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BE 
FrEE 
from  
HEP C
عالج جديد لاللتهاب الكبدي الوبائي C يحقق معدل شفاء يتجاوز %95.

المعلومات
Hepatitis Victoria treatment information

www.hepvic.org.au/hepctreatment 
Better Health Channel, Victorian Government 

betterhealth.vic.gov.au

الدعم
Hepatitis Victoria Infoline 

هاتف: 003 703 1800 ، من االثنين إلى الجمعة: 9 صباحاً – 5 مساًء
info@hepvic.org.au :البريد اإللكتروني

Hepatitis Victoria Support
www.hepvic.org.au/supportgroups

Hepatitis Victoria HepConnect 
تواصل مع متطوع متمرس حي للمساعدة في رحلتك العالجية

www.hepvic.org.au/HepConnect

الخدمات
healthdirect.gov.au  تعرف على خدمة صحية

Liver Clinics  www.hepvic.org.au/LiverClinics 
NSP directory  aivl.org.au/nsp/

 Hepatitis Victoria  طالع المجموعة الكاملة لخدمات 
www.hepvic.org.au/services على

المدونات والمنتديات
Hep C Australasia   hepcaustralasia.org/
Harm Reduction Victoria المدونة العالجية لـ

hrvic.org.au/the-blog/

مؤسسات أخرى
Harm Reduction Victoria  hrvic.org.au 

VACCHO  vaccho.org.au    
Victorian AIDS Council  vac.org.au    

Living Positive Victoria  livingpositivevictoria.org.au 
Cancer Council of Victoria  cancervic.org.au

حملة “Be Free From Hep C” مدعومة من حكومية فيكتوريا

عالجات االلتهاب الكبدي الوبائي C شهدت تغيراً
عالجات االلتهاب الكبدي الوبائي C الجديدة يسهل تناولها، ولها آثار جانبية 
محدودة جداً، وتوفر معدل شفاء يتجاوز 95%. يمكن  الحصول على تلك 

العالجات من ِقَبل أي شخص يتجاوز عمره 18 عاماً يكون مصاباً بفيروس 
.Medicare ولديه بطاقة C االلتهاب الكبدي الوبائي

اختبره
نظراً ألنه ال توجد أي أعراض في الغالب، يمكن أن يعيش الناس بمرض االلتهاب 
الكبدي الوبائي C لسنوات عديدة، متحملين الضرر الذي يسببه للكبد، بدون إدراك 
أنهم حاملين لذلك المرض. وهو يمكن أن يؤثر على أي شخص. أي تالمس للدم 
يشكل خطراً، سواء كان ذلك من خالل مشاركة أدوات الحقن أو فرش األسنان 

والشفرات وأدوات الوشم والوخز غير المعقمة، أو وخز اإلبر واإلصابة من 
األدوات الحادة في مكان العمل. والطريقة الوحيدة  للتأكد من إن كنت مصاباً بهذا 
المرض هي إجراء اختبار. إذا كنت تشك في احتمالية إصابتك بااللتهاب الكبدي 

الوبائي C، فاطلب من ممارسك العام إجراء اختبار دم لك اليوم.

عالجه
 تتوفر عالجات جديدة اآلن.

 • قرص جديد يومي.
 • آثار جانبية سهلة ومحدودة، بحيث يمكنك مواصلة حياتك.

• معدل شفاء يتجاوز %95.
إذا كنت مريضاً بالفعل لدى عيادة أو متخصص كبد وعلى معرفة بفحوصاتهم، 
فسوف تتمكن من الحصول على العالج على الفور. حدد موعداً اليوم واحصل 

على وصفة واصحبها إلى  صيدليتك المحلية.

إذا لم تكن تتلقى رعاية من أخصائي، فسوف يساعدك ممارسك العام على 
التواصل مع أخصائي أو عيادة للحصول على الفحوصات التي تحتاجها لبدء 

العالج. يمكن أن يصف الممارسون العموميون أيضاً العقارات الجديدة.

تخلص منه 
العالج سريع المفعول. يمكن أن تقضي على االلتهاب الكبدي الوبائي C خالل 

ثالثة أشهر فقط.

ما هو االلتهاب الكبدي الوبائي C؟
االلتهاب الكبدي الوبائي C هو فيروس يسبب التهاب الكبد وقد يترتب عليه 
إصابة الكبد بمرض. ويمكن أن يقتل اإلنسان في حالة عدم عالجه. لذا ال 

تتأخر. بادر بالعالج بأسرع ما يمكن.

C رحلة مرضى عالج االلتهاب الكبدي الوبائي 

الشفاءسهلالجديد
اآلثار الجانبية

المرضى في سن 18 سنة فما فوق
بادر بزيارة طبيبك

ناقش فحوصاتك
مع طبيبك

سوف يقرر ممارسك العام العالج 
الذي ستتناوله أو قد يحيلك إلى 

أخصائي

اصطحب وصفتك الطبية معك إلى 
الصيدلية

قد تحتاج الصيدلية إلى طلب مخزون

تأكد من إنهاء البرنامج العالجي

ابدأ تناول
الدواء

تابع مع
طبيبك

قد تحتاج إلى فحوصات دم أو غيرها 
من الفحوصات

صحة الكبد نوع االلتهاب الكبدي 
C الوبائي
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