
تُِحبينِلَمنالحمايةوفري
دمك،مالمسةخاللمنلإلصابةاآلخرونيتعرضأنالممكنمن

.وقايةدونالجنسممارسةخاللمنشيوعااألقلوالحالة

عرضةتكونأنالمحتملمنالتياألشياءباستخدامأحدا ًتشاركيال

صاصةقأوالحالقةشفراتأوالدبابيسأواإلبرمثلبالدمللتلوث

.األسنانفرشأواألظافر

.الجنسممارسةعندالذكريالواقياستخدامعلىحريصةكوني

.يسالوبائيالكبدالتهابمناألمأوالطفللحمايةلقاحيوجدال

معًالجهةًمقدمةًالرعايةًتحدثيًمنًالمعلومات،ًلمزيدً
تبعينًالصحيةًلِك،ًأوًاتصليًبدائرةًالصحةًالمحليةًالتيًت

:لها،ً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/

الموادًالمقدمةًمنًقبلًوزارةًالصحةًالعامةًاستنادا ًإلىًتمًتعديلًهذهًالمعلوماتً
فيًواليةًإنديانا

الكبد الوبائي سيالتهاب 
والنساء الحوامل

لإلصابة بالتهاب الكبد سي؟هل تعرضِت 
حامل أو تخططين إلنجاب طفل؟أنِت هل 

نماالحترازعلي  يتوجبلماذا
يسالوبائيالكبدالتهابمرض
؟بهطفليإصابةومن

علىيرالتأثسيالوبائيالكبدبالتهاباإلصابةشأنمن

حيثحياتها؛أوحياتهسنواتطوالإجماالطفلكصحة

لكبدابالتهابالمصابيناألطفالمنبالمائة80حواليأن

تتململواوفيم.طويلةلفترةإصابتهمتستمرسيالوبائي

ةإصابإلىيؤديأنذلكشأنفمنالمرض،منمعالجتهم

التهاببالمصابيناألطفالمعظمأنإذخطير،بتلفالكبد

عرضامنالقليلسوىعليهميظهرالسيالوبائيالكبد

طفلككانإذامالمعرفةالوحيدةوالطريقة.المرض

.للدمفحصإجراءخاللمنتتمسيالكبدبالتهابمصابا ً

ة مااا الااذي يمكننااي أن افعلااه للعناياا
بنفساااي إن كنااات مصاااابة بالتهااااب

الكبد الوبائي سي؟
دًالوباائيًالكبامانًالتهاابًبعدًحملك،ًيتوفرًالدواءًلعالجًإصاابتكً

.  سي

يرًالحماياةًوشفاؤكًمنًالتهابًالكبدًالوبائيًسيًسيسااعدًفايًتاوف

.بدكألطفالكًمنًإصابتهمًمستقبال ًبه،ًالسيماًحمايةًصحةًك

دويااةًتجنباايًتعاااطيًالكحااولًواستشاايريًطبيبااكًحااولًجميااعًاأل

مااانًالتااايًتتناولينهاااا،ًوخاصاااةًإذاًكناااِتًتأخاااذينًأدوياااةًللعاااالج

ئيًفئااةًفيااروسًنقااصًالمناعااةًالبشااريةًأوًماانًالتهااابًالكباادًالوبااا

.  باء

تينيسيصادرًعنًالدائرةًالصحيةًفيًوالية343204ًرقمًتصريحً
دوالرًلكلًنسخة،0.20النشرةًالعامةًمقابلًهذهًتمًإصدارً
2020-02فيًنسخة2500ًبعددً
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؟سيالوبائيالكبدالتهابهوما
هووالكبد،يصيبخطيرمرضهوسيالوبائيالكبدالتهاب
أنالممكنومن.سيالوبائيالكبدالتهابفيروسعنناشئ
دونعقود،حتىأوسنوات،عدةطوالالمرضتفاقميستمر
مستمرا ًفيهيظلالذيالوقتفيهذاأعراض؛أيةظهور
تندب)دالكبتليفذلكفيبمامضاعفاتحدوثفيبالتسبب
إلىةالمؤديالعواملومن.الكبدوسرطانالكبد،وفشل،(الكبد
اتالمخدرتعاطيسيالوبائيالكبدبالتهاباإلصابةخطر

ات،المخدراستنشاقأوحقنأدواتمشاركةأوالحقن،باستخدام
لعمليةالخضوعأو،1992عامقبلدمنقللعمليةالتعرضأو

معالجنسياالتصالأوالطويل،المدىعلىالكلىغسيل
.سيالوبائيالكبدبالتهابمصابشخص

سيالوبائيالكبدالتهابهوما
؟الوالدةقبل
ًإذاً ومصتابةًبالتهتابًالكبتدًالوبتائيًستكنتت  ي،ًفمتنًحتامًً 

هتذاًويُعتر . أيضتا ًشأنًذلكًإصابةًطفلتكًبتذاتًالمترضً
طريت ًالمرضًباسمًالتهابًالكبدًالوبائيًسيًالمنقولًعن

لًواإلصتابةًبتالمرضًعتنًطريت ًاألمًقبت. األمًقبلًالتوالدة
ً التتوالدةًهتتيًأكلتترًالطتترقً اًإلصتتابةًاألطفتتالًبهتتذشتتيوعا

ًحتتتتواليًستتتتتةًبالمائتتتتةًمتتتتنًاألطفتتتتالً المتتتترض،ًحيتتتتاًأنس
يًالمولتتودينًألمهتتاتًمصتتاباتًبالتهتتابًالكبتتدًالوبتتائيًستت

قتتصًوفيمتتاًلتتوًكانتتتًاألمًمصتتابةًبفيتتروسًن. يصتتابونًبتته
بتا ًفتدتدوًالمناعةًالبشريةًأوًبالتهابًالكبدًالوبائيًمنًفئة

يًإمكانيتتتتةًإصتتتتابةًالرهتتتتيعًبالتهتتتتابًالكبتتتتدًالوبتتتتائيًستتتت
. مضاعفة

طبيبكتواصلي مع 
ًمصتت ابةًٌأحرصتتيًعلتتىًأنًيكتتونًطبيبتتكًعلتتىًعلتتمًبأنتتك 
ًقتتتدًأ ر ًبالتهتتتابًالكبتتتدًالوبتتتائيًستتتي،ًفيمتتتاًإذاًكنتتتت  يتتتت 

ًمصتتابةًبتتالفيروس أتبتتتتًنتيجتتتهًأنتتك  بتتأنً. اختبتتاراً   ً علمتتا
دويةًالعًجًالتهابًالكبدًالوبائيًسيًقابلًللشفا ،ًبيدًأنًأ
لًستخدامًأتنا ًفترةًالحم  ً وهنتا ً. لمنهًغيرًمعتمدةًحاليا
بيتتن هم يقتتةًوالطر. طتترقًلحمايتتةًصتتحتكًوصتتحةًمتتنًتُح 

هتتتينًاألفضتتتلًلتتتتوفيرًالرعايتتتةًبالنستتتبةًل طفتتتالًالمعر
لإلصتتتابة،ًهتتتيًمعرفتتتةًحتتتالتهم،ًولتتتذلكًاحرصتتتيًعلتتتىً

.خضوعهمًلفحصًالتهابًالكبدًسيًأيضا ً

الوباائيًالمضتادةًاللتهتابًالكبتدًاأل ستامًتكاونقادًشتهرا ؛ًإذ18ًالًيُنصحًبإ را ًاختبارًل  سامًالمضادةًاللتهابًالكبدًالوبائيًسيًإذاًكانًعمرًالطفلًأقتلًمتنً
.األمًوهيًصاحبتهاًوانتقلتًمنًاألمًإلىًالطفلمنًعندًمضادةًهيًأ ساماً هذاًالعمرًعندًالطفلًفيًسيً

اختبار للطفل للكشف عن مرض التهاب الكبد الوبائي سي؟إجراء متى يجب 

أسئئئ لأ وأجوبئئئأ لامهئئئات ال صئئئابات 
بالتهاب الكبد الوبائي سي

؟الطفل طبيعيامن اآلمن إرضاع هل : س
ومتعًذلتك،ً.الًينتقلًالتهابًالكبدًالوبائيًستيًعتنًطريت ًحليتبًاللتدي! نعم: ج

ًالتحدثًمعً ًيجبًعليك  حلمتاتًفًفتيًتشتق ًأوًنييتكنتتيًتعتانينًمتنًإذاًطبيبك 
.اللدي

؟ما نوع الوالدة التي يجب أن اخضع لها: س
.يمكنكًاللجو ًإلىًوالدةًطبيعيةًأوًوالدةًقيصرية: ج

بأنًاللجو ًإلىًوالدةًقيصريةًأوًغيرهاًمنًأنواعًالتوالدةًال دً  تتأتيرًلهتاًوقدًُو  
لًأتنتتا ًفتتيًالحيلولتتةًدونًانتقتتالًالتهتتابًالكبتتدًالوبتتائيًستتيًمتتنًاألمًإلتتىًالطفتت

.الحمل

د الوبئائي طفلي وقبلته، هل يؤدي ذلك إلى إصابته بالتهاب الكبعانقُت إذا : س
؟سي
ابًأوًال،ًالًتنتقتتلًعتتدوىًالتهتتابًالكبتتدًالوبتتائيًستتيًعتتنًطريتت ًاللعتت: ج

وًالستتعالًأوًالعطتتل،ًبتتلًتنتشتترًعتتنًطريتت ًمًمستتةًدمًشتتخصًمصتتابًأ
ً. مصتابًبتالمرضممارسةًالجنلًدونًوقايةًمتعًشتخصً قتةًمعانويمكنتك 

.سيالتهابًالكبدًالوبائيانتشارًعدوىًطفلكًوتقبيلهًدونًخو ًمنً

بعد بلوغه شهرين من العمر والذي يحدد ما إذا ،(C RNA)قومي بإجراء اختبار التهاب الكبد الوبائي سي 
.كان لدى طفلك ما يدل  على وجود عدوى حالية

شهر من العمر18بعد بلوغه يجة إذا كانت النتوقومي بإجراء اختبار األجسام المضادة اللتهاب الكبد الوبائي سي،
.سيإيجابية، فقومي بالمتابعة وإجراء اختبار التأكد من وجود التهاب الكبد الوبائي

كيف ي كنني إجراء اختبار الكشف عن التهاب الكبد سي؟
ك تحدثي إلى مقدم الرعاية الطبية الخاص ب

أو
دائرة الصحة المحلية

جة قومي بإجراء اختبار األجسام المضادة اللتهاب الكبد الوبائي سي وإذا كانت النتي
د الوبائي اختبار التأكد والكشف عن وجود التهاب الكبإيجابية ، فقومي بالمتابعة وإجراء

.حاليا  (CRNA)سي 




