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معلومات مختصرة لمتعاطي المخدرات

االلتهاب الكبدي؟
 نقص المناعة المكتسبة؟ 

ح األمر! اختبار واحد يُوضِّ

ما مدلول النتيجة؟
إذا كانت نتيجة اختبار الكشف عن 

نقص المناعة المكتسبة »سلبية«، فهذا 
يعني أن الشخص المعني ليس مصابًا 

بالعدوى )أو أن العدوى حدثت منذ فترة 
قصيرة لدرجة أن الجسم لم يتمكن بعُد 
من تكوين أجسام مضادة يمكن إثبات 

وجودها بصورة قطعية(. 

أما نتيجة االختبار 
»اإليجابية« تعني 

أن اإلنسان مصاب 
بالعدوى.

في اختبار الكشف عن االلتهاب الكبدي، 
يتم البحث عن وجود أجسام مضادة 

ومكونات فيروسية أو فيروسات. من واقع 
النتائج يمكن استنتاج ما إذا كان الشخص 
المعني مصابًا بالعدوى كما يمكن معرفة 
ما إذا كانت العدوى مزمنة أو حادة كما 
تمكن هذه النتائج من تحديد ما اذا كان 
الشخص قادرا على نقل المرض أو ال.

افِسح لآلخرين المجال لشرح وايضاح 
نتيجة االختبار لك بهدوء!

اإلصابة بااللتهاب الكبدي أ + ب - يعني 
ضرورة الحصول على التطعيم!
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CHااللتهاب الكبدي؟

 نقص المناعة المكتسبة؟ 
ح األمر! اختبار واحد يُوضِّ



كلما تم مبكًرا التعرف على العدوى، كانت 

إمكانية بدء العالج وتجنب وقوع أضرار 

ل أن تخضع للفحص  صحية أفضل. يفضَّ

الطبي مرتَين في العام وأن تقوم بانتظام  

بإجراء اختبار االلتهاب الكبدي ونقص 
المناعة المكتسبة.

في ألمانيا، تسعة من أصل عشرة أشخاص 
من متعاطي المخدرات مصابون بفيروس 

االلتهاب الكبدي جـ )HCV(. وأيضا فيروس 
نقص المناعة المكتسبة )االيدز( دائًما ما 

يكون لألسف أحد الموضوعات ذات الصلة 
باإلصابة.

اختبار واحد يتيح 
اإلمكانية للعالج المبكر!

كثير من حاالت عدوى االلتهاب الكبدي س 
أو نقص المناعة المكتسبة تبقى غير مكتشفة. 
الفيروسات تستمر في إلحاق الضرر بالجسم 

»في سكون تام«، إلى أن تظهر عالمات 
المرض. وفي خالل هذا الوقت يمكن لإلنسان 
المصاب بالفيروس أن يعدي أشخاًصا آخرين 

دون أن يدري. اختبار واحد يتيح إمكانية العالج 
المبكر. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لإلنسان أن 
يوفر الحماية لنفسه ولآلخرين بشكل أفضل إذا 
ل إجراء اختبار الكشف عن  أدرك األمر. يفضَّ
االلتهاب الكبدي لدى طبيب ذي خبرة ليقدم لك 

المشورة الالزمة بصفة مسبقة، بعد ذلك 
يمكنك أيًضا الفحص لالطمئنان على 

حالتك الصحية. كذلك يوجد بعض 
مكاتب الصحة وجمعيات الدعم 

النفسي ودعم متعاطي المخدرات 
التي تتيح لك إجراء اختبار الكشف 

عن االلتهاب الكبدي.

يمكنك إجراء اختبار الكشف عن االلتهاب 
الكبدي في مكتب الصحة إما بالمجان أو 

مقابل سعر رمزي. الكثير من جمعيات الدعم 
النفسي ودعم متعاطي المخدرات توفر أيًضا 

إمكانية إجراء االختبار في صورة اختبار 
سريع. ويكفي إلجراء االختبار سحب قطرة 
دم من اإلصبع )لن يتم سحب عينة الدم من 

الوريد(، وسوف تحصل على نتيجة 
االختبار بعد 20 دقيقة تقريبًا.

في مكتب الصحة وفي جمعيات الدعم 
النفسي ودعم متعاطي المخدرات لن 

تكون ملزًما بذكر اسمك. يمكنك إجراء 
االختبار في أي عيادة أو قسم من 

العيادات الخارجية بأي مستشفى وفي 
حال االشتباه الشديد باإلصابة بعدوى 
نقص المناعة المكتسبة، سوف يتحمل 

التأمين الصحي المصاريف، وفقط إن لم 
يكن االشتباه كافياً، فستكون ملَزًما عندئذ 

ل نفقات الفحص. بتحمُّ

Hepatitis a + B


