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الوقاية من التهاب 
الكبد الوبائي ب

المزيد من 
اإلجراءات 

الوقائية
لألسف تقريبا فقط واحد من كل خمسة 
متعاطين للمخدرات ُملقح ضد التهاب 

الكبد ب.

لذلك، إذا لم تُتَح لك الوقاية، سواء عن 
طريق التطعيم )اللقاح( أو اإلصابة 

السابقة بمرض التهاب الكبد ب، ينبغي 
لك الحد من خطر العدوى: من خالل 

االستعمال اآلمن، واستعمال الواقي 
الذكري، والنظافة الصحية.

•  استخدم فقط ودائًما أدوات التعاطي 
الخاصة بك )الحقنة، الملعقة، الفلتر، 
أنبوب االستنشاق، الغليون، إلخ( وال 

تعطها لغيرك.

•  استخدام الواقي 
الذكري عند 

ممارسة الجنس.

•  عدم مشاركة 
أدوات الثقب والوشم

•  عدم االستخدام المشترك لفَُرش 
األسنان، أو شفرات الحالقة، أو 

مقص األظافر، أو ما شابه.
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الوقاية من التهاب 
الكبد الوبائي ب SAFER

USE

معلومات مختصرة لمتعاطي المخدرات



يمكن أن تؤدي فيروسات الكبد إلى التهابات 
في الكبد. وينتشر كذلك التهاب الكبد ب بين 
متعاطي المخدرات إلى جانب التهاب الكبد 

ج أيًضا.

وينتقل التهاب الكبد ب عبر الدم خاصةً، 
على سبيل المثال في حالة التعاطي الجماعي 

للحقن وملحقاتها أو عبر ممارسة الجنس 
بدون واٍق ذكري.

إنَّ التهاب الكبد ال يتم مالحظته في كثير 
من الحاالت نظًرا النعدام أعراضه أو ألنَّ 

األعراض تكون مشابهة ألعراض اإلنفلونزا. 
وعادةً يُشفى التهاب الكبد ب من تلقاء نفسه.

وفي بعض الحاالت يصبح التهاب الكبد ب 
مزمنأ. وفي أسوأ الحاالت، تحدث أضرار 

الكبد بعد سنوات أو عقود.

ويَُعد التطعيم )اللقاح( 
هو أفضل حماية من 

التهاب الكبد ب، 
وتتوفر المناعة 
أيًضا إذا سبقت 
اإلصابة بالفعل 
بالتهاب الكبد ب.

إذا كنت لم تتلقَّ التطعيم )اللقاح( بعُد، فاسأل 
شخًصا ما في مركز بيع مستلزمات التعاطي 

الخاص بك أو في مركز مساعدة مدمني 
المخدرات أو في مركز مساعدة مرضى اإليدز، 

ويمكن أيًضا أن يساعدك طبيبك المعالج. 

ويتحمل التأمين الصحي تكاليف تطعيم )لقاح( 
التهاب الكبد ب.

نصيحة: في السجن أيًضا يجوز 
تلقِّي التطعيم )اللقاح( الخدمة 

الطبية أو طبيب السجن يمكنهم 
المساعدة في ذلك.

لضمان الحماية الكاملة من التهاب الكبد ب 
يحتاج المرء بالعادة ثالث لقاحات ؛ حيث 
يُعطَى التطعيم )اللقاح( الثاني بعد مرور 

شهر على التطعيم )اللقاح( األول، ويُعطَى 
التطعيم )اللقاح( 

الثالث بعد مرور 
ستة شهور 

على التطعيم 
)اللقاح( 

األول.

وفي حالة عدم 
معرفة ما إذا كنَت 
قد سبق لك تلقِّي التطعيم 

)اللقاح( بالفعل أم ال..
.. أو في ما إذا كنَت قد سبقت لك 

اإلصابة بالتهاب الكبد ب؟ فال توجد 
مشكلة: يمكنك تلقِّي التطعيم )اللقاح( 

بالرغم من ذلك!
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