
How is hepatitis C  
different from  
hepatitis A and B?
There is a vaccine for hepatitis A 
and B but not for hepatitis C.

Hepatitis A is transmitted when people 
ingest fecal matter usually through 
contaminated water, drinks or food. There 
is no treatment for hepatitis A but the 
infection usually clears on its own and 
the body becomes immune to the virus.

Hepatitis B can be spread when the 
blood, semen or vaginal fluid of a person 
who has the virus comes in contact 
with the blood of another person. For 
example, the virus can be passed 
during unprotected sex or to a baby 
during childbirth.. It is one of the most 
widespread diseases and spreads easily 
from person to person. Most people who 
get hepatitis B clear the virus on their 
own and their body becomes immune 
to the virus. Some experience a chronic 
infection. Treatment can help slow down 
and manage the virus, but will not clear it.

Vaccines to protect against hepatitis A  
and B are widely available in Canada. 
Ask your doctor or healthcare 
provider about getting vaccinated. 
Many people in Ontario can 
receive this vaccination for free.

About the liver 

The liver is on the right side of your 

body, under the ribs. It is the largest 

internal organ in your body.

The liver is very important because it:

• filters chemicals and 

other substances 

that enter the body 

• helps digestion 

• helps the production 

of your blood and 

many proteins

The liver is very tough 

and can usually heal 

itself. Still, viruses, 

alcohol, chemicals, 

and some medicines 

and street drugs 

can permanently 

damage your liver 

over time and affect 

its ability to function.

Protecting your liver 

is important…you 

cannot live without it!

Why is hepatitis C  

information important to 

immigrants in Canada?

In Canada, 20% of hepatitis C cases are 

among immigrants. Hepatitis C is more 

common among immigrants than among 

Canada’s general population. You may 

have the virus and not know it because: 

• Few people know about the 

risks for hepatitis C infection. 

Worldwide, 40% of hepatitis C 

cases are the result of unsafe 

medical practices, including transfusions of contaminated blood, and shared needles and other equipment for substance use. 
• Immigrants entering Canada are not required to be tested for any kind of hepatitis. People are routinely tested for syphilis, HIV and tuberculosis but not for hepatitis A, B or C. 
• Most people with hepatitis C do not experience any symptoms. They may not find out they are sick until they have liver damage or even liver cancer. 
• Immigrants face barriers to healthcare and testing. New immigrants wait for three months in Ontario for their Ontario Health Insurance Plan (OHIP). Immigrants in Canada access the healthcare system less and often face cultural and linguistic barriers to services and information. 
• Health is often hard to prioritize for people new to Canada. Many things can take priority over health while building a new life. Stress can affect a person’s substance use, diet and overall health. It can take years to find a family doctor and many people access healthcare only in an emergency. 

Getting tested and diagnosed early can lead to better health and peace of mind. 

Hepatitis C is spread 
through blood-to-blood  
contact
Hepatitis C is spread when the blood 
of someone carrying the virus gets into 
the bloodstream of another person. This 
usually happens through breaks in the 
skin or breaks in the soft lining of the 
nose, mouth or anus. Hepatitis C  
is a strong virus and can live outside 
of the body for many days. Dried 
blood can also pass the virus.

These are some of the ways hepatitis C  
can get inside your body:

• Unsafe medical practices such as 
surgeries, blood transfusions and 
vaccinations reusing equipment 
that is not sterilized (is not clean). 

• Blood transfusions done in Canada 
before 1992, which were high-risk 
because routine blood screening 

for the virus did not begin until 
that year. Transfusions are a risk if blood is not screened. If you had 
a transfusion before coming to 
Canada, you might have received blood that was not screened.

• Shared needles and equipment used for preparing and injecting 
medicines and drugs, which can 
have blood on them—sometimes tiny amounts that you can’t see. 
Sharing equipment even one time is high-risk. The glass pipes, straws or money people use to inhale or 
snort drugs can carry blood from cracked lips or tiny nosebleeds.

• Shared tattoo, body-piercing or acupuncture equipment. The ink, needles and equipment can carry blood and transmit hepatitis C if 
unsterilized equipment is reused.

• Shared or borrowed personal 
items like razors, toothbrushes or nail clippers that might have blood on them can transmit hepatitis C. Public barbers, for example, might reuse razors that have not been sterilized. 

• Unprotected sex where blood 
could be present (for example, 
during menstruation, rough sex or anal sex) and transmit the virus.  

• During pregnancy or childbirth. The risk of a pregnant person 
with hepatitis C passing the virus 
to their child during pregnancy 
or childbirth is very low. There 
is no risk of passing hepatitis C 
during breastfeeding as long as the nipples are not cracked or bleeding.

Get tested. 

Testing is the only way to find out 

if you have hepatitis C. It takes two 

tests to know if you have hepatitis C.

The first test: hepatitis C 
antibody testing 

The test looks for antibodies that 

your body would create in your blood 

after being exposed to the virus. 

After being exposed to the virus, 

your body can take six weeks to 

six months to produce enough 

antibodies to show up in a test.  

Even if a person clears a virus on their 

own or through treatment, there will 

always be antibodies in the blood. The 

presence of antibodies alone does not 

mean that a person can pass hepatitis C 

on to someone else. A second test is 

needed to look for the virus in the blood.

The second test: Virus testing 

This test (called a PCR test, a viral 

load test or an RNA test) checks for 

active hepatitis C infection. A negative 

result means that a person does 

not have hepatitis C. A positive test 

result means that a person has the 

virus and can pass it on to others.

Speak to someone 
about hepatitis C

Outside of Ontario contact your 

local settlement organization 

or healthcare provider.

The Information Line at 
Toronto Public Health

This is an Ontario-wide information 

line where counsellors speak Hindi, 

Punjabi, Urdu, Tagalog, Mandarin, 

Cantonese and many more languages. 

When you call, you may be given a 
specific time to talk to a counsellor 
in your preferred language.  

They offer free and anonymous 
counselling about hepatitis, HIV and 
sexual health.  They can also refer you 
to a clinic in Ontario to get tested.

Call toll-free in Ontario: 1-800-668-2437

Monday – Friday: 
10:00am – 10:30pm

Saturday and Sunday: 
11:00am – 3:00pm

Get more 
information
Go to: yourlanguage.hepcinfo.ca  

Remember:

• Hepatitis C affects the liver. It is 
spread through different kinds 
of blood-to-blood contact. 

• You can have hepatitis C for 
many years without symptoms, 
even though the virus is 
damaging your liver. 

• The only way to know you have 
hepatitis C is to get tested. There 
is treatment for hepatitis C. Many 
people finish treatment and are 
able to get rid of the virus. 

What you  

should know  

about 

hepatitis C
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ENGLISH What is hepatitis C?

Hepatitis C is a liver disease 

caused by the hepatitis C virus. 

There are different hepatitis viruses that 

can affect the liver: hepatitis A, B and C. 

This pamphlet is about hepatitis C.

You can get hepatitis C when the 

blood of a person who has the virus 

gets into your bloodstream. The virus 

can then infect and damage your liver, 

an organ you need to stay healthy. 

There is no vaccine for hepatitis C. 

A few people who get the virus clear it 

(get rid of it) on their own within the first 

six months of infection, but most people 

develop a chronic, or long-term, infection. 

But there is treatment that can cure 

the virus. Once the virus is cured, you 

can’t pass it on to other people. You can, 

however, get re-infected with hepatitis C. 

The hepatitis C virus
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the body
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ما الذي يجب أن 

تعرفه عن مرض 

التهاب  الكبد 

الفريويس )يس(

و اإلنجليزيه

بية لعر  ا

 الدليل باللغه
ما هو التهاب الكبد الفريويس )يس(؟

هو مرض كبدى يسببه فريوس الكبد )يس(

يوجد أنواع مختلفة من الفريوسات التي تسبب التهاب 

الكبد مثل: التهاب الكبد )أ(، التهاب الكبد )ب( و التهاب 

 الكبد )يس(. يختص هذا الدليل بالتهاب الكبد 
الفريويس )يس(.

تحدث اإلصابة بالتهاب الكبد الفريويس )يس( عن طريق 

الدم عند اختالط دمك بدم شخص آخر حامل للفريوس. 

و يتلف الفريوس الكبد بشده عند اإلصابه به علام بان 

جسمك ال يستطيع االستغناء عن وظائف الكبد.

اليوجد تطعيم ضد التهاب الكبد الفريويس )يس( ولكن 

يتخلص بعض األشخاص من هذا الفريوس دون الحاجة 

للعالج بصورة تلقائية )ذاتية( خالل الستة أشهر األوىل 

من اإلصابة به ولكن يتحول التهاب الكبد الفريويس )يس(  

إىل التهاب مزمن ، طويل األمد لغالبية األشخاص املصابني 
به.

يوجد عالج لتنقية الجسم من الفريوس. و االشخاص 

الذين عولجوا من الفريوس ال ينقلون أى عدوى لألشخاص 
االخرين

ولكنهم من املمكن ان يصابوا بالفريوس مره اخرى اذا 

حدثت لهم عدوى خارجيه مره ثانيه.

التهاب الكبد الفريويس )يس(

معلومات عن الكبد

يوجد الكبد يف الجانب األمين من الجسم تحت الجزء السفىل 

من االضالع وهو أكربعضو داخيل بالجسم

الكبد عضو مهم لألسباب التالية:

يؤدي وظائف تنظيفية : يقوم الكبد بتنقية الدم من   • 
السموم والكيامويات واملواد األخري التي تدخل الجسم  

يساعد يف عملية هضم الطعام  •

يساعد يف عملية انتاج الدم و تصنيع الربوتينات بالجسم  •

والكبد عضو قوي وباستطاعته شفاء نفسه بصورة ذاتية إال أن 

اإلصابة بالفريوسات وتناول املرشوبات الكحولية وبعض املواد 

الكيميائية و بعض األدوية أو تعاطي املخدرات قد تؤدي إىل 

تلف الكبد مع الوقت و التأثري عىل وظائفه.

من املهم حامية الكبد …….. ال ميكن لإلنسان أن يحيا بدون 
الكبد ووظائفه!

ملاذا تعد املعلومات عن التهاب الكبد 

الفريويس )يس( مهمه للمهاجرين بكندا؟

35 %من حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد الفريويس )يس( بكندا 

هي بني املهاجرين ، فالتهاب الكبد الفريويس )يس( شائع 

بني املهاجرين أكرث من عامة املواطنني الكنديني. و من 

املمكن أن تكون مصابا بالفريوس بدون أن تعلم أنك مصاب 
لألسباب التالية:

عدد قليل من األشخاص عىل علم مبخاطر اإلصابة بالتهاب 

الكبد الفريويس )يس(. 40% من حاالت اإلصابه بالتهاب 

الكبد الفريويس )يس( عامليا تعود إىل املامرسات الطبية غري 

اآلمنة مثل عمليات نقل الدم امللوث، أو بسبب استخدام 

حقن )رسنجات( أو أدوات مشرتكة عند تعاطي املخدرات.

ليس مطلوبا من املهاجرين القيام بعمل فحوصات 

للتحري عن اإلصابه بالفريوسات املسببة اللتهاب الكبد 

الفريويس بأنواعه. و يطلب من املهاجرين الفحص ملعرفة 

اإلصابة مبرض الزهري، و مرض نقص املناعة املكتسبة 

)االيدز(، و مرض السل وليس مطلوبا منهم إجراء فحوصات 

ملعرفة إصابتهم بالفريوسات املسببة اللتهاب الكبد 

الفريويس )أ( و)ب( و)يس( .      

بأي أعراض. معظم األشخاص املصابني ال يرتافق  التهاب الكبد الفريويس )يس( 
بالتهاب الكبد الفريويس )يس( ال 
يشعرون بأي أعراض وال 

يكتشفون املرض إال عند 
حدوث تلف بالكبد أو عند 

إصابتهم برسطان الكبد.

يواجه املهاجرون عقبات تحول 
دون حصولهم عيل الرعاية 

الصحية أو إجراء الفحوصات. و 
عىل املهاجرين الجدد اإلنتظار 

ملدة 3 أشهر قبل حصولهم عىل 
التأمني الصحي بأونتاريو. و ال 
يحصل املهاجرون عيل الرعاية 

الصحية الكافية و يواجهون 
عقبات لغويه و ثقافية تحول 

دون حصولهم عىل الخدمات أو 
املعلومات.

الحالة الصحية ليست من 
أولويات املهاجرين الجدد إىل 

كندا. فهناك العديد من األمور 
األخرى التي لها األولوية عن 
الحاله الصحية خالل مرحلة 

عام لألرسة و تكون خدمة الطوارئ هي الخدمة عام.و يواجه العديد صعوبة يف العثور عىل طبيب املخدرات أو يؤثر عىل التغذية أو الصحة بشكل اإلستقرار األوليه بكندا. و يؤدي القلق إىل تعاطي 
الوحيدة املتوفرة لهم.

الفحص والتشخيص املبكر يؤدي إىل صحة أفضل و  
استقرار معنوي

الكبد عضو بجسم اإلنسان

ينترش التهاب الكبد الفريويس )يس( عن 
طريق الدم 

 ينترش الفريوس عن طريق الدم من خالل اإلتصال بدم
 شخص حامل للفريوس. و تحدث اإلصابة عادة عند
 حدوث جرح أو تشققات بالجلد أو يف بطانة األنف

أوالفم أو فتحه الرشج. و يعد التهاب الكبد الفريويس
  )يس( من الفريوسات القوية، وميكن أن يعيش خارج

 الجسم لعدة أيام و كذلك ميكن أن تحدث اإلصابة به
عند اإلتصال بدم جاف.

 ميكن اإلصابة بالتهاب الكبد الفريويس )يس( عن طريق
الطرق التالية:

 املامرسات الطبية غري اآلمنة والتى ال تتبع املعايري
 الوقائيه مثل العمليات الجراحية وعمليات نقل الدم

 والتطعيامت وإعادة استخدام املعدات التي مل يتم
تعقيمها )غري نظيفه(.

 عمليات نقل الدم  بكندا قبل عام 1992، و تعترب
 عمليات نقل الدم خالل تلك الفرتة الزمنية عالية

 الخطورة ألن فحص الدم الروتيني للفريوس مل يبدأ إال
 يف تلك السنة. و لذلك فإن عمليات نقل الدم تعترب

 خطرية إذا مل يتم فحص الدم. إذا حصلت عىل نقل للدم
 قبل قدومك إىل كندا، فقد تكون حصلت عىل دم مل يتم

فحصه.

 مراحل تلف الكبد

 املشاركة يف استخدام اإلبر واملعدات إلعداد وحقن
 األدوية والعقاقري، و التي ميكن أن تكون ملوثة بالدماء

 و يف بعض األحيان تكون عليها كميات صغرية من
 الدم امللوث  الذي ال تستطيع رؤيته. إن املشاركة يف
 استخدام اإلبر و املعدات حتى و لو ملرة واحدة يعد

 مخاطرة كبرية وكذلك األنابيب الزجاجية أو القصبات
 )الشفاطات( و األوراق النقدية  التي تستخدم

 الستنشاق املخدرات قد تحمل دما ملوثا من شفة
مجروحه أو من خالل نزيف أنفي لشخص مصاب.

 املشاركة يف استخدام معدات الوشم، وثقب الجسم أو
 الوخز باإلبر )الصينية( . ميكن أن يحمل الحرب واإلبر
 واملعدات  الدم امللوث وينقل التهاب الكبد الفريويس

)يس( إذا تم إعادة استخدام املعدات الغري معقمة.

 املشاركة و استعارة أدوات العناية الشخصية مثل
 أمواس الحالقة أو فرش األسنان أو مقص األظافر التي
 قد يكون عليها الدم امللوث وميكن أن تنقل التهاب

 الكبد الفريويس )يس( .عىل سبيل املثال، قد يقوم
 الحالقون، بإعادة استخدام شفرات الحالقة التي مل يتم

تعقيمها.

 املامرسة الجنسية دون وقاية مع وجود دم ملوث. عىل
 سبيل املثال مامرسة الجنس أثناء الحيض أو املامرسة
 الجنسية العنيفة أو الرشجية التي قد تؤدي إىل نقل

الفريوس.

 أثناء الحمل أو الوالدة. إن احتامل انتقال الفريوس إىل
 الجنني أثناء الحمل أو الوالدة منخفض جداً. و ال يوجد

 أي خطر من انتقال التهاب الكبد الفريويس )يس(
 خالل الرضاعة الطبيعية طاملا ال يوجد جرح أو نزف

من الحلامت.

قم بعمل الفحص املعميل 

الفحص هو الطريقة الوحيدة ملعرفة ما إذا كنت مصابا 

بالتهاب  الكبد الفريويس )يس(

يتم عمل اختبارين ملعرفة ما إذا كان لديك التهاب  الكبد 
الفريويس )يس(

االختبار األول : فحص ملعرفة وجود األجسام املضادة 

اللتهاب  الكبد الفريويس )يس(

يقوم االختبار بالبحث عن األجسام املضادة يف الجسم و التي 

قد تكونت بالدم بعد التعرض للفريوس.

يستغرق الجسم من ستة أسابيع إىل ستة أشهر إلنتاج أجسام 

مضادة كافية للظهور يف فحص الدم، بعد التعرض للفريوس. 

و تظل األجسام املضادة يف الدم حتى لو تخلص الجسم 

من الفريوس  بصورة ذاتيه )تلقائية( أو من خالل العالج، 

و وجود األجسام املضادة وحدها  يف الجسم ال يعني أن 

الشخص ميكن أن ينقل التهاب الكبد يس إىل شخص آخر. 

ويجب القيام بعمل فحص آخر  للتأكد من وجود الفريوس 
يف الدم.

االختبار الثاين: اختبار املاده الوراثيه للفريوس

و هو ما يعرف باختبار )RCP( اختبار تفاعل البلمره 

 )ANR  املتسلسل )أو اختبار املاده الوراثيه الفريوسيه

)اختبار  الحمض النووي الريبوزي( للتحقق من اإلصابة 

بالتهاب الكبد الفريويس )يس( و تعني النتيجة السلبية أن 

الشخص غري مصاب و تعني النتيجة اإليجابية أن الشخص 

مصاب بالفريوس وممكن أن ينقله اىل اآلخرين.

تحدث مع املختصني للحصول عىل 

املزيد من املعلومات عن التهاب الكبد 
الفريويس )يس( 

ميكنك اإلتصال مبنظامت خدمات استقرار املهاجرين إذا كنت 

خارج أونتاريو و لإلتصال محليا، ميكنك اإلتصال مبركز الرعاية 
الصحية الخاص بك.

و ميكنك اإلتصال عىل الرقم املخصص للمعلومات بهيئة 

الصحة العامة يف تورونتو

و هذا الرقم خاص بأونتاريو حيث يوجد مستشارين 

يتحدثون العربية واالسبانية ، الهندية، البنجابية، 

األردية، والتاغالوغية، املاندرين، الكانتونية، 

  مركز املعلومات الكندية لعالجات مرض نقص املناعة البرشية  CATIE2015 - كل الحقوق محفوظة
متت توضيحات الطب الحيوي من قبل أندريا زاريوين

طلبات مركز املعلومات الكندية لعالجات مرض نقص املناعة البرشية رقم:
مدعم من قبل وزارة  الصحية بأونتاريو و مركز الرعاية طويلة املدى

والعديد من اللغات األخرى. وميكنك 
عند االتصال، أن تتحدث بلغتك مع 

املستشار و يتم تحديد وقت ملكاملتك. 

وتقدم املشورة املجانية )بدون الحاجه 
إلعطاء بياناتك الشخصية(  عن التهاب 

الكبد وفريوس نقص املناعة البرشية، 
والصحة الجنسية . كام يتم تحويلك إىل 
عيادة يف أونتاريو لعمل الفحص الالزم. 

اتصل بالرقم املجاين يف أونتاريو 1-800-668-2437

من االثنني إىل الجمعة : 10:00 صباحاً – 10:30 مساًء

 ويف أيام السبت واألحد: 11:00 صباحاً 3:00  مساًء

املعلومات متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين:

yourlanguage.hepcinfo.ca

تذكر: 

التهاب الكبد الفريويس )يس( يتلف ويدمر الكبد. كام   • 
ينترش بطرق مختلفة عن طريق اإلتصال بالدم  امللوث  

و ميكن أن تكون مصاباً بالتهاب الكبد الفريويس )يس(   • 
لسنوات عديدة بدون وجود أعراض ، حتى وإن كان    

الفريوس يقوم  بإتالف كبدك تدريجياً  

الفحص املعمىل هو السبيل الوحيد ملعرفة ما إذا كنت   • 
مصابا بالتهاب الكبد الفريويس )يس(. يوجد عالج    

اللتهاب الكبد الفريويس)يس( و يستطيع العديد من    
األشخاص التخلص من الفريوس عند أخذهم العالج  

 ما هو الفرق بني التهاب الكبد
)يس( و )ب( و )أ( ؟

 يوجد تطعيم )لقاح( اللتهاب الكبد )أ( و )ب(
ولكن ال يوجد تطعيم اللتهاب الكبد )يس(

 ينترش التهاب الكبد ) أ( من خالل األطعمة و املرشوبات
 امللوثة بالغائط )الرباز(. ال يوجد عالج اللتهاب الكبد)أ(
 و يتعاىف معظم املصابني به بدون عالج بصورة تلقائية

)ذاتية( و تعطي اإلصابة به مناعه دامئة.

 ينترش التهاب الكبد )ب( عند تعرض دم الشخص
 لدم شخص آخر مصاب أو بالسائل املنوي أو االفرازات

 املهبليه .عىل سبيل املثال، ميكن حدوث العدوى
 عن طريق املامرسات الجنسية غري اآلمنة أو أن

 تنتقل العدوى إىل الطفل أثناء عملية الوالدة. ويعد
 التهاب الكبد )ب( من أكرث األمراض شيوعا وينتقل
 من شخص آلخر بسهولة. ومعظم األشخاص الذين
 يصابون به، يتعافون بدون أدوية )بصورة تلقائية(
 وتعطي اإلصابه به مناعه دامئة. و بالنسبة لبعض

 األشخاص، تكون اإلصابه به مزمنة وميكن للعالج أن
يبطئ و يحد من نشاط الفريوس ولكن ال يشفيه.

  التطعيم ضد التهاب الكبد) أ( والتهاب الكبد
 )ب( متوفر بكندا. إسأل طبيبك أو موظف الرعاية
 الصحية للحصول عىل التطعيم. ميكن للعديد من
األشخاص الحصول عىل التطعيم مجانا بأونتاريو.

لإلتصال: 
yourlanguage.hepcinfo.ca 
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