وفري الحماية ِل َم ن ت ُ ِح بين
من الممكن أن يتعرض اآلخرون لإلصابة من خالل مالمسة دمك،
والحالة األقل شيوعا من خالل ممارسة الجنس دون وقاية.

لماذا يتوجب علي االحتراز من
مرض التهاب الكبد الوبائي سي
ومن إصابة طفلي به؟

أحدا باستخدام األشياء التي من المحتمل أن تكون عرضة
ال تشاركي ً

من شأن اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي التأثير على

للتلوث بالدم مثل اإلبر أو الدبابيس أو شفرات الحالقة أو قصاصة

صحة طفلك إجماال طوال سنوات حياته أو حياتها؛ حيث

األظافر أو فرش األسنان.

أن حوالي  80بالمائة من األطفال المصابين بالتهاب الكبد

كوني حريصة على استخدام الواقي الذكري عند ممارسة الجنس.

الوبائي سي تستمر إصابتهم لفترة طويلة .وفيما لو لم تتم

ال يوجد لقاح لحماية الطفل أو األم من التهاب الكبد الوبائي سي.

معالجتهم من المرض ،فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى إصابة
الكبد بتلف خطير ،إذ أن معظم األطفال المصابين بالتهاب
الكبد الوبائي سي ال يظهر عليهم سوى القليل من اعرض
المرض .والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان طفلك
مصاباً بالتهاب الكبد سي تتم من خالل إجراء فحص للدم.

التهاب الكبد الوبائي سي
والنساء الحوامل

ت لإلصابة بالتهاب الكبد سي؟
هل تعرض ِ
ت حامل أو تخططين إلنجاب طفل؟
هل أن ِ

لمزيدً منًالمعلومات ً،تحدثيً معًالجهةًمقدمةًالرعايةً
ك ً،أوًاتصليًبدائرةًالصحةًالمحليةًالتيًت تبعينً
الصحيةًل ِ
لهاً،أوًقوميًبزيارةًمواقعًاألنترنيتًالتالية :
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها :
www.cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm#overview
www.cdc.gov/hepatitis/hcv/hcvfaq.htm#g2
قومي بإجراء تقييم مخاطر اإلصابة بالتهاب الكبد:
www.cdc.gov/hepatitis/riskassessment/

مااا الااذي يمكننااي أن افعلااه للعناي اة
بنفساااي إن كنااات مصاااابة بالتهااااب
الكبد الوبائي سي؟

بعدًحملكً،يتوفرًالدواءًلعالجًإصاابتكًمانًالتهاابًالكبادًالوباائيً
سي.
وشفاؤكًمنًالتهابًالكبدًالوبائيًسيًسيسااعدًفايًتاوفيرًالحماياةً
ألطفالكًمنًإصابتهمًمستقبال ًبهً،السيماًحمايةًصحةًكبدك.
تجنباايًتعاااطيًالكحااولًواستشاايريًطبيبااكًحااولًجميااعًاألدويااةً

التااايًتتناولينهااااً،وخاصاااةًإذاًكناااتًِتأخاااذينًأدوياااةًللعاااالج مااانً
فيااروسًنقااصًالمناعااةًالبشااريةًأوًماانًالتهااابًالكباادًالوبااائيًفئااةً
باء.
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متى يجب إجراء اختبار للطفل للكشف عن مرض التهاب الكبد الوبائي سي؟
قومي بإجراء اختبار التهاب الكبد الوبائي سي ( ،)C RNAوالذي يحدد ما إذا
كان لدى طفلك ما يدل على وجود عدوى حالية.

بعد بلوغه شهرين من العمر

قومي بإجراء اختبار األجسام المضادة اللتهاب الكبد الوبائي سي ،وإذا كانت النتيجة
إيجابية ،فقومي بالمتابعة وإجراء اختبار التأكد من وجود التهاب الكبد الوبائي سي.

بعد بلوغه 18شهر من العمر

الًيُنصحًبإ را ًاختبارًل سامًالمضادةًاللتهابًالكبدًالوبائيًسيًإذاًكانًعمرًالطفلًأقتلًمتنً 18شتهرا؛ًإذًقادًتكاون األ ستامًالمضتادةًاللتهتابًالكبتدًالوباائيً
سيًعندًالطفلًفيًهذاًالعمرًهيًأ ساماًمضادةًمنًعندًاألمًوهيًصاحبتهاًوانتقلتًمنًاألمًإلىًالطفل.

كيف ي كنني إجراء اختبار الكشف عن التهاب الكبد سي؟
قومي بإجراء اختبار األجسام المضادة اللتهاب الكبد الوبائي سي وإذا كانت النتيجة
إيجابية  ،فقومي بالمتابعة وإجراء اختبار التأكد والكشف عن وجود التهاب الكبد الوبائي
سي ( )RNA Cحاليا.

تحدثي إلى مقدم الرعاية الطبية الخاص بك
أو
دائرة الصحة المحلية

أسئئئ لأ وأجوبئئئأ لامهئئئات ال صئئئابات
بالتهاب الكبد الوبائي سي

س :هل من اآلمن إرضاع الطفل طبيعيا؟
ج :نعم! الًينتقلًالتهابًالكبدًالوبائيًستيًعتنًطريت ًحليتبًاللتدي .ومتعًذلتكً،
يجبًعليكًالتحدثًمعًطبيبكًإذاًكنتتيًتعتانينًمتنًتشتق ًأوًنييتفًفتيًحلمتاتً
اللدي.
س :ما نوع الوالدة التي يجب أن اخضع لها؟
ج :يمكنكًاللجو ًإلىًوالدةًطبيعيةًأوًوالدةًقيصرية.
وقدًو دًبأنًاللجو ًإلىًوالدةًقيصريةًأوًغيرهاًمنًأنواعًالتوالدةًال تتأتيرًلهتاً
ُ
فتتيًالحيلولتتةًدونًانتقتتالًالتهتتابًالكبتتدًالوبتتائيًستتيًمتتنًاألمًإلتتىًالطف تلًأتنتتا ً
الحمل.
س :إذا عانقتُ طفلي وقبلته ،هل يؤدي ذلك إلى إصابته بالتهاب الكبد الوبئائي
سي؟
ج :الً،الًتنتقتتلًعتتدوىًالتهتتابًالكبتتدًالوبتتائيًستتيًعتتنًطري ت ًاللع تابًأوً
الستتعالًأوًالعطتتلً،بتتلًتنتشتترًعتتنًطريت ًمًمستتةًدمًشتتخصًمصتتابًأوً
ممارسةًالجنلًدونًوقايةًمتعًشتخصًمصتابًبتالمرض .ويمكنتكًمعانقتةً
طفلكًوتقبيلهًدونًخو ًمنًانتشارًعدوىًالتهابًالكبدًالوبائي سي.

ما هو التهاب الكبد الوبائي سي؟

التهاب الكبد الوبائي سي هو مرض خطير يصيب الكبد ،وهو
ناشئ عن فيروس التهاب الكبد الوبائي سي .ومن الممكن أن
يستمر تفاقم المرض طوال عدة سنوات ،أو حتى عقود ،دون
ظهور أية أعراض؛ هذا في الوقت الذي يظل فيه مستمراً
بالتسبب في حدوث مضاعفات بما في ذلك تليف الكبد (تندب
الكبد) ،وفشل الكبد ،وسرطان الكبد .ومن العوامل المؤدية إلى
خطر اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي تعاطي المخدرات
باستخدام الحقن ،أو مشاركة أدوات حقن أو استنشاق المخدرات،
أو التعرض لعملية نقل دم قبل عام  ،1992أو الخضوع لعملية
غسيل الكلى على المدى الطويل ،أو االتصال الجنسي مع
شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي.

ما هو التهاب الكبد الوبائي سي
قبل الوالدة؟

إذاًكنتتًحتامًًومصتابةًبالتهتابًالكبتدًالوبتائيًستيً،فمتنً
شأنًذلكًإصابةًطفلتكًبتذاتًالمترضًأيضتاً .ويُعتر هتذاً
المرضًباسمًالتهابًالكبدًالوبائيًسيًالمنقولًعن طريت ً
األمًقبلًالتوالدة .واإلصتابةًبتالمرضًعتنًطريت ًاألمًقبتلً
التتوالدةًهتتيًأكلتترًالطتترقًشتتيوعاًإلصتتابةًاألطفتتالًبهتتذاً
س
تتتاًأنًحتتتتواليًستتتتتةًبالمائتتتتةًمتتتتنًاألطفتتتتالً
المتتتترضً،حيت
المولتتودينًألمهتتاتًمصتتاباتًبالتهتتابًالكبتتدًالوبتتائيًس تيً
يصتتابونًبتته .وفيمتتاًلتتوًكانتتتًاألمًمصتتابةًبفيتتروسًنقتتصً
المناعةًالبشريةًأوًبالتهابًالكبدًالوبائيًمنًفئة بتا ًفتدتدوً
إمكانيتتتتةًإصتتتتابةًالرهتتتتيعًبالتهتتتتابًالكبتتتتدًالوبتتتتائيًستتتتيً
مضاعفة.

تواصلي مع طبيبك

أحرصتتيًعلتتىًأنًيكتتونًطبيبتتكًعلتتىًعلتتمًبأنتتكًمص تابةًٌ
بالتهتتتابًالكبتتتدًالوبتتتائيًستتتيً،فيمتتتاًإذاًكنتتتتًقتتتدًأ ريتتتتً
اختبتتاراًأتبتتتتًنتيجتتتهًأنتتكًمصتتابةًبتتالفيروس .علمتتاًبتتأنً
التهابًالكبدًالوبائيًسيًقابلًللشفا ً،بيدًأنًأدويةًالعًجً
منهًغيرًمعتمدةًحالياًلًستخدامًأتنا ًفترةًالحمل .وهنتا ً
طتترقًلحمايتتةًصتتحتكًوصتتحةًمتتنًتُحبيتتنهم .والطريقتتةً
األفضتتتلًلتتتتوفيرًالرعايتتتةًبالنستتتبةًل طفتتتالًالمعرهتتتينً
لإلصتتتابةً،هتتتيًمعرفتتتةًحتتتالتهمً،ولتتتذلكًاحرصتتتيًعلتتتىً
خضوعهمًلفحصًالتهابًالكبدًسيًأيضاً.

