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ما فائدة الخضوع لفحص التهاب الكبد الوبائي من 

 ؟Cو   Bالنوعين 

(Why test for Hepatitis B & C?) 

 دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز  موصى به من قبل

 رضى المعرضين للخطر.للم

  كثير من الناس ال يدركون أنهم مصابون بالتهاب الكبد

 .Cأو  Bالوبائي من النوعين 

  القضاء على التهاب الكبد الوبائي من النوعC  وعالج

 أمر سهل. Bالتهاب الكبد الوبائي من النوع 

 

 Why am I being)لماذا يتم فحصي؟ 

tested?) 

 األشخاص الذين ولدوا في الخارج والسكان األصليون 

التهاب اإلصابة ب األستراليون لديهم معدالت أعلى من

مقارنة مع   Cو  Bالكبد الوبائي من النوعين 

 األستراليين غير األصليين.

  بعض الناس يحملون هذه العدوى دون عامل خطر

 واضح.

 

 (?How will I be tested)كيف سيتم فحصي؟ 

 عادة على الدم  الفحوصات يمكن إجراء

الذي تم سحبه ألغراض أخرى. إذا تم 

إدخالك المستشفى فقد يتم إجراء 

الفحوصات مع فحوصات الدم الروتينية 

 األخرى.

 اتصل بنا

(Contact us) 

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من 
المعلومات، يرجى االتصال بإحدى الممرضات 

 اللطيفات في عيادة مرضى الكبد 

 191 968 0408على الرقم 

 بعد الظهر من اإلثنين إلى الجمعة  ٥صباحاً و  ٩بين 

 

 جهات اتصال مفيدة أخرى:

 خط االستعالم عن مرض التهاب الكبد الوبائي:

(Hepatitis Infoline) 

1800 803 990 

https://www.hep.org.au 

 جمعية مرضى التهاب الكبد الوبائي في أستراليا

(Hepatitis Australia) 

1300 437 222 

https://www.hepatitisaustralia.com 

 ثراوال للخدمات الطبية للسكان األصليين:

(Tharawal Aboriginal Medical Services) 

(02) 4628 4837 

http://tacams.com.au 

الطبية للسكان األصليين في نيو ساوث ومجلس األبحاث الصحية 
 ويلز:

(The Aboriginal Health & Medical 

Research Council of NSW) 

(02) 9212 4777 

http://www.ahmrc.org.au 

 

 2018تاريخ النشر: آب/أغسطس 

 18/0010رقم الفهرس: 

 !Cالوبائي من النوع  يمكن الشفاء من التهاب الكبد

 !Bيمكن عالج التهاب الكبد الوبائي من النوع 

إذا كنت   Cو  Bقد تخضع لفحص التهاب الكبد الوبائي من النوعين 
 ضمن المجموعة المعّرضة لخطر اإلصابة بهما.

 المشاركة.عدم يمكنك أن تختار 

 138 682 0476إلى الرقم  SMSاتصل أو أرسل رسالة 

بعد الظهر ٥صباحاً حتى  ٩من اإلثنين إلى الجمعة من   

 

SEARCH 
) فصحصص   ا لصم ر ضصى   ا لصمصع رّ ضصي ن   ل خصطصر   ا إل صصا ب ة   بصا لصتصهصا ب   ا ل كصبصد   

 )ا لصم ز مصن     ا لصذ يصن   ي ط تصو ن   إ لصى   ق س م   ا ل ط و ا ر   

(Screening Emergency Admissions               
in those at Risk of Chronic Hepatitis)  

ARABIC 

https://www.hep.org.au
https://www.hepatitisaustralia.com/
https://www.hepatitisaustralia.com/
http://tacams.com.au
http://www.ahmrc.org.au


 ؟Cو  Bما هو التهاب الكبد الوبائي من النوعين 

(What is Hepatitis B and C?) 

 

 

 

 

 
 

الكبد. معظم  هو فيروس يصيب Cو  Bالوبائي من النوعين  التهاب الكبد
 الناس ليس لديها أعراض والكثير ال يعلمون أنهم مصابون به.

 B :(Hepatitis B)التهاب الكبد الوبائي من النوع 

 يمكن أن يمنع Bالوبائي من النوع عالج التهاب الكبد 

 عواقب خطيرة تسببها هذه العدوى.

خالل من  Bالوبائي من النوع يمكن الوقاية من التهاب الكبد 

 التلقيح.

 

 C :(Hepatitis C)التهاب الكبد الوبائي من النوع 

اآلن قابل للشفاء من خالل   Cالتهاب الكبد الوبائي من النوع 

 أقراص دواء.

 أسبوعاً. 12إلى  8تمتد فترة العالج من 

 

 Bمخاطر ترك التهاب الكبد الوبائي من النوعين 
 دون عالج؟ Cو 

(Risks of leaving Hepatitis B & C 
untreated?) 

 الكبد  /تلف ندوب 

 تليّف الكبد 

 فشل كبدى 

 سرطان الكبد 

 

 كيف يمكنني معرفة نتائج فحوصاتي؟ 

(How will I find out about my               

test results?) 

 

يتم ، سCأو  Bالوبائي من النوع أنك مصاب بالتهاب الكبد تبيّن إذا 
 إخطارك إما عن طريق طبيبك العام أو أحد ممرضات عيادة مرضى الكبد.

عادة ما تحتاج لمزيد من الفحوصات للتشخيص ويمكننا مساعدتك في تلقّي 
 العالج والرعاية.

 Liverpool)فريق التمريض في عيادة مرضى الكبد في مستشفى ليفربول 

Hospital) 

 

 ؟Cو  Bكيف تنتقل عدوى التهاب الكبد الفيروسي من النوعين 

(How is Hepatitis B & C transmitted?) 

يمكن أن ينتقل من األم  ممارسة الجنس دون وقاية

 إلى طفلها

  تدخالت طبية غير معقمة؛

 ، استخدامإجراءات طبية في البلدان النامية

 المخدرات عن طريق الوريد 

 االنتقال العرضي، بما في ذلك عمليات نقل

 الدم الملوث  

  وزرع األعضاء

 Cانتقال عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع 

 Bانتقال عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع 


