جایگزینی ( سوئيچ) واكسن خوراكی سه ظرفيتی فلج اطفال
با واكسن دو ظرفيتی
تذًثال اجزاي هؤفق تزًاهِ ريطِ كٌي آتلِ ،ساسهاى جْاًي تْذاضت در سال  8811تزًاهِ ريطِ كٌي جْاًي فلج اطفال
تا سال  0222را تصَية ًوَدّ .زچٌذ ّذف اٍليِ ريطِ كٌي تا سال  0222هحقق ًطذُ است ٍ ،لي هؤفقيت ّاي
فزاٍاًي تذست آهذُ است .تاقثل اس اجزاي تزًاهِ ريطِ كٌي  ،ساالًِ حذٍد ً 022222فز دچار فلج اطفال هي ضذًذ .
ايي تعذاد تِ  084هَرد در سال  258 ، 0282هَرد در سال  32 ٍ 0280هَرد در سال 0285كاّص يافتِ استّ .ن
چٌيي  ،تعذاد كطَرّاي پَليَآًذهيك اس  805كطَر در سال  8811تِ  2كطَر در سال  0280رسيذُ است.سزٍتيپ 0
در سال  8888ريطِ كي ضذُ ٍ سزٍتيپ  2در آستاًِ ريطِ كٌي است .در سال  ، 0285كطَر ًيجزيِ اس فْزست
كطَرّاي تَهي پَليَ خارج ضذ ٍ در حال حاضز تٌْا دٍ كطَر افغاًستاى ٍ پاكستاى تَهي فلج اطفال ّستٌذ.
ٍاكسي ا ًتخاتي تزًاهِ ريطِ كٌي فلج اطفال ٍ تزًاهِ گستزش ايوي ساسي ،قطزُ خَراكي پَليَ تَدُ است .ايي
ٍاكسي داراي دٍ عارضِ تسيار ًادر ٍلي جذي پَليَي فلجي ًاضي اس ٍاكسي ٍ پَليٍَيزٍس هطتق اس ٍاكسي است
كِ تا كاّص تعذاد هَارد فلج اطفال ًاضي اس ٍيزٍس ٍحطي  ،اّويت رٍسافشًٍي پيذا كزدُ اًذ.
در سال  0280هجوع جْاًي تْذاضت ،ريطِ كٌي فلج اطفال را يك تزًاهِ اضطزاري تزاي سالهت جاهعِ جْاًي قلوذاد
كزدُ ٍ اس دتيزكل ساسهاى جْاًي تْذاضت ،طزاحي راّثزدي جاهع تزاي ريطِ كٌي رادرخَاست كزد.
تزًاهِ راّثزدي گام ًْايي ريطِ كٌي فلج اطفال  0282-0281در صاًَيِ  0282تَسط ّيات اجزايي ساسهاى جْاًي
تْذاضت تِ تصَية رسيذ .تزاساس ايي تزًاهِ تايذ توام اًَاع قطزُ خَراكي فلج اطفال طثق يك تزًاهِ سهاى تٌذي
ضذُ قطع ضًَذ.دراٍليي هزحلِ ٍ ،اكسي خَراكي سِ ظزفيتي تثذيل تِ ٍاكسي دٍ ظزفيتي ( حاٍي سزٍتيپ )8ٍ2
خَاّذ ضذ .ايي اقذام در حزكتي ّواٌّگ ٍ ّوشهاى درسطح جْاى اس  83آٍريل تا اٍل هِ 0284اًجام خَاّذ ضذ.
ايي تزًاهِ در تْوي  8280در جلسِ كويتِ كطَري ايوي ساسي طزح ضذ ٍ تِ تصَية كويتِ هذكَر رسيذ .
طثق دستَرالعول ساسهاى جْاًي تْذاضت  ،كليِ كطَرّا هَظف ّستٌذ رٍسي را اس  83آٍريل تا اٍل هِ  0284تِ
عٌَاى «رٍس هلي سَئيچ» اًتخاب ًوايٌذ .در رٍس هلي سَئيچٍ ،اكسي خَراكي دٍ ظزفيتي فلج اطفال جايگشيي ٍاكسي
خَراكي سِ ظزفيتي خَاّذ ضذ .در ايزاى  ،ضٌثِ  0ارديثْطت  02( 8285آٍريل  ) 0284رٍس هلي سَئيچ خَاّذ تَد.
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