
 

 اإلدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي
 

 نموذج المادة العلمية

 التهاب الكبد الفيروسي )هـ( اسم المرض:

 نبذة مختصرة

 ويسببه فريوس يسمى فريوس التهاب الكبد ،مرض يصيب الكبد هو التهاب الكبد )هـ( -
 )هـ(.

 العامل.مليون شخص يف أحناء  20يصاب به سنويًا عدد يقدر بنحو  -
من دون عالج، لكنه قد يتطور يف بعض  عادًة ما يشفى املصاب بالتهاب الكبد )هـ( -

 .احلاالت إىل فشل الكبد احلاد
من خالل شرب املياه امللوثة مبياه  ،عن طريق الرباز ينتقل فريوس التهاب الكبد )هـ( -

 .الصرف الصحي )اجملاري( يف املقام األول
 .ولكنه يبلغ أقصى معدالته يف منطقة شرق آسيا وجنوهبا ،منتشر يف مجيع أحناء العامل -
لكنه مل  ،ورّخصت باستعماله ،أنتجت الصني أول لقاح ملنع اإلصابة بعدوى الفريوس -

 .يتاح بعد يف أماكن أخرى

 مقدمة
وهو مرض ذايت حمدود ال يؤدي إىل عدوى  ،هو التهاب ناجم عن فريوس التهاب الكبد )هـ(

مزمنة، كما أنه شائع يف مجيع أحناء العامل، وعادة ما يرتبط مع إمدادات املياه امللوثة يف البلدان اليت 
 تعاين من سوء الصرف الصحي.

 انتقال فريوس التهاب الكبد )هـ( إىل اجلسم. األسباب

 طرق انتقال المرض

من  ،األشخاص املصابني به، ويدخل جسم اإلنسان عن طريق األمعاءطرح الفريوس يف براز ي  
 :طرق أخرى النتقال املرض، منهاخالل شرب املياه امللّوثة، وهنالك 

  تناول اللحوم غري املطهية جيًدا أو منتجات اللحوم املشتقة من حيوانات مصابة بعدوى
 املرض.

  الصرف الصحي.تناول احملار الينء املستخرج من مياه ملوثة مبياه 
 .نقل منتجات الدم امللوثة بعدوى الفريوس 
 .انتقال الفريوس مباشرة من األم إىل اجلنني 
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 األعراض 

 .)اصفرار اجللد والعينني )الريقان 
 .آالم يف البطن 
 .البول الداكن والرباز الشاحب 
  دوم لبضعة أيام.تالغثيان والقيء، وقد 
 .فقدان الشهية 
 .الشعور بآالم يف املفاصل 
 .محى خفيفة 
 احلكة أو ظهور الطفح اجللدي 

 التحاليل املخربية.  التشخيص 

 أسابيع بعد التعرض للفريوس. 6إىل  4أسابيع، وغالًبا خالل  10إىل  2ترتاوح بني  فترة الحضانة 

 عوامل الخطورة 

 .قلة النظافة 
 .عدم توفر مياه الشرب النظيفة 
  الفريوس.السفر إىل مناطق يكثر فيها انتشار 

المجموعات األكثر 
عرضة لإلصابة 

 بالعدوى:
 

  سنة. 16األطفال دون سن 
 .النساء احلوامل 
 .املسافرون إىل مناطق يكثر فيها انتشار الفريوس 
  .املصابون بأمراض الكبد املزمنة 
 .األشخاص الذين يعيشون يف خميمات املشردين اليت ظهر فيها املرض 

الذي ميكن أن يودي حبياة نسبة كبرية من ، و احلاالت إىل فشل الكبد احلادقد يتطور يف بعض  المضاعفات 
 املصابني به.

 الوقاية 
 : ، وذلك من خالل التاليأ( الوقاية من التعرض

 حتسني نوعية وكمية مياه الشرب. -
 معاجلة النفايات البشرية والتخلص منها بشكل صحيح. -



 

 اإلدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي
 

 نموذج المادة العلمية
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 الربيد االلكرتوين:ملزيد من االستفسار يرجى التواصل معنا عرب 

Hpromotion@moh.gov.sa 
 

 حتسني النظافة الشخصية. -
 والنظيف.إعداد الطعام اآلمن  -

 ب( الوقاية من العدوى: 
تعتمد الوقاية من التهاب الكبد الوبائي )هـ( أساًسا على الصرف الصحي اجليد وتوافر  -

مياه الشرب النظيفة، وميكن للمسافرين أن يقللوا من خطر إصابتهم بالعدوى بتجّنب 
 استعمال املصادر غري النظيفة ملياه الشرب والثلج، وخاصة النساء احلوامل.

املواظبة على اتباع ممارسات النظافة مثل غسل اليدين مبياه آمنة، وخصوصاً قبل تناول  -
 الطعام.

 ج( الوقاية من المرض: 
أنتجت الصني أول لقاح ملنع اإلصابة بعدوى الفريوس، لكنه ليس متاًحا بعد يف  2011يف عام 

 ملكافحة التهاب الكبد )هـ(.باقي أحناء العامل، كما ال توجد بيانات عن فعالية أي لقاح آخر 

 العالج

ال يوجد عالج حمدد اللتهاب الكبد الفريوسي )هـ(، واحلاالت اخلفيفة منه ال حتتاج إىل عالج، 
ويكتفى بتوفري الراحة والغذاء املتوازن للمصاب وتعويض نقص السوائل، وجتنب الكحول، 

)مثل: األسيتامينوفني(، وقد حيتاج واستشارة الطبيب قبل أخذ أي أدوية قد تؤثر على الكبد 
 يف احلاالت الشديدة وخاصة النساء احلوامل. املصاب إىل التنومي

 WHO - المراجع
http://www.who.int/en/ 
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