
 

 
 
 

 
 
 
 

   
           
MEDIA RELEASE 
 
 

   ميليون کودک از برنامه مصونيت در برابر پوليو يا فلج اطفال استفاده خواهند کرد2.8
 

 
 سال در جنوب، جنوب شرق، غرب و شرق افغانستان در يک برنامه سه روزه  5 ميليون کودک زير سن 2.8 -2010 فبروری 14کابل 

  . فبروری آغاز می شود، در برابر اين بيماری مصونيت پيدا خواهند کرد14لج اطفال که به تاريخ ريشه کن کردن پوليو يا ف
 

بصورت مشترک از سوی نمايندگان يونيسف يا صندوق کودکان سازمان ملل متحد، سازمان صحی جهان و  در برابر پوليو برنامه مصونيت
تنها شی از تالش های جاری برای ريشه کن کردن پوليو در افغانستان يکی از اين برنامه بخ. وزارت صحت عامه به راه انداخته می شود

 .چهار کشور متاثر جهان از اين بيماری زمين گير کننده است
 

فراه، ارزگان، قندهار، هلمند، زابل، نيمروز، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتيکا، – واليت 14 کارمند صحی در 15.000بيش از 
در حاليکه بسياری از خانواده ها در مناطق روستايی افغانستان به امکانات صحی .  خانه به خانه خواهند رفت-و غزنیخوست، پکتيا 

 3.5. دسترسی ندارند، اين روش متحرک برای کسب اطمينان از دسترسی به کودکان در نظر گرفته شده برای هر گروه ضروری است
 راه دهان خورانده می شود  برای انجام اين برنامه که از سوی وزارت صحت افغانستان با ميليون قطره واکسن دو ظرفيتی پوليو که از

  .حمايت يونيسف و سازمان صحی جهان اجرا می شود، نياز است
  
 4.  ميالدی انجام شده است2009 ميليون کودک در سال 7.5 دوره ی روزهای مصونيت ملی يا برنامه مايه کوبی خانه به خانه برای 6

ه برنامه های منطقوی در جنوب، جنوب شرق، غرب و شرق برای متوقف کردن يا جلوگيری از انتشار ويروس به مناطق ديگر دور
  . دروه مصونيت منطقوی برای سال جاری برنامه ريزی شده است4 دوره روزهای مصونيت ملی و 4 .افغانستان اجرا شده است

 
 

 واقعه 38 ميالدی و 2008 واقعه در سال 31 . ادامه داردگردش آن همچنان ولسوالی، به چندويروس وحشی پوليو با وجود محدود شدن 
مايه در نتيجه بدتر شدن شرايط امنيتی و  فضای ترس وابسته به آن، دسترسی گروه های .  ميالدی گزارش شده است2009ديگر در سال 

ايه کوبی در اين مناطق بصورت مزمن اندک است و بصورت ساحه پوشش برنامه م . مناطق جنگزده محدود شده استکوب به کودکان در
فقدان آگاهی .  کودک از دسترسی به برنامه های مايه کوبی و جريان روزمره تالش ها برای ايجاد مصونيت محروم اند100.000متوسط  

ز مناطق عاری از پوليو به مناطق اجتماعی و سهم گيری، محدوديت فعاليت کارمندان زن،  ناکافی بودن زيربناهای صحی و رفتن مردم ا
  .شيوع پوليو و عکس آن بر عوامل ذکر شده افزوده است

 
 ميالدی، 2009 واقعه اين بيماری در سال 38وزارت صحت عامه و همکارانش و تمويل کنندگان برای ريشه کن کردن پوليو با درج شدن 

  .واکس پوليو را دريافت می کند، دو برابر کرده اند سال 5تالش های خويش برای کسب اطمينان از اينکه هر کودک زير 
  

مصون کردن يک کودک تنها چند ثانيه وقت می گيرد اما نتايج آن . صلح برای دسترسی به تمام کودکان و واکسن کردن آنان ضروری است
اتوان کردن کودکان و تحميل فشارهای اين ويرويس تا زمانی که پوليو در افغانستان ريشه کن نشده است به ن.  باقی می ماندبرای يک عمر

  .صلح و پوليو يک چرخه حياتی برای آينده افغانستان را تشکيل می دهند. بيشتر بر خانواده ها ادامه می دهد
   

  
 
 
For more information, please contact: 
 
UNICEF Kabul, Farida Ayari fayari@unicef.org +93 (0) 798 50 7110, Abdul Aziz Froutan aafroutan@unicef.org 
+93(0)798507113 
WHO Kabul, Dr Arshad Quddus, quddusa@afg.emro.who.int ; +93 (0) 700 252 650 
Ministry of Public Health, Dr Ahmad Farid Raaid, +93(0) 799 00 27 93 a.raaid@gmail.com          


