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بعد النجاح الملحوظ لأسابيع التطعيم السابقة، تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بأسبوع التطعيم الرابع في إقليم شرق
المتوسط في الفترة 30-24 نيسان/أبريل 2013.

  

  

أسبوع التطعيم هو مبادرة إقليمية سنوية، تتزامن مع أسبوع التمنيع العالمي الثاني، لتعزيز التمنيع من خلال مجموعة من الأنشطة
المنسقة، التي تركز على أنشطة الدعوة، والتوعية، والإعلام. ومن أهداف أسبوع التطعيم تعزيز التواصل ونشر المعلومات بقيمة

التمنيع، وزيادة اهتمام المجتمع وتوعيته به، وتحسين فرص الحصول على التمنيع لسكان الإقليم باستخدام مزيج من النهج
المبتكرة.

  

  

وسيتم الاحتفال بحملة هذا العام تحت شعار "أوقفوا الحصبة الآن!"، مع التركيز على التخلص من الحصبة. وتهدف الحملة إلى
توضيح هدف التخلص من الحصبة لدى واضعي السياسات، والشركاء، والمجتمع الطبي، والجمهور. ولموضوع هذا العام أهمية خاصة
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حيث حددت جميع بلدان الإقليم هدف التخلص من الحصبة بحلول عام 2015.

    

وقد أوضح الدكتور علاء علوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، "أن الحصبة مرض شديد العدوى وسريع
الحركة. وبرغم توفر لقاحات آمنة وفعالة وغير مكلفة وسهلة المنال اليوم، فما تزال الحصبة سببًا من الأسباب الرئيسية لوفيات

الأطفال في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل حوالي 158000 وفاة سنويا في العالم ". وأضاف الدكتور علوان "دعونا نستغل فرصة أسبوع
التطعيم لعام 2013 في إظهار التزامنا في الإقليم بحماية أطفالنا من الحصبة والتزامنا بالقضاء على الحصبة بحلول عام 2015."

  

وسيتم تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تضطلع بها البلدان في الإقليم، بما في ذلك ورش العمل والندوات والحملات الإعلامية
والاحتفالات والحشد المجتمعي. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم البلدان بتوسيع خدمات التطعيم، مثل تتبع غير المحصنين، وإطالة
ساعات العمل، وتنفيذ حملات التطعيم وأيام صحة الطفل على نطاق أوسع لتقديم حزمة متكاملة من التدخلات الصحية المنقذة

للحياة.

  

النشره الإعلامية

  

مزيد من المعلومات حول الأسبوع الإقليمي الرابع للتطعيم زوروا الموقع التالي
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