
ما المقصود بااللتهاب الكبدي ب؟ 
وس االلتهاب الكبدي ب، ويمكنه أن  االلتهاب الكبدي ب هو مرض يسببه ف�ي
وس أن يجعل  يسبب مشكالت صحية وخيمة مع مرور الوقت. وبإمكان الف�ي
ي أجزاء عديدة 

ي غاية المرض. هذا المرض شائع للغاية �ف
بعض االأشخاص �ف

ق االأوسط.  ي ذلك أفريقيا وال�ش
من العالم، بما �ف

كيف تنتقل العدوى بمرض 
االلتهاب الكبدي ب؟

تحدث العدوى بااللتهاب الكبدي ب عند مالمسة دم من أحد االأشخاص 
وس. يمكن أن ينتقل االلتهاب الكبدي ب من االأم  الذين يحملون الف�ي

المصابة إىل طفلها عند الوالدة أو من أحد أفراد االأرسة إىل االأطفال الصغار. 
وس أن ينت�ش عن طريق العالقة الجنسية مع شخص مصاب  يمكن للف�ي

بالمرض. ينتقل االلتهاب الكبدي ب بنفس طريقة انتقال مرض نقص المناعة 
المكتسبة HIV، ولكنه ينت�ش بصورة أك�ش سهولة. ال ينتقل االلتهاب الكبدي 
ب عن طريق الرضاعة الطبيعية أو الحضن أو القبالت أو مسك االأيدي أو 

السعال أو العطاس. 

هل يشعر المصابون بااللتهاب 
الكبدي ب بالمرض؟ 

ف بااللتهاب الكبدي ب لعدة أعوام دون  يعيش معظم االأشخاص المصاب�ي
الشعور بالمرض. ويمكن لاللتهاب الكبدي ب مع مرور الوقت أن يؤدي إىل 
صابة ب�طان  ي وظائف الكبد، وقد يصل االأمر إىل االإ

تلف الكبد، وقصور �ف
صابة بااللتهاب الكبدي ب هو الطريقة  الكبد. غالباً ما يكون اختبار االإ

الوحيدة الكتشاف ما إذا كان الشخص مصاباً بااللتهاب الكبدي ب. 

هل هناك أشخاص آخرون يجب أن 
يخضعوا الختبار االصابة بااللتهاب 

الكبدي ب؟
إ

نعم، فعندما يكون أحد االشخاص مصابا بااللتهاب الكبدي ب، سوف يرغب 
الطبيب � إجراء االختبار عىل كل رسكاء العالقات الجنسية، وأفراد االرسة، 

واالشخاص الذين يعيشون � نفس الم�ل مع هذا الشخص، وذلك لتحديد 
ما إذا كان أحدهم مصابا بااللتهاب الكبدي ب. من المهم بالنسبة لهؤالء 

االشخاص أن يخضعوا لالختبار الن بإمكان الطبيب مساعدتهم � الحفاظ 
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صابة  يمكن الختبار االإ
بااللتهاب الكبدي ب 

ي االعتناء 
أن يساعدك �ف

بنفسك وحماية أرستك.

عىل صحتهم. ويجب أن يحصل المصابون بااللتهاب الكبدي ب عىل عالج 
ف بالمرض، فيجب أن يحصلوا عىل لقاح  . أما االأشخاص الغ�ي مصاب�ي ي ط�ب

وس.  صابة بالف�ي االلتهاب الكبدي ب لحمايتهم من االإ

ً؟لماذا يعد لقاح االلتهاب الكبدي ب هاما  ُ
يحول لقاح االلتهاب الكبدي ب دون إصابة االأشخاص بمرض االلتهاب 

ي الواليات المتحدة االأمريكية 
الكبدي ب. يحصل جميع االأطفال المولودين �ف

والعديد من الدول االأخرى عىل هذا اللقاح عند الوالدة. ويجب أيضاً 
أن يحصل عىل اللقاح أي فرد آخر من أرسة الشخص الُمصاب بااللتهاب 

ف اللقاح بأنه عامل مؤثر وآمن لالأشخاص الذين لم  الكبدي ب. يتم�ي
صابة بااللتهاب الكبدي ب.  يتعرضوا مطلقاً لالإ

للمزيد من المعلومات
تحدث إىل طبيبك، أو اتصل بالمقار المحلية لوزارة الصحة، أو تفضل 

بزيارة الموقع www.cdc.gov/hepatitis للحصول عىل المعلومات 
ية. ف نكل�ي باللغة االإ
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HEPATITIS B

When Someone in the Family has Hepatitis B

What is Hepatitis B? 
Hepatitis B is a disease caused by the Hepatitis B virus. It can 
cause serious health problems over time. The virus can make 
some people very sick. The disease is very common in many 
areas of the world, including Africa and the Middle East. 

How is Hepatitis B spread?
People get Hepatitis B when they come into contact with 
blood from a person who has the virus. Hepatitis B can be 
passed from an infected mother to her baby at birth or from 
a family member to young children. The virus can also be 
spread through sex with an infected person. Hepatitis B is 
passed the same way as HIV, but spreads more easily. 
Hepatitis B is not spread through breastfeeding, hugging, 
kissing, holding hands, coughing, or sneezing. 

Do people with Hepatitis B  
feel sick? 
Most people live with Hepatitis B for many years without 
feeling sick. Over time, Hepatitis B can lead to liver 
damage, liver failure, and even liver cancer. Getting 
tested for Hepatitis B is usually the only way for people to 
know if they have Hepatitis B. 

Should other people be tested for 
Hepatitis B?
Yes. When a person has Hepatitis B, doctors will want to 
test all sexual partners, family members, and people 
living in the same house for Hepatitis B. It is important for 
these people to get tested because doctors can help 
them stay healthy. People who have Hepatitis B should 
get medical treatment. Others who do not have the 
disease should get the Hepatitis B vaccine. This protects 
them from getting the virus. 

Getting tested for 
Hepatitis B can help 
you take care of 
yourself and protect 
your family.

Why is the Hepatitis B vaccine 
important? 
A Hepatitis B vaccine prevents people from getting 
Hepatitis B. All babies born in the United States and many 
other countries get the vaccine at birth. Any other family 
member of people with Hepatitis B should also get the 
vaccine. The vaccine is safe and works for people who have 
never been infected with Hepatitis B. 

For More Information
Talk to your doctor, call your local health department, or 
visit www.cdc.gov/hepatitis for information in English.
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