
 

 Bالتهاب الكبد الوبائي فيروس  هذه معلوماتال تتناول صحيفة
 وعالقته بسرطان الكبد.

 
التهاب الكبد الوبائي أسترالي من  240,000 قرب منييعاني ما 

B نيكونوبه وقد  أنهم مصابون مزمن. وال يدرك الكثيرون ال 

 عرضة لخطر اإلصابة بسرطان الكبد.

 
 ؟Bالتهاب الكبد الوبائي ما هو 

وهو يؤثر على ." هو فيروسhep Bأو " Bالتهاب الكبد الوبائي 

 الكبد. يمكن لهذا المرض أن يسبب:

 )االلتهاب )التورم 

  و/أو ؛)وهو ما يعرف أيضاً باسم التليف(التندب 

 .سرطان الكبد 

 
 المزمن؟ Bالتهاب الكبد الوبائي ماذا يعني 

ألكثر من  Bالتهاب الكبد الوبائي أُصيبوا بالذين  األشخاصيعاني 

كلمة "مزمن" تعني من التهاب الكبد الوبائي "المزمن".  ،ة أشهرتس

به وغالباً ما يكون قد أصيب معظمهم . على المدى الطويلصابة اإل

التهاب وهم أطفال رضع أو أطفال صغار. وهؤالء الذين يعانون من 

كون لديهم تالمزمن قد يشعرون أنهم بخير، فقد ال  Bالكبد الوبائي 

. ولكن يمكن أن يصاب بعضهم االصابة بهتدل على  أعراضأي 

 فيما بعد بتندب الكبد و/أو سرطان الكبد.
 

 ؟Bالتهاب الكبد الوبائي ب بتُصاكيف 
. Bالتطعيم من اإلصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي سيحميك 

 قلوينت. Bالتهاب الكبد الوبائي تحمل سوائل الجسم والدم فيروس 

لم يحصل  جسم شخص آخر فيالفيروس عندما تدخل تلك السوائل 

  .على التطعيم

 
 انتقال المرض:يمكن 

 الحمل أو الوالدة )إذا لم يتم تطعيم  من األم إلى الجنين أثناء

 الطفل الرضيع عند الوالدة(.

 من خالل الجماع بدون حماية 

 من خالل مشاركة األدوات المستخدمة في حقن المخدرات 

  ُمعقّمةعن طريق اإلجراءات الطبية غير 

  مجرى الدم بشكل  فيالدم الملوث بالعدوى دخول عن طريق

 .، مثل الوشم غير الُمعقَّمآخر
 

 بالوسائل التالية: االنتقالال يمكن 

 مشاركة الطعام والشراب وأدوات الطعام 

 تبادل األحضان والقبالت 

 .المصافحة باليد 

 

 المزمن؟ Bالتهاب الكبد الوبائي كيف تعرف إذا كنت مصاباً ب
التهاب الكبد الوبائي للكشف عن ااطلب من طبيبك إجراء اختبار دم 

B ما إذا كنتب. يمكن أن يخبرك اختبار الدم: 

 التهاب الكبد الوبائي مصاباً بB المزمن 

 إلى التطعيم لحمايتك بحاجة 

  من اإلصابة. ولديك حمايةقد حصلت على التطعيم في الماضي 

 
التهاب الكبد أشخاص مصابين ب خمسةمن بين كل كل اثنين ال يدري 

يبدو على الكثير من . وال أنهم مصابون بهفي أستراليا  Bالوبائي 

 .به تدل على اإلصابة أعراضأي  الناس
 

، فإن حصولك على Bالتهاب الكبد الوبائي إذا لم تكن مصاباً ب

 .Bالتهاب الكبد الوبائي اإلصابة بعدوي  منالتطعيم سيحميك 

 
 ؟Bالتهاب الكبد الوبائي يجب عليه إجراء اختبار الذي من 
د منطقة آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا وأمريكا الوسطى يموال .1

الكاريبي البحر والجنوبية وأوروبا الشرقية والجنوبية ومنطقة 

للهجرة الفحوص الطبية المطلوبة ال تشمل والشرق األوسط. 

  .Bالتهاب الكبد الوبائي اختبار عادة إلى أستراليا 
 .وسكان جزر مضيق توريس سكان أستراليا األصليين .2
من المهم أن يخضع أفراد عائلة الشخص المصاب بالتهاب   .3

 )حتى إذا كانوا قد ولدوا في أستراليا(. لالختبار Bالكبد الوبائي 

 
 وسرطان الكبد؟ Bالتهاب الكبد الوبائي ما العالقة بين 

اإلصابة بسرطان  Bالتهاب الكبد الوبائي فيروس  يسبب أنيمكن 

من كل الكبد. سرطان الكبد هو ورم في الكبد. يمكن أن يصاب 

 بسرطان الكبد. التندبيعانون ومن ال يعانون من 
 
التهاب مصابين ب أشخاصيعاني شخص واحد من بين كل أربعة س

 و/أو سرطان الكبد. التندبالمزمن من  Bالكبد الوبائي 
 

التهاب الكبد الكبد المرتبط بلإلصابة بسرطان ن والمعرضمن هم 

 ؟Bالوبائي 
 Bالتهاب الكبد الوبائي يمكن أن يصاب أي شخص يعاني من 

 صحيالحامل الما يسمى بل وجودالمزمن بسرطان الكبد. وال 

المزمن  Bالكبد الوبائي من التهاب . يحتاج كل من يعاني للمرض

 .بصفة منتظمة إلى الفحص
 

 وسرطان الكبد Bالتهاب الكبد الوبائي 
Hepatitis B and liver cancer – Arabic 



Arabic 

 

 ما الذي يشتمل عليه هذا الفحص؟
  .طبيبك تحصل على فحص بصفة منتظمة لدىأن  المستحسنمن 

 .Bالتهاب الكبد الوبائي بإمكانه إعطائك النصيحة حول  وسيكون

 
اختبار دم على  Bالتهاب الكبد الوبائي المصابون ب يحصلعادة ما 

 كل ستة أشهر، وذلك لمعرفة كفاءة عمل الكبد.
 

الوقاية من إجراء المزيد من الفحوصات بشأن إذا أراد طبيبك 

 سرطان الكبد، فقد تحتاج إلى:

  مزيد من فحوصات الدمإجراء 

  أو تفريسة فحص بالموجات فوق الصوتية(scan)  على

 في الكبد. تورم سرطانيالكبد كل ستة أشهر لفحص أي 

 
اإلصابة بسرطان  أعراض اكتشافتساعد هذه الفحوصات على 

سهل عالجه. عادة ما يتم يو أصغر حجًمايكون  حينهاالكبد مبكراً، 

 إجراء تلك الفحوص على:

  عاماً  40من أصول آسيوية )رجال أكبر من األشخاص

 عاماً( 50أكبر من  نساءو

   عاماً. 20من أصول أفريقية وأكبر من األشخاص 

  لديهم تاريخ إصابة بسرطان الكبد في األسرة َمن 

  الكبد )تليف( تندبيعانون من األشخاص الذين 

  األشخاص المنحدرين من سكان أستراليا األصليين و/أو سكان

 .عاًما 50مضيق توريس ممن تزيد أعمارهم عن 

 
 المزمن؟ Bعالج اللتهاب الكبد الوبائي  يوجدهل 

يُبقي الفيروس تحت  وهو.  Bاللتهاب الكبد الوبائي هناك عالج 

الوقاية يمكن أن يساعد على  ه، ولكنليس شفاء العالج و. السيطرة

 .األطولالكبد واإلصابة بالسرطان على المدى  من تلف

 
لعالج. إلى االمزمن  Bالتهاب الكبد الوبائي ال يحتاج كل المصابين ب

أن يساعدك  على اإلصابة.  وبإمكان الطبيب السيطرةبإمكان الجسم 

 تحتاج للعالج. تقرير متى على 

 

اليزال من المهم أن تحصل على العالج، حتى إذا لم تكن بحاجة إلى 

 الفحوصات كل ستة أشهر.
 

، يمكن أن تساهم الحكومة في Medicareإذا كانت لديك بطاقة 

بعض أو جميع تكاليف عالجك. إذا لم يكن لديك بطاقة 

Medicare.تحدث إلى طبيبك حول ما يمكنك القيام به ، 
 

 هل هناك عالج لسرطان الكبد؟

الكبد على حجم السرطان وما إذا كان قد يعتمد عالج سرطان 

انتشر. من األسهل عالج سرطان الكبد إذا تم اكتشافه مبكراً. 

 تحدث إلى طبيبك بشأن خيارات العالج المتاحة لك.

 

 

ننصح بالخطوات التالية للحد من خطر اإلصابة بسرطان الكبد 

 :Bالتهاب الكبد الوبائي المرتبط ب

  التهاب ما إذا كنت مصاباً بللكشف عاختبار دم إجراء اطلب

فئة األشخاص األشد من ، خاصة إذا كنت Bالكبد الوبائي 

 .ُعرضة لخطر اإلصابة

  التهاب الكبد الوبائي إذا لم تكن قد تلقيت تطعيمB ننصحك ،

 :ـبالحصول عليه. التطعيم مجاني ل
o جميع األطفال حديثي الوالدة 
o التهاب الكبد الشركاء واألسر وأفراد أسرة المصابين ب

 Bالوبائي 
o الالجئين وطالبي اللجوء. 

  إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد الوبائيB احصل على ،

 فحوصات بصفة منتظمة لدى طبيبك. 
 
 من خطر اإلصابة بالسرطان: للحد 

  عن تناولهامتنع تناول الكحول أو من قلِّل 

 تناول الكثير من الفاكهة والخضروات 

 صنعةمالدهون أو اللحوم الالكثير من  ال تتناول 

 حافظ على الوزن الصحي 

  ابدأ ببطء وزد معدل منتظمة  بصفة التمارين الرياضيةمارس(

 تمرينك بمرور الوقت(

 عن التدخين أقلِع 

  الخاصة بسرطان عنق الرحم والثدي  اتالفحوصإجري

 .الضرورة بواألمعاء حس

 
 أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟

 Cancer ـ  باتصل أو  www.cancervic.org.auقم بزيارة 
Council Victoria  13على الرقم االتصال عن طريق بلغتك 

عند االتصال اخبر العاملين بلغتك )العربية مثاًل( واطلب   .50 14

 .Cancer Council Victoriaاالتصال بـ 

 
قم بزيارة ، Bالتهاب الكبد الوبائي معلومات عن حصول على لل

www.hepvic.org.au  اتصل بـ أوHepatitis Infoline 

 703 1800على الرقم  (التهاب الكبد الوبائي عن معلوماتالخط )
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