
اإلتهاب الكبد الوبائي
) التطعيم... هو احلل الأمثل (

كيفية عالج التهاب الكبد

يعتم���د الع���الج على ن�عي���ة الفريو����س امل�سبب 
لاللته���اب واذا كان���ت احلالة ح���ادة اأو مزمنة 

فعلى �سبيل املثال:
 A-B-C الكب���د  الته���اب  ح���الت  يف   
احلاد يحتاج املري����س للراحة يف الفرا�س 
وعمل بع�س الفح��سات الطبية ويف اأغلب 

الأحيان يتماثل املري�س لل�سفاء التام.
الفريو�سي���ة  اللتهاب���ات  ح���الت  يف  اأم���ا   
املزمن���ة مث���ل B-C فانه���ا حتت���اج ايل 
بع����س  ويف  خمري���ة  وحتالي���ل  متابع���ة 
الأحي���ان ايل عينة من الكب���د حتى يحدد 
الطبي���ب م���ا اأذا كان املري����س يحتاج ايل 

عالجات خا�سة.
وميكنن���ا الق�ل باأن التطعيم �سد التهاب الكبد 

ال�بائي يقلل دائمًا من ال�سابة بهذا املر�س.
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تعريف فريو�س الكبد الوبائي
ه���� عب���ارة ع���ن فريو�س م�س����ؤول ع���ن حدوث 
التهاب���ات بالكب���د وينق�سم اإىل ع���دة اأن�اع من 

حيث درجة اخلط�رة وتاأثريها على الكبد.

الكب��د  لإلته��اب  امل�ص��احبة  الأعرا���س 
الفريو�صي 

اأمل يف املنطقة العل�ية من البطن.  
فقدان يف ال�سهية.  

ا�سفرار يف العني وبقية اجل�سم.  
ا�سطراب يف اجله���از الع�سبي وبدرجاته   

ال�سديدة ي�ؤدي ايل الغيب�بة الكبدية.

كيفية انت�صار التهاب الكبد
باأنواعه املختلفة

:A التهاب الكبد
يعت���ر هذا الفريو�س من اأمرا�س الطف�لة   
وينتق���ل من �سخ�س اإىل اأخ���ر, اإذ يت�اجد 

الفريو�س ب�س�رة مكثفة يف الراز.
لذلك عدم العناية بالنظافة بعد ا�ستعمال 

احلمام وعدم غ�سل الأيدي ب�س�رة جيدة 
ي�سب���ب انتقال ه���ذا الفريو�س من �سخ�س 

لآخر.
كذل���ك ف���ان حت�س���ري الطعام ع���ن طريق   
اأ�سخا�س مر�س���ى يق�م بنقل الفريو�س يف 

الأطعمة املختلفة.

:B التهاب الكبد
ينتق���ل الفريو����س بني مدمن���ي املخدرات,   
ع���ن طريق نقل ال���دم املل����ث اأو التعر�س 
لإف���رازات اجل�سم, كذلك عند الأ�سخا�س 
بعد عمل ال��سم اأو ثقب اأجزاء من اجل�سم 

باأدوات مل�ثة وغري معقمة.
ويعد الت�س���ال اجلن�سي طريقًا اأخر لنقل   
فريو����س الكب���د B وعلي���ه ف���ان الأمه���ات 
احلامالت للفريو�س يقمن بنقل الفريو�س 
املذك�ر ايل اأطفالهن اأثناء ال�لدة, لذلك 
لب���د اأن يق����م الطبي���ب املخت�س بفح�س 
جميع الن�س���اء احل�امل للتاأكد من خل�هم 
من الفريو����س املذك�ر ومعاجل���ة الأطفال 
.B بعد ال�لدة لأمهات حامالت للفريو�س

:C التهاب الكبد

ينتق���ل عن طريق اف���رازات اجل�سم وعليه فان 
اع���ادة ا�ستعمال اب���ر احلقن ب���ني الأ�سخا�س, 
ال��سم, وثق���ب اأجزاء من اجل�س���م با�ستخدام 
اأدوات مل�ث���ة كله���ا ت����ؤدي ايل ال�ساب���ة به���ذا 

اللتهاب املزمن.

طرق الوقاية من التهابات الكبد 

من اأه���م طرق ال�قاية ه� الهتم���ام بالنظافة 
ال�سخ�سية, وخا�سة غ�سل الأيدي بعد ا�ستعمال 
بي����ت اخل���الء وكذل���ك العناي���ة الفائق���ة عند 
مالم�سة الطعم���ة خا�سة للعاملني يف املطاعم 

وبي�ت حت�سري الطعام.
النظافة والتعقيم يف ح�سانات الأطفال.  

عدم ا�ستخدام نف�س اأدوات تناول الطعام.  
التطعي���م يقلل م���ن ح���الت ال�سابة بهذا   

املر�س.


