
حملة يوم السل العالمي 2011

في حركتـنـا 
لمكـافحة 

الـســـــل 
الــتـحــّول من 

مكـــافـحته إلـى 
الـتـخـلص منه

عندما يحل يوم السل العالمي 2011 سندخل العام الثاني من حملة 
مدتها سنتان شعارها في حركتنا لمكافحة السل، وهدفها إلهام 

االبتكار في مجالي بحوث السل ورعاية مرضاه.

وتحثنا حملة هذا العام على النظر إلى مكافحة السل من زاوية جديدة 
تمامًا وهي أن تكون كل خطوة نتخذها خطوة نحو التخلص من 

السل.

وتستلهم هذه الحملة أفكارها من األغراض واألهداف الجديدة التي 
تنشدها الخطة العالمية لدحر السل 2011-2015 أال وهي التحّول من 

مكافحة السل إلى التخلص منه، وهي الخطة التي وضعتها شراكة 
دحر السل في تشرين األول/ أكتوبر 2010 وحددت فيها ألول مرة جميع 

الثغرات البحثية التي يتعين سدها للتمّكن من تزويد األسواق باختبارات 
التشخيص السريع للسل ومقررات عالجية أسرع ولقاح ناجع تمامًا. كما 

تبين هذه الخطة للبرامج الصحية العمومية كيفية توجيه خدمات 
الرعاية لجميع مرضى السل، بما في ذلك كيفية تحديث مختبرات 

التشخيص واعتماد االختبارات التي أحدثت ثورة في اآلونة األخيرة في 
مجال تشخيص السل.



ّ

لقد حان الوقت لتذليل العقبات التي تعرقل تحرر العالم من السل.
تسهم برامج مكافحة السل في جميع أنحاء العالم في إنقاذ ماليين األرواح في كل عام، ولكن 

البد لنا من تسريع أنشطتنا. ألننا لو فشلنا في زيادة وتيرة عملنا اليوم ألصيب نحو 40 مليون 
نسمة بالسل ولمات ما ال يقل عن 8 ماليين نسمة هدراً من اآلن حتى عام 2015. وإن كان السل 

مرض قائم منذ القدم فقد أصبح عالجه ممكنًا بما ال يبرر ترك أي شخص يموت بسببه في القرن 
الحادي والعشرين.

لقد حان الوقت لوضع برنامج بحثي جديد وطموح.
لقد وفرت لنا البحوث التي أجريت في اآلونة الماضية وسائل تشخيص جديدة وسريعة سُتطرح 

في األسواق في هذا العام. وستخطو بنا بحوث إضافية إلى الخطوة الحاسمة التالية وهي 
إمكانية إجراء اختبار سريع في أي موقع يوفر خدمات الرعاية الصحية األساسية، ألن هذا االختبار 

ال يتطلب إال القليل من المعارف التقنية. ومن المتوقع استحداث أدوية جديدة لمكافحة 
السل المقاوم لألدوية المتعددة. ولو ازداد االستثمار فيها ألصبحت متاحة بأسرع ما يمكن. 

ولن نتمكن من التخلص من السل دون استحداث لقاح مأمون وناجع لوقاية الناس من هذا 
المرض أيًا كانت أعمارهم، ولكن البحوث الخاصة بذلك اللقاح التزال تعاني من نقص كبير في 

التمويل. وحبذا لو عزز الممولون إسهامهم في هذه البحوث اليوم من أجل بلوغ غٍد ال يموت 
فيه أي شخص بالسل.

لقد حان الوقت ألن تصل برامج الصحة العمومية إلى جميع مرضى السل.
ال تصل خدمات التشخيص الدقيق وخدمات الرعاية المناسبة إال إلى ثلث المصابين بالسل. 

فالبد لتنظيمات المجتمع المدني وهيئات الرعاية الصحية - بما فيها التابعة للقطاع الخاص - 
والشركات التجارية من العمل يداً في يد إلتاحة خدمات الرعاية لجميع مرضى السل. ويقتضي 

تحقيق هذا الهدف أيضًا تحديث المختبرات وضمان الحصول على أدوية رفيعة الجودة واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لحشد موارد إضافية.

لقد حان الوقت لتحديد أهداف جديدة وطموحة في مجال عالج السل 
المقاوم لألدوية المتعددة.

إننا نعلم ما هو مطلوب لتعزيز عالج المصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعددة: التزام 
قوي من قَِبل الحكومات، وإمدادات موثوقة من األدوية الرفيعة الجودة، وقوى عاملة صحية 

ومجتمعات محلية متفانية. وفي مقدورنا بلوغ أهداف الخطة العالمية لدحر السل 2011-2015، بل 
وتجاوزها أيضًا. وبحلول عام 2015 ينبغي أن يستفيد جميع المصابين بالسل المقاوم لألدوية 

المتعددة من خدمات التشخيص الدقيق والعالج الناجع.

لقد حان الوقت للمضي بسرعة نحو عالم ال يموت فيه أي شخص بسبب 
السل المصحوب بفيروس األيدز.

إن مرامينا واضحة. فمن المتوقع بحلول عام 2015 أن يموت نصف المصابين بالسل المصحوب 
بفيروس األيدز. وعليه البد من تحري فيروس األيدز لدى جميع مرضى السل، وتحري السل لدى 

جميع حملة فيروس األيدز المستفيدين من خدمات الرعاية. كما ينبغي أن يستفيد جميع 
المتعايشين مع فيروس األيدز من الوقاية من السل أو من عالج بأدوية مضادة للسل، حسب 

الحالة. وقد حان الوقت في عام 2011 لنكثف العمل من أجل إتاحة الخدمات الالزمة لجميع 
المصابين بالسل المصحوب بفيروس األيدز.
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