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 Уважаеми приятели, 

 

 От 1978г с отпускане 750 000 долара за имунизация на 

повече от 6 милиона деца от Филипините Президентът на РИ 

Джеймс Бонар поставя началото на една велика цел Борба с 

Полиомиелита по света. 

 През 1985г РИ Президент Карлос Кансека постави 
конкретната  Цел:  Ваксиниране на всяко дете по света срещу 

заболяването полиомиелит. 
 През 1988 г.към идеята на Ротари се присъединяват 

Световната здравна организация, УНИЦЕФ и Американският 
център за контрол на заболяванията и превенция стартира  

Инициативата за Глобално изкореняване на полиомиелита. През 
последните години към каузата, се присъедини Bill & Melinda 

Gates Foundation. 

 С годините към идеята се присъединяват и правителства на развитите държави, 

големи банки, големи фирми и много филантропи. През годините са набрани за програмата 

повече от 9 милярда долара, от които повече от 1.2 милярд от ротарианци 

 Главно благодарение на усилията на ротарианците кампанията “Глобалната 

инициатива  за изкореняване на Полиомиелита”  е "близо" до тази крайна цел.  

 Разпространението и честотата на случаите се ограничи до повече от 99 %. 

 Останаха само три държави в които болеста никога не е била ликвидирана – 

Пакистан, Афганистан и Нигерия 

 

 Уважаеми приятели, 

  

 Отново си позволявам да ви ангажирам вниманието върху състоянието на 
Програмата Полио, Глобалния План за Спешни Действия в Борбата с Полио и Глобалния 

план за имунизация за периода 2013-2018 г 
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 На 25 април 2013 в Абу Даби се състоя конференцията която прие “План за глобална 

имунизация” Global Vaccine Summit  с разчет от 4 млрд. долара финансиране на 
ангажиментите за план за края на полиомиелита   

 Домакин беше Шейх Мохамед бин Зайед бин Султан Ал Нахян, принц на Абу Даби 
в партньорство с генералния секретар на Организацията на обединените нации Бан Ки-мун 

и Бил Гейтс, съпредседател на Bill & Melinda Gates Foundation. 300 представители от GPEI 
партньори и националните правителства, здравни експерти, бизнес лидери, и 

филантропи. Председателят на комисията Полио Плюс на Ротари International Робърт Скот, 
Председателят на Национална Комисията Полио Плюс на Индия Дийпак Капур и Полио 

Плюс директор Carol Pandak Ротари полиомиелит посланик актрисата Арчи Panjabi 

 

Планът има четири цели 
 

          Откриване и прекъсване на  всяко предаване на полиовируса  

  

                  Укрепване на имунизационните системи и  оттегляне на пероралната 

полиомиелитна ваксина 

  

 Пълно ограничаване на полиовируса и удостоверяване, прекъсването на предаването 

  

 План за полиомиелит наследството 

  
 Винаги се опитвам да ви представя актуални данни за състоянието на 

разпространението на болестта в света и постижението на партньорите в борбата с тази 
болест. В частност споделям  ролята на Ротари Интернационал и нашия дистрикт в тази 

дейност и въпреки това винаги има нужда от равносмретка и поставяне на нови цели 
 Въпреки много точните планове и разчети, въпреки усилията на много ротарианци и 

доброволци, въпреки финансовите помoщи, въпреки добрите постижения, желаната цел 
ликвидиране на болестта все още не е постигната.  

 Постигането на целта се затруднява от условията при които се провежда 

имунизацията затруднена от географски особенности, военни действия, изопачаване на 

кампанията от различни страни, посегателството върху живота на доброволците 

имунизатори,  недоверие на родителите към действията на имунизаторите 

 Сега когато болестта остана само в три страни, в резултат на нарушен ритъм на 

имунизация, и непрекъснато предвижване от едно място на друго на големи групи хора се 

отчита връщане на болестта в страни в които от години е изкоренена 

 В последната седмица на м Октомври 2013г разпространението на болестта е:  Общо 

296 случая, от тях в страните в които не е изкоренявана 99 случая и в страните в които тя е 

изкоренена и превнесена 197 случая. – Това е резултат от нарушената имунизационна 

програма 
 За осъществяване на Планът на Глобалната имунизация са нужни по 1 милярд 

долара годишно. Това следва да се осъществи с общите усилия и на всички нас 
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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 Планът за Глобалната Имунизация 

 

 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, особенно сега с 

предвижването на големи групи от хора и деца от съседни нам държави, за които не знаем 

какъв е имунизационният им статус? 

 

 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 
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00359/38 627 993 
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