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األسبوع العالمي للتلقيح؛ تحقيق مناعة جماعية واسعة



العالم1

ينقذ التلقيح حياة  5أشخاص كل دقيقة في
تنضم سانوفي باستور (الوحدة العالمية للتلقيح التابعة لسانوفي) سنويا إلى فاعلي الصحة العامة والطب والعلم
لتعميم الولوج إلى اللقاحات وتوسيع التغطية اللقاحية.

تونس في  25أفريل  2019ـ يعتبر األسبوع العالمي للتلقيح ،ـ الذي يعقد سنويا (منذ  )2005في األسبوع األخير من شهر
أفريل ـ مبادرة من منظمة الصحة العالمية.
يهدف األسبوع العالمي للتلقيح ،المنظم في أكثر من  200بلدا عبر العالم ،إلى:
 تذكير السكان بأن التلقيح المستمر من أسس الصحة الجيدة ،خاصة لما نعتبر أن اللقاحات غالبا ما تمثل أفضل سبيل
أو باألحرى السبيل الوحيد لحمايتنا من عدة أمراض معدية خطيرة طيلة حياتنا.2
 تحسين التغطية اللقاحية بتعزيز التوعية لدى السكان ومهنيي الصحة والسلطات واإلعالم.
حاليا تعتبر تقوية المناعة  ،على غرار الماء الشروب ،أحد التدابير األكثر فعالية للصحة العامة في مكافحة األمراض المعدية
وخفض نسبة الوفيات.
وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن التلقيح ينقذ سنويا حياة ثالث ماليين أشخاص في جميع أرجاء العالم.3
لكن رغم توفر اللقاحات الفعالة والتي تُتحمل جيدا ،الزالت أوبئة األمراض المعدية الخطيرة تتفشى في المجموعات غير الملقحة
أو الملقحة بشكل غير كاف.

" كل شخص غير محصن ضد األمراض القابلة للتجنب عبر التلقيح معرض لإلصابة بمرض معدي وبالتالي لنقله.
بفضل التلقيح ،نحمي أنفسنا وكذا محيطنا ،مع منع انتشار المرض المعدي" صرح د .مولود خريص ،المدير الطبي،
شمال إفريقيا ،سانوفي باستور" .هذا ما نطلق عليه المناعة الجماعية ،إحدى المنافع الفريدة للتلقيح في مجال الصحة
العامة."4
باعتبارها شريكة في مسار الصحة ،تقترح سانوفي لقاحات تساعدنا على حماية السكان من مجموعة من األمراض المعدية
الخطيرة ،في كافة الفئات العمرية .كل سنة ،تزود سانوفي باستور (الوحدة العالمية للقاحات التابعة لسانوفي) مليار جرعة من
اللقاحات عبر العالم.

"لدى سانوفي ،نعتز بأن لقاحاتنا تحمي سنويا أزيد من  500مليون شخص من األمراض المعدية التي تهدد الحياة ،في
كل مرحلة من حياتهم .ورغم ذلك ال يزال الطريق أمامنا طويال ،حتى ال يعاني أحدا أو يفقد الحياة بسبب مرض قابل
للتجنب عبر التلقيح .لذلك نتعاون تعاونا وثيقا مع الحكومة والسلطات الصحية وقادة الفكر ومنظمة الصحة العالمية
واليونيسيف وغافي اتحاد اللقاح ومؤسسة بيل وميليندا غايتس .في السنوات الخمس القادمة ،سنعرض على السوق
العالمي ستة لقاحات جديدة" .صرح ليونيل بيكار ،مدير سانوفي باستور ،شمال إفريقيا.

منذ أكثر من قرن ،تمكن لقاحاتنا من حماية ماليين األشخاص طيلة حياتهم ضد األمراض المعدية المهددة للحياة .تقدم مجموعة
لقاحاتنا الحالية حماية من عدة أمراض معدية :شلل األطفال ،الكوليرا ،حمى الدنج ،السعال الديكي ،التهاب الدماغ الياباني،
ديفتيريا (خناق) ،الحمى الصفراء ،التيفوس ،األنفلونزا الموسمية ،النزلة النزفية من نوع  ،bالتهاب الكبد  Aو  ،Bاإلصابات
بالمكورات الرئوية ،الكزاز ،السعار.
بتعاون مع فاعلي الصحة العامة ،تسعى سانوفي باستور إلى تقديم حماية لقاحية أوسع مع تركيز جهودها على تطوير لقاحات
جديدة لتحسين صحة ورفاهية األفراد.
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توجد صانوفي الرائد الصيدلي في تونس منذ أكثر من  30سنة.
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