
قامت وزارة الصّحة المصريّة  -4102الّسادس من شباط، فبراير، 

(، وبدعٍم من الُمنظّمة EPIمن خالل برنامجها الموّسع للتطعيم )

(، بإطالِق حملٍة لتقديم لقاح شلل األطفال؛ IOMالدوليّة للهجرة )

كانون األّول، ديسمبر،  42تلك الحملة التي تّم تنفيُذها بدًءا من 

. وقد كان الهدف من 4102كانون الثّاني، يناير،  0ولغاية  4102

هذه الحملة التي استمّرت لُمّدة ثالثة أيّاٍم هو تقديُم لقاح شلل 
األطفال لألطفال الُمهاجرين والالجئين والمصريّين، كلّهم على حدٍّ 

سواء في كّل أنحاء ِمصر. وكان دور الُمنظّمة الدوليّة للهجرة )

IOM في الحملة هَو العمل على تحسين وحماية الوضع الصّحي )

عفاء والُمجتمعات الُمضيفة مًعا في  للُمهاجرين والالجئين الضُّ

 ِمصر، وذلك من خالل ما يلي:

 طفل؛ 4.724العمل على تسهيِل تقديم لُقاح شلل األطفال لـ

  العمل على زيادة الوعي حيال شلل األطفال، والعمل على

ُمعالجة التّصّور السائد الخاطئ فيما يتعلّق باللقاح لدى ُمختَلَف 

 47الُمجتمعات الُمهاجرة والالجئة، وذلك من خالل نشر 

( في كلٍّ من CHVsشخًصا من ُمتطّوعي صّحة الُمجتمع )

 ُمحافظتي القاهرة والجيزة؛

  العمل على تقديم الّدعم الُمباشر في سّت مناطق ُمكتظّة بالُكتل

الّسّكانيّة الُمهاجرة والالجئة، وأيًضا من خالل ُمرافقة 

ههم إلى ُمختلف مراكز  الُمهاجرين والالجئين لدى توجُّ

الّرعاية الصحيّة األوليّة الُمتواجدة في كّل أنحاء ِمصر بما 

 يتضّمن ُمحافظتي القاهرة والجيزة؛

  في ُمرافقة سيّارات حملة لقاح َشلل األطفال في أنشطة

 توصيل هذه الخدمات إلى المناطق النائية؛ 

  ُمساعدة الحملة في األنشطة التي تستهدُف المناطق الحدوديّة

في كّل من مطروح وجنوب سيناء وأسوان والبحر األحمر، 

تلك المناطق التي لم يُكن الوصول إليها ُممِكنًا إّّل في حال 

باعي ذات الكفاءة العالية  استخدام سيّارات الّدفع الرُّ

إّن شلل األطفال هو عبارة عن فيروس يُصيُب األطفال تحت سّن 

الخامسة من العمر؛ وتُؤّدي اإلصابة بهذا الفيروس إلى شلٍل دائٍم 

وفشٍل في الجهاز التنفّسّي والموت. إّن عدوى اإلصابة بشلل 

األطفال من الممكن الوقاية منها ومنعها من الحدوث من خالل 

ا.  لقاح بسيط وُمنتشٍر على نطاٍق واسع جّدً

؛ 4112علًما أّن ِمصر خالية من مرض شلل األطفال منذ عام 

حيث أّن آخر حالة تّم تسجيلُها كانت في أسيوط، في شهر أيّار، 

( الّذي بدأت EPI. إّن البرنامج الُموّسع للتطعيم )4112مايو، 

ا في 0291ِمصر بتنفيذه في العام  ، هو برنامٌج ذو فعاليّة كبيرة جّدً

الحد من انتشار مرض شلل األطفال، وذلك من خالل تقديم 

 اللقاحات اإللزاميّة والروتينيّة.

من خالل  4114لقد تّمت إدارة لقاحات شلل األطفال منُذ العام 

حمالت من بيت لبيت الوطنيّة، وذلك بُمعّدل وقدرهُ حملتا يوٍم 

واحٍد وطنيّتان في كّل سنة. وقد تّم تنفيذ آخر حملة وطنيّة إلى 

 .4102تاريخ يومنا هذا في شهر تشرين الثّاني، نوفمبر، من العام 

وباإلضافة إلى إسهامها في ُمكافحة شلل األطفال وتوفير اللقاحات 

وإيصالها إلى عدد كبيٍر من أفراد الُكتل السّكانيّة الّضعيفة 

( بالعمل على IOMاألحوال، قامت الُمنظّمة الدوليّة للهجرة )

تقوية عالقاتها مع ُمقّدمي الخدمات الصحيّة العاّمة من خالل هذه 

الحملة، كما أنّها ساعدت على تقوية الثّقة بين ُمجتمعات الُمهاجرين 

ونُظم الّرعاية الصحيّة المصريّة، وذلك خاّصة في ُمختلف مناطق 

 القاهرة الُكبرى.

( مع الُمحافظات IOMلقد أسهم تعاون الُمنظّمة الدوليّة للهجرة )

المصريّة الحدوديّة في تسهيل تقديم ُمساعدات الّرعاية الصحيّة 

إلى الُكتل الّسّكانيّة الُمقيمة في مناطق الُعبور التي تُعتبر نائيةً ومن 
الّصعب الوصول إليها. إّن أنشطة التوصيل هذه التي تقوم بها 

( تُفيُد في ضمان أن كاّلً من IOMالُمنظّمة الدوليّة للهجرة )

الُمهاجرين والالجئين والُمواطنين المصريّين يتلقّون اللقاحات 

الُمناسبة والكافية بما يتماشى مع هدِف الُمنظّمة الدوليّة للهجرة )

IOM ُمهاجروَن أِصّحاء في ُمجتمعاٍت «( في تحقيق مقولة

 .»صحيّة
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