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  ١از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  جمهوری اسالمی افغانستان
  ت عامهحوزارت ص

 رياست دفتر مقام
  رياست روابط عامه

  

  اعالميه مطبوعاتی
  

  روز جهانی صلح فرصت خوب برای کودکان افغان در واليات نا امن کشور است
  

يت  وال۶ سال در ۵  مليون کودک زير ٧.١ هزار کارمند صحی و رضا کار قطرات واکسين را به دهن ١٢بيشتر از 
  کشور ميريزند

  
 وزارت صحت عامه افغانستان امروز يک کارزار سه روزه ای واکسيناسيون ضد فلج :١٣٨٧ سنبله ٣١، کابل

.  سنبله آغاز و تا سه روز ادامه دارد٣١اين دور کارزار به تاريخ .  واليت کشور به راه انداخت۶اطفال را رسمْا در 
جهان، يونسف و جامعه کمک دهنده بين المللی اين کارزار در همکاری با سازمان صحی وزارت صحت عامه 

 را به راه مياندازد تا از يک طرف معافيت در وجود کودکان در برابر مرض پوليو به سطح) کمپاين (معافيت دهی 
با .  باال نگهداری شده و از طرف ديگراز گردش و ورود ويروس وحشی پوليو در افغانستان جلوگيری به عمل آيد

  . آوردن اين دو مقصد و ادامه آن افغانستان ميتواند به زودی حالت ريشه کنی پوليو را به دست آوردبدست
  

 ۶ سال در ۵  مليون کودک زير ٧.١ هزار کارمند صحی و رضا کار قطرات واکسين را به دهن ١٢بيشتر از " 
ذشته  ولسوالی شامل اين عمليات است که بنا بر شرايط خا۶۶. واليت کشور ميريزند ص امنيتی بعضی کودکان در 

خوشبختانه روز جهانی صلح يک فرصت طاليی را برای همه خانواده ها . از پوشش واکسيناسيون محروم مانده اند
درين واليات ايجاد کرده است تا کودکان شانرا بر ضد مرض فلج اطفال واکسين کنند و در تماس با کارمندان صحی 

 .يد محمد امين فاطمی وزير صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان اظهار کردندداکتر سرا اين موضوع " باشند
ان، کندهارو هلمند از جمله واليات آسيب پذير کشور در مقابل : " ايشان افزودند رهار، فراه، ارز واليات لغمان، نن

ن هستيم که ريشه کنی پوليو در سطح برنامه ريشه کنی پوليو بوده که با تطبيق اين دور فوق العاده کمپاين ما مطمئ
ما از همه افغانها، کارمندان صحی و همکاران عرصه صحت تقاضا ميکنيم که هر . مملکت شتاب بيشتر اختيار ميکند

نوع همکاری و حمايت را دراين راستا مبذول دارند تا همه کودکان زير پنج سال درين مناطق محروم و مستحق درين 
  ".سه روز واکسين شوند

  
زارش داده شده است١۶تا فعال ) ٢٠٠٨اول جنوری  (١٣٨۶ جدی ١٠از   . واقعه پوليو از تمام افغانستان 

 
 USAIDمرهون بسياری از شرکای صحی از قبيل دستآورد های صحی خود را وزارت صحت عامه افغانستان 

 سازمان صحی جهان، ،)روپايیکمسيون ا (EC ، بانک جهانی ،)امريکا اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده(
  .ميداندو بسياری موسسات و کشور های دنيا  GAVI  ،Rotary International ،JICA،يونسف

  
  :برای معلومات بيشتر در باره فعاليت های وزارت صحت عامه به آدرس انترنيتی ذيل مراجعه نماييد

fa.gov.moph.www://http 
  : در تماس شويدسخنگوی وزارت صحت عامهجهت معلومات بيشتر لطفًا با 

  دوکتور عبداهللا فهيم
  ٠٧٠٠٢٧٦٣٤٠: موبايل

  ٠٧٩٨٩٣١٨٨۶  
 com.@yahoo٧٧٧fahima: پست الکترونيکی

 


