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وفي معظم . يعتبر التهاب الكبد من نوع أ الذي يسمى التهاب الكبد المعدي أو الوبائي مرضًا منتشرًا في آل أنحاء العالم
 . الحاالت يبقى مرضًا غير خبيثًا

 .عادة ما تمنح اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ مناعة مدى الحياة
 
 

 طرق اإلصابة
 

 لفموي قبل آل شيء عبر التلوث الغائطي ا 
  اإلعداء بالمساس(المساس المباشر بالمصابين ، استخدام المرحاض والمناشف من قبل عدة أشخاص( 
  بما في (أآل أو شرب المأآوالت والمشروبات غير النطيفة وهي ملوثة بالغائط أو المواد المحتوية على الفيروس

 .)ذلك مياه الشرب
  

 القترة ما بين اإلعداء وظهور المرض
يستطيع األشخاص المصابون ).  يومًا28المتوسط ( يومًا 50 و15فترة ما بين تناول الفيروس وظهور المرض بين تتراوح ال

والجدير بالذآر أن الرضع . نشر الفيروس أثناء فترة تبدأ قبل ظهور المرض بأسبوعين وتنتهي أسبوعًا واحدًا بعد ظهوره
 .مدة عدة أسابيعالمصابين يستطيع أحيانًا نشر الفيروس عبر الغائط ل

 
 سير المرض وأعراضه

غير واضحة إذا ظهرت أعراض فهي . في حاالت آثيرة يسير المرض بدون أية أعراض ، وخاصة عند األطفال المصابين به
يسير المرض بأعراض قاسية عند ). مثل الوجع في البطن ، تنفخ البطن ، اإلسهال، االستفراغ والشعور العام بالمرض(عادة 

 .األآبر سنًااألشخاص 
 

 :األعراض الممكنة األخرى تضم

 قلة الشهية 
 الميل لالستفراغ 
 وجع في األطراف والرأس 
 أة البشرة/اصفرار العينين و 
 حرارة 
 غائط فاتح اللون وبول بني داآن اللون 

 
 في حالة ظهور األعراض يجب زيارة الطبيب

أو عند أطفالكم أثناء األسابيع القادمة فيجب زيارة طبيب  األعراض المذآورة أعاله أو أعراض متشابهة عنجكم إذا الحظتم
 !أطفالكم أو عائلتكم وتسلموا له هذا المنشور

 
 اإلجراءات الوقائية من اإلعداء

 نظافة األيديحيث أن اإلعداء يتم بتناول الفيروس من الغائط عبر اليدين إلى الفم فتعتبر . ليس هناك عالج خاص بهذا المرض
 بعد تطهيرهايوصى للمصابين والناس ذوي المساس المباشر بهم غسل أيديهم غسًال جيدًا و. انتشار المرضأفضل وقاية من 

 .ذلك
 .ويجب تجنب استخدام المنشف من طرف أآثر من شخص واحد

 
 التلقيح لألشخاص ذوي المساس المباشر بالمصابين

والجدير . جراءات المذآورة أعاله يمكن تلقيح األشخاص ذوي المساس المباشر بالمصابين مثل أفراد عائلتهمباإلضافة إلى اإل
 .بالذآر أن فعالية التلقيح تبدأ بعد التلقيح بأسبوعين فقط

 
 



 Seite 2 von 2 
 
 

Merkblatt Hepatitis A der Berliner Gesundheitsämter (arabisch)                                                         Stand: 17.12.2012 
Arbeitsgruppe Merkblätter - Berliner Gesundheitsämter / LAGeSo 
   

 إجراءات مصلحة الصحة في رياض األطفال والمدارس
وال تسمح العودة . افق جماعية مثل رياض األطفال والمدارس الذهاب إلى مرللمصابينأثناء مرحلة المرض الحادة ال يسمح 

 .إلليها إال بعد ظهور األعراض الولية بأسبوعين
اما الشخاص الذين تم تلقيحهم ضد التهاب الكبد من نوع أ أو الذين أصيبوا بهذا المرض سابقًا وهم ذوو المساس المباشر مع 

  . يجب تقديم شهادة طبية تدل على اإلصابة السابقة بالتهاب الكبد من نوع أ.فيسمح لهم الذهاب إلى مرافق جماعية  المصابين
تستطيع .  بالمصابين فال تسمح لهم زيارة المرافق الجناعية لمدة أربعة أسابيعالوثيقاما األشخاص غير الملقحين ذوو المساس 

ئ هذه المدة إذا توفرت شروط معينة مصلحة الصحة أن تسمح لذوي المساس المباشر الذهاب إلى مرافق جماعية قبل مض
 .لذلك

 
 اإلجراءات الخاصة باألشخاص المتعاملين بالمواد الغذائية في إطار مهنتهم

 .من يصنع أو يصّنع أو يتاجر بالمواد الغذائية يمنع من أداء عمله إذا وجدت شبهة إصابته بالتهاب الكبد من نوع أ
 

 .90-030..........لوا بنا تحت الرقم في حالة وجود أسئلة أو استفسارات أخرى اتص
 
 

 مع أطيب التحيات
 
 


