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لماذا نتحدث عن التهاب الكبد ب و س

ألنها أمراض:

p.4 ...............................................ال ترى

 p.6 ...............................................منتشرة

 p.8 ................................................ خطيرة

p.12 .......................... يمكن نقلها

 p.12  .......................يمكن تجنبها

p.22 .................................   يمكن معالجتها 
             

p.24 ...............يمكن اكتشافها          
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التهاب الكبد، ما هو؟

التهاب يصيب الكبد

الكبد هو عضو حيوّي
الكبد يخّزن، ويحول، ويصنع العناصر األساسية لوظائف 

الجسم البشري. كما أنه يزيل السموم

3

قد يصاب الكبد بالتهاب نتيجة المواد السمّية مثل الكحول، 
وبعض األدوية والفطريات. وقد يصاب بسبب بعض 

الفيروسات.

التهاب الكبد ب وس مرض فيروسي، أي يسببه الفيروس.

فيروس التهاب الكبد ب فيروس التهاب الكبد س
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ما هي عالمات التهاب الكبد ب أو س
في أغلب األحيان ال توجد أعراض

ال نشعر بأننا مرضى
ال نعرف أننا مصابون بالمرض

5

أحياناً وفي بداية اإلصابة نشعر بالتعب واأللم 
والغثيان. كما قد نصاب باليرقان )االصفرار(

الطريقة الوحيدة لمعرفة اإلصابة بالتهاب الكبد ب أو 
س هي الفحص
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التهاب الكبد ب و س... هي أمراض منتشرة؟

التهاب الكبد ب و س... هي 
أمراض منتشرة

معظم الناس المصابون بالمرض ال يشعرون بإصابتهم

7

في العالم ....
شخص واحد من كل ثالثة في اتصال مع الفيروس ب أو س

شخص واحد من كل اثني عشر مصاب بالتهاب كبد مزمن ب أو س
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10%

1%

89%

التهاب الكبد ب...هل هو خطير؟
في العالم ....

في اتصال مع 
للفيروس 

ملياران اثنان

التهاب مزمن: يستمر الفيروس 
بالتكاثر في الكبد )%10( 

التهاب خاطف : يدمر 
الفيروس )1%( من الكبد

الشفاء: يتم طرد الفيروس 
من الجسم بنسبة )%89(

9

000 600 وفاة بالسّنة
80%

تطور اإلصابة دون عالج، من 20 إلى 30 سنة

أسبوع واحد

التلّيف التليف الكبدي
) من 20 إلى 40 %(

السرطان
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80%

20%

التهاب الكبد س هل هو خطير؟
في العالم ....

تماس با اين 
ويروس

200 مليون

تطور اإلصابة دون عالج، من 20 إلى 30 سنة

التهاب مزمن: يستمر 
الفيروس بالتكاثر في الكبد

الشفاء: يتم طرد الفيروس 
من الجسم بنسبة

11

تطور اإلصابة دون عالج، من 20 إلى 30 سنة

350 000 وفاة بالسّنة

التلّيف التليف الكبدي
) من 20 إلى 40 %(

السرطان
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90%

4%

التهاب الكبد ب وس ...كيف ينتقل؟

إذا كانت األم مصابة فينتقل منها إلى الجنين 
خالل الحمل أو الوالدة

كيف نتجنب التهاب الكبد في هذه الحالة 

كيف نتجنب التهاب الكبد في هذه الحالة في حال التطعيم

يوجد لقاح فّعال ودون أضرار جانبية 
ضد التهاب الكبد ب للفئات العمرية 

كلها
عندما نكون مطّعمين ضد التهاب 

الكبد ب فليس هناك خطر على 
اإلطالق من اإلصابة بهذا المرض 

أو نقله

ال يوجد لقاح اللتهاب 
الكبد سي حتى اليوم

13

كيف نتجنب التهاب الكبد في هذه الحالة 

عندما تكون األم مصابة بالتهاب الكبد 
ب، نقوم بتطعيم الجنين بلقاح مصلي 

خاص

ال يوجد تطعيم مصلي فعال ضد 
التهاب الكبد س للجنين ولكن خطر 

في حال التطعيمانتقال العدوى

أين يمكننا الحصول على التطعيم
عند الطبيب

في أي مركز للتطعيم المجاني
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التهاب الكبد ب وس ...كيف ينتقل؟

من خالل عالقة جنسية دون الواقي الذكري مع شخص 
مصاب:

قد يتم نقل المرض عن طريق الذكر أو الشرج أو الفم بقطع النظر 
عّما إذا كانت العالقة بين الرجل والمرأة، أو بين مثليي الجنس.

فيروس التهاب الكبد س ال 
ينتقل عن طريق السوائل 

تعدد العالقات الجنسية مع شركاء مختلفين يزيد 
من احتمال وقوع اإلصابة بالتهاب الكبد

الجنسية، ولكن الخطر يكمن في حال االتصال 
مع الدم: خالل الدورة الشهرية مثالً، أو مع وجود 

جرح، أو من خالل عالقة جنسية عنيفة تسبب 
جروحاً ما.

15

كيف نتجنب التهاب الكبد في هذه الحالة

في حال استخدام الواقي الذكري أو األنثوي

واستخدام المراهم الطبية 
التي تقلل من خطر تمزق 

الواقي الذكري وبالتالي 
من خطر اإلصابة
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التهاب الكبد ب وس ...كيف ينتقل؟

خالل تلقي العالج في بعض البلدان أو في فرنسا قبل العام عن طريق الدم
:1992

نقل الدم، أو إجراء العلميات المعقدة، أو خالل اإلنعاش، أو أثناء 
العالج بمواد طبية غير معقمة

من خالل التشارك في استعمال مواد 
تنظيف قد تكون على اتصال بالدم

17

كيف نتجنب التهاب الكبد في هذه الحالة

من خالل إعادة  استعمال مواد تنظيف 
تستخدم في

األصل لمرة واحدة.
االشتراك مع اآلخرين في استعمال آالت تنظيفهم الشخصية 



18

التهاب الكبد ب وس ...كيف ينتقل؟من خالل إعادة  استعمال مواد تنظيف تستخدم في

من خالل تبادل جميع اآلالت أو األدوات ذات عن طريق الدم
العالقة بالمخدرات بما في ذلك القطن والمالعق 

وجميع أدوات استنشاق المخدرات

عند رسم الوشم، أو الثقب، أو التشطيب 
باستعمال آالت تم استعمالها سابقاً، مثل 

الحقن والحبر أو 
المجوهرات.

19

من خالل إعادة  استعمال مواد تنظيف تستخدم في

عند تعاطي المخدرات حتى 
باستخدام أدوات جديدة 

وشخصية.

من خالل الذهاب إلى متخصص يستعمل 
مواد معقمة
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ال يوجد خطر من انتقال العدوى اللتهاب الكبد ب و س

يوجد احتمال ضعيف لنقل العدوى بالتهاب 
الكبد ب و س من خالل القبلة العميقة في بداية 

المرض

21
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إذا أصبنا fالتهاب الكبد ب أو س
يوجد عالج

فيما يتعلق بالتهاب الكبد ب، العالج ال 
يشفي تماماً ولكنه يوقف تكاثر الفيروس 

ويسمح لنا بالحياة بشكل طبيعي.

عندما نكون مصابين بالمرض، فإنه من الهام:

عدم إيقاف الدواء خالل فترة المعالجة التي يحددها 
الطبيب

مراجعة الطبيب بانتظام وإجراء الفحوص المالئمة على 
الدوام

التحدث مع اآلخرين والعائلة وطلب المساعدة 
عند الحاجة

23

في حالة التهاب الكبد س فإن العالج 
يساهم في الشفاء التام في أغلب االحيان.

تجنب اإلكثار من الكحول، والقنب )الحشيش(، والتبغ، 
والوزن الزائد،وكل تلك األشياء  تساهم في زيادة 

خطورة المرض.
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كيف نعرف بأننا مصابون بالتهاب الكبد ب أو س
بإجراء الفحص

هو فحص خاص للتأكد من وجود الفيروس من عدمه.
من أجل االطمئنان، أو اتباع العالج المناسب قبل اشتداد المرض، ولحماية عوائلنا 

والمحيطين بنا أيضاً.

فحص تقليدي:  عن 
طريق أخذ عينة من 

الدم )يومان(

أين يمكن إجراء الفحص

مع وصفة من الطبيب في مخبر التحاليل الطبية
دون وصفة طبية في مركز الفحص المجاني 

)CDAG ( والشخصي
في جمعيات معينة

20 min.

25

إذا كان االختبار يكشف عن وجود التهاب للكبد، فيتوجب إجراء فحص 
عن طريق أخذ عينة من الدم للتحق من النتيجة

فحص سريع: عن طريق الوخز في 
طرف اإلصبع )عشرون دقيقة(.

إذا بين الفحص عدم وجود االلتهاب فال يعني عدم اإلصابة به 
!مستقبالً، فقد نصاب به في حال تعرضنا لمسببات المرض.
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أنواع التهاب الكبد األخرى، ما هي؟
هي نادرة الحدوث كما أنها أقّل خطراً

يمكن أن نصاب في نفس الوقت بأكثر من التهاب كبد مختلف، مما يزيد من تعقيدات المرض

االنتشار وعدد 
الوفيات في العالم

التهاب الكبد ألف
1.4 مليون حالة في العام
سبعة آالف وفاة في العام
نادر الحدوث في فرنسا

العدوى

التطور

عالج

وقاية

به خصوص آب و غذائ آلوده 
با مواد نجاست )نا بودئ آب(

شفاء تلقائي: 99 %

التهاب خاطف 1 %

27

التهاب الكبد دال التهاب الكبد إي
نصاب به في نفس الوقت أو بعد اإلصابة بالتهاب 

الكبد ب
يستعمل الفيروس دال الفيروس ب من أجل تكاثره

عشرة مالين لديهم اإلصابة المزمنة

عشرون مليون حالة في العام
سبعون ألف وفاة في العام

نادر جداً في فرنسا

شفاء 20 %

التهاب مزمن 80 %

شفاء 99 %

التهاب خاطف 1 %

من خالل لحم الخنزير أو الغزالن المصابة
من خالل المياه أو األغذية الملوثة
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