موضوع العدد

التغطية بالتمنيع:
حتديات وخطة العمل العاملية اخلاصة باللقاحات
التمنيع يقي من العلة والعجز
والوفاة التي تنجم عن أمراض
ميكن توّقيها باللقاحات؛ مبا في
ذلك اخلناق واحلصبة والسعال
الديكي وااللتهاب الرئوي وشلل
األطــفــال وإســهــال الفيروسة
العجلية واحلصبة األملانية والكزاز.
لكن ال يزال ما يقدر بـ  21.8مليون
رضيع على الصعيد العاملي
محرومني من اللقاحات األساسية .التمنيع يحول دون ما يقدر بـ 2
إلى  3ماليني حالة وفاة كل عام بسبب اخلناق والكزاز والسعال الديكي
واحلصبة .وظلت التغطية العاملية بالتلقيح – وهي النسبة املئوية
ألطفال العالم الذين يتلقون اللقاحات املوصى بها –ثابتة على مدى
السنوات القليلة املاضية .فعلى سبيل املثال ،ظلت النسبة املئوية
للرضع امللقحني بالكامل ضد اخلناق-الكزاز-السعال الديكي ()DTP3
ثابتة عند مستوى  %83على مدى السنوات القليلة املاضية.
خالل عام  2013تلقى حوالي  112( %84مليون) رضيع في العالم ثالث
جرعات من لقاح  ،DTP3مما يحميهم من أمراض مُعدية ميكن أن تسبب
علالً خطيرة وعجزا ً أو املوت .وبحلول عام  2013وصل  129بلدا ً إلى
تغطية بلقاح  DTP3تخطت .%90

التغطية بالتمنيع العاملية

املستدمية النزلية من النمط  :Bتسبب التهاب السحايا وااللتهاب
الرئوي .لقد أ ُدخل لقاح املستدمية النزلية  Bفي  189بلدا ً بحلول نهاية
عام  .2013وتقدر التغطية العاملية باجلرعات الثالث منه بنحو .%52
هناك تفاوت واسع بني األقاليم؛ ففي األمريكتني تقدر التغطية بنسبة
 ،%90بينما ال تتجاوز نسبتها  %18و %27فقط في غرب احمليط الهادئ
وجنوب شرق آسيا بالترتيب.
التهاب الكبد  Bهو عدوى فيروسية تصيب الكبد .لقد أ ُدخل لقاح
التهاب الكبد  Bللرضع على الصعيد الوطني في  183بلدا ً بحلول
نهاية عام  .2013تقدر التغطية العاملية بثالث جرعات من لقاح التهاب
الكبد  Bبنسبة  ،%81وتصل إلى  %92في غرب احمليط الهادئ.
فيروس الورم احلليمي البشري :وهو العدوى الفيروسية األكثر شيوعا ً
في السبيل التناسلي  -ميكن أن يسبب سرطان عنق الرحم ،وأنواعا ً
أخرى من السرطان والثآليل التناسلية لدى كل من الرجال والنساء.
وقد أ ُدخل لقاح فيروس الورم احلليمي البشري في  55بلدا ً بحلول نهاية
عام .2013
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احلصبة هي مرض شديد العدوى يسببه فيروس ،يسفر عادة عن حمى
شديدة وطفح جلدي ،وميكن أن يؤدي إلى العمى أو التهاب الدماغ أو
املوت .بحلول نهاية عام  2013كان  %84من األطفال قد تلقوا جرعة
واحدة من لقاح احلصبة قبل بلوغهم عامهم الثاني ،وكانت  148بلدا ً
قد أدرجت جرعة ثانية ضمن برنامج التمنيع الروتيني.
التهاب السحايا  :Aهو مرض مُع ٍد ميكن أن يسبب ضررا ً دماغيا ً بالغا ً،
وغالبا ً ما يكون مميتا ً .وبحلول نهاية عام  ،2013أي بعد عامني من إدخال
اللقاح ،مت تلقيح أكثر من  150مليون شخص في البلدان األفريقية
املصابة بهذا املرض بلقاح  ،MenAfriVacالذي أعدته منظمة الصحة
العاملية ومنظمة باث .PATH
النكاف :هو فيروس شديد العدوى يسبب تورما ً مؤملا ً على جانب الوجه
حتت األذنني (الغدد النكفية) وحمى وصداعا ً ووجعا ً عضليا ً .وميكن أن
يؤدي إلى التهاب سحايا فيروسي .وقد أ ُدخل لقاح النكاف على الصعيد
الوطني في  120بلدا ً بحلول نهاية عام .2013
األمراض الناجمة عن املكورات الرئوية تشمل االلتهاب الرئوي والتهاب
السحايا وجترّثم الدم احلموي ،إضافة إلى التهاب األذن الوسطى والتهاب
اجليوب والتهاب القصبات .وقد أ ُدخل لقاح املكورات الرئوية في  103بلدا ً
بحلول نهاية عام  ،2013وقدِّرت التغطية العاملية بنحو .%25

شلل األطفال :هو مرض فيروسي شديد العدوى ميكن أن يسبب شلالً خطة العمل العاملية اخلاصة باللقاحات

غير قابل للشفاء .في عام  ،2013تلقى  %84من الرضع في العالم ثالث
جرعات من لقاح شلل األطفال .وال يزال شلل األطفال يتوّطن في ثالثة
بلدان فقط هي أفغانستان ونيجيريا وباكستان .ظهرت حاالت عدوى
في بلدان خالية من شلل األطفال بسبب احلاالت الوافدة ،ويظل جميع
البلدان ،وخصوصا ً البلدان التي تشهد نزاعات وعدم استقرار ،معرضة
خملاطر هذا املرض إلى أن يتم استئصال شلل األطفال استئصاال ً تاما ً.
الفيروسات العجلية :هي السبب األكثر شيوعا ً ملرض اإلسهال
الشديد لدى األطفال الصغار في جميع أنحاء العالم .وقد أ ُدخل
لقاح الفيروسة العجلية في  52بلدا ً بحلول نهاية عام  ،2013وقدِّرت
التغطية العاملية بنحو .%14
احلصبة األملانية :هي مرض فيروسي عادة ما يكون خفيفا ً لدى
األطفال ،لكن العدوى في فترة مبكرة من احلمل قد تسبب وفاة اجلنني
أو متالزمة احلصبة األملانية اخللقية ،والتي ميكن أن تؤدي إلى عيوب في
الدماغ والقلب والعينني واألذنني .وقد أ ُدخل لقاح احلصبة األملانية على
الصعيد الوطني  -في  137بلدا ً بحلول نهاية عام .2013
الكزاز :ينجم عن جرثومة تنمو في ظل غياب األوكسجني؛ مثل اجلروح
القذرة أو احلبل السري إذا لم تتم احملافظة على نظافته .وهو ينتج
ذيفانا ً ميكن أن يسبب مضاعفات خطيرة أو وفاة .وقد أ ُدخل اللقاح
للوقاية من كزاز األم والوليد في  103بلدا ً بحلول نهاية عام  .2013ومتت
حماية ما يقدر بنحو  %82من االوالد عن طريق التمنيع .وال يزال كزاز
االوالد واألمهات أحد مشاكل الصحة العامة في  25بلدا ً ،معظمها في
أفريقيا وآسيا.
احلمى الصفراء :هي مرض نزفي فيروسي حاد يسري عن طريق البعوض
املصاب بالعدوى .واعتبارا ً من عام  ،2013أ ُدخل لقاح احلمى الصفراء في
برامج التمنيع الروتيني اخلاصة بالرضع في  35من أصل  44بلدا ً وإقليما ً
معرضا ً خلطر احلمى الصفراء في أفريقيا واألمريكتني ،وقدِّرت التغطية
بنحو .%41

حتديات رئيسية
رغم التحسن الذي طرأ على التغطية العاملية باللقاحات خالل العقد
املاضي ،ال تزال هناك فوارق إقليمية ومحلية ناجمة عن :املوارد احملدودة،
تضارب األولويات الصحية ،سوء إدارة النظم الصحية ،وعدم كفاية
الرقابة واإلشراف.
في عام  ،2013كان هناك ما يقدر بنحو  21.8مليون رضيع في العالم لم
تصلهم خدمات التمنيع الروتيني ،أكثر من نصفهم يعيشون في ثالثة
بلدان هي :الهند ونيجيريا وباكستان.
من هنا اعطت األولوية لتعزيز التلقيح الروتيني على الصعيد العاملي،
السيما في البلدان التي يعيش فيها أكبر عدد من األطفال غير امللقحني.
وال بد من بذل جهود خاصة للوصول إلى احملرومني من اخلدمات؛ السيما
أولئك املوجودين في مناطق نائية ،وفي مناطق حضرية محرومة ،وفي
دول ضعيفة ،ومناطق مزقتها الصراعات.

تعمل منظمة الصحة العاملية مع البلدان والشركاء على حتسني
التغطية العاملية بالتلقيح؛ مبا في ذلك العمل من خالل هذه املبادرات
التي اعتمدتها جمعية الصحة العاملية في أيار عام .2012
إن خطة العمل العاملية اخلاصة باللقاحات هي خارطة طريق تهدف
إلى منع ماليني الوفيات من خالل احلصول على اللقاحات بشكل أكثر
إنصافا ً .وتهدف البلدان إلى حتقيق تغطية بالتلقيح تتخطى  %90على
الصعيد الوطني وتتخطى  %80في كل منطقة من املناطق بحلول عام
 .2020وفي حني أن خطة العمل العاملية اخلاصة باللقاحات ينبغي أن
تسرِّع عملية مكافحة جميع األمراض التي ميكن توقيها باللقاحات،
فقد تقرر أن يكون استئصال شلل األطفال هو احلدث الرئيسي األول.
كما تهدف اخلطة إلى حتفيز البحث والتطوير للجيل القادم من
اللقاحات.
وقد أ ُعدت اخلطة من قبل أطراف معنية متعددة من الوكاالت التابعة
لألمم املتحدة ،واحلكومات ،والوكاالت العاملية ،والشركاء في التنمية،
والعاملني الصحيني ،واألكادمييني ،واملصنعني ،واجملتمع املدني .وتقوم
منظمة الصحة العاملية بقيادة اجلهود املبذولة لدعم األقاليم والبلدان
بحيث تتكيف كل منها مع تنفيذ خطة العمل العاملية اخلاصة
باللقاحات.
في جمعية الصحة العاملية املعقودة في عام  ،2014ناقشت الدول
األعضاء التقدم املُ رز نحو حتقيق أهداف خطة العمل العاملية اخلاصة
باللقاحات ،وسلطت الضوء على املسائل التي يتعني التصدي لها كي
يتسنى حتقيقها ومنها:
• اإلتاحة املستدامة للقاحات ،وخصوصا ً اللقاحات األكثر حداثة ،بأسعار
ميسورة لكل البلدان؛
• نقل التكنولوجيا من أجل تيسير الصنع احمللي للقاحات كوسيلة من
وسائل ضمان أمن اللقاحات؛
• حتسني جودة البيانات ،مبا في ذلك حتسينها من خالل استخدام
التكنولوجيات اجلديدة مثل السجالت اإللكترونية؛
• التبليغ عن اخملاطر وإدارتها من أجل التصدي للمعلومات اخلاطئة عن
التمنيع وأثرها في التغطية باللقاحات؛
• مراجعة البينات والتحليل االقتصادي خدمة لصنع القرارات على
أساس األولويات واالحتياجات احمللية.

األسبوع العاملي للتمنيع
لقد حددت منظمة الصحة العاملية وشركاؤها األسبوع األخير من
شهر نيسان/أبريل من كل عام كأسبوع عاملي للتمنيع .وذلك بهدف
رفع مستوى الوعي العام بشأن كيفية إنقاذ التمنيع لألرواح ،وتشجيع
الناس في كل مكان على تلقيح أنفسهم وأطفالهم ضد األمراض
القاتلة.
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