
 
 

    

  

  
  
  رسالة

  علوانال الدين الدكتور عالء
  لعامليةملنظمة الصحة ا املدير اإلقليمي

  قليم شرق املتوسطإل

  مبناسبة
   اليوم العاملي اللتهاب الكبد 

  2012يو ل/يو متوز 28

 اليت تدخل إىل اجلسم عن طريق جموعة من الفريوساتمبعدوى المراض اخلطرية، اليت تسببها األالتهاب الكبد من 
أو التعرض  ،اذ ُسُبل احلماية واألمانأو التعرض لنقل الدم دون اخت ،أو شرب املاء امللوث ،استهالك الطعام امللوث

  .لسوائل من جسم مريض بالتهاب الكبد

وقد يفضي إىل املوت. بل قد يكون التهاب الكبد حاداً، وقد يأخذ مساراً مزمناً، وقد يؤدي إىل مضاعفات خطرية، 
هلم.  شخاص املخالطنييصيب األكما يف العامل،   شخصاً واحداً من بني كل اثين عشر  الفريوسي ويصيب التهاب الكبد

الدم مها التهاب الكبد عن طريق ما يقرب من مخسمئة مليون مصاب بالتهاب الكبد املزمن من منطني ينتقالن  وهنالك
الكبد، ومن بني ب نتيجة مضاعفات ذات صلة كل عام  ميوت ما يقرب من مليون شخصو  ،"يب" والتهاب الكبد "سي"

  بد.أكثر تلك املضاعفات شيوعاً سرطان الك

ويف اليوم الثامن والعشرين من متوز/يوليو من كل عام، حيتفي العامل يف شىت أرجائه باليوم العاملي اللتهاب الكبد، 
وعي الناس  يف عام ألفني وعشرة، ليكون فرصًة إلذكاء فقد خّصص وزراء الصحة يف مجعية الصحة العاملية هذا اليوم

  ن عمله للوقاية منه وملكافحته.بالتهاب الكبد، وللفت انتباههم إىل ما ميك
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، إال أن بعض بلدان اإلقليم الفريوسي سائر أرجاء إقليم شرق املتوسط مجيع أمناط التهابات الكبديف  نصادفو 
". ويف إقليم شرق إيتعاين من معدالت أكثر ارتفاعاً من أي بلد آخر يف العامل من التهاب الكبد سي والتهاب الكبد "

سبعة عشر مليون شخص وهم مصابون بالتهاب الكبد سي، كما يصاب ما يقرب من امنا هذه يف أياملتوسط، يعيش 
  أربعة ماليني وثالمثئة ألف شخص كل عام بعدوى التهاب الكبد "يب".

 وحول الطرق الناجعة للوقاية منه الكبد، أمناط انتقال التهابوقد مجَّعت منظمة الصحة العاملية بيِّنات جيدة حول 
 أال ومها، الفريوسي من منطني من أمناط التهاب الكبد شكل كبريبسيقي توفري الطعام اآلمن واملياه اآلمنة ف .فحتهوملكا

، أما يف املرافق الصحية، فإن حتّري الدم ومنتجات الدم، واملمارسة اآلمنة "ي"إهاب الكبد والت "ألف"التهاب الكبد 
والتهاب  "يب"خطر العدوى بالتهاب الكبد خفض دي إىل للحقن، والعمل يف عيادات طب األسنان النظيفة، سيؤ 

ا زيادةأما على صعيد اجملتمع وصعيد األفراد، فإن ثـَمَّة ممارسات سلوكية حمّددة  الكبد "سي". خطر العدوى  من شأ
من ِقَبل املعاجلني الشعبيني  تكرار استخدام شفرات احلالقة أو احملاقن ،على سبيل املثال ،زيادة ملموسة، ومن ذلك
، هذا إىل جانب السلوكيات احملفوفة باملخاطر، مثل التشارك يف استخدام اإلبر عند تعاطي والقائمني بعمل الوشم

  املخدرات باحلقن.

عام من فاعتباراً إال أن جعبتنا ال ختلو من أنباٍء سارة، فقد أصبح هناك لقاح فعَّال للوقاية من التهاب الكبد "يب". 
يف برامج التمنيع  "يب"ألفني وأحد عشر، أدرج سبعة عشر بلدًا من بلدان إقليمنا الثالثة والعشرين لقاح التهاب الكبد 

محاية من مما مينحهم  ،ما يزيد على مثانني باملئة من أطفال هذه البلدان ثالث جرعات من اللقاح ىلديها. وهكذا تلق
ا م، وحنن نواصل العمل مع ماطيلة حيا "يب"العدوى بالتهاب الكبد  على محاية  تبقى من بلدان اإلقليم ملساعد

  يف املستقبل القريب. مواطنيها

كما تعمل منظمة الصحة العاملية بتعاون وثيق مع البلدان لضمان سالمة وجودة الدم ومنتجات الدم، وتوافر الدم 
ءة لتلبية احتياجات مجيع من يلزمهم نقل الدم. مث إن ومنتجاته، وضمان العدالة يف الوصول إليها، واستخدامها بكفا

 ،وعلى الرعاية ،تستدعي تركيزًا قويًا على التحري "سي"والتهاب الكبد  "يب"التهاب الكبد للعدوى بالطبيعة املزمنة 
 مع هذا املتعايشنينوعية حياة ماليني األشخاص  حتسني نستطيع ،وبالتدبري املالئم ،وعلى املعاجلة، فبالكشف الباكر

  املرض.

يف أيامنا هذه يستأثر باالهتمام أكثر من أي  الفريوسي ومما يبعث يف النفوس الغبطة والسعادة، أن التهاب الكبد
يف شىت أصقاع األرض باليوم العاملي اللتهاب الكبد للمرة األوىل  اجملتمعات احملليةالكثري من  توقت مضى، فقد احتف

ية رفع مستوى الوعي، فإننا قد ارتضينا هذا العام شعارًا لليوم العاملي اللتهاب الكبد هو يف العام املنصرم، ونظرًا ألمه
  ".، وواجههفتعرف عليه"التهاب الكبد أقرب إليك مما تظن، 

اختاذها، واجملتمع املدين، بصنع القرارات و ب املعنينيإننا نقف اآلن يف حلظة فارقة لنا مجيعاً؛ وإنين أناشد اليوم مجيع 
، وأرباب املهن الصحية، ىاألكادميية، وجمموعات املرض والدوائرملؤسسات اخلريية، واملنظمات اليت ال تستهدف الربح، وا

ة هذا الوباء الصامت صفاً  ، وللوقوفوجمتمعات الصحة العمومية يف اإلقليم، وأحثهم مجيعًا على توحيد جهودهم جملا
  واحداً لقهره ودحره.
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يصيب من  نادراً ما هكن الوقاية منه؛ صحيح أن كل واحٍد منا معّرض لإلصابة به، إال أنإن التهاب الكبد مرض مي
اختذ االحتياطات للوقاية منه، فلننتبه هلذا املرض اخلطري، وإىل الطرق اليت ينتقل عربها من مريض آلخر، وإىل كيفية 

  محاية أنفسنا منه.

من حتقيق التغيري إىل األفضل، فلنعمل معاً، يدًا بيٍد، للوصول إىل لدينا الوسائل واألدوات اليت متكِّننا  إننا اآلن
  األفضل، فبعملنا متضافرين نستطيع حتقيق املزيد.


