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 Уважаеми приятели, 
 
 Повече от 25 години, ротарианците са поели обещание за постигане на  защита на всички 
деца по света от детски паралич. Ние сме се ангажирали да изпълним една много важна цел за 
един свят без полиомиелит  
 Главно благодарение на усилията на ротарианците кампанията “Глобалната инициатива  
за изкореняване на Полиомиелита”  е "близо" до тази крайна цел.  
 В началото на програмата с 350 000 нови болни всяка година, днес случаите на 
заболяване са намалели с 99 %. Остава още съвсем малко до изпълнение на целта 
 През първите десет месеца на 2012 г, до 17 октомври, случаите на Полиомиелит по света 
продължават да  намаляват и до този момент те са всичко 171 нови болни. Остават смо три 
ендемични страни (Афганистан, Нигерия и Пакистан).  
 ЧАД е единствената страна с внесена инфекция с 5 заболели.   
 За пръв път Денят на Полио ще се чества, когато Индия е свободна от вируса 
 Ротари е инвестирала над 1.2 млрд. US $, като част от глобална инвестиция от над $ 9,5 
млрд. долара за ликвидирането на полиомиелита. В резултат на тази инвестиция е че честотата 
на полиомиелита е на най-ниското ниво от всякога до сега.   
 И все пак критичен недостиг на финансиране заплашва този напредък, тъй като се 
работи за да се достигане до най-уязвимите деца в най-трудните места. 
 Ротари Интернешънъл поема нов ангажимент през следващите три години да финансира 
със 75 милиона щатски долара, Глобалната инициатива за отстраняване на полио вируса (GPEI). 
 Ангажиментът беше обявен през септември т.г. на среща високо равнище на страните 
застрашени от полиомиелит, свикано от генералният секретар Бан Ки-мун по време на 
генералната Асамблея на Обединените нации в Ню Йорк. 
 Правителствата трябва да увеличат и спазват своите ангажименти за ликвидиране на 
полиомиелита, ако искаме да постигнем нашата цел за свят без полиомиелит, каза ПРИП 
Уилфрид Уилкинсън, председател на фондация Ротари в своята реч пред Асамблеята на ООН.  
 Ние сме в истинска повратна точка, за успех най-близо, отколкото когато и да е. Ние 
трябва да се възползваме от предимството, като действаме незабавно, или има опасност да се 
провали нашето обещание към децата на света. 
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 Въпреки, че дивият полиовирус е ендемично само в Афганистан, Пакистан и Нигерия, 
другите страни все още са изложени на риск за повторно предаване на вируса чрез "внос" от 
ендемичните. 
 Демонстрирайте подкрепа за кампанията на Ротари “Изкореняване на Полиомиелита 
Сега” и насърчете  Ротари във вашите клубове чрез планиране на събитие около Световния 
Полио Ден,  24 октомври да подпомогнат кампанията 

  
Топ 5 причини 
да се изкорени 
детски паралич 

1Човешката цена:  

Ако сме избрали да контролираме полиомиелита, вместо да го изкореним, в следващите 40 
години броят на заболелите от полиомиелит може да достигне до 10 милиона случая  
 

2 Това е постижимо:  

Имаме инструменти за края на полиомиелита и средства, за да се достигне до всички деца. 
Новата бивалентна ваксина е успешно насочена към оставащите два щама на полиомиелит в 
една доза. 
 

3 Това е една добра инвестиция:  

Независимо проучване, публикувано в медицинското списание Vaccine оценява . глобалните 
инвестиции в свят без полиомиелит на 9 млрд  US $ и през следващите 20 години. ще се 
осигури икономическа изгода от 40-50000000000 $ 
 

4 Това укрепва системата:  

Нашите усилия за ликвидиране полиомиелита са установили активна мрежа за наблюдение на 
заболяванията във всички страни, които се използват и за други здравни дейности, като 
морбили ваксинации, таблетки за обезпаразитяване, и мрежи за легло против комари. 
 

5 Това поставя на сцената:  

Способността да се достигне до всички деца с полиомиелитна ваксина е доказателство на 
концепцията, че можем да успеем  и за следващите ни основни глобални здравни инициативи. 
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Не можем ли и ние? !!! 
 
 Какво ще направим за ознаменуване на 24 октомври световния ден на 
Полио? 
 
 Какво ще направим още в подкрепа на 70 милионното предизвикателство? 
 
 Какво ще направим за да стане ясно на обществеността в България, че не 
сме лишени от възможността болеста да се появи и в нашата страна? 
 
 Как ще организираме мероприятията за ангажиране на децата, учениците, 
студентите, родителите, бизнеса, правителство и цялата общност да подкрепят 
програмата?  
 
 Имаме нужда от ангажимента на всеки и всички в упорита работа за 
пресичане на финалната линия  на изкореняването на полиомиелита в света  
 
С уважение    Любо Атанасов 
 
 
 
ДГ’2008-2009 д-р Любен Атанасов РК Хасково 
Председател Комитет Полио Д 2482 
                                                                                                       Надежда 
  

Bulgaria, Haskovo 6300 
27 St.Stambolov Blv. Fl 8 apr 37                                                                                                                             

                                                                                     Вяра                Любов 
00359/38 627 993 
 

00359/888 202 505                                                                    ! 
        щастие 
00359/000 000 000 
 
ljuben@haskovo.spnet.net 
lyubenatanasov@gmail.com 
  
www.rotarydistrict2482.org 

 


