
WHO EMRO  |  الوقائي الكيميائي العلاج برامج من وغيرها الليمفاوية الخيطيات داء على بالقضاء المعنية الإقليمية البرامج استعراض لفريق عشر الرابع الاجتماع

    

16 آذار/مارس 2017 - نّظَم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماًعا للمجموعة الإقليمية لمراجعة برامج
القضاء على داء الخيطيات اللمفاوية وغيرها من برامج العلاج الكيميائي الوقائي وذلك في مدينة عّمَان بالأردن خلال الفترة من 18 إلى

20 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

  

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة في أفغانستان، ومصر، والأردن، والسودان، واليمن (وشارك الوفد الأخير عن طريق
المؤتمر عن بعد). وحضر هذا الحدث أيًضا خبراء في أمراض المناطق المدارية المهملة، وممثلون عن المؤسسات الشريكة، مثل

برنامج مكتيزان للتبرع، والمبادرة العالمية للتخلص من الديدان وعمل الأدلة، والرابطة الكورية لتعزيز الصحة، ومبادرة مكافحة
البلهارسيا، والبحوث التفاعلية والتنموية.

  

كما حضر الاجتماع ممثلون عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وموظفو
برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية من المقر الرئيسي، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والمكاتب الُقطرية في

أفغانستان، ومصر، والأردن، والسودان، واليمن.

  

وكانت أهداف الاجتماع هي:

  

تقديم أحدث المعلومات عن العلاج الكيميائي الوقائي/والمكافحة لأمراض المناطق المدارية المهملة (مثل داء الفيلاريات اللمفاوية،
وداء كلابية الذنب، والبلهارسيا، وداء الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة، والتراخوما في بعض البلدان) وذلك على المستويات

القEطرية والإقليمية والعالمية؛

  

استعراض التقّدُم الُمحَرز في البلدان في عامي 2015 و2016 (رسم خرائط الأمراض، والعلاج، والَرْصد، والتقييم، والتدبير العلاجي
للمراضة، والوقاية من الإعاقة)؛

  

استعراض خطط العمل القطرية لعام 2017 (طلبات الأدوية، ورسم خرائط الأمراض، والعلاج، والَرْصد والتقييم، والتدبير العلاجي
للمراضة، والوقاية من الإعاقة)؛

  

تقديم الملاحظات المعيارية والتشغيلية للبلدان؛

  

.2017 الاتفاق على متطلبات الأدوية المتبّرَع بها لعام
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واختتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات استناًدا إلى المناقشات التي أجريت والتعليقات المقّدَمة خلال الاجتماع.

المواقع ذات الصلة  
  

تقرير موجز حول الاجتماع الخامس عشر للمجموعة الإقليمية لاستعراض برامج القضاء على داء الخيطيات اللمفاوية وغيرها من
برامج العلاج الكيميائي الوقائي، عّمَان، الأردن، 20-18 تشرين الأول/أكتوبر 2016
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