بٌان صحفً

رحب االتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي باإلطار العالمً الجدٌد الذي ٌهدف إلى إنقاذ
ٌُ ّ
حٌاة المالٌٌن ممن ٌعانون من االلتهاب الكبدي
ٌدعو االتحاد الحكومات إلى دعم إستراتٌجٌة منظمة الصحة العالمٌة من خالل وضع أهداف إقلٌمٌة الستئصال هذا المرض القاتل
سوٌسرا ،جنٌف األربعا ٌ 25ولٌو  - 2012رحّب االتحاد العالمً الٌوم بإطالق منظمة الصحة العالمٌة ( )WHOإلطار العمل
الخاص بااللتهاب الكبدي بمناسبة احتفال المجتمع العالمً للمصابٌن بالمرض بالٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي .وذلك تحت عنوان
"الوقاٌة من عدوى االلتهاب الكبدي الفٌروسً والتحكم فٌها :إطار عمل من أجل الجهود الدولٌة" iوالذي ٌقدم رؤٌة عالمٌة للوقاٌة
والتحكم فً االلتهاب الكبدي الفٌروسً وٌحدد أربعة محاور للعمل بالنسبة للمناطق اإلقلٌمٌة والدول لوضع استراتٌجٌات وخطط
فعالة وفقا ً ألعبائها وتحدٌاتها المحددة فٌما ٌتعلق بااللتهاب الكبدي.
صرح تشارلز جور ،رئٌس االتحاد بأن "االلتهاب الكبدي أقرب إلٌك مما تعتقد ،حٌث تشٌر التقارٌر إلى أن شخصا ً واحداً من بٌن
اثنً عشر شخصا ً تقرٌبا ً ٌعانً من االلتهاب الكبدي بً أو سً على مستوى العالم .وٌمثل إطالق إطار عمل منظمة الصحة العالمٌة
خطوة حٌوٌة فً مواجهة هذا الوباء العالمً".
وٌأتً إطالق إطار العمل بعد عامٌن من االتفاق على القرار التارٌخً لجمعٌة الصحة العالمٌة ( )WHAبشأن االلتهاب الكبدي
الفٌروسً ( )WHA63.18والذي وصف ألول مرة ما هو متوقع من الحكومات من أجل تحقٌق تحسٌنات فً التوعٌة والمراقبة
والوقاٌة والتشخٌص والعالج لاللتهاب الكبدي الفٌروسً .وتماشٌا ً مع هذا القرار ،قامت أمانة منظمة الصحة العالمٌة بإنشاء برنامج
عالمً لاللتهاب الكبدي داخل إدارة األمراض الجائحة والوبائٌة التابعة لها ،مع نقاط محورٌة فً المكاتب الستة اإلقلٌمٌة لتنفٌذ
القرار وتحقٌق األهداف المحددة فً اإلطار الجدٌد.
وواصل السٌد جور ،قائالً" :فً ظل وجود قرار جمعٌة الصحة العالمٌة واَن إطار ﻤﻨظﻤة الﺼﺤة العالﻤٍة ﻤن أﺠل العمل ،نكتسب
قوة فً مكافحة االلتهاب الكبدي ولكن ٌجب بذل المزٌد من الجهود لرفع مستوى التوعٌة حول هذا المرض القاتل .والتحدي الذي
ٌواجه الحكومات اَن هو تفعٌل هذا اإلطار الجدٌد .فمن األهمٌة بمكان أن ٌتم وضع أهداف محددة على المستوى اإلقلٌمً لضمان
تحقٌق نتائج قابلة للقٌاس".
ٌقدم الٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي فرصة للمجتمعات فً كل أنحاء العالم لالنضمام معا ً لرفع مستوى الوعً بااللتهاب الكبدي
وتعزٌز أهمٌة اتخاذ إجراءات لمواجهته .وقد أطلق االتحاد جهداً عالمٌا ً لمحاولة تسجٌل رقم قٌاسً فً موسوعة غٌنٌس لألرقام

بٌان صحفً
القٌاسٌة ،إلحٌاء الٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي  ،2012ملقٌا ً الضوء على التجاهل الكبٌر للمرض .وٌهدف الحدث إلى جعل أكبر
عدد من األشخاص حول العالم ٌؤدون فعل "ال أرى شراً وال أسمع شراً وال أتكلم بشر" لمدة  24ساعة فً أماكن متعددة حول
العالم .وتشمل الدول المشاركة فً محاولة تسجٌل الرقم القٌاسً حالٌا ً :ألمانٌا ،واسترالٌا ،ونٌوزٌلندا ،والمملكة المتحدة،
وبنجالدٌش ،ونٌجٌرٌا ،ومالٌزٌا ،والهند ،ورومانٌا ،والصٌن ،وأوكرانٌا ،وكندا ،والٌابان .وهناك أٌضا ً حملة "ال أرى شراً وال
أسمع شراً وال أتحدث بشر" على توٌتر ( )seehearspeakno#التً تشجع األشخاص على إرسال صورهم الشخصٌة على
توٌتر وهم ٌؤدون إحدى اإلٌماءات الثالثة (أو مجموعة من ثالثة أشخاص ٌؤدون الثالثة إٌماءات) مع إضافة الصورة أللبوم صور
متنامً العدد على اإلنترنت.
ٌعانً  500ملٌون شخص تقرٌبا ً من االلتهاب الكبدي بً أو سً حول العالم .وإذا لم تتم معالجته والسٌطرة علٌه ،فقد ٌؤدي هذا
إلى تندب كبدي متقدم (تلٌف كبدي) ومضاعفات أخرى تشم ل سرطان الكبد أو الفشل الكبدي ،كما أن اإلصابة بااللتهاب الكبدي بً
وسً معا ً تسبب وفاة ملٌون شخص تقرٌبا ً كل عام.

###

االتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي
ٌقدم االتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي القٌادة العالمٌة وٌدعم المساعً التً من شأنها وضع حد لضحاٌا المرض وتحسٌن حٌاة
األشخاص الذٌن ٌعانون من االلتهاب الكبدي الفٌروسً بً وسً .وهدفنا النهائً هو العمل مع الحكومات الستئصال هذه األمراض
من هذا الكوكب من خالل أفضل توعٌة ووقاٌة ورعاٌة ودعم وإتاحة العالج للجمٌع.
واالتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي هو منظمة غٌر حكومٌة تضم أكثر من  140عضواً من منظمات المرضى فً أكثر من  60دولة.
وٌُدار االتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي بواسطة مجلس إدارة ٌتكون كلٌا ً من مرضى االلتهاب الكبدي بً أو سً وٌنتخبه مجموعات
المرضى من المناطق العالمٌة الستة لمنظمة الصحة العالمٌة :أفرٌقٌا واألمرٌكتٌن وشرق المتوسط وأوروبا وجنوب شرق آسٌا
وغرب المحٌط الهادئ .لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارةwww.worldhepatitisalliance.org :
االتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي  -نطمح لعالم خال من االلتهاب الكبدي الفٌروسً بً و سً.
الٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي:
ٌشهد ٌوم ٌ 28ولٌو  2012قٌام االتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي بتنظٌم الٌوم العالمً الخامس لاللتهاب الكبدي ،وٌ َُعد الٌوم العالمً
لاللتهاب الكبدي واحداً من بٌن أربعة أٌام فقط اعتمدتها رسمٌا ً منظمة الصحة العالمٌة والدول األعضاء بها ،وعددها  194دولة،

بٌان صحفً
لتكون أٌاما ً عالمٌة للتوعٌة ضد أمراض معٌنة .والهدف بالنسبة لعام  2012هو االستمرار فً رفع مستوى الوعً ضد االلتهاب
الكبدي المزمن بً وسً حول العالم والدفع نحو تغٌٌر فً السٌاسات من أجل تحسٌن النتائج الصحٌة للمرضى من خالل الحملة
"هذا هو االلتهاب الكبدي ...إنه أقرب إلٌك مما تعتقد" .والفكرة تستند إلى فكرة حملة العام الماضً المتمثلة فً عبارة "هذا هو
االلتهاب الكبدي ...إعرفه .واجهه .الجمٌع ُمهدّد بدا االلتهاب الكبدي ،فً كل ّ مكان".
المراجع
i

منظمة الصحة العالمٌة .الوقاٌة من عدوى االلتهاب الكبدي الفٌروسً والتحكم فٌها :إطار عمل من أجل الجهود الدولٌة .تم النشر فً ٌولٌو  .2012مُتاح فً
الموقعhttp://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Framework/en/index.html :

