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موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2014 هو الأمراض المنقولة بالنواقل ، تحت شعار لدغة صغيرة…خطٌر كبير".

ما هي النواقل ؟  
  

النواقل هي مخلوقات صغيرة تنقل الأمراض وتنشرها من إنسان إلى إنسان ومن مكان إلى مكان. ويمكنها أن تعرض صحتنا للخطر،
سواء محليًا أو عند السفر.

لماذا الحديث عن الأمراض المنقولة بالنواقل ؟  
  

في كل عام يموت أكثر من مليون شخص نتيجة للأمراض المنقولة بالنواقل مثل الملاريا، وحمى الضنك، والبلهارسيا، وداء
الليشمانيات، وداء شاغاس، والحمى الصفراء. وهناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والإعاقات الناجمة عن

العدوى بهذه الأمراض.

  

ويتعرض أكثر من نصف سكان العالم لخطر هذه الأمراض. ويعمل ازدياد السفر والتجارة والهجرة على زيادة عدد الأشخاص
المعرضين للخطر.

  

وتسبب الأمراض المنقولة بالنواقل معاناة هائلة للملايين من الناس.

  

ولا يقتصر الأمر على التأثير الهائل لهذه الأمراض على صحة الناس ولكنها تشكل عائقا خطيرا أمام الحد من الفقر، والتنمية
الاجتماعية والاقتصادية.

  

إن يوم الصحة العالمي مناسبة تجذب الانتباه العالمي تجاه هذه التهديدات

الحملة الإعلامية  
  

تلقي حملة 2014 الضوء على بعض النواقل المعروفة والأكثر شيوعا - مثل البعوض، وذبابة الرمل، والبق، والقراد، والقواقع – وهي
المسؤولة عن نقل مجموعة واسعة من الطفيليات ومسببات الأمراض التي تهاجم البشر أو الحيوانات.

الهدف العام  
  

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي حول التهديد الذي تشكله النواقل والأمراض المحمولة بها وتحفيز الأسر والمجتمعات
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المحلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم. ونظرًا لأن الأمراض المنقولة بالنواقل بدأت تنتشر خارج حدودها التقليدية،
فإن هناك حاجة إلى توسيع نطاق العمل خارج البلدان التي تزدهر فيها هذه الأمراض حاليًا.

الأهداف و الجمهور المستهدف  
  

تتمثل الأهداف الصحية العامة للحملة في ضمان أن:

  

تتعرف الأسر التي تعيش في المناطق التي تنتقل فيها الأمراض عن طريق النواقل على كيفية حماية أنفسها؛

  

 يتعرف المسافرون على كيفية حماية أنفسهم من النواقل والأمراض المنقولة بها عند سفرهم إلى البلدان التي يوجد فيها هذا
التهديد الصحي؛

  

في البلدان التي تشكل فيها الأمراض المنقولة بالنواقل مشكلة صحية عامة، على ووزارات الصحة أن تعد تدابير لتحسين حماية
سكانها؛

  

في البلدان التي تشكل فيها الأمراض المنقولة بالنواقل تهديدًا مستجدًا، على السلطات الصحية أن تعمل مع السلطات المعنية بالبيئة
والسلطات ذات الصلة على المستوى المحلي وفي الدول المجاورة من أجل تحسين الترصد المتكامل للنواقل واتخاذ التدابير اللازمة

لمنع انتشارها.

الرسائل الرئيسية  
  

يمكن أن يؤدي البعوض، والذباب، والقراد، والبق، وقواقع المياه العذبة إلى نشر الأمراض التي تسبب الاعتلال الخطير والوفاة.

  

يمكن الوقاية من الأمراض مثل الملاريا، وحمى الضنك، وداء الليشمانيات، والحمى الصفراء، مع أنها تؤثر تأثيرا كبيرًا على بعض
أشد الناس فقرًا في العالم.

  

أكثر من نصف سكان العالم يتعرضون لخطر هذه الأمراض. ويعمل ازدياد السفر والتجارة و الهجرة على زيادة المعرضين للخطر.

  

يمكنك حماية نفسك وعائلتك من خلال اتخاذ التدابير البسيطة التي تشمل النوم تحت الناموسية، وارتداء قميص بأكمام طويلة
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والسراويل الطويلة، واستخدام طارد الحشرات.
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