
اخضع لالختبار. احصل على العالج. تمتع بالشفاء.

HEP   C



 التھاب الكبد الوبائي C ھو مرض یصیب الكبد بسبب فیروس التھاب الكبد الوبائي C (HCV) وینتشر عن طریق مالمسة الدم المصاب. قد یحدث ھذا من خالل:
مشاركة معدات تحضیر األدویة وحقنھا أو استنشاقھا، مثل اإلبر أو المحاقن أو المواقد أو القطن أو الماء أو الماصات.   •  

إجراء وشم أو ثقب في الجسم في مكان غیر مرخَّص أو غیر رسمي، مثل السجون أو الزنزانات.  •  
مشاركة األشیاء الشخصیة التي قد تالمس الدم، مثل فرش األسنان أو شفرات الحالقة أو أدوات تقلیم األظافر أو أجھزة مراقبة الغلوكوز.   •  

 .C أثناء والدة طفل لحامل مصابة بالتھاب الكبد الوبائي  •  

ال یعاني معظم المصابین بالتھاب الكبد الوبائي C من أعراض وال یعرفوا أنھم مصابون بالتھاب الكبد الوبائي C. إذا تُرك التھاب الكبد الوبائي C دون عالج، 
فقد یتسبب في تلف الكبد وفشل الكبد وسرطان الكبد والوفاة. وعلى عكس التھاب الكبد A و B، ال یوجد لقاح للوقایة من التھاب الكبد الوبائي C. ومع ذلك، یمكن 

للتشخیص المبكر والحصول على الرعایة والعالج في الوقت المناسب أن یقي من تلف الكبد. التھاب الكبد الوبائي C قابل للعالج وقابل للشفاء. 

C بالتزامن مع التھاب الكبد الوبائي (HIV) اإلصابة بعدوى فیروس نقص المناعھ البشریة
ربع األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة (HIV) تقریبًا مصابون بالتھاب الكبد الوبائي C أیًضا. یتطور مرض الكبد بسرعة أكبر لدى الشخص المصاب 
بفیروس نقص المناعة البشریة (HIV) وفیروس التھاب الكبد الوبائي C. تنتشر العدوى المتزامنة بفیروس التھاب الكبد الوبائي C بین األشخاص المصابین بفیروس 

نقص المناعة البشریة (HIV) الذین یتعاطون المخدرات (50% - 90%). ویبدو أن الرجال المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة (HIV) الذین یمارسون الجنس مع 
رجال أكثر عرضة لإلصابة بعدوى فیروس التھاب الكبد الوبائي C. قد یكون ھذا بسبب ممارسات الجنس العنیفة أو الجنس الشرجي الذي تنطوي ممارستھ على وجود 
دم. یمكن عالج التھاب الكبد الوبائي C بنجاح لدى األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة (HIV). األشخاص الذین یتناولون أدویة PrEP (أدویة الوقایة 
قبل التعرض) للوقایة من عدوى فیروس نقص المناعة البشریة (HIV)، قد یكونوا أیًضا معرضین لخطر اإلصابة بالتھاب الكبد الوبائي C ویجب أن یتم فحصھم سنویًا 

.C للكشف عن التھاب الكبد الوبائي
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بالنسبة ألي شخص مصاب بمرض 
الكبد الوبائي C، یمر بما مررت بھ، 

أوجھ رسالتي . إلیكم ما كنت أالحظھ. 
إن ھذا المرض یتحسن. إنھ یصبح 

أفضل بكثیر عن ذي قبل. 

Casey، ألباني



الطریقة الوحیدة لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بالتھاب الكبد الوبائي C ھي الخضوع لالختبار. 
یجب الخضوع الختبار التھاب الكبد الوبائي C في الحاالت التالیة:

إذا كنت تبلغ من العمر 18 عاًما أو أكثر (یجب الخضوع لالختبار مرة على األقل).  •  
إذا كنِت حامالً (یجب الخضوع لالختبار خالل كل حمٍل).  •  

إذا كنت تعاطیت المخدرات عن طریق الحقن، حتى ولو مرة واحدة منذ سنوات عدة.  •  
.(HIV) إذا كنت مصابًا بفیروس نقص المناعة البشریة  •  

إذا تلقیت دًما أو أعضاء من متبرع قبل عام 1992.  •  
إذا تلقیت عامل التجلط قبل عام 1987.  •  

إذا تعرضت للدم أثناء أداء وظیفتك من خالل وخزة إبرة أو إصابة بأداة حادة.  •  
إذا كنت تخضع لغسیل الكلى على المدى الطویل.  •  

إذا أُجري لك وشم أو ثقب في الجسم من فنان وشم غیر مرخص، مثلما یحدث في الشارع أو أثناء تمضیة عقوبة في السجن.  •  
إذا كنت تشم المخدرات.  •  

C اختبار األجسام المضادة اللتھاب الكبد الوبائي
االختبار األول الذي تحتاجھ لتحدید ما إذا كنت مصابًا بالتھاب الكبد الوبائي C ھو اختبار األجسام المضادة اللتھاب الكبد الوبائي C. وھو اختبار دم یبحث عن األجسام 
المضادة لفیروس التھاب الكبد الوبائي C. یمكن إجراء االختبار عن طریق جمع عینة دم وإرسالھا إلى المختبر، أو عن طریق وخز إصبع الید باستخدام اختبار األجسام 
 ،C ما إذا كنت قد أُصبت في أي وقت مضى بالتھاب الكبد الوبائي C سیخبرك اختبار األجسام المضادة اللتھاب الكبد الوبائي .C المضادة السریع اللتھاب الكبد الوبائي

ولن یخبرك ما إذا كنت مصابًا اآلن بالتھاب الكبد الوبائي C. ستحتاج إلى اختبار ثاٍن لمعرفة ما إذا كنت مصابًا حالیًا.

یمكن أن تكون نتیجة اختبار األجسام المضادة اللتھاب الكبد الوبائي C إما غیر تفاعلیة/سلبیة أو تفاعلیة/إیجابیة.

اختبار األجسام المضادة غیر التفاعلي أو السلبي یعني أنك غیر مصاب بفیروس التھاب الكبد الوبائي C في الوقت الحالي.   •  
           ومع ذلك، إذا كنت قد انخرطت في سلوك محفوف بالمخاطر، مثل مشاركة معدات حقن األدویة في األشھر الستة الماضیة، فستحتاج إلى إجراء االختبار مرة 

          أخرى.
اختبار األجسام المضادة التفاعلي أو اإلیجابي یعني أن لدیك في الدم أجساًما مضادة اللتھاب الكبد الوبائي C. وأنك تعرضت اللتھاب الكبد الوبائي C في    •  

           وقت ما. قد تكون مصابًا بالتھاب الكبد الوبائي C. ستحتاج إلى اختبار ثاٍن حتى تتأكد.
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فھذا األمر لیس معقًدا. احصل على 
اختبار دم بسیط ومعلومات من طبیبك 

.C حول التھاب الكبد الوبائي

بروكلین  ،Kenneth



إذا كان اختبار األجسام المضادة اللتھاب الكبد الوبائي C تفاعلیًا، فستكون ھناك حاجة إلى إجراء اختبار ثاٍن لتشخیص وتحدید ما إذا كنت مصابًا بالتھاب الكبد الوبائي C في 
الوقت الحالي. ویسمى ھذا االختبار الثاني اختبار الحمض النووي الرایبوزي لفیروس التھاب الكبد الوبائي C الذي یُعرف اختصاًرا بـ (HCV RNA)، والمعروف أیًضا باسم 
اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل لفیروس التھاب الكبد الوبائي C                     . یتحقق اختبار RNA من وجود فیروس التھاب الكبد الوبائي C في الدم أو كمیتھ. یمكن 
أن تكون نتیجة اختبار HCV RNA إما قابلة لالكتشاف أو غیر قابلة لالكتشاف. في بعض األحیان قد یتم أیًضا اإلبالغ عن النتیجة على أنھا ِحمل فیروسي (كمیة الفیروس 

في دمك).
تعني نتیجة االختبار "غیر قابلة لالكتشاف" أنھ لیس لدیك فیروس في دمك ولست مصابًا حالیًا.  •  

تعني نتیجة االختبار "قابلة لالكتشاف" أن لدیك فیروس التھاب الكبد الوبائي C في دمك وأنك مصاب حالیًا بالتھاب الكبد الوبائي C. قد تظھر نتیجة االختبار   •  
ھذه أیًضا حملك الفیروسي.   

C فوائد التشخیص المبكر اللتھاب الكبد الوبائي
بمجرد أن تعلم أنك مصاب بالتھاب الكبد الوبائي C، تحدث إلى مقدم الرعایة الطبیة الخاص بك عن العالج. ال تنتظر إلى أن تشعر بالمرض حتى تتلقى العالج. 

التشخیص المبكر والرعایة الطبیة ھما العامالن الرئیسیان في ضمان صحة أفضل. حتى قبل بدء العالج، ھناك الكثیر من األشیاء التي یمكنك القیام بھا للبقاء بصحة 
جیدة وحمایة كبدك من التلف.

تجنب أو قلل من استھالك المشروبات الكحولیة.  •  
.B و A تأكد من حصولك على التطعیم ضد التھاب الكبد  •  

تناول طعاًما صحیًا ومارس الریاضة واحصل على قسط كاٍف من الراحة.  •  
توجھ إلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إلجراء الفحوصات الدوریة بشكل منتظم.  •  

تحدث مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك قبل تناول أي وصفة طبیة، أو أي من األدویة، أو المكمالت الغذائیة أو الفیتامینات المتاحة دون وصفة طبیة.  •  

التقلیل من مخاطر نقل التھاب الكبد الوبائي C إلى اآلخرین
إذا كنت تحقن أدویة، فتوخ السالمة قدر اإلمكان.  •  

تجنب مشاركة أي حقنة أو غیرھا من معدات حقن األدویة (المحاقن، األربطة، القطن، الموقد، الماء، الماصات، إلى غیر ذلك).  •  
تجنب مشاركة أدوات العنایة الشخصیة التي قد تكون ملوثة بالدم مثل شفرات الحالقة أو فرش األسنان أو أدوات تقلیم األظافر.  •  

مارس الجنس اآلمن باستخدام الواقي الذكري أو سدود األسنان أثناء ممارسة الجنس عن طریق الفم. تجنب ممارسة الجنس في حالة التعرض للدم أو تمزق   •  
األنسجة.   

ال ینتشر التھاب الكبد الوبائي C من خالل االتصال العرضي مثل: العطس أو السعال أو العناق أو مشاركة أواني األكل أو أكواب الشرب.

HEPATITISC      التشخیص
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ال یھم كیف أصبت بالتھاب الكبد 
الوبائي C، دعونا نساعد بعضنا 
البعض ونتأكد من شفاء الجمیع.

Ronni، مانھاتن    



بمجرد أن تعلم أنك مصاب بالتھاب الكبد الوبائي C، فمن المھم التحدث مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك عن العالج، حتى إذا تم رفض العالج في الماضي أو تلقیت 
.C عالًجا لم یكن ذي فاعلیة. یمكن عالج الجمیع تقریبًا باألدویة المتوفرة اآلن. یمكن لمقدم الرعایة األولیة المعتاد عالج معظم األشخاص من التھاب الكبد الوبائي

C عالج التھاب الكبد الوبائي
یمكن للعالج أن یقضي على فیروس التھاب الكبد الوبائي C من الجسم. ویسمى ھذا باالستجابة الفیروسیة المستدامة أو SVR وتعد عالًجا. تقلل SVR من    •  

ن جودة حیاتك. خطر اإلصابة بتلف الكبد وتُحّسِ   
یوصى بالعالج لمعظم األشخاص المصابین بالتھاب الكبد الوبائي C، بما في ذلك األشخاص الذین یتعاطون األدویة بنشاط، أو المصابین بفیروس نقص   •  

المناعة البشریة (HIV)، أو الذین یعانون من مرض الكبد المتقدم.   
من السھل تناول عالج التھاب الكبد الوبائي C - في كثیر من األحیان جرعة واحدة مرة واحدة یومیًا لمدة 8 إلى 12 أسبوًعا - ولھ آثار جانبیة قلیلة.  •  

بعد االنتھاء من تناول عالج التھاب الكبد الوبائي C بثالثة أشھر (أو 12 أسبوًعا)، سیكرر مقدم الرعایة الصحیة اختبار التھاب الكبد C RNA لتأكید نجاح   •  
العالج.    

إذا لم یكشف االختبار عن فیروس التھاب الكبد الوبائي C في دمك، فعندئذ یكون قد تم بالفعل شفاؤك.   •  
إذا استمر وجود فیروس التھاب الكبد الوبائي C في دمك، فلم یتم شفاؤك حتى اآلن. إذا لم یتم شفاؤك، فمن المھم أن تظل في الرعایة. تحدث مع مقدم رعایتك   •  

الصحیة حول فائدة تكرار عالج التھاب الكبد الوبائي C. فقد تفیدك مجموعة مختلفة من األدویة.   
من المھم أن تعرف أنھ حتى لو تم عالجك بنجاح، فلن تكون محمیًا من تكرار اإلصابة بفیروس التھاب الكبد الوبائي C في المستقبل.  •  

HEPATITIS      الرعایة والعالج
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 .C لقد شفیت بعد عالج التھاب الكبد الوبائي
لم أكن أصدق ھذا األمر. لقد غیر شیئًا بداخلي 

وأعطاني المزید من األمل في أنني سأكون على 
ما یرام.

Liza، بافالو



HEPATITIS      استمع إلى قصصنا

  :C تعرف على طرق المساعدة في القضاء على التھاب الكبد الوبائيhealth.ny.gov/nycureshepc

C
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لمعرفة المزید من المعلومات عن التھاب الكبد الوبائي C أو للعثور على أحد برامج تبادل 
المحاقن أو صیدلیة لبیع المحاقن بدون وصفة طبیة، اتصل على 1-800-522-5006 

www.health.ny.gov أو قم بزیارة

للعثور على مساعدة بشأن مشكالت تعاطي المخدرات أو إدمان المشروبات الكحولیة أو 
المقامرة، یرجى االتصال على HOPENY-8-877-1 أو 1-877-846-7369.

www.health.ny.gov
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