اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي 2010

هذا هو االلتهاب الكبدي...

خطوات هامة لألمام

المجل��س
لق��د حق��ق االتح��اد العالمي لاللته��اب الكبدي ( )WHAتقدم ًا ال بأس به على مدار الش��هر الماضي .فقد أوصى
التنفيذي لمنظمةِ
ُ
ُ
الصحةِ العالميةِ جمعيةَ الصحةِ العالميةِ باتخاذ قرار ًا حيال االلتهاب الكبدي الفيروسي السيما بعد أن بذل االتحاد العالمي لاللتهاب الكبدي
( )WHAوجماعات المرضى مزيد ًا من جهود النُ صرة.
ومن���ذ آخر ما أوردناه م���ن أنباء في هذا الصدد،
تراس���ل االتح���اد العالم���ي لاللته���اب الكب���دي
( )WHAم���ع أف���راد كثيري���ن مم���ن رغب���وا ف���ي
أن يقص���وا علين���ا تجاربه���م الش���خصية الت���ي
خاضوها م���ع االلتهاب الكبدي الفيروس���ي في
إط���ار المدون���ة والموق���ع اإللكترون���ي العالم���ي.
ويتق���دم االتح���اد العالم���ي لاللته���اب الكب���دي
( )WHAبالش���كر واالمتن���ان لمن س���اهموا في
ذلك .ويجري فحص ما ُق ِّدم من طلبات وس���وف
بالمرشحين في حينه.
نتصل ُ
وأغل���ب الظ���ن أنك���م ق���د تلقيت���م الملصق���ات
المعايدة التي تتعلق باليوم العالمي
وبطاقات ُ
لاللته���اب الكب���دي  .2010وم���ن دواعي س���رور
االتح���اد العالم���ي لاللتهاب الكب���دي ( )WHAأن

يع���رف منكم كي���ف تعتزمون اس���تخدام هذه
الم���وادُ .يرجى أن تتواصلوا م���ع عضو المجلس
التاب���ع لك���م بالص���ور والمعلوم���ات عب���ر البريد
اإللكتروني.
يعل���م االتح���اد العالم���ي لاللته���اب الكب���دي
( )WHAأن جهودك���م التنظيمي���ة ربم���ا تكون
ق���د ب���دأت بالفعل الس���يما أن���ه لم يتب���ق على
ي���وم  19أيار/ماي���و س���وى ثالث���ة أش���هر .ولق���د
اس���تعرض االتح���اد العالم���ي لاللته���اب الكبدي
( )WHAبع���ض النصائ���ح واألف���كار الت���ي ق���د
تسترش���دون به���ا ف���ي حملتك���م اإلعالمي���ة
للي���وم العالم���ي لاللته���اب الكب���دي (انظ���ر
الصفح���ة الثاني���ة لمطالع���ة مزي���داً م���ن
المعلومات).

التنفيذي لمنظمةِ الصحةِ العالميةِ يوصي
المجلس
ُ
ُ
بقرار حيال االلتهاب الكبدي الفيروسي
بع��د رحلة ش��اقة ف��ي جهود النُ ص��رة التي
تجش��م عناءها االتح��اد العالم��ي لاللتهاب
الكبدي ( )WHAوجماع��ات المرضى ،أوصت
ال��دول ال��ـ  34األعضاء بالمجل��س التنفيذي
لمنظم��ةِ الصح��ةِ العالمي��ةِ جمعي��ةَ الصحة
العالمية باتخاذ قرار ًا حيال االلتهاب الكبدي
الفيروس��ي ف��ي أيار/ماي��و ،م��ا ُيع��د إنجاز ًا
حقيقي ًا.
ويج���ئ ه���ذا الق���رار ،ال���ذي تقدم���ت ب���ه البرازيل
وش���اركت ف���ي رعايت���ه إندونيس���يا وكولومبيا،
ً
حام�ل�ا الدع���م العالم���ي لي���وم عالم���ي رس���مي
لاللته���اب الكبدي ُيعتبر محط اهتمام ما ُيبذَ ل
من جه���ود تعميق الوع���ي القومي���ة والدولية.
وتُعتب���ر الموافقة على إصدار ه���ذا القرار نجاح ًا
كبي���راً حققته جماع���ات المرضى التي لم تتوان
عن تعميق الوعي وتحسين حياة حاملي مرض
االلتهاب الكبدي ب و ج في أنحاء العالم.
وكانت مناقشة االلتهاب الكبدي الفيروسي قد
ُأ ِّجلَ���ت في جمعية الصح���ة العالمية جراء اندالع
اتش وان إن وان ( .)H1N1واآلن ،س���وف تُناقش
ُ
الدول الـ  193األعضاء بمنظمة الصحة العالمية
القرا َر في اجتم���اع جمعية الصحة العالمية رقم
المزم���ع عق���ده م���ن ي���وم االثني���ن إل���ى يوم
ُ 63
الجمع���ة ،أي من  17إلى  21من أيار/مايو 2010
في جنيف .وهناك فرصة طيبة لمناقشة القرار
في اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي ذاته.
إن تبني الجمعية هذا القرار من شأنه أن:
ق���دم داللة ب ِّين���ة على أن االلته���اب الكبدي
• ُي ِّ
الفيروس���ي أولوي���ة عالمي���ة اآلن والب���د م���ن
تناوله عالمي ًا.

آخر األنباء اإلقليمية
يود االتحاد العالم���ي لاللتهاب الكبدي ()WHA
أن يتع���رف على طبيعة ما أعددته من خطط ال
س���يما أن يوم  19أيار/مايو لم يتبق عليه سوى
ثالث���ة أش���هرُ .يرج���ى أن تتواص���ل م���ع عض���و
المجل���س ال���ذي تتبع���ه وتق���دم ل���ه مزي���داً من
المعلوم���ات ك���ي يحت���ذي ب���ك اآلخ���رون ف���ي
منطقتك.

ً
تموي�ل�ا ال ب���أس ب���ه يدع���م م���ا تبذل���ه
���د
• ُي ِ
وج َ
منظمة الصحة العالمية من جهود لتنسيق
طرق االستجابة لاللتهاب الكبدي الفيروسي
على الصعيد العالمي.
• ُيبرز ش���دة التزام الحكومات بتعزيز تجاوبها
مع االلتهاب الكبدي الفيروس���ي؛ وهو التزام
س���وف تس���تعين ب���ه جماع���ات المرضى في
تغيي���ر السياس���ات والممارس���ات ذات الصلة
على المستوي الوطني فيما بعد.
ونياب���ة ع���ن مئ���ات جماع���ات المرض���ى و 500
ملي���ون مصاب��� ًا بااللته���اب الكب���دي ب و ج،
تح���دث تش��ارلز ج��ور ،رئي���س االتح���اد العالمي
المو َفدين
لاللته���اب الكبدي ( ،)WHAمناش���داً ُ
ُمباش���رة ف���ي اجتم���اع المجل���س التنفيذي في
جنيف ،قائ ً
ال:

«نس���ألكم الي���وم أن تكون���وا عل���ى قل���ب رجل
واحد لوقف نزيف الم���وت ...إن االلتهاب الكبدي
ال تعوق���ه ح���دود األوطان وال يحابي جنس��� ًا من
لر ِّض���ع أو أطف���ال .وإن
األجن���اس وال ُيقي���م وزن��� ًا ُ
ليطالب بقرار
االتح���اد العالمي لاللتهاب الكبدي ُ
بش���أن االلتهاب الكبدي الفيروسي؛ قراراً ُيدرك
ض���رورة الفع���ل دون موارب���ة أو ُمماحكة...ق���رراً
نجن���ي ثماره .ونُطالبك���م بهذا الق���رار باعتبارنا
م���ن ضحاي���ا ه���ذا الم���رض ،وباعتبارن���ا أبنائكم،
وباعتبارن���ا ُمواطنيك���م .فنح���ن نُش���كل واحداً
على اثني عشر من سكان العالم».
ويذه���ب مش���روع القرار إلى إحي���اء ذكرى اليوم
العالم���ي لاللتهاب الكبدي يوم  28تموز/يوليو،
بلومبرج ،ما ُيغاير ما جاء
وه���و يوم ميالد َبروك
ِ
بالنص األصلي .غير أن هذا األمر يتطلب ،كبقية

اإلصدار رقم  5من رسالة
االتحاد العالمي لاللتهاب
الكبدي اإلخبارية

المش���اركة
ُيرجى أن تتواصل معنا إن كنت تود ُ
ف���ي إص���دار م���ن إص���دارات رس���التنا اإلخباري���ة
القادم���ةُ .يت���اح اإلصدار رقم  5من رس���الة االتحاد
العالم���ي لاللته���اب الكبدي اإلخباري���ة مع حلول
اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي .2010

الق���رار ،موافق���ة جمعي���ة الصح���ة العالمية ،ولن
يتس���ن ذلك قبل حل���ول ش���هر أيار/مايو .وهو
م���ا يعني أن الي���وم العالمي لاللته���اب الكبدي
 2010س���وف يواف���ق ي���وم  19أيار/ماي���و مثلما
خُ ِّ
طط.
ويعت���زم االتح���اد العالم���ي لاللته���اب الكب���دي
للمو َفدين على أهمية الدور
( )WHAأن يؤك���د ُ
المنوط باليوم العالمي لاللتهاب الكبدي ،الذي
يض���ع اس���تراتيجيات مكافحة الم���رض وتعميق
الوعي ف���ي بؤرة االهتمام ،بينم���ا يقترب موعد
انعق���اد جمعي���ة الصح���ة العالمي���ة .وعلى مدى
الس���نوات الث�ل�اث المنقضي���ة ،نج���ح مجتم���ع
االلته���اب الكب���دي ف���ي تعظي���م ش���أن الي���وم
العالمي لاللته���اب الكبدي و ُيعتبر القرار فرصة
طيب���ة لمزيد من االرتقاء بش���أن ه���ذا اليوم ،ما
يح���ض منظم���ة الصح���ة العالمي���ة والحكومات
على المش���اركة فيم���ا يجري من أنش���طة حول
العالم.
ويعت���زم االتح���اد العالم���ي لاللته���اب الكب���دي
( )WHAمواصلة مناقش���اته مع منظمة الصحة
العالمي���ة والدول األعض���اء للتوصل إل���ى نتائج
إيجابي���ة في جمعي���ة الصحة العالمي���ة ويعتزم
أن يتواص���ل م���ع الجماع���ات األعض���اء جميعه���ا
مقدم��� ًا إليه���ا مزي���داً
ف���ي القري���ب العاج���ل
ِّ
م���ن المعلوم���ات ح���ول كيفي���ة مس���اهمتها
وإحداث تغيير.

الصفحة األولى

مرحب ًا بكم في اإلصدار رقم  4من رسالة االتحاد العالمي لاللتهاب الكبدي اإلخبارية

اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي 2010

الصفحة الثانية

مرحب ًا بكم في اإلصدار رقم  4من رسالة االتحاد العالمي لاللتهاب الكبدي اإلخبارية

هل تعتزم تنظيم فعالية لليوم العالمي لاللتهاب الكبدي؟

هذا هو االلتهاب الكبدي...

وحدت
أحيت اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي  600فعالية حول العالم َّ
تجاوز عدد الفعاليات التي َ
صفوف الناس في مواجهة االلتهاب الكبدي ،منذ عام .2008
وتُعتبر وسائل اإلعالم محور ترويج اليوم العالمي
لاللته���اب الكب���دي وتعمي���ق الوع���ي أيض��� ًا .ومن
رجح أن تشارك وسائل اإلعالم فيما تنظمه من
الم َّ
ُ
فعاليات إذا:
•دع���وت الصحفيي���ن إل���ى فعاليات���ك بمج���رد
تنظيمه���ا وذكرته���م به���ا قب���ل انعقاده���ا
ببضعة أيام.
•حاول���ت أن ترب���ط بي���ن فعاليات���ك وغيرها من
المس���تطاع .وليتك تستغل ما يجري
أنباء قدر ُ
هذا العام من مناقش���ات ف���ي جمعية الصحة
العالمي���ة ح���ول الق���رار وتجع���ل منها «س���بق ًا»
إعالمي ًا خصب ًا.

•اس���تعن بمصوري���ن فوتوغرافيي���ن أو هي���ئ
الفرص���ة للصحفيي���ن ك���ي يلتقط���وا ص���وراً
فوتوغرافية؛ وقد يزداد الصحفيون حرص ًا على
تغطي���ة فعالياتك إن توافر لديهم ما يلزمهم
م���ن ص���ور فوتوغرافي���ة ُيرفقونه���ا م���ع الخب���ر
الصحفي.
•ش���جع المحط���ات اإلذاعي���ة والتليفزيونية على
ِّ
حضور فعاليت���ك وتغطية أخبارها؛ وقد تكون
البرام���ج اإلخباري���ة عل���ى وجه الخصوص أش���د
حرص��� ًا عل���ى حض���ور فعاليتك إن ش���ارك فيها
بعض المشاهير وخبراء الصحة ،إذ أنها فرصة
سانحة إلجراء لقاءات مع هذه الشخصيات.

•إحرص عل���ى إصدار بيانات صحفية تعلن فيها
ع���ن فعالياتك؛ وأخب���ر الصحفيين بم���ا تعتزم
فعله فيها ومن يعتزم المش���اركة بها .ويورد
الدلي���ل اإلرش���ادي للي���وم العالم���ي لاللته���اب
الكبدي أمثلة تتناول نش���ر البيانات الصحفية،
إن أردت أن تسترشد بها.

ولمزيد من النصائح واألفكار ،استعن بالدليل اإلرشادي لليوم العالمي لاللتهاب الكبدي ،وسوف تحصل عليه في القريب العاجل.
وبالطبع ،ال تنس أن تطلعنا على ما تعتزم فعله عبر البريد اإللكتروني contact@worldhepatitisalliance.org

تحت األضواء
وتستعرض إيميليا رودريج هذا الشهر جهود
جمعي��ة الوقاي��ة م��ن االلته��اب الكب��دي
( )SOS Hepatitisبالبرتغ��ال للف��ت األنظ��ار
إلى االلتهاب الكبدي الفيروسي.
ماذا كنت تفعل مؤخراً؟
إنن���ا نق���وم حالي ًا بش���ن حمل���ة توعية تس���تهدف
الش���باب .ومازلن���ا نق���وم بزي���ارات تثقيفي���ة إل���ى
المدارس تكش���ف غموض االلته���اب الكبدي ،في
إطار هذه الحملة.
كي���ف أحيي���ت الي���وم العالمــ���ي لاللتهـــ���اب
الكبدي 2009؟
نس���قت جمعي���ة الوقاي���ة م���ن االلته���اب الكب���دي
( )SOS Hepatitisبالبرتغال عروض ًا على المباني
ت���روج حملة «هل أنا رقم 12؟» في أربع مدن هي:
ِّ
ش���افيش وبورتو وقلمرية ولش���بونة .واش���تملت
حمل���ة الع���روض ،ف���ي مدينتين من ه���ذه المدن

األربع ،على توابيت فوقها راية كُ ِتب عليها:
«تابوت؛ بتصريح من مشيعي الجنازة
جثة هامدة؛ وعدم التحليل هو السبب!
هل تعلم إن كنت مصاب ًا بااللتهاب الكبدي أم ال؟
سارعوا إلى التحليل!»
ماذا يعني لك االلتهاب الكبدي الفيروسي؟
ُيعتبر االلتهاب الكبدي الفيروسي أخطر مشكالت
القرن الواحد والعشرين.
كيف يس���تطيع االتحاد العالمي لاللتهاب الكبدي
( )WHAمساعدتك؟
س���مع صوتن���ا قبل أن تتضاف���ر جهودنا...بأن
لن ُي
َ
نشارك في حملة «هذا هو االلتهاب الكبدي.»...

الكب���د إال ب���دق ناق���وس الخط���ر وتوعي���ة الن���اس
بخطورة االلتهاب الكبدي الفيروسي.
ما هي خططك ليوم  19أيار/مايو 2010؟
تشتمل خططنا على إجراء التحاليل في الشوارع
والمشاركة في حمالت تعميق الوعي.
م���ا هي حمالت تعميق الوع���ي التي كانت مبعث
إلهام حقيقي لك؟
لق���د كان لحملة «هل أنا رق���م 12؟» بالغ األثر على
المس���توى العالمي .أما على المس���توى الوطني،
الحمالت التي تس���تمد قوتها من اهتمام الشباب
دائم ًا ما تُعتبر مبعث إلهام.

ما النصيحة التي تُس���ديها لجماعات المرضى في
أنحاء العالم؟
التوعي���ة التوعي���ة! لن يتس���ن لنا الح���د من حاالت
اإلصابة بااللتهاب الكبدي الذي يتطور إلى تش���مع

الرئيس

منسقو الدعم اإلقليمي

تشارلز جور
اتحاد االلتهاب الكبدي ج
(المملكة المتحدة)

africa@worldhepatitisalliance.org

أفريقيا/شرق المتوسط

australasia@worldhepatitisalliance.org

SOS Hépatites

europe@worldhepatitisallliance.org

hamidboualeg@yahoo.fr

أفريقيا/شرق المتوسط
أستراالسيا
أوروبا

أمريكا الالتينية

charles.gore@worldhepatitisalliance.org
عبدالحميد بوعالق
جمعية إغاثة مرضى االلتهاب الكبدي
(الجزائر)

أوروبا

أستراالسيا

هيلين تيريل
أستراليا االلتهاب الكبدي
(أستراليا)

helen@hepatitisaustralia.com
أمريكا الالتينية

northamerica@worldhepatitisalliance.org

أكسيم كاوتس
الجمعية األلمانية للحماية من االلتهاب الكبدي
(ألمانيا)

راقل خوزيه
مؤقت وغير تنفيذي
االتحاد العالمي لاللتهاب الكبدي

southeastasia@worldhepatitisalliance.org

أمريكا الشمالية

غرب الباسيفيكي

latinamerica@worldhepatitisalliance.org

أمريكا الشمالية

جنوب شرق آسيا

غرب الباسيفيكي

westernpacific@worldhepatitisalliance.org

لم تجد منطقتك بعد؟ ُيرجى التواصل مع
contact@worldhepatitisalliance.org

akautz@leberhilfe.org

كريس تايلور
االتحاد الوطني للقائمين على مرض اإليدز في
الواليات والبالد NASTAD
(الواليات المتحدة األمريكية)

ctaylor@nastad.org

raquel.jose@worldhepatitisalliance.org
جاو وانج
المؤسسة الصينية
للوقاية من االلتهاب الكبدي والقضاء عليه
(الصين)

wz@cfhpc.org

