جت ّنب انت�شار هباتايت�س ب

ميكن الوقاية من عدوى هباتايت�س ب� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن معظم الأمرا�ض
املعدية .فيما يلي بع�ض الطرق لتج ّنب انت�شار عدوى هباتايت�س ب:
املعر�ضني لإمكانية العدوى
� إعطاء لقاح هباتايت�س ب جلميع
ّ
� ضمان تلقيح الأ�شخا�ص الذين على ات�صال ل�صيق ب�أفراد م�صابني
بالعدوى
 جت ّنب مل�س دم �أي �شخ�ص �آخر

وقد يكون من املفيد �أخذ هذه الن�رشة لبحثها مع طبيبك
ملعرفة املزيد من املعلومات ات�صل بـ:
 هباتايت�س �أ�سرتاليا
الهاتف1300 437222 :
يتحول �إىل الوالية/املقاطعة املحلية)
(خط معلومات وطني
ّ
www.hepatitisaustralia.com

 عدم م�شاركة �أية معدات للحقن (هذا بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يحقنون
املخ ّدرات)

خط امل�ساعدة التابع ملجل�س ال�رسطان � 13 11 20أو تف ّقد املوقع:

 عدم م�شاركة معدات الهندام ال�شخ�صية مثل فرا�شي الأ�سنان �أو �شفرات
احلالقة �أو مق�صات الأظافر.

اجلمعية الأ�سرتالية لأدوية فريو�س نق�ص املناعة املتك�سبة ()HIV

التربع بالدم �أو احليوانات املنوية
� إذا كنت م�صاب ًا بالعدوى ،عليك عدم ّ

 اجلمعية الأ�سرتالية لطب املعدة والأمعاء

 ممار�سة اجلن�س امل�أمون (با�ستخدام عازل مطاطي)
يت�ضمن احتمال
 احل�صول على امل�شورة من طبيبك العام �إذا كان عملك
ّ
تعر�ض الدم للغري
ّ

العالج والإدارة

يتوفر عدد من اختبارات الدم لت�شخي�ص عدوى هباتايت�س ب ومراقبة تطورها.
ناق�ش هذه االختبارات مع طبيبك العام �أو اخت�صا�صي �أمرا�ض الكبد.

http://www.cancer.org.au/Home.htm
www.ashm.org.au

www.gesa.org.au/leaflets.cfm

 االحتاد الوطني اخلا�ص بهباتايت�س ب
راجع ‘( ’Resources-Patientsموارد للمر�ضى) يف املوقع:

www.alliance.hepatitis.org.au

مت �إعداد هذه الن�رشة بالتعاون بني اجلمعية الأ�سرتالية لأدوية فريو�س نق�ص
املناعة املتك�سبة ( )HIVوجمل�س ال�رسطان يف نيو �ساوث ويلز.
بتمويل من دائرة ال�صحة يف نيو �ساوث ويلز.

يو�صى ب�أن يطلب امل�صابون بعدوى هباتايت�س ب امل�شورة من �أحد الأطباء
العامني بخ�صو�ص خيارات العالج� .سيحدد طبيبك العام اخلطوات الواجب
اتخاذها تبع ًا لأعرا�ضك ومرحلة العدوى .وقد ت�شمل هذه اخلطوات اختبارات
منتظمة و�/أو �أدوية م�ضادة للفريو�س.

ن�صائح حول منط احلياة للأ�شخا�ص امل�صابني بالعدوى
 تناول �أطعمة �صحية ح�سنة التوازن
 قلّل من �رشب الكحول
 خفّف التدخني �أو تو ّقف عنه ،وهذا �أف�ضل
 قبل �أخذ �أدوية بديلة ابحث الأمر دائم ًا مع طبيبك االخت�صا�صي وطبيبك
ت�رض كبدك
العام لأن بع�ض هذه الأدوية قد ّ
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نشرة معلومات عن هباتايتس ب
لألشخاص الذين مت تشخيص
املرض لديهم حديثاً

ما هو هباتايت�س ب؟

هباتايت�س كلمة تعني التهاب الكبد .وهو ينجم غالب ًا عن عدوى بفريو�س
مثل فريو�س هباتايت�س ب .عندما يدخل فريو�س هباتايت�س ب اجل�سم ف�إنه
ينتقل �إىل الكبد حيث يعي�ش ويتكاثر .ومن �سوء احلظ �أن حماولة الق�ضاء على
الفريو�س هي التي ت�سبب معظم االلتهابات وتتلف الكبد.
�أما ت�أثري عدوى هباتايت�س ب فيتوقف على �سن ال�شخ�ص عند �إ�صابته
بالعدوى .فالأطفال ال�صغار امل�صابون بعدوى هباتايت�س ب تن�ش�أ لديهم
دائم ًا تقريب ًا عدوى طويلة الأمد (مزمنة)� ،أما الأ�شخا�ص الذين ي�صابون
بالعدوى يف �سن الر�شد فتكون ن�سبة �إمكانية التخلّ�ص من الفريو�س يف
�أج�سامهم .%95
ال تظهر �أعرا�ض لدى الكثري من امل�صابني بهباتايت�س ب وبالتايل ال
يدركون �أنهم التقطوا عدوى الفريو�س .لكن البع�ض الآخر قد ي�شعرون بالتعب
والغثيان (ال�شعور ب�أنهم على و�شك التقي�ؤ) والريقان (�صفرة العينني واجللد)،
غري �أنه نادراً ما تظهر �أعرا�ض العدوى على الأطفال ال�صغار .يظهر الريقان
على حوايل  %50من املراهقني والرا�شدين عند �أول �إ�صابتهم بالعدوى ،وهذا
ي�سمى هباتايت�س ب احلاد.
ما ّ

هباتايت�س ب املزمن

يتم ت�شخي�ص الإ�صابة بهباتايت�س ب املزمن �إذا م�ضى على التقاط العدوى
بالفريو�س �أكرث من � 6أ�شهر (ويتم ت�أكيد الت�شخي�ص باختبارات للدم).
ين�ش�أ هباتايت�س ب املزمن يف حوايل  %5من الرا�شدين وبع�ض الأطفال
ومعظم الأطفال ال�صغار الذين يلتقطون العدوى.
والأ�شخا�ص امل�صابون بهباتايت�س ب املزمن ُيحتمل �أن تظل العدوى لديهم
مدى احلياة ،ومع �أنهم يظلون عموم ًا ب�صحة جيدة ف�إنه تزداد �إمكانية ن�شوء
تليف (�أي تن ّدب) الكبد و�رسطان الكبد.
م�ضاعفات لديهم مثل ّ
Importantly, peoplewithchronichepatitisBhave
the potential to spread the infection to others,
.unless they follow some simple precautions

?How is hepatitis B spread

واملهم يف الأمر �أن امل�صابني بالتهاب الكبد ب املزمن ُيحتمل �أن ينقلوا
العدوى �إىل �سواهم �إ ّال �إذا اتبعوا بع�ض التدابري االحرتازية الب�سيطة.

B

واملهم يف الأمر �أن امل�صابني بالتهاب الكبد ب ُيحتمل �أن ينقلوا العدوى �إىل
�سواهم �إ ّال �إذا اتبعوا بع�ض التدابري االحرتازية الب�سيطة.

كيف ينت�رش هباتايت�س ب؟

ينت�رش هباتايت�س ب عندما يدخل دم �شخ�ص م�صاب بالعدوى �أو �أحد �سوائل
ج�سمه الأخرى (مثل اللعاب وحليب الثدي وال�سائل املنوي وال�سوائل املهبلية)
معر�ض لإمكانية التقاط العدوى .ميكن �أن ينت�رش هباتايت�س
�إىل ج�سم �شخ�ص ّ
ب بالطرق التالية:

 ميكن �أن تنقل املر�أة احلامل امل�صابة بعدوى هباتايت�س ب هذه العدوى
�إىل طفلها
 ممار�سة اجلن�س مهبلي ًا �أو �رشجي ًا �أو فموي ًا بدون عازل مطاطي
� إعادة ا�ستعمال الإبر واملحاقن ومعدات احلقن الأخرى
 الو�شم �أو ثقب اجل�سم
م�شاركة �شخ�ص م�صاب بالعدوى يف ا�ستخدام فرا�شي الأ�سنان �أو �شفرات
احلالقة �أو مق�صات الأظافر
 نقل الدم (يندر ح�صول العدوى بهذه الطريقة يف �أ�سرتاليا)
تر�ش�ش دماء �أو �سوائل ج�سم �أخرى حتمل
العر�ضية بوخز �إبرة �أو ّ
الإ�صابة َ
العدوى
تت�ضمن اللم�س �إذا �أ ّدت الإ�صابات �إىل مل�س دم يحمل
�أنواع الريا�ضة التي
ّ
العدوى

�أعرا�ض العدوى

ال تظهر على كثري من الأ�شخا�ص الذين لديهم فريو�س هباتايت�س ب �أية
�أعرا�ض� .إ ّال �أن االلتهاب احلاد قد ي�ؤدي �إىل الأعرا�ض التالية:
 فقدان ال�شهية
 الغثيان والتقيوء
 التعب
 الريقان (�صفرة العينني واجللد)
� أمل يف البطن (منطقة املعدة)
 وجع يف الع�ضالت واملفا�صل

من الذين يجب �أن يتل ّقوا التلقيح �ضد
هباتايت�س ب؟
ي�شمل ه�ؤالء الأ�شخا�ص:

 جميع الأطفال ال�صغار والأكرب �سن ًا

 املهاجرين املولودين يف بالد ترتفع فيها معدالت الإ�صابة بعدوى
هباتايت�س ب (مثل جنوب �رشق �آ�سيا وجزر املحيط الهادئ و�أوروبا
اجلنوبية وال�رشقية و�أفريقيا)
 اليافعني بني �سن � 10سنوات و� 13سنة (�إذا مل يكونوا تل ّقحوا �سابقاً)
 الأ�شخا�ص املوجودين يف منزل به �شخ�ص م�صاب بالتهاب هباتايت�س
حاد ومزمن
 ال�رشكاء الن�شطاء جن�سي ًا لأفراد م�صابني بالعدوى
 الأ�شخا�ص الذين يتل ّقون منتجات دم

 العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية وخدمات الطوارئ
 الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال ()MSM

 الأ�شخا�ص الذين يتعاطون املخدرات عرب الوريد ()IDU

علي �أن �أخرب الآخرين؟
هل ّ

�إن نتيجة االختبار الذي ُيجرى لك بخ�صو�ص هباتايت�س ب �أمر �شخ�صي.
ولي�س عليك �أن تخرب �أي �شخ�ص �آخر على الفور ،لكن عليك اتخاذ االحتياطات
املف�صلة �أدناه ملنع انت�شار العدوى.
ّ
ومن امل�ستح�سن �إخبار �رشكائك اجلن�سيني والأ�شخا�ص الذين معك يف املنزل
لكي يتم اختبارهم وتلقيحهم.
�إذا كنت تعمل يف جمال الرعاية ال�صحية يجب �أ ّال تقوم ب�أية �إجراءات
«ميكن �أن ت�ؤدي �إىل التعري�ض» (راجع خدمات امل�ؤازرة يف هذه الن�رشة
لالطّ الع على مزيد من املعلومات) .و�إذا كنت يف القوات امل�سلّحة يجب عليك
الإف�صاح.

