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 بعض المصطلحات العامة. 6>إلتهاب الكبد سي 

 األجسام المضادة

، يتم إنتاج  سيالبروتينات التي ينتجها الجسم رداً على البكتيريا والفيروسات وغيرها من المواد. في حالة التهاب الكبد 

 أجسام مضادة لمحاربة الفيروس ، وتبقى في الجسم على المدى الطويل بغض النظر عما إذا كان المرض ال يزال قائماً.

 اختبار األجسام المضادة

 فحص الدم لقياس األجسام المضادة وليس الفيروس نفسه.

 التوعية بخصوص الدم

 ي أي حالة أو بيئة.كونك في حالة تأهب الحتمال أو وجود فعلي للدم ف

 محاسبة الميديكير

طبيبك إذا كان يعمل بنظام الميديكير ، فإن زيارتك تكون مجانية ألن الميديكير يدفع للطبيب. إذا كان طبيبك ال يعمل 

 بنظام الميديكير ، عليك أن تدفع للطبيب أوال ثم تسترد بعض المال من الميديكير.

 مزمن

 مدى فترة طويلة ، وأحيانا تسبب تغيرات طويلة األجل في الجسم يصف مرض أو حالة صحية تستمر على

 تليف الكبد

لتهاب با٪ من المصابين  10-5للكبد. حوالي  ةالعاديوظائف الفي  يؤثرالكبد. تليف الكبد  فيواسعة ودائمة حدوث ندبات 

 .واعالجيلكبد اذا لم باتليف يحدث لهم  سيالكبد 

 

 المتالزمةالعدوى 

شير الى العدوى تلتهاب الكبد العدوى المتالزمة ال. وىالعد مسبباتاثنين أو أكثر من بصابة اإلمصطلح عام يشير الى 

 .بيالدم ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية و / أو التهاب الكبد  عن طريقأخرى  يةفيروسوعدوى  سيالتهاب الكبد ب

 المركبالعالج 

 

اثنين من . حاليا هذا المصطلح يشير إلى سيفي نفس الوقت لعالج عدوى التهاب الكبد دوية استخدام اثنين أو أكثر من األ

 .: انترفيرون وريبافيرينللفيروساتاألدوية المضادة 

  واقي الذكريال

انتشار األمراض التي تنتقل باالتصال لمنع الحمل و منعلرجل لالمنتصب لعلى القضيب يلبس رقيق من المطاط كيس 

 الجنسي.
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 السرية

هي قاعدة تمنع العاملين الصحيين ، األطباء و المترجمين من اعادة تكرار ما يقوله أو يذكره األشخاص لهم ، الى 

إال  تعتبر سرية. ال يمكن تقديم معلومات عنكالرعاية الصحية خاصة بك يعرفها مقدم  أي معلوماتأشخاص اخرين . 

 أو في حاالت خاصة جدا. منك إذنب

 مستشار

اتباع قواعد عليهم  ساعدهم على إيجاد حل. المستشارينيالشخصية وهم عن اهتماماتالناس مهني يستمع الى حديث شخص 

 تنظيم األسرة. مثل العيادات الصحية ، خدمات الصحة العقلية وعياداتن يعملون في أماكن ومستشارالالسرية. 

 (DDAs)مضادات الفيروسات ذات التأثير المباشر 

 هي األدوية الجديدة المستعملة في عالج التهاب الكبد سي ،  الفيروسات ذات التأثير المباشرمضادات 

 التشخيص

،  فحصبعد ال الطبيبأو ما يحدده العالمات واألعراض والتاريخ الطبي ؛ معرفة مريض وفحص ال الطبيب بعد هما يقرر

 اختبارات و / أو الحديث مع مرضاهم.ب والقيام

 التمييز

التهاب الكبد مصابون ب)من المهاجرين ، والنساء ، واألشخاص ال ونمختلف مبطريقة غير عادلة ألنهمعاملة أي شخص  هو

 ضد القانون.تعتبر وغيرها(. في استراليا العديد من أنواع التمييز  سي

 المرض

 مرضتعب أو 

 Fibroscanفايبروسكان 

 وذلك باستخدام نوع خاص من الموجات فوق الصوتية.لتحديد مدى الضرر الموجود في الكبد ، فحص غير مؤلم 

 النوع الجيني

هو نوع فيروس التهاب الكبد سي الذي يحمله الشخص . يوجد على األقل ستة أنواع جينية مختلفة لفيروس التهاب الكبد 

 سي ، يعالج كل نوع جيني بتركيبة أدوية مختلفة . النوع الجيني ال يشير الى شّدة إصابة الكبد .

 "التهاب الكبدهيباتيتس "

التهاب الكبد. اإلفراط في تعاطي الكحول وبعض الفيروسات يمكن أن تسبب التهاب الكبد. أكثر أشكال تعني  هيباتيتس

 سيو بيو أالتهاب الكبد الفيروسي هي 

 فيروس نقص المناعة البشرية

 سبب اإليدز.فيروس نقص المناعة البشرية التي يمكن أن يً 

 العدوى

شخص الصبح ؤدي إلى أن ي  تبوجود كائن مجهري )الجرثومة( في أو على الجسم. االلتهابات قد  علقةمراض المتاألهى 

 يمكن أن تكون الفيروسات والبكتيريا والفطريات او الطفيليات.مسببات العدوى . اً ضيمصاب مرال



SECTION >HCV06  GLOSSARY OF TERMS  LANGUAGE>ARABIC DATE REVISED>JULY 2016 Page>3 of 3 

 
 

 
 

 حقن

 إلى مجرى الدم ، تحت الجلد أو في العضالت. (المخدراتدخال األدوية )استخدام اإلبر والمحاقن إل

 متعاطي المخدرات بالحقن

المخدرات في  دخالالمخدرات من خالل استخدام اإلبر والمحاقن إلتعاطى مصطلح يستخدم لوصف الشخص الذي ي

 مجرى الدم أو العضالت.

 إنترفيرون

خارج  المصنععطاء اإلنترفيرون يروسي. إللمساعدة في الدفاع ضد التهاب ف جسممادة تنتج بشكل طبيعي من قبل ال

 في الدم وإبطاء أو وقف تقدم المرض. سيالتهاب الكبد فيروس ساعد في تقليل كمية يمكن أن ي  الجسم بجرعات كبيرة 

 المتابعة

 كيفية تطور المرض أو سيالتهاب الكبد مرض منتظم لمعرفة سير إجراء فحص 

 اآلثار الجانبية

 لى الدواء أو العالج.ردود فعل سلبية محتملة ع

 االجتماعياالخصائي 

 يتبع االخصائيينتدريب خاص للتحدث مع الناس عن مخاوفهم ومساعدتهم على ايجاد حل للمشاكل. لديه  شخص مهني

 االجتماعيين قواعد السرية.

 اختبار

بعناية في  فحصهاالدم وسوائل الجسم أو األنسجة من شخص وأخذ عينة من لمرض من خالل اسبب  معرفةوسيلة ل

 المختبر.

 انتقال

 انتقال المرض من شخص إلى آخر.

 العالج

نطوي على أخذ الدواء والعالجات ي. العالج يمكن أن تتحسن حالتهبصحة جيدة أو  ىبقيحتى يستعمله الشخص ما هو 

 التكميلية و / أو تغييرات في أسلوب الحياة.

 الفيروسي كمال

 الفيروس.اً بوجد في دم الشخص إذا كان مصابتالتي  سيكمية فيروس التهاب الكبد 

 فيروس

. فيروس نقص المناعة البشرية ، العادية لمضادات الحيويةبا هاجرثومة )الكائنات الدقيقة ، جرثومة( التي ال يمكن عالج

عن طريق  اجتههي الفيروسات التي ال يمكن معالجتها بالمضادات الحيوية ولكن يمكن معال سيو بي،  أوالتهاب الكبد 

 األدوية المضادة للفيروسات.


