
WHO EMRO  |  الوقائي الكيميائي العلاج برامج من وغيرها اللمفية الفيلاريات داء من ُصّالتخل برامج لمراجعة الإقليمي لفريق عشر الرابع الاجتماع

    

نّظم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الاجتماع الرابع عشر لفريق الإقليمي لمراجعة برامج التخّلُص من
داء الفيلاريات اللمفية وغيرها من برامج العلاج الكيميائي الوقائي وذلك في مقر المكتب الإقليمي في القاهرة، مصر، في الفترة من 12

إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة في أفغانستان والسودان ومصر. كما حضر الاجتماع
خبراء في أمراض المناطق المدارية المهملة، وممثلون عن المؤسسات الشريكة، مثل مؤسسة " اند فند fund END" وبرنامج التبرع بدواء
ميستازين، ومبادرة مكافحة البلهارسيا. كما حضر الاجتماع ممثلون عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

في الشرق الأدنى، وبرنامج الأغذية العالمي، وموظفو منظمة الصحة العالمية في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية والمكاتب
القطرية لأفغانستان ومصر والسودان واليمن.

  

وكان الهدف الأساسي للاجتماع هو استعراض ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية في مكافحة داء الخيطيات الليمفاوية وداء
كلابية الذنب وداء البلهارسيات والديدان المنقولة بالتربة والقضاء على تلك الأمراض في إقليم شرق المتوسط. ويتمثل العنصر

الاستراتيجي الرئيسي المكّون لجميع البرامج المعنية بالأمراض الاستوائية المهملة في العلاج الكيميائي الوقائي. وقد توّسع نطاق
الاجتماع الرابع عشر لإشراك مسؤول التنسيق عن الرمد الحبيبي في السودان كتعبير عن الاندماج التدريجي لبرامج أمراض المناطق

المدارية المهملة في السودان.

  

وكانت الأهداف المحددة للاجتماع هي:

    
  تبادل المعلومات الحديثة بشأن مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة؛  -    
استعراض التقدم المحرز في البلدان في عامي 2014 و 2015 بخصوص برامج أمراض المناطق المدارية المهملة (تحديد الخرائط،  -    

  والعلاج، والرصد، وغيرهم)؛
استعراض خطط العمل القطرية لعام 2016 (تقديم حزمة التطبيق المشترك، وتحديد الخرائط، والعلاج، والرصد والتقييم،  -    

  والمراضة، والوقاية من الإعاقة، وغيرهم)؛
  تقديم الملاحظات المعيارية والتشغيلية للبلدان؛  -    
  الاتفاق على متطلبات الأدوية لعام 2016.  -    

للاطلاع على التقرير  
  

تقرير عن الاجتماع الرابع عشر لفريق استعراض البرامج الإقليمية المعنية بالقضاء على داء الخيطيات الليمفاوية وغيرها من برامج
العلاج الكيميائي الوقائي، القاهرة، مصر، 14-12 تشرين الأول/أكتوبر عام 2015
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