
صحيفة معلومات 

الكشف المجاني عن فيروس التهاب الكبد من النوع سي

ل تظه!ر أعراضا!ا لكنه!ا تعع!د الس!بب الرئيس!!ي للص!ابة بتلي!!ف" ه�و ع�دوى HCVإن التهاب الكبد المزمن من النوع س�ي النات�ج ع�ن في�روس "
وسرطان الكبد في إيطاليا.

 بس��بب الث�ار الناتج��ة ع�ن ه�ذا الم�رض. تش��ير الحس��ابات إل�ى أن نس��بة دقيقة في إيطالي!ا30كان يموت شخص واحد كل ،� 2015فحتى عام 
" إل��ىLombardia؛ وبص��فة خاص��ة، تش��ير التق��ديرات ف��ي لومباردي��ا "% من الس!!كان ف!!ي دولتن!!ا ق!د تعرض!!ت للص!!ابة1.5% إلى 1حوالي 

ا مصاباا بفيروس التهاب الكبد من النوع سي. لكن يظل الكثير من هذه الحالت 150.000وجود حوالي  .بدون تشخيص شخصا

 م��ن%95ش!!فاء م!ا يزي!!د ع!!ن  أسبوعاا وتؤدي إل�ى 12-8ولحسن الحظ، تتوفر اليوم علجات باستخدام أدوية يتم تناولها عن طريق الفم لمدة 
الحالت بآثار جانبية نادرة.

ا والتدخل على الفورللتمكن من إجراء  ا مبكرا  لمواجهة هذه العدوى، نظمت وزارة الصحة حملة للكشف عن فيروس التهاب الكب��د م��نتشخيصا
 الفموي��ة الخاص��ة بأح��دث جي�ل م�نل!م يتن!اولون أب!داا الدوي!ة ال�ذين 1989       و1969  الشخاص م!ن موالي!د الف!ترة بي!ن النوع سي لدى جميع 

".Regione Lombardia) والتي انضم إليها إقليم لومبارديا "2015أدوية علج فيروس التهاب الكبد (المتوفرة منذ عام 

 الخض��وع إل��ى الكش��ف إذا ك��انوالنقاط سحب العينات والمرض!!ى الخاض!!عين للعلج ف!!ي المستش!!فياتلذلك، يققترح على المواطنين الذين يأتون 
 الذين لم يتناولون أبداا الدوية المذكورة أعله).1989 و1969ينتمون إلى الفئات المنصوص عليها (مواليد الفترة بين 

،الجس!ام المض!ادة لفي!روس الته!!اب الكب!د م!ن الن!وع س!!ي (من أحد أوردة الطراف) للبحث عن سحب عينة دم عاديةينطوي الختبار على 
ويتم إجرائه بالتزامن مع اختبارات الدم الروتينية. سيتم تسليم نتيجة الختبار مع نتائج الختبارات الروتينية.

يفيد اختبار الكشف عن فيروس التهاب الكب��د م��ن الن�وع س��ي ف�ي تحدي�د المرض�ى المص��ابين بالته��اب الكب�د م��ن الن�وع س��ي مم��ا يس��مح ب�إجراء
ا وعلج المرض��ى م��ن ه��ذه الع��دوى. يس��اعد علج الته��اب الكب��د م��ن الن��وع س��ي عل��ى من��ع تط��ور الص��ابة ب��أمراض الكب��د تشخيصا��ا مبك��را

ومضاعفاتها (تليف وسرطان الكبد).

 سيتم التصال بك لكمال تحديثات التشخيص.إذا جاءت نتيجة الختبار إيجابية

إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات، يمكنك التصال بطاقم الرعاية الصحية والطلع على الكتيب المرفق.
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