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التحصين واحد من أكثر التدخلات الصحية نجاحا وفعالية لقاء التكلفة، ويمنع ما يقدر بنحو اثنين إلى ثلاثة ملايين وفاة كل عام في
30-24 نيسان/أبريل 2014 - على مدار الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل، سيحتفل أكثر من 180 بلدًا في جميعجميع الفئات العمرية

أنحاء العالم بالأسبوع العالمي للتمنيع. هذه المبادرة الهامة التي تلقى اعترافًا على نطاق واسع، بدأ الاحتفال بها بنجاح من قبل الدول
الأعضاء في إقليم شرق المتوسط منذ عام 2010. ويتيح الأسبوع العالمي للتمنيع الفرصة للبلدان والشركاء المعنيين بالتمنيع في جميع

أنحاء العالم للتركيز على الإعلام بأهمية التمنيع واللقاحات للجمهور، وللاحتفال بالمكاسب الصحية الناتجة عن التمنيع، ولمؤازرة
الصراع الجاري ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

  

وفي هذا العام، تجسد موضوع الأسبوع العالمي للتمنيع في السؤال "هل أنت على اطلاع بآخر المستجدات؟" أما شعار الحملة فهو
"التمنيع من أجل مستقبل صحي. استفسر، تأكد، احصل على الحماية". ومن خلال هذا الشعار، تدعو منظمة الصحة العالمية الجميع
إلى العمل: للتعرف على المزيد عن اللقاحات المتاحة وفوائدها من العاملين في مجال الرعاية الصحية ومن المصادر الموثوق فيها،

وللتحقق من حصولك أنت وأسرتك على جميع اللقاحات التي تحتاج إليها لحماية نفسك وحماية أسرتك عن طريق التلقيح.

  

وستقوم البلدان بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة في الإقليم، بما في ذلك مراسم إطلاق الاحتفالات على الصعيد الوطني، وحلقات
العمل، والندوات، والحملات الإعلامية، وأنشطة التعبئة الاجتماعية. وفضلًا عن ذلك، ستقوم البلدان بتوسيع نطاق خدمات التلقيح، مثل

تتبع الأشخاص غير الممنعين، وتمديد ساعات العمل، وتنفيذ حملات التلقيح. وعلاوة على ذلك، سيقوم مختلف الشركاء والمجتمعات
المدنية والمؤسسات التعليمية بعقد العديد من الفعاليات لإحياء ذكرى الأسبوع في جميع أنحاء الإقليم.

    

إن التمنيع هو أحد التدخلات الصحية الأكثر نجاحًا والأعلى مردودًا لقاء التكلفة، فهو يقي نحو ما يقدر بمليونين إلى ثلاثة ملايين
وفاة كل عام في جميع الفئات العمرية والتي تنجم عن الخناق (الدفتيريا) والُكزاز (التيتانوس) والشاهوق (السعال الديكي) والحصبة.
وتمتد فوائده من الرضع إلى كبار السن من المواطنين، فالتمنيع يقي من العلل التي تسبب الوهن والعجز والوفاة نتيجة للأمراض

التي يمكن توقيها باللقاحات. وفضلًا عن ذلك، يتزايد نطاق فوائد التمنيع ليشمل المراهقين والبالغين، حيث يوفر لهم الوقاية من
الأمراض التي تهدد الحياة، مثل التهاب الكبد، والأنفلونزا، والتهاب السحايا، والسرطانات التي تحدث في بعد سن البلوغ.
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لمزيد من المعلومات حول أسبوع التمنيع، يرجى زيارة مواقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي:

  

www.who.int/world-immunization-week

  

http://www.emro.who.int/vpi/vaccination-week/

  

Facebook: https://www.facebook.com/WHO

  

Twitter: https://twitter.com/who

  

Hashtag: #RUuptodate

  

YouTube: http://www.youtube.com/user/who

  

Google+: https://plus.google.com/+who/posts#+who/posts

  

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع:

  

Murat Hakan Öztürk

  

Immunization Week focal point
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Vaccine Preventable Diseases and Immunization programme

  

WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean

  

email: ozturkm@emro.who.int
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