
شائعة       

"أعراضه:  تترواح عادًة فترة حضانة التهاب
الكبد A بين 14 و28 يوًما، وتتراوح شدة
أعراض اإلصابة به بين خفيفة ووخيمة

ويمكن أن تشمل الحمى والتوعك وفقدان

الشهية واإلسهال والغثيان وإزعاجاً في

البطن والبول الداكن اللون واليرقان

(اصفرار الجلد وبياض العينين. "
 

#2

شائعة متداولة عبر تويتر مع
45 إعجاب و 9 إعادة تغريد 

التهاب الكبد أ هو التهاب في الكبد يمكن أن يسّبب مرًضا مع أعراض خفيفة إىل شديدة. (5) 

عادة ما تكون فترة حضانة التهاب الكبد أ بين 14 إىل 28 يوًما، (6) مّما يعني أّن الشخص يمكن أن يبدأ في نشر المرض قبل أن
تظهر عليه األعراض ويعرف أنّه مريض. 

ينتقل فيروس التهاب الكبد أ من خالل تناول طعام أو ماء ملّوث أو من خالل االتصال المباشر مع شخص مصاب. (7)

يتعافى معظم األشخاص المصابين بالتهاب الكبد أ تماًما ويكتسبون مناعة كاملة مدى الحياة. ومع ذلك، يمكن أن يفضي

التهاب الكبد الخاطف إىل وفاة نسبة صغيرة جًدا من المصابين بالتهاب الكبد أ. (8)   

تتراوح أعراض التهاب الكبد أ من خفيفة إىل شديدة عىل الرغم من أنها يمكن أن تشمل األعراض التالية التي تم ذكرها أيًضا في

الشائعات: حمى وتوّعك وفقدان الشهية وإسهال وغثيان وألم في البطن وبول داكن اللّون ويرقان (اصفرار العين والجلد) (9) 

 
يمكن أن تشمل األعراض أيًضا: (10) 

إعياء، غثيان وقيء مفاجئ، ألم أو انزعاج في البطن خصوًصا في الجانب األيمن العلوي تحت الضلوع السفلية (بجوار الكبد)، صداع
الراس، إلتهاب الحلق، سعال، إمساك أو إسهال، آالم المفاصل والعضالت، براز بلون الطين، فقدان الشهية، حمى منخفضة، بول

داكن اللّون، اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)، حكة شديدة 

قد تكون هذه األعراض خفيفة نسبًيا وتختفي في غضون أسابيع قليلة. ومع ذلك، تؤدي عدوى التهاب الكبد أ في بعض األحيان إىل

مرض شديد يستمرّ ألشهر عّدة. (11)  

 

تأّكدوا من مضاعفة ممارسات النظافة الشخصية مثل غسل اليَدين بانتظام قبل الوجبات وبعد دخول الحمام، ومن أّن المياه التي تستخدمونها لهذه األغراض نظيفة

ومعّقمة (من خالل المعالجة بالكلور أو الغليان قبل االستخدام).  

تجّنبوا الطعام النيئ أو غير المطهي أو أي طعام تُرك مكشوًفا وخارج الثالجة ألكثر من ساعَتين حتى لو كان مطهًوا. (19) إذا أمكن، اشربوا واطهوا الطعام باستخدام المياه

المفلترة أو المعبأة في زجاجات.  

ال تشربوا أو تجمعوا مياًها غير معروفة المصدر أو مشتبه في تلوثها مثل مصادر المياه المفتوحة (الجداول أو األنهار) ومصادر المياه الساكنة (بحيرة أو بركة أو مستنقع).  
اغلوا الماء دائًما لمدة دقيقة واحدة قبل استخدامه أو شربه إذا اشتبهتم في تلوثه أو استخدموا أقراص الكلور لتنقيته. 

اهتّموا بالنظافة العامة في المنزل وعلّموا األطفال بشكل خاص أفضل ممارسات النظافة الشخصية. (20)

تجّنبوا مشاركة أواني الطعام الملوثة. (21)

تجّنبوا لمس األسطح الملّوثة أو األغراض التي تنتمي إىل شخص ال يزال مصابًا بالتهاب الكبد ووضع اليدين عىل الفم أو فيه (22) 

في حال مشاركة منزل مع شخص مصاب، تجّنبوا مشاركة أغراضه الشخصية ونظفوا الحمام بعد كل استخدام. (23)

استخدموا الواقي الذكري بشكل صحيح كإجراء وقائي. (24) 

اللّقاح غير متوافر بعد بسبب األزمة االقتصادية في لبنان، ولكن يُنصح بالحصول عليه حالما يتوافر. يتوافر عىل المستوى الدولي العديد من اللّقاحات القابلة للحقن المضادة

إللتهاب الكبد أ. (25) توّفر جميع اللّقاحات حماية مماثلة من الفيروس ولها آثار جانبية مماثلة. ال يوجد لقاح خاص باألطفال الذين تقّل أعمارهم عن سنة واحدة. 

الرضاعة الطبيعية للطفل آمنة في حال ظهور عدوى التهاب الكبد أ لدى األم أو الطفل طالما يتم االلتزام بصرامة بممارسات النظافة، وذلك لتجّنب انتقال العدوى. (26) 

 

كيف ينتقل؟  

من هم األكثر عرضة لإلصابة؟   
األشخاص المعرّضون لخطر متزايد لإلصابة بالتهاب الكبد أ هم: المسافرون الدوليون واألفراد الذين يمارسون الجنس الشرجي من دون استخدام الواقي (رجال ونساء)

باإلضافة إىل أولئك الذين يواجهون مخاطر التعرّض المهني، مثل الذين يعملون في مراكز الرعاية النهارية أو رعاية األطفال فضًال عن األفراد الذين يعانون اضطراب عامل

التخثر، مثل الهيموفيليا وأخيرًا المشرّدين. (12) 

األشخاص المعرّضون لخطر متزايد لإلصابة بمرض وخيم من جرّاء عدوى فيروس التهاب الكبد أ هم المصابون بأمراض الكبد المزمنة أو بفيروس نقص المناعة البشرية. (13)   

 

التهاب الكبد أ شديد العدوى ويمكن أن ينقل المصابون الفيروس قبل أن يشعروا به. (14) 

يرتبط خطر اإلصابة بعدوى التهاب الكبد أ بنقص المياه الصالحة للشرب. يمكن أن ينتشر االلتهاب بسبب سوء خدمات الصرف الصحي والنظافة. (15) عادة ما ترتبط حاالت

التفشي التي تنقلها المياه بمياه الصرف الصحي الملوثة أو المكرّرة بشكل غير كاٍف. 

ينتقل فيروس التهاب الكبد أ أيًضا عن طريق الفم أي عندما يتناول شخص غير مصاب طعاًما أو ماًء ملوثًا ببراز شخص مصاب. (16) في العائالت، قد يحدث هذا من خالل

األيدي المتسخة عندما يقوم الشخص المصاب بإعداد أو تحضير الطعام ألفراد األسرة، أو عندما يلمس الشخص حفاضات طفله المصاب. 

يمكن أيًضا أن ينتقل الفيروس من خالل االتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب عىل الرغم من أّن االتصال العرضي بين األشخاص ال ينشر الفيروس. (17) 

يمكن أن ينتشر التهاب الكبد أ من رعاية شخص مريض أو تعاطي المخّدرات مع اآلخرين. (18) 

 

التهاب الكبد أ  
في لبنان

ما هو وضع هذا المرض في لبنان؟
يتفّشى التهاب الكبد أ في البالد منذ مطلع العام، وينتشر في ثالث مناطق منفصلة: طرابلس وزحلة والنبطية. (1) منذ 14 حزيران/يونيو 2022، تم اإلبالغ عن 555 حالة إصابة

بالتهاب الكبد أ. (2) بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو، بدأ عدد حاالت اإلصابة في طرابلس في االنخفاض بعد أن عالجت السلطات إمدادات المياه بالكلور. وفي غضون ذلك، ال

يزال اختبار جودة المياه في منطقة البقاع المتأثرة بتفشي التهاب الكبد أ يشير إىل تلّوث في المياه. (3) شهدت الدولة في السنوات األخيرة ارتفاًعا في حاالت اإلصابة بالتهاب

الكبد أ في بداية كّل من فصلَي الصيف والشتاء. عىل الرغم من انخفاض عدد الحاالت الجديدة هذا العام، ال تزال هناك مخاوف من انتشاره. في صيف 2022، يواجه البلد بأكمله

شحًا حاًدا في المياه مّما يدفع بالسكان إىل دفع رسوم باهظة جًدا لملء خزانات المياه الخاصة بهم، إن وجدت، من مصادر مياه غير معروفة، وما من طريقة للتأّكد من أّن المياه

نظيفة وآمنة لالستخدام مّما يعرّض الجميع، في كل مكان، للخطر. (4)   

  
بدأت الشائعات حول فيروس التهاب الكبد أ تنتشر عىل وسائل التواصل االجتماعي يوم 05/06/2022 عبر مجموعات الواتساب، وتتمحور بشكل رئيسي حول إصابة أطفال

بالفيروس بسبب عدم وجود مياه شرب نظيفة حيثما يقيمون. منذ ذلك الحين، تقوم وزارة الصحة العامة بتعقيم إمدادات المياه بانتظام وتكثيف فحوصات سالمة المياه في

مناطق تفشي الفيروس فضالً عن العمل مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية األخرى لنشر الوعي وتقديم لقاح ضّد التهاب الكبد أ علًما أنّه ال يزال غير متوافر

حتى اآلن. 

 

"التهاب يصيب الكبد ويسببه فيروس التهاب الكبد األلفي تنتقل
العدوى بالفيروس أساساً عندما يتناول شخص غير مصاب

بالعدوى (وغير ملقح) أطعمة أو مياهاً ملّوثة ببراز شخص مصاب

بالعدوى بالمرض وعدم النظافة الشخص ومن خالل الجنس

 HepatitisA#  ".الفموي والشرجي

1#شائعة       

شائعة متداولة عبر تويتر مع
15 إعجاب و 4 مشاركة  

الوقائع

إذا كنتم تشكون في إصابتكم و/أو إصابة شخص تعرفونه بالتهاب الكبد أ، فاطلبوا المساعدة من مرفق الرعاية الصحية األولية: يمكن االطالع عىل قائمة المستشفيات هنا.
poster_161771013515.pdf (refugees-lebanon.org). اتصلوا أيًضا ب NExtCare  وهي الشريك الطبي للمفوضية في لبنان عىل الخط الساخن 01504020  في أي

وقت للتحّقق مّما إذا كانت مدعومة من المفوضية والشركاء اإلنسانيين اآلخرين. 

إىل الّالجئين في البقاع الذين يبحثون عن الخدمات الطبية أو المعلومات أو خدمات اإلحالة، اتصلوا ب Endless Medical Advantage  عىل الرقم 76864721 .  

يمكنكم أيًضا االتصال بالهيئة الطبية الدولية عىل الخط الساخن 81311748  لإلحالة إىل مراكز الرعاية الصحية األولية القريبة منكم والحصول عىل الخدمات الّالزمة.   

 

توصيات: كيف تحمون أنفسكم وأحّباءكم من التهاب الكبد أ؟ 

توصيات: ما العمل إذا كنتم تشكون في إصابتكم و/أو إصابة شخص تعرفونه بالتهاب الكبد أ؟ 

االمصادر

http://www.refugees-lebanon.org/uploads/poster/poster_161771013515.pdf
https://www.canva.com/design/DAFGfkZtsps/evGRkrWdRhGGepcbmKJRXg/edit?utm_content=DAFGfkZtsps&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

