
تلقى اكثر من 355,000 طفل تحت سن الخامسة اللقاح ضد مرض شلل األطفال في مناطق صعبة

 
الوصول في سوریة

 
دمشق، 18 آب/أغسطس 2017 – أتّمت الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة مع الشركاء الجولة األولى من حملة اللقاح
ضد مرض شلل األطفال المستمد من اللقاح والذي تفشى مؤخراً في سوریة. لقد وفرت ھذه الحملة الحمایة الضروریة من
المرض إلنقاذ حیاة 355,000 طفل تحت سن الخامسة في محافظتي دیرالزور والرقة، واللتین یصعب الوصول إلیھما

 
تحدیداً بسبب العنف الدائر في المنطقة.

"تحیي الیونیسف الشركاء المحلیین والعاملین في قطاع الصحة لجھودھم الجبارة والتزامھم الفائق بتلقیح األطفال ضد ھذا
المرض المقعد،" یقول فران إیكیثا، ممثل منظمة الیونیسف في سوریة. "ال یجب على أي طفل أن یعیش المعاناة المدمرة

 
آلثار شلل األطفال."

ھذه ھي المرة الثانیة التي یضرب بھا تفشي مرض شلل األطفال سوریة منذ بدایة الصراع في عام 2011. لقد أنھك
العنف المستمر في البالد البنى التحتیة الصحیة فیھا كما عّطل خدمات اللقاح الروتیني، تحدیداً في محافظتي دیرالزور

والرقة.  كانت سوریة قبل بدایة األزمة خالیةً من مرض شلل األطفال حیث  تجاوزت معدالت التطعیم الثمانین في المئة.

 
إال أنھا على المستوى الوطني اآلن انخفضت لتتجاوز معدل 40 في المئة بقلیل فقط[1].

"اعتباراً من 18 آب/أغسطس 2017، أصیب 33 طفالً تحت سن الخامسة بالشلل،" تقول إلیزابیث ھوف، ممثلة منظمة
الصحة العالمیة في سوریة. "لقد أكدت القدرة على تحدید حاالت النوع الثاني من شلل األطفال المتحور من

اللقاح(cVDPV2) على فعالیة أنظمة مراقبة األمراض في سوریة. تكمن أولویتنا اآلن بتحقیق أعلى تغطیة لقاح ضد

 
شلل األطفال إلیقاف انتشار الفیروس."

ومن أجل الوصول إلى كل طفٍل بحاجٍة إلى اللقاح، قامت الیونیسف بإطالق حملة توعیة وكذلك بتأمین اللقاحات الالزمة
وتجھیزات سلسلة التبرید الضروریة. كما قامت منظمة الصحة العالمیة بتدریب أكثر من 1000 متطوع میداني، وبنقل

 
اللقاحات للمناطق المتأثرة بالصراع باإلضافة إلى تمویلھا تنفیذ الحملة.

ستستمر الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة بتعاونھما مع الشركاء المحلیین والعاملین الصحیین في محافظتي الرقة
ودیرالزور لحمایة جمیع األطفال من مرض شلل األطفال. كما تدعو كلتا المنظمتین جمیع أطراف الصراع في سوریة

بالسماح للعاملین في حملة اللقاح بالوصول الكامل لجمیع األطفال المحتاجین.
###
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[1] تقدیرات منظمتي الصحة العالمیة والیونیسف حول معدالت التطعیم الروتیني على المستوى الوطني، مراجعة 2016
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