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 كلية طب وايل كورنيل في قطر في سلسلة المحاضرات المتخصصة في 

 ر من أزمة التهاب الكبد الوبائي "سي" بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيايتحذ
 
 

فً لصحة العامة المشارك اأستاذ  ردادلٌث أبو الدكتور  استعرض :5302يونيو  03 –الدوحة 
انتشار فٌروس التهاب الكبد الوبائً "سً" بمنطقة الشرق  تارٌخ كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

قسم التعلٌم  ٌنظمهاسلسلة المحاضرات المتخصصة التً وذلك خالل األوسط وشمال أفرٌقٌا، 
  .كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطرفً الطبً المستمر 

 
أحدث العالجات والجهود الحثٌثة للقائمٌن على الصحة العامة من أجل السٌطرة و رداد أبوناقش 

قال أمام جمهور من الباحثٌن واألطباء وطالب الطب و على الفٌروس المتسبب بمرض ُمضٍن.
رتبة على التهاب الكبد الفٌروسً تاألعباء المتضاهً والمختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة9 "

ل اإلٌد/البشرٌة المترتبة على أمراض خطٌرة مثل فٌروس نقص المناعة تلكحول العالم  ز والسُّ
ٌمثل التهاب الكبد الفٌروسً أحد أبرز التهدٌدات التً تواجه الصحة العالمٌة، وتشهد و .والمالرٌا

منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا أكبر انتشار لفٌروس التهاب الكبد الوبائً "سً" مقارنة 
 طق العالم".ببقٌة منا

 
ٌنتقل فٌروس الكبد الوبائً "سً" عن طرٌق الدم، وفً الغالب ٌنتشر بسبب استخدام معدات طبٌة 
غٌر معقَّمة بشكل كاٍف، أو عملٌات نقل الدم الملوث، أو الممارسات غٌر اآلمنة مثل مشاركة 

ل أو خالل الحم اآلخرٌن فً الُحقن أو اإلبر. كذلك قد ٌنتقل الفٌروس من األمهات إلى أطفالهن
وال ٌوجد لقاح اللتهاب الكبد الوبائً "سً". وفً حال عدم عالجه،  ،عند الوالدة أو بعد الوالدة

ٌُّف الكبد الحاد الذي قد ٌقود فً حاالت معٌنة  ٌتسبَّب التهاب الكبد الوبائً "سً" بأمراض مثل تل
 إلى سرطان الكبد والوفاة. 

 
ملٌون شخص حول العالم بالتهاب الكبد الوبائً "سً"،  041وتشٌر التقدٌرات إلى إصابة نحو 

 411ألف إلى  241" بوفاة ما بٌن سًوتتسبَّب أمراض الكبد الناجمة عن فٌروس الكبد الوبائً "
ر مصر بلدان العالم من حٌث أعداد المصابٌن بفٌروس الكبد  ألف شخص فً العالم سنوٌاً. وتتصدَّ

 قد أصٌبوا بهذامن سكانها % 03.6 ات دولٌة إلى أنتشٌر تقارٌر منظمالوبائً "سً"، إذ 



 
 

 

ٌبلغ عدد ، ونسبٌاً  الفٌروس. وفً المقابل فإن معدالت انتشار الفٌروس بمنطقة الخلٌج متدنٌة
 من السكان.% 0.0المصابٌن به فً قطر 

 
ن أعباء المرض منهكة ومتفاقمة، مشٌراً إلى بارقة األمل التً ظهرت أالدكتور أبو رداد  ذكرو

فعال فً العالم اللتهاب الكبد الوبائً "سً"، غٌر أن تكلفته  دواءمنذ نحو عام المتمثلة فً أول 
أسبوعاً تجعله فً غٌر متناول  01كً لفترة عالج تستمر ٌردوالر أمألف  73الباهظة البالغة 

  مرض.أغلبٌة المصابٌن بال
 

9 "نأمل أن ٌنخفض سعر هذا الجٌل الجدٌد من العقاقٌر الدوائٌة بشكل كبٌر وقال فً هذا اإلطار
ولكن بشكل  بدأ بالتراجع إذ أن سعره قدلٌكون فً متناول شرٌحة واسعة من المصابٌن بالمرض، 

الحصول على فً التفاوض بشأن المصرٌة على سبٌل المثال، نجحت الحكومة و. غٌر كافٍ 
مرٌض حتى  ألف 311فً عالج أكثر من  بتنفٌذ برنامج نجحوبدأت  الدواءخصم كبٌر على 

تعكف دول أخرى على تطوٌر برامجها العالجٌة الخاصة، ونأمل أن نتمكن فً المستقبل و .اآلن
من الحد من انتشار التهاب الكبد الوبائً "سً" ومعدالت اإلصابة به بمنطقة الشرق األوسط 

 وحماٌة كثٌرٌن من األعباء المضنٌة للمرض". وشمال أفرٌقٌا
 

أستاذ علم الجراثٌم وعلم المناعة فً كلٌة طب واٌل كورنٌل  من جانبه، قال الدكتور علً سلطان
فً قطر9 "أظهرت بحوث الدكتور أبو رداد، مثلما رأٌنا خالل محاضرته، التهدٌد الذي ٌمثله 

فً منطقتنا وفً أرجاء العالم. ونحن سعداء بأن التهاب الكبد الوبائً "سً" على الصحة العامة 
الكلٌة قد أتاحت للحضور التعرف بشكل فً هذه المحاضرة من سلسلة المحاضرات المتخصصة 

 أفضل على فٌروس التهاب الكبد الوبائً "سً" والجهود المبذولة للقضاء علٌه".
 

  -انتهى  -
 

 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر
تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 

. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز اإلكلٌنٌكٌة
مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال9

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 +863 44425453جوال9 
 +863 33817550مباشر9 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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