
   

ماهو 
التهاب الكبد ب؟



ماهي عوامل خطر
اإلصابة به؟

التهاب الكبد ب

يزيد خطر اإلصابة بالتهاب الكبد ب عند: 

األطفال المولودين 
ألم مصابة 

هو مرض فيروســـي يصيـــب وظائف 
الكبد وأضرار مرضية أخرى.
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اصابة الزوج أو الزوجة

مرضى غسيل الكلى

مشاركة األدوات الشخصية 
مع شخص مصاب 

(ابر، أمواس حالقة، فرشة 
أسنان،جهاز قياس السكر) 

الممارسين الصحيين
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هذه األعراض التظهر في جميع الحاالت بل يمكن 
أن يصاب الشخص والتظهر عليه أي أعراض.

يمكن ان يســـبب فيـــروس الكبد ب مشـــاكل صحية 
للمريض خارج الكبد مثل الكليتين والجلد والدم وتظهر 

بأعراض مختلفة حسب العضو المصاب .

فقدان
للشهية

ألم في 
غثيان وقيءالبطن

آالم في 
المفاصل

اصفرار في 
العين

ماهي أعراض و عالمات 
اإلصابة به ؟ 

التهاب الكبد ب



ماهي مضاعفاته؟

التهاب الكبد ب

فيروس الكبد ب ؟

ما مدى انتشاره ؟

كيف ينتقل

19,9 لكل 100 الف
 من السكان

التعرض لسوائل 
الجسم .

اإلتصال الجنسي.

إستعمال أمواس 
الحالقة وفرش األسنان 

المشتركة

من األم المصابة 
لطفلها في فترة الوالدة.

اإلبر والحقن الملوثة 
والسيما بين مدمني 

المخدرات.

تليف
الكبد

اإللتهاب
 المزمن

سرطان
 الكبد

 الوفاة



يمكـــن الوقاية من االصابة بفيـــروس الكبد ب باخذ 
التطعيمـــات وخصوصـــا للعامليـــن الصحييـــن في 
المستشـــفيات والمراكز الصحيـــة للوقاية من خطر 

العدوى

يكون في اليوم األول

 ثم بعد شهر 

ثم بعد ٦ أشهر

كيف يمكن الوقاية منه؟ 

ماهي طريقة التحصين ضد فيروس الكبد ب ؟
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التهاب الكبد ب

اليوم 
األول

بعد
شهر 

بعد ٦ 
أشهر



التهاب الكبد ب
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مقدموا الرعاية الطبية .

عمـــال المطاعـــم والعاملين فـــي صوالين 
الحالقة

نزالء السجون ومرافق التأديب .

المرضى الذين يتلقون منتجات دم .

مدمنوا المخدرات.

المخالطين لمريض التهاب كبدي ب.

العالقات الجنسية المتعددة خارج إطار الزواج.
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ماهي الفئات ذات األولوية 
لفحص فيروس الكبد «ب» 

والتي يجب تحصينهم ؟



يتم عمل التحليل التأكيدي للشـــخص 
المصاب

وتطعيمهم  للمخالطين  تحاليل  عمل 
اذا تأكد عدم اصابتهم

تطعيم الزوج أو الزوجة في حال عدم 
اإلصابة للوقاية من اإلصابة مستقبًال.

يصعب عالج فيـــروس الكبـــد ب ألن كل 
األدوية المصـــرح بها للعـــالج تعمل على 
معظم  وفـــي  الفيروس  كميـــة  تخفيض 
األحيان ال تؤدي إلى الشفاء التام من المرض 

لذا الوقاية أفضل وسيلة  للعالج.

كيف تتم معالجته؟ 

التهاب الكبد ب

01

02

03

اذا بعد إكتشاف 
حالة التهاب كبد ب ؟ 

بادر بالفحص المسحي عبر عيادة كبدي
 في تطبيق صحتي و اطمئن على صحتك



هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد


