إداسج اٌخذِاخ اٌطثُح تأتً لُش
إسشاداخ ؽثُح 10

أٌرهاتاخ اٌفُشوعُح (عً)

Awareness 10

) Hepatitis ( C

االٌرهاب اٌىثذٌ اٌىتائٍ (عً)
وهى َىطف غاٌثا تاٌىتاء "اٌظاِد"  ،حُث أْ أٌرهاب اٌىثذٌ اٌىتائٍ (عً) َثمً ِدهىي
تشىً ٔغثٍ وػادج َرُ ذشخظُه فٍ ِشاحٍه اٌّضِٕح ػٕذِا َرغثة تّشع وثذٌ شذَذ.
َٕرمً تشىً أعاعٍ ِٓ خالي اٌذَ أو ِٕرداخ اٌذَ اٌّظاتح تاٌفُشوط .فهى واحذ ِٓ ػائٍح ِٓ
عرح فُشوعاخ )(A, B, C, E, D, G
تؼذ أطاتح تاٌفُشوط َغرغشق ذطىس ِشع اٌىثذ اٌحمُمٍ حىاٌٍ  15عٕح ،و ستّا ذّش 30
عٕح لثً أْ َؼؼف اٌىثذ تاٌىاًِ .
االٌرهاب اٌىثذٌ اٌىتائٍ (عً)  ،ال َؼطٍ إشاساخ عهٍح اٌرُُّض أو أػشاع.
اٌّشػً َّىٓ أْ َشؼشوا وَظهشوا تشىً طحٍ ذاٌَ ،ىٕهُ ِظاتىْ وَضَثىْ اِخشوْ
و ؽثما ٌّٕظّح اٌظحح اٌؼاٌُّح فإْ  ِٓ %80اٌّشػً اٌّظاتُٓ َرطىسوْ إًٌ اٌرهاب اٌىثذ
اٌّضِٓ .وِٕهُ حىاٌٍ َ % 20ظاتىْ ترٍُف وثذٌ .

وُفُح أرماي اٌؼذوي تاٌفُشوط عً ؟؟
َرُ أرماي اٌؼذوي تهزا اٌفُشوط تاٌطشق اٌراٌُح :
ٔ مً اٌذَ ِٕ -رداخ اٌذَ – اٌحمٓ  -اٌّىاد اٌّخثشج ٌٍذَ  -إدِاْ اٌّخذساخ ػٓ ؽشَك
اٌحمٓ .


صساػح اْػؼاء (وٍُح ،وثذ ،لٍة) ِٓ ِرثشع ِظاب .

ِ شػً اٌفشً اٌىٍىٌ اٌزَٓ َمىِىْ تؼٍُّح اٌغغًُ اٌىٍىٌ ِؼشػُٓ ٌخطش اٌؼذوي
تفُشوط االٌرهاب اٌىثذٌ عً .
 اعرخذاَ إتش أو أدواخ خشاحُح ٍِىثح أثٕاء اٌغٍُِاخ اٌدشاحُح أو اٌؼٕاَح تاْعٕاْ
أطاتح تأتش اٌٍّىثح ػٓ ؽشَك اٌخطأ .
 اٌّشاسوح فٍ اعرؼّاي اْدواخ اٌحادج ِثً أِىاط اٌحاللح أو أدواخ اٌىشُ .
 اٌؼاللاخ اٌدٕغُح اٌّرؼذدج اٌششواء .اٌفُشوط ال َٕرمً تغهىٌح تُٓ اٌّرضوخُٓ أو ِٓ
اَْ إًٌ اٌطفً وال َٕظح تاعرخذاَ اٌىالٍ أو اٌؼاصي اٌطثٍ ٌٍّرضوخُٓ،وٌىٓ َٕظح
تاعرخذاِه ٌزوٌ اٌؼاللاخ اٌدٕغُح اٌّرؼذدج .
 أهُ ؽشَمرُٓ الٔرماي اٌؼذوي هّا إدِاْ اٌّخذساخ ػٓ ؽشَك اٌحمٓ تغثة اعرؼّاي
أتش وذذاوٌها تُٓ اٌّذُِٕٓ ٌحمٓ اٌّخذساخ ،ؤمً اٌذَ وِٕرداذه.
فُشوط االٌرهاب اٌىثذٌ (عً) ال َرُ ٔمٍه ػٓ ؽشَك اٌطؼاَ أو اٌّاء أو اٌثشاص وٌزٌه فهى غُش
ِؼذ تظىسج وثُشج تُٓ أفشاد اْعشج.
ال َّٕغ اٌحًّ تإٌغثح ٌٍٕظاء اٌّظاتاخ تفُشوط االٌرهاب اٌىثذٌ (عً) .وال َىطً تإخشاء
فحض ٌفُشوط االٌرهاب اٌىثذٌ (عً) ٌٍٕغاء اٌحىاًِ  .فٕغثح االٔرماي اٌؼّىدٌ (ِٓ اَْ إًٌ
اٌطّفً) ألً ِٓ عرح تاٌّائح

ٌغىء اٌحع ال َىخذ حرً اِْ ذطؼُُ أو ػالج ولائٍ ػذ االٌرهاب اٌىثذٌ (عً) وٌهْ ذىخذ
تؼغ أسشاداخ اٌرٍ َّىٓ اذثاػها ٌٍحذ ِٓ أطاتح ته ِثً :






اعرؼّاي اْدواخ واِالخ اٌطثُح راخ االعرؼّاي اٌىاحذ ٌّشج واحذج فمؾ ِثً أتش
ذؼمُُ اِالخ اٌطثُح تاٌحشاسج أوذىوالف  -اٌحشاسج اٌدافح .
اٌرؼاًِ ِغ اْخهضج وإٌفاَاخ اٌطثُح تحشص .
ذدٕة االعرغِاي اٌّشرشن ٌٓدواخ اٌحادج ِثً  -أِىاط اٌحاللح وأتش وفشػ اْعٕاْ
وِمظاخ اْظافش .
ذدٕة اٌّخذساخ .
اٌّشػً اٌّظاتىْ تاالٌرهاب اٌىثذٌ (عً) َدة أْ ال َرثشػىا تاٌذَ ْْ االٌرهاب
اٌىثذٌ (عً) َٕرمً ػٓ ؽشَك اٌذَ وِٕرداذه .
(( هٕان شثه إخّاع فٍ اٌىلد اٌحاٌٍ ػًٍ أْ اْشخاص اٌّظاتُٓ تاٌفُشوط (عً)
َدة أال َمٍمىا ِٓ أرماي اٌؼذوي إًٌ روَهُ فٍ اٌثُد  ،أو إًٌ اٌزَٓ َؼٍّىْ أو
َرؼاٍِىْ ِؼهُ إرا اذثؼىا اٌرؼٍُّاخ اٌغاتمح ْْ .اٌفُشوط (عً) ال َٕرمً ػٓ ؽشَك
اْوً واٌششب ٌ ،زا فإْ اْشخاص اٌّظاتُٓ تاٌفُشوط (عً) َّىٓ أْ َشاسوىا فٍ
إػذاد اٌطؼاَ ٌّخشَٓ )) .

هً َىخذ ػالج ٌالٌرهاب اٌىثذٌ (عً)؟؟
إًٌ أواخش اٌرغؼُُٕاخ ذُ اعرخذاَ دواء إٔرشفُشوْ أٌفا ) ،) Alfa Interferonػٓ ؽشَك
اٌحمٓ ِ 3شاخ أعثىػُا ِغ دواء سَثافُشَٓ ) ) ribavirinػٓ ؽشَك اٌفُ ٌؼالج االٌرهاب
اٌىثذٌ اٌّضِٓ (عً) ٌّذج  6أو  12شهشا ووأد ٔرائده غُش ِشدؼح وتاٌزاخ فٍ اٌؼاٌُ
اٌؼشتٍ .
وٌىٓ اِْ وتؼذ أْ ذُ ذطىَش دواء أٔرشفُشوْ تشىً ِخرٍف أدي إًٌ صَادج فاػٍُره تشىً وثُش
فإْ اْؽثاء َٕظحىْ تاعرخذاَ أٔرشفُىْ اٌّطىس واٌّغًّ تُح-إٔرشفُشوْ
 peginterferon alfaوَؼطً ِشج واحذج إعثىػُا تذالً ِٓ ِ 3شاخ  .وإٌرائح ذؼرثش فؼالً
ِشدؼح خذا إر أطثح تإِىاْ اْؽثاء اِْ اٌمىي تأٔه َرىفش ػالج ٌالٌرهاب اٌىثذٌ اٌىتائٍ عً.

