مؤسسة جيفري موديل تتحدى األطباء األفارقة من  71دولة لتنفيذ "نداء العمل"

نيويورك 7 ،آذار  /مارس / 2012 ،بي آر نيوزواير  -- /قبل  25سنة ،أسست فيكي وفرد موديل مؤسسة جيفري موديل
) Jeffrey Modell Foundation (JMFتخميدا لذكرى ابنيما جيفري ،الذي كان قد خسر معركتو مع مرض فقدان المناعة
األولية حين كان يبمغ من العمر  15سنة .وقد أصبحت المؤسسة اآلن مؤسسة عالمية تنشط في  64دولة وتكرس نفسيا
ألعمال البحث وتعميم األطباء ودعم المرضى والوعي الجماىيري والدعوية وفحص األطفال حديثي الوالدة.
واليوم ،يجتمع فيكي وفرد موديل مع عدد من كبار األطباء من  17دولة افريقية في اجتماع لمجمعية االفريقية لنقص المناعة
)African Society for Immunodeficiencies (ASIDيعقد في مدينة الحمامات بتونس .وسوف يطمقون "نداء لمعمل"
مع ميمة تشجيع الحكومات األفريقية عمى االعتراف وتحديد أولويات نقص المناعة األولية في بمدانيم وجميع أنحاء أفريقيا.
ويشارك أطباء من الجزائر ،بنين ،بوركينا فاسو ،الكاميرون ،مصر ،غينيا ،مالي ،موريتانيا ،المغرب ،النيجر ،نيجيريا ،السنغال
وجنوب افريقيا والسودان وتوغو وتونس وزامبيا في اجتماع الجمعية االفريقية لنقص المناعة.

يذكر أن ىناك أكثر من  200من العيوب الوراثية التي يتم تصنيفيا تحت مظمة نقص المناعة األولية .المعاىد القومية لمصحة
في الواليات المتحدة تقدر أن  1من كل  500شخص متأثرون بيذه العيوب وأن غالبيتيم يتم تشخيصيم بأحدىا .ويقدر الخبراء
أن  ٪55من األطفال والكبار ،المتضررين من ىذا المرض في أفريقيا ،لم يتم تشخيصيم وأنيم لذلك يعانون من التيابات
مزمنة ،متكررة ،ومدمرة أحيانا.

المبادرة األفريقية تبني عمى نجاح مؤسسة جيف موديل في "نداء لمعمل" مماثمة تم تطبيقيا في االتحاد األوروبي في عام
 ،2010وأميركا الالتينية في العام  .2011وقد تم تأييد ىذه البرامج وتوقيعيا من قبل أكثر من  300من الموقعين في البرلمان
األوروبي وأكثر من  500من الموقعين في أمريكا الالتينية.

وقالت فيكي موديل ،المؤسسة المشاركة لمؤسسة جيفري موديل" ،نحن بحاجة لضمان أن كل األطفال وبالغمديو أفضل فرصة
لمتشخيص المبكر بشأن ىذه العيوب وتمقي العالج عمى نحو فعال ،و"نداء العمل" ىذا سيوفر خطوات محددة لمتعميم المستمر
والتدريب ألخصائيي الرعاية الصحية في مختمف البمدان ويروج لمعايير متساوية لمرعاية الصحية والوصول المتساوي لمحصول

عمى العالج المناسب".

وأعرب الدكتور رضا بربوتشي ،رئيس المجنة التنظيمية المحمية لمجمعية االفريقية لنقص المناعة في تونس ،عن آمالو من ىذا
االجتماع .وقال" :نحن بحاجة إلى وضع مجموعات معمومات منسقة وتمكن مقارنتيا بالنسبة لممنطقة ،ونحن بحاجة إلى
تعاريف ومعايير مشتركة مكمفة من أجل تطوير التحميل المقارن ورصد وتحسين النتائج الصحية" .نداء العمل" ىذا سيسيم
بشكل كبير في تحقيق ىذه األىداف".

وأضاف فرد موديل ،المؤسس المشارك لمؤسسة جيف موديل" :إن المعاناة التي ال داعي ليا لإلصابة بفقدان المناعة األولية
والعبء المترتب عمى اإلصابة بيا التي تضع ضغوطا عمى نظم الرعاية الصحية المعرضة لمضغوط أصال قد تم االعتراف بيا
من قبل الكونغرس االميركي ،مراكز السيطرة عمى األمراض وضبطيا ،المعاىد القومية لمصحة ،ولجنة االتحاد األوروبي من
الخبراء المتخصصين في األمراض النادرة ،والعديد من المسؤولين الحكوميين في أميركا الالتينية .ثمة حاجة ممحة لحوار بين
صانعي القرار الحكوميين والمجتمع الطبي والمرضى في المنطقة األفريقية ،وىو ما من شأنو أنيدفع أفضل نحو االعتراف بيذه
الحالة والتشخيص األمثل والعالج من ىذه األمراض المدمرة .مثل ىذا العمل المجتمعي سيعمل عمى معالجة التفاوت
الكبيرلمرعاية داخل وعبر البمدان األفريقية ،وسوف يؤدي إلى تخفيف المعاناة المريض ،ويوفر موارد المستشفيات .إن ىذه
ستكون رحمة تاريخية".
لمزيد من المعمومات عن فقدان المناعة األولية ،يرجى زيارة الموقع التالي ،www.info4pi.org :أو االتصال بالعنوان البريدي
األلكتروني التاليinfo4pi@jmfworld.org :

التصاالت وسائل اإلعالم:
فيكي موديل :مؤسسة جيفري موديل(212) 819-0200 ،
فرد موديل :مؤسسة جيفري موديل(212) 819-0200 ،
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