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أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض من وزارة الصحة الليبية ، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ، في يوم 08
ديسمبر 2018 ، حملة وطنية للتحصين لمدة سبعة أيام ، ما مجموعه 2751.925 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و 15 سنة سوف يتلقون

الحصبة / لقاح الحصبة الألمانية بالإضافة إلى مكملات فيتامين A ، و 1،491.369 طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و 6 سنوات على لقاح شلل
الاطفال الفموي OPV خلال الحملة.

  

في طرابلس ليبيا ، شارك فريق من الأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة وممثلو
صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطلاق الحملة في مركز الرعاية الصحية الأولية في وسط البدايري بحضور سيادة وزير الصحة

ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

  

سعادة وزير الصحة الدكتور عمر بشير شكر الشركاء المشاركين في الحملة ، لا سيما المركز الوطني لمكافحة الامراض وشركاء الأمم
المتحدة. منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة من أجل التعاون والجهود الهائلة. وأضاف أنه ينبغي تطعيم

كل طفل في ليبيا خلال هذه الحملة وحماية ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال.

  

قال الدكتور بدر الدين النجار ، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC) ، إنه لمعالجة العدد الكبير من حالات الإصابة
بالحصبة في ليبيا ، فقد نفذ المركز برنامًجا تدريبًيا واسًعا حول المراقبة القائمة على الحصبة يستهدف العاملين الصحيين

والعاملين في مجال التحصين في جميع أنحاء البلاد . تهدف التدريبات إلى تعزيز القدرات الصحية الوطنية لفرض مراقبة الحصبة
مع التأكيد المختبري ، وتحسين إدارة حالات الحصبة ، وتحقيق التغطية التحصينية الروتينية ضد الحصبة بنسبة ٪95. وشجع الآباء

على دعم التطعيم وجلب أطفالهم لاستقبال اللقاحات. وحث جميع قادة المجتمع ووسائل الإعلام على دعم تعبئة المجتمع على جميع
المستويات ودعم تحقيق معدل تغطية التطعيم بنسبة ٪100. وأعرب لوسائل الإعلام عن التزام الحكومة بدعم خدمات التحصين

الروتينية. 
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Thursday 25th of May 2023 10:52:49 PM  هم مستقبل هذا البلد ويجب علينا أن نلتزموا بحمايتهم".للتطعيم لجميع الأطفال الليبيين". وأضاف: "من المؤسف أن حالات الحصبة لا تزال يتم الإبلاغ عنها بينما يتوفر لقاح فعال ، والأطفالعلى الشراكة الوثيقة مع السلطات الصحية المحلية والشركاء للسيطرة على تفشي الأمراض مثل الحصبة وضمان تغطية عاليةوأمراض شلل الأطفال. وقال الدكتور سيد جعفر حسين: "من أولويات منظمة الصحة العالمية مواصلة دعم وزارة الصحة والحفاظاللوجستية التي خصصتها منظمة الصحة العالمية لضمان أن كل طفل في ليبيا يجب الوصول إليه وتحصينه ضد مرض الحصبةالصحة العالمية تتشّرف بمواصلة العمل من خلال شراكة جيدة مع حكومة ليبيا. وأشار إلى أن الوقت والطاقة والموارد والمواردصرح الدكتور سيد جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا ، بأن منظمة
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