
 
 

يه لبنان في اليوم العاملي لشلل األطفال
ّ
لتاريخ"من ا: "خل  

 

املتحف الوطني في بيروت  ،وزارة الصحة العامة أضاءت، بمناسبة اليوم العاملي لشلل األطفال – 2018تشرين األول  19بيروت، في 

 على خلو لبنان من شلل األطفال. 15بمناسبة مرور العام املاض ي الذي أطلقته  بالطابع البريدي الخاص بشلل األطفال،
ً
 عاما

 حضرهتخلل حفل اضاءة املتح
ً
 صحافيا

ً
لجنة  واملدير العام لوزارة الصحة، كل من الى جانب وزير الصحة العامة ف الوطني مؤتمرا

االشهاد الوطنية ضد شلل األطفال التي يرأسها الدكتور عبد الرحمن البزري  واللجنة العلمية للبرنامج الوطني للتحصين ممثلة 

مؤسسات القطاع بالدكتور برنارد جرباقة والدكتور باسم أبو مرعي والدكتور جوزيف رشكيدي والدكتورة ميرنا ضومت إضافة الى 

 منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية  رعاية الصحية األولية وممثليالصحي األهلي وفريق ال
ً
املنظمات الدولية في لبنان تحديدا

    . وممثلين عن اللجان العلمية في نقابة أطباء لبنان لبنك الدولياو 

على لبنان  بالحفاظشلل األطفال. فهي نجحت مكافحة مرض في  ن وزارة الصحة العامة لها تاريخ عريقا" العامةوزير الصحة أكد و 

توجيه من املدير العام ب ،جهود فريق يعمل بكل جدية وتفان للعام الخامس عشر على التوالي وذلك بفضل هذا املرضمن  خال  

 لوزارة الصحة العامة وتعاون الشركاء املحليين والدوليين 
ً
اء اهتموا بصحة وتعاقب وزر منظمتي الصحة العاملية واليونيسف   تحديدا

 الدور العلمي الفعال للجان العلمية لبرنامج تلقيح األطفال بما فيها اللجنةوتعزيز البرنامج الوطني للتحصين دون أن ننس ى األطفال 

 الوطنية لإلشهاد ضد شلل األطفال". 
ً
ي هاملرض من التاريخ هي  : " وتوّجه حاصباني للحضور والصحافة قائل

ّ
مسؤوليتنا انه نخل

 كوزارات معنية وبلديات ومنظمات مجتمع أهلي ومنظمات دولية وقطاع خاص وأهلجم
ً
من خلل الحرص على تلقيح كل طفل  يعا

  ".فصحة بلدنا من صحة أطفالنا على األراض ي اللبنانية

الشبكة الوطنية للرعاية الصحية  – يأتي هذا الحفل كخطوة أولى ضمن سلسلة نشاطات مجتمعية تنظمها وزارة الصحة العامة

املنتشرة على  من خلل مراكز الرعاية الصحية األوليةلإلعلم والتنمية،  S4Dشركة  تنفيذو  (Pfizer) ر بدعم من شركة فايز  األولية

طلب جامعات تشمل هذه النشاطات مسابقات صحية بين . من مؤسسات القطاع الصحي األهليوشركائها  كافة األراض ي اللبنانية

اضافة الى تسيير عيادات نقالة لتلقيح األطفال في عدد من املناطق النائية وتنظيم نشاطات تثقيفية ترفيهية ومنظمات مجتمع أهلي و 

 . حلقات توعية وحملة إعلمية يعلن عنها في وقت الحق

 

 

  


