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البرنامج الوطني للتحصني :حملة عامة

د .رندة حمادة
رئيسة دائرة الرعاية الصحية
وزارة الصحة العامة
نصت إتفاقية حقوق الطفل على« :حق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى
صحي ميكن بلوغه وبحقه في الوصول إلى مرافق العالج وإعادة التأهيل
والوقاية من األمراض .وتبذل الدول قصارى جهدها لتضمن أال يُحرم أي
طفل من حقه في احلصول على خدمات الرعاية الصحية هذه»( .املادة )24
يعتبر تطعيم األطفال هو من أكثر التدخالت الصحية جناحاً
ومردودية فهو مينع حوالي ثالثة ماليني حالة وفاة كل عام كما انه
يقي من األمراض املوهنة وحاالت العجز والوفيات الناجمة عن
األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات مثل التهاب الكبد (ب)
واحلصبة واحلصبة االملانية والنكاف وداء املكورات الرئوية وشلل
األطفال والشاهوق ،واخلانوق ،والكزاز ،هـ .انفلونزا (ب) وسواها من
األمراض.
إن التطعيم ضد األمراض التي ميكن توّقيها باللقاحات هو من األمور
الضرورية لبلوغ الهدف الرابع من االهداف اإلمنائية لأللفية واملتعلق
بخفض معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة الثلثني في
العام  .2015ذلك ان ماليني االطفال ميوتون بسبب أمراض ميكن الوقاية
منها باللقاحات ،وهناك تقدم يحرز في هذا اجملال ،فقد مت َّ في العام
 2010تطعيم نحو  109ماليني من االطفال دون السنة الواحدة بثالث
جرعات من اللقاح الثالثي املضاد للخناق ،الكزاز ،والشاهوق .وهذا بحد
ذاته يظهر إلتزام الدول مببادرة حتصني األطفال .ويشكل التطعيم أيضا ً
استراتيجية اساسية لضمان الصحة على الصعيد العاملي واالستجابة
خلطر العدوى من امراض مستجدة .إذ إن إستراتيجية التحصني ال
تتمثل فقط بإعطاء اللقاح بل يشمل العمل الذي تضطلع به منظمة
الصحة العاملية في هذا اجملال وضع املعايير ،والبحث والتطوير ،وتنظيم
اللقاحات وضمان جودتها ،واالمداد بها ،ومتويل عمليات التطعيم،
وتعزيز نظم التطعيم .وتدعم تلك االنشطة املرامي احملددة ضمن الرؤية
واالستراتيجية العامليتني للتطعيم  2015 – 2006اللتني اعتمدتهما
بلدان كثيرة بإعتبارهما احد األطر اإلستراتيجية الشاملة للتطعيم.
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لقد أثبتت اللقاحات أهميتها في القضاء على عوامل اخلطر لدى
األطفال الرضع والبالغني وبالرغم من كل اجلهود املبذولة عامليا ً ،فال يزال
واحد من خمسة أطفال محروما ً من التلقيح .ففي العام  2013لم
يتمكن  21.8مليون رضيع من احلصول على اللقاحات املنقذة حلياتهم،
وهو أمر تسببت به مجتمعة حاالت قصور اإلمداد باللقاحات وعدم
كفاية الدعم السياسي واملالي املقدم في هذا املضمار.
اما في لبنان ،فقد قامت وزارة الصحة العامة بدعم من منظمتي
الصحة العاملية واليونيسف وبالتعاون مع اجلمعيات األهلية
وبالتنسيق مع القطاع الطبي اخلاص بتأسيس برنامج وطني للتحصني
يهدف ضمان حصول األطفال على لقاحات عالية اجلودة مجانا ً.ومنذ
تأسيس البرنامج في العام  1987قامت اليونيسف بتأمني اللقاحات
ومستلزمات التلقيح حتى عام  1997حيث بدأت بعدها وزارة الصحة
العامة بتحمل الكلفة من خالل رصد موازنة سنوية لشراء اللقاحات
واألدوية األساسية عبر منظمة اليونيسف ومبواصفات منظمة الصحة
العاملية .هذا وقبل إنطالق البرنامج الوطني للتحصني عام  1987كان
 %40فقط من أطفال لبنان يتلقون اللقاحات املطلوبة حلمايتهم في
القطاع اخلاص وقلة حتصل عليها في املستوصفات واملراكز الصحية
التابعة للقطاعني العام واألهلي .أي أن حوالي  %60من األطفال كانوا
محرومني من حقهم في احلماية من املرض واإلعاقة وصوال الى الوفاة من
أمراض تتوفر لها لقاحات فعَّالة ومأمونة ،ومن هنا كان الهدف األساس
من إطالق برنامج التحصني ضمان حق كل طفل بالتحصني واحلماية
من األمراض التي تتوفر لها لقاحات فعَّالة ومأمونة ،أينما وجد على
األراضي اللبنانية .وقد متكن البرنامج من حتقيق إجنازات كبيرة ابرزها
السير ُقدُما ً في إستئصال شلل األطفال حيث لم تسجل اي حالة منذ
العام ( 1994بإستثناء احلالة املستوردة عام  )2003وبالتالي ،فإن لبنان
خا ٍل من شلل األطفال للعام الرابع عشر على التوالي وذلك رغم ما
شهده من حركة نزوح وحتديات مرحلة الطوارىء التي يعيشها وحاالت
شلل االطفال التي شهدتها بعض الدول اجملاورة .وقد مت َّ كذلك القضاء
على الكزاز الوليدي رسميا ً عام  1996والقضاء على اخلانوق والسيطرة
على امراض الشاهوق واحلصبة واحلصبة األملانية بحلول العام .2010
ومن أبرز أهداف البرنامج للسنوات القادمة:
• احلفاظ على لبنان خال من فيروس الشلل البري متهيدا ً إلستئصال
املرض من املنطقة والعالم.
• القضاء على مرض احلصبة ومتالزمة احلصبة األملانية اخللقية بنهاية
العام .2018
• احملافظة على اإلجناز احملقق جلهة الكزاز الوليدي.
• رفع مستوى التحصني الروتيني بكافة اللقاحات إلى ما فوق  %90على
صعيد األقضية ،و % 95على الصعيد الوطني.

• إدخال لقاحات جديدة بحسب املعطيات الصحية والوبائية في لبنان • .بعد موافقة الوزارة على الكلفة احملددة يتم عقد اإلتفاق الرضائي
هذا وتغطي الروزنامة الوطنية للقاحات األساسية عشرة أمراض :بني وزارة الصحة العامة ومنظمة اليونيسف في لبنان لتُحول مبوجبه
صفيرة (ب) ،شلل األطفال ،اخلانوق ،الشاهوق ،الكزاز ،احلصبة ،النكاف ،األمــوال اخملصصة لذلك إلى قسم املشتريات في اليونيسف في
احلصبة األملانية ،املستدمية النزلية من النمط (ب) .وجتدر اإلشارة إلى كوبينهاغن.
أن الوزارة تؤمن لقاح الصفيرة «ب» للعاملني الصحيني كذلك لتالمذة • يتبلغ البرنامج الوطني للتحصني/دائرة الرعاية الصحية األولية
الطب والتمريض واإلختصاصات الطبية اخملتلفة إضافة إلى تطعيم مبواعيد وصول شحنات اللقاح إلى لبنان من قبل اليونيسف.
• تتابع الشركة اخمللصة في لبنان واحملددة من قبل اليونيسف مع
املوقوفني في السجون.
إدارة البرنامج تسهيل عملية إستالم اللقاح بحسب شروط التخزين
السليم وتسليمه إلى املستودع املركزي للدواء في الكرنتينا.
جدول رقم  :1الروزنامة الوطنية للتلقيح
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اما جلهة آليات العمل فإن البرنامج يعمل على مستويني:
 -1مركزياً :تشرف دائرة الرعاية الصحية األولية على تنفيذ أنشطة شهادة امتياز في سلسلة تبريد اللقاحات.
البرنامج الوطني للتحصني .وتدعم اللجان العلمية للبرنامج ،القرارات • يُطبق البرنامج نظام معلومات خاص مدمج ضمن نظام الرعاية
التقنية التي تعتمدها الوزارة وتتألف هذه اللجان ،الى جانب وزارة الصحية األولية
الصحة العامة ،من اجلمعيات العلمية في نقابة األطباء ،األكادمييات • يُصدر البرنامج تقارير سنوية مشتركة ملنظمة الصحة العاملية
واليونيسف ( - Joint Reporting Form (JRFكذلك تقرير خاص بشلل
ومنظمة الصحة العاملية واليونيسف وتشمل:
األطفال إلى اللجنة اإلقليمية لإلشهاد في منظمة الصحة العاملية
 .1اللجنة الفنية لبرنامج التحصني EPI Technical Committee
( )RCCإلثبات إستمرار خلو لبنان من شلل األطفال.
 .2جلنة التصنيف Classification Committee
• يتم وضع تصور بالتعاون مع اليونيسف حول احلاجة السنوية للقاحات
 .3جلنة اإلشهاد (شلل -حصبة) Certification Committee
هذا وحتدد وزارة الصحة العامة ،ومن خالل اللجان العلمية اخلاصة في لبنان ويكون عاد ًة تصورا ً لثالث إلى خمس سنوات (Vaccine
ببرنامج التحصني ،اللقاحات األساسية التي يجب إدراجها ضمن .)Forcast
الرزنامة الوطنية للتحصني وذلك بنا ًء على عدة مؤشرات أبرزها:
 -2مناطقياً:
 -1الوضع الوبائي في البلد وفي اإلقليم
• يشكل مركز طبابة القضاء املركز األساس لتوزيع اللقاحات على
 -2أولويات وزارة الصحة العامة
صعيد القضاء ،حيث توزع اللقاحات من خالل  30مركزا ً في لبنان.
 -3توفر املوارد املالية
• تخزن اللقاحات على صعيد مراكز توزيع اللقاحات ضمن سلسلة
دور وزارة الصحة العامة
تبريد منوذجية  ،تضم برادات على الطاقة الشمسية وبرادات على الغاز
والكهرباء.
ونستعرض بعض اخلطوات التي تقوم بها الوزارة لتأمني اللقاح:
• يستفيد من خدمات البرنامج الوطني للتحصني  797مركزا ً صحيا ً
• يتم التواصل مع اليونيسف التي تزود وزارة الصحة العامة بالكلفة ومستوصفا ً ،جهزت بالكامل ببرادات تعمل على الغاز والكهرباء من
التقديرية ( )Cost Estimateللكميات املطلوبة ،والتي تتضمن شروط قبل منظمة اليونيسف وبدعم من اإلحتاد األوروبي.
شحن وتخليص اللقاح ،إضافة إلى تاريخ الصالحية والذي ال يجب أن • أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات
يقل عن  18شهرا ً من تاريخ استالمه في املستودع املركزي للدواء.
مبادرات مجتمعية ضمت اخملتارين والبلديات وكان لها األثر اإليجابي
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موضوع العدد
خالل مراكز األمن العام اللبناني لتطعيم كافة الوافدين بغض النظر
عن وضعهم التلقيحي ،إلى مراكز تسجيل النازحني للمفوضية العليا
إلغاثة النازحني ( )UNHCRلتطعيم كافة األطفال كخطوة أساسية
قبل تسجيلهم ،ناهيك عن احلمالت الوطنية للتلقيح التي تستهدف
كافة األطفال على األراضي اللبنانية ،وذلك بالتعاون مع جمعية
«بيوند» وبتمويل من منظمتي الصحة العاملية واليونيسف وبدعم من
اإلحتاد األوروبي.

على تعزيز التلقيح الروتيني.

أخيرا ً ،إن البرنامج الوطني للتلقيح هو احد أهم اإلجنازات الصحية التي
حتققت في لبنان ،وذلك بفضل الشراكة التي مت َّ بناؤها منذ تأسيس
البرنامج بني وزارة الصحة العامة ووزارات الشؤون اإلجتماعية والتربية
والداخلية واملؤسسة العسكرية واجلمعيات األهلية والقطاع اخلاص
واجلمعيات العلمية والدعم املستمر من منظمتي الصحة العاملية
واليونيسف ،وكذلك األهالي الذين كان لهم الدور الكبير في احلفاظ
على لبنان خا ٍل من شلل األطفال كإجناز يجب احملافظة عليه .كل هذا جدول رقم  :2نسبة التغطية التحصينية على الصعيد الوطني (شلل
في ظل أزمة نزوح نعيشها تضطرنا الى مراقبة نقاط العبور البرية من فموي وخماسي جرعة ثالثة وحصبة جرعة أولى) للعام :2015
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جدول رقم  :3عدد األطفال امللقحني خالل احلمالت الوطنية للتلقيح
ضد شلل األطفال منذ العام :2013

	
  

حوالي  4مليون جرعة من لقاح شلل األطفال الفموي مت اعطاؤها ألطفال لبنانيني وغير لبنانيني بني  2013و  2016في لبنان
املراجع:
 -1التقرير السنوي املشترك للتحصني UNICEF & WHO ،2015
 -2دليل العاملني الصحني في التحصني :وزارة الصحة العامة
ومشروع التعاون اإليطالي 2008
 -3النشرة السنوية لدائرة الرعاية الصحية األولية 2015
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