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في 28 تموز/يوليو من كل عام، تحتفي منظمة الصحة العالمية مع شركائها "باليوم العالمي لالتهاب الكبد" من أجل إذكاء الوعي
والفهم بالتهاب الكبد الفيروسي والأمراض التي يسببها. وشعار الحملة الإقليمية لهذا العام هو "احرص على حياتك: فكر في التهاب

الكبد ".

  

ويمكن لفيروسات التهاب الكبد  C ،B ،A أن تسبب، عدوى حادة أو مزمنة أو التهابًا بالكبد يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.
وهذه الفيروسات تشكل خطرا كبيرًا على الصحة العالمية حيث يوجد حوالي 240 مليون شخص مصابين بعدوى مزمنة بالتهاب الكبد

B، الكبد بالتهاب مزمنة بعدوى مصابين شخص مليون 150 وحوالي C.

ما هو التهاب الكبد؟  
  

التهاب الكبد هو الاسم الشائع لجميع أمراض التهابات الكبد. وينجم التهاب الكبد غالبًا عن فيروس من عدة أنواع من الفيروسات.
وتختلف هذه الفيروسات في طرق انتقال العدوى بها وأشكال الأمراض التي تسببها. ويمكن لالتهابات الكبد الفيروسي أن يحدث بدون
ملاحظة إذا لم يؤد إلى ظهور أعراض. ويمكن، في بعض المرضى، أن يسبب مرضًا يتراوح من مرض خفيف إلى مرض شديد الوطأة.

وتشمل أعراض التهاب الكبد – بغض النظر عن السبب – اليرقان (اصفرار الجلد واصفرار بياض العينين)، والضعف، والغثيان والقيء،
والحمى وفقدان الشهية.

  

بالفرنسية | بالإنكليزية | رسالة الدكتورعلاء العلوان المدير الإقليمي لإقليم شرق المتوسط بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد

    

50%  

من الأطفال في الإقليم يكونوا قد تعرضوا لالتهاب الكبد الوبائي في سن الخامسة عشر.

    

2%–4%  

.B من السكان من جميع الفئات العمرية في الإقليم لديهم التهاب الكبد

    

1%–4.6%  

.C من سكان الإقليم لديهم التهاب الكبد الوبائي
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http://applications.emro.who.int/docs/RD_Speech_Messages_2014_AR_15379.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Speech_Messages_2014_EN_15380.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Speech_Messages_2014_FR_15381.pdf
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المواد الدعائية          
النشرات  
  

بالفرنسية | بالعربية | بالإنكليزية

الملصقات  
  

بالفرنسية | بالعربية | بالإنكليزية

اللوحات الإعلانية  
  

بالفرنسية | بالعربية | بالإنكليزية

صحف الحقائق        
  

A صحف الحقائق حول الإلتهاب الكبدي

  

B صحف الحقائق حول الإلتهاب الكبدي
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http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2014_EN_1699.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2014_AR_1704.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2014_FR_1703.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2014_EN_1698.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2014_AR_1700.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2014_FR_1699.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/World_Hepatitis_Day_2014_EN_Rollup.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/World_Hepatitis_Day_2014_AR_Rollup.pdf
http://applications.emro.who.int/dsaf/World_Hepatitis_Day_2014_FR_Rollup.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/
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C صحف الحقائق حول الإلتهاب الكبدي

  

E صحف الحقائق حول الإلتهاب الكبدي

  

ا هو التهاب الكبد؟

  

كيفية الإصابة بالالتهاب الكبدي B? كيف يمكن أن أتجنب الإصابة?

الشركاء  
  

التحالف العالمي للالتهاب الكبدي

المصادر التقنية      
  

الالتهاب الكبدي - منظمة الصحة العالمية

  

C المبادئ التوجيهية للفحص والرعاية والعلاج للأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد

  

إطار للعمل العالمي: الوقاية والسيطرة على العدوى التهاب الكبد الفيروسي:

  

قرار جمعية الصحة العالمية عن التهاب الكبد
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs280/en/
http://www.who.int/features/qa/76/en/
http://www.who.int/features/qa/11/en/
http://www.worldhepatitisalliance.org/ar/home.html
http://www.who.int/hiv/topics/hepatitis/en/
http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-c-guidelines/en/
http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Framework/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R6-en.pdf?ua=1
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تحقق ما إذا كنت في خطر من التهاب الكبد الفيروسي       Thursday 25th of May 2023 11:35:49 AM
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http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2014_EN_1699.pdf#page=7

