
Could I be at risk?

Hepatitis B التهاب الكبد باء

نرشة معلومات للمرىض 

ما هو التهاب الكبد باء؟

هيباتيتيس يعني التهاب الكبد. هناك عدة أنواع من 

الفريوسات التي تسبب التهاب الكبد، وفريوس التهاب الكبد 

باء هو احد هذه الفريوسات.

ما هي أعراض التهاب الكبد باء؟

ال يعاين معظم الناس ابداً من أي من أعراض التهاب الكبد 

الحاد باء، لكن اذا كانت هناك اعراض، فإنها ستظهر ما بني 

ستة اسابيع إىل ستة أشهر بعد االصابة بالفريوس. يالحظ 

بعض البالغني اعراض شبيهة بانفلونزا قصرية األمد قد ال 

يتم تشخيصها عىل أنها التهاب الكبد باء. وقد تظهر اعراض 

اخرى اكرث خطورة مثل التقيؤ واوجاع البطن والريقان االصفر 

وستحتاج اىل عالج من قبل طبيب. نادرا ما تسبب العدوى 

الحادة مرضا شديدا جدا ميكن أن يؤدي إىل الوفاة.

 التهاب الكبد الحاد املزمن باء

ميكن أن يتسبب التهاب الكبد باء يف حدوث مرض حاد أو 

مزمن.

املرض الحاد هو الذي يتحسن برسعة، عادة يف غضون 

أسابيع أو عىل األكرث بضعة أشهر.

معظم البالغني يتعافون بشكل كامل من التهاب الكبد الحاد 

باء، عادة يف غضون ستة أشهر.  

التهاب الكبد املزمن باء هو التهاب الكبد باء الذي يستمر 

ملدة تزيد عن ستة أشهر. يبقى بعض الناس الذين يعانون 

من التهاب الكبد باء املزمن يف صحة جيدة ولكن يصاب 

حوايل ربعهم مبرض كبد طويل األمد. معظمهم معديني 

ويجب ان يتوخوا الحذر يك ال ينقلوا الفريوس لغريهم )انظر 

أدناه(.   

كيف ميكن ان تصاب بفريوس التهاب 
الكبد باء؟

يف هذا البلد ويف اوروبا وامريكا الشاملية ينتقل فريوس 

التهاب الكبد باء بشكل رئييس من شخص الخر عن طريق 

الجنس غري األمن. عاملياً، يصاب معظم الناس بفريوس 

التهاب الكبد باء عن طريق الدم املصاب، خاصة عند والدة 

اطفال المهات مصابات وعدم تطعيمهم مبارشة بعد الوالدة.

الجنس

ميكن نقل فريوس التهاب الكبد باء خالل الجنس غري األمن 

مع شخص مصاب. إن كنت قلقاً بشأن املرض املنقول 

جنسياً، ميكنك الحصول عىل مشورة رسية من عيادات 

الطب الجنيس\الطب البويل التناسيل املدرجة يف نهاية هذه 

النرشة. 



الدم

ميكن لكمية صغرية من دم شخص مصاب بالفريوس أن 

تنقل العدوى إذا دخلت إىل مجرى دم شخص أخر. ميكن ان 

يحدث هذا من خالل:

مالمسة جرح مفتوح، أو جرح   •

أو خدش.  

إبرة ملوثة أو غريها من األدوات الحادة. الناس الذين  • 

يتعاطون املخدرات عن طريق الحقن ويتشاركون   

مبعدات معرضون لخطورة كبرية ما لوشم والثقب    

والوخز باالبر الصينية قد يشكل خطورة إن تم استخدام    

معدات غري معقمة.  

العالج الطبي وعالج األسنان يف البلدان التي ال يتم فيها  • 

تعقيم املعدات بشكل سليم.  

يتم االن فحص كل الدم املتربع به يف اململكة املتحدة  • 

للتاكد من خلوه من فريوس التهاب الكبد باء، لكن   

قبل الفحص كان من املمكن ان يصاب املرء عن طريق    

تلقي الدم أو منتجات الدم من شخص مصاب. يف    

البلدانا لتي ال يتم فيها فحص الدم، ال يزال نقل الدم   

سبباً للعدوى.   

من األم إىل الطفل

ميكن ان تنقل االمهات املصابات الفريوس إىل اطفالهن حول 

وقت الوالدة، ولكن تطعيم هؤالء االطفال عند الوالدة ميكن 

حدوث العدى.

كيف ميكنني حامية اآلخرين ضد التهاب 

الكبد باء إن كنت مصاباً به؟

ال تستخدم فرشاة اسنان أو شفرة حالقة أو مقصات    •

شخص أخر أو أي من ادواتهم الشخصية وال تدعهم   

يستخدمون أدواتك.  

إن كنت متارس الجنس، قم باعالم رشيكك )رشكائك(  • 

للتاكد من انه\انها ملقح ومامرس الجنس االمن من    

خالل استخدام عازل جنيس.  

قم بتنظيف وتغطية الجروح والخدوش والجروح    •

املفتوحة بعناية باستخدام ضامدة مقاومة للامء.  

قم بتنظيف الدم من االرضيات واسطح العمل    •

باستخدام مواد التنظيف املنزلية غري املخففة.  

ال تتربع بالدم أو السائل املنوي أو تسجل كمتربع    •

باألعضاء.  

العالج

كثري من الناس املصابني بالتهاب الكبد باء الحاد ال يحتاجون 

إىل العالج حيث أنهم ال يصابون مبرض كبد طويل األمد. 

قد يشعرون بتعب زائد عن العادة. يجب القيام بفحص 

دم بعد ستة اشهر من التشخيص باالصابة للتاكد من خلو 

الجسم من الفريوس. 

لغاية القيام بهذا الفحص، ينبغي عليك اتباع النصيحة 

الخاصة بحامية االخرين من العدوى.

يجب فحص الناس املصابني بالتهاب الكبد باء املزمن بانتظام 

من قبل اخصايئ امراض الكبد للتاكد من حدوث رضر عىل 

الكبد. قد ينطوي هذا عىل فحص يسمى فيربوسكان. ميكن 

ان يستفيد بعض الناس املصابني بالتهاب الكبد باء املزمن 

من عالج باستخدام االدوية املضادة للفريوس. 



التطعيم ضد التهاب الكبد أ واإلنفلونزا السنوية  
والتهاب املكورات الرئوية امور موىص بها. 

العائلة واألصدقاء

يجب تطعيم الرشكاء الجنسيني، واالطفال وغريهم من افراد 

االرسة الخاصني بشكل مصاب بالتهاب الكبد باء الحاد أو 

املزمن. ينبغي أيضاً تطعيم اي شخص شارك يف استخدام 

االبر. وينبغي فحصهم ايضاً للتأكد من عدم اصابتهم 

بفريوس التهاب الكبد باء. ميكن الحصول عىل مشورة 

لحامية هؤالء االشخاص من طرف طبيبك العام.

ال يوجد خطر بالعدوى من التواصل االجتامعي العادي، وال 

حاجة لتطعيم الزوار واالصدقاء وزمالء العمل. مثالً، ال ميكن 

أن تصاب بالتهاب الكبد باء عن طريق مصافحة شخص 

ما او معانقته، أو من مقعد املرحاض. ميكن غسل اجوات 

الطهو والطعام الخاصة بشكل مصاب بالتهاب الكبد باء 

باستخدام ماء ساخن وصابون او الة غسل االواين بشكل 

عادي. يجب تنظيف أي دم عىل الفور كام هو موضح أعاله.

لقاح التهاب الكبد باء

يعطى اللقاح عن طريق الحقن كثالث جرعات منفصلة. 

أحياناً، هناك حاجة لجرعات معززة إضافية. من املهم إنهاء 

دورة التطعيم. ميكن إجراء فحص دم يف نفس الوقت.  

املعلومات والدعم

إذا كان لديك أي أسئلة تحدث إىل طبيبك العام، أو املمرض. 

 الصحة الجنسية\الطب البويل التناسيل يوفر نصائح رسية. 

 يرجى زيارة 

www.sexualhealthni.info/home 

ملعرفة املواعيد ومعلومات االتصال الخاصة بعيادة الطب 

الجنيس\ الطب البويل التناسيل املحلية الخاصة بك.

الشبكة الرسيرية للتعامل مع التهاب الكبد باء و جيم يف 

اململكة املتحدة توفر املعلومات حول التهاب الكبد باء و 

جيم 

www.hepbandcni.net

توفر مجموعة RVH للدعم الخاصة بالكبد الدعم للناس 

الذين يعانون من امراض الكبد يف ايرلندا الشاملية وهي 

 مجموعة مستقلة تتبع إلمتان الكبد الربيطاين

www.rvhliversupportgroup.org

يوفر إئتامن الكبد الربيطاين معلومات حول كافة أشكال 

 مرض الكبد.

 خط املساعدة: 7330 652 0800 من الساعة 10:00 صباحا 

 لغاية الساعة 3:00 بعد الظهر، من االثنني اىل الجمعة( 

www.britishlivertrust.org.uk

  أخصائيو التمريض اإلكلينيكيون )أمراض الكبد(

Tel: 883457 07788\506350 07712



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

Tel: 0300 555 0114 )local rate(.  www.publichealth.hscni.net 
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هذه النرشة متاحة أيًضا كملف PDF بلغات أخرى من:

 www.publichealth.hscni.net


