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ماذا تعرف عن مر�ض التهاب الكبد الوبائي )ب(؟

عدد  ويقدر  )ب(  الوبائي  الكبد  التهاب  فريو�س  عن  ينتج  و  الكبد  ي�صيب  مر�س  هو  )ب(  الوبائي  الكبد  التهاب 

امل�صابني يف العامل ب )350( مليون م�صاب. 

ن�سان؟ كيف ميكن اأن ي�ساب الإ

اأكرث  وبتف�صيل  م�صاب،  اإن�صان  من  اآخر  �صائل  اأي  اأو  لدم  التعر�س  بعد  بالفريو�س  ن�صان  الإ ي�صاب  عام،  ب�صكل 

تية: بالطرق الآ

بف�صل  كثريًا  تقل  الن�صبة  هذه  لكن  عالية  اجلنني  اإىل  م  الأ من  النقل  )ن�صبة  جنينها  اإىل  احلامل  م  الأ من  	•
العالجات الوقائية احلالية(.

اجلن�صي. الت�صال  	•
معقمة. غري  باآلت  الو�صم  	•

ُم�صاب. مري�س  بدم  ملوثة  اأداة  اأو  اإبرة  من  بري  الإ الوخز  	•
م�صاب. ن�صان  لإ حالقة  �صفرة  اأو  اأ�صنان  فر�صاة  ا�صتخدام  	•

اإن�صان  مع  بال�صرتاك  املخدرات  اأو  دوية  الأ اإبر  ا�صتخدام  	•
ُم�صاب. 

ن�صان  و باملقابل ل ميكن اأن ت�صاب عن طريق ال�صالم باليد اأو مبجال�صة الإ

م�صاب.

ما هي اأعرا�ض التهاب الكبد الوبائي )ب(؟

تية: عرا�س الآ يف العادة ل توجد هنالك اأعرا�س لكن بع�س املر�صى قد تظهر لديهم الأ

بالريقان(. ي�صمى  ما  )اأو  بالعني  ا�صفرار  	•
ب�صهولة.  الكدمات  ظهور  	•

رهاق.  والإ العام  التعب  	•
احلرارة.  	•
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�صخا�ض امل�صابني؟ ما هو م�صري الأ

لديهم  يتطور  اللتهاب  إن  فا البالغني(  من   %5( الباقني  اأما  الفريو�س؛  من  يتخل�صون  البالغني  من   %95 	•
لل�صكل املزمن.

عالية  الولدة  حديثي  طفال  الأ لدى  املزمن  ال�صكل  اإىل  املر�س  يتطور  اأن  ن�صبة  إن  فا البالغني  من  العك�س  على  	•
و ت�صل اإىل اأكرث من %95.  

وف�صله. الكبد  تليف  اإىل  يوؤدي  قد  املزمن  اللتهاب  	•

كيف ُيعالج التهاب الكبد الوبائي )ب(؟

ين�صح بالعالج فقط للحالت املزمنة، حيث يكون العالج باأدوية ُتوقف من ن�صاط الفريو�س ومن تاأثريه على  	•
الكبد. 

�صهر. الفرتة الزمنية للعالج ت�صتمر لأ 	•
الفم مثل عالج لميفودين )Lamivudine(، وهناك اأدوية  اأدوية توؤخذ عن طريق  اأمثلة على العالجات ت�صمل:  	•

.)Interferon( توؤخذ باحلقن مثل دواء انرتفريون

الكحول. �رشب  بتجنب  امل�صابون  ُين�صح  	•

م امل�سابة طفلها؟ كيف حتمي الأ

طفال مطعوم الكبد الوبائي )ب( بالإ�صافة اإىل امل�صل  إنه يتم اإعطاء الأ مهات م�صابات فا طفال املواليد لأ يف حالة الأ

)Globulin	Immune	B	Hepatitis( يف اأ�رشع وقت بعد الولدة؛ هذا الإجراء يوفر حماية للطفل من الفريو�س بن�صبة 

.%95

بري؟ �سابة بالفريو�س عن طريق الوخز الإ ما هي ن�سبة الإ

اإن ن�صبة الإ�صابة من وخز اإبري قد ت�صل اإىل %30.

كيف ميكن للعاملني بالقطاع ال�سحي اأن يحموا اأنف�سهم؟

يوجد ثالث طرق ميكن اأن توفر للعاملني احلماية من هذا الفريو�س: 

اأخذ املطعوم �صد الكبد الوبائي "ب": املطعوم يوؤخذ على 3 جرعات و على مدى 6 اأ�صهر.  .1

بري يجب اأن ياأخذوا مطعوم التهاب الكبد الوبائي )ب(  العاملون غري املطعمني والذين تعر�صوا للوخز الإ  .2

يف اأ�رشع وقت بعد الإ�صابة، و ميكن اإعطاء امل�صل )Immuneglobulin	B	Hepatitis( اأي�صا ح�صب ا�صت�صارة 

الطبيب.

يجب اأن يلتزم العاملني بالحتياطات القيا�صية )precautions	Standard( للحماية من الدم وم�صتقاته.   .3

مالحظة: املطعوم اآمن للحوامل. 
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ماذا تفعل اإذا تعر�ست للدم؟

اغ�صل املنطقة باملاء وال�صابون، واإذا كان التعر�س بالعني فاغ�صلها مباء نظيف ملدة خم�صة ع�رش دقيقة، ويف   .1

نف اأو الفم اغ�صل املنطقة باملاء قدر املُ�صتطاع. حالة تعر�س الأ

اأبلغ م�صوؤولك عن الإ�صابة.  .2

اأبلغ مكتب ال�صيطرة على العدوى.  .3

مينع  	"Hypex" القوية كاملبي�س  اأو و�صع املحاليل املطهرة  اأن ع�رش املنطقة  مالحظة: ل يوجد دليل علمي على 

الإ�صابة.

�أ�سئلة ق�سرية

يدز؟ �س�: هل يوجد عالج يوفر �سفاء كامل لالإ

نعم اأ. 

ل ب. 

اجلواب: ل يوجد عالج مبعنى �صفاء كامل ولكن يوجد اأدوية تخفف من �صدة اللتهاب. 

يدز؟ �سابة بفريو�س الإ �س�: كيف يحمي العاملون يف القطاع ال�سحي اأنف�سهم من الإ

يدز. يف حالة التعر�س ُين�صح باأخذ عالجات لالإ اأ. 

ل يوجد اأي خماوف من الإ�صابة.  ب. 

للمواد  من  الآ وال�صتخدام  القفازات  لب�س  مثل:  اللزوم  عند  املمكنة  الحتياطات  كل  اأخذ  عليهم  يجب  جـ. 

احلادة. 

النقطة اأ + ج. د. 

اإتباع  عليهم  لذلك  يدز  الإ مثل:  بالدم  منقولة  بفريو�صات  �صابة  لالإ ال�صحي عر�صة  القطاع  يف  العاملون  اجلواب: 

مكانية و�صف اأدوية  الحتياطات ال�رشورية عند اللزوم، لكن اإذا حدث تعر�س يجب عليهم مراجعة طبيب خمت�س لإ

يدز لتجنب الإ�صابة م�صبقا باملر�س. الإ
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تكون  والذين  اأعرا�س  اأية  عليهم  تبدو  ل  والذين  )ب(  الوبائي  الكبد  بفريو�س  امل�سابون  املر�سى  �س�: 

فحو�سات الكبد لديهم طبيعية هم "ناقلني اأ�سحاء"	

�صح اأ. 

خطاأ ب. 

ن الفريو�س ل يزال قادرًا على اإحداث  اجلواب: اإن ا�صتخدام تعبري "ناقل للمر�س"	هو ا�صتخدام قد يكون م�صلال لأ

خرين، لذلك على امل�صاب اأن يلتزم مبراجعة طبيبه للتاأكد من عدم الو�صول اإىل مرحلة  �رشر على الكبد ونقله لالآ

ف�صل الكبد.

�س�: ين�سح باأخذ جرعة مدعمة للمطعوم حتى بعد اأخذ الثالث جرعات؟

�صح اأ. 

خطاأ ب. 

خذ جرعة مكملة بعد اإنهاء املجموعة. اجلواب: ل يوجد �رشورة لأ

كل امللوث. �س5: فريو�س التهاب الكبد الوبائي )ب( ينتقل عن طريق الأ

�صح اأ. 

خطاأ ب. 

اجلواب: ينتقل فريو�س التهاب الكبد الوبائي )ب( عن طريق الدم ولي�س عن طريق الطعام؛ بينما الكبد الوبائي 

امللوث. الطعام  طريق  عن  ينتقل  اأن  ميكن  الذي  "	هو  "اأ

�س6: يوجد مطعوم للوقاية من التهاب الكبد الوبائي )ج(   )C	Hepatitis( ؟

�صح اأ. 

خطاأ ب. 

اجلواب: ل يوجد مطعوم للوقاية من التهاب الكبد الوبائي )ج( بخالف فريو�س كبد الوبائي )ب(. 


