
WHO EMRO  |  الان حتى الصفراء الحمى ضد وقائية تطعيم حملة أكبر في شخص ملايين 8 من أكثر لحماية يستعد السودان

    

  

(GAVI) وتحالف اللقاحات (WHO) الخرطوم في 20 آذار/ مارس 2019 --- أطلقت وزارة الصحة الإتحاديه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
ومنظمة اليونيسيف حملة تطعيم واسعة النطاق في السودان تهدف إلى تطعيم أكثر من 8.3 مليون شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 9

أشهر و 60 عاًما ضد مرض الحمى الصفراء في ولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة للفترة من 10 إلى 29 مارس 2019.

  

وتمثل هذه الحملة خطوة مهمة في حماية جزء كبير من السكان والحد من مخاطر تفشي الحمى الصفراء في البلاد. كما تعد ثالث
حملة قبل الاخيرة يقوم بها السودان لحماية السكان المعرضين للخطر ومنع أوبئة الحمى الصفراء في اطار تنفيذ تحصين الأطفال

كممارسة روتينية.

  

تشكل هذه الحملة نشاًطا مهًما في عمل السودان المستمر لحماية جميع السكان من مرض الحمى الصفراء وذلك تمشيا مع
الاستراتيجية العالمية للقضاء على أوبئة الحمى الصفراء (EYE). وتخطط البلاد لاستكمال الحملات الجماعية للحمى الصفراء وضمان

الحماية على المدى الطويل من خلال إدخال لقاح الحمى الصفراء في التحصين الروتيني في الأشهر المقبلة.

  

وصرحت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحية العالمية في السودان "نقر بالتزام السلطات الصحية في السودان بتوفير
االتمويل والوقود خلال هذه الأزمة الاقتصادية لضمان حماية السكان وخاصة الأطفال بلقاح عالي الجودة من شأنه أن يسهم في الأمن

الصحي ويجعل العالم أكثر أماًنا". و اضافت "يعد لقاح الحمى الصفراء أهم أداة لدينا لمنع تفشي هذه الحمى. وسيكون اللقاح متاًحا
وبالمجان لأي شخص وسيوفر حماية مدى الحياة ضد هذا المرض. وفي حين أن حماية النفس من لدغات البعوض أمر مهم للحد من

مخاطر العديد من الأمراض إلا أن التطعيم هو وحده الذي ُيمِكنه القضاء على مخاطر تفشي الحمى الصفراء. "
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Thursday 25th of May 2023 10:58:42 PM  اذ سيساعد ذلك في ضمان حماية جميع السكان والأجيال القادمة ضد هذا المرض المميت الذي يمكن الوقاية منه.وتعمل السلطات الصحية في السودان مع شركاؤها على إدخال لقاح الحمى الصفراء في جدول التحصين القومي في المستقبل القريب  الشمالية وولاية نهر النيل مما يكمل حماية جميع سكان السودان من هذا الوباء ".الحملة ولايات النيل الأزرق والجزيرة وسنار في حين ستشهد الأشهر المقبلة تغطية الولايات المتبقية وهي الخرطوم والولايةتمثل الحملة الحالية واحدة من المراحل النهائية في جهود الوزارة لحماية الأمة بأكملها من تفشي الحمى الصفراء وستغطي هذهمرض الحمى الصفراء فان من المهم جًدا في هذه الحملة أن يتلقى كل الناس اللقاح لحماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم". واضاف "وفي هذا الشان قال البروفيسور الدكتور بابكر كابالو وكيل وزارة الصحة الاتحادية في السودان " نظرا للطبيعة المتغيرة لدينامية  لم يتم تقييمها على أنها عالية الخطورة سابًقا.مناطق ذات مناعة سكانية منخفضة اذ شهدت السنوات الأخيرة تغيرات عالمية في وبائيات الحمى الصفراء مع حدوث تفشي في مناطقويعتبر السودان من البلدان المعرضة لخطر انتشار مرض الحمى الصفراء بسبب مجموعة من العوامل المناخية والبيئية ولوجود  السكان وستستهدف جميع الأشخاص.يمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق جرعة واحدة من لقاح فعال وآمن للغاية. لهذ تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الحماية بين عامةاليرقان. كما يمكن أن تنتشر سريًعا على الصعيدين المحلي والدولي خاصًة إذا انتشرت في المدن أو المناطق الحضرية. ومع ذلكالحمى الصفراء هي مرض فيروسي ينتقل عن طريق أنواع معينة من البعوض. ويمكن أن تسبب العدوى مرًضا مميًتا بما في ذلك  
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