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 ، معلومات المریض وقواعد السلوك Bالتھاب الكبد 
 أطباء مكافحة انتشار األمراض المعدیة.من شرة الوقایة من العدوى ن

 لماذا تلقیت ھذه المعلومات؟ 
وما تحتاج إلى مراعاتھ بصفتك مصاب   B. تحتوي ھذه النشرة على معلومات حول التھاب الكبد Bأظھر اختبار الدم أنك مصاب بالتھاب الكبد 

 . Bبالتھاب الكبد 

 ؟ Bما ھو التھاب الكبد 
ھو فیروس موجود في الكبد وفي الدم وفي بعض سوائل الجسم (مثل السائل المنوي). من الممكن أن تكون مصابًا بالتھاب الكبد  Bالتھاب الكبد 

B  لفترة طویلة دون أن تالحظ ذلك. حتى لو لم یكن لدیك أعراض، یمكن أن یكون التھاب الكبدB   معدیًا للغایة. كما یمكن أن تواجھ مشاكل في
 ت عدیدة من العدوى.  الكبد بعد سنوا

 ؟Bكیف ینتشر التھاب الكبد 
ملیون شخص مصاب   300، یوجد حوالي 2019. وفقًا إلحصائیات منظمة الصحة العالمیة لعام Bھناك العدید من المصابین بالتھاب الكبد 

 في العالم. ومعظم المصابین بالعدوى حصلوا علیھا من األم عند الوالدة.  Bبالتھاب الكبد 
معد أیًضا عند ممارسة الجنس بدون استعمال واقي ذكري. یمكن أن ینقل الجماع الجنسي غیر المحمي، سواء كان الجماع   Bلكبد التھاب ا

 .Bالمھبلي أو الجماع الشرجي، وأحیانا الجنس الفموي، فیروس التھاب الكبد 
في دمك أو على غشاء   Bعلى فیروس التھاب الكبد  عن طریق الدم، أي إذا حصلت على دم یحتوي Bیمكن أیًضا أن ینتشر التھاب الكبد 

مخاطي، على سبیل المثال في العین أو األنف أو الفم، أو في جرح مفتوح. ویمكن أن ینتشر المرض أیًضا عندما یشارك الشخص الذي یستخدم 
 المخدرات محاقن الحقن أو أكواب الخلط أو غیرھا من الملحقات مع أشخاص آخرین. 

لیس معدیًا عند التواصل االجتماعي مع أصدقائك، على سبیل المثال من خالل العناق والقبالت أو مشاركة الكؤوس/األطباق   Bالتھاب الكبد 
 أو عند استخدام نفس المرحاض. المفتوحة  خالي من الجروحأدوات المائدة. كما إنھ لیس معدیًا في حال وصول الدم إلى الجلد ال /

 اعتباري حتى ال أنقل العدوى لآلخرین؟ما الذي یجب أن أضعھ في 
 التي یقدمھا إلیك الطبیب: قواعد السلوكیجب علیك اتباع 

 یجب علیك الحضور إلى زیارة المراجعة عندما یدعوك الطبیب إلیھا.  •
 .Bیجب علیك إخبار الشخص الذي ستمارس معھ الجنس أنك مصاب بالتھاب الكبد  •
أو لم   Bالذكري أثناء ممارسة الجنس إذا لم یكن شریكك محصنًا، أي أنھ لم یصب بالتھاب الكبد یجب علیك استخدام وسیلة حمایة/ الواقي  •

 .Bیتم تطعیمھ ضد التھاب الكبد 
یجب أن تخبرنا أن لدیك "عدوى دمویة" عند طلب رعایة األسنان أو الرعایة الطبیة حیث قد یلمس الموظفون دمك أثناء أخذ العینات أو   •

 جراحیة على سبیل المثال. الجراحة/العملیة ال 
یجب أن تخبرنا أیًضا أن لدیك "عدوى دمویة" إذا كنت ترغب في الحصول على وشم أو ثقب الجسد أو ثقب األذنین أو الحصول على   •

 عالج آخر حیث قد یحدث نزیف جلدي. 
 ال تشارك ماكینة الحالقة أو فرشاة األسنان مع أي شخص آخر.  •
الجلد أو العینین أو األنف أو الفم، فیجب علیك إخباره بأن الدم یحتوي على فیروس التھاب الكبد    إذا حصل شخص ما على دمك في جروح •

B 1177، وحث الشخص على الشطف فوًرا بالماء. ویجب علیھ االتصال بمركز الرعایة الصحیة الخاص بھ أو أقرب عیادة عدوى أو  
Vårdguiden   ي ضد التھاب الكبد في أقرب وقت ممكن للحصول على التطعیم المجانB. 

 إذا كنت تستخدم المحاقن أو اإلبر، فیجب أال تشاركھا مع اآلخرین. یجب علیك أیًضا عدم استخدام كوب خلط وملحقات أخرى مشتركة.  •
 ال یجوز لك التبرع بالدم أو بالحیوانات المنویة أو البویضات.  •
 عینة قد یكون التبرع باألعضاء أو األنسجة للزرع ممكنًا في حاالت م •
 .Bأخبر طبیبك إذا كان لدیك شریك جنسي أو أحد أفراد العائلة قد یحتاج إلى التطعیم ضد التھاب الكبد  •

 
 

 التي من الجید اتباعھا حتى ال تصیب اآلخرین:النظافة  نصائحھناك أیضا 
 تأكد من وجود الالصقات/ الضمادات على جمیع الجروح.  •
 الجروح، یجب علیھ ارتداء قفازات بالستیكیة.إذا قام شخص ما بمساعدتك في تضمید  •
 قم بتغلیف المواد الملطخة بالدماء بعنایة قبل رمیھا. •
 إذا وصل الدم على مالبسك، فیمكن غسلھا في الغسالة.  •
بالماء ویمكن مسح بقع الدم على األرضیات على سبیل المثال بالورق الذي یتم التخلص منھ. بعد ذلك یجب غسل األرضیة بإمعان  •

 والمنظف. 
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 ما الذي یجب مراعاتھ قبل ممارسة الجنس مع شریك؟ 
، ویجب علیك أیًضا استخدام الواقي الذكري إذا لم یكن شریكك محصنًا (أي أنھ لم یصب  Bیجب علیك إخبار شریكك أنك مصاب بالتھاب الكبد 

 ).Bأو لم یتم تطعیمھ ضد التھاب الكبد  Bبالتھاب الكبد 
المجاني  Bمن شریكك مرافقتك إلى طبیبك/العیادة حتى یتمكن شریكك من الحصول على اللقاح المضاد اللتھاب الكبد  من األفضل أن تطلب
 قبل ممارسة الجنس. 

إذا كنت قد عّرضت شخًصا ما لخطر العدوى، على سبیل المثال عن طریق ممارسة الجنس بدون استخدام واقي ذكري مع شخص غیر ملقح، 
 في غضون یومین.   الحصول علیھإذا كان من الممكن  فعّالیةالشخص مجانًا بعد ذلك لتقلیل خطر اإلصابة. اللقاح لھ أفضل  فیمكن أیًضا تطعیم 

 طبیبي؟   لدىكم مرة أحتاج إلى الذھاب إلجراء الفحوص  
واحدة في السنة، ولكن في بعض األحیان  طبیبك ھو الذي یقرر عدد المرات التي تحتاج فیھا إلى الحضور لزیارة المراجعة. غالبًا ما یكون مرة 

 قد توجد حاجة إلى إجراء زیارات أكثر.

 ؟ B اإلصابة بالتھاب الكبدھناك خطورة جّراء ھل 
ال یعانون أبدًا من مشاكل في الكبد، ولكن یمكن للبعض التعّرض إلى مشاكل في الكبد بعد سنوات  Bمعظم األشخاص المصابین بالتھاب الكبد 

 ابة. في أسوأ الحاالت، یمكن ألولئك الذین یتعرضون إلى مشاكل في الكبد، اإلصابة بتشمع الكبد أو سرطان الكبد. عدیدة من اإلص
 الكبد ویتأكد من حصولك على العالج إذا كنت بحاجة إلیھ. وضعة طبیبك بانتظام، سیتحقق الطبیب من زیارعند 

 ؟B ھل ھناك عالج اللتھاب الكبد
 عالج إذا لزم األمر. معظم الناس ال یحتاجون إلى أي عالج. یمكن أن یخبرك طبیبك إن كنت بحاجة إلى عالج أم ال. یمكن الحصول على 

 غالبًا ما ال یمكن للعالج معالجة العدوى أو إزالتھا، ولكن یمكن أن یقلل من خطر اإلصابة بمشاكل في الكبد. 

 ؟ا/والدةھل یمكنني أن أصبح والدً 
، ولكن من المھم أن یكون شریكك الجنسي محصنًا (على  والدة/ والدًا ي/ال یشكل عائقًا أمام إنجاب األطفال أو أن تصبح Bنعم، التھاب الكبد 

 قبل محاولة إنجاب األطفال.  Bسبیل المثال بعد التطعیم) ضد التھاب الكبد 
في بعض األحیان یمكنِك الحصول على عالج التھاب  من االنتقال إلى الطفل.   Bإذا أصبحِت حامالً، فھناك طرق لمنع فیروس التھاب الكبد 

جرعات لقاح إضافیة في عدة مناسبات خالل عامھ  یتلقى فور والدتھ ثم  Bخالل نھایة فترة الحمل. سیتلقى الطفل لقاح التھاب الكبد  Bالكبد 
 ھو مخطط لھا فیمكن إرضاع الطفل كالمعتاد.األول. وبھذه الطریقة، فإن خطر إصابة الطفل منخفض للغایة. إذا تلقى الطفل اللقاحات كما 

 ھل یمكنني الحصول على أي وظیفة أو ممارسة أي أنشطة ترفیھیة؟ 
نفسك ووصول   إصابة، ولكن إذا كان ما تفعلھ في العمل یمكن أن یعني خطر Bغالبًا ما یمكن القیام بأي عمل في حال اإلصابة بالتھاب الكبد 

األمر مع طبیبك. وینطبق الشيء نفسھ إذا كنت غیر متأكد مما إذا كان یمكنك التدریب على مھنة معینة. تحدث عن ھذا  - الدم إلى شخص آخر  
 .Bأنت لست ملزم بإخبار صاحب العمل بأنك مصاب بالتھاب الكبد 

 كانت المشاركة ممكنة أم ال. فتحدث إلى طبیبك. یمكن لطبیبك تحدید ما إذا  - في ریاضة یحدث فیھا نزیف أحیانًا المشاركة إذا كنت ترید 
 
 

 ماذا یعني ذلك؟ -موجود في قانون مكافحة انتشار األمراض المعدیة  B التھاب الكبد
 ، إلى عدد أكبر من الناس.Bیھدف قانون مكافحة انتشار األمراض المعدیة إلى الحد من خطر انتشار بعض أنواع العدوى، مثل التھاب الكبد 

 . B، یحق لك الحصول على رعایة وعالج مجانیین متعلقین بالتھاب الكبد Bإذا كنت مصابا بالتھاب الكبد 
 ھا لك طبیبك. ویجب علیك أیًضا المساعدة في تتبع المخالطین.یجب علیك اتباع قواعد السلوك التي یقدم

إذا حصلت على قاعدة سلوكیة تعتقد أنھا خاطئة فیمكنك التواصل مع طبیب الوقایة من األمراض المعدیة في منطقتك. قبل اكتمال النظر في  
 طلبك، یجب علیك اتباع القواعد التي تم إعطاؤھا لك.

 یعني ذلك؟ماذا  –تتبع المخالطین 
، حتى یتمكنوا أیًضا من فحص الكبد وحتى ال تنتشر العدوى إلى  Bمن المھم جدًا العثور على األشخاص اآلخرین المصابین بالتھاب الكبد 

، فیجب علیك إخبار طبیبك عن األشخاص الذین مارست الجنس معھم أو عرضتھم لخطر  Bاآلخرین. لذلك، إذا كنت مصابًا بالتھاب الكبد 
. كل ما تخبره یبقى Bى (مثالً عن طریق مشاركة المحاقن أو اإلبر معھم) حتى یتم إخبارھم أنھ یجب علیھم إجراء اختبار اللتھاب الكبد العدو

 سري (محاط بطابع السریة) واألشخاص الذین تخبر عنھم لن یعرفوا من أنت.
 إذا كانوا في السوید.  Bد سیتأكد طبیبك أیًضا من أن عائلتك وإخوتك یخضعون الختبار التھاب الكب 

 ھل ترید معرفة المزید؟ 
 :على المواقع اإللكترونیة التالیة Bیمكن العثور على المزید من المعلومات حول التھاب الكبد 
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