مفكرة

مفكرة الصحة السنوية
مع أسرهم وأصدقائهم وقدرتهم على كسب لقمة العيش .وميكن أن
يؤدي في أسوأ األحوال إلى االنتحار ،وهو اآلن السبب الرئيسي الثاني
للوفاة في ما بني األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 29عاما ً.
ولكن ميكن الوقاية من االكتئاب وعالجه ،وسيساعد فهمه على نحو
أفضل وفهم السبل الكفيلة بالوقاية منه وعالجه على التقليل من
الوصم الناجم عن اإلصابة به ،وسيفضي إلى زيادة عدد من يسعون من
املصابني به إلى احلصول على املساعدة في عالجه.

تتيح احلمالت العاملية للصحة العمومية
فرصا ً كبيرة محتملة لتعزيز الوعي
والفهم للقضايا الصحية وحشد الدعم
من أجل العمل من اجملتمع احمللي إلى
املستوى الدولي .وهناك عدة أيام عاملية
تنظم على مدار السنة وتتصل بقضايا
أو ظروف صحية محددة من مرض ألزهامير
إلى األمراض احليوانية املصدر.
وعلى الرغم من ذلك ،تركز املنظمة اهتمامها اخلاص على قائمة األيام
السبعة واألسبوع الواحد التي حددتها الدول األعضاء في املنظمة
كحمالت عاملية «رسمية» للصحة العمومية وهي التالية:
• اليوم العاملي للسل 24 ،آذار/مارس
• يوم الصحة العاملي 7 ،نيسان/أبريل
• أسبوع التمنيع العاملي ،األسبوع األخير من نيسان/أبريل
• يوم املالريا العاملي 25 ،نيسان/أبريل
• اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني 31 ،أيار/مايو
• اليوم العاملي للمتبرّعني بالدم 14 ،حزيران /يونيو
• اليوم العاملي لاللتهاب الكبدي 28 ،متوز/يوليو
• األسبوع العاملي للتوعية حول املضادات احليوية ،تشرين الثاني/نوفمبر
• اليوم العاملي لأليدز 1 ،كانون األوّل/ديسمبر

اليوم العاملي للمالريا في  14نيسان /أبريل

ميثل اليوم العاملي للسل في  24آذار/مارس من كل عام ،فرصة إلذكاء
مستوى الوعي مبا ميثله السل من عبء هائل .ونظرا ً حلدوث  1.5مليون
وفاة ترتبط بالسل سنويا ،فإنه يعتبر من األمراض املعدية الفتاكة في
العالم قاطبة .إذ ميثل السل ،والسل املصاحب لفيروس العوز املناعي
البشري ،والسل املقاوم لألدوية املتعددة تهديدا للتنمية واألمن الصحي
العاملي .كما يهيئ هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على اجلهود العاملية
النشطة ،واملبذولة حتت مظلة أهداف التنمية املستدامة ،للقضاء على
وباء السل بحلول عام 2030

اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني في  31آيار /مايو

اليوم العاملي للسل في  24آذّار

يوم الصحة العاملي في  7نيسان /أبريل

يتيح يوم الصحة العاملي الذي يُحتفل به في  7نيسان /أبريل من كل عام
إحيا ًء للذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العاملية فرصة فريدة
من نوعها أمامنا لتعبئة جهود العمل حول موضوع صحي محدّ د يهمّ
الناس في أنحاء العالم أجمع .واالكتئاب هو موضوع حملة يوم الصحة
العاملي .2017
ويؤثر االكتئاب على الناس بجميع أعمارهم وفي جميع مناحي احلياة
بالبلدان كافة ،وهو يسبب لهم أملا ً نفسيا ً ويؤثر في قدرتهم على القيام
حتى بأبسط املهام اليومية ،ويخلّف أحيانا ً عواقب مدمرة على عالقاتهم

 | 42العدد  | 38شتاء 2017

| الصحة واالنسان

أسبوع التمنيع العاملي بني  24و 30نيسان /أبريل

يهدف أسبوع التمنيع العاملي الذي يحتفل به خالل األسبوع األخير من
نيسان /أبريل – إلى تعزيز استعمال اللقاحات حلماية الناس في جميع
األعمار من املرض .والتمنيع ينقذ املاليني من األرواح ٬ومن املسلم به على
نطاق واسع أنه أحد أجنح التدخالت الصحية في العالم وأكثرها مردودية.
وقد أكدت حملة  2016إضافة إلى ذلك على ضرورة متنيع املراهقني
والبالغني مدى احلياة .وسعت احلملة إلى استرعاء انتباه العالم إلى
األهمية احلاسمة للوصول إلى األشخاص املعرضني للخطر الذين
يعيشون في أوضاع متسمة بالنزاع أو في أعقاب حاالت طوارئ وإزالة
احلواجز التي تعترض التمنيع.
14نيسان /أبريل  - 2016حتتفل املنظمة وشركاؤها في جميع أنحاء العالم
كل عام مبوضوع مشترك لليوم العاملي للمالريا .وقد جسد موضوع العام
املاضي ،أي «اقضوا على املالريا قضا ًء مبرما ً» ،الرؤية اخلاصة بعالم خا ٍل
من املالريا ،والتي ورد بيانها في «االستراتيجية التقنية العاملية بشأن
املالريا للفترة  .»2030-2016والتي اعتمدتها جمعية الصحة العاملية في
أيار /مايو  ،2015وتستهدف االستراتيجية إحداث خفض هائل في عبء
املالريا خالل اخلمس عشرة سنة القادمة .إن أهداف تلك االستراتيجية
طموحة ولكنها قابلة للتحقيق

اليوم العاملي اللتهاب الكبد :في  28متوز  /يوليو

متوز،ستحث املنظمة واجلهات الشريكة راسمي السياسات
ّ
في 28
والعاملني الصحيني واجلمهور في اليوم العاملي اللتهاب الكبد على
العمل اآلن من أجل الوقاية من العدوى بالتهاب الكبد والوفاة من جرائه.
يصيب التهاب الكبد الفيروسي وهو عبارة عن مجموعة من األمراض
املعدية املعروفة باسم التهابات الكبد  Aو Bو  Cو Dو Eمئات املاليني
من األشخاص في العالم  .ويسبّب مرض الكبد احلاد واملزمن في وفاة
حوالي  1.5مليون شخص كل سنة .وميكن الوقاية من حاالت العدوى
هذه ،إال أن معظم الناس يجهلون سبل الوقاية منه.

اليوم العاملي لإليدز حول العالم في  1كانون األول/
األسبوع العاملي للتوعية حول املضادات احليوية ،ديسمبر
يُحتفى باليوم العاملي لإليدز حول العالم في  1كانون األول/ديسمبر
تشرين الثاني/نوفمبر
يحلّ األسبوع العاملي الثاني للتوعية حول املضادات احليوية في الفترة
من  14إلى  20تشرين الثاني/نوفمبر .2016
صوْب حقبة ما بعد
حتذر منظمة الصحة العاملية من أن البشرية تتجه َ
املضادات احليوية ،والتي ميكن فيها أن تؤدي األمراض املعدية الشائعة

من كل عام ،وقد أضحى هذا اليوم واحدًا من األيام الصحية الدولية
املعترف بها ،وميثل فرص ًة رئيسية لرفع مستوى الوعي ،وإحياء ذكرى من
رحلوا ،واالحتفال باالنتصارات التي حتققت ،مثل زيادة فرص احلصول على
اخلدمات العالجية والوقائية.

توعية

في اليوم العاملي لغسل اليدين:
توعية للوقاية من االمراض
يحتفل العالم سنويا ً في اخلامس عشر من شهر تشرين األول باليوم
العاملي لغسل اليدين والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية
غسل اليدين باملاء والصابون بطريقة سهلة للوقاية من األمراض
واإللتهابات واحلد من نسب الوفيات.

حتتفل منظمة الصحة العاملية وشركاؤها في يوم  31أيار /مايو من كل
عام باليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ ،وتسلط الضوء على اخملاطر
الصحية ذات الصلة بتعاطي التبغ وتدعو إلى اتباع سياسات فعالة
للحد من استهالك التبغ.

عشية اليوم العاملي لغسل اليدين ،صرحّ ت منظمة اليونيسيف ،أنه في
سجلت أكثر من  300ألف حالة وفاة من األطفال الذين
العام ّ ،2015
ال تتعدى أعمارهم اخلمس سنوات بسبب إصابتهم باإلسهاالت
احلادة الناجتة عن صعوبة احلصول على مياه شرب نظيفة وصحية -
أي ما يعادل  800إصابة في اليوم الواحد .من اجلدير ذكره ،أنه كان من
املمكن تفادي عدد كبير من هذه الوفيات مبجرّد ممارسة عادة بسيطة
وهي غسل اليدين بالصابون.

وتمع
ُتمع على الصعيد العاملي تبرعات بالدم قدرها  108ماليني تبرع ُ
قرابة  %50من وحدات الدم تلك في البلدان املرتفعة الدخل.
كما هناك اليوم  62بلدا ً فقط تعتمد فيها إمدادات الدم الوطنية على
تبرعات الدم الطوعية واجملانية بنسبة تقارب .%100

يقول مسؤول قطاع املياه في منظمة اليونيسيف ساجناي وايسيكيرا؛
«ميوت حوالي  1.4مليون طفل نتيجة ألمراض ميكن الوقاية منها
كاإللتهابات الرئوية واإلسهاالت».

اليوم العاملي للمتبرّعني بالدم في  14حزيران /يونيو

واإلصابات البسيطة مجددا ً إلى الوفاة؛ وسبب ذلك هو أن املضادات
احليوية ستصبح أقل فاعلية في قتل العدوى البكتيرية – وهي مسألة
معروفة في مجال الصحة باسم مقاومة املضادات احليوية.
وتتزايد وتيرة تفاقُم مقاومة املضادات احليوية جراء زيادة جرعات استخدام
املضادات احليوية أو انخفاضها أو سوء استخدامها في اجملموعات
البشرية واحليوانية .وهذه البكتيريا املتحوّلة قد تصيب اإلنسان واحليوان
على السواء ،ويكون عالج األمراض املعدية الناجمة عنها أصعب من
عالج األمراض الناجتة عن بكتيريا غير مقاوِمة.

هذه األعداد من املمكن تقليصها بشكل كبير إذا ما مت العمل مع
األطفال وعائالتهم لتبني احلل البسيط واألمثل أال وهو – غسل اليدين.
على سبيل املثال ،غسل اليدين باملاء والصابون قبل تناول الطعام وبعد
إستخدام املرحاض يساهم في احلد من اإلصابة باإلسهال بنسبة .%40
هذا العام ،اشترك أكثر من  200مليون شخص من أكثر من  100دولة
حول العالم في االحتفال باليوم العاملي لغسل اليدين.
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