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 Aاألسئلة الشائعة عن التھاب الكبد 

 ؟ Aما المقصود بالتھاب الكبد 

عبارة عن فیروس یصیب الكبد ویمكن أن یعرضھ للتلف. ینتقل الفیروس عادًة من شخص إلى آخر عن طریق  Aالتھاب الكبد 
 . Aالطعام أو الشراب غیر اآلمن، أو عن طریق االتصال الجنسي. وھناك لقاح للوقایة من التھاب الكبد 

 ؟ Aكیف ینتشر فیروس التھاب الكبد 

ن طریق الفم وینتقل عبر البراز. ینتشر الفیروس عندما یبتلع شخص كمیات من البراز إلى الجسم ع Aیدخل فیروس التھاب الكبد 
ضئیلة للغایة لدرجة أنھ یصعب رؤیتھا بالعین. ومن ثّم، یمكن أن یحملھ الشخص المصاب في یدیھ وینتشر عن طریق لمس یدیھ، 

 أو تناول الطعام أو الشراب الذي لمسھ أو من خالل االتصال الجنسي. 

 ؟ Aأعراض التھاب الكبد ما 

تشمل األعراض الیرقان (اصفرار العین والجلد)، والتعب (الشعور باإلرھاق)، وألم المعدة، والغثیان، واإلسھال. تظھر األعراض 
 على األشخاص عادًة بعد شھر واحد تقریًبا من إصابتھم بالفیروس. 

من جمیع ھذه األعراض. یعاني الرّضع واألطفال الصغار من أعراض خفیفة للغایة،  Aولن یعاني كل من یصاب بالتھاب الكبد 
 وھم أقل عرضة لإلصابة بالیرقان من األطفال األكبر سًنا والبالغین. 

 متى یمكن أن أصاب بالمرض ألول مرة، ومتى یمكن أن أنشر العدوى؟ 

للفیروس، على الرغم من أنھا یمكن أن تظھر مبكًرا في غضون تظھر األعراض عادًة بعد ثالثة إلى أربعة أسابیع من التعرض 
أسبوعین أو متأخًرا بعد سبعة أسابیع من التعرض للفیروس. ومن المرجح أن ینشر الشخص المصاب الفیروس في األسبوعین 

 السابقین لبدء ظھور األعراض علیھ وبعد أسبوع واحد من ذلك. 

 ؟ Aما عالج التھاب الكبد 

، ولكن یتحسن معظم المرضى من تلقاء أنفسھم في غضون أسابیع قلیلة من خالل الراحة وعدم Aاللتھاب الكبد  ال یوجد عالج
احتساء الكحول. یعاني بعض األشخاص المصابین بمرض مزمن في الكبد أو ضعف في جھاز المناعة من مرض أكثر حدٍة 

عن احتساء الكحول أو تناول العقاقیر التي یمكن أن امتنع ، Aد ویحتاجون إلى رعایة داعمة. خالل فترة الشفاء من التھاب الكب
 .Tylenolتضر الكبد، مثل أسیتامینوفین أو 

 ، فتحدث مع مقّدم الرعایة الصحیة الخاص بك. Aإذا كنت تعتقد أنك ربما تكون مصاًبا بالتھاب الكبد 

 ؟ Aكیف یتم تشخیص التھاب الكبد 

 ، فیمكنھ طلب إجراء فحص الدم. Aإذا اشتبھ مقّدم الرعایة الصحیة الخاص بك بإصابتك بالتھاب الكبد 

 أكثر من مرة؟ Aھل یمكن أن یصاب شخص بالتھاب الكبد 

 ، فإنھ یصبح محصًنا (محمًیا) مدى الحیاة ولم یعد حامالً للفیروس. Aال. بمجرد أن یتعافى الشخص من التھاب الكبد 
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 إلى الوفاة؟  Aمكن أن یؤدي التھاب الكبد ھل ی

 % من الحاالت). 1إلى الوفاة (أقل من  Aنادًرا ما یؤدي التھاب الكبد 

 ؟ Aكیف یمكن الوقایة من التھاب الكبد 

للعثور  311أو اتصل بالرقم  A. اسأل مقّدم الرعایة الصحیة عن الحصول على لقاح التھاب الكبد Aاحصل على لقاح التھاب الكبد 
 على مقّدم اللقاح.

 اغسل یدیك جیًدا بالصابون والماء الدافئ الجاري قبل لمس الطعام وبعد استخدام المرحاض أو تغییر الحفاضات.

اض تجنب الممارسات الجنسیة التي قد تؤدي إلى تعرض الید أو الفم للبراز. وتساعد الواقیات الذكریة على الوقایة من األمر
 . A)، ولكنھا قد ال تمنع اإلصابة بالتھاب الكبد HIVالمنقولة جنسًیا األخرى، بما في ذلك فیروس نقص المناعة البشریة (

، فاستخدم الماء المعبأ في زجاجات أو قم بغلي ماء الصنبور لمدة دقیقة واحدة قبل Aإذا كنت مسافًرا إلى بلد ینتشر فیھ التھاب الكبد 
 ناول المحار الذي ربما یكون من مصدر ماء ملوث. استخدامھ. تجنب ت

 ؟ Aمن الذي یجب أن یحصل على لقاح التھاب الكبد 

 أن یحصل على جرعتین من اللقاح تفصل بینھما ستة أشھر على األقل. Aیجب على أي شخص یرغب في حمایة دائمة من التھاب الكبد 

 الذین ینتمون إلى المجموعات التالیة:باإلضافة إلى ذلك، یوصى باللقاح االعتیادي لألشخاص 

 جمیع األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین سنة واحدة وسنتین •
، بما في ذلك الدول في منطقة البحر الكاریبي، وأمریكا الوسطى Aالمسافرین إلى المناطق التي ینتشر فیھا التھاب الكبد  •

جب أن یتلقى المسافرون الجرعة األولى قبل أسبوعین على والجنوبیة، وإفریقیا، وأوروبا الشرقیة وأجزاء من آسیا. ی
 األقل من موعد السفر.

 الرجال المثلیین والرجال اآلخرین الذین یمارسون الجنس مع الرجال •
 األشخاص الذین یعانون من مرض مزمن في الكبد •
 األشخاص الذین یتعاطون المخدرات •
 األشخاص الذین یعانون من اضطرابات عامل تجلط الدم •
 األشخاص الذین یعیشون في الشارع، أو مأوى أو لیس لھم عنوان دائم •
 في مختبر Aاألشخاص الذین یتعاملون مع التھاب الكبد  •


