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عالج التهاب الكبد C ال يكون دائما فعاال.

إذا كان لديك أولويات أخرى في ذلك الوقت، مثل 
العمل أو العالقات الشخصية.

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

في السنوات المقبلة ستكون متاحة أدوية جديدة      
و أفضل.

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

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

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

تختلف من شخص آلخر.

جديد

توجد دوافع تؤيد و أخرى تعارض بدء عالج إلتهاب الكبد C أو تركه لوقت الحق.

أسباب لتأخير العالج:

قد ترغب في تأخير العالج:

.www.aidsmap.com و مقرها في المملكة المتحدة. المنشور األصلي هو متاح في ،VIH منظمة غير ربحية ل ،NAM تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي
.NAM و قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من



Notas:
Puedes tomar fármacos contra la hepatitis C y el VIH al mismo 
tiempo, pero es recomendable no iniciar los dos tratamientos a la 
vez.
Si tu hígado está más débil que tu sistema inmunitario, es mejor 
empezar antes el tratamiento contra la hepatitis C y tomar la terapia 
contra el VIH después.
Si tu sistema inmunitario está más débil que tu hígado, es mejor 
iniciar antes la terapia contra el VIH y añadir el tratamiento contra la 
hepatitis C más adelante.
Si ya estás estable con un tratamiento contra el VIH, es mejor que 
continúes con él y que empieces el tratamiento contra la hepatitis C 
cuando sea necesario.
Algunos fármacos contra el VIH no son adecuados para las personas 
que toman medicamentos contra la hepatitis C, pero existen alterna-
tivas disponibles.
Embarazo: El fármaco ribavirina puede dañar al feto. Si tú o tu pareja 
habéis tomado ribavirina en los últimos seis meses, debéis utilizar 
anticonceptivos para evitar embarazos.

من الجدير بالذكر:

تحديد الوقت المناسب للبدء في عالج إلتهاب الكبد C ليس   
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(.

ملحوظات:
يمكنك أن تأخذ أدوية ضد التهاب الكبد C و VIH في نفس الوقت،  

و لكن من المستحسن أال  تبدأ العالجين  في وقت واحد.

إذا كان كبدك  أضعف من جهاز مناعتك، فمن األفضل أن تبدأ 
.VIH و في وقت الحق عالج C أوال عالج  إلتهاب الكبد

إذا كان جهاز مناعتك أضعف من كبدك، فمن األفضل أن تبدأ 
.C و في وقت الحق القيام بعالج التهاب الكبد VIH أوال عالج

إذا كنت تتابع عالج مستقر ضد VIH، فمن األفضل أن تستمر على 

ذلك و تبدأ في  معالجة التهاب الكبد C عند الضرورة.

بعض األدوية ضد VIH ليست مناسبة لألشخاص الذين يتناولون 

أدوية ضد إلتهاب الكبد C، و لكن هناك أدوية بديلة متاحة.

الحمل: الدواء ريبافيرين ribavirina يمكن أن يضر الجنين. إذا كنت 
أنت أو شريك حياتك قد اتخذتما ريبافيرين في األشهر الستة 

األخيرة، يجب عليك استعمال وسائل لمنع الحمل.

يمكن للعالج أن يحسن صحتك و يمنع حدوث ضرر 
في الكبد.

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

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

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

إذا أصبت بالعدوى في أقل من ستة أشهر، في هذه 
الحالة فإن العالج يحظى بنسبة كبيرة للنجاح.

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

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

قد تكون فكرة جيدة بدء العالج فورا:

أسباب إلتخاذ العالج فورا:
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.www.aidsmap.com و مقرها في المملكة المتحدة. المنشور األصلي هو متاح في ،VIH منظمة غير ربحية ل ،NAM تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي
.NAM و قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من

ستة أشهر

الثالثاء

من الدواءأخر حبة


