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Aliança mundial contra a hepatite
O DMH 2012 está chegando

Isto é hepatite...

Há apenas algumas semanas do Dia Mundial das Hepatites (DMH), a
Aliança gostaria de desejar o melhor a todos os grupos e pessoas,
aproveitando esta oportunidade para sensibilizar suas comunidades
e influenciar uma mudança real.
O DMH começou em 2008 e, seguindo a aprovação da resolução da
hepatite viral em 2010, tornou-se um dentre somente quatro dias
mundiais específicos de doenças oficialmente reconhecidos pela
Organização Mundial da Saúde.
A cada ano mais e mais pessoas se envolvem, e esperamos que o DMH 2012 seja o maior até agora, principalmente
porque esta será a primeira vez que a tentativa de entrada para o Guinness World Record acontecerá como
parte de um evento global de hepatite. Grupos de todo o mundo estarão apresentando ações de "não vejo, não
ouço, não falo" durante 24 horas em locais variados – saiba mais sobre isso em http://bit.ly/L3gQnY
Como parte da campanha global geral, lançamos este mês um aplicativo no Facebook que promove a
consciência ao mesmo tempo em que permite que qualquer usuário possa descobrir quem são seus amigos
mais próximos do Facebook – experimente o aplicativo em http://on.fb.me/MKVOzl. O vídeo oficial da
campanha para o DMH 2012 também foi lançado no início do mês e você pode assisti-lo em nosso canal
do YouTube em: http://www.youtube.com/worldhepday
Também pela primeira vez, este ano a Aliança desenvolverá uma campanha de
SMS para sensibilizar as pessoas sobre a hepatite viral em quatro países africanos
no Dia Mundial das Hepatites. Centenas de milhões de clientes de certas
operadoras de telefonia móvel na Nigéria, Gana, Quênia e África do Sul receberão
mensagens de texto informando sobre o enorme impacto das hepatites entre a
população, comentando que está mais perto do que eles imaginam. A mensagem
de texto também aconselhará a todos a enfrentar a hepatite e a ligar para um
número local para informações sobre prevenção e testes.

Viajando ao redor do mundo para o DMH
Uma viagem pelo mundo marcará nossos esforços
para apoiar às festividades planejadas para o Dia
Mundial das Hepatites deste ano. O presidente da
Aliança, Charles Gore, partirá de Londres para
participar de eventos em Hong Kong, Japão e EUA.
A primeira parada será em Hong Kong, onde
Charles será o participante de honra na cerimônia
de abertura de um novo centro que fornecerá testes
de hepatite gratuitos para as comunidades locais.
O Japão é o próximo destino e Charles apoiará a
Viral Hepatitis Research Foundation, o Ministério
da Saúde, Trabalho e Bem-estar Social, bem como
outras partes interessadas em uma gigantesca
campanha com a OMS, envolvendo as principais
mídias, celebridades locais e políticos.
Milhares de pessoas se reunirão em estádios de futebol para nos ajudar a estabelecer um recorde mundial e colocar
a hepatite no Guinness Book of Records.
Finalmente, Washigton D.C. será a última parada antes de voltarmos à Grã-Bretanha, e Charles participará de um
evento na Casa Branca, visando dar mais importância à hepatite na agenda política nacional.
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Estamos encantados por receber os seguintes membros
novos na Aliança:

Isto é hepatite...

Asian Liver Foundation – Índia
Membro sem direito a voto (Região do Sudeste Asiático)
drmanojk11@gmail.com;
Beacon Youth Movement – Nigéria
Membro votante (Região Africana)
beaconyouthmovement@yahoo.com;
Spark of Hope – Ucrânia
Membro votante (Região Europeia)
terfpi@gmail.com;
Lamentavelmente, o grupo Hep C Canada de Vancouver deixou de operar devido à morte de Kelly O'Dell,
que liderava a organização. Consequentemente, o grupo não é mais membro da Aliança.

Simpósio internacional em Xangai.
A Aliança teve a oportunidade de comparecer ao Simpósio
Internacional sobre Hepatite Viral e Doença do Fígado (ISVHLD)
[International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease, ISVHLD]
de 2012, que aconteceu em Xangai em junho. Fomos apoiar os
membros do programa global contra hepatite da OMS nas reuniões
sobre a responsabilidade global da doença, colaborando com a OMS
e a estratégia global de hepatite, e também para participarmos da
primeira reunião da Rede Global de Hepatite, criada pela OMS para
apoiar este trabalho. A equipe da OMS se empenhou em agradecer
a Aliança por todo o seu apoio e enfatizar que a Resolução de 2010
se deu devido ao trabalho da Aliança e de seus membros, indicação
de nosso excelente relacionamento com a OMS.

Eleições 2012
Gostaríamos de lembrá-lo que 2012 é ano de eleições para membros do
conselho regional da Aliança. Conforme nosso estatuto social, os 6 membros
regionais, cada um representando uma das 6 regiões do mundo definidas pela
OMS, são eleitos pela maioria dos votos de nossos membros votantes para
um período de 2 anos. O papel dos membros do conselho regional é representar
os grupos de pacientes em suas regiões e seus interesses dentro da Aliança.
A eleição 2012 está programada para novembro e em setembro entraremos em contato com nossos membros
sobre o processo de nomeação e eleição.

Membros do
Conselho Regional

Presidente
Charles Gore
The Hepatitis C Trust
(Reino Unido)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org

Região Africana
Theobald Owusu-Ansah
Theobald Hepatitis B Foundation
(Gana)
theobald2003@yahoo.com

Região do Mediterrâneo Oriental
Nady Chaïa
Hép Attitude Positive
(Líbano)
nadychaia@positivehepattitude.org

Região do Pacífico Ocidental
Anthong Tze Ching Wong
Asiahep Hong Kong Limited
(Hong Kong, China)
pepsiblue@gmail.com

Região das Américas
Michael Ninburg
Hepatitis Education Project
(EUA)
mhninburg@hepeducation.org

Região Europeia
Dalibor Ruzic
Hepatos
(Croácia)
dalibor@hepatos.hr

Região do Sudeste Asiático
Humayun Kabir, MD
Liver Foundation of Bangladesh
(Bangladesh)
dr.kabirhumayun@gmail.com

