
 

 

   تطلقوزارة الصحة العامة 
  في لبنان للتحصين ضد مرض شلل األطفال الشاملة الحملة الوطنية

 
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة اليوم،   وزارة الصحة العامة أطلقت  – ٢٠١٤تشرين األول  ١٤بيروت في  

حفي األطفال خالل مؤتمر ص للتحصين ضد مرض شلل الشاملة الحملة الوطنية، (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية
 زراءبو فاعور وحضره كل من و أمعالي وزير الصحة العامة وائل  المؤتمرترأس . في مقر نقابة األطباء في لبنانعقد 
ال واللجنة ضد شلل األطف واللجنة الوطنية لالشهاد جمعية األطباء في لبنانلى إاإلضافة بواإلعالم  والتعليم التربية

أعضاء من نادي  شارك في المؤتمركما . ينعالميإلى جانب حشد من اإل المشرفة على برنامج التحصين الموّسع 
 . طوال األشهر الماضية للمبادرة التي مهدت للحملة المساندةالروتاري وعدد من ممثلي الجمعيات 

  

 ةشلل األطفال في لبنان بعد عودته إلى منطق مرض إلى الحؤول دون انتشار تهدفطنية و مبادرة  الحملة ههذ عتبرتو 
في  لقاح الفمويال عن طريقالخامسة من العمر دون  طفلألف   ٥٥٠أكثر من  تلقيح تصبو إلى و  .الشرق األوسط

  .طفالبشلل األ ية إصابةأمن  ياً خال اً بلدلبنان  لحفاظ علىلبغض النظر عن جنسيتهم  جميع المناطق اللبنانية
  

متحدة منظمة األمم الجهود نضم اليوم جهودنا إلى " بو فاعور:أوائل  اللبنانيقال وزير الصحة العامة وحول الموضوع، 
لحماية أطفالنا و ، شلل األطفالبعيدًا عن  لبنانفي سبيل إبقاء  مرة أخرى للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية

ع األطفال دون جميمتطلبات التلقيح ل ا لضمان تغطيةخر جهدً ندّ  لن " مضيفًا: ،والفتّاك أحيانًا"من هذا المرض الخطير 
 تكريسو  دؤوبالنتعهد بمواصلة عملنا  ،إلى جنب مع شركائنا جنباً . و منها النائية خاّصة ناطقسن الخامسة في جميع الم

  لبنان". إلىعودة فيروس شلل األطفال  لحؤول دونل الالزمةالجهود  كافة
 

كافة دف تطعيم به في جميع المناطق اللبنانية خالل شهري أكتوبر ونوفمبرتنطلق جولتا التلقيح ضد شلل األطفال 
تشرين األول تليها  ٢١إلى  ١٥من تمتد الجولة األولى  . لقاح الفمويال عن طريقالخامسة من العمر األطفال دون 

يجب على كّل طفل دون الخامسة من العمر المشاركة في كّل  .٢٠١٤تشرين الثاني  ٢١إلى  ١٥الجولة الثانية من 
   جولة تلقيح ليتحّصن ضد خطر اإلصابة بالشلل مدى الحياة.

  
 اً خطر اليوم  نحن نواجهقائلًة:" الجهات المعنية ناشدت ممثلة اليونسيف في لبنان السيدة آنا ماريا لوريني  ،من جهتها

 شهدها المنطقةالمرتفعة التي تتؤدي نسبة النزوح  . فقدمنطقة الشرق األوسط إلىالفيروس عودة هذا  حيث نخشى اً حقيقي



 

لنصل  ؤوبالدلمتابعة سعينا  الملّحة "من هنا الحاجة، مضيفة: خطى حدود سوريا والعراق"تالى انتشار واسع للمرض ي
اص والخ العام ينطاعفي الق ة لصحياالرعاية  ميدان في نليالعامو األطباء ولي أمر، عن طريق  الى كل طفل وكلّ 

كل طفل دون سن  حمايةضمان وهو  هدف واضح  ، بغية بلوغشركائنا من المنظمات غير الحكوميةومن خالل 
  ".من هذا الخطر المحدق تهجنسيأو  تهالخامسة في لبنان، بغض النظر عن خلفي

 

ين بقيمة عشرين مليون يورو وتنفذه المفوضية العليا لشؤون الالجئ االتحاد األوروبي قدمتهالذي  وبفضل الدعم السخي
للسكان المعرضين للخطر في  تحسين خدمات الرعاية الصحية عن طريقالحد من الصراعات  مشروع من خالل(

 نلضمااللبنانية مليون جرعة من لقاح شلل األطفال إلى وزارة الصحة العامة  ١٫٢اليونيسف أكثر من  وفرت، )لبنان
ية. كما الرعاية الصح خدمات يتلقون ماوحيث تهمبغض النظر عن جنسي األطفال دون سن الخامسة مجاناً  تلقيح جميع

 يةالمحلّ معات األطفال، وتعبئة المجت تلقيححول أهمية نشر التوعية في  يونيسفللمريكية وزارة الخارجية األ منحة ساهمت
  .الخامسة في مئات المستوطنات غير الرسمية في لبنانطفال الالجئين دون سن أالوصول إلى  بهدف

  
بظهور ن نسمح أ يجوز لناال : "المؤتمر بالقول غابرييل ريدنرالممثلة المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية في لبنان  وختمت
كارثة قة تفشي المرض في المنطف. قطعاً مأساة يمكن تفاديها  إذ اّنها في لبنان مرض شلل األطفالبواحدة  إصابة حالة

سنواصل دعمنا “وأضافت:  ."لتحصين جميع األطفال دون سن الخامسة في لبنان ةممكنالجهود اللحشد  جمعتنا كلنا
شلل ة بأي إصابمن  ياً لبنان خال ٕابقاءوزارة الصحة العامة واألطباء في القطاعين العام والخاص لضمان نجاح الحملة و ل

  ".األطفال
  

 لحملة على عاتقهاا نانسي عجرم أخذت الفنانة، برانتشار الرسالة التوعوية األساسية لتبلغ جمهورًا أك رقعةبهدف توسيع 
كذلك، سيتم الترويج للحملة من خالل النشرات التعليمية ومختلف  أطفالهم. لقيحجميع اآلباء واألمهات على تحّث ل

  .ابات والمواقع اإللكترونية اإلخباريةة على أبرز البوّ الوصالت االلكتروني هاوسائل اإلعالم بما في
  

 للحصول على معلومات إضافّية، يرجى االتصال بمن يلي:
 

   وزارة الصحة العامة
  السيدة رنده حمادة

 مديرة برنامج التحصين الموسع
 9613538878+هاتف: 

 randa_ham@hotmail.com : بريد إلكتروني

 



 

 يونيسف
  السيد سالم عبد المنعم           السيدة سهى بستاني 

 9617996605+هاتف:         9613236167+هاتف: 
  sabdulmunem@unicef.org : بريد إلكتروني  sboustani@unicef.org : بريد إلكتروني

  

  منظمة الصحة العالمية
  د. رمزية صّباح

 96170015910+هاتف: 
 sabbahr@who.int : بريد إلكتروني

 

 ميماك أوجلفي للعالقات العامة
 كارمن الحاج / بالنش باز

 9613331874+   هاتف:
  blanche.baz@ogilvy.com : بريد إلكتروني

 
 


