
WHO EMRO  |  واليونيسيف العالمية الصحة منظمة من بدعم العراق في الوطنية التطعيم أيام حملة تطلق العراقية الصحة وزارة

    

  

بغداد ، 10 أبريل 2019 - "أنا سعيد جدًا لوجودي في هذا المركز" - بهذه الكلمات، أطلق معالي وزير الصحة العراقي، الدكتور علاء العلوان،
حملة أيام التطعيم الوطنية في أحد المراكز الصحية في بغداد. وقال الدكتور علاء العلوان "هذا حدث مهم للقطاع الصحي في العراق،
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إذ إن شلل الاطفال هو أحد الأمراض التي تخلصنا منها. ومع إستمرار حملات التطعيم، سنتمكن من القضاء على شلل الأطفال بتضافر
الجهود المستمرة التي يبذلها العاملون الصحيون واهتمام الأسر العراقية بتطعيم أطفالها بغض النظر عن الموقف التطعيمي

السابق."

  

وأضاف الدكتور العلوان قائلًا: "لم تسجل أي حالة من حالات شلل الأطفال لسنوات عديدة في العراق، وسيكفل استمرار حملات التطعيم
وتوعية الُأسر عدم رجوع هذا المرض. نأمل ونعمل على تحقيق نسبة عالية من تغطية لقاح شلل الأطفال واللقاحات الأخرى وضمان

أعلى مستوى صحي ممكن لجميع سكان العراق".

  

هذا وقد بدأت الحملة يوم 7 أبريل 2019 لمدة خمسة أيام وتستهدف هذه الجولة من الحملة 5،875،186 طفلًا دون سن 5 سنوات في 145 قضاء
موزع على 18 محافظة في العراق. تدعم منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة العراقية في توفير التكاليف الفنية والتشغيلية بما في

ذلك الحوافز للعاملين الصحيين وتدريب الملقحين وتوفير لوازم القرطاسية لفرق التلقيح بالإضافة إلى إجور النقل والمراقبة
المستقلة للحملة.

  

ويقوم أكثر من 25278 موظف صحي بدعم الحملة للوصول إلى السكان المستهدفين إلى جانب 2920 مشرًفا على مستوى الأقضية
والمحافظات وعموم الوطن. وتشرف منظمة الصحة العالمية على الحملة لضمان جودة التلقيح ليصل الى المستوى المطلوب.

ويراقب الحملة 290 مراقب مستقل و 38 مشرف من جمعية الصليب الأحمر العراقي بالإضافة إلى فريق من 12 من موظفي منظمة
الصحة العالمية المؤهلين والمختصين بالحماية من شلل الأطفال.

  

هذه الحملة جزء من استراتيجية التطعيم استجابًة لتعزيز ملف المناعة ضد شلل الأطفال. وتتوجه فرق التطعيم من منزل إلى منزل
لضمان تلقيح جميع الأطفال المستهدفين. وتحظى الأحياء الفقيرة والمجتمعات المهمشة بالاهتمام كما هو الحال بالنسبة للنازحين

داخليًا ومخيمات ومستوطنات اللاجئين.

  

شارك فريق منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور أدهم إسماعيل، القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، في إنطلاق
الحملة في 7 أبريل. وعّبر الدكتور إسماعيل عن سعادته بالحملة قائلًا: "الحملة هي إنجاز رائع لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف
ووزارة الصحة العراقية، وتعكس إنجازات الوزارة بقيادة الدكتور علاء العلوان. تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم لوزارات الصحة

في المركز والاقليم وعلى مستوى المحافظات، مع إعطاء الأولوية لدعم المحافظات ذات الاوضاع الخطرة. ويتم تطعيم الأطفال ضد
الشلل من أجل حماية العراق ومستقبل أطفاله."

  

وشاركت ممثلة اليونيسف، السيدة حميدة رمضاني لاسيكو، في إطلاق الحملة. وحرصًا منها على دعم الحملة، قالت السيدة لاسيكو:
"الهدف هو الوصول إلى أكثر من ستة ملايين طفل حتى نتمكن من تعزيز الحصانة. نحن نعمل عن كثب مع وزارة الصحة وباقي

الشركاء لضمان تلقيح جميع الأطفال وعدم ترك أيًا منهم دون تلقيح". وحثت جميع الآباء على اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية
والتعاون مع القائمين على التطعيم الميداني حيث يتم إعطاء اللقاح بطريقة آمنة.
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