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سليم وسلمى



عالج  يتوفر  ولك  املر�ض  حدوث  ملنح  )لقاح(  يوجد 

ولك  معقولة  بن�سب  املر�ض  ي�سفي  املزمن  لاللتهاب 

بتكلفة مالية كبرية 

�سكل )2(

كيف تنتقل العدوى بفريو�ض التهاب الكبد الفريو�سي؟
 

•اأثناء الولدة )من الأم امل�سابة اإىل الر�سيع(. 	
•عن طريق العالقات اجلن�سية مع �سخ�ض م�ساب  	

بالفريو�ض.

•اإدمان املخدرات. 	
احلادة  املواد  اأو  بالإبر  الوخز  طريق  •عن  	
)اأموا�ض حالقة، اأدوات اجلراحة(، امللوثة من 

اإن�سان حامل للمر�ض.

ما هي اأعرا�ض الإ�سابة بالفريو�ض؟
 

•يرقان )ا�سفرار اجللد والعينني(. 	
•حتول البول اإىل اللون الداكن. 	

•حمى، �سداع واأمل يف املفا�سل. 	
•فقدان ال�سهية، �سعف عام واإعياء، غثيان وقيء. 	

•اأمل يف اجلزء الأمين العلوي من البطن. 	
•طفح جلدي اأو حكة. 	

ما هو ال�سبيل للوقاية من التهابات الكبد الفريو�سية؟
 

املختلفة  باأنواعه  الكبد  التهاب  من  للوقاية  موؤكدة  طرق  عدة  توجد 

واأثبتت  )ب(  الفريو�سي  الكبد  التهاب  �سد  التطعيم  يتوفر  حيث 

الدرا�سات اأمان وفاعلية اللقاح �سد حدوث التهاب الكبد الوبائي املزمن، 

الفريو�سي  الكبد  التهاب  �سد  )لقاح(  تطعيم  يوجد  ل  لالأ�سف  ولكن  

)ج(.

اإن اأجنح و�سائل الوقاية من التهابات الكبد الفريو�سي هي:

1- فح�ض الدم والأع�ساء من املتربعني.

2- تعقيم الأدوات اجلراحية والإبر.

3- المتناع عن العالقات اجلن�سية املحرمة.

4- المتناع عن املخدرات واإدمانها.

5- جتنب املمار�سات اخلاطئة يف التعامل مع اجلروح والدم.

مالحظة:

ل ينتقل الفريو�ض عن طريق الأكل وال�سرب

ما هي فوائد الفح�ض الطبي قبل الزواج ملر�ض اللتهاب الكبدي؟
 

1- اأثبتت الدرا�سة اأن معظم امل�سابني مبر�ض التهابات الكبد الفريو�سية 

مل يعرف اإ�سابتهم باملر�ض اإل عن طريق فح�ض عينة الدم.

2- التعرف على احلامل اأو امل�ساب مبر�ض معدي مبكرًا.

3- بدء العالج مبكرًا اأف�سل من متكن املر�ض بعد تقدم ال�سن.

الآخر  الطرف  كان  اإذا  مناعة  لديه  ال�سليم  الطرف  اأن  من  التاأكد   -4

يحمل اللتهاب الكبدي الفريو�سي )ب( اأو اإعطائه لقاحًا.

الإ�سابة  من  الآخرين  و�سالمة  املعدية  الأمرا�ض  انت�سار  من  احلد   -5

باملر�ض.

6- اإجناب اأبناء اأ�سحاء.

7- توفري اجلهد واملال.

8- حياة اجتماعية م�ستقرة.
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ما هو مر�ض التهاب الكبد الفريو�سي؟1
 

اأعلى  الإن�سان ويقع يف  اأكرب ع�سو يف ج�سم  الكبد هو 

اجلهة اليمنى من البطن، ويحميه اجلزء ال�سفلي من 

اآلف  خم�سة  عن  يقل  ل  مبا  ويقوم  ال�سدري  القف�ض 

وتعد   )1( �سكل  احلياة،   ل�ستمرار  مهمة  وظيفة 

التهاب الكبد الفريو�سية من اأهم الأمرا�ض التي ت�سيب 

�سلبًا جميع وظائف اجل�سم بعد  كبد الإن�سان وتتاأثر 

حدوث هذا اللتهاب

�سكل )1(

ال�سكل الأمامي للكبد

التهاب الكبد الفريو�سي؟
 

اأ- التهاب الكبد الفريو�سي )ب(:

يعترب التهاب الكبد الفريو�سي الوبائي )ب( واحد من 

العامة  اأعظم الأمرا�ض التي تهدد الإن�سان وال�سحة 

فهو يعمل على تدمري خالياها وي�سبب ت�سمع و�سرطان 

الكبد )�سكل 2(.

والوقاية منه متوفرة بوا�سطة لقاح اآمن وفعال، ورغم 

اأن اللقاح ل ي�سفي من التهاب الكبد الفريو�سي املزمن 

من  ويقي   ٪95 بن�سبة  حدوثه  مينح  اهلل  بحول  ولك 

�سرطان الكبد.

ب- التهاب الكبد الفريو�سي )ج(:

هو اأحد الفريو�سات التي ت�سيب الكبد بالتهاب مزمن 

ول  الكبد  �سرطان  وي�سبب  الكبد  تليف  على  ويعمل 

اأخي املواطن .. اأختي املواطنة

وجد برناج الزواج ال�سحي 

م��ن اأجل تقدمي امل�س��ورة الطبية يف 

حال اكت�س��اف مر�س��ًا وراثي��ًا اأم 

معدي��ًا به��دف بناء اإ�س��رة 

�سليمة �سحية


