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أواًل: المقدمة

ما هي المشكلة؟
إن التهاب الكبد الفيروسي مشكلة تهدد الصحة 

العمومية على الصعيد العالمي إذ تصيب 
ماليين األشخاص كل عام، وتسبب لهم العجز 

والموت.

وعلى وجه اإلجمال:
•  إن ما يقرب من 500 مليون شخص مصاب 

بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد B أو 
.C بفيروس التهاب الكبد

•  إن ما يقرب من مليون شخص يموت كل 
عام )2.7% من مجمل الوفيات تقريبًا( نتيجة 

أسباب ذات صلة بالتهاب الكبد الفيروسي، 
واألكثر شيوعًا من هذه األسباب أمراض 

الكبد، ومنها سرطان الكبد. 1

•  تشير التقديرات إلى أن 57% من حاالت 
تشمع الكبد و78% من حاالت سرطان الكبد 
األولي تنجم عن العدوى بفيروس التهاب 

2 .C  أو بفيروس التهاب الكبد B الكبد

لماذا ينبغي أن نقلق؟
يعيش ماليين األشخاص وهم مصابون 

بالتهاب الكبد الفيروسي، ويتعرض ماليين 
غيرهم لخطر العدوى به. ومعظم الذين 

أصيبوا منذ زمن بعيد بالعدوى بالتهاب الكبد 
C  أو بالتهاب الكبد الفيروسي B الفيروسي

ال يعرفون شيئًا عن أمر إصابتهم بالعدوى 
المزمنة، وهم معرضون لخطر شديد لإلصابة 

بمرض كبدي مزمن وخيم، وقد ينقلون العدوى 
دون أن يعرفوا إلى غيرهم.

ويسبب التهاب الكبد الفيروسي عبئًا ثقياًل 
على نظام الرعاية الصحية بما بفرضه من 

تكاليف لمعالجة الفشل الكبدي ومرض الكبد 
المزمن. وفي العديد من البلدان، يكون التهاب 
الكبد الفيروسي السبب الرئيسي لزراعة الكبد، 

ومن المعروف أن هذا الضرب من المعالجات 
للمراحل المتأخرة باهظ التكاليف، إذ سرعان 
ما يتجاوز مئات اآلالف من الدوالرات لكل 

شخص،3 كما يؤدي التهاب الكبد الفيروسي 
المزمن إلى فقدان في اإلنتاجية. 4

وتتعرض بعض المجموعات السكانية لمخاطر 
اإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي تزيد على 

ما يتعرض له غيرهم، ففي المجتمعات التي 
تتدنى فيها جودة خدمات الطعام واإلصحاح 

يكون التهاب الكبد الفيروسي A والتهاب الكبد 
الفيروسي E أكثر شيوعًا. كما تشاهد العدوى 

بالتهاب الكبد B والتهاب الكبد  Cبتواتر أكبر 
لدى من يتلقى زراعة األعضاء أو نقل الدم 

أو األنسجة، إلى جانب العاملين في مواقع 
الرعاية الصحية، والمتلقين لتلك الرعاية، ولدى 

المجموعات السهلة التأثر بالمخاطر.

نحن نعاني اليوم 
من وباء صامت

لم يحظ التهاب الكبد الفيروسي في العقود 
األخيرة بما يستحق من االهتمام لدى المجتمع 

الدولي. فرغم أن عبء المرض مرتفع جدًا، 
فإن المشكلة لم تعالج بطريقة جدية، ويعود 

ذلك إلى أسباب متعددة، منها أن الفيروسات 
المسببة اللتهاب الكبد لم تكتشف إال منذ 

وقت قريب، وأن التهاب الكبد في غالب 
األحيان صامت وذو طبيعة حميدة في مراحله 

الباكرة، وأن التهاب الكبد يسلك طريق المراوغة 
عندما يسبب المرض الكبدي المزمن. وتنقضي 

عقود طويلة بين العدوى وبين تجلي مظاهر 
المرض الكبدي المزمن أو سرطان الكبد، مما 

يجعل من الصعب ربط هذه األمراض بالعدوى 
بفيروس التهاب الكبد B أو بفيروس التهاب 
الكبد C. وتؤدي هذه العوامل مجتمعًة إلى 

»الوباء الصامت« الذي نعاني منه اليوم.

هل من حل؟
ة إجراءات ميسورة التكاليف يمكنها أن تقلل  َثمَّ
من انتقال العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي، 
مثل والتطعيم باللقاحات، واإلمداد بالطعام 
المأمون، والحقن اآلمنة، ونقل الدم اآلمن، 

وتجد قائمة مفصلة حول هذه اإلجراءات، 
ومعظم هذه اإلجراءات ال يقتصر على تخفيف 
انتقال فيروس التهاب الكبد الفيروسي، ولكنه 

يؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الوقاية 
من أمراض معدية أخرى. ثم إن المعالجات 
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المتوافرة حاليًا اللتهاب الكبد B واللتهاب الكبد  
Cتقدم للعاملين على إيتاء الرعاية الصحية 

الة لمكافحة المرض. وللمرة األولى  أدوات فعَّ
في التاريخ يصبح التهاب الكبد  Cمرضًا يمكن 
الشفاء منه، فقد تم تطوير معالجات جديدة 

اللتهاب الكبد B واللتهاب الكبد C، والمستقبل 
يحمل المزيد من الوعود أكثر من ذي قبل.

 ما هي استجابة منظمة 
الصحة العالمية؟

في عام 2010 اعتمدت جمعية الصحة العالمية 
القرار WHA63-18، الذي يدعو إلى أسلوب 
شامل للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي 

ومكافحته. باعتماد البلدان األعضاء لهذا القرار، 
فإنها تعترف بالعبء الضخم اللتهاب الكبد 

الفيروسي.

وينص القرار WHA63-18 على أن منظمة 
الصحة العالمية تعمل بتعاون وثيق مع البلدان 

األعضاء في المجاالت التالية:

•  وضع ما يلزم من الدالئل اإلرشادية 
واالستراتيجيات والمرامي المحدودة زمنيًا 

والوسائل الضرورية لترصد وتوقي ومكافحة 
التهاب الكبد الفيروسي.

•  تقديم الدعم الالزم من أجل تطوير البحوث 
العلمية المتعلقة بالوقاية من التهاب الكبد 

الفيروسي وتشخيصه وعالجه.

•  تحسين تقدير األثر االقتصادي العالمي 
واإلقليمي وعبء التهاب الكبد الفيروسي.

•  حشد الدعم الالزم لتقوية نظم الترصد 
وبرامج الوقاية والمكافحة، والقدرات 

التشخيصية وقدرات المختبرات ومعالجة 
التهاب الكبد الفيروسي في البلدان النامية 

بطريقة تتسم باإلنصاف والكفاءة والمالءمة.

•  تقوية الشبكة العالمية لمنظمة الصحة 
العالمية المعنية بالحقن اآلمن.

 كما يشجع القرار جميع األطراف المعنية، بدءًا 
من األمم المتحدة والدول األعضاء، وإنتهاًء 

بالمجتمع المدني ومجموعات المرضى 
والقطاع الخاص، على التعاون في تقديم 

الدعم لهذه المبادرة.

وعماًل بالقرار WHA63-18 أنشأت أمانة منظمة 
الصحة العالمية البرنامج العالمي اللتهاب الكبد 

ضمن إدارة األمراض الوبائية والجائحية، مع 
تحديد ضباط اتصال في المكاتب اإلقليمية 

الستة، ُبْغَية تنفيذ القرار وبلوغ المرامي التي 
نص عليها هذا اإلطار.

للمرة األولى في 
التاريخ، التهاب الكبد  

C قابل للشفاء
منذ عام 2011، يتم االحتفاء باليوم العالمي 

اللتهاب الكبد سنويًا في 28 تموز/يوليو. 
ويقدم اليوم العالمي اللتهاب الكبد فرصة 

فريدة للمجتمعات في جميع أرجاء العالم 
لالنضمام إلى بعضها البعض في يوم واحد، 
وتركيز االهتمام على ما يمثله التهاب الكبد من 

تهديد للصحة على الصعيد العالمي، وعلى 
تعزيز إجراءات مواجهته.

ويقدم إطار العمل رؤية عالمية للوقاية من 
التهاب الكبد الفيروسي ولمكافحته، كما 

يقدم لمحة عامة عن العبء العالمي والجهود 
يات  المبذولة في الوقت الراهن، والتحدِّ

المتبقية في سياق االستجابة العالمية اللتهاب 
الكبد. كما يوضح إطار العمل العالمي المحاور 

األربعة للعمل، مع أساليب مقترحة لتتبناها 
الدول األعضاء أو لتكيفها وفق ما تراه مناسبًا.
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ما هو التهاب الكبد 
الفيروسي؟

إن التهاب الكبد الفيروسي هو تبدالت 
التهابية تصيب الكبد ناتجة عن واحد من خمسة 
فيروسات اللتهاب الكبد يشار إليها بـ A، وB، و

C، وD، وE . ورغم أن جميع هذه الفيروسات 
تسبب مرضًا في الكبد فإنها تتفاوت تفاوتًا 
ملحوظًا في السمات الوبائية، وفي التاريخ 
الطبيعي، وفي الوقاية، وفي التشخيص، 

وفي المعالجة.

فالتهاب الكبد A  ينتقل عادًة بالطريق البرازي 
– الفموي، إما من شخص آلخر يخالطه، أو 

بتناول الطعام أو الماء الملوث، ويمكن لبعض 
الممارسات الجنسية أن تنقل العدوى بالتهاب 

الكبد A. وتكون العدوى في الكثير من الحاالت 
خفيفة الوطأة، إذ يشفى معظم المصابين، 

وتتبقى لديهم مناعة من اإلصابة بعدوى 
جديدة بفيروس التهاب الكبد A. إال أن التهاب 
الكبد A قد يكون أيضًا وخيمًا ومهددًا للحياة. 
إن معظم الناس الذي يعيشون في مناطق 

من العالم تعاني من سوء اإلصحاح يصابون 
بالعدوى بهذا الفيروس. وتتوافر لقاحات 

مأمونة وناجعة للوقاية من العدوى بالتهاب 
.A الكبد

والتهاب الكبد B ينتقل من خالل التعرض لما 
هو مصاب بالعدوى من دم أو مني أو سوائل 

الجسم األخرى، ويمكن أن ينتقل من األم 
المصابة بالعدوى إلى أطفالها في أي وقت 
ع  بعد الوالدة، أو من أفراد األسرة إلى الرضَّ

في الطفولة المبكرة. ويمكن أن يتم االنتقال 
باالتصال الجنسي المحفوف بالمخاطر، 

وبنقل الدم ومنتجات الدم الملوث بعدوى 
فيروس التهاب الكبد B، وبالحقن الملوثة 

خالل اإلجراءات الطبية، وبالتشارك في اإلبر 
والمحاقن بين متعاطي المخدرات بالحقن. 

ويتهدد فيروس التهاب الكبد B العاملين في 
الرعاية الصحية المعرضين إلصابات بوخزات 
عارضة باإلبر عند تقديمهم الرعاية للمصابين 

بالتهاب الكبد الفيروسي B. وهناك لقاح 
ال للوقاية من العدوى بالتهاب  مأمون وفعَّ

.B الكبد

وينتقل فيروس التهاب الكبد C في غالب 
األحيان من خالل التعرض للدم المصاب 

بالعدوى، وقد يحدث ذلك عند عمليات نقل 
الدم ومنتجات الدم المصاب بعدوى فيروس 

العوز المناعي البشري، أو بالحقن الملوثة 
خالل اإلجراءات الطبية أو عن طريق تبادل  اإلبر 
والمحاقن بين متعاطي المخدرات حقنًا. كما أن 
االنتقال الجنسي أو ضمن إطار األسرة ممكن، 
ولكنه أقل شيوعًا بكثير من غيره. وال يوجد لقاح 

مضاد لفيروس التهاب الكبد C، ويسبب كل 
من فيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب 

الكبد C السرطان لدى اإلنسان. 

وتوجد أدوية مضادة للفيروسات المسببة 
ن  اللتهاب الكبد B واللتهاب الكبد C، وقد تبيَّ
أن معالجة العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي 

B يخفض خطر اإلصابة بالسرطان الكبدي 
وبالموت.

وُيَعد فيروس التهاب الكبد C مرضًا يمكن 
الشفاء منه، رغم أن ذلك أمر يتعذر تحقيقه 

لدى الكثير من الناس، فاليزال الوصول إلى 
المعالجة يعيق ذلك في العديد من أرجاء 

العالم.

 ويقتصر حدوث العدوى بفيروس التهاب 
الكبد D على األشخاص المصابين بالعدوى 

بالتهاب الكبد B. وتؤدي العدوى الثنائية 
بفيروس التهاب الكبد D وB إلى مرض أكثر 

وخامة ويفضي إلى حصائل أكثر سوءًا. ويقدم 
اللقاح المضاد اللتهاب الكبد B حماية من 

.D العدوى بالتهاب الكبد

إن فيروس التهاب الكبد E يشبه فيروس 
التهاب الكبد A من حيث إنه ينتقل من خالل 

استهالك الماء والطعام الملوث. وُيَعد التهاب 
الكبد الفيروسي E من األسباب الشائعة 

لفاشيات التهاب الكبد في البلدان النامية، 
ويزداد االعتراف به كسبب رئيسي للمرض في 

البلدان المتقدمة. وتترافق العدوى بالتهاب 
الكبد الفيروسي E بازدياد معدالت المراضة 
والوفيات لدى الحوامل ولدى المواليد. وقد 

ال مضاد اللتهاب الكبد  حصل لقاح مأمون وفعَّ
الفيروسي E على الترخيص في شهر كانون 

الثاني/يناير 2012، إال أنه لم يتوفر حتى اليوم 
على نطاق واسع.
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B التهاب الكبد
•  ما يقرب من بليوني شخص 
مصابون بالتهاب الكبد B في 

شتى أرجاء العالم.

•  أكثر من 240 مليون شخص في 
 B العالم مصابون بالتهاب الكبد

إصابة مزمنة.

•  يموت عدد يتراوح بين 500 
ألف و700 ألف كل عام نتيجة 

.B العدوى بالتهاب الكبد

C التهاب الكبد
• هناك ما يقرب من 150 مليون 

شخص مصابون بعدوى مزمنة 
.C بالتهاب الكبد

•  من المتوقع أن يموت أكثر من 
350 ألف شخص نتيجة أسباب 
ذات صلة بالتهاب الكبد C كل 

عام.

C B

ما هو مقدار العبء العالمي 
اللتهاب الكبد الفيروسي؟

تؤدي مجموعة فيروسات التهاب الكبد ) A ، و
B، وC، وD، وE( إلى عدوى والتهاب حاد أو 
مزمن في الكبد مسببة مشكلة كبرى في 

الصحة العمومية في العالم.

A التهاب الكبد
في عام 2005، تشير التقديرات إلى أن 119 

مليون شخص مصابون بالعدوى بفيروس 
التهاب الكبد  A، وأن 31 مليون حالة فيها ال 

تترافق بأعراض المرض، وأن هناك 34000 
وفاة.5

ومن المفارقات، أنه مع تحسن نظم اإلمداد 
بالماء واإلصحاح في البلدان النامية، يتأخر 
العمر الذي تحدث فيه العدوى إلى مرحلة 
متأخرة من الحياة، وهو الوقت الذي يكون 

فيه خطر حدوث التهاب الكبد  A الوخيم على 
أشده. وهذا التحول الوبائي مسؤول عن زيادة 

الحاالت التي ال تترافق بأعراض في بعض 
البلدان، وظهور فاشيات تعم سائر المجتمع 

.A  من التهاب الكبد

B التهاب الكبد
اللتهاب الكبد B توزع يعم أرجاء العالم بأسره، 

إذ تشير التقديرات إلى إصابة أكثر من بليوني 
شخص بالعدوى، ومن بينهم ما يقرب من 

240 مليون مصاب بعدوى مزمنة ومعرضون 
لخطر المرض الوخيم والموت بسبب التشمع 

وبسبب سرطانة الخاليا الكبدية، وهذه 
األمراض تسبب ما يتراوح بين 500 ألف و700 

ألف وفاة كل عام في العالم. 6
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E A
A التهاب الكبد

•   يقدر أن مليونًا و400 ألف  حالة 
عدوى جديدة بفيروس التهاب 

الكبد  A  تحدث كل عام.

E التهاب الكبد
•  يحدث كل عام ما يزيد على 

20 مليون حالة عدوى بالتهاب 
الكبد E ، وأكثر من 3 ماليين 

حالة عدوى حادة بالتهاب الكبد 
E ، و70 ألف وفاة ذات صلة 

.E بالتهاب الكبد

التهاب الكبد أقرب إليك مما 
تظن! فهو ال يقتصر على 
إصابة شخص من بين كل 
12 شخصًا في العالم بل 

إنه يصيب أيضًا األشخاص 
المحيطين بمن يصابون به.

C التهاب الكبد
هناك ما يقرب من 150 مليون شخص 

مصابون بعدوى مزمنة بالتهاب الكبد C، ويقدر 
أنه يموت أكثر من 350 ألف شخص كل عام 

.C نتيجة أسباب ذات صلة بالتهاب الكبد
 ،C والسبب الشائع لإلصابة بالتهاب الكبد

وبالتهاب الكبد B، وهو سبب يمكن الوقاية 
منه، هو التعرض للدم من خالل الحقن 

باستخدام أدوات غير معقمة، أو من خالل نقل 
الدم أو منتجات الدم المصاب بالعدوى.

إن العدوى المشتركة بفيروس اإليدز وبفيروس 
التهاب الكبد B، أو بفيروس اإليدز وبفيروس 
التهاب الكبد C مشكلة متفاقمة في البلدان 

التي تعاني من أوبئة العدوى بفيروس 
اإليدز، وبين متعاطي المخدرات بالحقن. 

وُيعد التهاب الكبد الفيروسي المستبطن 
سببًا رئيسيًا للموت بين األشخاص المصابين 

بعدوى مشتركة والذين يتلقون أدوية المعالجة 
المضادة للفيروسات القهقرية المسببة لإليدز.

D التهاب الكبد
إن حدوث عدوى إضافية بفيروس التهاب 

الكبد D أو عدوى مشتركة لدى مرضى أصيبوا 
بفيروس التهاب الكبد B يؤدي إلى نتائج 

أسوأ مما تؤدي إليه حدوث العدوى المنفردة 
بفيروس التهاب الكبد B، إذ تكون هناك 

معدالت أكثر ارتفاعًا من فشل الكبد في حاالت 
العدوى الحادة، مع احتمال أكبر لظهور سرطان 

الكبد لدى المصابين بالعدوى المزمنة.

 E التهاب الكبد
وفي عام 2005 أشارت التقديرات إلى أن 

التهاب الكبد E أدى إلى 3.4 مليون حالة مرضية 
لم تترافق بأعراض، إلى جانب 70 ألف وفاة، 

و3000 حالة من وفيات األجنة داخل الرحم. 7
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وتحدث العدوى بفيروس التهاب الكبد E فرادى 
وفي شكل أوبئة ضخمة، لتؤدي إلى معدالت 

ما  مرتفعة في المراضة والوفيات، والسيَّ
الوفيات لدى الحوامل. وتشير التقديرات إلى 

أن ثلث سكان العالم قد أصيبوا بالعدوى 
بفيروس التهاب الكبد E، إال أن المعدل 

الحقيقي النتشار التهاب الكبد E غير معروف.
إن انتقال فيروسات التهاب الكبد A والتهاب 

الكبد E المنقولة بالطعام أو بالماء شائعة، 

 A وفي الواقع، فإن فيروس التهاب الكبد
هو أحد األسباب األكثر شيوعًا لحاالت العدوى 

المنقولة بالطعام. فقد أصابت فاشيات التهاب 
الكبد  A والتهاب الكبد E أكثر من 100 ألف 
شخص، وسببت قدرًا جسيمًا من المراضة 
ومن الوفيات ومن االضطراب في التجارة 

وفي السياحة، وقد تم توثيق ذلك جيدًا. وقد 
يكون التلوث المنقول بالطعام عبر القائمين 

على إعداد وتقديم الطعام المصابين بالعدوى، 
والذين يلوثون الطعام دون أن يعرفوا. 

 A ويتواصل وجود فيروسات التهاب الكبد
والتهاب الكبد E في البيئة، وقد تستعصي 

على العمليات الروتينية التي تستخدم لتعطيل 
أو مكافحة العوامل البكتيرية المسببة لألمراض 

عند إنتاج الطعام.

ما هو مقدار العبء اإلقليمي 
اللتهاب الكبد الفيروسي؟

اإلقليم األفريقي
إن جميع البلدان في اإلقليم األفريقي تعتبر 

التهاب الكبد الفيروسي قضية ملحة في 
الصحة العمومية. ورغم عدم معرفة عبء 

التهاب الكبد الفيروسي بدقة، فإنه من 
المعتقد أنه األعلى في العالم. أما األنماط 

 Bو A التي هي أكثر وجودًا فهي التهاب الكبد
وC وE. وتشير التقديرات إلى أن معدل انتشار 
التهاب الكبد B يصل إلى 8% في غرب أفريقيا، 
وإلى 5-7% في وسطها وشرقها وجنوبها. أما 
معدل انتشار التهاب الكبد C فقد يكون أعلى 
من ذلك في بعض المناطق ليصل حتى %10.

اإلقليم األمريكي
تبدو معظم بلدان أمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبي مصابة بتوطن متوسط الشدة 

اللتهاب الكبد  A، إذ إن ما يزيد على 50% من 
السكان اكتسبوا مناعة ضد فيروس التهاب 

الكبد  A في عمر 15 عاما،3 إال أن معدالت 
االنتشار تتفاوت بين منطقة وأخرى، فعلى 

سبيل المثال، تتراوح معدالت االنتشار 
 A  المصلي لمضادات فيروس التهاب الكبد

بين سن 15 وسن 19 عامًا بين 57% في بلدان 
البحر الكاريبي و96% في مناطق األنديز. 8

وتشير البيانات الحالية إلى أن معدل انتشار 
العدوى بفيروس التهاب الكبد B قد انخفض 

في المتوسط بمعدل أقل من 2% في المناطق 
المركزية و المدارية في أمرسكا الالتينية خالل 

الفترة من 1990 إلى 2005، مع بقائه بين %2 
و4% في المناطق الكاريبية ومناطق األنديز 

والمناطق الجنوبية من أمريكا الالتينية. 9

وفي بلدان أمريكا الالتينية تشير التقديرات 
إلى أن ما يقرب من 7 إلى 9 ماليين بالغ فيها 

 10 .C إيجابيون لمضاد فيروس التهاب الكبد
وهذا يعني أنهم قد تعرضوا لفيروس التهاب 

الكبد C، وقد يكونون أصيبوا بعدوى مزمنة.

أما ما يتعلق بفيروس التهاب الكبد D، فقد 
لوحظت معدالت انتشار مرتفعة لترافقه مع 
حاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد B في 

مناطق األمازون11. فعلى سبيل المثال، 
أظهرت دراسة في كولومبيا12 على السكان 
اإليجابيين لفيروس التهاب الكبد B أن %5.2 

منهم إيجابيون لفيروس التهاب الكبد D، وأن 
جميعهم باستثناء واحد فقط منهم من منطقة 
األمازون، وهناك نظريات متعددة تشير إلى أن 

النمط الجيني الثالث من فيروس التهاب الكبد 
D قد يكون له عالقة بذلك.

وتدل التقارير إلى انخفاض معدالت انتشار 
وفاشيات التهاب الكبد E في بعض بلدان 

أمريكا الالتينية والكاريبي11، وذلك رغم اإلبالغ 
عن معدالت انتشار مرتفعة أكثر مما هي عليه 

في مناطق أخرى، فإن المعلومات محدودة 
حول السمات الوبائية لهذه العدوى في هذه 
المناطق، فقد أشارت الدراسات على السكان 

في البرازيل، على سبيل المثال، إلى معدالت 
انتشار قريبة من 3% بين البالغين، أما في 

بوليفيا، فقد كانت تلك المعدالت تتراوح بين 
1.7 و16.2. 13
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إقليم شرق المتوسط
تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4.3 

مليون شخص يصاب كل عام بالعدوى بفيروس 
التهاب الكبد B، وأن ما يقرب من 800 ألف 

شخص يصاب كل عام بالعدوى بفيروس 
التهاب الكبد C. وأن معدل انتشار العدوى 

بفيروس التهاب الكبد C تقدر بـ 1-4.6%، إلى 
جانب وجود مستوى أعلى من 15% في مصر، 
وعلى وجه اإلجمال، فإن التقديرات تشير إلى 
إصابة 17مليون شخص في اإلقليم بالعدوى 

14.C المزمنة بفيروس التهاب الكبد

إن خطر العدوى بفيروس التهاب الكبد B مرتفع 
في خمسة بلدان، هي أفغانستان وباكستان 

واليمن والسودان والصومال، حيث يعيش 
ما يزيد على 55% من مجمل سكان اإلقليم، 

وهذا الخطر معتدل في البلدان السبعة عشر 
المتبقية.7

إن معدل انتشار العدوى بفيروس التهاب 
الكبد E مرتفع في السودان وجمهورية جنوب 
السودان وباكستان والصومال، إال أن العبء 

غير معروف المقدار.7

اإلقليم األوروبي
أصبح التهاب الكبد الفيروسي المزمن يفرض 

تهديدًا أكثر وضوحًا في أوروبا. ففي هذا 
اإلقليم 14 مليون مصاب بالعدوى المزمنة 

بفيروس التهاب الكبد B، و9 ماليين مصاب 
 ،C بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد
بالمقارنة بنحو 1.5 مليون إصابة بعدوى 

فيروس اإليدز، ويموت كل عام 36 ألف شخص 
لسبب ذي صلة بفيروس التهاب الكبد B و86 

15.C ألف بسبب ذي صلة بفيروس التهاب الكبد

ويختلف معدل انتشار التهاب الكبد الفيروسي 
C بين عامة الناس من 0.4% في السويد 

وألمانيا وهولندا إلى أكثر من 2-3% في بعض 
البلدان المطلة على البحر المتوسط 16، وتفاوت 

معدل حدوث التهاب الكبد الفيروسي C في 
عام 2007 بين 36.7 حاالت لكل مئة ألف )في 

أيرلندا( و0.05 )في اليونان(. 17

ومن المعروف أن معدالت االنتشار المصلي 
 A ومعدل االنتشار اللتهاب الكبد الفيروسي

تتفاوت تفاوتًا جغرافيًا. فالمعدل اإلجمالي 
لوقوع التهاب الكبد A تناقص على مدى 

السنوات العشر األخيرة من 15.1 لكل مئة 
ألف من السكان عام 1996 ليصل إلى 3.9 لكل 

مئة ألف في عام 2006)18(. ورغم أن العدد 
اإلجمالي للحاالت آخذ بالتناقص، فإن العدوى 
بفيروس التهاب الكبد  A  من المشاكل التي 
تهدد الصحة العامة في اإلقليم، مع احتمال 
حدوث فاشيات، كما لوحظ مؤخرًا في معاناة 

 جمهورية الشيك والتفيا وسلوفاكيا 
عام 2008. 19

والتهاب الكبد الفيروسي E مسؤول عن عدد 
يقل عن 5% من حاالت التهابات الكبد الحاد 

في غرب أوروبا، حيث وجدت معظم الدراسات 
أن أضداد فيروس التهاب الكبد E موجودة 

بنسب مئوية صغيرة تتراوح بين 0% و10% بين 
األشخاص األصحاء، أما بالنسبة لألجزاء األخرى 

من أوروبا فإن هذه النسب تكون أعلى، كما هو 
الحال في جمهورية التشيك حيث تصل النسبة 

إلى %27.8.

إقليم جنوب شرق آسيا
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 5 ماليين 

شخص سيموتون في بلدان إقليم منظمة 
الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا بسبب 

عواقب التهابات الكبد الفيروسية خالل 
السنوات العشر القادمة، وأن هناك تقديرات 

بوجود مئة مليون شخص مصابين بالعدوى 
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المزمنة بالتهاب الكبد B، إلى جانب 30 مليون 
شخص مصابين بالعدوى المزمنة بالتهاب 

الكبد C في هذا اإلقليم. ويزيد تكرار اإلصابة 
بالعدوى المزمنة بالتهاب الكبد بمقدار 30 

ضعفًا في اإلقليم مقارنة باإلصابة بالعدوى 
بفيروس اإليدز في هذا اإلقليم. ونظرًا 

لطبيعة التهاب الكبد المزمن بالفيروس C أو 
بالفيروس B بعدم ترافقها باألعراض، فإن 

معظم المصابين بالعدوى ال يعرفون شيئًا عن 
أوضاعهم حتى تظهر لديهم أعراض التشمع أو 

أعراض سرطان الكبد بعد مرور سنوات كثيرة. 
إن ما يقرب من 65% من حاالت التهاب الكبد 

B و75% من حاالت التهاب الكبد C ال يعرفون 
شيئًا عن أمر إصابتهم.15

إن التهاب الكبد  A  والتهاب الكبد E  هما 
مشكلتان هامتان في الصحة؛ إذ إن هناك 

ما يقرب من 12 مليون حالة عدوى بفيروس 
التهاب الكبد E  كل عام في اإلقليم، وهي 

تشكل أكثر من نصف العبء العالمي.

إقليم غرب الهادئ
رغم أن هذا اإلقليم يضم 28% فقط من سكان 

العالم، فإن نصف العدد التقديري للمصابين 
 ،B بالعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد

ويبلغ 350 مليون شخص في العالم، يعيشون 
في هذا اإلقليم.20 فباستثناء استراليا واليابان 
ونيوزيالندا، حيث يقل معدل العدوى بفيروس 

التهاب الكبد B المزمن عن 2%، فإن معدالت 
العدوى في بلدان هذا اإلقليم تقدر بما يزيد 

عن %8. 

وتشير التقديرات إلى وجود 160 مليون شخص 
مصابين بعدوى مزمنة بفيروس التهاب الكبد 

B، ووجود أكثر من 360 ألف وفاة ذات صلة 
بالعدوى بفيروس التهاب الكبد B كل عام. 21 

ويتحمل اإلقليم ما يقرب من 60% من حاالت 
سرطان الكبد في العالم، وباإلضافة إلى ذلك 
فإن سرطان الكبد يأتي في المرتبة الثانية من 

بين األسباب الشائعة للوفيات الناجمة عن 
السرطان 23، 24.

 ،C وبالنسبة للعدوى بفيروس التهاب الكبد
فإنه على الرغم من أنه كان لدى معظم البلدان 

معدالت انتشار تتراوح بين 1% و2%، فإن لدى 
بعض البلدان معدالت انتشار مرتفعة، ومنها 

تايوان )4.4%( وفيتنام )2-2.9%(25. وفي حين 
أن االستراتيجيات تنفذ لتقليص عوامل خطر 

العدوى بفيروس التهاب الكبد C، فإنه اليزال 
نقل الدم والحقن غير اآلمن وتعاطي المخدرات 

بطريق الحقن تمثل الطرق الرئيسية النتقاله 
في اإلقليم.

وقد صدرت تقارير عن مناطق مختلفة في 
اإلقليم تشير إلى درجات منخفضة أو معتدلة 
ن العدوى بفيروس التهاب  أو مرتفعة من توطُّ
الكبد  A، إال أن بعض هذه األنماط قد تغيرت 

على مدى السنوات العشرين المنصرمة.26 
وقد كانت بلدان غرب المحيط الهادئ المرتفعة 

الدخل واستراليا على الدوام ذات معدالت 
منخفضة جدًا النتشار العدوى بفيروس التهاب 

الكبد  A. ويبدو إن شرق آسيا قد انخفضت فيه 
معدالت االنتشار المصلي من المتوسطة إلى 

المنخفضة خالل العقود القليلة المنصرمة، 
والتزال بعض أجزاء الصين تتضمن مناطق 

ن بفيروس التهاب  ترتفع فيها مستويات التوطُّ
الكبد  A، ومعدل انتشار إيجابية الغلوبولين 

المناعي IgG بين عامة السكان، إذ تدل التقارير 
إلى ارتفاعها لتصل إلى %81.27

أما المعدل اإلجمالي لالنتشار المصلي 
لمضادات فيروس التهاب الكبد E فمن النادر 

أن يتجاوز 25% في السكان األصحاء، وذلك 
حتى في المناطق التي تكون فيها مستويات 

ن مرتفعة.28 التوطُّ
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ثانيًا: الوقاية والمكافحة: 
م ليالئم األوضاع أسلوب مصمَّ

الوقاية األولية
•  تؤدي الحمالت اإلعالمية ورفع مستوى 

الوعي بجميع أنماط العدوى بالتهابات الكبد 
الفيروسية إلى تقليص انتقاله في المجتمع.

الة على  •  تتوافر اللقاحات المـأمونة والفعَّ
نطاٍق واسع للوقاية من العدوى بفيروس 
 B وبفيروس التهاب الكبد A التهاب الكبد

وحصل اللقاح المضاد لفيروس التهاب الكبد 
E على الترخيص في الصين مؤخرًا.

•  تنفيذ استراتيجيات الدم المأمون، والتي 
تشمل اإلمدادات بالدم التي تستند على 

التبرع الطوعي بالدم دون مقابل مادي، 
ال حول التبرع  والتثقيف الكافي والفعَّ

بالدم وحول انتقاء المتبرعين، وحول التحري 
المضمون الجودة لجميع مكونات الدم، وللدم 

المتبرع به الذي يستخدم في نقل الدم، 
فذلك يمكن أن يقي من انتقال فيروس 
.C وفيروس التهاب الكبد B التهاب الكبد

•  يمكن التخاذ االحتياطات لمكافحة العدوى في 
مواقع الرعاية الصحية وفي المجتمع أن تقي 

من انتقال التهاب الكبد الفيروسي والكثير 
من األمراض األخرى.

•  يمكن للممارسات المأمونة عند الحقن أن 
تقي من انتقال كل من فيروس التهاب الكبد 

.C والتهاب الكبد B

•  إن الممارسات الجنسية المأمونة، ومنها 
االقتصار على ممارسة الجنس ضمن النطاق 

الشرعي لألسرة واستخدام وسائل وقائية 
عازلة )العوازل الذكرية( تحمي من انتقال كل 
.C والتهاب الكبد B من فيروس التهاب الكبد

•  إن ممارسات تقليص الضرر لدى متعاطي 
المخدرات بالحقن تقي من انتقال كل من 

 B والتهاب الكبد A فيروس التهاب الكبد
.C والتهاب الكبد

•  إن إجراءات السالمة المهنية تقي من انتقال 
التهاب الكبد الفيروسي إلى العاملين في 

الرعاية الصحية.

•  إن الماء والطعام المأمون يوفران الحماية 
.E والتهاب الكبد A من العدوى بالتهاب الكبد

نظرًا لالختالفات في التوزيع الجغرافي، وفي االنتقال، وفي التشخيص وفي 
المعالجة لحاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد  A وB وC وD وE، فإن من 

الضروري وضع استراتيجيات للوقاية والمكافحة يتم تصميمها لتالئم األوضاع. 
ويشمل األسلوب الشامل للوقاية من التهابات الكبد الفيروسية عددًا من 

االستراتيجيات.
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الوقاية الثانوية والثالثية
يقدم التشخيص المبكر أفضل الفرص لتقديم 

الدعم الطبي والوقاية بفعالية من اتساع نطاق 
ض  انتشار المرض، كما يتيح الفرصة لمن تعرَّ

للعدوى التخاذ خطوات للوقاية من انتقال 
المرض لآلخرين، كما يسمح التشخيص المبكر 

للمصابين بعدوى مزمنة أن يتخذوا االحتياطات 
التقاء حدوث المزيد من الضرر في الكبد، 

ما باالمتناع عن تعاطي الكحول والتبغ  والسيَّ
وتجنب بعض األدوية المعروفة بسميتها للكبد.

إن إدخال االختبارات المؤكدة للتشخيص 
واإلبالغ وتقديم المشورة للمتبرعين بالدم 

ممن لديهم نتائج تفاعالت إيجابية عند تحري 
الدم المتبرع به سيقدم فرصًا فريدة للتشخيص 

المبكر، ويقدم دعمًا طبيًا لألشخاص الذين ال 
تظهر لديهم أي أعراض عند قدومهم للتبرع 

بالدم.

وتوجد أدوية مضادة للفيروسات مثل فيروس 
التهاب الكبد B والتهاب الكبد C. إال أن األدوية 

 B ذات الفعالية ضد فيروس التهاب الكبد
والتهاب الكبد C ال تتوافر على نطاق واسع، 
الة  وفي الوقت الحاضر هناك ثالثة أدوية فعَّ
ضد كل من فيروس اإليدز وفيروس التهاب 
الكبد B، وهي TDF، و 3TC و FTC(؛ لذا فإن 

المصابين بالعدوى المترافقة يمكنهم تعاطي 

عدد أقل من األدوية لمعالجة هذين المرضين.

ورغم أن التهاب الكبد C يمكن معالجته، فإن 
الوصول إلى المعالجة اليزال يمثل مشكلة 

هامة في الكثير من البلدان، فقد أدت 
التطورات العالجية والبحوث المركزة إلى 

تطوير العديد من األدوية الفموية المضادة 
للفيروسات لمعالجة فيروس التهاب الكبد 

C، وهناك عدد من األدوية الفموية النوعية 
المضادة لفيروس التهاب الكبد C في مراحل 

التطوير األخيرة، وقد تم تسجيل بعضها بالفعل 
مؤخرًا.

وهناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان 
إتاحة وتوافر المواد التشخيصية الموثوقة 

والميسورة التكاليف وُنُظم المعالجة البسيطة، 
ما في المناطق المحدودة الموارد في  والسيَّ

العالم.
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ثالثًا:  اإلنجازات العالمية 
الحالية

•  بحلول عام 2009، أدرج 91% من الدول 
األعضاء في منظمة الصحة العالمية اللقاح 
المضاد لفيروس التهاب الكبد B في برامج 

ع لديها، وتلّقى أكثر من 70% من  تمنيع الرضَّ
األطفال ثالث جرعات من هذا اللقاح، تزودهم 

بحماية تستمر طيلة حياتهم من فيروس 
.B التهاب الكبد

•  وأدخل 178 بلدًا اللقاح المضاد لفيروس 
التهاب الكبد B، وقد أدى هذا التدخل إلى 

تفادي ما يقرب من 000 307 1 وفاة.

•  تقدم منظمة الصحة العالمية المشورة 
والتوجيه والدعم التقني للبلدان لمساعدتهم 

في ضمان سالمة وجودة وتوافر الدم 
ومنتجاته التي تلّبي احتياجات جميع المرضى 

الذين يحتاجون لنقل الدم.

•  يعمل برنامج منظمة الصحة العالمية 
لالختبارات المسبقة لصالحية المواد 

التشخيصية على تقييم جودة وأداء المواد 
التشخيصية المتوافرة تجاريًا والتي تستعمل 
في تحري الدم ومنتجات الدم وفي الترصد 

وفي التشخيص.

•  أعدت منظمة الصحة العالمية أدوات لتقييم 
ممارسات الحقن، وللمساعدة على إعداد 

البلدان الستراتيجياتها حول سالمة الحقن، 
وبحلول عام 2009، أجرى 96 بلدًا من البلدان 

المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل 
هذه العملية، واتضح أن ثلثي هذه البلدان 

تنفذ برامج للحقن اآلمن.

•  حددت منظمة الصحة العالمية ثمانية 
مكونات أساسية لبرامج الوقاية من العدوى 

ومكافحتها، وهذا ما يقّدم أسلوبًا منهجيًا 
للوقاية من التهاب الكبد ومن األمراض 

السارية األخرى في مواقع تقديم الرعاية.

•  يمكن للمصابين بالعدوى بفيروس العوز 
المناعي البشري وبالتهاب الكبد B النشط أو 
المزمن أن يستفيدوا من المعالجات الحديثة 

ومن األدوية المضادة للفيروسات القهقرية، 
والتي توصي الدالئل اإلرشادية لمنظمة 

الصحة العالمية باستعمالها.

•  لقد أوضحت الدراسات الجديدة التي أجرتها 
منظمة الصحة العالمية حول العبء العالمي 

 للمرض وجود عبء مرتفع للمرض في 
 A العالم بسبب فيروس التهاب الكبد

.E والتهاب الكبد

إن تمنيع الرضع ضد التهاب 

الكبد B استراتيجية مقبولة 

جدًا وناجحة 
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رابعًا: التحديات المتبقية 

رفع مستوى الوعي، والشراكات، والموارد
•  يعد غياب المعلومات وتدني مستوى الوعي 

لدى عامة الناس ولدى المهنيين الصحيين 
أيضًا من التحّديات الرئيسية.

البيانات الالزمة للسياسات وللعمل
•  تفتقد معظم البلدان نظم الترصد الكافية 

لجعلها تتخذ قرارات حول السياسات تستند 
نات. على البيِّ

الوقاية من انتقال المرض
•  توصي منظمة الصحة العالمية من أجل 
الوقاية من انتقال فيروس التهاب الكبد 

من األم إلى طفلها بإعطاء اللقاح المضاد 
لفيروس التهاب الكبد B عند الوالدة. ولدى 

ما يزيد على نصف الدول األعضاء سياسات 
لتقديم لقاح مضاد لفيروس التهاب الكبد 

B عند الوالدة، إال أن 27% من المواليد في 
العالم فقط يتلقون هذا اللقاح.

•  تم إدخال اللقاح المضاد لفيروس التهاب الكبد 
B للرضع على الصعيد القطري في 179 بلدًا 

)بما في ذلك أجزاء من الهند ومن السودان(، 
بنهاية عام 2010. وتقدر التغطية باللقاح 

المضاد لفيروس التهاب الكبد B على الصعيد 
العالمي بـ 75%، وهو اآلن أقل من الهدف 

العالمي وهو %90. 29

•  في عام 2000، أشارت التقديرات إلى أن 
الحقن الملوثة قد أدت إلى 21 مليون حالة 
عدوى بفيروس التهاب الكبد B، ومليوَني 

حالة عدوى بفيروس التهاب الكبد C، و260 
ألف حالة عدوى بفيروس اإليدز، ويمثل ذلك 

32% من حاالت العدوى الجديدة بفيروس 
التهاب الكبد B، و 40% من حاالت العدوى 
الجديدة بفيروس التهاب الكبد C و5% من 

حاالت العدوى الجديدة بفيروس اإليدز. إن 
اإلفراط في استخدام الحقن والممارسات 

المحفوفة بالمخاطر مسؤول عن عبء ضخم 
من الوفيات ومن العجز في شتى أرجاء 

العالم.30 

•  إن المحاقن التي تقي من إعادة استخدام 
اإلبر ومن اإلصابة بوخزات اإلبر غالية الثمن 

نسبيًا وليست متاحة في المواقع المحدودة 
الموارد حيث تحدث أغلب الممارسات 

المحفوفة بالمخاطر.

•  إن تنفيذ االحتياطات المعيارية اليزال تحديًا 
يواجه معظم مرافق الرعاية الصحية، وهو 

يزيد ازديادًا ملحوظًا من خطر انتقال التهاب 
الكبد المرافق للرعاية الصحية.

•  يغلب عدم معالجة الفضالت الطبية معالجة 
مالئمة.

•  في 39 بلدًا، ال يتم تحري الدم المجموع 
من المتبرعين لكشف العدوى المنقولة 

بنقل الدم ومنها العدوى بفيروسات اإليدز 
والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C والزهري. 
ومن أهم العوائق التي يشيع اإلبالغ عن 

أنها تعيق تحري دم المتبرعين لكشف فيروس 
التهاب الكبد C اإلمداد المتقطع بعبوات 

االختبار والتكاليف الباهظة لها. 31

•  في البلدان المنخفضة الدخل التي تتوافر 
فيها البيانات، تم في عام 2008 تحري %53 

فقط من عينات دم المتبرعين بأسلوب يراعي 
ضمان الجودة. 15

•  يوجد في 40 بلدًا اعتماد كثيف على نظام 
للتبرع بالدم من األسرة، أو باالستعاضة، أو 
لقاء مقابل، وهو نظام يزيد من مخاطر تبرع 

المصابين بالعدوى بدمائهم.15

رغم النجاحات العالمية التي تحّققت، فإن هناك المزيد من األمور التي ينبغي 
القيام بها للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته.
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 •  يتعرض متعاطو المخدرات بالحقن لخطر 
مرتفع لإلصابة بالعدوى بفيروس التهاب 

الكبد B والتهاب الكبد C ويعود سبب ذلك 
في غالب األحيان إلى التشارك على نطاق 

واسع باإلبر والمحاقن، فعلى الصعيد 
العالمي، فإن 60-80% من متعاطي المخدرات 

 C بالحقن إيجابيون لفيروس التهاب الكبد
)ما يقرب من 10 ماليين شخص(، كما أن 

5-10% منهم إيجابيون لفيروس التهاب الكبد 
B. وإن ما يقرب من 6.4 مليون من متعاطي 

المخدرات بالحقن لديهم إيجابية للمضادات 
النووية اللتهاب الكبد B، وإن 1.2 مليون 

لديهم إيجابية للمستضد السطحي اللتهاب 
32 .B  الكبد

•  يفتقد في الوقت الحاضر ما يقرب من %37 
من سكان العالم الوصول إلى اإلصحاح 
المحسن، كما أن 11% منهم ليس لديهم 

وصول مباشر لمصادر الماء النظيف 
للشرب.33 وهذا يعني أن الماء واإلصحاح 

المحفوفين بالمخاطر هما أمر طبيعي لدى 
ماليين الناس.

التحري والرعاية والمعالجة
•  يواجه المهنيون الصحيون تحّديًا إضافيًا 
يتمثل في الحاجة إلى تقوية الكفاءات 

الالزمة لتشخيص ومعالجة ورعاية ومتابعة 

المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي.

•  التزال مواد تشخيص التهاب الكبد الفيروسي 
ذات الجودة المتدنية تتدفق على األسواق 

في المواقع المحدودة الموارد بسبب الرقابة 
ذات المعايير المتدنية أو الغائبة تمامًا.

•  ال يعرف الماليين من المصابين بعدوى 
مزمنة شيئًا عن وضعهم وعن عواقب 

مرضهم، وهم يمثلون خطرًا لنقل المرض 
ألسرهم وأقرانهم، ويفتقدون إمكانية 

الوصول في الوقت المناسب لالختبارات 
وللرعاية ولخدمات المعالجة الفعالة التي 

تبطئ وتيرة تفاقم مرضهم وتمنع المراضة 
والوفيات والعجز.

•  ال تتاح المعالجة اللتهاب الكبد الفيروسي 
المزمن لمعظم المصابين به في المواقع 

المحدودة الموارد.

•  لم تجر اختبارات لكشف التهاب الكبد 
الفيروسي لمعظم المصابين بإيجابية 

العدوى بفيروس اإليدز، لذا فإن معالجتهم 
لم يتم تحسينها لمواجهة العدوى المشتركة.

الناس ولدى المهنيين الصحيين أيضًا من 
التحّديات الرئيسية.
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خامسًا:  رؤية ومرامي وإطار 
منظمة الصحة العالمية بشأن 

العمل العالمي

•  تقليص انتقال العوامل المسببة اللتهاب 
الكبد الفيروسي.

•  تقليص المراضة والوفيات الناجمة عن 
التهاب الكبد الفيروسي وتحسين رعاية 

المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي.

•  تقليص اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
اللتهاب الكبد الفيروسي على صعيد الفرد 

والمجتمع والسكان.

والستكمال هذا التفويض، ستتبع منظمة 
الصحة العالمية أسلوب النظم الصحية، 

ويتضّمن ذلك االرتقاء بالتدخالت الناجحة، 
وتطوير أساليب جديدة، إلى جانب حشد الكثير 

من الموارد الالزمة. وستتبع أمانة المنظمة 
في عملها إطار العمل العالمي هذا للتصدي 

للتحديات المتبقية التي تواجه الوقاية من 
التهاب الكبد والوقاية منه. ويقترح إطار العمل 

العالمي الشامل هذا أربعة محاور يطلب 
من األقاليم والبلدان اتباعها عند إعدادها 
الستراتيجيات ولخطط فّعالة وفقًا للعبء 

وللتحّديات الخاصة بها المتعلقة بالتهاب الكبد.

الرؤية
عالم يتوقف فيه انتقال التهاب الكبد الفيروسي، وتتاح فيه خدمات الرعاية 

والمعالجة الفعالة للجميع.

المرامي
 يتمثل مرمى استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد 

الفيروسي، ضمن إطار النظم الصحية، وباستخدام أسلوب الصحة العمومية 
في ما يلي:
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المحور 1.  رفع مستوى الوعي وتعزيز الشراكات وحشد الموارد 

تركز األنشطة على رفع مستوى الوعي لدى راسمي السياسات ولدى المهنيين الصحيين ولدى 
عامة الناس حول التهاب الكبد الفيروسي وتقوية اإلجراءات الخاصة بالوقاية والمكافحة مع التخّلص 

من التمييز ضد المصابين بالعدوى بالتهاب الكبد الفيروسي.

وفي عام 2011، اختارت منظمة الصحة العالمية يوم 28 تموز/يوليو ليكون اليوم العالمي اللتهاب 
الكبد؛ وقد وضعت شعار »الجميع مهدد بداء التهاب الكبد في كل مكان ... اعرفه، واجهه«. 

وقدمت منظمة الصحة العالمية الدعم لألنشطة من خالل التعاون مع المجتمع المدني، وتتضمن 
المواد اإلعالمية التي أعدت بلغات متعددة صحائف تقنية للحقائق، إخطارات عبر شبكة اإلنترنت، 

وتحديثات للمعلومات، ونشرات صحفية وتصريحات عبر الفيديو للمديرة العامة، وملصقات للحملة 
اإلعالمية، وإضافات على وسائط التواصل االجتماعي، ومواد سمعية وصوتية مختلفة. ولقيت 

مواقع التواصل االجتماعي إقبااًل واسع النطاق، مما أدى إلى زيادة فرص عرض المشكالت التي 
يسببها التهاب الكبد الفيروسي، فضاًل عن الحلول المتوافرة لمجابهة هذه األمراض.
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نات وبيانات الزمة للعمل  المحور 2. سياسات مسندة بالبيِّ

إن البيانات الدقيقة تمكِّن راسمي السياسات ومتخذي القرارات على جميع المستويات من فهم 
ث  عبء المرض الذي يسببه التهاب الكبد الفيروسي. ووفقًا لذلك، فإن منظمة الصحة العالمية تحدِّ

التقديرات العالمية لمعدالت االنتشار ولعبء التهاب الكبد الفيروسي. وتبذل الجهود لتوصيل 
النتائج ولتطوير األدوات الالزمة لتمكين الحكومات من أجل وضع سياسات وخطط عالية المردود 
نات، وتم االنتهاء من إعداد الدالئل اإلرشادية والمعايير في مجال ترّصد العدوى  وُمسندة بالبيِّ

واألمراض من أجل مساعدة البلدان على وضع األولويات لمواردها، ولتصميم التدخالت المختلفة 
بما يالئم أوضاعها، بدءًا من التمنيع وانتهاًء بالمعالجة بمضادات الفيروسات، وبدءًا من التحري 

إلمدادات الدم إلى ضمان الممارسات والبيئات اآلمنة للرعاية الصحية. ويتواصل العمل أيضًا في 
إصدار التوجيهات حول المسوحات المصلية باعتبارها طريقة لرصد االتجاهات التي يتبعها التهاب 

الكبد من أجل تقييم آثار جهود الوقاية.
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المحور 3. الوقاية من انتقال المرض

يتم تعديل الجهود الناجحة في الوقاية لتالئم 
المجموعات السكانية المتزايدة، والسمات 

الوبائية المتغيرة، والعقبات االقتصادية 
الجديدة. وتعيد منظمة الصحة العالمية النظر 

في سياسات التمنيع مثل مخطط التمنيع 
وجرعاته، وحماية المجموعات المعّرضة ألخطار 

مرتفعة، والتي تشمل المواليد والعاملين في 
الرعاية الصحية، والسيما لمواجهة فيروس 

التهاب الكبد B، كما تنظر منظمة الصحة 
العالمية في توسيع نطاق الدور المنوط باللقاح 

 ، Aالحالي المضاد لفيروس التهاب الكبد
وباللقاح الجديد المضاد لفيروس التهاب الكبد 
E، إلى جانب األساليب المبتكرة التباعها في 
المستقبل. وكما أدى ظهور وباء اإليدز في 

الثمانينات إلى حمالت نجحت في تغيير الكثير 
من السلوكيات، فإن الجهود المتواصلة لتعزيز 

الصحة يجب أن تركز على السلوكيات التي 
ض الناس لمخاطر العدوى والتي يمكن  تعرِّ

تغييرها. والزالت الرسائل الرئيسية للوقاية من 
التهاب الكبد الفيروسي هي ممارسة الجنس 

اآلمن، والحقن اآلمن وترشيد استخدام الحقن، 
ونقل الدم اآلمن. كما ينبغي التأكيد أيضًا على 

ضمان توفير الطعام والماء اآلمن للبلدان مع 
ص المالئم من الفضالت الصحية بشكل  التخلُّ

مناسب.
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المحور 4. التحّري والرعاية والمعالجة 

كانت التطورات في العوامل العالجية اللتهاب الكبد B واللتهاب الكبد C سريعًة خالل العقد 
المنصرم، بدليل إمكانية شفاء التهاب الكبد C في غالب الحاالت وإمكانية مكافحة التهاب الكبد 
B على المدى الطويل. وستولى األهمية القصوى للدالئل اإلرشادية حول التحري، وحول زيادة 

 ،C وبالتهاب الكبد B إتاحة الرعاية، وحول معالجة المرضى المصابين بالعدوى المزمنة بالتهاب الكبد
والسيما في المواقع المحدودة الموارد، وحول تدبير المقاومة لألدوية. وستقدم منظمة الصحة 
العالمية التوجيه الالزم حول التحّري، وحول الرعاية والمعالجة لحاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد 
B والتهاب الكبد C، ويشمل ذلك تقديم المشورة المالئمة السابقة والتالية لالختبارات على الدم، 

واعتبار ذلك جزءًا من إطار الرعاية والمعالجة، وتقديم الدعم للبلدان للمساهمة في إتاحة المعالجات 
على نطاٍق أوسع وبأسعار ميسورة.
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