
B 
وقد يكون من املفيد اأخذ هذه الن�رشة لبحثها مع طبيبك

ملعرفة املزيد من املعلومات ات�صل بـ:

� هباتايت�س اأ�صرتاليا

 الهاتف: 437222 1300 

)خط معلومات وطني يتحّول اإىل الوالية/املقاطعة املحلية(

www.hepatitisaustralia.com
خط امل�صاعدة التابع ملجل�س ال�رشطان 20 11 13 اأو تفّقد املوقع:

 http://www.cancer.org.au/Home.htm
)HIV( اجلمعية االأ�صرتالية الأدوية فريو�س نق�س املناعة املتك�صبة

www.ashm.org.au
� اجلمعية االأ�صرتالية لطب املعدة واالأمعاء 

www.gesa.org.au/leaflets.cfm
� االحتاد الوطني اخلا�س بهباتايت�س ب

راجع ‘Resources-Patients’ )موارد للمر�صى( يف املوقع:

www.alliance.hepatitis.org.au

مت اإعداد هذه الن�رشة بالتعاون بني اجلمعية االأ�صرتالية الأدوية فريو�س نق�س 

املناعة املتك�صبة )HIV( وجمل�س ال�رشطان يف نيو �صاوث ويلز

التمويل من جانب دائرة ال�صحة وال�صيخوخة يف احلكومة االأ�صرتالية

جتّنب انت�صار هباتايت�س ب

ميكن الوقاية من عدوى هباتايت�س ب، �صاأنها يف ذلك �صاأن معظم االأمرا�س 

املعدية. فيما يلي بع�س الطرق لتجّنب انت�صار عدوى هباتايت�س ب:

�صني الإمكانية العدوى
ّ
�  اإعطاء لقاح هباتايت�س ب جلميع املعر

���  �صمان تلقيح االأ�صخا�س الذين على ات�صال ل�صيق باأفراد م�صابني 
بالعدوى

�  جتّنب مل�س دم اأي �صخ�س اآخر

�  عدم م�صاركة اأية معدات للحقن )هذا بالن�صبة للأ�صخا�س الذين يحقنون 
املخّدرات(

�  عدم م�صاركة معدات الهندام ال�صخ�صية مثل فرا�صي االأ�صنان اأو �صفرات 
احللقة اأو مق�صات االأظافر.

�  اإذا كنت م�صابًا بالعدوى، عليك عدم الترّبع بالدم اأو احليوانات املنوية

�  ممار�صة اجلن�س املاأمون )با�صتخدام عازل مطاطي(

�  احل�صول على امل�صورة من طبيبك العام اإذا كان عملك يت�صّمن احتمال 
�س الدم للغري 

ّ
تعر

العلج واالإدارة

يتوفر عدد من اختبارات الدم لت�صخي�س عدوى هباتايت�س ب ومراقبة تطورها.

ناق�س هذه االختبارات مع طبيبك العام اأو اخت�صا�صي اأمرا�س الكبد.

يو�صى باأن يطلب امل�صابون بعدوى هباتايت�س ب امل�صورة من اأحد االأطباء 

العامني بخ�صو�س خيارات العلج. �صيحدد طبيبك العام اخلطوات الواجب 

اتخاذها تبعًا الأعرا�صك ومرحلة العدوى. وقد ت�صمل هذه اخلطوات اختبارات 

منتظمة و/اأو اأدوية م�صادة للفريو�س.

ن�صائح حول منط احلياة للأ�صخا�ص امل�صابني بالعدوى

تناول اأطعمة �صحية ح�صنة التوازن ��

قّلل من �رشب الكحول   �

خّفف التدخني اأو توّقف عنه، وهذا اأف�صل   �

قبل اأخذ اأدوية بديلة ابحث االأمر دائمًا مع طبيبك االخت�صا�صي وطبيبك    �
العام الأن بع�س هذه االأدوية قد ت�رّش كبدك

نشرة معلومات عن هباتايتس ب 
لألشخاص املصابني بعدوى مزمنة 

Arabic B Hepatitis 
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B ما هو هباتايت�س ب؟

هباتايت�س كلمة تعني التهاب الكبد. وهو ينجم غالبًا عن عدوى بفريو�س 

مثل فريو�س هباتايت�س ب. عندما يدخل فريو�س هباتايت�س ب اجل�صم فاإنه 

ينتقل اإىل الكبد حيث يعي�س ويتكاثر. ومن �صوء احلظ اأن حماولة الق�صاء على 

الفريو�س هي التي ت�صبب معظم االلتهابات وتتلف الكبد.  

اأما تاأثري عدوى هباتايت�س ب فيتوقف على �صن ال�صخ�س عند اإ�صابته 

بالعدوى. فاالأطفال ال�صغار امل�صابون بعدوى هباتايت�س ب تن�صاأ لديهم 

دائمًا تقريبًا عدوى طويلة االأمد )مزمنة(، اأما االأ�صخا�س الذين ي�صابون 

بالعدوى يف �صن الر�صد فتكون ن�صبة اإمكانية التخّل�س من الفريو�س يف 

اأج�صامهم 95 %.

ال تظهر اأعرا�س لدى الكثري من امل�صابني بهباتايت�س ب وبالتايل ال 

يدركون اأنهم التقطوا عدوى الفريو�س. لكن البع�س االآخر قد ي�صعرون بالتعب 

والغثيان )ال�صعور باأنهم على و�صك التقيوؤ( والريقان )�صفرة العينني واجللد(، 

غري اأنه نادراً ما تظهر اأعرا�س العدوى على االأطفال ال�صغار. يظهر الريقان 

على حوايل 50 % من املراهقني والرا�صدين عند اأول اإ�صابتهم بالعدوى، 

وهذا ما ي�صّمى هباتايت�س ب احلاد. 

هباتايت�س ب املزمن 

يتم ت�ضخي�س الإ�ضابة بهباتايت�س ب املزمن اإذا م�ضى على التقاط العدوى 

بالفريو�س اأكرث من 6 اأ�صهر )ويتم تاأكيد الت�صخي�س باختبارات للدم(.

ين�صاأ هباتايت�س ب املزمن يف حوايل 5 % من الرا�صدين وبع�س االأطفال 

ومعظم االأطفال ال�صغار الذين يلتقطون العدوى.

واالأ�صخا�س امل�صابون بهباتايت�س ب املزمن ُيحتمل اأن تظل العدوى لديهم 

مدى احلياة، ومع اأنهم يظلون عمومًا ب�صحة جيدة فاإنه تزداد اإمكانية ن�صوء 

م�صاعفات لديهم مثل تلّيف )اأي تنّدب( الكبد و�رشطان الكبد. 

 

 Importantly، people with chronic hepatitis B have
 the potential to spread the infection to others،

  .unless they follow some simple precautions

?How is hepatitis B spread
واملهم يف االأمر اأن امل�صابني بالتهاب الكبد ب املزمن ُيحتمل اأن ينقلوا 

العدوى اإىل �صواهم اإاّل اإذا اتبعوا بع�س التدابري االحرتازية الب�صيطة.

واملهم يف االأمر اأن امل�صابني بالتهاب الكبد ب املزمن ُيحتمل اأن ينقلوا 

العدوى اإىل �صواهم اإاّل اإذا اتبعوا بع�س التدابري االحرتازية الب�صيطة.

كيف ينت�رش هباتايت�س ب؟

ينت�رش هباتايت�س ب عندما يدخل دم �صخ�س م�صاب بالعدوى اأو اأحد �صوائل 

ج�صمه االأخرى )مثل اللعاب وحليب الثدي وال�صائل املنوي وال�صوائل املهبلية( 

�س لإمكانية التقاط العدوى. ميكن اأن ينت�رش هباتايت�س 
ّ
اإىل ج�ضم �ضخ�س معر

ب بالطرق التالية:

   ميكن اأن تنقل املراأة احلامل امل�صابة بعدوى هباتايت�س ب هذه العدوى 
اإىل طفلها 

�ممار�صة اجلن�س مهبليًا اأو �رشجيًا اأو فمويًا بدون عازل مطاطي

�اإعادة ا�صتعمال االإبر واملحاقن ومعدات احلقن االأخرى

�الو�صم اأو ثقب اجل�صم

��م�صاركة �صخ�س م�صاب بالعدوى يف ا�صتخدام فرا�صي االأ�صنان اأو �صفرات 
احللقة اأو مق�صات االأظافر 

�نقل الدم )يندر ح�صول العدوى بهذه الطريقة يف اأ�صرتاليا(

��االإ�صابة العَر�صية بوخز اإبرة اأو تر�ّص�س دماء اأو �صوائل ج�صم اأخرى حتمل 
العدوى

��اأنواع الريا�صة التي تت�صّمن اللم�س اإذا اأّدت االإ�صابات اإىل مل�س دم يحمل 
العدوى

اأعرا�س العدوى

ال تظهر على كثري من االأ�صخا�س الذين لديهم فريو�س هباتايت�س ب اأية 

اأعرا�س. اإاّل اأن االلتهاب احلاد قد يوؤدي اإىل االأعرا�س التالية:  

�فقدان ال�صهية

�الغثيان والتقيوء

�التعب

�الريقان )�صفرة العينني واجللد(

�اأمل يف البطن )منطقة املعدة(

�وجع يف الع�صلت واملفا�صل

من الذين يجب اأن يتلّقوا التلقيح �صد 

هباتايت�س ب؟

ي�صمل هوؤالء االأ�صخا�س:

  جميع االأطفال ال�صغار واالأكرب �صنًا

�  املهاجرين املولودين يف بلد ترتفع فيها معدالت االإ�صابة بعدوى  
 هباتايت�س ب )مثل جنوب �رشق اآ�صيا وجزر املحيط الهادئ واأوروبا    

اجلنوبية وال�رشقية واأفريقيا(

�  اليافعني بني �صن 10 �صنوات و13 �صنة )اإذا مل يكونوا تلّقحوا �صابقًا(

�  االأ�صخا�س املوجودين يف منزل به �صخ�س م�صاب بالتهاب هباتايت�س 
حاد ومزمن

�  ال�رشكاء الن�صطاء جن�صيًا الأفراد م�صابني بالعدوى

�  االأ�صخا�س الذين يتلّقون منتجات دم

�  العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية وخدمات الطوارئ

)MSM( الرجال الذين ميار�صون اجلن�س مع رجال  �

)IDU( االأ�صخا�س الذين يتعاطون املخدرات عرب الوريد  �

 اأن اأخرب االآخرين؟
ّ
هل علي

اإن نتيجة االختبار الذي ُيجرى لك بخ�صو�س هباتايت�س ب اأمر �صخ�صي. 

ولي�س عليك اأن تخرب اأي �صخ�س اآخر على الفور، لكن عليك اتخاذ االحتياطات 

لة اأدناه ملنع انت�صار العدوى. املف�صّ

ومن امل�صتح�صن اإخبار �رشكائك اجلن�صيني واالأ�صخا�س الذين معك يف املنزل 

لكي يتم اختبارهم وتلقيحهم.

اإذا كنت تعمل يف جمال الرعاية ال�صحية يجب اأاّل تقوم باأية اإجراءات 

»ميكن اأن توؤدي اإىل التعري�س« )راجع خدمات املوؤازرة يف هذه الن�رشة 

للّطلع على مزيد من املعلومات(. واإذا كنت يف القوات امل�صّلحة يجب عليك 

االإف�صاح.


