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  هستممن نيالب مبارز عضو دفتر سخنگوی يوناما.  شما بخيرصبحبه نام خدا و با عرض سالم : یوناما 

 کاکر  بيررگ و داکتر رانا داکتر عبداهللا فهيم سخنگوی وزارت صحت علمه افغانستانجناب مهمانان امروز ما 

 در افغانستان شيوع آ که اخيرتسهاالاه افسر تخنيکی سازمان صحی جهان در افغانستان ميباشند که در بار

 از آن قبلاما طبق معمول . بعد از آن ميرویم به طرف سوال های شما. يافته است معلومات ارائه ميدارند

  . ديم مينمايمقنکاتی از ملل متحد را خدمت شما ت

  
  : روز جهانی دست شستن،پانزدهم اکتوبر

  
  . هار شنبه ميباشد اکتوبر، چ15،  شستننخستين روز جهانی دست 

 قاره خواهد بود که از اين روز برای بسيج نمودن و تشويق ميليون ها مردم در 5 کشور 70افغانستان در ميان 

دست شوئی با صابون يکی از . سراسر جهان تجليل مينمايد تا دستان شان را بطور صحيح با صابون بشويند

 ميباشد، که هر دو همه ساله مسؤل مرگ ل وبغلامؤثرترين و ساده ترين را های جلوگيری از مرض اسه

  .  ميليون اطفال در سراسر جهان هستند3.5تقريبًا 

  .  طفل در افغانستان ناشی از امراض اسهال ميباشد100 از جمله 20 همچنان مرگ 

  فيصد در کاهش سطح مرگ و مير اطفال از50با شستن دست ها با صابون، خانواده ها و مجتمعات ميتوانند 

  . سبب امراض اسهال کمک نمايند

 شستن روز جهانی دست.  را سال بين المللی بهداشت اعالن نموده اند2008مجمع عمومی ملل متحد سال 

يک ورق . فراخوان سال بين المللی بهداشت را برای بهبود بهداشت و فعاليت های حفظ الصحه تقويت ميبخشد

  .ر روی ميز موجود ميباشدحاوی اطالعات در مورد اين روز و تاثير آن د

ما همچنان معلومات بيشتر در باره فعاليت های که در سراسر افغانستان جهت ارائه معلومات در مورد اين 

  .روز که برای دو روز بعدی برنامه ريزی گرديده اند در اختيار شما قرار خواهيم داد

  
   :شانزدهم اکتوبر روز جهانی  غذا

  
ين  اکتوبر، يعنی روزی که ا16حد هر ساله روز جهانی خود را به تاريخ سازمان غذا و زراعت ملل مت

شعار روز جهانی غذا و تلی . بيک کانادا بنيان گذاشته شد، تجليل می کند در شهر کي1945سازمان در سال 
  .ميباشد" چالش های تغييرات اقليمی وبيوانرژی : مصئونيت جهانی غذافوت 

  
هانی غذا و زراعت در افغانستان در همکاری با وزارت زراعت، روز سه طبق معمول، نمايندگی سازمان ج

  . روز جهانی غذا را در بادام باغ شهر کابل تجليل می کند2008 اکتوبر 16شنبه 
  

 به  اين محفل شامل افتتاح داراالنشای ملی بذر که به عنوان نهاد پوشش دهنده برای فعاليت صنعتی تمام بذر ها
 ، توليد تخم اصالح شده، کنترول کبفيت و بازاريابی تخم ها در کشور می باشد، نيز می شمول تحقيقات علمی

  . گردد
يک نمايشگاه از پروژه های زراعتی، فعاليت های سازمان غذا و زراعت و وزارت زراعت برگزار می 

  . گردد و برای کشاورزان مهم و کليدی اطالعات زراعتی توزيع می گردد
  

متحد، موسسات غير دولتی بين المللی، سفرا، تمويل کنندگان، نمايندگان نهاد های دولتی، نمايندگی های ملل 
  . کشاورزان افغان و مطبوعات داخلی و خارجی در اين افتتاحيه دعوت می شوند
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  نگرانی يونسکو در مورد گشايش سرک در محله منار های هرات

گرانی خود را برای بازگشائی سرک در محله منارهای سازمان علمی، تعليمی و فرهنگی ملل متحد مراتب ن

 واليتی افغان برای حراست از اين ساحه ن امسال به تاسی از فيصله مقامات ملیجام هرات، که در تابستا

  .  مسدود گرديده بود، ابراز ميدارد15تاريخی قرن 

ده است، و از مقامات ميخواهد تا يونسکو فعاالنه با مقامات افغان در حراست از ميراث تاريخی هرات کار نمو

اين سازمان به همکاری نزديک و حمايت خود از . يک راه حل معقول را جهت حفظ اين محل جستجو نمايند

  . مقامات افغان در دست يافتن به اين هدف ادامه خواهد داد

 

  داکتر عبداهللا فهيم سخنگوی وزارت صحت علمه افغانستان

مسال نيز مانند سالهای قبل به امراض اسهال بنابر استفاده از آب آشاميدنی ا. سالم عليکم و صبح تان بخير

غيرصحی و عدم آگاهی صحی که در شيوع امراض درکشور کمک مينمايد و همچنان عدم موجوديت 

جهت معلومات بيشتر شما، ميخواهم ارقام ماه های اول سالهای گذشته . معيارهای محيط زيست مواجه هستيم

 واقعه اسهال در هر کلينيک 164، بطور اوسط به تعداد 1385بطور مثال، در سال . ارائه نمايمرا خدمت تان 

 173 ما به تعداد 1387 واقعه ميرسيد و درسال 185، تعداد واقعات اسهال به 1386مراجعه نموده و درسال 

با درنظرداشت .  استبنآ هيچ تغيری چشمگيری در ارقام به وجود نيامده. واقعه را بطور اوسط ثبت نموديم

 بيشتر از انتظار باال  کمیاينکه فصل گرما بيشتر از انتظار دوام پيداکرد و خشکسالی هم وجود داشت، اين رقم

  . ما نخستين گزارشات در مورد اين مرض را از ولسوالی ارچين واليت ننگرهار بدست آورديم. رفت

  

نورستان، سمنگان و فارياب بوده که تعداد واقعات شيوع اين مرض عمدتا در پنچ واليت ننگرهار، لغمان، 

همچنان يک چند واقعه .  نفر ميرسد2431 و تعداد مريضانی که تداوی سراپا گرديدند به 1،556داخل بستر 

 واقعه، ما صرف 4،000در مجموع ميتوان گفت که از جمله . محدود در هفت واليت ديگر نيز وجود داشت

که بنابر عدم مراجعه به مراکز صحی صورت گرفته و خوشبختانه همه آنهائيکه  واقعه مرگ و مير داشتيم 22

تدابيری را که وزارت صحت عامه رويدست . به مراکز صحی ما مراجعه نمودند مورد تداوی قرار گرفتند

 کار گرفته از طريق انستيوت تحقيقات صحت عامه و سيستم هشدار فوری در مورد امراض بوده که شامل

  .  نمونه گيری، آگاهی صحی و پيشنهاد جهت رسيده گی به مشکل بوده استعات مرضی،بالی واق

  

منابع و   امراض بوده که خوشبختانه وزارت صحت عامه در سطح محلکنترولساير تدابير عملی شامل 

ما برعالوه ادويه جاتی که ما در ساحه داشتيم، . تجارب کافی در اختيار داشت تا به مشکل رسيده گی نمايد

ين را سيکل بيرل کلورين، پودر او آر اس و کپسول های دوکسي50 تابليت کلورين يا 15،000توانستيم مقدار 

  . ولرا است به ساحه بفرستيمترين انتی بيوتيک در برابر مرض ککه به

ت ما در دو نقطه از کشور به مشکل مواجه شديم، يکی ولسوالی مندول واليت نورستان بود که در آنجا مشکال

امنيتی وجود داشت که وقتی بيشتر را در بر گرفت تا وضيعت را تحت کنترول قرار دهيم و نقطه دوم واليت 

  . سمنگان بود
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ر ولسوالی ايبک واليت سمنگان متاسفانه از اثر خشکسالی و عدم موجوديت آب آشاميدنی صحی مردم از د

ورهستيم که مقدار کافی آب آشاميدنی توسط تانکرها ما به اين با. منابع آب غيرمصئون يا صحی استفاده نمودند

بنآ تعداد واقعات در اين منطقه گاهی به صفر تقرب ميکرد و گاهی هم دوباره افزايش . به آنجا فراهم نگرديد

  .  های بين السکتوری داردهمکاریاين مشکل نياز بيشتر به آگاهی عامه و . ميافت

  

ولرا مانند ايلتور، انوبا و اودابا در کشورهای منطقه  حاليکه انواع کميسازد اينست، درچيزيکه ما را نگران 

 زمينه مانند افغانستان، ايران و پاکستان وجود دارد و توانائی ايجاد اپيديمی را ندارد، اما اگر تدابير الزم در

گان و همچنان ولرا که در ميان مهاجرين رد مرز شده از سرحد ايران در نيمروز، سمناتخاذ نگردد، واقعات ک

  . در مرزهای شرقی با کشور پاکستان ديده شده است افزايش يافته ميتواند

  

به همين منظور خيلی مهم است تا پيام های آگاهی عامه ما تا حد ممکن به همه رسانيده شود و همچنان ما نياز 

  .   ات فراهم نمايندبه همکاری همکاران سکتوری خود داريم تا آب آشاميدنی مصئون يا صحی را در آن ساح

  

خيلی خوشحال هستم که امروز اينجا حضور دارم و .  سالم عليکم:داکتر رنا کاکر نماينده سازمان صحی جهان

طوريکه شما شنيديد سازمان بين المللی صحت و يونيسف و تعداد زياد شرکای ديگر ما خيلی مشتاق هستيم و 

الت که آنها مواجه هستند، خصوصًا برای فعًال در ميخواهيم که وزارت صحت عامه را در حل تمام مشک

 واليت 5طوريکه داکتر فهيم گفت، شيوع اين مرض حد اقل در . قسمت شيوع مرض اسهال، ياری برسانيم

کشور تائيد داشته و شايد در يک تعداد ديگر واليات نيز موارد از اين مرض وجود داشته باشد و به استثناء 

  . نورستان، همه ی امور در واليات ديگر زير کنترول استسمنگان و به احتمال زياد

  

سازمان بين المللی صحت با . طوريکه داکتر فهيم گفت، اين مرض از طريق آب های آلوده سرايت کرده است

نمايندگی های ديگر ملل متحد هميشه تاکيد کرده اند که هر انسان مسؤليت دارد تا اطمينان حاصل نمايد که آب 

شما بايد هميشه کوشش کنيد که آب نوشيدنی تان با فاضالب ها، گندگی يا چاه های بد . و پاک استآشاميدنی ا

  .رفت آلوده نه شده باشد

با توجه به شيوع مرض حاضر، شما بايد آب آشاميدنی خود را بجوشانيد يا از تابليت های کلورين استفاده کنيد 

بعضی اوقات مردم می گويند که آب آشاميدنی خود را . تتا اطمينان حاصل گردد که آب نوشيدنی شما پاک اس

جوشانيده نمی توانند يا تابليت کلورين ندارند، حتی در اين صورت نيز شما می توانيد که آب پاک قابل دسترس 

خود را در يک بوتل پاک پالستيک برای چند ساعت زير حرارت مستقيم آفتاب بگذاريد و حرارت آفتاب 

همچنان بايد در مورد سبزيجات و ميوه های . ث اين مريضی ميگردند را از بين می بردميکروب های که باع

قبل از صرف اين مواد، اگر ميخواهيد که آنها را خام . که شما از بازار خريداری ميکنيد، خيلی محتاط باشيد

وب پخته کنيد و در و اگر آنها را خام صرف نمی کنيد، بايد آنها را خ. ست کنيدوصرف کنيد، بايد آنها را پ

  .جريان پخته کردن، ميکروب های سبزيجات از بين می روند
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شستن دست ها نيز يکی از راه . طوريکه اينها قبًال نيز اشاره کردند، فردا روز جهانی شستن دست ها است

قبل از تهيه هر نوع غذا و يا صرف آن . های ديگر است که شما را در جلوگيری از اين مرض کمک ميکند

  .هميشه دستان تان را با صابون بشوئيد. شما بايد دست های خود را خوب بشوئيد

وزارت صحت عامه در برابر شيوع اين مرض برنامه های خيلی منظم دارد و اينها تمام گزارش های الزم 

مراکز صحی به روی مردم باز هستند و بعضی مراکز . خود را داشته و ما در همکاری با آنها قرار داريم

 ساعت در يک شبانه روز خدمات صحی فراهم 24صحی در جا های که مردم به مريضی اسهاالت گرفتار اند 

  .می کنند و همچنان بعضی از تيم های سيار به اين مناطق اعزام شده اند

. اگر شما و يا شخصی در فاميل شما به مرض اسهال مبتالء می شود، بايد بصورت دوامدار مايعات بگيرند

اگر اسهال شان . طور مثال، آب يا او آر ايس و يا هر نوع مايعات پاک ديگر که در دسترس قرار داشته باشد

  .ان مايعات تزريق گرددشديد بود، بايد به کلينک مراجعه کنند و توسط داکتر عالج شوند و برايش

طوريکه داکتر فهيم گفت، بعضی از موارد مرگ نيز از اثر اسهاالت گزارش شده است، که البته اينها افراد 

آنهائيکه به کلينک مراجعه کرده اند تداوی مورد ضرورت خود را . بودند که بموقع به کلينک مراجعه نکردند

.  به کلينک مراجعه کنيد و در اين امر هيچ نوع تاخير نکنيدخيلی مهم است که بايد بموقع. دريافت نمودند

اميدوار هستيم که هر کس مسؤليت خود در قسمت تهيه آب سالم آشاميدنی برای خود و خانواده خود را داشته و 

  .دست های شان را قبل از صرف غذا پاک بشويند و از اين طريق از مصاب شدن به اين مرض جلوگيری کنند

 

  : و جواباتبخش سواالت

  

شما گفتيد که اگر جامعه بين المللی به افغانستان کمک نکند، در آنصورت بيمار اسهال و  :راديو آزادی

بخصوص کولرا در کشور افزايش می يابد، ولی شما نگفتيد که به چه نوع کمک نياز داريد؟ می خواهم بدانم 

  که سازمان جهانی صحت چگونه به شما کمک می کند؟ 

  

در . در ارتباط به اين مسئله ما به رشد آگاهی و انتشار پيام مان به جامعه نياز داريم :ت عامهوزارت صح

  . ضمن جامعه بايد به مشارکت فعال در پاک نگهداری محيط و توجه به موضوعات بهداشتی شان ترغيب شوند

 انتظار داريم که ما.  درصد افغانها به آب آشاميدنی صحی دسترسی دارند25مطالعات نشان می دهد که 

جميعتی که با خطر مصاب شدن بيماری ها روبرو اند، حد اقل بصورت موقت از آب آشاميدنی صحی 

  . برخوردار می شوند

  

از سيستم های اوليه هشدار همين حاال سازمان جهانی صحت  :}ترجمه از انگليسی { سازمان صحی جهان

 روش های کنترول شيوع است که بايد قبل از وقوع اين يکی از مهمترين. دهنده  بيماری حمايت می کند

همين اکنون ما در هر واليت فرد رابط داريم که در مورد . بيماری بايد اطالعات در مورد آن جمع آوری شود

يک مسئله مهم اين است، هر فردی که  از يک بيماری کشنده باخبر می شود بايد . بيماری ها گزارش می دهد

سازمان جهانی صحت و . عامه و از طريق سيستم اوليه هشدار بيماری خبر دهدآن را به وزارت صحت 
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يونيسف دولت افغانستان را در اين کمپاين آگاهی، در کمپاين کلور پاشی بخاطر مصئون ساختن آب و همچنان 

جعه در تأمين ادويه و مواد الزم صحی، او آر اس و تمام چيزی های که برای مراقبت از بيمار در زمان مرا

طبعأ نداشتن بيمار و نبود آنها را در کلينيک ها ترجيح می دهيم و به . به کلينيک نياز داريد، حمايت می کند

همين خاطر آگاهی بسيار مهم است و به همين خاطر ما بر اين مسئله تأکيد داريم و نمی خواهيم که در کابل 

  . کنند تا آب پاک و مصئون بنوشندهيچ کس نبايد فکر کند که مصئون است، بايد سعی . شيوع شود

  

که سکتور اين .  يکی از پنج  سکتور فعال آن صحبت کنمازمن نيز می خواهم به نمايندگی از يونيسف  :يوناما

 و در صورت  نياز و حفظ الصحه کمک مينمايد آشاميدنی تحت رهبری وزارت صحت عامه برای تامين آب

 جائيکه کمپ های مهاجرين قرار دارد، دور دست مثال دره صحی را بخصوص در مناطق بسته های اولي

  . ارايه می دهند

  

 همانطور که شما گفتيد، کاهش قابل مالحظه ای در مورد ميزان شيوع بيماری اسهال در طی :تلويزيون فردا

ت کرديد، می  مورد مرگ صحب20دليل اين چه می باشد؟ شما در مورد . سه سال گذشته به دست نيامده است

 آيا اين افراد به دليل عدم دسترسی به کلنيک های صحی يا به -توانيد بگوئيد اينها در کدام مناطق بوده و چرا؟ 

  دليل زندگی در مناطق نا امن مرده اند؟ برنامه وزارت صحت عامه در مورد پيشگيری اين بيماری چيست؟

ن بيماری عدم دسترسی به مراکز صحی و آب  دليل اصلی عدم کاهش ميزان شيوع اي:وزارت صحت عامه

تهيه آب وظيفه وزارت . نوشيدنی سالم و صحی می باشد که فراتر از صالحيت وزارت صحت عامه می باشد

آب آلوده دليل اصلی آنچه ما بيماری های فصلی می خوانيم می . انکشاف شهری و انکشاف دهات می باشد

  . می باشندباشد که معموال در بهار و تابستان شايع

متاسفانه حتی کابل نيز فاقد سيستم بهداشت و نظافت عمومی . دليل ديگر، بهداشت و بهداشت محيط می باشد

  . می باشد

آگاهی ناکافی هموطنان ما در مورد بهداشت فردی و محيطی نيز دليل . فقر نيز به شيوع بيماريها کمک می کند

  .ديگری برای شيوع اين بيماری می باشد

 که باعث مرگ افراد در مندل در نورستان و دولت شاه در لغمان شد، ناامنی و دورافتاده بودن اين عواملی

بک در سمنگان، در آي. ز صحی دسترسی داشته باشندمناطق می باشد که باعث شد اين افراد نتوانند به مراک

  . شدت آلودگی آب باعث مرگ افراد شد

ز توسعه ارائه خدمات صحی به تعداد بيشتری از هموطنان ما برنامه های وزارت صحت عامه عبارت است ا

ما توجه زيادی به موضوع پيشگيری کرده ايم که شامل سيستم های هشدار سريع می شود، که بسيار . می باشد

 اکتبر آغاز 15کمپين ارتقا آگاهی عامه که در . همچنين برنامه هايی برای افزايش آگاهی مردم. مفيد بوده اند

  .  يکی از فعاليت های وزارت صحت عامه می باشدمی شود
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 در غرب و اينکه دولت ايران قبأل وعده Eltorلطفأ در مورد تعداد کلينيک ها و دوسيه های ثبت شده  :ايرنا

فرستادن کمک ها را برای جلوگيری کولرا در غرب کشور داده و اينکه آيا کمک ها را فرستادند يا خير و يا 

  نشد، برای ما توضيح دهيد؟ اين کمک الزم 

  

از ميان دوسيه های بيماری اسهاالت گزارش شده بخصوص از واليات نورستان،  :وزارت صحت عامه

لغمان، سمنگان، بلخ و فارياب و همچنان دوسيه های که از ميان اخراج شدگان در مرز گزارش شده، نمونه 

خوشبختانه اقدامات ما در سطح .   را نشان ميدهدEltorهای دريافت شده، ثبت نمودن يک يا دو دوسيه مثبت 

با توجه به اين واقعيت که . واليتی بخاطر تنظيم معالجه بدون هر نوع کمک از آنسوی مرز کشور، کافی بود

 شده بيمار بودند، ما اميدوار هستيم و باور داريم که جمهوری اسالمی ايران با رد مرزبعضی از افغان های 

شده و معياری صحی بعضی از اقدمات را بخاطر برخورد با اين مشکل اتخاذ نموده اند و داشتن سيستم قبول 

فکر نمی کنم که در اين مرحله به کمک در سطح باال ميان دو کشور، نياز داشته باشيم، اما افغانستان يک 

در مورد . تيمکشوری است که از هر گونه کمک با آغوش باز استقبال می کند، چون ما هنوز در حال احيا هس

 .               اين کمک بايد بگويم که اگر فعأل به آن نياز نداريم، شايد در آينده برای موارد مشابه موثر باشند

  

 گزارش ها در رسانه ها حاکی از آن است که نه تنها طالبان بلکه بعضی )ترجمه از پشتو(تلويزيون شمشاد 

موضوع ديگر اينکه گفته می شود که بعضی از . خدر دخيل هستنداز افراد محلی نيز در کشت و قاچاق مواد م

  خارجی ها نيز در تجارت مواد مخدر دست دارند، نظر يوناما در اين باره چيست؟

بعضی از افغانها از روی فقر به کشت مواد مخدر روی می آورند و بعضی . سوال شما دو بخش دارد: يوناما 

در کنفرانس های خبری گذشته که ما به همراه دفتر ملل متحد برای .  کار سود می برندديگر هستند که از اين

مبارزه با جرائم و مواد مخدر داشته ايم نيز چندين بار اين مساله را مطرح کرده ايم که معيشت بديل به 

امه پيدا کند و اين موضوع بايد اد. زارعين کمک می کند تا با کشت محصوالت مجاز به امرار معاش بپردازند

در حالی تعدادی هستند که . از هيچ تالشی نبايد در اين زمينه دريغ شود و اين هرگز از اجندا بيرون نبوده است

اينها از . برای امرار معاش نيازی به کشت مواد مخدر ندارند، بلکه از اين برای افزايش ثروت استفاده می کنند

مولی که نيازمند معيشت بديل می باشند و تالشهای زيادی در اين  اول، افراد معگروه. يکديگر متفاوت است

به زودی، روز جهانی .  و گروه دوم آنانی که صرف برای منفعت اين کار را ميکنند , زمينه صورت می گيرد

 اصالح شده آغاز کرده ايم،  بذری هایتخمما برنامه های گسترده تری را درباره توليد . غذا فرا خواهد رسيد

در واليات و .  خواهيد بودتوليد تخم های بذری اصالح شدهزودی، طی دو روز آينده، شما شاهد ايجاد به 

% 30  حدودمناطق مختلف، کوپراتيف هايی ايجاد شده اند که از يک طرف برداشت محصول را به ميزان

 . افزايش می دهند، و از طرف ديگر اگاهی مردم را ارتقا خواهد داد

  

. در اين تجارت دست دارندجنايتکار  بعضی از گروههای  سوال شما، بايد بگويم که ممکن  دومدر مورد بخش

بيشتر از اين يوناما معلومات خاصی ندارد، اگر شما داريد، می توانيد اين معلومات را در اختيار نهادهای اما 

  . امنيتی قرار دهيد تا به آن رسيدگی شود و راه حلی پيدا شود
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ارزيابی ها از وضعيت صحت در پنج واليت چگونه است و همچنان هفت واليتی را که قبأل آخرين  :پژواک

  تذکر داديد، کدام ها اند؟ 

  

همچنان چند واقعه از پروان و خوست . کنر، بلخ، سرپل، نيمروز و شکردره واليت کابل :وزارت صحت عامه

  . نيز گزارش شده است

  

ده ايم، اما به علت نا امنی در مورد نورستان و در مورد سمنگان هم ما تا حدی بيماری ها را تحت کنترول آور

يک روز طوری . طوری که قبأل ياد آور شدم به علت عدم دسترسی به آب آشاميدنی صحی، مطمئن نيستيم

در واليات . است که گويا به ريشه کن ساختن بيماری نزديک شده ايم، ولی نشانه های جديد هم گزارش شده اند

  . رايط تحت کنترول استديگر ش


