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 اجتماع تقني
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 فرص جديدة لتوسيع نطاق الجهود الوطنية
 االجتماع أهداف

الرامية إىل لتوسيع نطاق اجلهود الوطنية ساحنة ء بالفرص اجلديدة الهو رفع وعي الدول األعضااالجتماع اهلدف من 
 تهما.ومكافح Cو Bالوقاية من التهاب الكبد الفريوسي 

 معلومات أساسية

سبب رئيسي للوفاة واملراضة املزمنة يف مجيع أحناء العامل. ويعيش حالياً ما هو و  ،التهاب الكبد الفريوسي وباء صامت
شخصًا تقريبًا من كل أي أن هناك  ؛شخص يف مجيع أحناء العامل مع التهاب الكبد الفريوسي ب من نصف ملياريقر  
أن . وميكن Cوفريوس التهاب الكبد  Bمعظمهم مصابون بفريوس التهاب الكبد  يعيش مع هذا املرض، شخصاً  21

سرطان الكبد. بد واإلصابة بشمع الكمما يؤدي إىل ت ،إىل مرض مزمن Cو B لتهاب الكبد الفريوسيتتحول اإلصابة با
سرطان الكبد األويل. والعبء العاملي للمرض تشمع الكبد أو اإلصابة باملزمنة مسؤولة عن غالبية حاالت العدوى هذه و 

حوايل تقع من إمجايل الوفيات. وجمماًل،  %1مسؤول عن حوايل  ي اخللويسرطان الكبدالو شمع الكبد الناجم عن ت
 أشكال خمتلفة من التهاب الكبد الفريوسي.سبب اإلصابة ببنوياً سمليون وفاة  2.1

 التحديات التي يواجهها اإلقليم

ألف شخص  088، ويصاب Bصابون بفريوس التهاب الكبد يمليون شخص  1.4أن حنو تشري التقديرات إىل 
سة بلدان أأفاانستان، يف مخ Bبفريوس التهاب الكبد صابة خطر اإلرتفع سنوياً يف اإلقليم. وي Cالتهاب الكبد فريوس ب

ر أن قد  . وي  بلداً  21وعددها  املتبقيةان بلداليف ة معتدليصل إىل مستويات وباكستان، واليمن، والسودان، والصومال(، و 
وأعلى  ،%21تصل إىل إىل مستويات عالية رتفع ، وي%1.4-%2يرتاوح بني  Cانتشار التهاب الكبد الفريوسي معدل 
مليون شخص يف اإلقليم  21أن تشري التقديرات إىل وباكستان على التوايل. وعموماً،  يف أجزاء من مصر %18من 

 . Cيعانون من التهاب الكبد املزمن 
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يف اإلقليم.  ي اخللويالكبدتشمع الكبد واإلصابة بالسرطان من األسباب اهلامة ل Cو Bالتهاب الكبد الفريوسي و 
ي سرطان الكبدالو شمع الكبد بني املرضى املصابني بت Cو Bالفريوسي انتشار العدوى بالتهاب الكبد معدل ويتباين 
اليت في مصر، فحبسب البلد، ويعكس هذا التباين بصفة عامة االختالف يف انتشار هذه العدوى يف اجملتمع.  اخللوي

لرئيسي وراء هي السبب ا Cتكون العدوى بفريوس التهاب الكبد ، Cانتشار التهاب الكبد الفريوسي  يرتفع هبا معدل
التهاب بفريوس وكثرياً ما توجد عدوى  .أمراض الكبد املزمنةأحد معظم املرضى الذين يعانون من لدى اإلصابة باملرض 

شري يف بلدان أخرى يف اإلقليم. وت ي اخللويسرطان الكبدالو شمع الكبد بني املرضى الذين يعانون من ت Bالكبد 
يف  ي اخللويسرطان الكبداإلصابة بالو شمع الكبد تحاالت من  %11أكثر من أن إىل منظمة الصحة العاملية تقديرات 

 . Cأو  Bالتهاب الكبد فريوسي اإلقليم ي عزى إىل عدوى مزمنة ب

يقع يف مجيع  Cو Bعلى الرغم من توافر اسرتاتيجيات وقائية فّعالة، فإن انتقال العدوى بالتهاب الكبد الفريوسي و 
م ظ  ما يف البلدان اليت تتطور فيها الن  كَتَسب  يف مرافق الرعاية الصحية، ال سي  االت العدوى ي  كثري من حأحناء اإلقليم. و 
اخلصائص دراسات لتوصيف إىل إجراء ويزداد الطلب فيها على اخلدمات الصحية. وهناك حاجة  ،الصحية بسرعة

ى، ومأمونية احلقن، وسالمة الدم من مكافحة العدو برامج نتقال العدوى يف بع  البلدان. ويظل تطبيق ة الوبائيال
 . اليت يواجهها اإلقليم التحديات الكربى

كثري من املصابني بعدوى مزمنة أهنم مصابون وال يدركون عواقب هذه اإلصابة، وأهنم يشكلون ال يعلم  ويف اإلقليم، 
االختبار خدمات ملناسب، على نقل املرض إىل أسرهم وشركائهم. وال يستطيع هؤالء الناس احلصول، يف الوقت ابخطراً 

ال حيصل أو اإلعاقة. وعالوة على ذلك، اة املراضة أو الوفيقي من و  ،املرضطور ر تخمبا يؤ والرعاية والعالج الفّعال 
 عالج التهاب الكبد الفريوسي املزمن.على  يف املواقع احملدودة املواردمعظم الناس 

 نية توسيع نطاق الجهود العالمية واإلقليمية والوط

وي عدُّ التقدُّم اهلائل يف عالج . ة هذا املرضفتحت التطورات يف عالج التهاب الكبد الفريوسي أبواباً جديدة ملكافح
وهناك فرصة غري  .ة األخريةمومية يف اآلونالصحة العاليت شهدهتا تطورات الأحد أهم هو  Cالتهاب الكبد املزمن 

ظهور العالج مبضادات الفريوس الفموية ذات املفعول املباشر مسح هبا  C مسبوقة لتبسيط عالج التهاب الكبد الفريوس
هذا ، وحيقق بشكل كبري متطلبات التشخيص والرصدتقليص من خالل وذلك ، قبلوالفعالة للااية واآلمنة وجيدة الت

عول املباشر، . وبرغم اخنفاض تكلفة إنتاج مضادات الفريوس الفموية ذات املف%08معدالت شفاء أكثر من العالج 
احلصول على العالج حىت يف فرص املرجح أن تعرقل من فإن األسعار األولية اليت طرحتها الشركات كانت عالية جدًا و 

 البلدان ذات الدخل املرتفع. 

ومنها الدخل املتوسط، بلدان الشرحية الدنيا من ويف الوقت نفسه، فإن العديد من البلدان ذات الدخل املنخف  و 
قدرة النظام تتعلق بقد جنحت يف التفاوض على أسعار أقل بكثري. ولكن ال تزال هناك حتديات كبرية  ،ستانمصر وباك

بدأت شركة واحدة كما . املرضىميع كان اهلدف هو تعميم إتاحة العالج جلالصحي وتكلفة التشخيص والعالج إذا  
من البلدان، األمر الذي سيتيح إنتاج اتفاقات للرتخيص تشمل عددًا إبرام ( يف GILEADعلى األقل أجيالد 

وجيوز لبع  . ا" ليتم بيعهSofosbuvirإصدارات جنيسة من مضاد الفريوس ذي املفعول املباشر "سوفوسبوفري 
يف اتفاق منظمة التجارة املنصوص عليها املرونة" أوجه ما يسمى "بالستفادة من تنظر يف اأن عند الضرورة، البلدان، 

زيادة احلصول على مضادات الفريوس ذات بارض  ،حقوق امللكية الفكريةمن انب املتصلة بالتجارة العاملية بشأن اجلو 
 املفعول املباشر اجلديدة. 
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للعمل من أجل الوقاية من التهاب الكبد ومكافحته لتوجيه  اً عاملي اً إطار  ت منظمة الصحة العامليةوقد وضع
، مت إقرار خطة عمل 1821ويف آذار/مارس  .م سندة بالبّيناتـالوطنية الاالسرتاتيجيات والتدخالت العاملية واإلقليمية و 

 Cاملصابني بالتهاب الكبد الفريوسي . كما مت إصدار دالئل إرشادية جديدة لتحري 1821-1821إقليمية للعامني 
  اً.عالجي هوتدبري  Bمن التهاب الكبد الفريوس دالئل إرشادية للوقاية جاري إعداد ، و هموعالجهبم والرعاية 

يف الدورة السابعة والستني جلمعية الصحة العاملية، اعتمدت الدول األعضاء قرارًا عامليًا جديدًا لتعزيز االستجابة و 
حتسني احلصول العادل على خدمات الرامية إىل جراءات تعزيز اإلالشاملة اللتهاب الكبد الفريوسي. ويدعو القرار إىل 

كافحة ويطالب البلدان بوضع اسرتاتيجيات وطنية شاملة مل ه،وعالجاإلصابة به ص الوقاية من التهاب الكبد وتشخي
 التهاب الكبد.

  رجوةالنتائج الم

فع الوعي بتأيري التهاب الكبد الفريوسي على كل من اجملتمع والنظام الصحي، ع أن هذه الدورة سرتَ من املتوقّ 
 املكافحة.م ِلّحة للبلدان الختاذ هنج شامل للوقاية و ـاحلاجة البو 

 


