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ما هو االلتهاب الكبدي دكتور؟
الــــتهاب الــــكبد مــــرض تســــبّبه عــــدوى فــــيروســــية فــــي غــــالــــب األحــــيان. وهــــناك 
 A, خـــمسة فـــيروســـات رئـــيسية تســـبّب ذلـــك االلـــتهاب ويُـــشار إلـــيها بـــاألنـــماط
B, C, D & E وفــــي حــــني تــــؤدي جــــميع تــــلك الــــفيروســــات الــــى مــــرض فــــي 
الـكبد، فـان ثـمة تـبايـنا كـبيرا بـينها . ومـن املـالحـظ بـوجـه خـاص، أّن الـنمطني 
B و C يـــــؤديـــــان إلـــــى إصـــــابـــــة مـــــئات املـــــاليـــــني مـــــن الـــــناس بـــــمرض مـــــزمـــــن 

ويشّكالن، مجتمعني، أشيع أسباب اإلصابة بتليف الكبد.

A فيروس االلتهاب الكبدي
يـتواجـد فـي بـراز األشـخاص الـحامـلني لـلعدوى ويـنتقل، فـي غـالـب األحـيان، 
عـــن طـــريـــق شـــرب املـــياه أو تـــناول األغـــذيـــة املـــلّوثـــة بـــه، أوبـــاالتـــصال املـــباشـــر 
بــشخص مــصاب بــعدواه. االلــتهاب الــكبدي A ال يســبب مــرضــا مــزمــنا فــي 
الــــكبد، وغــــالــــبا مــــا يــــشفى املــــرضــــى مــــنه تــــمامــــاً ويــــحتفظون بــــاملــــناعــــة ضــــدّ 
الفيروس، كما أّن هناك لقاحات مأمونة وناجحة للوقاية من هذا الفيروس.

مستشفى دار الشفاء

 مــا الــذي يــجـعـل مــن الــتـهـاب
 الـكبد مـشكلة صـحية عـاملـية؟

 فــي كــل عــام تُــعزى مــليون حــالــة وفــاة
 تــــقريــــباً إلــــى الــــعدوى بــــالــــتهاب الــــكبد
 الــــفيروســــي. ومــــن املــــالحــــظ، فــــي كــــل
 أنــحاء الــعالــم، أّن فــيروســي االلــتهاب
 الــــــــــكبدي ( B و C )  يــــــــــأتــــــــــيان فــــــــــي
 مـــــقدمـــــة أســـــباب تـــــليف الـــــكبد، حـــــيث
 يتسـببان فـي مـا يـقرب مـن 78% مـن
 حــــــاالت ذلــــــك املــــــرض الــــــخبيث. وفــــــي
 حـــني يجهـــل مـــعظم املـــصابـــني بهـــذيـــن
 الـــــفيروســـــني أنّـــــهم يحـــــملون الـــــعدوى،
 فـــإنّـــهم يـــواجـــهون مـــضاعـــفات املـــرض
 فـي مـرحـلة مـا مـن حـياتـهم ويـواجـهون
 احــــــتمال نــــــقل الــــــعدوى إلــــــى غــــــيرهــــــم
    بدون قصد او علم بخطورة عدواهم

 مـا املـقصود بـاـليوم اـلعاملـي
 اللـتهاب الـكبد؟

 قــــّررت جــــمعية الــــصحة الــــعاملــــية، فــــي
 عـام ٢٠١٠، تـخصيص يـوم ٢٨ يـولـيو
 بــاعــتباره يــومــاً عــاملــياً لــلتوعــية اللــتهاب
 الــــــــكبد. وتــــــــم تــــــــخصيص ذلــــــــك الــــــــيوم
 إلتـاحـة فـرصـة لـتثقيف الـناس وزيـادة
 فـــــــهمهم اللـــــــتهاب الـــــــكبد الـــــــفيروســـــــي
 بــــــــوصــــــــفه مــــــــشكلة صــــــــحية عــــــــمومــــــــية
 عـاملـية، وتـحفيز األنشـطة الـرامـية إلـى
 تــعزيــز الــتدابــير الــتي تتخــذهــا الــدول
 فـــــي جـــــميع أنـــــحاء الـــــعالـــــم مـــــن أجـــــل
الوقاية من هذا املرض ومكافحته.

 صحة كبدك، صحة جسمك

مسـتشفى دار الـشفاء 
 د. عماد الحمر

استشاري األمراض الباطنية والجهاز 
الهضمي والكبد واملناظير

بكالوريس طب وجراحة من جامعة•
  اململكة املتحدة

 
 البورد األمريكي باألمراض الباطنية •

 البورد الكندي باألمراض الباطنية •

 شهادة البورد الكندي بأمراض•
  الهضمي والكبد كندا الجهاز 
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B فيروس االلتهاب الكبدي
يــنتقل مــن خــالل الــتعرّض ألّي ســائــل مــن ســوائــل الــجسم املــلّوثــة بــه. ويــمكن 
أن يـنتقل الـفيروس مـن األمـهات الـالتـي يحـملنه إلـى أطـفالـهن الـرضّـــــــــع أثـناء 
الـــــوالدة. ويـــــمكن أن يـــــنتقل الـــــفيروس أيـــــضاً مـــــن خـــــالل عـــــمليات نـــــقل الـــــدم 
أومشــتقاتــه املــلّوثــة بــه، وعــن طــريــق اســتعمال مــعدات الــحقن املــلّوثــة بــه خــالل 
اإلجـــــراءات الـــــطبية، وتـــــعاطـــــي املخـــــدرات حـــــقناً. ويـــــشّكل فـــــيروس االلـــــتهاب 
الــــكبدي B خــــطراً كــــذلــــك عــــلى مــــقدمــــي خــــدمــــات الــــرعــــايــــة الــــصحية الــــذيــــن 
يـــتعرّضـــون، بـــشكل عـــارض، لـــوخـــزات اإلبـــر لـــدى تـــقديـــم الخـــدمـــات الـــصحية 
لــــلمصابــــني بــــذلــــك الــــفيروس. وتــــكمن خــــطورة فــــيروس الــــتهاب الــــكبد B فــــي 
قــدرتــه عــلى الــبقاء عــلى قــيد الــحياة خــارج جــسم املــضيف ملــدة ســبعة أيــام 
عــــلى األقــــل ويــــبقى خــــاللــــها قــــادراًً عــــلى أن يســــبب عــــدوى املــــرض إذا دخــــل 
 B جـــسم شـــخص غـــير مـــحصن بـــالـــلقاح، وال ينتشـــر فـــيروس الـــتهاب الـــكبد
بــواســطة األغــذيــة أو املــياه املــلوثــة وال يــمكن أن ينتشــر بــطريــقة عــرضــية فــي 
أمـــاكـــن الـــعمل، وهـــناك لـــقاح مـــأمـــون ونـــاجـــح لـــلوقـــايـــة مـــن فـــيروس االلـــتهاب 

.B الكبدي
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اهـم وظـائـف الـكبد:

ان مــــا يــــميز الــــكبد عــــن بــــاقــــي االعــــضاء 
هــو حجــمه الــكبير ويــعد اكــبر عــضو فــي 
جــــــــــسم االنــــــــــسان ويــــــــــقع الــــــــــكبد أســــــــــفل 
الـــــقفص الـــــصدري عـــــلى الـــــجهة الـــــيمنى 

واهم وظائفه:

تخـــزيـــن الـــبروتـــينات الـــتي يـــحتاجـــها ١.
الجسم لبناء أنسجته ونموه

الـــدفـــاع عـــن الـــجسم ضـــد الجـــراثـــيم ٢.
وامليكروبات التي تهاجمه

 يـقوم الـكبد بـعملية تـنظيف األطـعمة ٣.
الــتي يــتناولــها اإلنــسان مــن الــسموم 
املــتعددة الــتي يسهــل عــليها اخــتراق 

ما يتناوله

 يـــــــــــــعمل الـــــــــــــكبد عـــــــــــــلى امـــــــــــــتصاص ٤.
األمــــــــــالح املــــــــــعدنــــــــــية والــــــــــفيتامــــــــــينات 
والحــديــد ، ويــقوم بتخــزيــنها إلــى أن 

يحتاجها الجسم 

يــــقوم الــــكبد بتخــــزيــــن الــــسكر الــــالزم ٥.
لـــــــــلحصول عـــــــــلى طـــــــــاقـــــــــة الـــــــــجسم ، 

وتنظيمه في الدم

عـــــــمل الـــــــكبد عـــــــلى إفـــــــراز الـــــــعصارة ٦.
املـــــــسؤولـــــــة عـــــــن هـــــــضم وامـــــــتصاص 

الطعام ويقوم بنقلها إلى األمعاء
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C فيروس االلتهاب الكبدي
يـنتقل، فـي مـعظم الـحاالت أيـضاً، عـن طـريـق الـتعرّض لـلدم املـلّوث بـه. وقـد يحـدث ذلـك نـتيجة عـمليات نـقل الـدم أو مشـتقاتـه 
املـلّوثـة بـه، وعـن طـريـق اسـتعمال مـعدات الـحقن املـلّوثـة بـه خـالل اإلجـراءات الـطبية، وتـعاطـي املخـدرات حـقناً، ووالدة رضـيع 
ألم مــــصابــــة بــــعدوى االلــــتهاب الــــكبدي  C. ويــــمكن أن يــــنتقل الــــفيروس أيــــضاً مــــن خــــالل الــــزواج، ولــــكّن ذلــــك االنــــتقال أقــــلّ 
شـيوعـاً. وال تُـنقل عـدوى االلـتهاب عـن طـريـق الـرضـاعـة أو الـغذاء أو املـاء أو بـاملـخالـطة الـعارضـة كـاملـعانـقة وتـقاسـم الـطعام أو 
الشــراب مــع شــخص مــصاب. وال يــوجــد أّي لــقاح لــلوقــايــة مــن فــيروس االلــتهاب الــكبدي C ولــكن الــبحث فــي هــذا املــجال ال 

يزال مستمرا.

D فيروس االلتهاب الكبدي
 D وقـد تـسفر الـعدوى املـزدوجـة بـالـفيروسـني .B اإلصـابـات بهـذا الـفيروس ال تحـدث إالّ بـني املـصابـني بـفيروس الـتهاب الـكبد
و B عـن وقـوع مـرض أكـثر خـطورة. وتـوفـر الـلقاحـات املـأمـونـة والـناجـحة املـضادة لـفيروس االلـتهاب الـكبدي B الحـمايـة أيـضاً 

.D ضّد عدوى فيروس االلتهاب الكبدي

E فيروس االلتهاب الكبدي
ينتقل هذا الفيروس، على غرار فيروس االلتهاب الكبدي  A، عن طريق شرب املياه أو تناول األغذية امللّوثة به.

مستشفى دار الشفاء

د. عماد الحمر متخصص في :
تشخيص وعالج أمراض القولون التقرحي وتشخيص وعالج إلتهابات الكبد ومن ضمنها فيروسات الكبد الوبائية•
إجراء مناظير املعدة والقولون وتشخيص وعالج جرثومة املعدة•
استئصال الزوائد اللحمية من القولون•
عالج إلتهابات وتقرحات املريء واملعدة واإلثني عشر•
إجراءات عالجية لنزيف القرحة وربط دوالي املريء وأخذ عينات الكبد وتركيب بربيش املعدة ( فتحة للتغذية )•
إجراء غسيل القولون فحص الكبسولة الذكية •

قوموا بزيارة قسم االمراض الباطنية في مستشفى دار الشفاء اذا كنتم تشعرون بأي من االعراض التالية:

- انتفاخ البطن فهو من األعراض التي تدل على إصابة الكبد ، و هذا دليل على تجمع السوائل فيه

- ارتفاع درجة حرارة الجسم و الصداع و اإلصابة بفشل في وظائف الكبد

النفور من تناول الطعام و اإلسهال والشعور الدائم برغبة في التقيؤ-

اإلصابة باإلعياء واإلرهاق دوماً و بعض اآلالم التي تصيب املفاصل-

أي تغير في لون البول وتحوله إلى لون داكن-

اإلصابة بداء اليرقان و مالزمة الحكة-

http://mawdoo3.com/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AE
http://mawdoo3.com/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%258A
http://mawdoo3.com/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2584
http://mawdoo3.com/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586
http://mawdoo3.com/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AE
http://mawdoo3.com/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%258A
http://mawdoo3.com/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2584
http://mawdoo3.com/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586
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دكتور ايهاب املصري، يتحدث عن الحمل والفيروس الكبدي:

كيف ينتقل املرض من االم للطفل؟
يـنتقل الـفيروس مـن االم الـى الـطفل عـن طـريـق املـشيمة ( بنسـبة ضـئيلة جـدا ) والـطريـقة االكـثر شـيوعـا هـي اثـناء الـوالدة اذ 
ان ســـوائـــل الـــوالدة تـــحتوي عـــلى كـــميات كـــبيرة مـــن الـــفيروس. كـــما يـــمكن ان تـــنتقل الـــعدوى عـــن طـــريـــق الـــلعاب، الـــدمـــوع، او 

حتى الرضاعة في حال وجود جرح في الثدي.

ما سبل حماية طفلي اذا كنت مصابة؟
اذاكــنتي مــصابــة بــالــفيروس B ، يــجب ان يــعطى رضــيعك الجــلوبــولــني املــناعــي الــذي يــحتوي عــلى اجــسام مــضادة جــاهــزة 
ضــد الــفيروس وذلــك مــباشــرة بــعد الــوالدة ، ثــم جــرعــة ثــانــية بــعد اســبوعــني، ثــم جــرعــة بــعد شهــر، وجــرعــة رابــعة بــعد ٦ اشهــر 
بـذلـك تحـمني الـطفل. اذاكـنتي مـصابـة بـالـفيروس C ، مـمكن ان تـنتقل الـعدوى لـلطفل بـنفس طـريـقة الـفيروس B ولـكن بنسـبة 
ونـتيجة غـير مـعروفـة وذلـك لـعدم تـوفـر اي تـطعيم ضـد هـذا الـفيروس حـتى االن لـذلـك يـجب مـراجـعة الـطبيب قـبل واثـناء الحـمل 

واخذ التدابير الوقائية الالزمة.
 

قومي بزيارة قسم االمراض النسائية في مستشفى دار الشفاء لتطمئني اكثر وتحصلي 
على اجابات دقيقة، لحجز موعد يرجى االتصال على ١٨٠٢٥٥٥

مستشفى دار الشفاء

 صحة الجنني من صحة االم

تسـلحي بـاملـعلومـات

 د. إيهاب املصري
استشاري ورئيس قسم امراض

النساء والتوليد

 بكالوريس طب والجراحة•

 ماجيستير امراض النساء والتوليد•

 البورد األمريكي باألمراض الباطنية •

 عضوية الكلية امللكية المراض النساء•
   والتوليد لندن - انكلترا

 زمالة الكلية امللكية المراض النساء•

د. ايهاب املصري متخصص في :
جراحات مناظير أمراض النساء والتوليد و استئصال أكياس املبايض.•
فك اإللتصاقات بالحوض لحاالت العقم لتسليك األنابيب.•
استئصال الرحم باملنظار وأورام الرحم واملبايض الحميدة.•
استئصال الحمل خارج الرحم باملنظار.•
عالج حاالت تكيس املبايض باملنظار لحدوث الحمل وعالج العقم.•
•( TVT – TOT )جراحات السلك البولي للنساء عن طريق البطن وعن طريق الشريط املهبلي
الجراحات املهبلية بأنواعها كاستئصال الرحم من املهبل وعالج حاالت السقوط املهبلي والرحمي وعمليات التجميل املهبلية.•
متابعة وعالج حاالت الحمل الحرج واجراء جميع عمليات الوالدة بمختلف أنواعها سواء طبيعية أو قيصرية•
عالج مشاكل واضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل سن انقطاع الطمث الهرمونية وخالفه.•

الــتهابــات الــكبد الــفيروســية تحــدث فــي حــوالــي 
٠.٢٪ مــــن جــــميع حــــاالت الحــــمل و ٣٠٪ مــــنها 
تحـــــــدث بســـــــبب الـــــــفيروس A وهـــــــو يـــــــنتقل عـــــــن 
طــــريــــق االكــــل او املشــــروبــــات املــــلوثــــة وهــــو غــــير 
خـــــــطير وال يـــــــنتقل الـــــــى الـــــــجنني وال يســـــــبب اي 
تـــــشوهـــــات ويـــــوجـــــد لـــــه لـــــقاح وبـــــاقـــــي الـــــحاالت 
تحـدث بسـبب فـيروس B و C وهـي االخـطر اذ 

تنتقل عبر سوائل الجسم والحقن.
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كيف يتم تشخيص االصابة في املختبر: 

ال يـــمكن الـــتمييز ســـريـــريـــاً بـــني حـــاالت اإلصـــابـــة بـــالـــتهاب الـــكبد A وأشـــكال 
الـــتهاب الـــكبد الـــفيروســـي الـــحاد األخـــرى. ويجـــرى الـــتشخيص املحـــدد مـــن 

خالل كشف األجسام املضافة للفيروس HAV IgM  في الدم. 

وثـــــمة عـــــدة اخـــــتبارات الـــــدم مـــــتاحـــــة لـــــتشخيص الـــــتهاب الـــــكبد  B  ورصـــــد 
املــــصابــــني بــــه، وهــــي اخــــتبارات يــــمكن االســــتعانــــة بــــها لــــلتمييز بــــني حــــاالت 
الـعدوى الـحادة وتـلك املـزمـنة. فـأمـا بـالنسـبة لـلكشف عـن اإلصـابـة بـاملـرض، 
فـيتم عـمل اخـتبار HBsAg  وفـي بـعض الـحاالت الـخاصـة يـتم الـلجوء الـى 

،HbcIgM اختبار

وبــــالنســــبة لــــلكشف عــــن الــــعدوى املــــزمــــنة (ألكــــثر مــــن 6 أشهــــر) فــــيتم إجــــراء 
اخـــــتبار  HBsAg و HBcIgG وHbeAg، ويـــــدل وجـــــود HBeAg عـــــلى 

أن الدم مصاب بالعدوى.

مستشفى دار الشفاء

 كـيف اسـتطيع وقـايـة نـفسي
 مـن الـفيروس ؟

يـــــجب االنـــــتباه مـــــن االدويـــــة الـــــتي -
لها تأثيرات جانبية على الكبد

ان اخــذ جــرعــات زائــدة مــن الــدواء -
تؤثر على الكبد

عــدم اســتخدام الــبسة ، ادوات او -
حــــــــــــتى مــــــــــــشاركــــــــــــة الــــــــــــطعام مــــــــــــع 

شخص مصاب

ال تــــــتناول االغــــــذيــــــة املــــــكشوفــــــة او -
االغـــــــذيـــــــة الـــــــتي لســـــــت واثـــــــقا مـــــــن 

مصدرها فقد تكون ملوثة

الـــــــــــــــسفر الـــــــــــــــى بـــــــــــــــعض الـــــــــــــــبلدان -
املنتشـر فـيها فـيروس الـكبد، لـذلـك 
يـــــنصح بـــــأخـــــذ كـــــافـــــة الـــــتطعيمات 

الوقائية قبل السفر 

تابعونا على :

        @DARALSHIFA

           1802555

 د. محمد املراغي
رئيس قسم املختبرات الطبية

دكتوراه الباثولوجيا اإلكلينيكية – جامعة عني 
شمس

أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية – جامعة 
عني شمس

مراقب جودة داخلي معتمد

مجاالت التخصص: الكيمياء اإلكلينيكية
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أمـا بـالنسـبة لـفيروس C، فـإنـه يـتم مـبدئـيا إجـراء اخـتبار األجـسام املـضادة ، HCV AB، وإذا كـانـت مـوجـبة يـتم الـلجوء الـى 
اخـــتبارات أخـــرى، ألنـــه يـــتعذر الـــتمييز بـــني الـــعدوى الـــحادة وتـــلك املـــزمـــنة بـــواســـطة الـــطرق الـــشائـــعة لـــلكشف عـــن األجـــسام 
املـضادة، إذ يـدل وجـود تـلك األجـسام املـضادة لـفيروس االلـتهاب الـكبدي C عـلى إمـا أن الـشخص مـصاب بـالـعدوى حـالـيا 
 ،HCV PCR أو قــد أُصِـــــــــيب بــها فــي الــسابــق،. ولــلتمييز بــني كــلتا الــحالــتني، فــيتم إجــراء احــتبار الحــمض الــنووي لــلفيروس

ويدل وجود هذا الحمض النووي في شخص يحمل أجساماً مضادة لهذا الفيروس على أن العدوى مزمنة. 

ومن الضروري في جميع الحاالت، متابعة حالة الكبد بإجراء اختبارات وظائف الكبد ملتابعة تطور املرض.

ما سبل الوقاية الخاصة بكل فيروس ؟

بـــالنســـبة لـــفيروس  A و E، يـــنصح بشـــدة اتـــباع مـــمارســـات الـــنظافـــة الـــشخصية، مـــن قـــبيل االنـــتظام فـــي غســـل الـــيديـــن •
بــاملــياه وتــجنب اإلتــصال املــباشــر بــاملــصاب بــفيروس A  و E. كــما يــنصح لــلوقــايــة مــن فــيروســات B  و C تــجنب الــحقن 
الـغير مـعقمة وعـدم الـتشارك بـها وإعـادة اسـتعمالـها بـأي حـال مـن األحـوال، جـمع الـتالـف مـن األدوات الـحادة والتخـلص 
مــنه، االمــتناع عــن مــمارســة الــجنس مــع زوج او زوجــة مــصابــني بــااللــتهاب الــكبدي وتــجنب اســتخدام أدوات مــلوثــة فــي 

رسم الوشوم على الجسم وتثقيبه ووخزه باإلبر

هـناك لـقاحـات مـأمـونـة ونـاجـحة مـتاحـة عـلى نـطاق واسـع لـلوقـايـة مـن عـدوى فـيروسـي االلـتهاب الـكبدي A و B. ، فـيوصـى •
بـالنسـبة لـلقاح A بـإعـطاء جـرعـتني اثـنتني مـنه ضـمانـا لـتوفـير حـمايـة أطـول أجـال تـتراوح مـدتـها بـني حـوالـي خـمس وثـمانـي 
سـنوات بـعد الـتطعيم، كـما يـوصـى بـإعـطاء تـطعيم B لجـميع الـرضـع فـي أقـرب وقـت مـمكن عـقب الـوالدة، ويـعطى الـتطعيم 
عــلى ثــالث جــرعــات، وبحســب مــنظمة الــصحة الــعاملــية، فــإن الــتطعيم يــوفــر مــناعــة وحــمايــة مــن املــرض ملــدة قــد تــصل الــى 
20 عـــامـــا، وتـــوصـــى املـــنظمة بـــإجـــراء اخـــتبار HBsAB  ملـــتابـــعة كـــفاءة الـــتطعيم والـــتأكـــد مـــن اســـتجابـــة الـــجسم لـــه، كـــما 
يـــنصح بشـــدة الـــحصول عـــلى الـــتطعيم لـــلفئات األكـــثر عـــرضـــه لـــلمرض، مـــثل األشـــخاص الـــذيـــن يـــلزمـــهم تـــكرار نـــقل الـــدم 
ومشـتقاتـه لـهم، ومـرضـى غـسيل كـلى، واملسـتفيدون مـن عـمليات زرع األعـضاء الـصلبة، وألحـد األزواج إذا تـحول املـرض 
لـدى زوجـه اآلجـر الـى عـدوى مـزمـنة لـفيروس الـتهاب الـكبد؛ كـذلـك الـعامـلون فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية وسـواهـم مـّمن قـد 

يتعرضون ملالمسة الدم ومشتقاته أثناء عملهم؛ وللمسافرين قبل مغادرتهم إلى مناطق املنتشر بها املرض

كـــم ان أن بـــنوك الـــدم اآلن تـــقوم بـــإجـــراء اخـــتبارات الـــفيروســـات عـــلى مـــنتجات الـــدم املُســـتخدمـــة فـــي عـــمليات نـــقل الـــدم، •
بـاإلضـافـة الـى اسـتعمال مـعدات الـحقن املـعّقمة وعـدم إعـادة اسـتعمال أدوات الـحقن مـرة أخـرى بـأي حـال مـن األحـوال 
يـؤدي الـى الـوقـايـة مـن انـتقال فـيروسـي االلـتهاب الـكبدي B و C.ويـنصح بـإجـراء فـحص مـا قـبل الـزواج لـكل مـن فـيروس 

.C و B

 

الوقاية خير عالج

ودمتم بالصحة

مستشفى دار الشفاء


