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  التهاب الكبد
    

  تحسين صحة المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي
  

  
  من األمانة تقرير

  
  
 ١مــن هــذا التقريــر، بإصــدار ســابقأحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة    -١

) بمراعــاة ١٥و ١٤و ١٠التقريـر الــوارد أدنــاه (خصوصــًا الفقــرات  نــص. وتــم تحــديث ١٨٢ق١٣٤م تواعتمـد القــرار 
  التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا. C الكبدٕاتاحة أدوية التهاب و المعلومات الجديدة بشأن سعر 

 
أعدادًا كبيرة من الناس  Cوالتهاب الكبد  Bيصيب التهاب الكبد المزمن الناجم عن فيروسات التهاب الكبد   -٢

مليـون شـخص مصـاب بحالـة عـدوى مزمنـة  ٢٤٠ ويقـدر أن هنـاك .ويسبب ارتفاع معدل المراضـة ومعـدل الوفيـات
. ويمثـل Cمليون شـخص آخـر مصـاب بحالـة عـدوى مزمنـة بفيـروس التهـاب الكبـد  ١٥٠و Bبفيروس التهاب الكبد 

التهاب الكبد الفيروسي المزمن بالتالي مشكلة خطيرة ال يعترف بها اعترافًا تامًا من مشـاكل الصـحة العموميـة علـى 
ان إلـى المـوارد البشـرية الصعيد العالمي. واليزال تشخيصه وتـدبيره العالجـي يعتبـران أمـرين معقـدين وتفتقـر عـدة بلـد

والبنــى التحتيــة الطبيــة لتــتمكن مــن عالجــه. وهنــاك أدويــة جديــدة فــي طــور أن تصــبح متاحــة تعــالج أو توقــف تطــور 
. ومـــع ذلـــك، ال يـــدرك معظـــم المصـــابين بالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي المـــزمن أنهـــم Cالعـــدوى بفيـــروس التهـــاب الكبـــد 

. وســـيتوفى حتـــى ثلـــث األفـــراد المصـــابين بهـــذا االلتهـــاب مـــن جـــراء مصـــابون بالعـــدوى وال يتلقـــون العـــالج المناســـب
  سرطان الكبد أو تليف الكبد في حال عدم إجراء تشخيص مناسب لمرضهم وعدم إحالتهم للرعاية والعالج.

  
بشـأن التهـاب الكبـد الفيروسـي والـذي  ١٨-٦٣ع صج القـرار  ٢٠١٠واعتمدت جمعية الصحة خالل عـام   -٣

ضــاء علــى دعــم أو تمكــين اتبــاع نهــج متكامــل وعــالي المــردود للوقايــة مــن التهــاب الكبــد الــدول األعتضــمن حــث 
الفيروســي ومكافحتــه وتــدبيره العالجــي فــي جملــة أمــور. ووضــعت األمانــة البرنــامج العــالمي لمكافحــة التهــاب الكبــد 

ن العـدوى بالتهـاب الكبـد إطارًا للعمل العـالمي يرمـي إلـى الوقايـة مـ ٢٠١٢ بهدف تيسير تنفيذ القرار. وأصدرت عام
وتعزيـز ) إذكاء الوعي ١الفيروسي ومكافحتها، وتمحور العمل في ظله حول أربعة محاور استراتيجية هي التالية: (

) الوقايـــة مـــن ســـريان ٣؛ (والبيانـــات الالزمـــة للعمـــل ،السياســـات المســـندة بالبينـــات) ٢وتعبئـــة المـــوارد؛ (كات االشـــر 
  ٣والرعاية والعالج. الفرز) ٤المرض؛ (

                                                           
، والجلســة ٣انظــر المحاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة، الجلســة الرابعــة، الفــرع     ١

   .الثالثة عشرة، الفرع (باإلنكليزية)
طـــالع علـــى القـــرار واآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة علـــى اعتمـــاده لال ١/ ســـجالت/٢٠١٣/ ١٣٤م تانظـــر الوثيقـــة     ٢
  األمانة.  إلى لنسبة با
٣       Prevention and control of viral hepatitis infection: framework for global action (document WHO/HSE/PED/ 

HIP/GHP 2012.1).  
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  الوضع الوبائي
  
وتختلـف ) Eو Dو Cو Bو Aالتهابـات الكبـد (من المعروف أن خمسة فيروسات مميزة تسبب التهـاب الكبـد   -٤

ومـن أصـل حـاالت . مليـون شـخص سـنوياً  ١,٤ طرق سريانها ومسارات المرض الذي تسببه وتسـفر عـن وفـاة زهـاء
 Cحالــــة إلــــى التهــــاب الكبــــد  ٥٠٠ ٠٠٠وحــــوالي  B التهــــاب الكبــــدحالــــة إلــــى  ٨٠٠ ٠٠٠الوفــــاة هــــذه يعــــزى نحــــو 

ـــًا  ٪٩٠يمثـــل  ممـــا ـــد الفيروســـيتقريب ـــاة المرتبطـــة بالتهـــاب الكب وتنتشـــر حـــاالت العـــدوى . مـــن مجمـــوع حـــاالت الوف
ــًا علــى الصــعيد العــالمي Cوالتهــاب الكبــد  Bبفيروســات التهــاب الكبــد  فالمنــاطق التــي تســجل أعلــى . انتشــارًا متفاوت

هي منطقة غرب أفريقيا حيـث تزيـد نسـبة السـكان المصـابين بالعـدوى فـي بعـض  Bالمعدالت النتشار التهاب الكبد 
غيــر أن  ،Cويالَحــظ نمــط مماثــل بالنســبة إلــى التهــاب الكبــد . ومنطقتــا شــرق آســيا وآســيا الوســطى ٪٨بلــدانها علــى 
عًا شديدًا في بعض البلدان وعلى األخـص فـي مصـر وباكسـتان حيـث تبقـى االلتهاب يسجل ارتفا هذا معدل انتشار

معـــدالت اإلصـــابة بـــالمرض مرتفعـــة ممـــا يعـــزى أساســـًا إلـــى ســـريان الفيـــروس فـــي ســـياقات الرعايـــة الصـــحية نتيجـــة 
  .لضعف تطبيق تدابير مكافحة العدوى مثل تدابير منع إعادة استخدام المحاقن واإلبر المستعملة

  
تســبب حالــة عــدوى  Cوالتهــاب الكبــد  Bرتفــاع فــي عــدد الوفيــات ألن فيروســات التهــاب الكبــد ويســجل اال  -٥

مزمنــة مــدى الحيــاة قــد تــؤول إلــى تليــف الكبــد وســرطان الكبــد. وتســبب حــاالت العــدوى المزمنــة بفيروســات التهــاب 
حسـب التقـديرات.  من حاالت تليـف الكبـد ٪٥٧٪ من جميع حاالت سرطان الكبد و٧٨ Cأو التهاب الكبد  B الكبد

فمعدل الوفيات شديد االرتفاع لدى األشـخاص المصـابين بهـذه العـدوى. ونظـرًا إلـى تسـجيل ارتفـاع أعلـى فـي معـدل 
لهــذين فــي منطقتــي آســيا وأفريقيــا، فــإن البلــدان األقــل قــدرة علــى التصــدي  Cوالتهــاب الكبــد  Bانتشــار التهــاب الكبــد 

في هاتين القارتين تشهد أيضًا أكبر عدد من حاالت الوفاة الناجمـة عـن التهـاب الكبـد الفيروسـي. وعلـى  االعتاللين
الــرغم مــن أن ســرطان الكبــد هــو الســرطان الخــامس األكثــر شــيوعًا فــي العــالم، فهــو الســرطان األكثــر شــيوعًا لــدى 

  الرجال والسرطان الثالث األكثر شيوعًا لدى النساء في أفريقيا.
  

  التحديات المطروحة
  
بالكشــف عـن وجــود الفيــروس فــي  Cوالتهــاب الكبــد  Bتشـّخص الحالــة المزمنــة اللتهــاب الكبـد  التشــخيص:  -٦

عينات الدم. وتتمثل إحدى العقبات الكبيرة التي تحول دون تشخيص المرض في عدم ظهور أعراض التهاب الكبد 
في الغالب مما يفسر عدم علمهم بإصـابتهم بالعـدوى. المزمن لدى معظم األشخاص المصابين به على مدى عقود 

وال يحضــر أولئــك األشــخاص غالبــًا إلــى مرافــق النظــام الصــحي إال عنــدما تظهــر علــيهم األعــراض المرتبطــة بتليــف 
وغالبًا ما يفتقر العاملون في مجال الرعايـة الصـحية إلـى التـدريب علـى النحـو الواجـب لكـي . الكبد أو سرطان الكبد

اختبـار التحـري أو يحيلــوهم إلـى الرعايــة إذا  ألشـخاص الــذين يحضـرون إلـى مرافــق النظـام الصـحي إلجــراءيرشـدوا ا
  .تبين أنهم مصابون بالعدوى

  
ففــي . لألشــخاص الــذين يشـّخص لــديهم التهــاب الكبــد الفيروسـي المــزمن تتســم بالتعقيــد الرعايــة الطبيــة وٕان  -٧

ومن المهم . مخبرية جزيئية متطورة لتقييم مدى األهلية للعالج واالستجابة لهالمقام األول، البد من إجراء اختبارات 
لتقـدير مـدى تليـف  تصوير الكبد بالموجات فـوق الصـوتيةأيضًا إجراء اختبارات أخرى مثل أخذ خزعة من الكبد أو 

تعانة بخبـــراء وتلـــزم االســـويصـــعب إجـــراء اختبـــار أخـــذ خزعـــة مـــن الكبـــد . الكبـــد بهـــدف اتخـــاذ قـــرارات بشـــأن العـــالج
، ويمكن أن تبلغ تكاليف أجهزة كافية للتخطيط بالموجات فوق الصوتية االختبار متخصصين من أجل تفسير نتائج

ونتيجة لذلك، تتاح فرص محـدودة جـدًا فـي عـدة بلـدان إلجـراء هـذه االختبـارات التـي قـد . دوالر أمريكي ١٠٠ ٠٠٠
رت. ويجري اسـتحداث تقنيـات جديـدة تـدعو إلـى التفـاؤل وتسـمح ال تتوفر إال في مرافق الرعاية المتخصصة إن توف

بــإجراء االختبــارات فــي مراكــز تقــديم الرعايــة لقيــاس نســبة الفيــروس. وٕاذ يتــيح اســتخدام هــذه االختبــارات فرصــًا أكبــر 
للحصـــول علـــى العـــالج، فمـــن المهـــم أن تـــنهض األمانـــة بتطويرهـــا وتقّيمهـــا وتتحقـــق مســـبقًا مـــن صـــالحيتها حســـب 

  الحال. مقتضى
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حاليًا علـى أيـادي األخصـائيين  Cوالتهاب الكبد  Bيعالج المرضى المصابون بالتهاب الكبد  بناء القدرات:  -٨
مثـل أطبـاء الكبــد وأطبـاء الجهـاز الهضــمي وخبـراء األمـراض المعديــة) إال أن هنـاك نقصـًا كبيــرًا فـي تـوفر خــدمات (

يلـزم التوسـع العـالج علـى نطـاق أوسـع، وإلعطـاء هؤالء األخصائيين فـي البلـدان ذات الـدخل المـنخفض والمتوسـط. 
وســيلزم المزيــد مــن التــدريب ايــة الصــحية األوليــة، الرعايــة الصــحية األوليــة والعــاملين فــي مجــال الرع مرافــق فــي دور
 Cوالتهـــاب الكبـــد  Bفـــي مجـــاالت تشـــخيص المرضـــى المصـــابين بالحالـــة المزمنـــة اللتهـــاب الكبـــد العـــاملين  لهـــؤالء

وتدبيرهم العالجي ومعالجتهم. وال تتوفر المواد التدريبية التي تستهدف العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية األوليـة 
  .بصورة عاجلةالتالي إعدادها وينبغي ب

  
بــه  الموصــىاألدويــة المالئمــة. فالــدواء إتاحــة وهنــاك عقبــة أخــرى تحــول دون تــوفير عــالج نــاجع أال وهــي   -٩

غيــر تناولــه و هــو دواء بــاهظ الكلفــة  الريبــافيرين، مــعاإلنترفيــرون الممتــد المفعــول أي  Cحاليــًا لعــالج التهــاب الكبــد 
٪. ٨٠٪ و٤٥أسبوعيًا) ويقترن بآثـار جانبيـة وخيمـة ويحقـق نسـبة شـفاء تتـراوح بـين حقنة  ٤٨و ٢٤(ما بين سلسل 

ونظـــرًا إلـــى تكلفـــة المقـــررات العالجيـــة الحاليـــة وتعقيـــدها وســـميتها، لـــم تبـــذل جهـــود مكثفـــة للـــدعوة إلـــى إتاحـــة هـــذين 
يع نطاق عالج التهـاب الدواءين في البلدان المنخفضة الدخل، ويقل عدد الحكومات الوطنية التي لديها خطط لتوس

  .الفيروسي الكبد
  

مــن حــاالت العــدوى بالتهــاب  ٪٩٠وهــذا الوضــع علــى وشــك أن يتغيــر إذ يتنبــأ خبــراء العــالج بــأن نســبة   -١٠
ستصبح قابلة للعالج في الفترة من العامين إلى الخمسة أعوام المقبلة باستخدام مقرر عالجـي فمـوي يؤخـذ  C الكبد

تبشـــر هـــذه األدويـــة الجديـــدة بعـــالج ماليـــين و  .أســـبوعًا ويتكـــون مـــن أدويـــة مأمونـــة ١٢مـــرة واحـــدة فـــي اليـــوم لمـــدة 
ويتحـدث بعـض خبـراء . األشخاص المصابين بحالة عدوى مزمنة وتقـي بالتـالي مـن الوفـاة بسـبب السـرطان والتليـف

 .كبيـرة اليفتكـومع ذلك، ينطوي العالج بهذه األدوية علـى . Cالصحة العمومية حتى عن استئصال التهاب الكبد 
دواء أال وهمـــا  ،Cتمـــت الموافقـــة علـــى دواءيـــن جديـــدين لعـــالج التهـــاب الكبـــد  ٢٠١٣وفـــي كـــانون األول/ ديســـمبر 

ويبلــغ ســعر عــالج شــخص واحــد بهــذين الــدواءين  .وفير، فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــةبودواء سوفوســ يفيرســيمبر 
  .دوالر أمريكي، بالترتيب ٨٤ ٠٠٠دوالر أمريكي و  ٦٦ ٠٠٠لدورة عالج كاملة في الواليات المتحدة األمريكية 

  
أيضـًا بفضـل مقـررات عالجيـة أكثـر نجاعـة  Bويتحسن عالج حالة العدوى المزمنة بفيروس التهـاب الكبـد   -١١

 تينوفـوفير الفعـال لمكافحـة فيـروس األيـدزقابلية لتوليد المقاومة. ومن جملة هـذه األدويـة دواء وأيسر استعماًال وأقل 
دوالرات أمريكية في الشـهر. وعلـى الـرغم مـن هـذه  ٤أيضًا والمتاح في شكله الجنيس في بعض البلدان بتكلفة تبلغ 

المتلقــين لهــذا  Bالتكلفــة المنخفضــة نســبيًا، لــم يســجل ارتفــاع ملحــوظ فــي عــدد األشــخاص المصــابين بالتهــاب الكبــد 
الــدواء إلــى شــح األخصــائيين والخبــرات والقــدرات فــي الــدواء. وتعــزى أســباب هــذا المســتوى المــنخفض فــي االنتفــاع ب

عالجــًا يســتغرق عــادة  Bمجــال الرعايــة الصــحية األوليــة وفقــًا لمــا ورد وصــفه أعــاله وٕالــى كــون عــالج التهــاب الكبــد 
  مدى الحياة مما يجعل األدوية الحالية باهظة الكلفة بالنسبة إلى العديد من الناس في البلدان المنخفضة الدخل.

  
وتعتمـــد األســــعار . : إن قـــوى الســــوق المحركـــة ألســــعار األدويـــة هــــي قـــوى معقــــدةتحديـــد معــــالم الســــوق  -١٢

وخصوصًا أسعار األدوية الجديدة الموجهة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على اقتـران عوامـل ضـغط 
هــا ووجــود نظــام متــين لتنظــيم المجتمــع المــدني علــى شــركات المستحضــرات الصــيدالنية وقــوة قــوانين البــراءات وٕانفاذ

وقـد خفّـض اقتـران هـذه العوامـل سـعر . األدوية من أجل اعتماد األدوية الجنيسـة وضـمان سـوق كبيـرة وجـديرة بالثقـة
ضـعف فـي السـنوات الخمـس  ١٠٠األدوية المضادة للفيروسـات القهقريـة لعـالج العـدوى بفيـروس األيـدز بـأكثر مـن 

  .عشرة الماضية
  

. الفيروسـي الكبـد التهـاببالضـعف فيمـا يتعلـق بأدويـة ن هذه القـوى المحـددة لمعـالم السـوق ويتسم العديد م  -١٣
وال تـدرج . الدعوة إلى تخفيض أسـعار األدويـة لعـالج التهـاب الكبـدتكثيف اآلن فقط فمنظمات المجتمع المدني تبدأ 

أي جهة من الجهات المانحة الرئيسية في مجال الصحة العالمية عالج التهاب الكبد في برامجها؛ وينجم عـن ذلـك 
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وقد بدأ المرفق الدولي لشراء األدوية يتصـدى لعقبـات السـوق التـي تعرقـل السـلع . ضعف طلب السوق على األدوية
كيـــز يقتصـــر علـــى األشـــخاص المصـــابين بالتهـــاب الكبـــد األساســـية المتصـــلة بالتهـــاب الكبـــد، غيـــر أن محـــور التر 

  .المصاحب للعدوى بفيروس األيدز وال يشمل شراء األدوية لعالج التهاب الكبد
  

إلــى وفير فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بودواء سوفوســ يفيروقــد أدت الموافقــة التنظيميــة علــى دواء ســيمبر   -١٤
لتهـاب الكبـد، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى أسـعار الـدواءين الجديـدين تحفيز النقاش العالمي بشأن إتاحـة عـالج ا

وســيلزم النظــر فــي الجمــع بــين النهجــين ألن التــرخيص الطــوعي  .لعــالج فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخلل
  .لصانعي األدوية الجنيسة والتسعير المتفاوت لألدوية ذات العالمات التجارية يرتبط بمستوى دخل البلد

  
  ستجابةأنشطة اال

  
. ففـي المقـام األول، تـزود الصـددفـي هـذا تستطيع الدول األعضاء االضـطالع بعـدة أنشـطة للمضـي قـدمًا   -١٥

عمليات ترصد حاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد والمسوحات المصلية الخاصة بهذه الحاالت المحسنة صـانعي 
االخـتالف بـين المنـاطق الجغرافيـة وٕاصـابة الفئـات المعرضـة القرارات بمعلومات أكثر دقة عن مدى المشكلة وأوجه 

لخطــر اإلصــابة نظــرًا إلــى افتقــار معظــم البلــدان إلــى تقــديرات وبائيــة دقيقــة متعلقــة بعــبء التهــاب الكبــد الفيروســي 
 برامجهـا لترصـد التهـاب الكبـد. وفـي المقـام فـي تعزيـزالـدول األعضـاء  لـدعمالمزمن. وتضع األمانة إرشادات تقنية 

 بـالفرزتوصـيات خاصـة  تعـدينبغـي للـدول األعضـاء أن  فإنه لزيادة التغطية للفحص الخاص بالتهاب الكبد ،الثاني
والتحري تحدد اللوازم والخوارزميات المالئمة إلجراء اختبارات التحري. وتحّدث األمانة قائمتها الخاصة باالختبارات 

لمتحقــق مـن صـالحيتها مســبقًا. ويسـاعد وضــع البـرامج الوطنيــة ا Cوالتهــاب الكبـد  Bالمصـلية لتحـري التهــاب الكبـد 
على تحديد ُنهج موحدة للعالج. وتعد األمانة مبادئ توجيهية لعالج التهاب  Cوالتهاب الكبد  Bلعالج التهاب الكبد 

ـــد  Bالكبـــد  الممتـــد المفعـــول الـــذي يعتبـــر  أدرج دواء اإلنترفيـــرون وقـــد. ٢٠١٤عـــام إلصـــدارها فـــي  Cوالتهـــاب الكب
لألدويـــة الثانيـــة عشـــرة النموذجيـــة  قائمـــة المنظمـــةفـــي  Cالدعامـــة األساســـية التـــي يقـــوم عليهـــا عـــالج التهـــاب الكبـــد 

األساسية في اآلونة األخيرة، فيمكن للدول األعضاء أن تعمل من أجل إدراج الدواء في كتيبـات الوصـفات الوطنيـة 
ع دوائــر صــناعة هــذا الــدواء علــى تخفــيض ســعره. وهنــاك مثــال علــى تخفــيض ســعر والتفــاوض، إن أمكــن األمــر، مــ

مصر حيث تفاوضت الحكومة على تخفيض سعر دواء اإلنترفيرون الممتد المفعول بعشرة أضعاف نظرًا  فيالدواء 
الـــدول األعضـــاء فـــي إعـــداد إلـــى وســـوف تقـــدم األمانـــة الـــدعم  إلـــى كبـــر حجـــم برنامجهـــا وبفضـــل تنســـيق الجهـــود.

  للعالج بحيث تأخذ بعين االعتبار التوافر المستجد للدواءين الجديدين لعالج التهاب الكبد.  الوطنية استراتيجياتها
  

والبد مـن إيـالء العنايـة بالدرجـة األولـى لألشـخاص المصـابين بالعـدوى بفيـروس األيـدز المصـاحبة للعـدوى   -١٦
مليــون شــخص مصــاب بالعــدوى بفيــروس  ٣٤أصــل  . فمــنCأو بفيــروس التهــاب الكبــد  Bبفيــروس التهــاب الكبــد 

األيدز هناك ما بين مليوني وأربعـة ماليـين شـخص ومـا بـين أربعـة وخمسـة ماليـين شـخص مصـاب أيضـًا بالعـدوى 
علــى التـوالي. وتسـّرع حـاالت العــدوى المصـاحبة وتيـرة تطــور  Cأو بفيــروس التهـاب الكبـد  Bبفيـروس التهـاب الكبـد 

شــخاص. ونظــرًا إلــى االســتثمارات الكبيــرة الموظفــة فــي بــرامج عــالج العــدوى بفيــروس أمــراض الكبــد لــدى هــؤالء األ
، طــورت عــدة بلــدان بنيــة المنظمــاتالصــندوق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا وســائر  جانــباأليــدز مــن 

أليــــدز. ومــــن تحتيــــة طبيــــة متينــــة لتــــوفير الرعايــــة للحــــاالت المزمنــــة لــــدى المرضــــى المصــــابين بالعــــدوى بفيــــروس ا
الضروري السعي إلى إتاحة فرص توسيع نطاق تلك البرامج لتشمل األشخاص المصـابين بالتهـاب الكبـد الفيروسـي 
من خالل إجراء فحص منهجي لألشخاص المصابين بالعدوى بفيروس األيدز والخاضعين للرعاية واستهالل عالج 

 ٢٠١٣دء. وقـد نشـرت المنظمـة فـي حزيـران/ يونيـو التهاب الكبد لدى المصابين بحالة عدوى مصاحبة بادئ ذي بـ
مبادئ توجيهية موحدة بشأن استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية ألغراض عالج العـدوى بفيـروس األيـدز 
والوقاية منها ومجموعة من التوصيات العتماد نهج في مجال الصحة العمومية يشمل التوجيه بشأن عالج العدوى 

  .Cأو فيروس التهاب الكبد  Bلصالح األشخاص المصابين بعدوى مصاحبة لفيروس التهاب الكبد  بفيروس األيدز
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وأخيـــرًا، مـــن األهميـــة بمكـــان إذ يركـــز كـــل التركيـــز علـــى عـــالج التهـــاب الكبـــد أن تشـــمل الجهـــود الوطنيـــة   -١٧
هـــذه  الحديثـــةلمكافحـــة هـــذا المـــرض نهجـــًا متوازنـــًا يجمـــع بـــين التـــدخالت العالجيـــة والوقائيـــة. وتبـــين تجربـــة مصـــر 

سعيًا إلـى التصـدي لالرتفـاع الشـديد  ٢٠٠٨عام  Cبرنامجًا لعالج التهاب الكبد  حكومة مصرالنقطة. فقد استهلت 
مـريض ويـدرج  ٢٠٠ ٠٠٠في البلد. وعالج هـذا البرنـامج أكثـر مـن  Cالمسجل في معدالت اإلصابة بالتهاب الكبد 

مــريض جديــد ســنويًا منــذ اســتهالله. وهــذا إنجــاز ملحــوظ إال أن هــذا التوســع فــي تــوفير العــالج لــم  ٥٠ ٠٠٠حــوالي 
شــخص يصــابون  ١٥٠ ٠٠٠مماثلــة فــي مجــال الوقايــة. ونتيجــة لــذلك، يقــدر أن يظــل هنــاك يقتــرن لألســف بجهــود 

  مما يعني إصابة ثالثة أشخاص جدد بالعدوى لكل شخص معالج. Cسنويًا بالعدوى بفيروس التهاب الكبد 
  

االسـتثمار  علـى التطعـيم. فوفقـًا لتحليـل أجرتـه المنظمـة، يسـمح Bوتعتمد الوقاية الفعالـة مـن التهـاب الكبـد   -١٨
علــى  Bماليــين حالــة وفــاة مقــدرة مرتبطــة بالتهــاب الكبــد  ٤,٨بالوقايــة مــن  Bفــي مجــال التطعــيم ضــد التهــاب الكبــد 

وٕان  ١التحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـع.مدى عشـر سـنوات فـي البلـدان الثالثـة والسـبعين التـي يـدعمها 
الــواردة فــي خطــة والعشــرين  الخمســةاد المؤشــرات األساســية هــي فــي عــد Bالتغطيــة التطعيميــة ضــد التهــاب الكبــد 

ويـدرج اللقـاح فـي  ٢٠٢٠-٢٠١٣فـي الفتـرة  ومكافحتهـااألمـراض غيـر السـارية للوقايـة مـن العمل العالمية للمنظمة 
  بلدًا. ١٨٠في الوقت الحالي في برامج التطعيم الروتيني للرضع 

  
نتيجـة لممارسـات الحقـن غيـر المأمونـة أو  Cالكبـد  لتهـاببفيـروس اوتظهر معظم حاالت العدوى الجديـدة   -١٩

الضعيفة. ومن المهم النهوض بممارسات مكافحة العدوى المالئمة بما فيها استخدام محاقن  مكافحة العدوىلتدابير 
وحيدة االستعمال. وتعمل األمانة على حملة عالمية من أجل مأمونيـة ممارسـات الحقـن سـتنهض بتخفـيض حـاالت 

يظـــل كمـــا يـــر الضـــرورية واســـتخدام أدوات مأمونـــة للحقـــن وتـــدريب العـــاملين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية. الحقـــن غ
فحــص جميـــع نقـــل الــدم أمــرًا يكتســـي أهميــة حيويــة. وينبغـــي للــدول األعضــاء أن تواصـــل ضــمان مأمونيــة ضــمان 

والتهـــاب  Bالتهـــاب الكبــد عينــات الــدم المتبـــرع بــه لتحـــري الممرضــات المعنيـــة المحمولــة بالـــدم بمــا فيهـــا فيروســات 
  على نحو يكفل الجودة. C الكبد

  
ومن الضروري أيضًا أن تستهدف برامج الوقاية الفئات السكانية الشديدة التعرض لخطر اإلصابة بالعدوى   -٢٠

عـن طريـق تعـاطي المخـدرات بـالحقن والوشـم غيـر المـأمون وغيـر ذلـك  Cوالتهاب الكبـد  Bبفيروسات التهاب الكبد 
وممارسة الجنس دون وقاية. وتضم الفئات الرئيسية متعـاطي المخـدرات بـالحقن والسـجناء من ممارسات ثقب الجلد 

ملة البـرامج الشـا وتشـملوالمشتغلين بالجنس والرجال الذين يمارسـون الجـنس مـع الرجـال ومغـايري الهويـة الجنسـية. 
والتهــاب  Bللوقايــة مــن التهــاب الكبــد لفائــدة الشــرائح الســكانية الرئيســية المســتهدفة بــرامج التطعــيم ضــد التهــاب الكبــد 

فـي مرافـق الوشـم وتـوفير العـوازل الذكريـة وبرامج استخدام اإلبر والمحاقن المعقمة وتـدابير مكافحـة العـدوى  Cالكبد 
ونشــــرت المنظمــــة . الل بــــرامج التوعيــــة واإليصــــال عبــــر األنــــدادواألنثويــــة والتواصــــل للحــــد مــــن المخــــاطر مــــن خــــ

لــدى متعــاطي المخــدرات بــالحقن. وستنشــر  Cو B إرشــادات بشــأن الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي ٢٠١٢ عــام
بمـا فـي ذلـك الوقايـة وعالجـه  اإليـدزالمنظمة إرشـادات أخـرى بشـأن الخـدمات الشـاملة للوقايـة مـن العـدوى بفيـروس 

      .٢٠١٤اب الكبد الفيروسي لفائدة الفئات المستهدفة في عام من الته
  الصحةجمعية اإلجراء المطلوب من 

  
اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير والنظــر فــي مشــروع القــرار الموصــي بــه مــن المجلــس إلــى مــدعوة  الصــحةجمعيــة   -٢١

  .١٨ق١٣٤م ت التنفيذي في القرار

=     =     = 
                                                           

 Lee LA, Franzel L, Atwell J, Datta SD, Friberg IK, Goldie SJ et al., 2013. The estimatedانظـر المرجـع التـالي:     ١
mortality impact of vaccinations forecast to be administered during 2011-2020 in 73 countries supported by the 
GAVI Alliance. Vaccine 31(Supplement 2): B61-B72.                                                                                                   


