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 البرنامج الوطني للتلقيح
 

 في التقليص من نسبة     1979ساهم البرنامج الوطني للتلقيح الذي انطلق في سنة          

المراضة وفي نسبة وفيات األطفال الناتجة عن األمراض المستهدفة التي تراجعت بصفة             

 .تفى العديد من هاته األمراض منذ بداية التسعيناتهامة واخ
 

تطورت أهداف البرنامج الوطني للتلقيح بعد أن انخرطت بالدنا في استراتجيات ترمي              

للقضاء على بعض األمراض المستهدفة مثل شلل األطفال والكزاز الوليدي والحصبة وقد            

 : بناءا على المعطيات التالية  تم  فعال بلوغ هذه األهداف
من األطفال قبل بلوغهم سن      %  95تحقيق نسب تغطية مرتفعة بكل  التالقيح فاقت           -

 .الدراسة مع محو الفوارق بين الوسطين الحضري والر يفي
 معطيات أنشطة الترص د التي تعتمد التأكيد المخبري لكل  الحاالت المشتبهة والترصد             -

ى مطابق لجل مقاييس الجودة      النشيط لألمراض المستهدفة بالتالقيح الذي بلغ مستو        

 .المعتمدة من طرف منظ مة الصح ة العالمي ة
 

المحافظة على هاته المكاسب يقتضي مواصلة دعم محاور البرنامج الوطني للتلقيح           

 :الر ئيسي ة وهي 
 تحقيق نسب تغطية مرتفعة بتوفير الل قاحات وتوزيعها من خالل سلسلة تبريد ناجعة مع              -

 .ر ف في التالقيح والتحك م في كلفتهاالحرص على حسن التص
 ضمان جودة خدمات التلقيح من خالل أنشطة المتابعة والترصد والتقييم المتواصل              -

لمعطيات الترصد من خالل المؤش رات الوبائي ة والمخبري ة وذلك لتوثيق ما يحقق من               

 .أهداف وتدارك النقائص المسج لة
على غرار ما   (يم جدوى تحيين روزنامة التالقيح       القيام بجمع المعطيات الضروري ة لتقي     -

أو ")  ب" من تغيير في مواعيد التلقيح ضد  التهاب الكبد الفيروسي صنف             2006تم  سنة   



 إضافة لقاح الحميراء في نطاق خط ة        2005إضافة تالقيح جديدة، علما وأن ه تم  سنة         

 .ة الدائمة لدى الولدانترمي للوقاية من الحميراء الخلقي ة بصفتها أحد أسباب اإلعاق
 :أهم اإلنجازات 

 1994عدم تسجيل أية إصابة بالدفتيريا منذ سنة  -
 1993منذ سنة  استئصال فيروس شلل األطفال -
 )1996( القضاء على الكزاز الوليدي  -
 2003القضاء على الحصبة منذ سنة  -
 2000تضائل حاالت السعال الديكي منذ سنة  -
 .السل لدى األطفالالتخفيض في نسبة اإلصابات بمرض  -
  في الروزنامة الوطنية للتلقيح2005إدراج اللقاح ضد الحميراء سنة  -

 
 بالنسبة لكل األطفال قبل تجاوز السنة       %97لقد تحققت نسبة التغطية بكل التالقيح تفوق         

 الثانية من العمر مع محو الفوارق بين الوسطين الريفي والحضري 
 

لتالقيح خاصة في ما يتعلق بإعطاء الجرعة األولى من         كما تم تحيين الروزنامة الوطنية ل     

  "2000التهاب الكبد الفيروسي ابتداء من سنة " تلقيح  
 
 الوطنية للتلقيحالروزنامة
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