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  اجتماع تقني
  التهاب الكبد في مصر

    الجلسة أهداف

  إىل: اجللسة دف

 ؛البلدان يف اجتماعية وتكاليف كارثية تأثريات من الكبد التهاب كشف عدم يسببه ما •
 ؛وللمكافحة للوقاية مشويل أسلوب عرض •
 .له واالستجابة مصر يف الكبد التهاب وضع دراسة حالة ضعر  خالل من واملعارف اخلربات تبادل •

  للمناقشة ونقاط األساسية المعلومات

 على الثقل خمتلف أعباء تلقي مشكلة وهي العمومية، الصحة يف العاملية الصحية املشكالت من الكبد التهاب يعترب
 معرضة أخرى ماليني أن كما واملوت، العجز مهل لتسبب عام كل الناس ماليني وتصيب العامل، يف البلدان وعلى األقاليم
 لنقل مصدر وهم متفاقمة، صحية بنتائج لإلصابة معرضون بالعدوى فعلياً  املصابني أن جانب إىل بالعدوى، اإلصابة خلطر

 على يستحقه الذي باالهتمام الفريوسي الكبد التهاب حيظ ومل حوهلم، اآلخرين من حصره يصعب عددٍ  إىل العدوى
 التهاب من للوقاية شامل أسلوب تبين إىل يدعو قراراً  العاملية الصحة مجعية اعتمدت عندما 2010 عام حىت العاملي الصعيد
  .18-63ع ص ج القرار وهو ومكافحته، الكبد

 الكبد، يف حادة أو مزمنة اتالتهاب تسبب قد فريوسات وهي وياء، وسي وباء ألف الكبد التهاب فريوسات وتنتقل
 لعدوى التعرُّض خالل من أو وياء)، ألف (الفريوسان ملوث ماء شرب أو ملوث طعام استهالك خالل نم رئيسي بشكل
 حالة ألف 400و مليون أن إىل التقديرات وتشري .وسي) يب (الفريوسان األخرى الدم سوائل أو املين أو الدم طريق عن

 العامل، يف عام كل حتدث ياء بالفريوس تهابال من جديدة حالة مليون 20و ألف بالفريوس الكبد التهاب من جديدة
  العامل. يف وسي باء بالفريوس املزمن الكبد بالتهاب مصاب مليون 500 من يقرب ما هناك أن كما

 وسي باء الفريوسي الكبد التهاب ويعد املليون، يقرب ما الفريوسي الكبد التهاب إىل تُعزى اليت الوفيات عدد ويبلغ
 الرئيسية اخلطر عوامل أما احلاالت. من %78 عن مسؤوالت فهما العامل، يف الكبد لسرطان الرئيسي السبب جمتمعني
 باحلقن، املخدرات وتعاطي الطبية، والعمليات الدم، ونقل اآلمن، غري احلقن فهي وسي باء الكبد بالتهاب للعدوى
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 بالتهاب العدوى انتشار معدالت فيضخت املمكن من فإن وهكذا العدوى. من الوقاية وسائل اختاذ دون اجلنس وممارسة
 وممارسات العدوى ومكافحة للدم، اآلمن النقل اسرتاتيجيات تنفيذ خالل من عواقب من عنه ينجم وما سي الكبدي
  املهنية. السالمة تدابري واختاذ اجلنسية، املمارسات يف املخاطر من احلد وممارسات اآلمن، احلقن

  اإلقليم في التحديات

 باء الفريوسي الكبد التهاب بعدوى تصاب نسمة مليون 4.3 من يقرب ما أن املتوسط شرق إقليم يف اتالتقدير  تشري
 الكبد التهاب انتشار معدل أن ويقدر عام، كل سي الفريوسي الكبد التهاب بعدوى تصاب نسمة 800 000 وأن

 إىل تشري التقديرات فإن اإلمجال، وجه وعلى ،%10 وباكستان مصر يف تفوق وقد %4.6و %1 بني ترتاوح سي الفريوسي
 باء الكبد بالتهاب العدوى خطر ويكون سي، الفريوسي الكبد بالتهاب العدوى من تعاين اإلقليم يف نسمة مليون 17 أن

 السكان جممل من %55 على يزيد ما والصومال والسودان واليمن وباكستان أفغانستان هي بلدان مخسة يف مرتفعاً 
 الكبد التهاب عبء إن بلداً. 17 وعددها اإلقليم يف البلدان بقية يف معتدالً  يكون كما اإلقليم، يف بالعدوى املصابني
ما رغم معروف، غري ياء وبالفريوس ألف بالفريوس   اإلقليم. بلدان من العديد يف هلما فاشيات حدوث ورغم متوطنان، أ

 يتوخى العامة الصحة يف أسلوباً  املتوسط لشرق العاملية الصحة ملنظمة اإلقليمية اللجنة اعتمدت ،2009 عام ويف
 حبلول اخلامسة سن دون األطفال بني %1 من أقل إىل ليصل باء الفريوسي الكبد بالتهاب العدوى انتشار معدل خفض
 للتصدي وللمكافحة للوقاية اإلقليم ألوضاع مالئمة اسرتاتيجيات تصميم املطلوب ومن ).5 /ق56 إ م/ل (ش 2015 عام
  الكبدية. االلتهابات من األمناط هلذه

 وصف اليت العاملية االسرتاتيجية وفق شامل؛ أسلوب اتباع خالل من هلا يالتصدّ  ميكن اليت التحديات من عدد وهناك
 وبناء والوقاية، د،والرتصُّ  والتوعية، فاملعار  من: كالً  تغطي إذ ؛18- 63ع ص ج العاملية الصحة مجعية قرار يف بالتفاصيل
 الدول ومع الشركاء مع بالتنسيق العاملية الصحة منظمة وتعمل واملتابعة. والرعاية واملعاجلة للتشخيص الالزمة القدرات
 ريضرو  املعنية األطراف مجيع قبل من جبارة جهود بذل أن الواضح ومن املالئمة، واملنتجات األدوات إعداد على األعضاء
    إليها. حيتاجون ملن واملعاجلة والرعاية الوقاية إلتاحة

  مصر

 اللتهاب االنتشار معدالت أعلى من تعاين مصر أن 2008 عام مصر يف أجري الذي الصحي الدميوغرايف املسح أوضح
 حسابية مناذج ىعل املستندة التقديرات وأشارت عاماً)، 59 – 15 العمرية الفئة يف %98( العامل يف سي الفريوسي الكبد
 شخص ألف 40 وأن الصحية، الرعاية تقدمي مواقع ضمن معظمها ويف عام، كل تقع الزالت حالة ألف 150 أن إىل

 من صغرية نسبة أن إال التأسيس، جيد معاجلة برنامج هناك نعم، الكبدية. األمراض بسبب عام كل مصر يف ميوتون
 من مصري جنيه مليون 800 املصرية احلكومة فيه تنفق الذي الوقت ويف ،به بالتغطية ينعمون للمعاجلة املؤهلني املرضى
  .املوظفني ونقص التمويل نقص من تعاين الوقاية برامج فإن وللمقارنة سي، الكبد التهاب معاجلة على الصحية ميزانيتها

 الوطنية االسرتاتيجية أعدت 2008 عام ويف الكبد، التهاب ملكافحة املصرية الوطنية اللجنة أنشئت 2006 عام ويف
 العدوى وقوع معدالت إلنقاص الوقاية وتعزيز ال،فعّ  دترصُّ  إجراء إىل دعت واليت ،2012-2008 الكبد التهاب ملكافحة
  املزمنة. بالعدوى للمصابني والرعاية املعاجلة إتاحة نطاق وبتوسيع وسي، باء الفريوسي الكبد بالتهاب
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 البالغة األنشطة من العديد هناك أن واتضح لالسرتاتيجية، املختلفة املكوِّنات لتنفيذ مراجعة تأجريَ  2011 عام ويف
 املعاجلة أنشطة سوى تنفيذ يتم مل إذ الكايف، النحو على تنفيذها يتم مل الفريوسي الكبد التهاب من الوقاية يف األمهية

  والرعاية.

 كل يف الالزمة لإلجراءات يللتصدّ  مكافحتهو  الفريوسي الكبد التهاب من الوقاية حول عمل خطة إعداد مت وقد
 وقد العام. هذا من متأخر وقت يف ستغلق اخلطة وهذه 2017- 2013 الفريوسي الكبد التهاب برنامج مكوِّنات من مكوِّن
 د؛(الرتصُّ  مصر يف الصحية القطاعات مجيع خالل اخلطة تضمنتها اليت األنشطة تنفيذ أجل من عمل فرق ستة أنشئت
 ).واملعاجلة والرعاية باء؛ الكبد التهاب ضد باللقاحات عالتمني االتصاالت؛ الدم؛ سالمة اآلمن؛ لعدوى/احلقنا مكافحة
 مستقدِّ  بينما الربنامج. بنية ضمن اهلرم يف متوسطاً  موقعاً  حتتل اليت اهليئة إىل تقدمه تقرير إعداد على العمل فرق وستعمل

  التقدُّم. وسرتصد األمهية البالغ الضروري مالدع املستوى الرفيعة اإلشرافية اهليئة

  المتوقعة النتائج

 والنظام اجملتمع من كل على الفريوسي الكبد التهاب آثار حول الوعي مستوى اجللسة هذه ترفع أن املتوقع من
  .ومكافحته الفريوسي الكبد التهاب من للوقاية مشويل أسلوب التباع البلدان يف امللّحة احلاجة وحول الصحي،

   

  


