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ما هو؟
ب الكث�ي من الكحول، أو تأكل الكث�ي من الطعام، فسيحول جسمك  يكون الكبد السليم خالًيا من الدهون أو يحتوي عىل كمية قليلة جًدا منها، ولكن إذا كنت ت�ش

ي خاليا الكبد 
اكم الدهون �ف ي جميع أنحاء الجسم، ح�ت داخل خاليا الكبد. وعندما ت�ت

بعض السعرات الحرارية الزائدة إىل دهون، ثم يتم تخزين هذه الدهون �ف
: ي من خطر اإلصابة بما يىلي . يمكن أن يزيد الكبد الده�ف ي بمرور الوقت، فإنها تسبب مرض الكبد الده�ف

تندب الكبد )تليف الكبد(	 
داء السكري 	 
ارتفاع ضغط الدم	 
نوبات ألمراض وعائية قلبية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية	 
بعض أنواع ال�طان	 

ي قابل للشفاء. الخ�ب السار هو أن مرض الكبد الده�ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
: قد يشجعك طبيبك العام عىل القيام بالتاىلي

ي )تجنب فقدان الوزن ال�يــــع ألنه قد يزيد من تلف الكبد( 	 
إنقاص وزنك واإلكثار من النشاط البد�ف

وبات المحالة 	  تجنب الدهون المشبعة والكربوهيدرات البسيطة والم�ش
ي دمك ضمن النطاق المستهدف.	 

المحافظة عىل مستويات السكر �ف
ول	  ف وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليس�ت التقليل من أي عوامل خطر عىل القلب واألوعية الدموية مثل التدخ�ي
ب الكحول	  التوقف عن �ش

نامج إىل إنقاص الوزن تدريجًيا )حواىلي ربــع إىل نصف  نامج للسيطرة عىل الوزن. يهدف ال�ب ي من زيادة الوزن، فسوف يوصي طبيبك العام ب�ب
إذا كنت تعا�ف

ي تغذية أو إىل خدمة “معلومات عن 
ي األسبوع( إىل أن تبلغ وزنك المثاىلي بالنسبة لطولك وخلفيتك اإلثنية. يجوز أن يحيلك طبيبك العام إىل أخصا�ئ

كيلوغرام �ف
ي للرعاية والعالج إذا كانت حالتك حادة أو معقدة.

السعي للتمتع بالعافية والتدريب” )انظر “ما هي أنواع الدعم المتاحة؟”(. قد يحيلك طبيبك العام إىل أخصا�ئ

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
ي مراقبة وظائف الكبد لديك )بإجراء فحص الدم( 

ي مقابلتك كل 6 إىل 12 شهٍر اعتماًدا عىل مدى خطر إصابتك بتلف الكبد. وسيستمر �ف
غب طبيبك العام �ف س�ي

ي ذلك:
والقيام بوزنك، باإلضافة إىل التحقق من وجود أية أعراض ألمراض الكبد، بما �ف

ء الدم    	  ي
ي ذلك �ت

ء، بما �ف ي
الغثيان أو ال�ت

فقدان الشهية	 
انتفاخ البطن	 
اإلصابة بسهولة بالكدمات 	 
ي الجلد تشبه خيوط العنكبوت 	 

عروق �ف
الطاقة المنخفضة واإلعياء 	 
 ضمور العضالت   	 
  فقدان الوزن       	 
االرتباك 	 

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
ي التغذية أو مدرب الصحة.	 

ي أوصاك بها طبيبك العام أو أخصا�ئ
ات عىل النظام الغذا�ئ اتبع أي تغي�ي

ي معينة تتوافق مع ظروفك.	 
؛ وقد يوصيك الطبيب بأنواع نشاط بد�ف ي

مارس النشاط البد�ف
تناول أدويتك عىل النحو الذي وصفه لك طبيبك	 
ف	  تجنب تناول الكحول والتدخ�ي
اعرض نفسك عىل الطبيب بانتظام.   	 

ي مرض الكبد الده�ف
ة معلومات عن حالة صحية  ن�ش

ي 2020
ين الثا�ف /ت�ش ي نوفم�ب

صدرت �ف



مرض الكبد المدهن

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟ 
خدمة “معلومات عن السعي للتمتع بالعافية والتدريب”

ي التمارين 
ي تغذية أو إىل خدمة “معلومات عن السعي للتمتع بالعافية والتدريب” لمساعدتك عىل بلوغ أهدافك �ف

يمكن أن يحيلك طبيبك العام إىل أخصا�ئ
لك.  ف ي م�ف

الرياضية والوزن )انظر “ما هي أنواع الدعم المتاحة؟”(. وهي خدمة دعم هاتفية مجانية يمكنك استخدامها لمدة تصل إىل 6 أشهر وأنت مرتاح �ف
gethealthynsw.com.au اتصل عىل الرقم 258 806 1300 أو اطلع عىل الموقع

ن صحة كبدي؟ ي تحس�ي
كيف يمكن�ن

ّ تناولها؟ ي علي
ما هو الدواء/األدوية ال�ت

؟         ي
 ما هي األعراض الجانبية ألدوي�ت

ي يجب أن أقلق لوجودها؟
ما هي األعراض ال�ت

هل أنا عرضة ألي مضاعفات إضافية؟

ي علي تفاديها؟       
ي ينبعن

ماهي األغذية ال�ت

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

أين يمكنني معرفة المزيد؟
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