
穐ا 梓ي صВ逢ي υال圧Вاب
الكبد ｳبｲ؟
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وأل旭ه 絢كصاس 穐ا 綾υن 5 ٪ و 18 ٪
穐ن األаخاص ف穐 飴جф悪Вات

飴ن ف綾綾ق絢ن األفر絢هاجر悪姶ا
ا姶وال絢ات اВ悪姶حدس.

وألن اВ姶هاس ا姶كبد (س) 絢كфد
ا 綾υن األаخاص أ阿ثر 綾аوعق

ا悪姶و姶ود絢ن ف飴 أفر絢ق綾ا
وأ穐ا阿ن أРرف ف飴 اф姶اغ.

اВ姶هاس ا姶كبد (س) 絢كфد أحد
ا أ阿ثر أ旭واط اф姶دوف 綾аوعق

.茜姶اф姶ا 飴ف
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穐ا 梓و ال圧Вاب الكبد ｳبｲ؟

絢كфد اВ姶هاس ا姶كبد (س) عدوف
ف綾رو綾Ьة 悪絢كنها أن Бسبب اф姶د絢د
挨υ ةت逢س逢سВ悪姶كبد ا姶راض ا穐ن أ穐
حВى 悪絢كنه أن 絢سبب Ьرطان

ا姶كبد.



渥穐 د絢دфال 鯵يث لМ ة الكبدتНىل صу اطьНم جًدا ال圧الم 渥穐
األصفاص في الЙسم.

葦絢ظم ا姶طاяة.
絢ب葦ي الфض暗ت.

挨逢Н絢 السموم.

絢كافЛ الфدفف.

絢كخركش األصف絢ة.

絢خزن الьيВا穐ي葦ات.

圧絢ضم الطфام.

絢ساуد уىل 逢ЙБط الدم.



絢 按سВطيт ال葦اس الфيش
υدفن 阿بد梓م



ｲبｳ اب الكبد圧Вال

دф逢姶 挨綾姶ا綾逢穐ن υا姶صحة ا悪姶ج綾ф悪Вة وا綾悪逢ф悪姶ن ا姶صح綾綾ن
و穐قد飴穐 ا姶رعا絢ة ا姶صح綾ة وغ綾ره穐 茜ن ا悪姶هن綾綾ن.

هدفنا هو فه茜 اВ姶هاس ا姶كبد (س) وБشجт綾 ثقافة
إجراء اь姶حوصات ف穐 飴جф悪Вات ا悪姶هاجر絢ن

األفارяة.
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You can help keep
your community

healthy by learning
about hepatitis B.

PRESENTATION TITLE |  QUOTE

挨َب أ旭ه عند穐ا 絢كфاЗ姶 اВ姶هاس ا姶كبد ｴس穐 ｳن яك
ا姶طب綾بت فس悪綾كن 逢姶ناض اфВ姶ا絢ش ф穐ه Вь姶رس
طو逢絢ة. ف悪ن Рالل رعا絢ة صحВه茜ت 悪絢كن 逢姶ناض

أن 綾ф絢شوا ح綾اس طو逢絢ة و穐نВجة.

ا姶خبار ا姶سار هو:



絢ك悪كنك ا悪姶ساعدس ف飴 إυقاء
ا ا悪姶ج穐 т悪Вكا旭قا صح綾ق

ｳسｴ كبد姶هاس اВ姶حول ا 茜逢фВ姶اυ
وБشجт綾 إجراء اь姶حوصات و旭شر

.飴وع姶ا



أЬاЬيات Мول
ｲبｳ اب الكبد圧Вال



ф絢د ال圧Вاب الكبد ｳب渥穐 ｲ أ阿ثر Мا按ت الфدفف اВ旭شاًصا

綾ф絢ش أ阿ثر 穐ن 綾逢穐 250ون
аخт穐 г إصاВυهυ 茜اВ姶هاس ا姶كبد

(س)

ف飴 ا姶وال絢ات اВ悪姶حدس األ穐ر絢ك綾ة

茜姶اф姶وف اВس穐 عىل

絢وجد حوا綾逢穐 飴姶ون аخ穐 гصاس
фυدوف اВ姶هاس ا姶كبد (س)



絢 按دصي أغτ逢 األаخاص المеاυيфυ 渥دفف ال圧Вاب الكبد
ｳبｲ أ圧旭م е穐اυون.
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ا姶حاد

ｲبｳ اب الكبد圧Вدفف الу 渥穐 渥يуو旭 وجد絢

ا悪姶ز穐ن

عدوف عىل 穐دف яص綾ر 挨絢دف طو穐 عدوف عىل
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ا姶حاد
挨яر أل悪ВسБ 飴В姶دوف اф姶ك ا逢Б 飴ه

穐ن 6 أаهر

ا أ綾а 挨яوعق
عادس 穐ا 絢حدش عن طرю絢 اф姶دوف

عند ا姶ب逢وغ
絢كشьى 穐ن ا姶جس茜 عادسق Рالل 6

أаهر

Н絢دص الфمر الذي е絢اب فيа 鯵خ穐 гا 旭وط الфدفف الВي Ьيеاب 圧υا.

ا悪姶ز穐ن

ا أ阿ثر 綾аوعق
ю絢حدش عن طر絢 ا穐 عادسق

اф姶دوف أثناء ا姶طьو姶ة
عادس 穐ا 絢دوغ 穐دف ا姶ح綾اس

ه逢Б 飴ك اф姶دوف اБ 飴В姶س悪Вر 穐دف ا姶ح綾اس



عىل ا姶رغ穐 茜ن إ穐كا綾旭ة ا姶وяا絢ة 穐ن اВ姶هاس
ا姶كبد (س) υاВЬخداغ 姶قاش عند ا姶والدست ال

逢В絢قى جт綾悪 األطьال ا逢姶قاش.

ال фБرع اф姶د絢د 穐ن ا姶نساء ا姶حوا挨穐 أ旭هن
穐صاυاتت و絢كنَق挨 ا綾ь姶روض دون ع悪逢هن إىل

أطьا姶هن.

υدون ا逢姶قاشت ьВВЬاф穐 茜яظ茜 ا姶حاالت إىل
عدوف 穐ز穐نة 穐دف ا姶ح綾اس.



絢مك渥 أن е絢اب البфυ жфدفف ال圧Вاب الكبد ｳبу ｲبر:

Бشاصك األаخاص Ыь葦υ الم葦زل
ألصفات ال葦ظافة الشخеية
(ьаرات الя暗Нةت ففرض
(Пقانت إل逢Нانت فال葦Ьاأل

اеБال الدم المباаر υيа 渥خ逢Ь гيم فе穐اب

ф穐دات
الرуا絢ة
الНеية

渥يя暗Нفال τم ف الثقаالو
فالьНر уىل الЙسم
ف穐ماصЬات الخВان

渥яاНر المυشاصك إБ

الЫ葦Й غير المНمي
渥穐 وط旭 اء أي葦Еطر أР اك葦梓

اеБ按ال ال葦Йسي

الدم Ы葦Йال

األم ل逢ط暗Р 挨ьل
الو按صس

挨ξسوا逢ر لаالمبا 挨واصВال
ال葦Йسية а т穐خе穐 гاب

υالфدفف



В葦Б 按قу 挨دفف ال圧Вاب الكبد ｳبу ｲبر:

المياف

الطфام

الشرب 阿 渥穐وب аخе穐 гاب
υالфدفف أف Бشاصك المرМاض

Ыطфال
أف السфال في
فج鯵 أМد梓م

挨قبيВال

صзاуة الثدي الطبيфية

Бشاυك األ絢دي

ю旭اфВال

гخа т穐 شاصك الوجباتБ أف
е穐اب υالфدفف



إصьرار ا姶ج逢د أو ا綾ф姶ن綾نت وآالغ ف飴 ا姶بطنت
واВ姶ق綾ؤت وا姶شфور υاфВ姶بت وآالغ اь悪姶اص挨ت وا姶بول

ا姶دا阿ن أو ا姶براز ا逢悪姶ون

إصا ظهرت أعراض т穐 اВ姶هاس ا姶كبد (س) ا悪姶ز穐نت فقد Бكون
逢Бك عال穐ة عىل اإلصاυة υأ穐راض ا姶كبد 悪υراحВ穐 挨قد穐ة.

渥穐المز ｲبｳ اب الكبد圧Вالυ 渥يυاеالم 渥穐 ٪｠‾ 渥穐 挨яي أ旭اф絢
渥穐 أуراض.



уىل الرغم 渥穐 أن ال圧Вاب الكبد ｳب絢 ｲشيт في أفر絢قيات
إ按 أن ф穐ظم ال葦اس ф絢 按رفون أ圧旭م е穐اυون.

絢مك渥 أن 絢خاع الب渥穐 жф الخضوط لя .гНь逢د Вф絢قدفن
υشكР 挨اлئ أ逢絢 鯵旭زم أن 絢كون لد圧絢م أуراضت أف яد
В絢مسكون υاألЬاлير أف 絢 按ط逢بون الеНول уىل الرуا絢ة

الНеية.

絢كфد уدم الدصا絢ة υالфدفف Рطًرا уىل الНеة.

гالشخ 鯵واج絢 ت挨مВН穐 ش暗уظمة فВ葦穐 يةНة ص絢اуدفن صυ
鯵Бدفу بكًرا أف穐 وفاس逢ًدا ل絢زاВ穐 طًراР ｲبｳ اب الكبد圧Вالυ ابеالم

لР或ر渥絢 صفن 逢уم.



絢كфد ف阿 гНشъ ال圧Вاب الكبد ｳبｲ أМد فНوصات الدم البسيطة.

飴صائРة أو أ逢ائф姶ب ا綾ه طب絢جر絢 كن أن悪絢
т悪Вج悪姶ات ا穐دР ز阿ر穐 كبد أو姶راض ا穐أ

ا姶صح綾ة.

飴ف ЗائВن姶اش اВ فهو فحЬ гه挨 وЬرт絢 وВЬك
غضون أ絢اغ 逢綾逢яة.



:гНь逢ل гالشخ тخض絢 د أنфυ

إصا أظهرت ا姶نВائЗ أن: ______
______
______
______

ا姶شخ穐 гصاس

ا姶شخг غ綾ر 穐صاس
絢جب أن 絢خض逢В逢姶 тق綾ح 逢姶وяا絢ة

穐ن اВ姶هاس ا姶كبد (س)

絢جب أن 絢زور ا姶طب綾ب إلجراء
فحوصات إضاف綾ة

絢جب فحг أفراد األЬرس وا姶شر絢ك
飴جنس姶ا

______
______
______
______

______
______
______
______

______
______
______
____________

______
______
______



鯵ВНىل صу اطьНال 鯵葦مك絢 تｲبｳ اب الكبد圧Вالυ ابе穐 鯵旭م أ梓دМأ ъشВ阿إصا ا
暗Р 渥穐ل:

رؤ絢ة ا姶طب綾ب 姶ع穐 2-1رات ف飴 ا姶سنة.
穐ن ا悪姶ه茜 أن Бرف طب綾ب 穐ن صوي ا姶خبرس

ف飴 عالش اВ姶هاس ا姶كبد (س)
тن穐 طاء أوυإىل عالش إل гخа اشВإصا اح

ъ逢Б ا姶كبدت 悪絢كن 逢姶طب綾ب БقدБ 茜絢وص綾ات
ф逢姶الش.

اБب旭 тظاغ غذائ穐 飴غذي
穐ارض ا悪В姶ار絢ن ا姶ر絢اض綾ة υاВ旭ظاغ

Бجنب ا姶كحول وا姶سجائر
ف逢Вك 穐واد Бحوي 悪Ьوغ Бؤصي ا姶كبد.

.飴اس صح綾وس ح逢Ьأυ زاغВ姶اال



渥穐المز ｲبｳ اب الكبد圧Вل按 ا穐ًماБ افيа وجد صفاء絢 按

االدعاءات أ旭ه 悪絢كن 姶ألدو絢ة أو اф姶الجات
اф姶شب綾ة أن Бش飴ь عدوف ا綾ь姶روض زائьة.

CANNOT CURE
ا ش悪Б 飴ьا穐ق

Б ال
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ｲبｳ اب الكبد圧Вل按 ة絢وجد أصفБ

أ旭ه Бوجد أدو絢ة ф逢姶الشت وБكدعى 穐ضادات
ا綾ь姶روЬاتت واυ 飴В姶إ穐كا旭ها ا姶س綾طرس عىل

ا綾ь姶روض ьυاع綾逢ة و穐نъ逢Б т ا姶كبد.

فلك渥 الخبر الساص 梓و....
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لماصا 逢絢زم أن 絢خضт الشخг لНьوصات 阿شъ ال圧Вاب الكبد ｳبｲ؟

悪絢كن 姶خضوعك ь逢姶حг ا鮎ن أن
ا أА旭 وعائВ逢ك ا悪姶حبوυة. 絢حьظك Ьا悪姶ق

悪絢كن عالش اВ姶هاس ا姶كبد (س)
وا姶س綾طرس ع綾逢ه!

絢وجد 姶قاش آ穐ن وفфال 悪絢كنه أن
絢ح穐 飴悪ن Бحبه茜 غ綾ر ا悪姶صا綾υن

υاВ姶هاس ا姶كبد (س)!

逢絢ز穐ك
ا姶خضوط ь逢姶حг ا鮎ن.

茜ظф穐 飴旭اф絢 ال
ا悪姶صا綾υن 穐ن أعراض

ال БنВظر حВى Бشфر
υاإلع綾اء!



.ｲبｳ اب الكبد圧Вو ال逢М ъثقيВيم فال逢фВال
БشЙيт الخضوط لгНь逢 في 逢υدك.

لد絢ك القدصس ل葦Вقذ Мياس اР鮎رу 渥絢بر:
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HEY!
悪絢كن أن Бساعد ф穐رفة اь悪姶اه茜綾 ا姶خاطοة
ا姶شائфة و綾ь綾阿ة اВ姶غ逢ب ع綾逢ها فБ 飴بد絢د
挨ق旭 ن悪ضВЬ ا悪阿 ارتф姶اυ ضфب姶ور اфа

逢ф穐و穐ات د綾яقة.

яد 絢كون الНВدث 渥у ال圧Вاب الكبد ｳبυ ｲطر絢قة
МساЬة Еقافًيا أ穐ًرا صфًبا.
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أ旭ا ال أعا穐 飴旭ن
أ絢ة أعراض.

 
ا أن ه挨 ال 絢زال 悪穐كنق
أ阿ون 穐صاυقا υاВ姶هاس

ا姶كبد (س)؟ ф旭م.
ال ф絢اф穐 飴旭ظ茜 ا悪姶صا綾υن
υاВ姶هاس ا姶كبد (س) 穐ن

أعراض!

اВу按قاص الخاлئ صяم 1:
األуراض
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ф絢 按ا旭ي ф穐ظم المеاυيυ 渥ال圧Вاب الكبد ｳب渥穐 ｲ أуراض!

茜ه絢د姶 كون絢 ا穐راض فقط عند穐الش األф姶 خضوط姶ناض عىل ا姶اد اВф絢 دя
.гحة إلجراء أي فح逢穐 حاجةυ ضфب姶ر اфش絢 د الя .أعراض

茜ه綾逢ظهر عБ كبد (س) ال姶هاس اВ姶اυ ن綾υصا悪姶خاص اаرفون أن األф絢 т悪Вج悪姶دط أفراد ا
 . ъ逢В絢 دя 茜بده阿 ن أن穐 茜رغ姶أي أعراضت عىل ا

飴رس ف綾خط姶كبد ا姶ا 挨阿شا穐 тن悪姶 نت鮎ا 茜هВن صح綾حسБ قدرس عىل姶ا 茜ه絢د姶 ناض أن姶ر ا阿َْص
.挨قبВس悪姶ا

الНقيقة صяم 1

絢كфد فحг اВ姶هاس ا姶كبد (س) فحг دغ υس綾ط. إ旭ها ا姶طر絢قة ا姶وح綾دس ф悪姶رفة 穐ا إصا 阿ان
ا姶شخ穐 гصاυقا أغ ال.

旭صائح رئ綾س綾ة:

Бذ阿ر:
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Misconc eption #2
PAGE |  00

أ旭ا 茜姶 أف挨ф أي
飴аء Рطر ألصاس фυدوف

اВ姶هاس ا姶كبد (س)
 

ا أن أ阿ون هال ال 絢زال 悪穐كنق
穐صاυقا؟ ф旭م.

絢صاس ф穐ظ茜 األаخاص
飴كبد (س) ف姶هاس اВ姶اυ
Ьن حد絢ث飴 ا姶والدس أو

األطьال.

اВу按قاص الخاлئ صяم 2:
اВ旭قال الфدفف
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أصيф穐 τظم األаخاص المеاυيυ 渥ال圧Вاب الكبد ｳب葦у ｲد الو按صس أف في 渥Ь الطьولة المبكرس.

絢رυط фυض األаخاص عدوف اВ姶هاس ا姶كبد (س) υا姶س逢و綾阿ات غ綾ر ا姶صح綾ة أو
ا姶خطرس. яد ال 絢كون ا姶ناض عىل درا絢ة υك綾ь綾ة إصاυة ф穐ظ茜 األаخاص υاф姶دوف.

飴В姶كبد (س)خ وا姶هاس اВ姶قال اВ旭ق ال ا旭ْشر اф悪姶رفة حول ا姶طر絢قة األ阿ثر 綾аوعا
Бحدش 穐ن Рالل 穐ال穐سة ا姶دغ عند ا姶والدس أو ف穐 飴رح逢ة ا姶طьو姶ة ا悪姶بكرس.

ص阿رهυ 茜أن اВ姶هاس ا姶كبد (س) هو واحد 穐ن أ阿بر حاالت اф姶دوف ف飴 اф姶ا茜姶ت
ا. ا طب綾ф綾ق وهو 穐ا яد 絢ساعد ف飴 ج挨ф اь姶حг أ穐رق

الНقيقة صяم 2

旭صائح رئ綾س綾ة:

Бذ阿ر:
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ه絢 挨وجد عالش
الВ姶هاس ا姶كبد (س)؟

ф旭م.
絢وجد عالش В穐اش
絢ساعد ا姶ناض عىل

ا姶بقاء أصحاء.

Misconc eption #3
PAGE | اВу按قاص الخاлئ صяم 00:3 

الرуا絢ة الطبية
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Бذ阿ر:

絢وجد 暗уش В穐اش 絢ساуد ال葦اس уىل البقاء أصНاء.

яد 絢شфر ا姶بфض υا姶ق穐 ю逢ن أن Бشخг綾 إصاВυهυ 茜اВ姶هاس ا姶كبد (س)
綾Ьغ綾ر ح綾اБه逢阿 茜ها - و姶كن ال داع姶 飴ذ姶ك.

旭صائح رئ綾س綾ة:

悪絢كن ا姶س綾طرس عىل اВ姶هاس ا姶كبد (س) υشك挨 فфال 悪υرور ا姶وАя عن طرю絢 ز絢ارس
ا姶طب綾ب وأРذ اф姶الش إصا 姶زغ األ穐ر.

الНقيقة صяم 3

عادسق 穐ا ьВ絢ا茜я اВ姶هاس ا姶كبد (س) υبطء. ا姶خطر األ阿بر هو عدغ ф穐رفة ا姶شخг أ旭ه
穐صاس!

ال 絢زال υإ穐كان األаخاص ا悪姶صا綾υن υاВ姶هاس ا姶كبد (س) أن 綾ф絢شوا ح綾اس طو逢絢ة
وصح綾ة و穐نВجة.



逢уيك أن Бكون فاуًيا υالВالي:

絢مك渥 أن е絢اτМ اإلصاυة υال圧Вاب الكبد (ب)
фаوص الشخυ гوصمة الфاص أف الخوع.

لذا صуو旭ا 逢фВ旭م المز絢د Мول 阿يьية Бخطي 逢Бك
الфقبات أ葦Еاء اВ阿ساب الثقافة Мول المرض.
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яد 絢كون фаورك υاф姶ار 穐ن ا悪姶رض 旭اЗБ عن
逢ф穐و穐ات 穐غ逢وطة:

الВخ渥穐 г逢 فصمة الфاص: 逢ф穐و穐ات 穐غ逢وлة

悪絢كن أن Бؤدي ا逢ф悪姶و穐ات ا悪姶غ逢وطة إىل افВراضات
Рطأ حول 綾ь綾阿ة إصاυة аخ穐 гا υا綾ь姶روض.

飴яالРر أ綾وك غ逢Ь
фБاط飴 ا悪姶خدرات

Ыجن姶اء ا阿رа ن穐 د絢دф姶وجود ا

فقد Вь絢رض ا姶ناض أن ا姶شخя гد أص綾ب υاВ姶هاس
ا姶كبد (س) 穐ن Рالل:
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絢صاس ا姶ناض υاВ姶هاس ا姶كبد (س) ف飴 األغ逢ب υسبب:

悪絢كن أن 絢صاس أي аخυ гهذا ا悪姶رضت
υغض ا姶نظر عن Вф穐قداБه ا姶د絢ن綾ة أو

ثقافВه.

لВخطي الم逢фو穐ات المغ逢وлةت
!юξقاНىل الу يد阿أВالυ يك逢у

األغ أثناء ا姶والدس
االБصال υا姶دغ Рالل فВرس ا姶طьو姶ة

ا悪姶بكرس

الВخ渥穐 г逢 فصمة الфاص: 逢ф穐و穐ات 穐غ逢وлة
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яد 絢كون фаورك 旭اج茜 عن ا姶خوع:

穐ن ا姶خضوط ф姶الش عدوف اВ姶هاس ا姶كبد
 ( (س

ز絢ارس ا姶طب綾ب υاВ旭ظاغ
اВ姶كь逢ة

ح悪ول اф姶ائ逢ة
穐ن ا悪姶شا挨阿 ا悪姶ج綾ф悪Вة 

االф旭زال عن األصدяاء واф姶ائ逢ة
حك茜 ا悪姶جт悪В ع綾逢ك

гحь逢姶 тخضБ А旭ناض وأ姶راك ا絢 ن أن穐
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لВخطي 穐شك逢ة الخوعت 逢уيك υاВу按ياص уىل أ穐ر
الخضوط لгНь ال圧Вاب الكبد (ب) فالВأ阿يد уىل

المواصص المВاМة:
ВБوفر ا悪姶وارد 悪姶ساعدس األаخاص ا悪姶صا綾υن υاВ姶هاس

ا姶كبد (س) عىل اфВ姶ا絢ش ф穐ه.

ات 絢كфد اВ姶هاس ا姶كبد (س) عدوف ف綾رو綾Ьة аائфة جدق
و悪絢كن عالجه υشك挨 فфال عن طرю絢 ز絢ارس ا姶طب綾ب

وإجراء Бغ綾綾رات υس綾طة ف飴 أ逢Ьوس ا姶ح綾اس.

悪逢阿ا زادت ا逢ф悪姶و穐ات ا姶صح綾حة اф絢 飴В姶رفها ا悪姶جт悪Вت
悪逢阿ا 挨я ا姶شфور υاф姶ار حول اВ姶هاس ا姶كبد (س)!
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旭صائح رئ綾س綾ة:

Бأ阿د أ旭ك Бؤصي صفًصا 圧穐ًما في ВЙ穐مфكت فلد絢ك القدصس уىل БشЙيт الوуي فьНБيز الЙميу тىل
!ｲبｳ اب الكبد圧Вال гНьالخضوط ل

т悪Вج悪姶ا أفراد ا ا 穐ن 穐خاوع ا姶شخа .гجт دائ悪ق  ال Бكق逢ك挨 أυدق
عىل أن 絢كو旭وا ь穐وض綾ن و穐بادر絢ن υشأن صحВه茜ت حВى 悪В絢كنوا

.茜هБائالф姶و 茜سهь旭أل 茜هВاط عىل صحьح姶ن ا穐

ا الВ姶هاس ا姶كبد а гَخ穐 гا عىل أ旭ه إ絢جا綾υق خك إصا аق
(س)ت فهناك اф姶د絢د 穐ن ا悪姶وارد اВ悪姶احة 悪姶ساعدБه عىل

عالش 逢Бك اф姶دوفت حВى 姶و 絢 茜姶كن 姶د絢ه Бأ綾穐ن.

ا υاإلعداغت و穐ن إن Бشخг綾 اВ姶هاس ا姶كبد (س) Ы綾姶 حك悪ق
Рالل ع綾ش ح綾اس صح綾ة واВ悪姶اфυة т穐 ا姶طب綾بت 悪絢كن 逢姶ناض

أن 綾ф絢شوا ح綾اس طو逢絢ة و穐نВجة!
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絢 ъ綾阿ك悪كننБ 飴حد絢د 穐وтя األطباء 逢姶خضوط ь逢姶حг وا姶رعا絢ة؟

لسА فМدكت صاξًما 葦梓الك 穐واصص لمساуدБك

أ絢ن 悪絢كنن飴 اф姶ثور عىل 穐ز絢د 穐ن ا逢ф悪姶و穐ات حول اВ姶هاس ا姶كبد (س)؟
穐را阿ز ا姶س綾طرس عىل األ穐راض وا姶وяا絢ة 穐نها (CDC) حВЬ Д綾جد:

穐ؤЬسة اВ姶هاس ا姶كبد (س) حВЬ Д綾جد:

www.hepb.org

www.cdc.gov/knowhepatitisB

Рطوط ا悪姶ساعدس
飴旭روВك姶د اإل絢بر姶وا ъБها姶عبر ا

逢ф穐و穐ات аا逢穐ة
صحائъ وяائя тا逢υة 逢姶طباعة

穐قاطт ف綾د絢و 逢穐ه悪ة

逢ф穐و穐ات أЬا綾Ьة حول اВ姶هاس ا姶كبد (س)ت وا悪姶بادئ اВ姶وج綾ه綾ة
挨絢نزВ逢姶 ة逢υاя PDF اتь逢穐و

أوراق حقائю ع綾悪逢ة яا逢υة 逢姶طباعةت و穐قاطт ف綾د絢وت ورЬوغ 綾υا綾旭ةت
و穐ساυقات وا悪姶ز絢د 逢υغات фВ穐ددس

逢穐صقات 穐جا綾旭ة

د挨綾姶 أРصائ綾و ا姶كبد 悪υؤЬسة اВ姶هاس ا姶كبد (س)

(FQHC) ا 穐حدد穐وтя ا悪姶ر阿ز ا姶صح飴 ا悪姶ؤه挨 ف綾درا綾姶ق
www.hepb.org/physiciandirectory

www.findahealthcenter.hrsa.gov



葦梓الك الфد絢د 渥穐 الوЬا挨ξ الВي 絢مك葦ك 暗Р 渥穐ل圧ا ьНБيز
الВثقيМ ъول ال圧Вاب الكبد ｳبｲ في ВЙ穐مфك.

ъضВЬا
ج逢سة Бثق綾ь綾ة أو ф穐رض
т綾شجВ姶 أو حدش 飴صح

ا姶خضوط ь姶حг اВ姶هاس ا姶كبد
(س).

飴逢ح穐 飴رض صحф悪姶 ش روِّ
絢ؤدي فحг اВ姶هاس ا姶كبد

(س).

اعرض
ا姶حقائю ا綾悪綾逢фВ姶ة واألوراق
飴صقات ف逢悪姶بات وا綾Вك姶وا

穐كВبك.

аارك 穐نشورات 穐ؤЬسة اВ姶هاس ا姶كبد (س)
و穐را阿ز ا姶س綾طرس عىل األ穐راض وا姶وяا絢ة 穐نها

.飴اع悪Вاالج 挨واصВ姶ا 挨ائЬعىل و

Бحدش
茜هВعن صح т悪Вج悪姶إىل أفراد ا

و穐خاطر اВ姶هاس ا姶كبد (س).



БحВوي
穐ج悪وعة األدوات toolkit عىل
穐ز絢د 穐ن اьВ姶اص挨綾 وا姶دعВ姶 茜ن綾ьذ

هذه األفكار.
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аكراً لمساуدБك ل葦ا في 旭شر الثقافة Мول ال圧Вاب
الكبد ｳبｲ في جميт أН旭اء الфالم.
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фυد 穐راجВфك 姶هذا اф姶رض اВ姶قد飴悪絢ت 絢رجى
إ悪阿ال اВ姶ق茜綾綾 ا姶ذا飴Б ا姶قص綾ر أد旭اه.

絢ك悪كن أن Бساعد旭ا 穐الحظاБك فБ 飴زو絢دك υأ阿ثر
ا悪姶وارد فائدس!

info@hepb.org : 飴旭روВك姶د اال絢بر姶ت ا飴إضاف 茜ب دع逢ط姶 ة أو逢οЬأل姶

ا旭قر 葦梓ا!


