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االحتاد العاملي لاللتهاب الكبدي

العدد  / 4يوليو 2012

اليوم العاملي لاللتهاب الكبدي  2012قاب قوسني أو أدنى

هذا هو االلتهاب الكبدي…

ونحن على بعد أسابيع قليلة من اليوم العاملي لاللتهاب الكبدي ،يتقدم االحتاد بأطيب التمنيات لكل
اجملموعات واألفراد الذين يغتنمون هذه الفرصة للعمل على رفع مستوى الوعي في مجتمعاتهم والتأثير
نحو إحداث تغيير حقيقي.
وقد بدأ إحياء اليوم العاملي لاللتهاب الكبدي في عام  ،2008حيث أصبح ،بعد اعتماد القرار اخلاص
بااللتهاب الكبدي الفيروسي في عام  ،2010واحدا ً من بني أربعة أيام فقط اعتمدتها منظمة الصحة
العاملية رسميا ً لتكون أياما ً عاملية للتوعية ضد أمراض معينة.

عاما بعد عام ،ونتوقع أن يكون اليوم العاملي لاللتهاب الكبدي  2012هو األضخم على اإلطالق ،ال سيما أنها ستكون
ومن اجلدير بالذكر أن نسبة املشاركة تزاداد ً
قياسيا جدي ًدا في موسوعة جينيس لألرقام القياسية كجزء من فعالية عاملية لاللتهاب الكبدي؛
ا
رقم
لتسجيل
محاولة
املرة األولى التي سيشهد فيها االحتفال
ً
ً
حيث ستقوم مجموعات مختلفة حول العالم بتأدية حركات تعبيرية لنقل عبارة “ال أرى ،ال أسمع ،ال أتكلم” خالل  24ساعة في أماكن متعددة  -تعرف على املزيد
من خالل هذا الرابطhttp://bit.ly/L3gQnY :

وفي إطار هذه احلملة العاملية الشاملة ،قمنا هذا الشهر بإطالق تطبيق على موقع فيس بوك للتواصل االجتماعي من أجل املساعدة في رفع مستوى الوعي
باملرض ،وهو في نفس الوقت يسمح ألي مستخدم بالتعرف على هوية أصدقائه املقربني على فيس بوك  -ابدأ في استخدام التطبيق اآلن على هذا الرابط:
 http://on.fb.me/MKVOzlمت كذلك إطالق فيديو احلملة الرسمي لليوم العاملي لاللتهاب الكبدي  2012في وقت مبكر من هذا الشهر ،وميكنك مشاهدته
عبر قناتنا على موقع يوتيوب من خالل الرابطhttp://www.youtube.com/worldhepday:

كذلك وللمرة األولى سيقوم االحتاد العاملي لاللتهاب الكبدي هذا العام بإطالق حملة توعية عن طريق الرسائل النصية
القصيرة والتي ترمي إلى رفع مستوى الوعي بااللتهاب الكبدي الفيروسي في أربع دول أفريقية في اليوم العاملي لاللتهاب
الكبدي .وسيستقبل مئات املاليني من عمالء مشغلي شبكات الهاتف النقال في نيجيريا وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا
رسائل نصية قصيرة إلخبارهم بالتأثير الكبير لاللتهاب الكبدي بني السكان وإخبارهم بأنه أقرب إليهم مما يعتقدون.
ستحمل الرسالة النصية القصيرة أيضا ً نصيحة للجميع مبواجهة االلتهاب الكبدي وستتضمن رقما ً محليا ً ميكن االتصال
به للحصول على معلومات الوقاية والفحص.

السفر حول العالم احتفاال ً باليوم العاملي لاللتهاب الكبدي

وستبدأ مجهوداتنا لدعم االحتفاالت اخملططة لليوم العاملي لاللتهاب
الكبدي هذا العام بجولة حول العالم .ومن املقرر أن يسافر رئيس االحتاد،
تشارلز جور ،من لندن حلضور الفعاليات التي سيتم تنظيمها في هوجن كوجن
واليابان والواليات املتحدة األمريكية.
وستكون محطته األولى في هوجن كوجن حيث سيكون تشارلز ضيف الشرف
في حفل افتتاح أحد املراكز اجلديدة والذي سيقدم خدمات مجانية الختبارات
الكشف عن االلتهاب الكبدي في اجملتمعات احمللية.

ستكون اليابان وجهته الثانية حيث سيقدم تشارلز دعما ملؤسسة أبحاث
االلتهاب الكبدي الفيروسي ووزارة الصحة والعمل والرفاهية ()MHLW
وكذلك أصحاب املصلحة اآلخرين في حملة قومية ضخمة بشأن اليوم
العاملي لاللتهاب الكبدي تضم وسائل اإلعالم الرئيسية ومشاهير محليني
وسياسيني وآالف األشخاص الذين سيتجمعون في مالعب كرة القدم
ملساعدتنا في تسجيل رقم قياسي عاملي وإدراج االلتهاب الكبدي ضمن
موسوعة جينيس لألرقام القياسية.

وفي اخلتام ،ستكون واشنطن هي احملطة األخيرة قبل العودة إلى بريطانيا حيث سيشارك تشارلز في فعالية ستقام في البيت األبيض لرفع مستوى االهتمام بااللتهاب
الكبدي في األجندة السياسية الوطنية.
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يسعدنا أن نرحب باألعضاء اجلدد التاليني في االحتاد:

هذا هو االلتهاب الكبدي…

املؤسسة اآلسيوية للكبد ــ الهند
عضو ليس له حق التصويت (املكتب اإلقليمي جلنوب شرق أسيا)
drmanojk11@gmail.com
حركة شباب بيكون ـ نيجيريا
عضو له حق التصويت (املكتب اإلقليمي ألفريقيا)
beaconyouthmovement@yahoo.com

بارقة األمل ـ أوكرانيا
عضو له حق التصويت (املكتب اإلقليمي ألوروبا)
terfpi@gmail.com

ويؤسفنا أن نبلغكم بتوقف مجموعة االلتهاب الكبدي سي الكندية ( )Hep C Canadaمبدينة فانكوفر عن العمل بسبب وفاة كيلي أوديل الذي
كان يترأس املنظمة،

الندوة الدولية في شنغهاي.
أتيحت لالحتاد فرصة حضور الندوة الدولية حول التهاب الكبد الفيروسي وأمراض الكبد ()ISVHLD
 2012التي عقدت في شنغهاي خالل شهر يونيو .وقد ذهبنا لدعم أعضاء البرنامج العاملي لاللتهاب
الكبدي التابع ملنظمة الصحة العاملية في اجتماعات بشأن العبء العاملي للمرض من خالل التعاون
مع منظمة الصحة العاملية واالستراتيجية العاملية لاللتهاب الكبدي ،وكذلك بغية املشاركة في
االجتماع األول للشبكة العاملية لاللتهاب الكبدي التي تسعى منظمة الصحة العاملية حلشدها بغية
دعم جهودها .وقد أعرب فريق منظمة الصحة العاملية عن بالغ شكره لالحتاد على الدعم الوافر الذي
قدمه وشدد على أن قرار  2010يأتي ثمرة جلهود االحتاد وأعضائه ،وهو ما يؤكد على عالقتنا املتميزة
مع منظمة الصحة العاملية

انتخابات 2012

وجتدر اإلشارة إلى أن عام  2012هو العام الذي سيجرى فيه انتخاب أعضاء اجمللس اإلقليميني باالحتاد .ووفقا
للقوانني الداخلية لالحتاد ،يتم انتخاب أعضاء اجمللس اإلقليميني الستة ،والذين ميثل كل عضو منهم مكتبا ً
إقليما ً من املكاتب اإلقليمية العاملية الستة التي حددتها منظمة الصحة العاملية ،ملدة عامني بأغلبية أصوات
األعضاء الذين لهم حق التصويت .ويتمثل دور أعضاء اجمللس اإلقليميني في متثيل مجموعات املرضى في اإلقليم
الذي ينتمون إليه ومصاحلهم داخل االحتاد.
من املقرر إجراء االنتخابات في نوفمبر وسوف نقوم باالتصال بأعضائنا في سبتمبر بشأن عملية الترشيح واالنتخاب.

أعضاء اجمللس اإلقليميون

الرئيس
تشارلز جور
The Hepatitis C Trust
(اململكة املتحدة)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org

املكتب اإلقليمي ألفريقيا
ثيوبالد أوسو-أنساه
Theobald Hepatitis B Foundation
(غانا)
theobald2003@yahoo.com

املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط
نادي شيعا
Hép Attitude Positive
(لبنان)
nadychaia@positivehepattitude.org

املكتب اإلقليمي لغرب احمليط الهادئ
أنثوجن تزشينج وجن
Asiahep Hong Kong Limited
(هوجن كونغ ،الصني)
pepsiblue@gmail.com

املكتب اإلقليمي لألمريكتني
مايكل نينبرج
مشروع التعليم بشأن االلتهاب الكبدي
(الواليات املتحدة األمريكية)
mhninburg@hepeducation.org

املكتب اإلقليمي ألوروبا
داليبور روزيتش
Hepatos
(كرواتيا)
dalibor@hepatos.hr

املكتب اإلقليمي جلنوب شرق آسيا
دكتور /هيومايون كابير
Liver Foundation of Bangladesh
(بنغالديش)
dr.kabirhumayun@gmail.com

