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توجد دوافع تؤيد و أخرى تعارض بدء عالج إلتهاب الكبد  Cأو تركه لوقت الحق.
أسباب لتأخير العالج:
عالج التهاب الكبد  Cال يكون دائما فعاال.

في السنوات المقبلة ستكون متاحة أدوية جديدة
و أفضل.
جديد

اآلثار الجانبية ،مثل الشعور بالتعب ،اإلزعاج أو
اضطرابات المزاج ،قد تكون خطيرة ،على الرغم من أنها
تختلف من شخص آلخر.

قد ترغب في تأخير العالج:
إذا كان لديك أولويات أخرى في ذلك الوقت ،مثل
العمل أو العالقات الشخصية.

إذا كنت تجد صعوبة في اتخاذ كل جرعات االدوية كما
ينبغي.

إذا كنت أنت أو شريك حياتك في إنتظار مولود أوقد
حدث حمل خالل فترة العالج.

إذا كان لديك ساللة فيروس التهاب الكبد ( Cالنمط
الجيني  1أو  )4صعبة للعالج باألدوية الحالية.

تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي  ،NAMمنظمة غير ربحية ل  ،VIHو مقرها في المملكة المتحدة .المنشور األصلي هو متاح في .www.aidsmap.com
و قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من .NAM
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أسباب إلتخاذ العالج فورا:
يمكن للعالج أن يحسن صحتك و يمنع حدوث ضرر
في الكبد.

إذا كان العالج فعاال ،سوف يشفيك من التهاب الكبد .C

بعد العالج الفعال ،ال يبقى خطر انتقال التهاب الكبد C
إلى شخص آخر.

العالج ال يدوم طول الحياة .يستمر عادة لمدة  12 ،6أو
 18شهرا.

الثالثاء
خر حبة
أ الدواء
من

قد تكون فكرة جيدة بدء العالج فورا:
إذا أصبت بالعدوى في أقل من ستة أشهر ،في هذه
الحالة فإن العالج يحظى بنسبة كبيرة للنجاح.

إذا كان لديك ساللة فيروس التهاب الكبد ( Cالنمط
الجيني  2أو  )3سهلة العالج.

ستة أشهر

إذا تضرر كبدك كثيرا (فإنك تحتاج إلى عالج
مستعجل).

من الجدير بالذكر:
تحديد الوقت المناسب للبدء في عالج إلتهاب الكبد  Cليس
أمرا بسيطا.
من المهم جدا الحصول على الدعم و المشورة لمساعدتك
على اتخاذ هذا القرار (انظر ‘هل تريد أن تعرف أكثر؟’ على
الجانب اآلخر من هذه الصفحة).
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يمكنك أن تأخذ أدوية ضد التهاب الكبد  Cو  VIHفي نفس الوقت،
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تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي  ،NAMمنظمة غير ربحية ل  ،VIHو مقرها في المملكة المتحدة .المنشور األصلي هو متاح في .www.aidsmap.com
و قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من .NAM

