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االتحاد العالمي لاللتهاب الكبدي

هذا هو االلتهاب الكبدي…

اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي  :2011موضوع ومواد الحملة
موضوع وشعار الحملة
نظرًا ألن موقف االلتهاب الكبدي يختلف بين الكثير من الدول ،فقد احتجنا إلى موضوع يتسم بالشمولية ،ويتسع بما فيه
الكفاية الستيعاب كافة الرسائل المحلية التي تم تطويرها بواسطة المنظمات غير الحكومية ،والحكومات وكذلك المنظمات
األخرى المشاركة ،بينما في نفس الوقت يربط بشكل واضح بين األنشطة التي تتم حول العالم كجزء من برنامج اليوم العالمي
لاللتهاب الكبدي.

هذا هو االلتهاب الكبدي...
هكذا ،تم اختيار عنوان "هذا هو االلتهاب الكبدي "...لموضوع هذا العام
لليوم العالمي لاللتهاب الكبدي .هذا الموضوع يسمح لنا بالتركيز على
العديد من الجوانب المختلفة لمرض االلتهاب الكبدي وتأثيرها على
االنسان .وهو تطوير لمفهوم "هل أنا رقم 12؟" والذي قدمه االتحاد
العام الماضي.
وعالوة على ذلك ،فإن الشعار الذي تم اختياره ليكون عالمة مميزة تحت
مظلة "هذا هو االلتهاب الكبدي  "...هو:
Know it. Confront it. Hepatitis affects everyone, everywhere.
(اسيتم تأكيد الترجمة من قبل منظمة الصحة العالمية)

مواد الحملة
سيكون هناك مجموعتان من المواد.
إحداهما ستكون مواد منظمة الصحة
العالمية  WHOالرسمية (مثل الملصق)
والتي ستستخدم الموضوع الشامل
والشعار .هذه المواد ستكون متاحة
أمام أي شخص للتنزيل واالستخدام
من الموقع الرسمي لمنظمة الصحة
العالمية  W H Oوستحمل شعار
المنظمة .المجموعة الثانية من
المواد سيتم إنتاجها بواسطة االتحاد

وسيكون لها نفس الطابع بالضبط
الذي تحمله مواد منظمة الصحة
العالمية  WHOلذا من الواضح أنهم
سيشكلون سويًا جز ًءا من نفس الحملة
ولكن سيتم تخصيصهم .وبالتالي،
على سبيل المثال ،ستكون قادرًا على
إدراج رسائلك المحلية الخاصة وكذلك
تفاصيل االتصال الخاصة بك .وستحمل
جميعها شعار االتحاد بد ً
ال من منظمة
الصحة العالمية  WHOحيث إنهم

مدونة
كجزء من مشروع تجديد الموقع
اإللكتروني لالتحاد ،سنقوم بإنشاء
صفحة مدونة إلكترونية جديدة والتي
ستتحول إلى معرض لمدوني مرض
االلتهاب الكبدي حول العالم.
نرحب جدً ا بمشاركة كافة المدونين اإللكترونيين الجدد ،بربط
مدوناتهم الحالية إلى صفحتنا الجديدة .وبهذه الطريقة،
سنكون قادرين على تعزيز عملهم.
إذا كنت تعرف أي من المدونين اإللكترونيين من أي دولة
في أي لغة ،ممن قد يكونون مهتمين بالمشاركة في هذا
المشروع ،يرجى إرسال كافة بيانات االتصال الخاصة بهم على
العنوان contact@worldhepatitisalliance.org

مخصصون ،وال ترغب منظمة الصحة
العالمية في أن يستخدم شعارها
على أي شيء لم يتم اعتماده بالكامل.
ستتمكن من تخصيصهم على
اإلنترنت باستخدام أداة بسيطة ثم
حفظهم في تنسيق خاص إلرسالهم
إلى المطابع .وسيكونون جاهزين
للتخصيص والتنزيل من موقعنا
الرسمي بنهاية شهر إبريل.

من المفترض أن جميع مكاتب
منظمة الصحة العالمية في
العالم سوف تشارك في اليوم
تبعا
العالمي لاللتهاب الكبديً ،
للتوجيهات الخاصة بالمنظمة
في جنيف.
لتتأكد من حدوث ذلك ،نود أن نذكرك باالتصال بمكتب
منظمة الصحة العالمية  WHOالمحلي في بلدك وسؤالهم
عن مخططاتهم بالنسبة لليوم العالمي لاللتهاب الكبدي.
وهذا قد يساعدك ً
أيضا على المشاركة مع حكومتك حيث إن
مكاتب المنظمة ترتبط بعالقات وثيقة على أعلى المستويات
مع وزراء الصحة.
يمكنك العثور على بيانات االتصال بكافة مكاتب منظمة
الصحة العالمية حول العالم على موقعنا:
_http://worldhepatitisalliance.org/Libraries/2010_WHD
Postcards/WHO_Offices_contacts_1.sflb.ashx
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يسعدنا أن نرحب باألعضاء الجدد في االتحاد:

هذا هو االلتهاب الكبدي…

جمعية ( )PAHALللوعي العام بالمنهج الصحي للحياة
الهند
diwakartejaswi@yahoo.com
عضو ليس له حق التصويت (منطقة جنوب شرق آسيا)
مؤسسة Patient Welfare
بلجيكا
info@hepatitisc.be
عضو ليس له حق التصويت (منطقة أوروبا)
جمعية Hope Life
غامبيا
hlclife@yahoo.com
عضو ليس له حق التصويت (منطقة أفريقيا)
جمعية Hep Help Klub
سلوفاكيا
vesna@nextra.sk
عضو ليس له حق التصويت (منطقة أوروبا)

التمييز العنصري في مكان العمل (الصين)
يعاني نحو  93مليون شخص في
الصين من اإلصابة بااللتهاب الكبدي
 Bونحو  40مليون شخص بااللتهاب
الكبدي  .Cوعلى الرغم من أن هذا
العدد الهائل من المصابين ،نجد أن
ممارسة التمييز العنصري أمر شائع
ضد مرضى االلتهاب الكبدي  Bو
 -Cفنحو  45%من هؤالء المصابين
يتعرضون للتمييز في مكان العمل
و  10.55%منهم ال يتمكن من الذهاب
إلى المدرسة أو الجامعة .والعديد من
األشخاص تمت إقالتهم ببساطة
لمجرد إصابتهم بالمرض ،أو قاموا
باالنتحار (أو حتى قتلوا رؤساءهم في
العمل) .وهناك مفهوم شائع بأنه
يمكن انتقال فيروس  Cو Bعن طريق
تبادل األحضان أو القبالت أو مشاركة

أواني الطعام ،وهذا المفهوم تمت
تغذيته بواسطة اإلعالنات المضللة
وقلة الوعي بالصحة العامة .تحاول
الحكومة أن توقف ممارسة التمييز
العنصري ضد مرضى االلتهاب الكبدي
وقامت بحظر إجراء اختبار فيروس
االلتهاب الكبدي اإلجباري في المدارس
والجامعات وأماكن العمل .ولكن ال
يزال يقف حائ ً
ال أمام جهودهم،
قلة الوعي العام وعدم تحري دقة
المعلومات حول مرض االلتهاب
الكبدي.
على خط  Innoالساخن ،نساعد
األشخاص المصابين بالمرض على
ا لدفاع عن حقو قهم و تلبية
احتياجاتهم النفسية .ذات مرة
من المرات اتصلت بنا إحدى عامالت

المصانع الستشارتنا حول ما الذي
يمكنها عمله لتحمي نفسها من
اإلصابة بالعدوى من رفيق سكنها
المصاب بعدوى فيروس  Bوالذي
قام بتقبيلها على خدها .وفي حالة
أخرى اتصل بنا عامل ذكر ليسألنا
كيف يمكنه أن يكذب على رئيسه
في العمل ،والسبب في ذلك هو
شروعهم في إجراء اختبار للدم
لجعل المصنع "خاليًا من االلتهاب
الكبدي" .وفي كلتا الحالتين قمنا
بمساعدتهم على التعامل مع
مخاوفهم ومع ما يتعرضون له من
معامالت غير عادلة.
بقلم دي لي ،مدير منظمة Inno
لتنمية المجتمع.

رفع درجة الوعي :سباق للجري في هونغ كونغ
باإلضافة إلى المنافسة على تحقيق أفضل رقم في
السباق ،سيقوم المتسابقون ً
أيضا برفع شعارات
مناهضة للتمييز العنصري  -ألول مرة هذا العام
سيقوم مجموعة من العدائين بالمشاركة في
سباق ماراثون هونغ كونغ  2011لرفع درجة الوعي
بااللتهاب الكبدي  Bفي العالم والمساعدة على
التخلص من التمييز العنصري .وقال متحدث عنهم
"زايو زينهووا" أنهم قد قاموا بالجري في  13مدينة
في الصين ذاتها ،وستكون هونغ كونغ المدينة
رقم  .14إنها أول خطوة " :فال يمكن إيقاف التمييز
العنصري بين يوم وليلة"

فعاليات اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي
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أصبح اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي اآلن محط االهتمام على المستوى الرسمي لزيادة الوعي العام وفرصة إللقاء الضوء على
المشكالت التي يعاني منها  500مليون شخص في كافة أنحاء العالم .وهناك ثمة طرق عديدة يمكن من خاللها لمجموعات
ً
فارقا:
المرضى القيام بشيء قد يشكل

هذا هو االلتهاب الكبدي…

بيرو

في بير و  ،تخطط جمعية
كو ميتيه تشيو د ا د ا نو د ي
لو تشا لمكا فحة ا ال لتها ب
الكبدي بالتعاون مع وزارة
الصحة ببيرو لتنظيم حملة
شاملة تستهدف خبراء الصحة
والسكان على نطاق واسع.
وسيشارك فيها ً
أيضا اإلعالم
المحلي والدولي

وسيتم كذلك بث رسالة اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي على
راديو  .DJsسيتم توزيع كتيبات ومنشورات ،وسيتم التشجيع
على تلقي التطعيمات وإجراء اختبار االلتهاب الكبدي  .Bكما
تقوم حاليًا جمعية تشيودادانو بالتعاون مع االتحاد بإعداد
أماكن خاصة للوحات إعالنية تعرض ملصقات تحمل موضوع
حملة هذا العام (هذا هو االلتهاب الكبدي )...في ليما.

تم مؤخرًا عقد اجتماع الجمعية
األوروبية لدراسة الكبد ()*EASL
لعام  2011في برلين والذي كان
زحاما عما قبل،
جدول أعماله أكثر
ً
وساهم في حشد الكثير من
المعلومات الهامة حول أحدث
التطورات في مجال االلتهاب
الكبدي.

ً
مكثفا من نحو  8000مشارك ،وتمت دعوة االتحاد
شهد المؤتمر حضورًا
لحضور إحدى ندواته :عن التهاب الكبد الفيروسي" ،نداء للعمل" ،وللحديث
إلى الصحافة الرسمية الخاصة بالمؤتمر والتي أطلقت الحدث لتبين اآلراء
ووجهات النظر الخاصة بالمرضى .وعالوة على ذلك ،فقد قام االتحاد ،على
مدار أربعة أيام ،بعقد عدة اجتماعات هامة مع مجموعات من المرضى
األوروبيين والخبراء الرواد والباحثين وخبراء منظمة الصحة العالمية WHO
 HQومراكز مراقبة األمراض والوقاية منها  CDCوالرعاة الحاليين/المرتقبين.
لمزيد من المعلومات حول المؤتمر وملخص بفعالياته ،نرجو منك زيارة
الرابط التاليhttp://www.easl.eu/_the-international-liver-congress/ :
general-information
*  EASLأكبر الجمعيات األوروبية التي تضم األطباء والعلماء المختصين
بأمراض الكبد .يسرنا أن نعلن أن جمعية  EASLقد قامت الشهر الماضي
بتجديد التزامها بشراكتها مع االتحاد في مكافحة االلتهاب الكبدي
الفيروسي.

إن االتحاد العالمي لاللتهاب الكبدي ليشعر بالحزن العميق لوفاة البروفسير بلومبيرج غير المتوقعة.
فأبحاثه العميقة على فيروس االلتهاب الكبدي  Bكانت حاسمة للغاية في مكافحة مرض االلتهاب
الكبدي المزمن .وقد كان القرار الذي اتخذته نحو  193دولة أعضاء في منظمة الصحة العالمية في مايو
من العام الماضي لتأريخ يوم ميالده كي يكون اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي خير دليل على التقدير
الشديد لهذا العالِم الجليل والذي حظي به من العالم أجمع .وإن االتحاد ليشعر بالفخر الشديد كونه
َ
شرُف بالبروفسير بلومبرج كأحد األعضاء الذين أسسوا هيئة الصحة العامة الخاصة به ،ويود أن يعرب
عن خالص تعازيه إلى أسرته.

الرئيس
تشارلز جور
أمانة االلتهاب الكبدي C
(المملكة المتحدة)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
المنطقة األفريقية
ثيوبالد أوسو-أنساه
مؤسسة ثيوبالد لاللتهاب الكبدي B
(غانا)
theobald2003@yahoo.com
منطقة األمريكتين
مايكل نينبرج
المشروع التعليمي لاللتهاب الكبدي
(الواليات المتحدة األمريكية)
mhninburg@hepeducation.org
منطقة الشرق األوسط
نادي شيعا
السلوك اإليجابي تجاه االلتهاب الكبدي
(لبنان)
nadychaia@positivehepattitude.org

منطقة أوروبا
داليبور روزيك
االلتهاب الكبدي Hepatos
(كرواتيا)
dalibor@hepatos.hr
منطقة جنوب شرق آسيا
هيومايون كابير ،المدير اإلداري
مؤسسة الكبد في بنجالديش
(بنجالديش)
dr.kabirhumayun@gmail.com
منطقة آسيا المطلة على الهادئ
أنتونج تزشينج ونج
مؤسسة Asiahep Hong Kong
المحدودة
(هونغ كونغ ،الصين)
pepsiblue@gmail.com

