
 

       פסגת החיסונים העולמית הראשונה מדגישה התקדמות יוצאות מן הכלל לקראת חיסון כל ילד

 

  מתלכדים כדי לתת לכל הילדים התחלה בריאה לחיים מרחבי העולםמנהיגים  -

מומחים לבריאות , מנהיגים 300-יותר מ -/ PRNewswire/ 2013באפריל  23, איחוד האמירויות הערביות, אבו דאבי
יתכנסו מחר באבו דאבי לרגל פסגת מרחבי העולם נדבנים ומנהיגים עסקיים , סלבריטאים, חיסוןמומחים ל, לפיתוחו

החיסונים העולמית הראשונה כדי לתמוך בתפקיד החיוני שממלאים חיסונים במתן הזדמנות לילדים להתחלה בריאה של 
, וירוס-רוטה, לות הניתנות למניעה כמו דלקת ריאותילד אחד ממחמת שניות  20 מדי, למרות התקדמות עצומה. חייהם

 . חצבת ודלקת קרום המוח

 : נא להקליק, כדי להציג את תכני המולטימדיה הקשורים להודעה זו

summit-vaccine-global-first-foundation-gates-melinda-and-bill-//www.multivu.com/mnr/61396http:  

 30-24) (שבוע החיסון העולמי( tion WeekWorld Immunizaמתקיימת במהלך , המתמקדת בכוחם של חיסונים, הפסגה
חזון ומחויבות להגיע אל כל בני  -) עשור החיסונים( Decade of Vaccinesכדי להמשיך את המומנטום של ) באפריל

 . קריטי של חזון זה חיסול הפוליו הוא ציון דרך .האדם עם החיסונים הדרושים להם

Bill Gates ,ר שותף של"יו Melinda & Bill Gates Foundation , ההתקדמות ויציין  יצביע עליישא את הנאום המרכזי בו
הנאום יועבר בשידור חי באתר . השותפים והאומות שאפשרו את ההצלחה, הקהילות, לשבח את האנשים

www.globalvaccinesummit.org . 

 Bill  &Melindaר שותף של "יו, Bill Gatesאמר , "חיסונים פועלים כדי להציל חיים וכדי להגן על ילדים לכל החיים"
Gates Foundation" .ע אל על ידי השקעה במערכת חיסונים חזקה יותר אנו יכולים להגן על הישגינו נגד פוליו ולהגי

 ".אמהות ואל ילדים אחרים עם שירותי בריאות אחרים

, מדינות נכון לחודש מאי האחרון 200-בתמיכה של קרוב ל Global Vaccine Action Plan-התכנית העולם מתלכד סביב 
אם . ובמחיר סביר יותר ולספק אותם באמצעות מערכות חיסון קבועות חזקות חזקה יותרכדי לפתח חיסונים טובים יותר 

 ימיליארד 12כך ייחסכו כמעט . 2020מיליון חיי אדם ולמנוע כמעט מיליארד מחלות עד  20-אנו יכולים להציל יותר מ, נצליח
, ן ילדים שחוסנו יחיו חיים ארוכיםדולר שכ מיליארד 800-דולר בעלויות טיפול ויושגו רווחים כלכליים בהיקף של למעלה מ

 . בריאים ויצרניים יותר

שלשיתוף פעולה ביניהם יכולה להיות , מרחבי העולםפסגת החיסון העולמית היא מפגש היסטורי של מנהיגים וחדשנים "
 Sheikh Khalifa binבהנהגתו של הוד רוממותו . השפעה משמעותית וחיובית על הבטחת בריאותה של החברה העולמית

Zayed Al Nahyan ,אנו נשארים מחויבים לתמוך במתן חיסונים מצילי , נשיא איחוד האמירויות הערביות ושליט אבו דאבי
   .Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyanאמר הוד רוממותו " ,חיים לילדים ברחבי העולם

. Ban Ki-moonם "ל האו"אמר מזכ" ,חיים צעיריםחיסון היא אחת הדרכים החסכוניות ביותר למנוע מחלות ולהגן על "
ההתקדמות הגדולה שלנו . ההצלחה העולמית עד כה במאבק נגד מחלת הפוליו מראה עד כמה אנחנו יכולים להתקדם"

 ". היום יש לנו חלון הזדמנויות כדי לחסל את הפוליו אחת ולתמיד. הגיעה הודות לברית בינלאומית בין שותפים

 Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Alפסגת החיסון העולמית תתקיים בשותפות עם הוד רוממותו הגנרל 
Nahyan ,ם "ל האו"מזכ, נסיך הכתר של אבו דאבי וסגן המפקד העליון של הכוחות המזוינים של איחוד האמירויותBan 
Ki-moon ו-Bill Gates ,ר שותף של ה"יו-Bill and Melinda Gates Foundation . 

ממשלתיים בינלאומיים -גופים לא, עובדים הנמצאים בחזית מתן שירותי בריאות, כולל שרי בריאות, משתתפי הפסגה
כיצד פועלת , כיצד הקהילה גלובלית יכולה להבטיח כי לילדים בכל מקום תהיה גישה לחיסונים, בשאלהידונו , ותורמים

את סדר . יות הנוצרות על ידי חיסונים חדשים וחידושים באמצעי מתן החיסוניםהזדמנובו, מפת הדרכים של חיסול הפוליו
 . כאןהיום המלא של הפסגה אפשר למצוא 



 UNICEF ,World Health Organization ,Global Polio: השותפים המארגנים של פסגת החיסון העולמית הם
Eradication Initiative ,GAVI Alliance ,ו-Bill and Melinda Gates Foundation. 

 :Bill and Melinda Gates Foundationאיחוד האמירויות פועל בשיתוף פעולה עם 

ל אבו דאבי וסגן נסיך הכתר ש, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyanהוד רוממותו הגנרל התחייבו  2011בינואר 
 Bill and Melinda Gatesר שותף של "יו, Bill Gates -ו, המפקד העליון של הכוחות המזוינים של איחוד האמירויות

Foundation , לרכישה של חיסונים חיוניים שיצילו ילדים  -מיליון דולר מכל שותף  50 -מיליון דולר  100להקציב סך של
כתוצאה מן השותפות מחוסנים כחמישה מיליון ילדים באפגניסטן נגד שש . ות לכל החייםוימנעו מחל םופקיסטניים יאפגני

מיליון ילדים באפגניסטן  35-כדי להגיע כ UNICEF-ו World Health Organizationויינתן סיוע לעובדי , מחלות קטלניות
 .ובפקיסטן עם חיסונים אורליים נגד פוליו

  ם וחיסונים"אודות האו

 23-מגיעים להם אין , למרות ההצלחות הללו. מיליון חיים בשנה 2.5אחוז מילדי העולם והם מצילים  80-עים לחיסונים מגי
ארגון האומות , כדי להגיע לאלה שאינם מחוסנים. במיוחד מהחברות העניות והפגיעות ביותר, מיליון ילדים מדי שנה

, מחזקים את מערכות הבריאות המקומית, ל החיסוניםהמאוחדות ושותפיו מעניקים תמיכה למנגנוני הרכישה וההפצה ש
חיים -השוויון בגישה לחיסונים חיוניים ולטיפולים מצילי-קיימא לחיסונים ומקדמים את הפחתת אי-מסייעים בהשגת מימון בר

 .אחרים

Bill and Melinda Gates Foundation 

פועלת כדי לסייע , ה בשוויון של כל מי שנשמה באפוהמודרכת על ידי האמונ, Bill and Melinda Gates Foundationקרן 
במדינות מתפתחות מתמקדת הקרן בשיפור בריאותם של בני אדם ובמתן . לכל בני האדם לקיים חיים בריאים ויצרניים

ובמיוחד  -בארצות הברית משתדלת הקרן להבטיח שלכל בני האדם . הזדמנות לחלץ את עצמם מרעב ומעוני מחפיר
, שבסיסה בסיאטל, הקרן. תהיה גישה לכל ההזדמנויות להן הם זקוקים כדי להצליח בלימודים ובחיים -ים למעוטי האמצע

 Melinda-ו Billבניהולם של , William H. Gates Sr.ר השותף "והיו Jeff Raikesל "פועלת בהנהגת המנכ, וושינגטון
Gates ו-Warren Buffett.     

 

  Bill and Melinda Gates Foundation, +1.206.7093400, media@gatesfoundation.org: ליצירת קשר

: תמונות ברזולוציה גבוהה וקטעי וידאו באיכות שידור נא לבקר באתר לקבלת
www.thenewsmarket.com/gatesfoundation. 

 


