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  التهاب الكبد الفيروسي
  
  

  تقرير من األمانة
  

  

  وعبؤهااألمراض 

تها إلى مجموعة الفيروسـات      مشاكل صحية عمومية هامة على الصعيد العالمي تعزى مسؤولي         هناك  -١
 االلتهاب الكبـدي  فالعدوى بفيروسات   ). االلتهاب الكبدي (أو المزمنة   / المسببة لعدوى الكبد والتهاباته الحادة و     

االلتهـاب  كما يمكـن لفيروسـي   .  يمكن أن تسبب اإلصابة بأمراض الكبد الحادة       E و D و C و B و Aمن النوع   
 بعدوى مزمنة تبقى خامدة لعدة عقود من السنين وتعرض المـصابين             أن يتسببا في إصابة الكبد     C و B الكبدي

. أو سرطان الكبد األولي في مراحل الحقـة مـن حيـاتهم           ) تندب الكبد (لخطر الوفاة قبل األوان بتشمع الكبد       
 فـسيتعين وبالنظر إلى تباين الفيروسات الخمسة فيما يتصل بانتشارها ومسارات انتقالها على الصعيد العالمي،              

 الفيروسي باللقاحات المضادة    االلتهاب الكبدي وفي اإلمكان توقي نوعين من      .  استراتيجيات وقائية خاصة   اتباع
  .B االلتهاب الكبديو A االلتهاب الكبديوهما 

 الحـاد    االلتهاب الكبـدي   لإلصابة بمرض    السببين الرئيسيين  C و Bو االلتهاب الكبدي ويشكل فيروسا     -٢
، مـنهم   على صعيد العالمB االلتهاب الكبدي مليون شخص مصاب بفيروس   ٢٠٠٠ثمة  و. والوفاة الناجمة عنه  

 نتيجة  اً شخص سنوي  ٧٠٠ ٠٠٠ و ٥٠٠ ٠٠٠ مليون شخص مصاب بالعدوى المزمنة، كما يتوفى ما بين           ٣٥٠
. C االلتهاب الكبدي  مليون مصاب بالعدوى المزمنة بفيروس       ١٧٠-١٣٠وهناك نحو   . إلصابتهم بهذا الفيروس  

٪ مـن سـرطان الكبـد       ٧٨٪ من حاالت تشمع الكبد و     ٥٧ يتسببان في نحو     C و B هاب الكبدي االلتويقدر أن   
  .األولي

 إلى تزايد خطـر اإلصـابة       مرحلة مبكرة من العمر    في   B االلتهاب الكبدي وتؤدي العدوى بفيروس      -٣
وسـرطان  بالعدوى المزمنة، بينما يتعرض المصابون بالعدوى المزمنة لخطر تطور المرض إلى تشمع الكبد              

٪ من الولدان المـصابين فـي الفتـرة         ٩٠المزمن يظهر لدى نحو      B االلتهاب الكبدي ويقدر أن   . الكبد األولي 
٪ من األطفال المـصابين     ٦٪ من األطفال المصابين في مرحلة الطفولة المبكرة و        ٣٠المقاربة لميالدهم، ولدى    

 إلى عدوى مزمنة سـواء أظهـرت أعـراض          ويتشابه احتمال تطور العدوى   . بعد بلوغهم الخامسة من العمر    
 لمخاطر محتملة تتراوح   B االلتهاب الكبدي ويتعرض المصابون بفيروس    . المرض على المصاب أم لم تظهر     

 المبكـرة بتـشمع الكبـد أو سـرطان الكبـد النـاجمين عـن العـدوى                  فيما يتعلق بالوفاة  ٪  ٢٥٪ و ١٥بين  
شمع الكبد وسرطان الكبـد لـدى المـصابين بفيـروس           كما يرتفع خطر تطور ت    . B االلتهاب الكبدي  بفيروس

 المقترنة بالعدوى   D االلتهاب الكبدي وتتسبب كل من العدوى اإلضافية والعدوى بفيروس        . C االلتهاب الكبدي 
 وحـده؛   B االلتهاب الكبدي  في تفاقم نتائج المرض بالمقارنة مع العدوى بفيروس          B االلتهاب الكبدي بفيروس  
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 على نسبة مرتفعة من فشل أداء وظائف الكبد نتيجة لحاالت العدوى الحادة، وتزايد احتمال               وتشتمل تلك النتائج  
  . تطور العدوى المزمنة إلى سرطان الكبد

ويعد التعرض للدم المصاب نتيجة الستخدام أدوات الحقن غير المعقمة أو نقل مشتقات دم المـصابين                  -٤
 أن  وتشير التقديرات إلـى   . C و B االلتهاب الكبدي بها بفيروس   من بين األسباب الشائعة للعدوى التي يمكن تجن       

 B االلتهـاب الكبـدي    مليون إصابة جديدة بفيروس      ٢١ممارسات الحقن غير المأمونة تتسبب سنويا في نحو         
وثمة نسبة هامة من إمدادات الدم التي ال يتم التحري فيها مطلقا            . C االلتهاب الكبدي ومليوني إصابة بفيروس    

ويمكن أن يرتفـع احتمـال      . ، أو أن ذلك التحري يتم بصورة غير مالئمة        C و B االلتهاب الكبدي سي  عن فيرو 
٪ على التوالي، ويتوقـف     ٩٢٪ و ٧٠ إلى نحو    دم ملوث  عن طريق نقل     C و B االلتهاب الكبدي انتقال فيروس   

أكبـر معـدالت     ويشكل تعاطي المخدرات بـالحقن    . ذلك على حجم الدم المنقول ونسبة الفيروس الموجود فيه        
، حيث تتراوح معدالت انتشاره لدى األشخاص الذين        C االلتهاب الكبدي االختطار فيما يتعلق بالعدوى بفيروس      
  .٪٦٠٪ و٣٠يبلغون عن ممارستهم لهذا السلوك بين 

 مليـون   ١,٤ بنحو   A االلتهاب الكبدي ويقدر عدد اإلصابات الجديدة التي تحدث سنويا بعدوى فيروس            -٥
 الفم، وذلك إما باالتصال المباشر مـن        -وتنتقل عدوى هذا الفيروس عادة عن طريق الغائط         . العالمإصابة في   

ومن المفارقات أن تحسن إمدادات المياه ونظم اإلصحاح في         . شخص آلخر أو بابتالع الغذاء أو الماء الملوثين       
االلتهـاب  حيث يكون خطر مـرض       مرحلة متأخرة من العمر،   البلدان النامية يؤدي إلى تأجيل اإلصابات إلى        

ويعد تغير النمط الوبائي هذا مسؤوال عن تزايد عدد الحاالت المرضية في بعـض              .  الحاد على أشده   A الكبدي
  . على صعيد المجتمعA االلتهاب الكبديالبلدان وظهور فاشيات 

م من األمراض    بشكل متقطع ووبائي، متسببة في عدد ها       E االلتهاب الكبدي وتحدث العدوى بفيروس      -٦
ولكـن  . E االلتهاب الكبدي ويقدر أن ثلث سكان العالم أصيبوا بعدوى فيروس         . والوفيات، السيما لدى الحوامل   

  .الً مازال مجهوE االلتهاب الكبديعبء مرض 

االلتهـاب   بالغذاء أمرا شائعا؛ وبالفعل، فإن فيـروس         E و A االلتهاب الكبدي ويشكل انتقال فيروسي      -٧
وقد يحدث تلوث األغذية نتيجة     . الفيروسات التي يكثر تسببها في العدوى المنقولة بواسطة الغذاء         من   A الكبدي

 البقاء في البيئـة     E و A االلتهاب الكبدي وبإمكان فيروسي   . لمناولتها من قبل المصابين بالعدوى دون علم منهم       
  .أو مكافحتها/ كتريا الممرضة وومقاومة عمليات تجهيز األغذية الروتينية التي يقصد بها إبطال فعل الب

االلتهـاب   أو بفيـروس     B االلتهاب الكبدي وتمثل العدوى بفيروس األيدز المقترنة بالعدوى بفيروس          -٨
 مشكلة متفاقمة في البلدان التي تشتد فيها أوبئة فيروس األيدز وفي أوسـاط متعـاطي المخـدرات                  C الكبدي
 المـصابين بالعـدوى     أهم أسباب وفـاة    الفيروسي تمثل    ب الكبدي االلتهاوقد أخذت العدوى األساسية ب    . بالحقن

 المقترنة بالعدوى بفيروس األيدز ممن يتلقون عالجا باألدوية المـضادة للفيروسـات             االلتهاب الكبدي بفيروس  
  .القهقرية

  إجراءات جمعية الصحة العالمية وأنشطة األمانة في الماضي

. االلتهاب الكبـدي  من قراراتها السابقة جوانب معينة لتوقي        في عدد    ،تناولت جمعية الصحة العالمية     -٩
 بـشأن جـودة التمنيـع       ١٩٩٢ الذي اتخذته جمعية الصحة العالمية عـام         ١٧-٤٥ج ص ع   القرار   الًفهناك أو 

 كلما أمكن فـي     B االلتهاب الكبدي واللقاحات، والذي حث الدول األعضاء على إدراج اللقاح المضاد لفيروس           
 على ذلك القرار أوصت األمانة جميع البلدان بإدراج اللقاح المـضاد لفيـروس              ءوبنا. لوطنيةبرامج التمنيع ا  
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وقد شهدت تغطيـة التمنيـع خـالل العقـد          . ١٩٩٧ في برامج التمنيع الوطنية بحلول عام        B االلتهاب الكبدي 
 إلدراج اللقاح المضاد يعالتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنالماضي تزايدا واسعا بفضل الدعم الذي قدمه 

، بلغت نسبة الدول األعضاء التي أدرجت اللقاح المضاد         ٢٠٠٧  عام  من اًواعتبار. B االلتهاب الكبدي لفيروس  
٪، بينما تلقى ٦٥٪، وبلغت التغطية الشاملة بثالث جرعات من ذلك اللقاح نسبة ٨٨ B االلتهاب الكبديلفيروس 

وجاء القرار الثاني   . B االلتهاب الكبدي لعالمي جرعة الوالدة من لقاح       على الصعيد ا   الرضع٪ من المواليد    ٢٧
 بشأن توقي السرطان ومكافحته، الذي دعت فيـه جمعيـة الـصحة             ٢٢-٥٨ع ص ج، وهو القرار    ٢٠٠٥عام  

 ضمن مجموعة الغايات التي ترمي إليها برامج        B االلتهاب الكبدي العالمية إلى إدراج تقليص العدوى بفيروس       
، وفي إطار اًثالث.  إعداد هذه الوثيقةلدىومازال تنفيذ ذلك القرار ورصده متواصلين . السرطان الوطنيةمكافحة 

 ٢٠٠٧،١، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية عام ٢٠١٧-٢٠٠٨خطة العمل العالمية المعنية بصحة العمال 
 العاملين في مجـال الرعايـة       تطعيمجل  ستشتمل أنشطة األمانة على العمل بالتعاون مع الدول األعضاء من أ          

 سوى تقدم محدود إبان الفترة القصيرة التي انقضت منـذ اعتمـاد             يحرزولم  . B االلتهاب الكبدي الصحية ضد   
 تـوقي   مـسائل ونظرت جمعية الصحة العالمية باإلضافة إلى ذلك في عدد مـن            . القرار الخاص بخطة العمل   

  ومأمونية ٤،والسالمة الغذائية  ٣ وإمدادات الدم المأمونة،   ٢ة بالتمنيع،  والشؤون األخرى المتصل   االلتهاب الكبدي 
  ٥.ن الحقعملية

 في تنظيم مؤتمر بشأن الـتخلص مـن األمـراض واستئـصالها             ١٩٩٨وشاركت المنظمة في عام       -١٠
 ،)١٩٩٨فبراير  /  شباط ٢٥-٢٣أتالنتا، جورجيا، الواليات المتحدة األمريكية،    (كاستراتيجيات صحية عمومية    

وفـي  ". أول األمراض التي ينبغي التخلص منها أو استئصالها       " هو   B االلتهاب الكبدي وخلص المؤتمر إلى أن     
 انضمت المنظمة إلى اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان في التوصـية باالقتـصار علـى                ١٩٩٩عام  

 وتم تحقيق تقدم واسع في هذا       ٢٠٠٣.٦ بحلول عام    التطعيماستعمال المحاقن الذاتية التعطيل في جميع عمليات        
 لعمليات شراء المحـاقن الوحيـدة       والتمنيعالصدد بفضل الدعم الذي قدمه التحالف العالمي من أجل اللقاحات           

 ٧)٢٠٠٤ (B االلتهاب الكبـدي  وقد أصدرت المنظمة أوراق مواقف بشأن لقاح        . التطعيماالستعمال ألغراض   
، حدد إقليم غرب المحيط الهـادئ تقلـيص معـدالت           ٢٠٠٥ عام  وفي ٨).٢٠٠٠ (A االلتهاب الكبدي ولقاح  

 يرمي لتحقيقه ذلك اإلقليم     اً٪ لدى األطفال دون الخامسة هدف     ٢ إلى أقل من     B االلتهاب الكبدي فيروس  العدوى ب 
 األمم المتحدة لألغذية والزراعـة،     بالتعاون مع منظمة     ،، عقدت المنظمة  ٢٠٠٨وفي عام   . ٢٠١٢بحلول عام   

لخبراء تناول مسألة تلوث األغذية بالفيروسات، وكان الغرض منه إسداء المـشورة العلميـة دعمـا                 ل اًاجتماع
ووضع اإلقليم األوروبي مـؤخرا بروتوكـوالت سـريرية إلدارة العـدوى            .  المحتملة ألنشطة إدارة المخاطر  

                                                           
  .٢٦-٦٠ج ص عالقرار      ١
 ١٢-٥٣ج ص ع  نشاط المتابعة، والقـرار     :  حول مؤتمر القمة العالمي المعني باألطفال      ٣٣-٤٤ج ص ع  القرارات       ٢

  .ة العالمية للتمنيع بشأن االستراتيجي١٥-٦١ج ص عبشأن التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والقرار 
 بـشأن   ١٣-٥٨ج ص ع   بشأن استخدام وإمدادات الدم البشري ومـشتقات الـدم والقـرار             ٧٢-٢٨ج ص ع  القرار       ٣

  .اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: مأمونية الدم
شترك بين منظمة األمـم      بشأن التقييم الم   ٢٣-٥٦ج ص ع  ، والقرار   السالمة الغذائية  بشأن   ١٥-٥٣ج ص ع  القرار       ٤

، والقرار  )هيئة الدستور الغذائي  (المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ألعمال لجنة دستور األغذية الدولي            
  .والرضع بشأن تغذية األطفال ٣٢-٥٨ج ص ع

  . بشأن حماية البعثات الطبية أثناء النزاعات المسلحة١٣-٥٥ج ص عالقرار      ٥
  .WHO/V&B/99.25يقة الوث     ٦
٧     Weekly Epidemiological Record, 2004; 79:255-263.  
٨     Weekly Epidemiological Record, 2000; 75:38-44.  
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 المقترنـة   C ب الكبدي االلتها المقترنة بالعدوى بفيروس األيدز، والعدوى بفيروس        B االلتهاب الكبدي بفيروس  
 Bو A االلتهاب الكبـدي  بالعدوى بفيروس األيدز، ووقاية المتعايشين مع فيروس األيدز من العدوى بفيروسات            

نوفمبر / وأوصى فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع التابع للمنظمة في تشرين الثاني           . Cو
 علـى   B االلتهاب الكبدي تقوم جميع األقاليم والبلدان المنتسبة بتحديد أهدافها فيما يتصل بمكافحة           " بأن   ٢٠٠٨

 االلتهـاب الكبـدي   وستنظر اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط في مسألة توقي         ". نحو مناسب ألوضاعها الوبائية   
الخمسين التي ستنعقد في وقت الحـق مـن عـام           ومكافحته على نطاق واسع، وذلك خالل دورتها السادسة و        

  .B االلتهاب الكبدي فيروس سراية وطنية للتخلص من مراميوقد حددت عدة بلدان . ٢٠٠٩

  فرص التوقي والمكافحة

 ومكافحته مع سائر البرامج ذات الصلة في تعزيز الـنظم           االلتهاب الكبدي سيسهم تنسيق برامج توقي       -١١
 ومكافحته ولكنها كانت    االلتهاب الكبدي لقد بذلت حتى اآلن جهود ناجحة في توقي         و. الصحية في جميع البلدان   

، وبالتـالي فقـد آن األوان       االلتهاب الكبـدي  وليس لدى المنظمة استراتيجية شاملة بشأن       . اً مجزأة أيض  اًجهود
 لمكافحتـه،   للبحث عن فرص جديدة لتوقي هذا المرض، بما في ذلك تحديد المرامي واالستراتيجيات الالزمة             

االلتهـاب   أو نحوهم من المصابين بفيروسي        شخص وتوسيع التثقيف وتعزيز مسح ومعالجة الخمسمائة مليون      
وسيكون لتلك الجهود أثر هام في الحد من األمراض والوفيات بالنظر لعبء المـرض الهائـل                . C و B الكبدي

 والدعم المنسقين على الصعيد العالمي لغرض       وفي إمكان المنظمة أن تتيح القيادة     . االلتهاب الكبدي الناجم عن   
  . الفيروسي ومكافحتهااللتهاب الكبديتوقي 

ولكـن  .  عن طريق تمنيع الرضع    B االلتهاب الكبدي ولقد تم تحقيق التقدم في توقي العدوى بفيروس           -١٢
 للتمنيع العالميتينجية واالستراتي لم تبلغ بعد الهدف الذي حددته الرؤية B االلتهاب الكبدي التغطية بلقاح فيروس    

، ومازالت تلك التغطية متخلفة أيضا      ٢٠١٠٪ من التغطية الوطنية بحلول عام       ٩٠ وهو   ٢٠١٥-٢٠٠٦للحقبة  
 عنـد   الرضعأما مستوى تمنيع    . عن مواكبة مستويات التغطية العالمية للتمنيع ضد الخناق والكزاز والشاهوق         

يد من العدوى المقترنة بأسوأ الحصائل الصحية، فهـو اليـزال           الميالد، الذي يشكل وسيلة مأمونة لوقاية الموال      
 من عناصر تعزيز النظم الصحية في سياق الجهود المبذولة اً هاماً بالرغم من كون هذه الوسيلة عنصراًمنخفض

ومازالت معظم البلدان النامية متخلفة عن تمنيع العـاملين         . لتوفير الخدمات لألمهات واألطفال في فترة الحمل      
االلتهاب وإذا كان التخلص من فيروس . ، وعن رصد مستويات تغطية التمنيع   B االلتهاب الكبدي لصحيين ضد   ا

 بالنسبة لألجيال المقبلة، فإن التمنيع باللقاحات قد فات أوانه اآلن فما يخص المصابين فعال اً ممكناً أمرB الكبدي
  . مصاب مليون٣٥٠ المزمن والذين يبلغ عددهم B االلتهاب الكبديب

 تطور أمراض الكبد إلى حد بعيد، وتمنع تؤخروثمة العديد من العالجات الجديدة الفعالة التي يمكن أن        -١٣
وهي عالجات متاحـة لمـا يزيـد علـى          . الوفيات الناجمة عن تلك األمراض    عدد  ظهور السرطان، وتقلص    

ومـازال  . C لتهاب الكبـدي  اال وفيروس   B االلتهاب الكبدي مليون شخص متعايش مع العدوى بفيروس        ٥٠٠
 أمام ضمان حصول هؤالء األشخاص في الوقت المناسب علـى خـدمات االختبـار والرعايـة                 اًالتحدي قائم 

  . محدودة المواردظروفوالعالجات الفعالة، ومنهم بوجه الخصوص األشخاص الذين يعيشون في 

عة من العالم، حيث يالحظ فيها تزايد        واس مناطق في   A االلتهاب الكبدي ويتزايد الطلب اآلن على لقاح        -١٤
 يتعـين ومن ثـم،    .  أكبر لحدوث األوبئة نتيجة لتغير الظروف الوبائية       وتواترحاالت ظهور أعراض المرض     

  .E وC االلتهاب الكبديمواصلة تطوير اللقاحات المرشحة المضادة لفيروسي 
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 في الكثيـر    اً شائع اً الصحية مازال أمر   تباع ممارسات غير مأمونة في تقديم الرعاية      اوبالنظر إلى أن      -١٥
 ضـمان  البلدان كافة أن تنسق جهودها من أجل تنفيذ استراتيجيات قائمـة علـى               يتعين على من أنحاء العالم،    

.  الرعايـة الـصحية    مرافـق  فـي    االلتهاب الكبدي الحقن، وذلك بغية توقي      مأمونية إمدادات الدم وممارسات   
 األذى لمتلقي الحقن، وال تعرض القائمين على إيتاء الحقـن ألي مخـاطر        فممارسات الحقن المأمونة ال تسبب    

ويبقى جمع الدم من المتبرعين بالدم مجانا الـذين  . يمكن تجنبها، كما ال تصدر عنها أي نفايات خطيرة       محتملة  
 عـن   االلتهاب الكبـدي  ينخفض مستوى تعرضهم لعوامل االختطار وسيلة رئيسية في توقي انتقال فيروسات            

٪ مـن   ١٠٠، لم يتجاوز عدد البلدان التي أبلغـت عـن تحقيـق نـسبة               ٢٠٠٦وفي عام   . ريق التبرع بالدم  ط
أما الوسيلة الثانية لتوقي االنتقال عن طريق مشتقات الدم فهي إجـراء فحـص              . اً بلد ٥٤الطوعي بالدم    التبرع

وقد أبلغ  . C و B لتهاب الكبدي االضمان الجودة على كل الدم الذي يتم التبرع به من أجل التحري عن فيروسي               
 وأبلغ  B االلتهاب الكبدي  بعدم إجراء فحص لكل الدم المتبرع به للتحري عن فيروس            ٢٠٠٦ في عام    اً بلد ٥٥
وتتألف االستراتيجية  . C االلتهاب الكبدي  بعدم إجراء فحص لكل الدم المتبرع به للتحري عن فيروس            اً بلد ٨٥

وبالرغم من قلـة البيانـات      . ة تقليص عمليات نقل الدم إلى أدنى حد ممكن        الثالثة من ترشيد استعمال الدم بغي     
المتاحة عن استعمال الدم فإن الدراسات تشير إلى انتشار اإلفراط في استخدام عمليات نقل الدم فـي البلـدان                   

االسـتعمال،   تعميم استخدام معدات الحقن المأمونة والوحيـدة         والبد من . النامية على السواء  البلدان  المتقدمة و 
والتي تتيح توقي العدوى الناجمة عن إبر الحقن، كما ينبغي تعزيز تدريب جميع القائمين على إيتـاء الرعايـة             

  . بأسلوب مناسبالواخزةالصحية، وذلك في مجال ممارسات الحقن المأمونة، بما فيها التخلص من النفايات 

 على الصعيد العالمي لوضع نهـج شـامل لتـوقي           وبإمكان المنظمة أن تتيح الدعم والقيادة المنسقين        -١٦
 الفيروسي ومكافحته، مع تحديد األولويات التي تنطبق على النظام الـصحي برمتـه، والتـي                االلتهاب الكبدي 

  :تشتمل على ما يلي

 في أبكر   اً بواسطة التمنيع الكامل بدء    B االلتهاب الكبدي وقاية جميع األطفال من العدوى بفيروس         •
  . وباالرتباط مع خدمات الرعاية الصحية لألمهات واألطفالالعمروقت ممكن من 

 من أجل تجنب انتقال فيروس هذا       B االلتهاب الكبدي توسيع تغطية تمنيع العاملين الصحيين ضد         •
 لحصولهم على الوقاية الالحقة للتعرض للعوامـل الممرضـة        اًااللتهاب إلى أماكن العمل وضمان    

  .المنقولة بالدم

االقتصار على المتبرعين بالدم طوعا وبصورة      : نية إمدادات الدم عن طريق ما يلي      ضمان مأمو   •
مجانية؛ وضمان فعالية اختبار المتبرعين بالدم وفحص كل الدم الذي يتم التبرع به للتحري عـن                

 طرائق التحليل الخاصة والعالية الدقـة       باتباع C و B االلتهاب الكبدي واسمات العدوى بفيروسي    
 األساسية المقننة؛ وتدريب األطباء السريريين والممرضات على ممارسات نقل الدم           واإلجراءات

  .السريرية المأمونة

التأكد من مأمونية جميع عمليات الحقن من خالل مواصلة شراء كميات كافيـة مـن المحـاقن                   •
ـ  الواخزةالمناسبة، والتدريب على ممارسات الحقن المأمونة وضمان التخلص من النفايات            ى  عل

  .نحو مالئم

الدولية بشأن وجود الفيروسات    اإلرشادية  تعزيز مأمونية الغذاء عن طريق إعداد وتطبيق الدالئل           •
  .والمواد السمية في األغذية
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 ومعالجة هذا االلتهـاب     C و B االلتهاب الكبدي إدراج التدخالت الرامية لتوقي العدوى بفيروسي         •
مخدرات بالحقن، بما في ذلك تأمين حصولهم علـى          ال لمتعاطيورعايته ضمن الخدمات المتاحة     

  . والعالج المضاد للفيروساتC االلتهاب الكبديالمحاقن واإلبر المعقمة والتمنيع ضد 

 في البلـدان    A االلتهاب الكبدي  لتوقي ظهور    A االلتهاب الكبدي توجيه عمليات تنفيذ التمنيع ضد        •
  .النامية

 االلتهاب الكبـدي  ة بما في ذلك تطوير اللقاحات ضد مسببات         دعم االستراتيجيات الوقائية الجديد     •
  ).E وC االلتهاب الكبديالسيما (الفيروسي األخرى 

  .االلتهاب الكبديتوسيع خدمات الرعاية والعالج المقدمة للمصابين بالعدوى المزمنة بفيروسات   •

االلتهـاب  ي اإلصابة ب  تعزيز توعية المجتمعات والعاملين في مجال الرعاية الصحية بفرص توق           •
  . الفيروسيالكبدي

تحسين تكنولوجيات التمنيع والفحص والرعاية الصحية من أجل توقي اإلصابة بأمراض الكبـد               •
  .المزمنة وبسرطان الكبد

 الفيروسي ورعاية المصابين به في إطار التقـدم         االلتهاب الكبدي التأكد من منح األولوية لتوقي        •
  .ال الصحة، وكذلك التأكد من تحديد الموارد الالزمة لذلكنحو تحقيق اإلنصاف في مج

، وبصفة خاصـة، إقامـة      وتدبيره الشاملة لتوقي المرض     باألساليتنفيذ برامج متعددة في إطار        •
ويمكن . الروابط بين خدمات تشخيص فيروس األيدز وعالجه وبرامج مكافحة السرطان الوطنية          

 جيدة لالنطالق لكل من المصابين بالعدوى واألشـخاص         اًلهذه الخدمات والبرامج أن تصبح نقاط     
، كما يمكن للتنسيق أن يعزز التضافر فـي الوقايـة والعـالج              المحتملة  للمخاطر اًاألشد تعرض 

  .واألنشطة المختبرية

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

يهات االستراتيجية فـي    إلى أن تحيط علماً بهذا التقرير وأن تواصل تقديم التوج         جمعية الصحة مدعوة      -١٧
  .هذا الصدد

  
  

=     =     =  


