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اجتماع المجلس الجديد لالتحاد في لندن

هذا هو االلتهاب الكبدي...

عقب انتخابات مجلس االتحاد في ديسمبر من العام الماضي ،عقد المجلس الجديد أول اجتماع له الشهر الماضي
في لندن لمناقشة توجه االتحاد والخطوات التالية.
كان من بين القرارات العديدة التي تم اتخاذها خالل االجتماع ،والتي نريد تسليط الضوء عليها هو أن المجلس وافق
على االستمرار في التركيز على نواحي العمل الثالثة الرئيسية الخاصة به :أال وهي التأييد وزيادة الوعي وبناء القدرات.
وهذا يعني على المدى الواسع ما يلي:
 .1سوف يعمل االتحاد مع منظمة الصحة العالمية
 WHOعلى تطوير إستراتيجية عالمية اللتهاب
الكبد الفيروسي .وقد ُعقد االجتماع الرئيسي
األول في يناير ولخص الموضوع تحت العناوين
الخمسة التالية :المراقبة والوقاية والتعرف على
المرض والعالج والتكامل واالبتكار .وسوف يواصل
االتحاد العمل بجدية لضمان أن تكون اإلستراتيجية
العالمية قوية وأنها تضع المريض نصب أعينها.
 .2سوف يعمل االتحاد مع منظمة الصحة العالمية
من أجل التنسيق لليوم العالمي لاللتهاب الكبدي
( .2011 )WHDكما تعلمون ،نحن نقوم حاليًا بتصميم
مواد دعائية قابلة للتخصيص والتي ستتم إتاحتها
ألي فرد يرغب في المشاركة.
يسرنا أن نعلمك بأننا التقينا مع منظمة الصحة العالمية  WHOالشهر الماضي لالتفاق على الرسالة الرئيسية لحملة
هذا العام وأنه يجري حاليًا إنشاء أداة تسمح لك بتخصيص المواد الخاصة بك على موقعنا اإللكتروني( .للتعرف على
مزيد من األخبار الحديثة حول منظمة الصحة العالمية واليوم العالمي لاللتهاب الكبدي ومواد الحملة ،راجع قسم
«اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي  »2011أدناه).
 .3سوف يواصل االتحاد عمله في دعم أعضاء مجموعة المرضى من أجل التعاون مع الحكومات الوطنية على
تطوير إستراتيجيات قومية .لقد قمنا بتقديم النصائح وسوف نرسل لك مجموعة أدوات توضح كيفية استخدام
تقرير  2010حول «التهاب الكبد الفيروسي ،السياسة العالمية» وقرار منظمة الصحة العالمية باإلضافة إلى المطالب
اإلثني عشر لضمان أن تكون اإلستراتيجيات الوطنية قابلة للتحقيق وفعالة .ونتمنى أن تجدها مفيدة .كما سيواصل
االتحاد كذلك العمل على إنشاء مجموعات مرضى جديدة في الدول التي تفتقر إلى ذلك.
نحن نؤمن بصدق بأن تفعيل التعاون االجتماعي يعد أمرًا حيويًا إلحداث اختالف حقيقي ونتمنى ،من خالل التركيز
على نواحي العمل الثالثة هذه ،أن نستمر في إظهار ما يمكن أن يحققه العمل الجماعي (بعد النجاح في تبني القرار).

يقوم االتحاد العالمي لاللتهاب الكبدي
بتجديد موقعه على الويب ،من خالل
إنشاء نظام أكثر تفاعلية وديناميكية لدعم
أعضائنا ومجتمع مرضى االلتهاب الكبدي
بوجه عام.
ستحدث التغييرات بشكل تدريجي ،وسوف تركز على تحسين
األدوات الموجودة باإلضافة إلى األوجه االجتماعية للموقع.
وكجزء من هذا المشروع سوف نقوم بإنشاء صفحة مدونة
جديدة والتي ستتحول إلى توليفة من أفضل األعمال التي تم
تنفيذها من جانب مدوني مرضى االلتهاب الكبدي حول العالم.
نحن نرغب في لم شمل مجتمع مرضى االلتهاب الكبدي من
معا ،من أجل تقديم أفضل أدوات الدعم
كافة أنحاء العالم ً
وإنشاء قناة شاملة لهم.

شاهدنا على موقع
Facebook
www.facebook.com/
worldhepatitisalliance
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يسعدنا أن نرحب باألعضاء الجدد في االتحاد:

هذا هو االلتهاب الكبدي...

جمعية  Let’s Find a Wayبكولومبيا البريطانية
كندا
eor@shaw.ca
عضو له حق التصويت (منطقة األمريكتين)
مؤسسة Patient Welfare
مالوي
lodzeni@yahoo.co.uk
عضو ليس له حق التصويت (منطقة أفريقيا)
منظمة Inno Community Development
الصين
Dee.lee@theinno.org
عضو له حق التصويت (منطقة غرب المحيط الهادي)
مؤسسة Grupo Direito de Viver de Apoio a Portadores de Hepatites Virais
البرازيل
direitoviver@ig.com.br
عضو ليس له حق التصويت (منطقة األمريكتين)

اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي 2011
نظرًا لتبقي فترة تزيد بقليل عن خمسة أشهر على حلول يوم  28يوليو فإن االتحاد يعمل بأقصى سرعة لإلعداد لهذا اليوم
نجاحا حتى اليوم.
العظيم وضمان أن تكون حملة اليوم العالمي اللتهاب الكبدي لهذا العام هي الحملة األكثر
ً
لقد التقينا الشهر الماضي مع قسم االتصاالت في منظمة الصحة العالمية  WHOلتطوير رسالة عامة لحملة هذا العام
والتي تحمل عنوان «هذا هو االلتهاب الكبدي .»...وبينما نحن ننتظر تلقي الموافقة النهائية من منظمة الصحة العالمية
 ،WHOيمكننا التأكيد على ما يلي:
بمجرد الموافقة على الرسالة الرئيسية ،سوف تقوم منظمة الصحة العالمية  WHOبإنتاج ملصق والذي سيتم نشره إلى
مكاتبها اإلقليمية والمكاتب المنتشرة على مستوى الدول ،إلى جانب مجموعة أدوات توضح كيفية مشاركة مكاتب
المنظمة في هذه الدول
مع الحكومات والمجتمع
المدني لالحتفاء والترويج
لليوم العالمي لاللتهاب
الكبدي.
سوف تتوافر هذه الملصقات
لكل فرد يريد استخدامها،
عالوة على ذلك ،سوف يقوم
االتحاد في المقابل بإنشاء
مجموعة من التصميمات
ً
وفقا لهذه الرسالة الرئيسية

والتي يمكنك تخصيصها لنشر رسائل
أكثر خصوصية في الحملة الخاصة
بك .ويحتمل أن تكون هذه التصميمات
مخصصة للوحات والبطاقات البريدية
واإلعالنات على الويب واألقمصة
والملصقات واألكواب على األقل ،بالرغم
من أن هذا األمر ال يزال قيد التأكيد .وكما
تعلمون فنحن نقوم حاليًا بتطوير أداة
في موقعنا سوف تسهل عليك فعليًا
تخصيص وإنشاء الملصقات ومواد
الحملة الخاصة بك .ونظرًا ألننا نتعامل

مع أمراض مختلفة وأن حالة االلتهاب الكبدي تختلف من دولة ألخرى ،فإن الفكرة تكمن في أنه يمكنك إضافة رسائل
خاصة تتعلق بواقع األحوال في بلدك في شكل لوحة وفي نفس الوقت البقاء كجزء ال يتجزأ من حركة اليوم العالمي
جميعا جزء من نفس الحملة
اللتهاب الكبدي العالمية نظرًا ألن كافة المواد ستمتلك نفس القالب األساسي كما ستكون
ً
على نحو واضح .لذلك ،على الرغم من موافقة منظمة الصحة العالمية  WHOعلى رسالة الحملة األساسية وقيامنا
بتقديم هذه األداة على الويب ،لكن يتعين عليك التفكير في الرسائل التي ترغب في استخدامها (على سبيل المثال «اخضع
للفحص أو احصل على اللقاح») بالتالي عندما تكون األداة جاهزة يمكنك إدراج هذه المواد بسرعة وتنزيل المواد الخاصة بك.
ً
أيضا ،إذا كانت هناك مجموعات أخرى تهتم بااللتهاب الكبدي في بلدك ،فنحن ننصحك باالتصال بهم من أجل الموافقة
على هذه الرسائل وتعظيم المنفعة .ينبغي مراعاة االتساق والتكرار نظرًا ألهمية ذلك في توصيل المعلومات إلى الجمهور
بالتالي من المفيد أن نتعاون في المناقشة خالل اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي .سوف نرسل لك مزيد من األخبار المحدثة
حول هذا األمر في األسابيع القادمة.
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أحداث اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي

هذا هو االلتهاب الكبدي...

أصبح اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي اآلن محط االهتمام على المستوى الرسمي لزيادة وعي الرأي العام وفرصة إللقاء
الضوء على المشكالت التي يعاني منها  500مليون شخص في كافة أنحاء العالم .وهناك ثمة طرق عديدة يمكن من
خاللها لمجموعات المرضى القيام بشيء يصنع االختالف:

ألمانيا
الفكرة:
ثمة سؤال آخر إضافي نرغب في أن يطرحه األطباء على مرضاهم خالل إجراء
اختبار الدم وهذا السؤال قد يكون له تأثير حقيقي ،أال وهو «هل يمكن ً
أيضا
أن نفحص إنزيمات الكبد لديك؟» نريد أن نقنع األطباء باالنضمام للحملة
وطرح هذا السؤال من خالل حملة زيادة الوعي الشهيرة التي تحمل عنوان
«سؤال آخر إضافي».
الحملة:
«سوف نستهل الحملة بمساعدة
مجموعة من الشركاء األقوياء:
مثل األطباء المتخصصين البارزين
و ا لممثلين ا لمشهو رين ا لذين
يلعبون دور األطباء في المسلسالت
ا لتليفزيو نية و ا لجرا ئد ا لطبية
ودور النشر والرعاة .وخالل فترة
الحملة سوف يتم تقديم مواد

المعلومات المستهدفة والنماذج
إلى األطباء والمرضى والسياسيين.
وسوف تكون هناك إعالنات في
الجرائد ووسائل اإلعالم تطلب من
األطباء والفرق الطبية في كافة
أنحاء ألمانيا بالنهوض واالنضمام
لحملة «سؤال آخر إضافي»! ويمكن
لألطباء والفرق الخاصة بهم القيام
بذلك من خالل التقاط صور لهم
وهم يحملون عالمة «نحن نطرح

السؤال» أمام الكاميرا .ويمكنهم
إرسال صورهم الرقمية إلى موقع
الويب الخاص بالحملة على العنوان
.w w w. e i n e f r a g e m e h r. d e
باإلضافة إلى ذلك ،ستقوم فرق
تصوير بالكاميرا بزيارة المؤتمرات
الطبية والعيادات ومكاتب األطباء
بشكل فردي اللتقاط مزيد من
الصور.

...................................................................
تركيا
الحملة:
«لقد اتصلنا برابطة سائقي التاكسي الذين وافقوا على
القيام بمظاهرة في  28يوليو في تمام الساعة  ،13:00حيث
سيقوم جميع سائقي التاكسي بتشغيل بوق السيارة لمدة
دقيقة.
وسوف يرتدي األعضاء الشباب من مجموعتنا أقمصة
مكتوب عليها «اليوم العالمي اللتهاب الكبدي» في الشوارع
الرئيسية باسطنبول خالل هذا الحدث.

كما سنقوم بتحضير وتسليم بالونات صغيرة عليها عبارة «اليوم العالمي اللتهاب الكبدي» ملونة باللون األحمر
واألبيض (ألوان العلم التركي) .وفي الوقت الراهن ،نحن نبحث عن تبرعات لتسليم المنشورات والبالونات في أزمير.
في النهاية ،سوف نوفر اختبار مراقبة الدم لمستضد  HBs Agلنحو  2000شخص باإلضافة إلى تنظيم مؤتمرات في
العديد من المراكز الثقافية».
األوساط اإلعالمية:
«تم االتصال بوسائل اإلعالم الوطنية لنشر المقاالت المتعلقة حول  28يوليو .في الوقت نفسه ،سوف تقوم برامج
إذاعية بالترويج للحملة.
كما وافقت القناة الوطنية  Kanal B TVعلى إذاعة حديث لمدة  30دقيقة مع الرئيس تورك كارسيجر فاكيف في
 28يوليو».

اتصل بمكتب منظمة الصحة العالمية المحلي لديك

هذا هو االلتهاب الكبدي...

يعد اعتماد القرار المتعلق بااللتهاب الكبدي من جانب جمعية الصحة العالمية في  2010خطوة في غاية األهمية
لضمان الدعم الحكومي في مواجهة االلتهاب الكبدي الفيروسي لكننا نحتاج إلى مواصلة العمل لتبني اإلجراء
بناء على تصديقها على القيام بذلك في القرار.
والتأكد من مشاركة الحكومات الوطنية مع المجتمع المدني ً
يمكنك «تشجيع» حكومتك على القيام بدور كامل في
اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي من خالل االتصال بمكتب
منظمة الصحة العالمية  WHOالمحلي في بلدك وسؤالهم
عن مخططاتهم بالنسبة لليوم العالمي لاللتهاب الكبدي.
يوما رسميًا اآلن ،فسوف يتصلون
ونظرًا ألن هذا اليوم أصبح ً
بوزارة الصحة في بلدك للتحدث مع هؤالء الذين تربطهم
بهم عالقات وثيقة على أعلى المستويات وهذا يضمن تلبية
حكومتك اللتزاماتها  -أكد المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية للدول خالل النقاش حول القرار بأنه في حالة تبني
القرار ،فسوف يتعين على الحكومات دعم اليوم العالمي
لاللتهاب الكبدي.
يمكنكالعثورعلىقائمةكاملةبجهاتاالتصالبكافةمكاتبمنظمةالصحةالعالميةحولالعالمعلىموقعنافي:
http://worldhepatitisalliance.org/org/TheWHA/Partners.aspx

نود أن نتلقى ردكم الكريم
ونود أيضا أن نعرف ما تقوم به ،من األحداث
واألخبار وأنشطة زيادة الوعي .إذا كنت
ترغب في إرفاق تفاصيل حملتك ضمن
الرسالة اإلخبارية ،يرجى مراسلتنا عبر البريد
اإللكتروني
contact@worldhepatitisalliance.org

الرئيس
تشارلس جور
أمانة The Hepatitis C Trust
(المملكة المتحدة)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
المنطقة األفريقية
ثيوبالد أوسو – أنساه
مؤسسة Theobald Hepatitis B Foundation
(غانا)
theobald2003@yahoo.com
منطقة األمريكتين
مايكل نينبرج
المشروع التعليمي اللتهاب الكبدي ()Hepatitis Education Project
(الواليات المتحدة األمريكية)
mhninburg@hepeducation.org

المنطقة األوروبية
دالبور روزيك
مؤسسة Hepatos
(كرواتيا)
dalibor@hepatos.hr
منطقة جنوب شرق أسيا
هيومايون كابير ،المدير اإلداري
مؤسسة الكبد في بنجالديش
(بنجالديش)
dr.kabirhumayun@gmail.com

منطقة الشرق األوسط
نادي شيعا
السلوك اإليجابي تجاه االلتهاب الكبدي
(لبنان)
nadychaia@positivehepattitude.org

منطقة آسيا المطلة على الهادئ
أنتونج تز شينج ونج
مؤسسة  Asiahep Hong Kongالمحدودة
(هونج كونج ،الصين)
pepsiblue@gmail.com
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