
 
 
 

  اعالميه مشترک وزارت صحت عامه، يونيسف و دبليو اچ او
 

 
!دريشه کن کنيافغانستان  ازپوليو را همين حاال   

  
و صندوق وجهی ) دبليو اچ او(وزارت صحت عامه افغانستان با کمک سازمان صحی جهان   -2011اگست  23کابل 

 2012ريشه کن کردن پوليو از افغانستان تا پايان سال  تالش های بيشتری را برای) يونيسف(کودکان سازمان ملل متحد 
، تمرکز صورت می وجود داردبه همين منظور بر حوزه جنوب، جايی که ويروس پوليو در آنجا . ميالدی به راه انداخته اند

يد نظر در در حال حاضر تجد. جهانی برای محو کامل پوليو است تالش های انجام شده در افغانستان بخشی از تالش. گيرد
. چگونگی استفاده از منابع مشترک و تعيين مناطقی که بايد بر ان تمرکز داشته باشيم از اهميت بی سابقه ای برخوردار است

بيماری فلج کننده يا گاهی کشنده را افغانستان به عنوان يکی از چهار کشور جهان که در آنجا اين  اين با اين شيوه می توان
 . از بين ببريمفراگير باقی مانده است،  بيماری هنوز هم بصورت

 
تا به حال در  ميالدی  2011از آغاز سال  .پيشرفتهای زيادی در زمينه ريشه کن کردن پوليو از افغانستان انجام شده است

گر هيچ نقطه دي درهيچ مورد ديگری . ولسوالی در کندهار، هلمند و فراه گزارش شده است 7مورد پوليو تنها از  13مجموع 
اين يک خبر خوب . قرار داشت، ديده نشده است اين بيماری مناطق شمال و شرق که در معرض خطر حتی درافغانستان 
 ی کهوجود آن بايد هوشيار باشيم و در مورد ادامه تمام فعاليتهای مصون سازی اطمينان حاصل کنيم زيرا کودکان است اما با

تمرکز بر مناطق جنوبی شامل تالش های . ده اند، در معرض خطر قرار دارندواکسن نشده يا بخشی از واکسن را دريافت کر
مشکالت موجود در برابر  در گذشته مشترک برای بهبود دسترسی به تمام کودکان در مناطق متاثر از درگيری هاست زيرا

کودکان در مناطق  فعاليتهای مصون سازی. دسترسی به کودکان ، مانعی بزرگ در برابر رسيدن به موفقيت بوده است
مد ميان پاکستان و افغانستان صورت می گيرد نيز از اهميت بسزايی برخوردار آزی در جنوب و شرق جايی که رفت ومر

 . بصورت فراگير وجود داردشورهاييست که بيماری پوليو در آنجا است زيرا پاکستان هم يکی از ک
  

وزارت صحت عامه، . وامل موجوديت ويروس پوليو در افغانستان استپوشش کم مصون سازی روزمره يکی از ع
 در  ارزنده یيونيسف، دبليو اچ او و همکاران تخنيکی ديگر در کنار برنامه های سراسری محو پوليو در حال سرمايه گذار

، کودکان و خانم بهبود و اجرای برنامه مصون سازی روزمره برای تمام نوزادان. مصون سازی روزمره اند زمينه پوشش
در اين برنامه بايد بصورت ويژه به نوزادان که در برابر اين . برای محو پوليو استمهم های باردار يکی از چهار استراتژی 

 . ويروس صدمه پذير تر اند، توجه بيشتر شود
 

ماری سينه بغل را همکاری در معرفی واکسن بيارايه  ائتالف جهانی برای واکسن و مصون سازی نيز به صورت مشروط 
 دکه می توان مادگی برای معرفی اين واکسن تازه راآ وزارت صحت عامه  .ميالدی، تاييد کرده است 2013در جنوری سال 

 . قابل توجهی ميزان مرگ و مير ناشی از سينه بغل را در ميان کودکان کاهش دهد، آغاز می کندبصورت 
 

، زمان باقی مانده، لحظه ای 2012بخشيدن به موجوديت بيماری پوليو تا سال پايان  تعيين شده برای با در نظر داشت هدف
ارزيابی ها و بازنگری های مهمی  بين المللیارگان های مستقل و . حياتی و پايانی برای ابتکار محو پوليو در افغانستان است

د و برنامه های ورت هماهنگ ادامه می يابرا انجام می دهند تا اطمينان حاصل کنند که ابتکار محو پوليو در افغانستان بص
تالش های دوامدار و فشرده از سوی حکومت، همکاران،  .تسريع می بخشدريشه کن شدن اين بيماری درنظر گرفته شده به 

تمويل کنندگان و خود جامعه در اطمينان حاصل کردن از اينکه پس از اين هيچ کودکی از اين بيماری رنج نخواهد برد، 
   .باشيم به اين هدفمشترک شاهد رسيدن و تالش ما انتظار داريم تا با کار . ستضروری ا
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