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ھﻣﮑﺎران ﮔراﻣﯽ
ﺧﺎﻧم ھﺎ و آﻗﺎﯾﺎن
ﻣﺎ اﻣروز روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ را ﺑﺎ ﭘﯾﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ "ﻣﺎﻻرﯾﺎ را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﺎﯾﺎن دھﯾم" ﺟﺷن ﻣﯾﮕﯾرﯾم .ﻣوﺿوع روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ زﻣﯾﻧﮫ
ﻣﺷﺗرﮐﯽ را ﺑرای ﮐﺷورھﺎ ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﺧود را در ﮐﻧﺗرل ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﻧد و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧود را در ﻣﺗن
ﺟﮭﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ،ﯾﮑﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣن ﻣﺎﯾﻠم ﻓرﺻت را ﻣﻐﺗﻧم ﺷﻣرده و از ﺗﻼﺷﮭﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ وزارت ﺑﮭداﺷت ،درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و
ﺷرﮐﺎﯾش در ﻧﯾل ﺑﮫ ھدف ﺣذف ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧم .اﯾران ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ اراده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾدار ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھدﻓﻣﻧد ،روﯾﮑردھﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻓﻧﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ،ﺑﺎ وﺟود ﺗﻐﯾﯾر
وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺑﯾﻣﺎری و وﺟود ﻣﺧﺎطرات ﺑﯾروﻧﯽ ،ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ دوﺑﺎره ﺑﯾﻣﺎری ،ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت.
از ﻧﮕﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ ،و ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ  ۶٫٢ﻣﯾﻠﯾون زﻧدﮔﯽ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﺳﺎل  ،٢٠٠٠ﻣرگ و ﻣﯾر ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺗﺎ  ۶٠درﺻد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٠ﺗﺎ  ۵٧ ،٢٠١۵ﮐﺷور ﻗﺎدر ﺑوده اﻧد ﺷﻣﺎر ﻣوارد ﻣﺎﻻرﯾﺎ را ﺗﺎ  ٧۵درﺻد ﮐﺎھش دھﻧد.
ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑﺎزﮔﺷت در ﺳﻼﻣت را دارد :ﺑﮫ ازای ھر ﯾﮏ دﻻر ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﮐﺎھش و ﺣذف
ﻣﺎﻻرﯾﺎ ،ﺗﺎ  ۶٠دﻻر ﻣﻧﻔﻌت ﻋﺎﯾد ﻣﯾﺷود.
ﺣذف ﻣﺎﻻرﯾﺎ دﻧﯾﺎ را ﺑرای ﻧﺳﻠﮭﺎی آﯾﻧده ﺑﮫ ﻣﮑﺎن اﻣن ﺗری ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﮐرد و ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺗن از ﻣردم اﻣﮑﺎن دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی
ﺑﺎﻟﻘوه ﺷﺎن را ﻓراھم ﺧواھد ﮐرد .ﺣذف ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ھدف ﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣورﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت.

آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧم ھﺎ،
در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ،ﺗﻌداد ﻣوارد ﻗطﻌﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ از  ٢ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﮫ  ١٫۵ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در ﺳﺎل  ٢٠١۴ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت .دو ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ دارﻧده  ٩١درﺻد از ﻣوراد ﻣﺎﻻرﯾﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١۴ھﺳﺗﻧد ،ﺳودان ) ٧٢درﺻد( و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ) ١٩درﺻد(.
ھﻔت ﮐﺷور ﺷﺎﻣل اﯾران ،ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٠٠٠ﺗﺎ  ،٢٠١۴ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺑﯾش از  ٧۵درﺻدی ﻣوارد ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺷده اﻧد.
در اﯾران ،ﺷﻣﺎر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣﺎﻻرﯾﺎی ﺑوﻣﯽ در ﺳﺎل  ١۵۶ ،٢٠١۵ﻣورد ﺑوده ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ  ١٣ﻣورد ﻓﺎﻟﺳﯾﭘﺎروم ﺑوده اﺳت و اﯾن
ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﮐﺎھﺷﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺣﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل  ٢٠١۴اﺳت.

طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ،وزارت ﺑﮭداﺷت اﯾران ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻣﮏ ﺷرﮐﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ذﯾﻧﻔﻌﺎن ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻣﺎﻻرﯾﺎ را ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧده
و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ﺗوان درﻣﺎن و ﺗﺷﺧﯾص ،ﭘﺎﯾش ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﺣﺷره ﮐش ھﺎ و اﻋﻣﺎل ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی ﮐﻧﺗرل ﻧﺎﻗل ،ﭘﯾﺎده ﻧﻣوده
اﺳت.
ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﺷﯾﺎری ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ در ﺗﻣﺎم زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺗﻘوﯾت ﺗوان در ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ وﺟود دارد .ﻣدﯾرﯾت
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﻧﺎﻗﻠﯾن ﯾﮑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﯾن ﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوﺟﮫ و ھداﯾت وﯾژه از ﺳوی وزارت ﺑﮭداﺷت اﺳت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ اوﻟﯾﮫ ﺑرای
ﺗﺎﺳﯾس ﯾﮏ واﺣد ﮐﻧﺗرل ﻧﺎﻗﻠﯾن ،ﺗﺣﻘق ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ اراده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ﺑﺧﺷﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر در
ﺳطﺢ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻏذا و ﺑﮭداﺷت اﺳت.
ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾدار ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺎﻻرﯾﺎ و ﺗﺷﮑﯾل ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻼﯾد از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺧﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
در آﯾﻧده ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد روﯾﮑردھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣورو ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی ﻣردم ﻣدار ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳﻌﮫ داده ﺷوﻧد ﺗﺎ ﮐﺷف زود ھﻧﮕﺎم و
درﻣﺎن ﮐﺎرآﻣد ،ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺷﯾﮫ ای و ﺳﯾﺎر ،ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﯾن ﻣرزی و ﻣﮭﺎﺟرﺗﮭﺎی ﭘﻧﮭﺎن را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
از دﯾﮕر ﻣوارد ﻣﮭم ﺑرای وزارت ﺑﮭداﺷت ﺗﺑﯾﯾن ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﺧروج ﻣﺷﺧص اﺳت زﯾرا ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ "ﮔﻠوﺑﺎل ﻓﺎﻧد" ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺳﺎل ﺑﮫ
اﺗﻣﺎم ﺧواھد رﺳﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اھﻣﯾت اﺳت ﭼون ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎھده روﻧدی ﻋﮑس ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﺑدﺳت آﻣده در ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ وﺟود ﻧدارد و اﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوﺟﮫ وﯾژه وزارت ﺑﮭداﺷت و  CCMﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﯾران ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی ھدف ﺑرای ﺣذف ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾران ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٧ﺑﮫ اﯾن ھدف دﺳت ﯾﺎﺑد و ﻣﮭم
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﻧﻣود .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣوزه ﺳﻼﻣت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻌﮭد
ﺑﺎﻻی ﺧود را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺣﻔظ ﻧﻣوده و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﺎﻣل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﺟدﯾد در ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎری ،ﺗﻘوﯾت
ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی ﺟدﯾد در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺗﮭﺎی در ﺣﺎل ﺑروز در ﺑراﺑر ﺣﺷره ﮐﺷﮭﺎ و داروھﺎ ،را
ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.

آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧم ھﺎ،
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ،آرزوی ﻧﺷﺳﺗﯽ ﻣوﻓق ﺑرای ﺷﻣﺎ دارم و دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺷﻣﺎ در ﺣذف ﻣﺎﻻرﯾﺎ و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯾﮕوﯾم.
ﺑﻌﻧوان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭداﺷت ،ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را در ﭘﯾﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ وزارت ﺑﮭداﺷت در ﺗوﺳﻌﮫ و ﻣﺳﺗﻧدﺳﺎزی ﺗﺟﺎرب اﯾران ﺑﻌﻧوان
ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ و ﺟﺷن ﮔرﻓﺗن روز ﻣﺎﻻرﯾﺎی ﺳﺎل  ،٢٠١٧زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾران ﻣﺎﻻرﯾﺎ را ﺣذف ﻧﻣوده اﺳت ،اﻋﻼم ﻣﯾدارﯾم.

