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التحصين ،قد ينقذ حياة طفلك!
في العصر الحديث ،بات اللقاح من الركائز األساسية لصحة
األطفال وتقوية المناعة لديھم للحؤول دون تعرضھم ألمراض
قد تقضي عليھم أو قد تؤثر على صحتھم وتخلق لھم حالة
صحية دائمة قد يحتاجون بعدھا إلى رعاية لمدى الحياة.
يتلقى األطفال قبل بلوغھم عامھم األول لقاحات مختلفة
لتحصينھم ضد األمراض التي قد تصيبھم في الطفولة ،وبعض
ھذه اللقاحات يتطلب تناول أكثر من جرعة .يشير الجدول رقم
 1إلى وجود تفاوت في عدد الجرعات التي يتلقاھا األطفال ،إذ
تنخفض نسبة األطفال الملقحين من جرعة إلى أخرى .على
سبيل المثال ،انخفضت عدد الجرعات التي تناولھا األطفال
المحصنين ضد اللقاح الخماسي من  %83في الجرعة األولى
إلى  %71في الجرعة الثالثة.

تتفاوت نسبة األطفال المحصنين بلقاح الحصبة بين منطقة
وأخرى ،والرسم البياني رقم  1يبرز ھذا التفاوت بشكل واضح
حيث نسبة األطفال المحصنين في محافظة لبنان الشمالي متدنية
مقارنة مع باقي المحافظات مع نسبة تصل إلى  %59في كل
من عكار والمنية – الضنية والتي تعتبر من المناطق التي
تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية.
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الحصبة ،تفاوت بارز
يعتبر فيروس الحصبة من األمراض الخطيرة التي تؤدي في
بعض األحيان إلى التھابات في األذن والرئة والتي بدورھا قد
تؤدي إلى وفاة الطفل.
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االبتدائي بدون تعليم

إن تعليم المرأة والمستوى الثقافي يرفعان من درجة الوعي
لديھا لتفادي بعض المشاكل المتعلقة بصحة الطفل .والرسم
البياني رقم  2يبرز بشكل واضح بأنه كلّما ازدادت نسبة التعليم
لدى المرأة ،ازدادت نسبة األطفال المحصنين بلقاح الحصبة.
تبلغ نسبة األطفال المحصنين للمرأة التي لم تتلق أي تعليم
 %65فقط ويبقى  %35من األطفال غير المحصنين عرضة
لمخاطر فيروس الحصبة.

قد تختلف األسباب التي تحول دون تلقي الطفل اللقاحات
الالزمة لحمايته ولوقايته من األمراض الخطيرة ،فعلى الرغم
من حمالت التوعية التي تقوم بھا وزارة الصحة ،واللقاحات
المجانية ،ما زلنا نشھد أطفاالً غير محصنين ضد أمراض
الطفولة .وربما يستدعي ھذا األمر البحث في مجاالت ّ
تدخل
جديدة تسھم بالتوعية على أھمية مفھوم الصحة الوقائية.
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