انطالق حملة كبرى لتلقيح  5,8مليون طفل في العراق ضد مرض شلل األطفال
بDغداد/الDعراق 24 ،تشDريDن األول  - 2016بDمناسDبة الDيوم الDعاملDي لDلقضاء عDلى مDرض شDلل األطDفال ،أطDلقت الDيوم وزارة الDصحة،
وبDدعDم مDن مDنظمة الDيونDيسف ومDنظمة الDصحة الDعاملDية  ،الحDملة الDوطDنية لDتلقيح وتDحصني األطDفال فDي الDعراق ضDد مDرض شDلل
األطفال خالل هذا األسبوع.
وتهDدف الحDملة ،الDتي انDطلقت تDحت شDعار " قDطرتDان اثDنتان تDغيران الDحياة" وتسDتمر ملDدة خDمسة أيDام ،الDى الDوصDول الDى وتDلقيح مDا
يقرب من  5,8مليون طفل دون سن الخامسة في العراق ،بغض النظر عما إذا كانوا ُلقحوا سابقا ً أم ال.
إن شلل األطفال مر ٌ
ض فيروسي شديد العدوى ويهاجم الجهاز العصبي ،ويعتبر األطفال تحت سن الخامسة هم األكثر عرضة
لإلصابة باملرض ،ولكن التلقيح ضد املرض وفي الوقت املناسب يمكن أن يمنع العدوى.
يؤكد بيتر هوكينز ،ممثل اليونيسف في العراق"،إن حكومة العراق ملتزمة بالقضاء على مرض شلل األطفال ،فقد نفذت  16حملة
تDلقيح ضDد املDرض خDالل عDام  2014وحDتى عDام  2015كجDزء مDن االسDتجابDة االقDليمية لDتفشي مDرض شDلل األطDفال فDي مDنطقة
الشرق األوسط".
ومDنذ نDيسان مDن عDام  ،2014لDم يDتم اإلبDالغ عDن أي حDالDة إصDابDة بDمرض شDلل األطDفال فDي الDعراق ،وذلDك بDفضل الDتزام الDحكومDة
الثابت والعمل الجاد من كافة موظفي الخطوط األولى .وتم ،في شهر أيار/مايس  ،2015رفع العراق من قائمة االدول املصابة.
وم Dع ذل Dك ،ف Dإن امل Dخاوف م Dن إع Dادة ظ Dهور امل Dرض التDزال ق Dائ Dمة بس Dبب ال Dفجوات امل Dحتملة ف Dي ع Dمليتي ال Dرص Dد وال Dتغطية ال Dشام Dلة
بDتحصني كDافDة األطDفال وخDصوصDا األطDفال فDي مDخيمات الDسكان الDنازحDني فDي الDعراق  ،فDض ً
ال عDن أولDئك الDذيDن يDعيشون فDي
املناطق التي يصعب الوصول إليها وفي مراكز النزوح املؤقتة أو غير الرسمية.
"م Dا زال ه Dناك خ Dطر م Dن ع Dودة م Dرض ش Dلل األط Dفال إل Dى ال Dعراق" ،ك Dما ق Dال م Dمثل م Dنظمة ال Dصحة ال Dعامل Dية ف Dي ال Dعراق ،أل Dطاف
مDوسDانDي" .إن انDتقال مDرض شDلل األطDفال مسDتمٌر بDني بDاكسDتان وأفDغانسDتان ،كDما تDم تDأكDيد حDاالت إصDابDة جDدبDدة بDمرض شDلل
األطDفال فDي نDيجيريDا" .ويDضيف "ولDكي يDتم إيDقاف انDتقال املDرض عDاملDيا ً ،يDجب عDلينا االسDتمرار بDاحDراز مDعدالت عDالDية مDن الDتغطية
بالتحصني ضد املرض وتعزيز عمل أنظمة الرصد املوثوقة ،واالستعداد والتهيؤ ملواجهة الفيروس في أي وقت".
لقد نّفذ الشركاء الثالثة جولتني اثنتني من حمالت التحصني الوطنية ضد مرض شلل األطفال في شهري شباط وآذار املاضيني،
واستطاعوا الوصول الى وتلقيح  %91من السكان املستهدفني.
ستقوم وزارة الصحة العراقية ،بدعم من منظمتي الصحة العاملية واليونيسف ،بتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح خالل هذا الشهر ،مع
إي Dالء اه Dتمام خ Dاص ب Dتلقيح األط Dفال األك Dثر ع Dرض Dة لخ Dطر اإلص Dاب Dة ب Dامل Dرض ف Dي ك ٍDل م Dن م Dراك Dز وم Dخيمات ال Dنازح Dني ال Dداخ Dليني
والالجئني السوريني ،وفي مراكز النزوح املؤقتة ،وفي املجتمعات املضيفة واملناطق املحررة مؤخرا ً .وسيقوم أكثر من  25,000عامل
في الفرق التلقيحية بزيارة األسر والتنقل من منزل الى منزل خالل الحملة إلعطاء اللقاحات.
وستتولى منظمة الصحة العاملية تغطية التكاليف التشغيلية ،وأعمال الرصد أثناء وبعد الحملة ،في حني ستقوم منظمة اليونيسف
بتوفير الدعم الالزم لخدمات التعبئة االجتماعية املركزة .وبالتنسيق مع وزارتي الصحة في املركز وفي إقليم كردستان ،ستساهم
شDركDتي زيDن وكDورك لDإلتDصاالت فDي تDنفيذ نDشاطDات حDمالت الDتعبئة االجDتماعDية واإلتDصال املDصاحDبة لحDملة الDتلقيح الDوطDنية مDع
التركيز على تشجيع السكان النازحني.
حول اليونيسف
تعمل اليونيسف في جميع نشاطاتها على تعزيز ونشر حقوق األطفال ورفاههم .وتتواجد اليونيسف في أكثر من  190بلدا ً وإقليما ً من أجل مساعدة األطفال على البقاء على قيد
الحياة والنماء ،منذ اللحظة األولى من مولدهم وحتى نهاية فترة املراهقة .واليونيسف ،بوصفها أكبر جهة في العالم تقدم اللقاحات واألمصال للبلدان النامية فإنها توفر الدعم في
مجال صحة األطفال وتغذيتهم ،إيصال مياه الشرب والصرف الصحي ،وتوفير التعليم األساسي الجيد لجميع األطفال ،من بنني وبنات ،وحماية األطفال من العنف واإلستغالل
وسوء املعاملة .للحصول على مزيد من املعلومات حول منظمة اليونيسف وعملها ،يرجى زيارة
http://www.unicef.org/arabic:

تابعونا على تويتر وفيسبوك

حول منظمة الصحة العاملية
تهدف منظمة الصحة العاملية الى بناء مستقبل أفضل وأوفر صحة للناس في أنحاء العالم كافة .ويعمل موظفو املنظمة من خالل املكاتب املوجودة في أكثر من  150بلدا ً جنبا ً إلى
جنب مع الحكومات والشركاء اآلخرين لضمان تمتع جميع الناس بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ،ملكافحة األمراض – املعدية ،مثل األنفلونزا وفيروس العوز املناعي البشري،
واألمراض غير السارية ،من قبيل السرطان وأمراض القلب ،ونساعد األمهات واألطفال في البقاء على قيد الحياة والتمتع بالرخاء لكي يتسنى لهم أن يتطلعوا إلى التمتع بالصحة
في مرحلة الشيخوخة ،ونكفل سالمة الهواء الذي يتنفسه الناس ومأمونية الطعام الذي يتناولونه واملاء الذي يشربونه  -واألدوية واللقاحات التي تلزمهم.

