج.  أي   تلق يالشخص العالج إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، إال أن الشباب ال يحتاجون في الغالب إلى  يتلق ى

 كان األمر سارياً عليك.إذا طبيبك بما  يُخبرك
 

 الكبد فقط.في حدوث مشاكل  ها بل يمكنه أن يقلل مخاطر  العدوى نهائياً أو إزالت لج  اال يُمكن للعالج أن يع

 أما ؟/هل يمكنني أن أصبح أبا  
 إنجاب)على سبيل المثال بعد التطعيم( قبل ُمحاولة  Bأن يكون شريكك الجنسي محمياً ضد االلتهاب الكبدي  هم  ممن الونعم! 

 .طفل  
 

إلى الجنين. وفي بعض األحيان يمكنك الحصول على  Bحامالً فهناك طرق لمنع انتقال فيروس االلتهاب الكبدي امرأة  إذا كنت  

تطعيمه  يجري، حيث Bمن االلتهاب الكبدي  وقايةً الطفل  عطىسوف يُ وفي أواخر فترة الحمل.  Bعالج االلتهاب الكبدي 

ةبعد الوالدة، وسيأخذ جرعات إضافية  مباشرةً  خالل أعوامه األولى. وبهذه الطريقة يكون خطر انتقال العدوى إلى  اتمر   لعد 

 الطفل منخفضاً جداً.

 ها؟  فيهل يمكنني العمل في أي وظيفة أو ممارسة أي أنشطة ترفيهية أرغب 
إذا كان ما تفعله في عملك ينطوي على وخز نفسك وأن يعمل في أي وظيفة.  Bلشخص الُمصاب بااللتهاب الكبدي ا ستطيعي

فينبغي عليك مناقشة هذا األمر مع طبيبك. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت غير متأكد من  -ووصول دمك إلى شخص آخر 

 .Bبااللتهاب الكبدي  ما. ولست في حاجة إلى إعالم رب عملك بأنك ُمصاب   لكي تعمل بمهنة   تكدراس ةإمكاني
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 إلىفنرجو منك التحدث ، الشخص للنزيففيها يتعرض  ي قدالتة يرياضإحدى األنشطة الالُمشاركة في في إذا كنت ترغب 

 طبيبك أن يُحدد إذا ما كان يمكنك المشاركة. ويستطيعطبيبك. 

 ما الذي يعنيه هذا األمر؟  -في قانون مكافحة األمراض الم عدية  مشمول   Bااللتهاب الكبدي  إنّ 
من مخاطر اإلصابة ببعض األمراض التي يمكن أن تنتقل إلى  ص للحد  قانون مكافحة األمراض الُمعدية هو قانون مخص   إن  

 .Bعلى سبيل المثال االلتهاب الكبدي ومنها الكثير من األشخاص، 
  

العالج الخاص بااللتهاب  تلق يو اً الحق في الحصول على الرعاية الصحية مجان Bن بااللتهاب الكبدي يولألشخاص المصاب

 مجاناً.  Bالكبدي 
. كما ينبغي عليك أيضاً تقديم المساعدة في اقتفاء أثر 4ها من طبيبك، انظر الفقرة ستلماع القواعد السلوكية التي تينبغي عليك اتب

 .12العدوى، انظر الفقرة 
 

 محافظتك./، فيمكنك االتصال بطبيب مكافحة األمراض الُمعدية في إقليمكأإذا حصلت على قواعد سلوكية وتعتقد أنها خط

 ؟لكما الذي يعنيه ذ -ى اقتفاء أثر العدو
وحتى ال تنتقل العدوى  ،فحصهم من أجل، وذلك Bاآلخرين المصابين بااللتهاب الكبدي األشخاص هم جداً العثور على ممن ال

معهم العالقة /مارست معه نفعليك إعالم طبيبك بالشخص أو األشخاص الذي B. إذا كنت ُمصاباً بااللتهاب الكبدي غيرهمإلى 

أو اإلبر  حاقنم  ال/الحقن إذا تشاركت   مثالً وض لخطر انتقال العدوى إليه بأي طريقة أخرى )أي شخص تعر  الحميمة، أو 

ما تقوم باإلخبار به يكون سرياً، واألشخاص  . إن  Bعليهم إجراء فحص االلتهاب الكبدي  أن   وامعهم(، وذلك حتى يعرف/معه

 الذين تقوم باإلخبار عنهم لن يعرفوا هويتك.
 

 ن في السويد. يدوإذا كانوا موج Bخوتك الختبار االلتهاب الكبدي إيتأكد الطبيب أيضاً من إجراء عائلتك وسوف 

 معرفة المزيد؟في هل ترغب 
 على  Bااللتهاب الكبدي  أخرى عنعلى معلومات يمكن االطالع 
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