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ما هو الكبد والتهاب
الكبد نوع B؟
إك� عضو ف ي� الجسم .الكبد
الكبد هو ب
الذي يتمتع بصحة جيدة يُنظّف الدم،
يقاوم العدوى و يساعد عىل تَكّرس
المغذية و يخزن
الطعام و المواد ُ
الفيتامينات .التهاب الكبد نوع  Bهو
صغ� جداّ للرؤية و لكن يمكنه
يف�وس ي
خط� للكبد والجسم.
أن يسبب مرض ي
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كيف يؤثرالتهاب
الكبد نوع B
عليك؟

أربعة أفراد

بإمكان يف�وس التهاب الكبد نوع  Bأن يصيب الكبد
وبالتال ال يستطيع القيام بعمله
بااللتهاب والخدوش
ي
للحفاظ عىل صحتك .معظم الناس المصابون بالتهاب
الكبد نوع  Bال يشعرون بالمرض اىل أن يصل المرض
اىل درجات متقّدمة .ال تظهر عندهم أعراضاً .يمكن أن
يبدأ الشعور بالمرض ،أ
ين
المصاب�
وباللم أو حمى عند
عندما يكون الكبد ملتهباً جداً ومخدوشاً.
يصاب معظم الناس بالتهاب الكبد نوع  Bبعمر
ث
صغ� و يبقى معهم
حدي� الوالدة أو بعمر طفل ي
ي
الف�وس مدى الحياة .يسمى هذا بـالتهاب الكبد نوع
ي
الف�وس و ال يسبب مشاكل
’المزمن‘ .يمكن أن ’ينام‘ ي
ُ B
صحية حقيقية ت
لف�ة طويلة .ولكن يمكن أن ’يستيقظ‘
الف�وس عند بعض الناس و يجعلهم يمرضون جداً.
ي
ين
المصاب� بالتهاب الكبد
واحد من كل أربعة أفراد من
(والم ّعرف بتلييف
بخدوش
نوع  Bالمزمن سيصاب كبده
ُ
الكبد) ،رسطان الكبد أو عجز الكبد ويصبح مريضاً جداً
إذا لم يتلقى العالج .إن القيام بفحص عند الطبيب
كل  6أشهر سيساعد ف ي� الوقاية من هذا.
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كبد
مريض

يعيشون مع التهاب الكبد نوع  Bالمزمن
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من يُصاب بالتهاب
الكبد نوع B؟

يتواجد ف ي� العديد من البلدان أعداد هائلة من الناس الذين
يعيشون مع مرض التهاب الكبد نوع  Bالمزمن.
الرجال و النساء المولودون ف ي�:
• آسيا
• جزر المحيط الهادي
• أفريقيا
الكاري�
• منطقة البحر
بي
• أوربا الجنوبية
ال�ق أ
• ش
الوسط
أ
ف
هم ال ثك� احتمالية ي� العيش مع التهاب الكبد نوع .B
ين
االبورجن� و سكان جزر مضيق تورس لديهم نسب
اصابات عالية بمرض التهاب الكبد نوع .B
غالباً ما يتواجد التهاب الكبد نوع  Bف ي� عدد من الناس من
نفس العائلة .يصاب معظم الناس بالتهاب الكبد نوع B
بعمر ث
صغ� .إذا كان لديك
حدي� الوالدة أو بعمر طفل ي
ي
التهاب الكبد نوع  Bفإنه مهم جداً أن يتم فحص إخوانك،
و أخواتك ،ووالديك ،و �ش يك حياتك لمعرفة فيما إذا كانوا
ين
مصاب� بالتهاب الكبد نوع .B
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كيف تُصاب بالتهاب
الكبد نوع B؟
يقوم الدم والسوائل الجنسية بحمل يف�وس
التهاب الكبد نوع  .Bمعظم الناس يصابون بالتهاب
ف
صغ� .يمكن
الكبد نوع  Bعندما يولدون أو ي� عمر ي
أ
أن يصاب أ
الطفال عند الوالدة إذا كانت الم مصابة
بالتهاب الكبد نوع . Bإذا كنا عىل علم بأن أ
الم
مصابة بالتهاب الكبد نوع  ،Bفيمكن للفحوصات و
أ
الدوية خالل تف�ة الحمل أن تحمي الطفل حديث
بالف�وس.
الوالدة من إ
الصابة ي

يمكن أن تأخذه أيضاً من شخص مصاب بمرض التهاب الكبد نوع  Bعن طريق:

المشاركة ف� البر و المعدات المستعملة ف� رسم أ
الوشام،
ي إ
ي
الثقب وحقن المخدرات.
التماس مع الدم أو جروح مفتوحة عند شخص مصاب.

المشاركة ف ي� استعمال شفرات الحالقة ،فرشاة
الظافر و أ
االسنان ،قالمات أ
القراط.
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ق
الوا� الذكري.
الممارسة الجنسية بدون استعمال ي

ال تصاب بالتهاب الكبد نوع  Bمن:

4

4

4

البعوض.

الرضاعة من الصدر.

4

4

المشاركة أ
بالطباق ،االكواب :االشواك،
المالعق وعيدان االكل.

اللمس ،التقبيل،
الحضن.

4

المشاركة أ
بالكل ،وال�ش ب و السجاير.
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السعال أو العطس.

الممارسة الجنسية باستعمال
ق
الوا� الذكري.
ي
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تحاليل الفحص عن
التهاب الكبد نوع B؟
ين
إن واحد من كل ي ن
المصاب� بالتهاب الكبد نوع  Bالمزمن ال يعرف أنه مصاب به .أسال طبيبك أو
اثت� من
الممرضة للقيام بفحص بسيط للكشف عن مرض التهاب الكبد نوع  .Bسوف تصل النتائج عند الطبيب
ين
.سيب ي ن� الفحص:
ف ي� غضون
أسبوع� ّ
• إذا كان لديك التهاب الكبد نوع  Bالمزمن،
• إذا كنت محمياً ألنك تلقيت التطعيم ضد التهاب الكبد نوع  Bأو،
• إذا كنت بحاجة إىل التطعيم ضد التهاب الكبد نوع .B
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الكبد
العيادة
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الفحوصات
إن يف�وس التهاب الكبد نوع  Bالمتواجد ف ي� كبدك
يتغ� مع الوقت .إن الفحوصات الدورية كل 6
ي
ض
تخ� الطبيب عن أي � ٍر لحق
أشهر مهمة جداً و ب
ن
يع� القيام بإجراء فحص الدم
بكبدك .وهذا ي
و ربما تصويرأشعة الموجات الفوق الصوتية
أوالتصوير الشعري.
سوف ّيعلم الطبيب من النتائج فيما إذا كنت
تحتاج بالبدء بتناول أ
الودية .معظم الناس
المصابون بالتهاب الكبد نوع  Bالمزمن ال يحتاجون
أ
الف�وس ’ نائم‘ و ال يسبب
اىل تناول الحبوب لن ي
أي أذى للكبد .قد يطلب منك الطبيب أن ترى
ئ
أخصا� بمرض التهاب الكبد.
ي

فحص الدم
كل  6أشهر

تصويرأشعة الموجات الفوق
الصوتية أوالتصوير الشعري
كل  6أشهر
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أ
المعالجة و الدوية

تناول
الحبوب
كل يوم
ف
الف�وس و بدأ يسبب أذى للكبد .تحتاج اىل
قد تحتاج إىل أن تتناول الحبوب ي� المستقبل إذا ’ استيقظ‘ ي
أ
ف
الصابة برسطان الكبد .هذا الدواء ال يعالج
لك تساعد ي� وقاية الكبد من الذى و إ
تناول الحبوب كل يوم ي
أ
الصابة
الف�وس .و لكن يساعد عىل تقليل الذى عىل كبدك و إ
التهاب الكبد نوع  Bو ال يعمل عىل ابعاد ي
ف
الف�وس تحت السيطرة.
برسطان الكبد .يساعد ي� الحفاظ عىل وضع ي
مهم جداً االستمرار ف ي� القيام بفحوصات منتظمة.
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حافظ عىل التمتع بصحة جيدة
هذه أ
الشياء تساعدك عىل التمتع بصحة جيدة

•
•
•

•
•

تناول أطعمة متنوعة ،تناول فواكه ث
أك�،
ض
خ�اوات ،رز ،حبوب ،مكرسات ،سمك و توفو.
حافظ عىل وزن صحي للجسم.
قم بممارسة التمارين و حافظ عىل أن تكون
الم� مع العائلة و أ
تشيطاً .قم بتمرين ش
الصدقاء.
ي
حاول كرة القدم ،الرقص أو التاي جي.
قم بإجراء فحص عند الطبيب كل  6أشهر.
قم بتلقي التطعيم ضد التهاب الكبد نوع .B
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• تجنب �ش ب الكحول و تعاطي المخدرات.
• توقف عن ي ن
تدخ� السجاير.
أ
الكث� من الطعمة السفرية ،شيبس ،الحلوى،
• ال تتناول ي
الم ّصنعة ،الكعك أو الم�ش وبات الحلوة.
اللحوم ُ
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حامل بطفل
حدي� الوالدة ف� ت
يوفر لجميع ث
اس�اليا تطعيم
ي
ي
ن
مجا� من أربعة دورات ضد التهاب الكبد نوع
ي
أ
البر اصابة الطفال بالتهاب
 .Bعادة تمنع هذه إ
الكبد نوع .B
إذا كانت المرأة الحامل مصابة بالتهاب الكبد
نوع  Bفإنها تحتاج أن تخضع إىل فحوصات
أ
ف أ
خ�ة
خاصة .وقد تحتاج إىل الدواء ي� الشهر ال ي
بالف�وس
من الحمل لمنع الطفل من إ
الصابة ي
عند الوالدة .يوفر أ
للطفال ث
حدي� الوالدة ممن
ي
ن
الصابة بالتهاب الكبد نوع
تعا� أمهاتهم من إ
ي
 Bالمزمن إبرة اضافية حاال ً بعد الوالدة .هذا
يمنع معظم أ
الطفال ث
الصابة
حدي� الوالدة من إ
ي
بف�وس التهاب الكبد نوع  .Bبعدها يحتاج
ي
الطفل أ
والم اىل إجراء فحصوصات منتظمة عىل
مدى سنوات عديدة.
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رعاية عائلتك:
الوقاية من التهاب الكبد
التطعيم هو الوسيلة أ
الفضل
لعائلتك والمقربون لك لحمايتهم
ضد التهاب الكبد نوع  .Bتذكر أنه
يمكن أن يصاب العديد من أفراد
أ
الرسة الواحدة بالتهاب الكبد نوع
 .Bإذا كان لديك التهاب الكبد نوع
 Bفإنه مهم جداً أن يتم فحص
إخوانك ،و أخواتك ،ووالديك،
وزوجتك ،وزوجك ،و�ش يك حياتك
الجنسية وأطفالك لمعرفة فيما إذا
ين
مصاب� بالتهاب الكبد نوع .B
كانوا
إذا لم يكن لديهم التهاب الكبد
نوع  ،Bفإنهم يستطيعون الحصول
ن
مجا� ضد
عىل دورة تطعيم ي
التهاب الكبد نوع  .Bمهم أن تتأكد
أن أعضاء العائلة ممن يشاركونك
السكن يعرفوا عن التطعيم و ذلك
من أجل حمايتهم.

تـذكـر أن تـهـتـم
التطعيم هو الوسيلة
أ
المقرب�ن
الفضل لعائلتك و
ي
لك لحمايتهم ضد التهاب
الكبد نوع .B
قم بمسح الدم،
وتغطية الجروح المفتوحة.
ال تشارك ف ي� استعمال
شفرات الحالقة ،فرشاة االسنان،
الظافر و أ
قالمات أ
القراط.
ف
البر
ال تشارك ي� استعمال إ
و المعدات المستعملة ف ي� رسم
أ
الوشام ،الثقب وحقن المخدرات.
ق
الوا� الذكري عند
استعمل ي
الممارسة الجنسية مع �ش يك
جديد أو الشخص الذي لم يتلقى
التطعيم.
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العيش مع التهاب
الكبد نوع :B
ن
يع� لك؟
ماذا ي
بعض الناس تريد أن تخ� أ
الصدقاء و
ب
العائلة بأنهم مصابون بالتهاب الكبد
نوع  Bالمزمن .والبعض أ
الخر قد يشعر
بالعار و القلق ـ ال يرغبون بالتحدث
عن التهاب الكبد نوع  .Bقد يساعد
التحدث إىل الناس الذين يفهمونك.
لك تقرر بمن تثق .من
خذ وقتك ي
تفكر بإخبار أ
الفراد الذين �ف
المهم أن
ي
بيتك و �ش كاء الممارسة الجنسية لك
لك يقوموا بإجراء الفحوصات ويتلقوا
ي
التطعيم .يمكن أن يساعدك التحدث
عن هذا مع ممرضتك أو طبيبك.

!

تـذكـر

أن التطعيم يستطيع حماية الناس من
الصابة بالتهاب الكبد نوع .B
إ

يمكن أن يسبب التهاب
الكبد  Bالمزمن مرض الكبد
ورسطان للكبد.
أطلب من طبيبك القيام
بإجراء فحص الدم للتأكد
فيما إذا كنت مصاباً بالتهاب الكبد .B
معالجة مرض التهاب الكبد  Bيقلل من
فرص الحاق أ
الذى بالكبد والرسطان
بالكبد.
أ
الدوية تقوم بمفعولها بصورة جيدة

وهي سهلة االستعمال.

قم بإجراء الفحوصات كل
 6أشهر إذا كنت مصاباً
بالتهاب الكبد المزمن.
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أين أستطيع الحصول عىل
المساعدة و معلومات ث
أك�؟
Your Community Health Centre
Your doctor, GP or clinic nurse
Hep B Help website
For patients and clinicians
Web: www.hepbhelp.org.au
Melbourne Sexual Health Centre
For patients and clinicians
Phone: 1800 032 017
Web: www.mshc.org.au
Cancer Council Victoria
Interpreters available
Phone: 13 11 20
Nutrition Australia
Web: www.nutritionaustralia.org/
national/resources

Multicultural Health & Support
Service (MHSS)
Working with refugee and migrant
communities in the area of sexual health
and viral hepatitis.
Phone: 9418 9929
Web: www.ceh.org.au
Hepatitis Victoria
Hepatitis Infoline and support
Phone: 1800 703 003
Web: www.hepvic.org.au
Direct Line
Information on needle syringe services,
drug and alcohol counselling.
Phone: 1800 888 236
Translating and Interpreting
Service (TIS).
Phone: 131 450
(free for doctors)
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