
SECTION>HCV02 NEWLY DIAGNOSED LANGUAGE>ARABIC DATE REVISED>JULY 2016 Page>1 of 5 

 

 

  حديثي التشخيص. 2>إلتهاب الكبد سي 

 ؟ سيالكبد هو التهاب ما  1.2

 على الكبد؟ سيكيف يؤثر التهاب الكبد  2.2

 ؟سيكيف تصاب بالتهاب الكبد  3.2

 ما هو النوع الجيني؟ 4.2

 ؟سيما هى أعراض التهاب الكبد  5.2

 كيف يكمنني منع انتقاله لآلخرين؟ - سيأنا مصاب بالتهاب الكبد  6.2

 هل أستطيع ممارسة الجنس؟ 7.2

 اإلصابة المتزامنة بفيروسات أخرى 8.2

 ما هو تأثير الكحول والمخدرات؟ 9.2

 حافظ على صحتك و إعتِن بنفسك 10.2

 

 ؟ سيما هو التهاب الكبد  1.2

كلمة "هيباتيتس" تعني التهاب الكبد. تناول المشروبات الكحولية بكثرة ، بعض األدوية والكيماويات وبعض الفيروسات 

، فيروس التهاب  أتهاب الكبد هى فيروس التهاب الكبد يمكن أن تسبب التهاب الكبد. الفيروسات الرئيسية التي تسبب ال

. هذه الفيروسات مختلفة عن بعضها لكن الشيء المشترك بينهم أنهم يؤثرون على سيأو فيروس التهاب الكبد  بيالكبد 

 .الكبد

يمكن أن يسببا التهاب مزمن بالكبد، أي التهاب بالكبد يستمر لفترة  سيوفيروس التهاب الكبد  بيفيروس التهاب الكبد 

. سي. ال يوجد تطعيم للوقاية من التهاب الكبد بيوالتهاب الكبد  أشهور. يوجد تطعيم للوقاية من التهاب الكبد  6أطول من 

 .سيالمسبب اللتهاب الكبد  سيهذا الكتيب هو أساسا عن فيروس الكبد 

 

 على الكبد؟ سيكيف يؤثر التهاب الكبد  2.2

 كبد هام جداً لحياة االنسان ألنه يؤدي وظائف كثيرة والتي تحافظ على صحتك. الكبد:ال

  والهرمونات ، والمخدرات وغيرها من السموم ينقي الدم من النفايات ، 

  ّفرز في الدم السكريات والدهون والبروتينات ن وي  يّصنع ويخز 

 يساعد على هضم الطعام 

  ّن الفيتامينات والمعادن والحديديخز 

HCV – Newly diagnosed  
(Language: Arabic) 
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 طويلة من الزمنلكبد على مدى فترة وضرر با مزمنالتهاب سبب ييمكن أن  سيفيروس التهاب الكبد 

تليف . التليف. ويسمى هذا في الكبد ندبةمما يؤدي إلى حدوث دمر ، تتلف وتمرور الوقت ، المزيد من خاليا الكبد وب

من  قليل. في عدد تليف الكبديمنعه من العمل بشكل جيد. ويسمى هذا و كبديمكن أن يؤدي إلى حدوث صالبة في ال الشديد

 الكبد يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد وسرطان الكبد.ب ةر جسيماضرالحاق أالحاالت ، 

تأثر ييمكن أن يؤثر على الناس بطرق مختلفة. بعض الناس ال تتأثر في حين أن البعض اآلخر يمكن أن  سيالتهاب الكبد 

من  ونتخلصي سي٪ من االشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد  25بشكل خطير. وأظهرت الدراسة ان نحو 

أما . لآلخرين الفيروس وانقلأن يوال يمكن انهم يصبحون غير مصابين بالفيروس ف اشهرا. لذ 12س في غضون الفيرو

 قد يؤدي إلى تلف الكبد بعد سنوات عديدة. سيالتهاب الكبد ، فإن فيروس الخلص من الذين لم يستطيعوا الت

 التهاب الكبد "سي"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيروسبشخص يصاب  100من كل 

 التهاب الكبد "سي"
بصورة من الفيروس  ونتخلصي 25

 األولى شهرا 12 طبيعية خالل

هم لكن ماجسأالفيروس في  مرستي 75

 ظاهرةمن أعراض  ونعانقد ال ي

 30في  تكوندون عالج طبي ، ستب

 - 10 ظاهرة خاللأعراض تصبح منهم 

 اإلصابة منعاما  15

من سنة  20بعد دون عالج طبي ، ب

 مرضبمنهم  10 وف يصابالعدوى س

 الكبدفي خطير 

الكبد أو في فشل وف يصابوا بس 5

 نويموت قدسرطان الكبد ، و
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 ؟سيكيف تصاب بالتهاب الكبد  3.2

شخاص غالبية األ مجرى دم شخص آخر.إلى مصاب شخص دم عن طريق دخول  سيفيروس التهاب الكبد ينتقل 

حقن المخدرات مثل في المستخدمة  دواتعن طريق تبادل األوا بيفي أستراليا قد أص سيالتهاب الكبد المصابين ب

عن طريق يمكن أن تكون انتقلت اليهم العدوى ولدوا في الخارج  لذينمن اكثير و أو المنشطات.سبيد  وأالهيروين 

،  نوحتى اآلالسابق.  التطعيم في وأالتجميل  وأعالج األسنان  وأ ةالطبية أثناء االجراءات غير معقماستعمال أدوات 

 يمكن أن ينتقل بهذه الطريقة في بعض البلدان.  سيالتهاب الكبد 

 عن طريق : سيفيروس التهاب الكبد  يمكن أيضا أن ينتشر

 الطريقة العدوىانتقال  خاطرم

 حقن المخدرات دواتخدام أأو إعادة استالمشاركة  عالية المخاطر

 ةالطبية أثناء االجراءات غير معقماستعمال أدوات  عالية المخاطر

 الخارج التطعيم في وأالتجميل  وأوعالج األسنان أ

 ةغير معقمباستعمال أدوات  لوشم وثقب الجسما عالية المخاطر

 الوخز بابر الحقن بطريقة عرضية متوسطة / منخفضة المخاطر

 خاللهاأو  من األم للطفل قبل الوالدة نخفضة المخاطرمتوسطة / م

فرش الحالقة و شفراتالمشاركة في استعمال  منخفضة المخاطر

 األسنان

 1990ل الدم في أستراليا قبل عام قن منخفضة المخاطر

 1990ل الدم في أستراليا بعد فبراير عام نق مخاطر منخفضة جدا

بين  اتصال دمحدوث ون النشاط الجنسي )د مخاطر منخفضة جدا

 (شخصين

 الرضاعة الطبيعية )من الثدي( مخاطر منخفضة جدا

 
 مصادر:

www.ntahc.org.au    هل أنا في خطر؟"  - ”سي“"التهاب الكبد 

www.hepatitisaustralia.com  حقائق" تحدث العدوىكيف ”: سي“"التهاب الكبد 

 www.health.gov.au "الثاني"صدار اإل -” سي“لتهاب الكبد المرجعي الوطني الدليل ال 

http://www.ntahc.org.au/
http://www.ntahc.org.au/
http://www.hepatitisaustralia.com/
http://www.hepatitisaustralia.com/
http://www.health.gov.au/
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اق ، ن، والعاألخرى الحشرات  وأالبعوض كما أن . ةاالجتماعي عالقاتعن طريق ال سيال يمكن أن ينتشر التهاب الكبد 

احيض ، وأواني الطعام وغسل المالبس والمر واألطباقوالتقبيل ، والعطس والسعال ، وتقاسم المأكوالت، والمشروبات 

 .سيل التهاب الكبد اقتن تؤدي إلى اال

 ما هو النوع الجيني؟ 4.2

ينية مختلفة لفيروس التهاب النوع الجيني هو نوع فيروس التهاب الكبد سي الذي تحمله . يوجد على األقل ستة أنواع ج

زم لفترة العالج الالكبد سي . من المهم معرفة النوع الجيني الذي تحمله ألنه يحدد نوعية األدوية التي تحتاجها و الوقت ال

 . ان النوع الجيني ال يشير الى شٌدة اصابة الكبد .

  ؟سيما هى أعراض التهاب الكبد  5.2

والبعض اآلخر الذين يعانون ، فإن أية أعراض لسنوات عديدة. يعانون من ال  سيالتهاب الكبد مصابين ببعض ال

الغثيان والتعب الشديد وااللم أو عدم الراحة حول الكبد. الطريقة  عانون منشبه االنفلونزا. بعض الناس قد ياألعراض ت

طلب تحليل الدم الذي يمكن الحصول عليه من هى  سيفيروس التهاب الكبد قد تعرضت ل تالوحيدة لمعرفة ما إذا كن

 الطبيب.

 كيف يكمنني منع انتقاله لآلخرين؟ - سيأنا مصاب بالتهاب الكبد  6.2

  في البيت :

 األظافرقصافة شفرات الحالقة أو فرشاة األسنان أو  ة في استعمالشاركعدم الم 

  التبييض  مواد الصابون ، الماء الدافئ ومطاطية ، لدم بعناية باستخدام قفازات لتنظيف أي انسكاب 

 ضمادات الجروح  ملطخة بالدم مثل شياءوضع أي أ bandaids  ،سدادات قطنية الغيارات الطبية ، 

(tampons)  ؛  صندوق النفاياتفي كيس من البالستيك قبل طرحها في ، والمناديل الصحية 

  :عن طريق الحقنالمخدرات تستعمل إذا كنت 

خاصة ال الحقن أدواتجديدة وغيرها من الاستخدام دائما اإلبر والمحاقن ،  عن طريق الحقنالمخدرات تستعمل إذا كنت 

وفيروس التهاب  سيالمخدرات يمكن ان يؤدي الى انتقال فيروس التهاب الكبد  المشاركة في استعمال أدوات حقنبك. 

 أدواتعلى التخلص من دائماً حرص إوفيروس نقص المناعة البشرية ، الفيروس الذي يسبب مرض اإليدز.  بيالكبد 

 .االحقن الخاصة بك بعناية بحيث ال يستطيع شخص آخر استخدامه

  عند السفر إلى الخارج :

شخص بدم دم اتصال كل الوقت والحد من الممارسات التي تنطوي على  ”الدمبخصوص  يعو“لديك كون يمن المهم أن 

 ينبغي تجنبه.  ةغير معقمبأدوات حقن الخدمات طب األسنان ون في بلد آخر. الوشم ووكت، وخصوصا عندما  شخص آخر

 هل أستطيع ممارسة الجنس؟ 7.2

للحيطة عند وجود دم أثناء  حاجةلكن هناك االتصال الجنسي منخفض جدا. عن طريق  سيخطر انتقال التهاب الكبد 

يوجد دم ، يوصى باستخدام الواقي الذكري أثناء  ماأثناء الحيض. حيثاالتصال الجنسي مثل ممارسة االتصال الجنسي 

فيروس نقص المناعة جنس مثل عن طريق ال نقلتي تمن األمراض ال ضاً اييك حميممارسة الجنس. الواقي الذكري 

 .بيالبشرية والتهاب الكبد 
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أو ألسرهم  اً خطر  يمثلونال مرضية وهأن يعيشوا حياة سليمة وم   يمكن سيالتهاب الكبد األشخاص المصابون بتذكر ، 

 .ممعه ونعملهم أو األشخاص الذين ييعيشون معاألشخاص الذين 

 اإلصابة المتزامنة بفيروسات أخرى 8.2

ن يمكن ا سيالتهاب الكبد شخاص المصابون ب. األفي نفس الوقت أكثر من فيروستعني االصابة ب االصابة المتزامنة

 أساساطرق العدوى  ، وذلك ألن في نفس الوقت بيمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد يكونوا 

تسريع تطور التهاب  االصابة المتزامنة يمكن أن تؤدي الى. شخص بدم شخص آخر دماتصال عن طريق  -متشابهه 

 السرطان.أو  أمراض الكبدبوزيادة مخاطر االصابة  سيالكبد 

 ما هو تأثير الكحول والمخدرات؟ 9.2

شرب الكحول. تو سيالتهاب الكبد ب نت مصاباً تليف الكبد ، إذا ك هاأمراض الكبد ، بما فيصابة بإللهناك خطر أكبر 

 ، مما يجعله أقل فعالية.  سيلعالج التهاب الكبد ؤثر أيضا على كيفية االستجابة يالكحول قد 

 7زيد عن بحيث ال يل شرب الكحول ليقبتلكبد ، يوصى لتليف بدون حدوث المزمن ،  سيالتهاب الكبد ت مصاباً بإذا كن

 تناول الخمور.تتليف الكبد ، يوصى بأن ال مصاباً ب تقياسية أسبوعيا. إذا كنكاسات 

يمكن أيضا أن يزيد من تطور أمراض الكبد وخطر )الحشيش( غير المشروعة مثل الماريجوانا  مخدراتتدخين التبغ أو ال

 االصابة بأمراض القلب.

 إعتِن بنفسك وحافظ على صحتك  10.2

كثر األ أمراض الكبداالصابة بخطر تقلل البقاء بصحة جيدة ومن مكنك ت، هناك طرق  سيالتهاب الكبد مصاباً ب تإذا كن

 خطورة. 

  قليل الدهون والسكر والملحعن طريق تالحفاظ على اتباع نظام غذائي صحي 

 ل من شربهقل ال تشرب الكحول أو  

  احصل على الكثير من الراحة 

 م انتظالرياضة الخفيفة بامارسة م 

  اإلجهاد  التحكم فيحاول تجنب أو 

  شرب كميات كبيرة من المياه 

  تجنب أخذ األدوية التي قد تسبب المزيد من الضرر على الكبد 

  ممرضةال( تحدث مع طبيبك أو األعشاب مثل) العالجات التكميليةإذا قررت أن تأخذ الفيتامينات أو 

 


