
ــد الفــرويس يف إطــار خطــة  ــا العاملــي بمكافحــة التهــاب الكب ــا بالتزامن رن ــة. فهــو ُيذكِّ ــد مناســبة ســنوية مهمَّ أصبــح اليــوم العاملــي اللتهــاب الكب
التنميــة املســتدامة لعــام 2030. وتتنــاول االســراتيجية العامليــة لقطــاع الصحــة للمنظمــة بشــأن التهــاب الكبــد الفــرويس بالتفصيــل اهلــدف الثالــث 
ك لبلــوغ هــذا اهلــدف  ــب التحــرُّ مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، وتدعــو إىل القضــاء عــى التهــاب الكبــد الفــرويس بحلــول عــام 2030. ويتطلَّ
ص بعــد وتوفــر الرعايــة والعــالج الالزَمــْن  تضافــر اجلهــود. واخلطــوة الرئيســية للقضــاء عــى هــذا املــرض هــي اكتشــاُف احلــاالت التــي مل ُتَشــخَّ

 .C و B هلــا، ولذلــك تدعــو االســراتيجية العامليــة إىل حتقيــق زيــادة كبــرة يف تشــخيص حــاالت عــدوى التهــاب الكبــد الفــرويس املزمــن

ل هتديــدًا كبــرًا عــى الصحــة العامــة يف إقليــم رشق املتوســط، حيــث يوجــد حــوايل 36 مليــون شــخص  وال يــزال التهــاب الكبــد الفــرويس ُيشــكِّ
مصــاب بالعــدوى املزمنــة ســواًء بفــروس التهــاب الكبــد B أو C )هنــاك 15 مليــون مصــاب بالتهــاب الكبــد C و 21 مليــون مصــاب بالتهــاب 
الكبــد B(. ولــدى إقليمنــا أعــى معــّدل النتشــار فــروس التهــاب الكبــد C يف العــامل، بنســبة2.3%، كــا حيتــل املرتبــة الثالثــة يف قائمــة أكثــر األقاليــم 

رًا مــن التهــاب الكبــد B، بنســبة %3.3.  تــرُّ

ًمــا ملحوًظــا يف جماهبــة التهــاب الكبــد الفــرويس. فهــا هــي مــر  وبالرغــم مــن العــبء اجلســيم هلــذا املــرض، فقــد أحــرزت البلــدان يف إقليمنــا  تقدُّ
ــد  ــه، والبحــث عــن ماليــن املصابــن بالتهــاب الكب ــارات الكشــف عن ــا يف ســعيها للقضــاء عــى املــرض وتوســيع نطــاق اختب ــااًل طيًب تــرب مث
C وتوفــر العــالج هلــم. أمــا باكســتان فقــد وضعــت اســراتيجيتها الوطنيــة ونجحــت يف توفــر أدويــة بأســعار منخفضــة للغايــة لعــالج املصابــن 
بالتهــاب الكبــد C. كــا تســتثمر بلــدان أخــرى، مثــل املغــرب، يف تعزيــز براجمهــا ملكافحــة التهــاب الكبــد والوقايــة منــه؛ إذ أعلــن املغــرب عــن خطــة 

للقضــاء عــى التهــاب الكبــد C بحلــول عــام 2030.

ًمــا كبــًرا يف بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف احلــد مــن معــدالت اإلصابــة بالتهــاب الكبــد B عــى مســتوى اإلقليــم. ففــي عــام 2017،  وحقــق اإلقليــم تقدُّ
ــة إىل %90.  ــول بالتغطي ــة الوص ــًدا غاي ــت 14 بل ــن حقق ــى 80% يف ح ــد B ع ــاب الكب ــاح الته ــن لق ــة م ــة الثالث ــة باجلرع ــط التغطي زاد متوس
عــالوة عــى مــا ســبق، نجحــت 17 بلــًدا يف اإلقليــم يف إعطــاء جرعــة اللقــاح املضــاد اللتهــاب الكبــد B عنــد الــوالدة. وتشــر البيانــات املتاحــة إىل 

 .B أن الكثــر مــن البلــدان تســر عــى الــدرب الصحيــح لبلــوغ اهلــدف اإلقليمــي خلفــض معــدالت اإلصابــة بالتهــاب الكبــد

وبرغــم العمــل اجلديــر بالثنــاء الــذي تقــوم بــه الــدول األعضــاء، مــا زلنــا نواجــه عقبــات وحتديــات كثــرة. فمــن بــن كل أربعــة أشــخاص مصابــن 
بالتهــاب الكبــد C ال َيعــرف ســوى شــخص واحــد فقــط أنــه مصــاب بالعــدوى، كــا ال يعــرف ســوى شــخص واحــد فقــط مــن كل 50 مصابــًا 
ــم  ــدان يف اإلقلي ــّدة بل ــق ع ــال تطب ــاة. ف ــذ للحي ــالج املنق ــى الع ــول ع ــن احلص ــم م ــذي يمنعه ــر ال ــدوى، األم ــاب بالع ــه مص ــد B أن ــاب الكب بالته
سياســات الختبــارات الكشــف عــن املــرض. وعــالوة عــى ضعــف ممارســات مكافحــة العــدوى وقلــة الوعــي باملــرض، مــا زالــت أكثــر البلــدان 
ــد  ــة مــن التهــاب الكب ــا عــى الوقاي ــا يعــوق قدرتن ــارات، م ــٍر إىل خدمــات االختب ــل يف عــدم القــدرة عــى الوصــول بي ــًرا يتمث ــا كب تواجــه حتدًي

الفــرويس ومكافحتــه. 

ي للفجــوة الضخمــة يف التشــخيص، لــن تســنح لألشــخاص املصابــن بالتهــاب الكبــد الفــرويس الفرصــة اللتــاس العــالج كــي  ومــن دون التصــدِّ
ــنت  يعيشــوا حيــاة أوفــر صحــة. ومــا مل ُتعاَلــج العــدوى املزمنــة، ســينتج عنهــا اإلصابــة بأمــراض الكبــد وتليُّــف الكبــد ورسطــان الكبــد. ولقــد حتسَّ
إمكانيــة الوصــول إىل خدمــات االختبــار وغــدت أيــر مــن ذي قبــل، ويرجــع الفضــل يف ذلــك إىل التطــورات التكنولوجيــة التــي يشــهدها العــامل 
اليــوم. ومتــى عــرف النــاس حالتهــم، اســتطاعوا أن ينتقــوا خيــارات أفضــل، وأن حييــوا حيــاة أوفــر صحــة، وأن يكونــوا جــزًءا مــن الزخــم مــن أجــل 

الوقايــة مــن هــذا املــرض. 

ــة للقضــاء عــى التهــاب الكبــد الفــرويس. وعــى كٍل مــن احلكومــات واملجتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص واألوســاط  ــا فرصــة ذهبي واليــوم، لدين
ــد الفــرويس وتشــخيصه وعالجــه.  ــة مــن التهــاب الكب ــًا للوقاي د أهداف دة القطاعــات وحتــدِّ ــة أن تضــع اســراتيجيات متعــدِّ األكاديمي

إن خدمــات اختبــار التهــاب الكبــد تنقــذ احليــاة. وإننــي أدعــو مجيــع راســمي السياســات إىل إتاحــة خدمــات اختبــار التهــاب الكبــد، وأدعــو كل فــرد 
إىل أن يناقشــوا مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة خطــر إصابتهــم بالتهــاب الكبــد، ومــن َثــم إجــراء االختبــار.
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