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اليوم هو اليوم العاملي للسل، وها حنن حنتفي به حتت شعار "إن لكل مريض أمهيته" ويدعو املكتب اإلقليمي 
ن من كشف حول اإلبالغ عن السل حىت نتمكَّالتشريعات الصحة العاملية لشرق املتوسط هذا العام لتحديث ملنظمة 

  .مجيع حاالت السل ومعاجلتها
ب للسل، ، أعلن روبرت كوخ عن اكتشافه للجرثوم املسب1882ففي الرابع والعشرين من شهر آذار/مارس عام 

يف تاريخ الطب، بل كان نقطة حتول يف فهمنا هلذا املرض الفتاك  وقد كان اكتشافه ذلك من األحداث الرئيسية
  .العصور ذي أحلق بالبشرية الويالت على مرال

ماليني  3وها حنن بعد مرور أكثر من مئة وثالثني عاماً على اكتشاف عقبة السل نعاين من الفشل يف كشف 
يف رة. وقد فاتنا يف العام املاضي حلاالت املقدأي حنو ثلث إمجايل عدد ا حالة جديدة من حاالت السل كل عام،

حاالت. لل اإلمجايلثلث العدد  وهو ما يتجاوز بقليل ،حالة جديدة من حاالت السل 000 250اكتشاف اإلقليم 
  .2012كما أنه مل يتم كشف ما يقرب من ثلثي العدد التقديري حلاالت السل اليت أصابت النساء عام 

هو الوصول إىل املاليني الثالثة من احلاالت اليت فاتنا تشخيصها،  2014العاملي للسل لعام  إن الشعار العاملي لليوم
  ورسالتنا إليكم يف إقليمنا هي "إن لكل مريض أمهيته".

  فها يف إقليمنا؟اشتكاحىت نكتشف احلاالت اليت فاتنا  ما الذي نقوم به
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لقد مت ، فللعمل برامج لديها خطط استراتيجية سليمة بلدان اإلقليم برامج وطنية قوية ملكافحة السل، لقد وضعت
ت إىل صلللحاالت، و للمعاجلة الناجحةالت عالية ظ اإلقليم على معدتنفيذ استراتيجية دحر السل بنجاح، فحافَ

  طيلة السنوات اخلمس املنصرمة. 88%
ة سل، وعاجلت بنجاح أكثر مليون حال 4.2وخالل السنوات العشرة املنصرمة، اكتشفت بلدان اإلقليم أكثر من 

  .1997مما كان عليه عام  %50ل الوفيات النامجة عن السل مبقدار ماليني منها، فاخنفض معد 3من 
األطراف املعنية يف رعاية مرضى السل  إلشراكل جهودها ، والربامج الوطنية ملكافحة السل تبذ2000ُومنذ عام 

ية الوطنية ملعاجلة السل وذلك يف إطار مبادرة يشترك فيها القطاع العام والقطاع اخلاص، وهي باتباع الدالئل اإلرشاد
احلاجة لبذل املزيد  . ومتس2006املبادرة اليت ما لبثت أن أصبحت مكوناً رئيسياً من استراتيجية دحر السل يف عام 

  مكافحة السل.ود يف جهإسهام مجيع األطراف املعنية  أمام من اجلهود إلفساح اال
إن أحد اإلجراءات اليت مل نتخذها حىت اآلن على الصعيد اإلقليمي وعلى الصعيد العاملي هو حتديث التشريعات 

الصحة العمومية لضمان اإلبالغ عن مجيع حاالت السل إىل النظام الصحي الوطين يف أسرع وقت بعد اخلاصة ب
منذ مطلع  لديها قوانني الصحة العمومية ذات الصلة مبكافحة السلح نقِّتلكثري من بلدان اإلقليم مل فاتشخيصها. 

ئة التشريعية الداعمة هلا دور كبري يف ضمان وتوثيق إسهام كل طرف مشارك يف النظام القرن العشرين، رغم أن البي
  الصحي.

عائقاً أمام  الغاإلب قف، كما جيب أن ال ياملطلقةية وينبغي أن يتم اإلبالغ عن حاالت السل وفق ظروف السر
اإلبالغ عن  يؤديحقوق املرضى يف اختاذ القرار حول من الذي سيعاجلهم، كما جيب اختاذ احليطة لضمان أال 

  لحق مبرضاه.الذي يحاالت السل إىل املزيد من الوصم 
شديدة،  ضة ملخاطرعلى البلدان أن حتسن من الكشف الفاعل للحاالت بني اموعات السكانية املعر أن كما

حاالت  مثل النازحني واألطفال واملعايشني لفريوس اإليدز. وسيساعد حتديث التشريعات اخلاصة باإلبالغ عن
  اإليدز يف حتقيق ذلك التحسن.

لنكرر القول بأن "لكل مريض أمهيته"، وأن بوسع كل منا أن يساعد املصابني بالسل على الوصول إىل الرعاية 
  .ماملناسبة هل

  م.وشكراً لك


