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 ، معلومات المریض وقواعد السلوك Cالتھاب الكبد 
 أطباء مكافحة انتشار األمراض المعدیة.من نشرة الوقایة من العدوى 

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

 .Cبصفتك مصاب بالتھاب الكبد 

 ؟C  ما ھو التھاب الكبد
المرض. مرتبطة بھو فیروس یصیب الكبد، ولكن في بدایة المرض معظم الناس ال یتعرضون إلى أي أعراض  Cالتھاب الكبد 

العدوى من تلقاء نفسھا، ولكن معظم الناس یصابون بعدوى مزمنة مدى الحیاة. بعد سنوات عدیدة، یمكن أن یسبب   زولیمكن أن ت
طبیب ال زور، وبالتالي من المھم أن تCا عالج بسیط یشفي من التھاب الكبد غیر المعالج تلفًا للكبد.  یوجد حالیً  Cالتھاب الكبد 

.  العالج الناجح یجعلك خالیًا من العدوى ویؤدي إلى انخفاض خطر Cممرض اللذان یمكنھما مساعدتك في عالج التھاب الكبد الو
 تلف الكبد. كل من زیارات الطبیب والعالج المحتمل مجانیین.

 أي حمایة ضد اإلصابة بالمرض مرة أخرى. Cعدوى التھاب الكبد  الشفاء منوفر یال 
 .Cال یوجد لقاح ضد التھاب الكبد 

 ؟ C كیفیة ینتشر التھاب الكبد
عن طریق الدم المعدي. ویمكن أن یحدث ھذا عندما یشارك الشخص الذي یستخدم المخدرات محاقن الحقن أو   Cینتقل التھاب الكبد 

أكواب الخلط أو غیرھا من الملحقات. في حاالت نادرة، یمكن أن تنتقل العدوى عن طریق مالمسة الدم المعدي للجلد المصاب  
  ، إال أنھفي السویدموجودًا  الدم ات منتجانتقال العدوى عن طریق الدم و كان خطر 1992عام القبل أو لألغشیة المخاطیة. بالجروح 

جدًا في   ضئیل، وبالتالي فإن خطر اإلصابة الیوم Cمنذ ذلك الحین أصبح یتم اختبار جمیع منتجات الدم للكشف عن التھاب الكبد 
 السوید، ولكنھ یحدث في أنحاء أخرى من العالم. 

یق الجماع المھبلي ضئیل جدًا. یكون خطر اإلصابة بالعدوى أعلى أثناء ممارسة الجنس الذي إن خطر اإلصابة بالعدوى عن طر
یمكن أن یسبب النزیف أو تلف الغشاء المخاطي، مثل الجماع الشرجي. من المھم أن تستخدم الواقي الذكري أثناء الجماع مع شریك 

 خاطي.مؤقت أو عندما یكون ھناك خطر حدوث نزیف أو إصابة الغشاء الم
 

عن طریق العناق أو القبالت أو الدموع. كما إن البراز أو البول أو القيء أو سیالن األنف الذین ال یتم   Cال ینتقل التھاب الكبد 
 ال یشكل أیًضا أي خطر لإلصابة بالعدوى.بجروح خلطھم بالدم لیسوا معدیین أیًضا. والدم على الجلد غیر المصاب 

 النشاطات المھنیة 
 عادة إلى أي قیود في أنشطتك المھنیة أو الدراسة.  Cعدوى التھاب الكبد ال تؤدي 

 الحمل
ال یشكل عائقًا أمام الحمل أو  Cفي المئة، وبالتالي فإن التھاب الكبد  5خطر نقل المرأة الحامل للعدوى إلى الجنین منخفض، أقل من 
 المرض قبل أن تصبحي حامالً. من حصول على العالج الذي یشفيالرضاعة الطبیعیة. إذا كان بإمكانِك التخطیط، فمن المفید لك ال

 ماذا یعني ذلك؟ –تتبع المخالطین 
من المھم العثور على األشخاص اآلخرین الذین قد یكونون مصابین بالعدوى والذین یمكنھم نشر العدوى إلى اآلخرین. لذلك یتم تتبع 

أو الذین ربما  -العدوى المسؤول عن األشخاص الذین ربما أصابوك بالعدوى المخالطین، مما یعني أنھ یجب علیك إبالغ متتبع 
 تكون قد نقلت العدوى إلیھم. لن یتم الكشف عن ھویتك لھم/ لھؤالء األشخاص.

 تتبع المخالطینعملیة أنت ملزم بالمشاركة في 
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 نصائح النظافة التي یجب علیك اتباعھا حتى ال تنقل العدوى إلى اآلخرین 
 ن وضع الضمادات على جمیع الجروح. تأكد م •
 إذا قام شخص ما بمساعدتك في تضمید الجروح، یجب علیھ ارتداء قفازات بالستیكیة.  •
 قم بتغلیف المواد الملطخة بالدماء بعنایة قبل رمیھا.  •
 إذا وصل الدم على مالبسك، فیمكن غسلھا في الغسالة.  •
ستعمال الواحد التي یمكن التخلص منھا بعد ذلك. ثم یجب غسل یمكن مسح بقع الدم على األرضیات مثالً بمواد ذات اال •

 األرضیة بإمعان بالماء والمنظف.

 قواعد السلوك التي یجب علیك اتباعھا حتى ال تنقل العدوى إلى أي شخص آخر 
 یجب علیك الحضور إلى زیارة المراجعة عندما یدعوك الطبیب إلیھا. •
دمویة" عند طلب رعایة األسنان أو الرعایة الطبیة حیث قد یلمس الموظفون دمك أثناء  یجب أن تخبرنا أن لدیك "عدوى  •

 أخذ العینات أو الجراحة/العملیة الجراحیة على سبیل المثال. 
إذا كنت تحقن المخدرات، فیجب أن یكون لدیك محاقن وإبر خاصة بك وأال تدع اآلخرین یستخدمونھا. یجب علیك أیًضا  •

لط وملحقات أخرى مشتركة. یجب تخزین أدوات الحقن بحیث ال تشكل خطر انتقال العدوى عدم استخدام كوب خ
 لآلخرین.

 إذا كنت تستخدم محاقن/ إبر/ معدات وخز أخرى تُستخدم في العالج الطبي فال تسمح لآلخرین باستخدامھا. •
آخر حیث قد یحدث فیھ نزیف   إذا كنت ترغب في الحصول على وشم أو ثقب الجسد أو ثقب أذنیك أو الحصول على عالج •

 جلدي، فیجب علیك أن تخبرھم أن لدیك "عدوى دمویة". 
إذا حصل شخص ما على دمك في جروح الجلد أو العینین أو األنف أو الفم، فیجب علیك إبالغ الشخص بأن الدم معد   •

، وقم بحث الشخص على الشطف فوًرا بالماء. ویجب علیھ االتصال بمركز الرعایة الصحیة الخاص بھ  Cبالتھاب الكبد 
 في أقرب وقت ممكن للحصول على مزید من المشورة Vårdguiden  1177أو أقرب عیادة عدوى أو 

 ال تشارك ماكینة الحالقة أو فرشاة األسنان مع أي شخص آخر. •
انات المنویة أو البویضات. قد یكون التبرع باألعضاء أو األنسجة للزرع ممكنًا في یجب عدم التبرع بالدم أو بالحیو •

 حاالت معینة. 
إذا كان ھناك خطر حدوث نزیف و/ أو إصابة الغشاء المخاطي أثناء الجماع / االتصال الحمیم اآلخر، فأبلغ شریكك بأنك   •

 .Cمصاب بالتھاب الكبد 
بة الغشاء المخاطي أثناء الجماع الجنسي حیث یكون القضیب داخل المھبل أو إذا كان ھناك خطر حدوث نزیف و/ أو إصا •

 المستقیم أو الفم، فیجب استخدام الواقي الذكري طوال فترة الجماع.
 

ي مرًضا خطیًرا للعامة وفقًا لقانون مكافحة انتشار األمراض المعدیة. لذلك أنت ملزم باتباع قواعد السلوك الت Cیُعتبر التھاب الكبد 
یقدمھا لك طبیبك. یمكنك أن تطلب من طبیب مكافحة العدوى في مقاطعتك إعادة النظر في قواعد السلوك. قبل اكتمال النظر في 

 طلبك، یجب علیك اتباع القواعد التي تم إعطاؤھا لك.

 ھل ترید معرفة المزید؟ 
 :لكترونیة التالیةعلى المواقع اإل Cیمكن العثور على المزید من المعلومات حول التھاب الكبد 
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