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صحة كبدك ،صحة جسمك
مسLتشفى دار الLشفاء
د .عماد الحمر
استشاري األمراض الباطنية والجهاز
الهضمي والكبد واملناظير
•بكالوريس طب وجراحة من جامعة
اململكة املتحدة
• البورد األمريكي باألمراض الباطنية
• البورد الكندي باألمراض الباطنية
• شهادة البورد الكندي بأمراض
الهضمي والكبد كندا الجهاز

ما هو االلتهاب الكبدي دكتور؟
ال $$تهاب ال $$كبد م $$رض تس$ $بّبه ع $$دوى ف $$يروس $$ية ف $$ي غ $$ال $$ب األح $$يان .وه $$ناك
خ $$مسة ف $$يروس $$ات رئ $$يسية تس $بّب ذل $$ك االل $$تهاب و ُي $$شار إل $$يها ب $$األن $$ماط A,
 B, C, D & Eوف $$ي ح $$ني ت $$ؤدي ج $$ميع ت $$لك ال $$فيروس $$ات ال $$ى م $$رض ف $$ي
ال$كبد ،ف$ان ث$مة ت$باي$نا ك$بيرا ب$ينها  .وم$ن امل$الح$ظ ب$وج$ه خ$اص ،أ ّن ال$نمطني
 Bو  Cي$$ $ؤدي$$ $ان إل$$ $ى إص$$ $اب$$ $ة م$$ $ئات امل$$ $الي$$ $ني م$$ $ن ال$$ $ناس ب$$ $مرض م$$ $زم$$ $ن
ويش ّكالن ،مجتمعني ،أشيع أسباب اإلصابة بتليف الكبد.

فيروس االلتهاب الكبدي A
ي$تواج$د ف$ي ب$راز األش$خاص ال$حام$لني ل$لعدوى وي$نتقل ،ف$ي غ$ال$ب األح$يان،
ع $$ن ط $$ري $$ق ش $$رب امل $$ياه أو ت $$ناول األغ $$ذي $$ة امل $$ل ّوث $$ة ب $$ه ،أوب $$االت $$صال امل $$باش $$ر
ب$$شخص م$$صاب ب$$عدواه .االل$$تهاب ال$$كبدي  Aال يس$$بب م$$رض$$ا م$$زم$$نا ف$$ي
ال $$كبد ،وغ $$ال $$با م $$ا ي $$شفى امل $$رض $$ى م $$نه ت $$مام$ $ا ً وي $$حتفظون ب $$امل $$ناع $$ة ض$ $دّ
الفيروس ،كما أ ّن هناك لقاحات مأمونة وناجحة للوقاية من هذا الفيروس.

مLLا الLLذي ي LجLعLل مLLن ال LتLهLاب
الLكبد مLشكلة صLحية عLاملLية؟
ف$$ي ك$$ل ع$$ام تُ$$عزى م$$ليون ح$$ال$$ة وف$$اة
ت $$قري $$با ً إل $$ى ال $$عدوى ب $$ال $$تهاب ال $$كبد
ال $$فيروس $$ي .وم $$ن امل $$الح $$ظ ،ف $$ي ك $$ل
أن$$حاء ال$$عال$$م ،أ ّن ف$$يروس$$ي االل$$تهاب
ال $$ $ $كبدي )  Bو  ( Cي $$ $ $أت $$ $ $يان ف $$ $ $ي
م$$ $قدم$$ $ة أس$$ $باب ت$$ $ليف ال$$ $كبد ،ح$$ $يث
يتس$ببان ف$ي م$ا ي$قرب م$ن  %78م$ن
ح $$ $االت ذل $$ $ك امل $$ $رض ال $$ $خبيث .وف $$ $ي
ح $$ني يجه $$ل م $$عظم امل $$صاب $$ني به $$ذي $$ن
ال$$ $فيروس$$ $ني أنّ$$ $هم يح$$ $ملون ال$$ $عدوى،
ف $$إنّ $$هم ي $$واج $$هون م $$ضاع $$فات امل $$رض
ف$ي م$رح$لة م$ا م$ن ح$يات$هم وي$واج$هون
اح $$ $تمال ن $$ $قل ال $$ $عدوى إل $$ $ى غ $$ $يره $$ $م
بدون قصد او علم بخطورة عدواهم

مLا املLقصود بLالLيوم الLعاملLي
اللLتهاب الLكبد؟
ق $ّ $ررت ج $$معية ال $$صحة ال $$عامل $$ية ،ف $$ي
ع$ام  ،٢٠١٠ت$خصيص ي$وم  ٢٨ي$ول$يو
ب$$اع$$تباره ي$$وم$ا ً ع$$امل$$يا ً ل$$لتوع$$ية الل$$تهاب
ال$$ $ $كبد .وت$$ $ $م ت$$ $ $خصيص ذل$$ $ $ك ال$$ $ $يوم
إلت$اح$ة ف$رص$ة ل$تثقيف ال$ناس وزي$ادة
ف $$ $همهم الل $$ $تهاب ال $$ $كبد ال $$ $فيروس $$ $ي
ب$$ $ $وص$$ $ $فه م$$ $ $شكلة ص$$ $ $حية ع$$ $ $موم$$ $ $ية
ع$امل$ية ،وت$حفيز األنش$طة ال$رام$ية إل$ى
ت$$عزي$$ز ال$$تداب$$ير ال$$تي تتخ$$ذه$$ا ال$$دول
ف$$ $ي ج$$ $ميع أن$$ $حاء ال$$ $عال$$ $م م$$ $ن أج$$ $ل
الوقاية من هذا املرض ومكافحته.
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فيروس االلتهاب الكبدي B
ألي س$$ائ$$ل م$$ن س$$وائ$$ل ال$$جسم امل$$ل ّوث$$ة ب$$ه .وي$$مكن
$تعرض ّ
ي$$نتقل م$$ن خ$$الل الّ $
$رض$ع أث$ناء
أن ي$نتقل ال$فيروس م$ن األم$هات ال$الت$ي يح$ملنه إل$ى أط$فال$هن ال ّ $ $ $
ال$$ $والدة .وي$$ $مكن أن ي$$ $نتقل ال$$ $فيروس أي$$ $ضا ً م$$ $ن خ$$ $الل ع$$ $مليات ن$$ $قل ال$$ $دم
أومش$$تقات$$ه امل$$ل ّوث$$ة ب$$ه ،وع$$ن ط$$ري$$ق اس$$تعمال م$$عدات ال$$حقن امل$$ل ّوث$$ة ب$$ه خ$$الل
اإلج$$ $راءات ال$$ $طبية ،وت$$ $عاط$$ $ي املخ$$ $درات ح$$ $قنا ً .وي$$ $ش ّكل ف$$ $يروس االل$$ $تهاب
ال $$كبدي  Bخ $$طرا ً ك $$ذل $$ك ع $$لى م $$قدم $$ي خ $$دم $$ات ال $$رع $$اي $$ة ال $$صحية ال $$ذي $$ن
$تعرض $$ون ،ب $$شكل ع $$ارض ،ل $$وخ $$زات اإلب $$ر ل $$دى ت $$قدي $$م الخ $$دم $$ات ال $$صحية
يّ $
ل $$لمصاب $$ني ب $$ذل $$ك ال $$فيروس .وت $$كمن خ $$طورة ف $$يروس ال $$تهاب ال $$كبد  Bف $$ي
ق$$درت$$ه ع$$لى ال$$بقاء ع$$لى ق$$يد ال$$حياة خ$$ارج ج$$سم امل$$ضيف مل$$دة س$$بعة أي$$ام
ع $$لى األق $$ل وي $$بقى خ $$الل $$ها ق $$ادرا ً ع $$لى أن يس $$بب ع $$دوى امل $$رض إذا دخ $$ل
ج $$سم ش $$خص غ $$ير م $$حصن ب $$ال $$لقاح ،وال ينتش $$ر ف $$يروس ال $$تهاب ال $$كبد B
ب$$واس$$طة األغ$$ذي$$ة أو امل$$ياه امل$$لوث$$ة وال ي$$مكن أن ينتش$$ر ب$$طري$$قة ع$$رض$$ية ف$$ي
أم $$اك $$ن ال $$عمل ،وه $$ناك ل $$قاح م $$أم $$ون ون $$اج $$ح ل $$لوق $$اي $$ة م $$ن ف $$يروس االل $$تهاب
الكبدي .B

اهLم وظLائLف الLكبد:
ان م $$ا ي $$ميز ال $$كبد ع $$ن ب $$اق $$ي االع $$ضاء
ه$$و حج$$مه ال$$كبير وي$$عد اك$$بر ع$$ضو ف$$ي
ج $$ $ $سم االن $$ $ $سان وي $$ $ $قع ال $$ $ $كبد أس $$ $ $فل
ال$$ $قفص ال$$ $صدري ع$$ $لى ال$$ $جهة ال$$ $يمنى
واهم وظائفه:
 .١تخ $$زي $$ن ال $$بروت $$ينات ال $$تي ي $$حتاج $$ها
الجسم لبناء أنسجته ونموه
 .٢ال $$دف $$اع ع $$ن ال $$جسم ض $$د الج $$راث $$يم
وامليكروبات التي تهاجمه
 .٣ي$قوم ال$كبد ب$عملية ت$نظيف األط$عمة
ال$$تي ي$$تناول$$ها اإلن$$سان م$$ن ال$$سموم
امل$$تعددة ال$$تي يسه$$ل ع$$ليها اخ$$تراق
ما يتناوله
 .٤ي $$ $ $ $عمل ال $$ $ $ $كبد ع $$ $ $ $لى ام $$ $ $ $تصاص
األم $$ $ $الح امل $$ $ $عدن $$ $ $ية وال $$ $ $فيتام $$ $ $ينات
والح$$دي$$د  ،وي$$قوم بتخ$$زي$$نها إل$$ى أن
يحتاجها الجسم
 .٥ي $$قوم ال $$كبد بتخ $$زي $$ن ال $$سكر ال $$الزم
ل $$ $ $لحصول ع $$ $ $لى ط $$ $ $اق $$ $ $ة ال $$ $ $جسم ،
وتنظيمه في الدم
 .٦ع $$ $مل ال $$ $كبد ع $$ $لى إف $$ $راز ال $$ $عصارة
امل $$ $سؤول $$ $ة ع $$ $ن ه $$ $ضم وام $$ $تصاص
الطعام ويقوم بنقلها إلى األمعاء
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فيروس االلتهاب الكبدي C
$تعرض ل$لدم امل$ل ّوث ب$ه .وق$د يح$دث ذل$ك ن$تيجة ع$مليات ن$قل ال$دم أو مش$تقات$ه
ي$نتقل ،ف$ي م$عظم ال$حاالت أي$ضاً ،ع$ن ط$ري$ق ال ّ
امل$ل ّوث$ة ب$ه ،وع$ن ط$ري$ق اس$تعمال م$عدات ال$حقن امل$ل ّوث$ة ب$ه خ$الل اإلج$راءات ال$طبية ،وت$عاط$ي املخ$درات ح$قناً ،ووالدة رض$يع
ألم م $$صاب $$ة ب $$عدوى االل $$تهاب ال $$كبدي  .Cوي $$مكن أن ي $$نتقل ال $$فيروس أي $$ضا ً م $$ن خ $$الل ال $$زواج ،ول $$ك ّن ذل $$ك االن $$تقال أق$ $لّ
ش$يوع$ا ً .وال تُ$نقل ع$دوى االل$تهاب ع$ن ط$ري$ق ال$رض$اع$ة أو ال$غذاء أو امل$اء أو ب$امل$خال$طة ال$عارض$ة ك$امل$عان$قة وت$قاس$م ال$طعام أو
أي ل$$قاح ل$$لوق$$اي$$ة م$$ن ف$$يروس االل$$تهاب ال$$كبدي  Cول$$كن ال$$بحث ف$$ي ه$$ذا امل$$جال ال
الش$$راب م$$ع ش$$خص م$$صاب .وال ي$$وج$$د ّ
يزال مستمرا.

فيروس االلتهاب الكبدي D
اإلص$اب$ات به$ذا ال$فيروس ال تح$دث إالّ ب$ني امل$صاب$ني ب$فيروس ال$تهاب ال$كبد  .Bوق$د ت$سفر ال$عدوى امل$زدوج$ة ب$ال$فيروس$ني D
و  Bع$ن وق$وع م$رض أك$ثر خ$طورة .وت$وف$ر ال$لقاح$ات امل$أم$ون$ة وال$ناج$حة امل$ضادة ل$فيروس االل$تهاب ال$كبدي  Bالح$ماي$ة أي$ضاً
ض ّد عدوى فيروس االلتهاب الكبدي .D

فيروس االلتهاب الكبدي E
ينتقل هذا الفيروس ،على غرار فيروس االلتهاب الكبدي  ،Aعن طريق شرب املياه أو تناول األغذية املل ّوثة به.
د .عماد الحمر متخصص في :
تشخيص وعالج أمراض القولون التقرحي وتشخيص وعالج إلتهابات الكبد ومن ضمنها فيروسات الكبد الوبائية
•
إجراء مناظير املعدة والقولون وتشخيص وعالج جرثومة املعدة
•
استئصال الزوائد اللحمية من القولون
•
عالج إلتهابات وتقرحات املريء واملعدة واإلثني عشر
•
إجراءات عالجية لنزيف القرحة وربط دوالي املريء وأخذ عينات الكبد وتركيب بربيش املعدة ) فتحة للتغذية (
•
إجراء غسيل القولون فحص الكبسولة الذكية
•

قوموا بزيارة قسم االمراض الباطنية في مستشفى دار الشفاء اذا كنتم تشعرون بأي من االعراض التالية:
 انتفاخ البطن فهو من األعراض التي تدل على إصابة الكبد  ،و هذا دليل على تجمع السوائل فيه ارتفاع درجة حرارة الجسم و الصداع و اإلصابة بفشل في وظائف الكبد النفور من تناول الطعام و اإلسهال والشعور الدائم برغبة في التقيؤ اإلصابة باإلعياء واإلرهاق دوما ً و بعض اآلالم التي تصيب املفاصل أي تغير في لون البول وتحوله إلى لون داكن -اإلصابة بداء اليرقان و مالزمة الحكة
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صحة الجنني من صحة االم
تسLلحي بLاملLعلومLات
دكتور ايهاب املصري ،يتحدث عن الحمل والفيروس الكبدي:
د .إيهاب املصري
استشاري ورئيس قسم امراض
النساء والتوليد
• بكالوريس طب والجراحة
• ماجيستير امراض النساء والتوليد
• البورد األمريكي باألمراض الباطنية
• عضوية الكلية امللكية المراض النساء
والتوليد لندن  -انكلترا
• زمالة الكلية امللكية المراض النساء

ال$$تهاب$$ات ال$$كبد ال$$فيروس$$ية تح$$دث ف$$ي ح$$وال$$ي
 ٪٠.٢م $$ن ج $$ميع ح $$االت الح $$مل و  ٪٣٠م $$نها
تح $$ $دث بس $$ $بب ال $$ $فيروس  Aوه $$ $و ي $$ $نتقل ع $$ $ن
ط $$ري $$ق االك $$ل او املش $$روب $$ات امل $$لوث $$ة وه $$و غ $$ير
خ $$ $طير وال ي $$ $نتقل ال $$ $ى ال $$ $جنني وال يس $$ $بب اي
ت$$ $شوه$$ $ات وي$$ $وج$$ $د ل$$ $ه ل$$ $قاح وب$$ $اق$$ $ي ال$$ $حاالت
تح$دث بس$بب ف$يروس  Bو  Cوه$ي االخ$طر اذ
تنتقل عبر سوائل الجسم والحقن.

كيف ينتقل املرض من االم للطفل؟
ي$نتقل ال$فيروس م$ن االم ال$ى ال$طفل ع$ن ط$ري$ق امل$شيمة ) بنس$بة ض$ئيلة ج$دا ( وال$طري$قة االك$ثر ش$يوع$ا ه$ي اث$ناء ال$والدة اذ
ان س $$وائ $$ل ال $$والدة ت $$حتوي ع $$لى ك $$ميات ك $$بيرة م $$ن ال $$فيروس .ك $$ما ي $$مكن ان ت $$نتقل ال $$عدوى ع $$ن ط $$ري $$ق ال $$لعاب ،ال $$دم $$وع ،او
حتى الرضاعة في حال وجود جرح في الثدي.

ما سبل حماية طفلي اذا كنت مصابة؟
اذاك$$نتي م$$صاب$$ة ب$$ال$$فيروس  ، Bي$$جب ان ي$$عطى رض$$يعك الج$$لوب$$ول$$ني امل$$ناع$$ي ال$$ذي ي$$حتوي ع$$لى اج$$سام م$$ضادة ج$$اه$$زة
ض$$د ال$$فيروس وذل$$ك م$$باش$$رة ب$$عد ال$$والدة  ،ث$$م ج$$رع$$ة ث$$ان$$ية ب$$عد اس$$بوع$$ني ،ث$$م ج$$رع$$ة ب$$عد شه$$ر ،وج$$رع$$ة راب$$عة ب$$عد  ٦اشه$$ر
ب$ذل$ك تح$مني ال$طفل .اذاك$نتي م$صاب$ة ب$ال$فيروس  ، Cم$مكن ان ت$نتقل ال$عدوى ل$لطفل ب$نفس ط$ري$قة ال$فيروس  Bول$كن بنس$بة
ون$تيجة غ$ير م$عروف$ة وذل$ك ل$عدم ت$وف$ر اي ت$طعيم ض$د ه$ذا ال$فيروس ح$تى االن ل$ذل$ك ي$جب م$راج$عة ال$طبيب ق$بل واث$ناء الح$مل
واخذ التدابير الوقائية الالزمة.

قومي بزيارة قسم االمراض النسائية في مستشفى دار الشفاء لتطمئني اكثر وتحصلي
على اجابات دقيقة ،لحجز موعد يرجى االتصال على ١٨٠٢٥٥٥
د .ايهاب املصري متخصص في :
جراحات مناظير أمراض النساء والتوليد و استئصال أكياس املبايض.
•
فك اإللتصاقات بالحوض لحاالت العقم لتسليك األنابيب.
•
استئصال الرحم باملنظار وأورام الرحم واملبايض الحميدة.
•
استئصال الحمل خارج الرحم باملنظار.
•
عالج حاالت تكيس املبايض باملنظار لحدوث الحمل وعالج العقم.
•
جراحات السلك البولي للنساء عن طريق البطن وعن طريق الشريط املهبلي) ( TVT – TOT
•
الجراحات املهبلية بأنواعها كاستئصال الرحم من املهبل وعالج حاالت السقوط املهبلي والرحمي وعمليات التجميل املهبلية.
•
متابعة وعالج حاالت الحمل الحرج واجراء جميع عمليات الوالدة بمختلف أنواعها سواء طبيعية أو قيصرية
•
عالج مشاكل واضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل سن انقطاع الطمث الهرمونية وخالفه.
•
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د .محمد املراغي
رئيس قسم املختبرات الطبية
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كLيف اسLتطيع وقLايLة نLفسي
مLن الLفيروس ؟

-

ي$$ $جب االن$$ $تباه م$$ $ن االدوي$$ $ة ال$$ $تي
لها تأثيرات جانبية على الكبد

أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية – جامعة
عني شمس

-

ان اخ$$ذ ج$$رع$$ات زائ$$دة م$$ن ال$$دواء
تؤثر على الكبد

مراقب جودة داخلي معتمد

-

ع$$دم اس$$تخدام ال$$بسة  ،ادوات او
ح $$ $ $ $تى م $$ $ $ $شارك $$ $ $ $ة ال $$ $ $ $طعام م $$ $ $ $ع
شخص مصاب

-

ال ت $$ $تناول االغ $$ $ذي $$ $ة امل $$ $كشوف $$ $ة او
االغ $$ $ذي $$ $ة ال $$ $تي لس $$ $ت واث $$ $قا م $$ $ن
مصدرها فقد تكون ملوثة

-

ال $$ $ $ $ $سفر ال $$ $ $ $ $ى ب $$ $ $ $ $عض ال $$ $ $ $ $بلدان
املنتش$ر ف$يها ف$يروس ال$كبد ،ل$ذل$ك
ي$$ $نصح ب$$ $أخ$$ $ذ ك$$ $اف$$ $ة ال$$ $تطعيمات
الوقائية قبل السفر

دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية – جامعة عني
شمس

مجاالت التخصص :الكيمياء اإلكلينيكية

كيف يتم تشخيص االصابة في املختبر:
ال ي $$مكن ال $$تمييز س $$ري $$ري $ا ً ب $$ني ح $$االت اإلص $$اب $$ة ب $$ال $$تهاب ال $$كبد  Aوأش $$كال
ال $$تهاب ال $$كبد ال $$فيروس $$ي ال $$حاد األخ $$رى .ويج $$رى ال $$تشخيص املح $$دد م $$ن
خالل كشف األجسام املضافة للفيروس  HAV IgMفي الدم.
وث$$ $مة ع$$ $دة اخ$$ $تبارات ال$$ $دم م$$ $تاح$$ $ة ل$$ $تشخيص ال$$ $تهاب ال$$ $كبد  Bورص$$ $د
امل $$صاب $$ني ب $$ه ،وه $$ي اخ $$تبارات ي $$مكن االس $$تعان $$ة ب $$ها ل $$لتمييز ب $$ني ح $$االت
ال$عدوى ال$حادة وت$لك امل$زم$نة .ف$أم$ا ب$النس$بة ل$لكشف ع$ن اإلص$اب$ة ب$امل$رض،
ف$يتم ع$مل اخ$تبار  HBsAgوف$ي ب$عض ال$حاالت ال$خاص$ة ي$تم ال$لجوء ال$ى
اختبار ،HbcIgM

تابعونا على :

وب $$النس $$بة ل $$لكشف ع $$ن ال $$عدوى امل $$زم $$نة )ألك $$ثر م $$ن  6أشه $$ر( ف $$يتم إج $$راء
اخ$$ $تبار  HBsAgو  HBcIgGو ،HbeAgوي$$ $دل وج$$ $ود  HBeAgع$$ $لى
أن الدم مصاب بالعدوى.
@DARALSHIFA
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أم$ا ب$النس$بة ل$فيروس  ،Cف$إن$ه ي$تم م$بدئ$يا إج$راء اخ$تبار األج$سام امل$ضادة  ،HCV AB ،وإذا ك$ان$ت م$وج$بة ي$تم ال$لجوء ال$ى
اخ $$تبارات أخ $$رى ،ألن $$ه ي $$تعذر ال $$تمييز ب $$ني ال $$عدوى ال $$حادة وت $$لك امل $$زم $$نة ب $$واس $$طة ال $$طرق ال $$شائ $$عة ل $$لكشف ع $$ن األج $$سام
امل$ضادة ،إذ ي$دل وج$ود ت$لك األج$سام امل$ضادة ل$فيروس االل$تهاب ال$كبدي  Cع$لى إم$ا أن ال$شخص م$صاب ب$ال$عدوى ح$ال$يا
ص$$يب ب$$ها ف$$ي ال$$ساب$$ق .،ول$$لتمييز ب$$ني ك$$لتا ال$$حال$$تني ،ف$$يتم إج$$راء اح$$تبار الح$$مض ال$$نووي ل$$لفيروس ،HCV PCR
أو ق$$د أ ُ ِ $ $
ويدل وجود هذا الحمض النووي في شخص يحمل أجساما ً مضادة لهذا الفيروس على أن العدوى مزمنة.
ومن الضروري في جميع الحاالت ،متابعة حالة الكبد بإجراء اختبارات وظائف الكبد ملتابعة تطور املرض.

ما سبل الوقاية الخاصة بكل فيروس ؟
• ب $$النس $$بة ل $$فيروس  Aو  ،Eي $$نصح بش $$دة ات $$باع م $$مارس $$ات ال $$نظاف $$ة ال $$شخصية ،م $$ن ق $$بيل االن $$تظام ف $$ي غس $$ل ال $$يدي $$ن
ب$$امل$$ياه وت$$جنب اإلت$$صال امل$$باش$$ر ب$$امل$$صاب ب$$فيروس  Aو  .Eك$$ما ي$$نصح ل$$لوق$$اي$$ة م$$ن ف$$يروس$$ات  Bو  Cت$$جنب ال$$حقن
ال$غير م$عقمة وع$دم ال$تشارك ب$ها وإع$ادة اس$تعمال$ها ب$أي ح$ال م$ن األح$وال ،ج$مع ال$تال$ف م$ن األدوات ال$حادة والتخ$لص
م$$نه ،االم$$تناع ع$$ن م$$مارس$$ة ال$$جنس م$$ع زوج او زوج$$ة م$$صاب$$ني ب$$االل$$تهاب ال$$كبدي وت$$جنب اس$$تخدام أدوات م$$لوث$$ة ف$$ي
رسم الوشوم على الجسم وتثقيبه ووخزه باإلبر
• ه$ناك ل$قاح$ات م$أم$ون$ة ون$اج$حة م$تاح$ة ع$لى ن$طاق واس$ع ل$لوق$اي$ة م$ن ع$دوى ف$يروس$ي االل$تهاب ال$كبدي  Aو  ، .Bف$يوص$ى
ب$النس$بة ل$لقاح  Aب$إع$طاء ج$رع$تني اث$نتني م$نه ض$مان$ا ل$توف$ير ح$ماي$ة أط$ول أج$ال ت$تراوح م$دت$ها ب$ني ح$وال$ي خ$مس وث$مان$ي
س$نوات ب$عد ال$تطعيم ،ك$ما ي$وص$ى ب$إع$طاء ت$طعيم  Bلج$ميع ال$رض$ع ف$ي أق$رب وق$ت م$مكن ع$قب ال$والدة ،وي$عطى ال$تطعيم
ع$$لى ث$$الث ج$$رع$$ات ،وبحس$$ب م$$نظمة ال$$صحة ال$$عامل$$ية ،ف$$إن ال$$تطعيم ي$$وف$$ر م$$ناع$$ة وح$$ماي$$ة م$$ن امل$$رض مل$$دة ق$$د ت$$صل ال$$ى
 20ع $$ام $$ا ،وت $$وص $$ى امل $$نظمة ب $$إج $$راء اخ $$تبار  HBsABمل $$تاب $$عة ك $$فاءة ال $$تطعيم وال $$تأك $$د م $$ن اس $$تجاب $$ة ال $$جسم ل $$ه ،ك $$ما
ي $$نصح بش $$دة ال $$حصول ع $$لى ال $$تطعيم ل $$لفئات األك $$ثر ع $$رض $$ه ل $$لمرض ،م $$ثل األش $$خاص ال $$ذي $$ن ي $$لزم $$هم ت $$كرار ن $$قل ال $$دم
ومش$تقات$ه ل$هم ،وم$رض$ى غ$سيل ك$لى ،واملس$تفيدون م$ن ع$مليات زرع األع$ضاء ال$صلبة ،وألح$د األزواج إذا ت$حول امل$رض
ل$دى زوج$ه اآلج$ر ال$ى ع$دوى م$زم$نة ل$فيروس ال$تهاب ال$كبد؛ ك$ذل$ك ال$عام$لون ف$ي م$جال ال$رع$اي$ة ال$صحية وس$واه$م م ّ$من ق$د
يتعرضون ملالمسة الدم ومشتقاته أثناء عملهم؛ وللمسافرين قبل مغادرتهم إلى مناطق املنتشر بها املرض
• ك $$م ان أن ب $$نوك ال $$دم اآلن ت $$قوم ب $$إج $$راء اخ $$تبارات ال $$فيروس $$ات ع $$لى م $$نتجات ال $$دم املُس $$تخدم $$ة ف $$ي ع $$مليات ن $$قل ال $$دم،
ب$اإلض$اف$ة ال$ى اس$تعمال م$عدات ال$حقن امل$ع ّقمة وع$دم إع$ادة اس$تعمال أدوات ال$حقن م$رة أخ$رى ب$أي ح$ال م$ن األح$وال
ي$ؤدي ال$ى ال$وق$اي$ة م$ن ان$تقال ف$يروس$ي االل$تهاب ال$كبدي  Bو .Cوي$نصح ب$إج$راء ف$حص م$ا ق$بل ال$زواج ل$كل م$ن ف$يروس
 Bو .C

الوقاية خير عالج
ودمتم بالصحة
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