
التهاب الكبد جيم- ماذا اآلن؟

نرشة معلومات حول نتائج املريض

التهاب الكبد جيم هو عدوى يف الكبد يتسبب بها فريوس التهاب الكبد جيم. النه تم تشخيص اصابتك 

بالفريوس، فإنه ينبغي احالتك إىل عيادة مختصة يف مستشفى رويال فيكتوريا يف بلفاست. سيتم تحديد 

موعد مراجعة لك ليتم اجراء مزيد من فحوصات الدم، وتصوير باملوجات فوق الصويتة وفيربوسكان لك.

هل ميكن أن أشفى من املرض؟ 

من املمكن ان تقاوم املرض وان تشفي جسمك منه بشكل 

طبيعي. إن مل يكن جهاز املناعة الخاص بك قادراً عىل 

مكافحة الفريوس، فإنه من املمكن عالجك باستخدام االدوية 

يف معظم الحاالت. طرق العالج الجديدة متوفرة االن 

وميكنها ان تشفى اكرث من %95 من الناس، ومدة العالج 

أقرص واثارها الجانبية أقل من العالجات األقدم. 

بدون عالج، قد يصاب بعض الناس برضر بسيط إىل متوسط 

يف الكبد ويف بعض الحاالت، قد يتطور هذا املرض إىل تليف 

)تنديب( للكبد عىل مدى 40-20 سنة، مام قد يؤدي إىل 

فشل الكبد أو رسطان الكبد.

كيف ميكنني تجنب نقل عدوى الفريوس؟

ميكنك منع انتقال الفريوس لآلخرين عن طريق:

عدم مشاركة اإلبر أو أي معدات أخرى لتعاطي    •

املخدرات؛  

مامرسة "الجنس اآلمن" باستخدام العوازل الذكرية؛  •

عدم استخدام معدات النظافة الشخصية مثل فرشاة    •

االسنان وشفرة الحالقة أو مقصات األظافر؛  

القيام بعمليات الوشم أو الثقب فقط باستخدام   •

معدات  

معقمة؛  

تجنب كشف للدم عن طريق تغطية الجروح    •

باستخدام ضامدات مضادة للامء لغاية شفاء الجرح.  

عدم حمل بطاقة مانح، أو التربع بالدم، أو السائل   •

املنوي  

أو الدم أو منتجات الدم؛  

تنظيف أي دماء منترشة عىل األرضيات أو أسطح العمل  • 

مبواد التبييض املنزلية.  

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن أي مخاطر محتملة، يرجى 

مناقشة هذه مع املمرضة أو الطبيب.

Could I be at risk?
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ماذا ميكنني أن أفعل ملساعدة نفيس؟

يجب أن تتخذ خطوات لحامية الكبد من أي رضر إضايف:

الكحول - ميكن أن يؤدي استهالك الكحول إىل ترسيع تطور 

مرض الكبد، لذلك من األفضل تجنب رشب الكحول عىل 

اإلطالق. إذا كنت تشعر انه من الصعب عليك اإلقالع عن 

رشب الكحول أو إن كنت ترشب بهم عادة، يرجى اعالم 

طبيبك أو ممرضتك. ميكنهم أن يقوموا باتخاذ ترتيبات 

لتوفري املساعدة إن لزم األمر.

النظام الغذايئ - يجب أن تسعى لتناول وجبات منتظمة 

ومتوازنة.

النشاط البدين - قد تكون تعاين من التعب والخمول كنتيجة 

مبارشة للفريوس. ال ينصح بأنظمة النشاط البدين املجهدة، 

ولكن النشاط البدين اللطيف الذي ال يجعلك تشعر بالتعب 

ميكن أن يكون مفيًدا لرفاهيتك العامة. 

األدوية- تعترب معظم األدوية آمنة، ولكن يجب عليك دامئًا 

التحقق من معلومات املنتج ومناقشة أي مخاوف مع 

طبيبك أو الصيديل أو املمرضة.

تعاطي املخدرات- ميكن أن يكون لبعض املخدرات تأثري 

مبارش عىل الكبد ووظائفه. ينبغي عليك محاولة التوقف 

عن تعاطي أي مخدرات يتم رشائها من الرشاع أو مخدرات 

ترفيهية قبل البدء بربنامج العالج. إذا كنت تشعر أن هذا قد 

يسبب لك مشاكل أو ترغب يف الحصول عىل بعض املساعدة 

،يرجى إبالغ املمرضة أو الطبيب ألن الخدمات متوفرة 

ملساعدتك عىل التوقف. تذكر، كلام كنت رصيحاً معهم كلام 

كان العالج والرعاية التي ستتلقاها افضل.

يوىص بالتطعيم ضد التهاب الكبد "أ" و "ب" 

واإلنفلونزا السنوية والتهاب املكورات الرئوية.

ماذا عن التهاب الكبد ج والحمل؟ 

قد يكون هناك خطورة صغرية يف انتقال فريوس التهاب 

الكبد جيم من االم اىل الطفل. إذا كنت حامل وتم تشخيص 

اصابتك بالتهاب الكبد جيم، ميكن ملمرضتك املتخصصة أو 

طبيب التوليد الخاص بك اعطائك معلومات محددة.

هل يجب أن أخرب أحدا عن الفريوس؟ 

لألسف، ال يزال هناك وصمة عار بشأن التهاب الكبد جيم، 

لذا يرجى التفكري بعناية قبل اخبار الناس، لكن دعم االرسة 

واالصدقاء املقربني قد يفيد. 

سجالت املستشفى الخاصة بك هي رسية وميكن أن يتم 

اإلفراج عن املعلومات لرشكات التأمني وما إىل ذلك فقط من 

خالل تفويض منك. 

قد ال تكون مجربا عىل إخبار صاحب العمل الخاص بك 

عىل الرغم من أنك قد ترغب يف القيام بذلك للحصول عىل 

الدعم. يف نهاية املطاف فإن إخربا شخص ما هو أمر عائد 

اليك. سوف تكون املمرضة سعيدة ملناقشة هذا األمر معك.



أين ميكنني الحصول عىل مزيد من 
املعلومات؟

 أخصائيو التمريض اإلكلينيكيون )أمراض الكبد(

مركز اإلسعاف، مستشفى رويال فيكتوريا، بلفاست.

هاتف: 9516\9512 9063 028

أو الهواتف الخلوية: 3457 8888 077 أو 06350 077125

مجموعة RVH لدعم مرىض الكبد  

هاتف: 8493 3771 077

www.rvhliversupportgroup.org

الشبكة الرسيرية للتعامل مع التهاب الكبد باء وجيم يف 

اململكة املتحدة

www.hepbandcni.net

)British Liver Trust( أمانة الكبد الربيطاين

خط املساعدة: 7330 652 0800 من الساعة 10:00 

صباحا لغاية الساعة 3:00 بعد الظهر، من االثنني اىل 

الجمعة( 

www.britishlivertrust.org.uk

إئتامن التهاب الكبد جيم

هاتف: 6221 7089 020 ) من الساعة  10:30 صباحاً إىل 

الساعة 4:30 مساءاً من االثنني إىل الجمعة(.

www.hepctrust.org.uk

للحصول عىل نسخ من املنشورات الصادرة عن وكالة 

www.publichealth.hscni.net الصحة العامة، قم بزيارة



هذه النرشة متاحة أيًضا كملف PDF بلغات أخرى من:

 www.publichealth.hscni.net

Public Health Agency, 12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS

www.publichealth.hscni.net .)هاتف: 0114 555 0300 )سعر املكاملة املحلية
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