
التهاب الكبد باء: حامية طفيل
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كيف سأعرف إذا كان طفيل محمًيا؟

سيتم أيضاً فحص دم طفلك يف عمر 12 شهراً للتأكد من 

كونه محمياً متاماً، ومن عدم إصابته بالفريوس. 

إن دورة التحصني الكاملة فعالة بنسبة 90-95٪ 

لحامية طفلك من عدوى التهاب الكبد باء عىل املدى 

الطويل.

هل لقاح التهاب الكبد باء آمن؟

يعد اللقاح آمناً جداً ويتم إعطاء ماليني الجرعات لألطفال 

يف جميع أنحاء العامل دون آثار جانبية خطرية. 

هل سيكون من اآلمن إرضاع طفيل؟

نعم - ولكن ينبغي أن يستمر طفلك يف تلقي 

دورة التحصني الكاملة. عىل الرغم من أنه قد 

تم العثور عىل كميات صغرية من الفريوس يف 

حليب الثدي إال أنه مل يتم اإلبالغ عن حاالت 

إصابة األطفال بالعدوى نتيجة الرضاعة الطبيعية. 

من شأن العناية الجيدة بحلامت ثدييك لتجنب 

التشقق والنزيف وتحصني مولودك الجديد أن 

يقلل من املخاطر.

هل ستؤثر مرض التهاب الكبد باء عىل الحمل 

والوالدة؟

ال، لن تؤثر مرض التهاب الكبد باء عىل حملك أو عىل 

كيفية والدة طفلك.

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف أخرى، تحديث إىل 

القابلة أو الطبيب.

كيف ميكنني حامية أفراد العائلة اآلخرين ضد 

التهاب الكبد باء؟

ميكن أن ينتقل التهاب الكبد باء بني أفراد األرسة 

املعيشية ومن خالل االتصال الجنيس. إذا مل تكوين قد 

قمتي بذلك بالفعل، فإننا نويص بأن يتم فحص رشيكك 

وأفراد أرستك، مبا يف ذلك أطفالك، للكشف عن التهاب 

الكبد باء ومن ثم إعطاؤهم دورة تحصني لحاميتهم.
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ما هو التهاب الكبد باء؟
التهاب الكبد باء هو عدوى يف الكبد يتسبب بها فريوس التهاب الكبد باء. تؤثر العدوى بشكل رئييس عىل الكبد، ولكنها 

تكون موجودة يف الدم وسوائل الجسم. ال يظهر الكثري من الناس الذين يعانون من التهاب الكبد أية أعراض وال يعرفون 

أنهم مصابون بالعدوى. ويعاين البعض اآلخر من أعراض "تشبه أعراض اإلنفلونزا" ويتحول لون جلدهم وعيونهم إىل 

اللون األصفر )الريقان(. ال ميكن التحقق من اإلصابة بعدوى التهاب الكبد باء إال عن طريق إجراء فحص الدم. 

ويتعاىف معظم البالغني املصابني بالتهاب الكبد باء متاماً، ولكن يف بعض الحاالت يبقى الفريوس يف الدم. إذا حدث ذلك، 

فإن األشخاص املصابني بالفريوس سيصابون مبرض التهاب الكبد باء املزمن )مدى الحياة( وميكنهم نقل العدوى إىل 

اآلخرين. ويعتمد خطر اإلصابة باملرض املزمن عىل العمر الذي يصاب فيه املرء بالعدوى. يكون مستوى الخطورة يف أدىن 

مستوياته لدى البالغني ويف أعالها لدى األطفال الذين تكون أمهاتهم مصابات بالتهاب التهاب الكبد باء املزمن.

 التهاب الكبد ياء موجود يف جميع أنحاء العامل. وينترش الفريوس بشكل أكرث شيوعاً عن طريق االنتقال من األم املصابة 

لطفلها، وعادًة أثناء الوالدة. وتشري التقديرات إىل أن حوايل 1 من كل 350 شخصاً يف اململكة املتحدة يعانون من مرض 

التهاب الكبد باء. ويتم عرض إجراء فحص دم لجميع النساء الحوامل يف اململكة املتحدة من أجل التحقق من اإلصابة 

بالتهاب الكبد باء وذلك كجزء من الرعاية الصحية التي تسبق للوالدة. ويعد لقاح التهاب الكبد باء حالياً جزءاً من 

برنامج التحصني الروتيني لألطفال.* وتعطى جرعات إضافية أيضاً للرضع الذين تعاين أمهاتهم من التهاب الكبد باء من 

أجل منع إصابة األطفال بالعدوى بواسطة أمهاتهم عند الوالدة.

من املھم أن تعريف أنه لن يتم حامية طفلك 

بشکل کامل إال إذا تلقی دورة التحصني 

الکاملة.

* ملزيد من املعلومات حول برنامج التحصني الروتيني لألطفال، انظري منشور وكالة الصحة العامة تحصني األطفال حتى عمر سنة واحدة عىل املوقع      

www.publichealth.hscni.net/publications

ملاذا يعترب التهاب الكبد باء مرضاً خطرياً بالنسبة 

لألطفال الرضع؟

دون عالجات مثل التحصني، يصاب ما يصل إىل 9 من كل 

10 أطفال رضع ممن يصابون بالعدوى عند الوالدة بأمراض 

طويلة األمد. هؤالء األطفال الرضع معرضون لخطر اإلصابة 

مبرض خطري يف الكبد أثناء تقدمهم يف السن، كام قد ينقلون 

العدوى إىل أفراد األرسة وغريهم من األشخاص الذين 

يختلطون معهم يف املستقبل. 

بدون التحصني فإن العديد من األطفال الرضع املولودين 

ألمهات مصابات بالتهاب الكبد باء سيصابون بالعدوى.

ماذا يحدث إذا أُصبت بالتهاب الكبد باء أثناء 

الحمل؟ 

يف أيرلندا الشاملية، يتم إحالة جميع النساء الحوامل 

املصابات بالتهاب الكبد باء خالل فرتة الحمل إىل طبيب 

الكبد )أخصايئ الكبد( وفحصهن من قبله. سوف تتلقني 

إشعاراً مبوعد ملراجعة عيادة الكبد يف مستشفى رويال 

فيكتوريا يف بلفاست. 

من املهم جداً أن تحرضي إىل موعدك لدى عيادة الكبد. 

حتى لو كنتي قد راجعتي عيادة الكبد يف السابق فإنه من 

املهم أن يتم فحصك مرة أخرى يف أقرب وقت ممكن خالل 

فرتة الحمل. 

سوف يقوم أخصايئ الكبد بإجراء بعض الفحوصات للتحقق 

من صحة الكبد وكمية الفريوس )العدوى( يف جسمك. 

وبناًء عىل نتائج الفحوصات الخاصة بك، قد يتم إعطاؤك 

األدوية املضادة للفريوسات وذلك يك تأخذيها يف وقت الحق 

من فرتة الحمل. ميكن أن تقلل األدوية من كمية الفريوس 

يف الجسم وأن تحد من فرصة نقل العدوى لطفلك أثناء 

الوالدة. وسيقوم أخصايئ الكبد بتقديم املشورة بشأن ما إذا 

كان يجب أن تتلقي العالج أثناء الحمل ومناقشة هذا األمر 

معك.

متى يجب أن يتم إعطاء لقاح التهاب الكبد باء 

لطفيل؟

 .

يتم حالياً إعطاء جميع األطفال لقاح التهاب الكبد باء 

كجزء من برنامج التحصني الروتيني لألطفال )ثالث جرعات 

من لقاح الكزاز والدفترييا والسعال الدييك/شلل األطفال 

غري النشط/النزلة الرتفية من النوع باء/لقاح التهاب الكبد 

باء املعروف باسم اللقاح 6 يف 1(. *سيتم إعطاء األطفال 

الذين ولدوا لألمهات املصابات بالتهاب الكبد باء املزيد من 

لقاحات التهاب الكبد باء، منذ الوالدة، للمساعدة يف منع 

إصابتهم بالعدوى من أمهاتهن أثناء الوالدة

يف بعض الحاالت، قد يعطى الطفل أيضاً بروتينات الدم 

املناعية )األجسام املضادة( ضد التهاب الكبد باء عند 

الوالدة. سيتم إبالغك إذا كان طفلك يحتاج إىل بروتينات 

الدم املناعية، وإذا كان األمر كذلك، فسيم إعطاؤها لطفلك 

يف نفس وقت إعطائه اللقاح األول. 

يجب إعالمك عن موعد ومكان إعطاء التحصينات لطفلك 

قبل مغادرة املستشفى، ويجب عليك التأكد من حصولك 

عىل هذه املعلومات.

يتم إعطاء األطفال املعرضني لخطر اإلصابة بعدوى فريوس 

التهاب الكبد باء ست جرعات تحتوي عىل لقاح التهاب 

الكبد باء: 

• 

• 

• 

• 

• 

لقاح التهاب الكبد باء بعد فرتة وجيزة من الوالدة

لقاح التهاب الكبد باء لدى بلوغ الطفل شهر واحد

لقاح 6 يف 1 لدى بلوغ الطفل شهرين

لقاح 6 يف 1 لدى بلوغ الطفل ثالثة أشهر

لقاح 6 يف 1 لدى بلوغ الطفل أربعة أشهر

لقاح التهاب الكبد باء لدى بلوغ الطفل 12 هر اً • 


