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الوقاية خير من العالج

الوطني  باألسبوع  العالم  دول  كباقي  املغرب  يحتفل 
من  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنته  الذي  للتمنيع 
28 أبريل من كل سنة. ويعتبر هذا البرنامج  21 إلى 
املستوى  على  البرامج  أجنح  من  للتمنيع  الوطني 
مبنظمة  دفع  مما  النامية،  والدول  واإلفريقي  العربي 
قدوة على  املغرب وجعله  تهنئة  إلى  العاملية  الصحة 

الصعيد العاملي.

نشير  للتمنيع  الوطني  البرنامج  إجنازات  أهم  ومن 
وانقراض  الوطني  املستوى  على  التغطية  أهمية  إلى 
بعض األمراض وكذلك الصدارة اإلقليمية واجلهوية في 
الوطنية  فالتغطية  وهكذا،  جديدة.  تلقيحات  إدخال 
املائة على  95 في  التلقيح لألطفال، تفوق  في مجال 
على  وميدانية  دولية  شهادات  مع  الوطني  املستوى 
جودة  على  )للحفاظ  التبريد  وسلسلة  التوزيع  جودة 
تلقح  التي  لألطر  العالية  الكفاءة  وكذلك  اللقاح(، 
األطفال خصوصا ممرضات وممرضي الصحة العمومية.

هذه الكفاءة العالية املدعومة من طرف اجلهات العليا 
في البالد أدت إلى نتائج باهرة كانقراض الدفتيريا وكزاز 
املواليد ومرض الشلل وكذلك االنخفاض احلاد في عدد 
الوطني  البرنامج  يشملها  التي  بامليكروبات  املصابني 
واحلميراء  والكزاز  )بوحمرون(  كاحلصبة  للتمنيع 
اخلطيرة  واحلاالت  األطفال  عند  »ب«  الكبد  والتهاب 

عن  الناجتة  )امليناجنيت(  السحايا  والتهاب  السل  لداء 
»الهيموفيلوس«. 

على  سبقا  املغرب  حقق  املاضيتني  السنتني  وفي 
املستوى اإلقليمي بإدخاله في 2010 للقاحني جديدين 
اإلسهال  ضد  اللقاح  وهما  الوطني  برنامجه  في 
وخاصة اللقاح ضد اجلرثومة األكثر فتكا باألطفال دون 

اخلامسة : جرثومة البنوموكوك اخلطيرة.

يعد  )روطافيروس(  اإلسهال  ضد  اللقاح  كان  فإن 
اللقاح  فإن  اإلسهال،  ضد  الوطني  للبرنامج  تكميليا 
في  األساسية  الوسيلة  حقا،  يعد  البنوموكوك  ضد 
محاربة هذه اجلرثومة، خاصة أنها أظهرت في السنني 
وعلى  احليوية.   للمضادات  شديدة  مقاومة  األخيرة 
البنوموكوك  التلقيح ضد  بداية  بعد سنة واحدة من 
فقد وصلت التغطية الوطنية بهذا التلقيح لألطفال 
الشهر  )في  التلقيح  من  الثالثة  احلقنة  تلقوا  الذين 
الثاني عشر من العمر( بلغت مستويات عالية، مكنت 
اخلطيرة  بالتعفنات  اإلصابات  من  احلاد  التقليص  من 
 15 من  أقل  عمرهم  الذين  الرضع  عند  للبنوموكوك 
شهر وخاصة انخفاض عدد اإلصابات بالتهاب السحايا 
اللذين يعتبران من  الرئوي احلاد  )امليناجنيت( وااللتهاب 

أهم أسباب وفيات الرضع في املغرب.

نجاح كبير للبرنامج الوطني
الحد من وفيات أطفالنا يحتاج إلى تلقيح ضد إصابة الرئة بالبنوموكوك

املغرب يحتفل باالأ�سبوع 
العاملي للتلقيح )التمنيع(

ذ. أحمد عزيز بوصفيحة
أستاذ طب األطفال و املسؤول 
عن وحدة املناعة السريرية 
مبستشفى األطفال بالدار 
البيضاء
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في  املوجودة  البنوموكوك  ضد  اللقاحات  هي  ما 
املغرب ؟

من  نوعان  هناك   : بوصفيحة  عزيز  أحمد  الدكتور 
األول  املغرب،  في  البنوموكوك  الفعالة ضد  اللقاحات 
يحمي  واآلخر  البنوموكوك  من  أنواع   10 ضد  يحمي 

ضد 13 نوع من هذه اجلرثومة اخلبيثة.

اللقاحان متكافئان وهل ميكن استعمال  هل هذان 
الواحد مكان اآلخر ؟

وال  متكافئان  غير  فإنهما  عالية،  جودتهما  كانت  إذا 
الذين  فاألطفال  اآلخر.  مكان  الواحد  استعمال  ميكن 
إمتام  ميكنهم  ال  اللقاحني،  من  بنوع  التلقيح  بدؤوا 

التلقيح بالنوع اآلخر.

 13 ضد  يحمي  لقاح  على  يتوفر  املغرب  إن  قلتم 
فما   ،10 يحمي ضد  واآلخر  البنوموكوك  من  جرثومة 
التي ال توجد في  الثالثة  النوعية لألنواع  هي اإلضافة 

اللقاح الذي يحمي ضد 10 أنواع من البنوموكوك ؟

اإلضافة جد مهمة وتشكل قفزة نوعية ضرورية حلماية 
باملركز  مغربية  دراسة  أظهرت  فلقد  املغرب.  أطفال 
األمراض  مصلحة  بني  بتنسيق  رشد  ابن  اإلشفائي 
التعفنية لألطفال و مختبر اجلراثيم أن اللقاح ضد 13 
نوع يحمي ضد 92 باملائة من مجموع البنوموكوك ذي 
املقاومة الشديدة ضد املضادات احليوية و الذي اكتشف 
عند األطفال دون اخلامسة. في حني أن اللقاح ضد 10 
النوع اخلطير من  78 باملائة من هدا  أنواع يحمي ضد 
 86 أن  أظهرت  الدراسة  نفس  أن  كما  البنوموكوك. 
اكتشف  الذي  البنوموكوك  من  19أ  النوع  من  باملائة 
عند األطفال املغاربة له مقاومة شديدة ضد املضادات 
احليوية. هذا النوع 19أ اخلطير الميكن حماية أطفالنا 

ضده إال باللقاح ضد 13 نوع.

 13 ضد  يحمي  الذي  التلقيح  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  و 
على  وحده  يتوفر  بأنه  يتميز  البنوموكوك  من  نوع 
حتى  استعماله  على  يؤكد  الذي  العلمي  اإلثبات 
السن اخلامسة عند الطفل )فقط حتى السن الثانية 
اإلثبات  وكذلك  أنواع(   10 ضد  يحمي  للذي  بالنسبة 
العلمي على احلماية من التهابات الرئة بالبنوموكوك. 
أن مرض  العاملية  الصحة  بحوث منظمة  أثبتت  قد  و 
أكثر  وفيات  في  يتسبب  الذي  املرض  هو  الرئة  التهاب 

عدد من األطفال دون اخلامسة في العالم. 

إن جولة بسيطة في الصيدليات تكشف على أن ثمن 
التلقيح الذي يحمي ضد 10 أنواع أقل من ثمن الذي 

يحمي ضد 13 نوع، فهل الفرق في الفعالية كبير؟

نعم، الفرق في الفعالية كبير جدا، ألن التلقيح الذي 
يحمي ضد 13 أنواع من البنوموكوك يحمي أكبر عدد 
من أطفالنا  وخاصة أن هذه اجلراثيم تعتبر من أخطر 
األنواع على حياة األطفال. فإذا أضفنا إلى هذه الفعالية 
الكبيرة أنه في البرامج الوطنية حيث تشتري الدولة 
كميات كبيرة من اللقاح حلماية األطفال، فإن الفرق بني 

اللقاحني ال يتعدى في الغالب 20 درهم.

ضروري  البنوموكوك  ضد  اللقاح  يعتبر  حد  أي  إلى 
لألطفال ؟

إن هذا اللقاح ضروري وحيوي وفرضته منظمة الصحة 
وذلك  الوطنية  البرامج  ضمن  يكون  لكي  العاملية 
األطفال  عند  واإلعاقات  الوفيات  عدد  من  للتقليص 
بنسبة مرتفعة. لذى ننصح أن يجتهد اآلباء في تلقيح 
أبنائهم ضد هذه اجلرثومة اخلبيثة، البنوموكوك، سواء 
في القطاع احلر أو ضمن البرنامج الوطني للتمنيع في 

املراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.   ●

حاوره الطبيب املصطفى مالولي

التلقيح للكبار اأي�سًا!
أهم هذه التلقيحات ؟ 

ͳ.تلقيحات ما قبل الزواج
ͳ التلقيح للوقاية من سرطان عنق الرحم لكل

الفتيات قبل أول عالقة جنسية
ͳ التلقيح للوقاية من إلتهاب الكبد الفيروسي

»ب« 
ͳ التلقيح ضد مرض احلميراء
ͳ التلقيح ضد الزكام
ͳ التلقيحات قبل السفر

ͳ تلقيح العاملني في قطاع الصحة
ͳ التلقيح ضد »داء الكلب« الواجب استعماله

بعد عضة كلب مسعور.
ͳ التلقيح ضد بكتيريا »البنوموكوك« الواجب

استعماله عند األشخاص الذين استأصل 
طحالهم وعند بعض مرضى الكلي واجلهاز 

التنفسي.
ͳ التلقيح ضد داء »البرمييات« عند األشخاص

في املناطق التي توجد فيها فئران.

وحده اللقاح ضد 13 
نوع من البنوموكوك 

يتوفر على اإلثبات 
العلمي للحماية 

من التهابات الرئة 
بالبنوموكوك.

و قد أثبتت بحوث 
منظمة الصحة 

العالمية أن مرض 
التهاب الرئة هو 

المرض الذي يتسبب 
في وفيات أكثر عدد 

من األطفال دون 
الخامسة في العالم.

من حوار مع األستاذ عبد الفتاح شكيب. مجلة الصحة أوالً، عدد ماي 2012


