โรตารีกบั โปลิโอ
โปลิ โอ
โรคกล้ามเนื้ออ่อ นแรงหรือ โปลิโอเป็ นโรคที่ ทาให้เ กิดอัมพาตและอาจจะถึงแก่ความตายได้ ซึ่งยังคง
คุกคามเด็กๆ ในบางส่วนของโลก เชื้อ ไวรัสโปลิโอจะเข้าสู่ระบบประสาทและสามารถทาให้เกิด เป็ นอัมพาตได้ใน
เวลาไม่ก่ชี วโมง
ั ่ โปลิโอสามารถคุกคามผูค้ นในช่วงอายุใดก็ได้ แต่โดยทัวไปจะเกิ
่
ดกับเด็กอายุต่ากว่า 5 ขวบ เรา
สามารถป้ องกันโรคโปลิโอได้โดยการให้วคั ซีนแต่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ไม่เหมือนกับโรคต่างๆ ส่วนใหญ่
โปลิโอสามารถขจัดให้หมดไปได้

โปรแกรมโปลิ โอพลัส
กว่า 30 ปี มาแล้วทีโ่ รตารีและเพือ่ นร่วมโครงการได้ใช้ความพยายามในการขจัดโปลิโอทัวโลก
่
โปรแกรม
โปลิโอพลัสของเราเป็ นความคิดริเริม่ อันดับแรกทีจ่ ะจัดการแก้ไขปั ญหาโปลิโอทัวโลกโดยการให้
่
วคั ซีนแก่เด็กๆ
ในขอบเขตทีก่ ว้างขวาง ในฐานะทีเ่ ป็ น ผูร้ ่วมหลักในโครงการความคิดริเริม่ การขจัดโปลิโอทัวโลก
่
โรตารีจะเน้น
ความสาคัญไปทีก่ ารสนับสนุน การหาทุน การจัดหาอาสาสมัคร และการสร้างความตระหนัก
สมาชิกโรตารีได้บริจาคเงิน 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และชัวโมงการท
่
างานของอาสาสมัครจานวนนับ
ไม่ถ้วนเพื่อปกป้ องเด็กมากกว่า 2.5 พันล้านคนใน 122 ประเทศให้ปลอดภัยจากโรคทีท่ าให้เกิดอัมพาต ความ
พยายามในการสนับสนุนของโรตารีมบี ทบาททีท่ าให้รฐั บาลของประเทศต่างๆ พิจารณาตัดสินใจทีจ่ ะบริจาคเงิน
มากกว่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ความพยายามนี้

โปลิ โอในปัจจุบนั
โดยการร่วมมือกับเพื่อนผู้ร่วมโครงการ เราได้ลดจานวนผู้ป่วยโปลิโอลงถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ คือจาก
ผู้ป่วยโปลิโอ 350,000 รายใน 125 ประเทศ ในปี ค.ศ. 1988 ลดลงเหลือเพียง 33 ราย ซึ่งเกิดโรคจากไวรัส
โปลิโอที่มใี นธรรมชาติในปี 2018 มีเพียง 2 ประเทศเท่านัน้ ที่ยงั คงมีการรายงานผู้ป่วยด้วยไวรัสโปลิโอจาก
ธรรมชาติคอื ประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน เราได้ช่วยสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ การขจัดโปลิโอให้หมด
ไป ซึง่ ใช้เพือ่ การรักษาและป้ องกันโรคอื่นๆ ทาให้เกิดผลกระทบทีย่ งยื
ั ่ นของการสาธารณสุขในด้านอื่นๆ ด้วย

ความท้าทาย
โรตารีและเพื่อนร่วมโครงการของเราได้ทาให้เกิดความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงในการต่อต้านโปลิโอ
แต่ก ารจะถอนรากถอนโคนไม่ใ ห้ มีผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโออีกต่อ ไปจะต้องมีค วามก้าวหน้ าและความมุมานะ
มากกว่านี้ ประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถานเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงความไม่มนคง
ั่
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ทางการเมือง ประชากรมีการเคลื่อนย้ายสูง ภูมปิ ระเทศทีเ่ ข้าถึงยากลาบากและในบางกรณีมอี ุปสรรคทางด้าน
การขนส่งจากการที่มที รัพยากรพอเพียง คามันสั
่ ญญาของรัฐบาลแห่งชาติรวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิด
การพัฒนาการเข้าถึงพืน้ ทีห่ ่างไกล ทาให้เรามองในแง่ดไี ด้ว่าเราจะสามารถขจัดโปลิโอให้หมดไปได้

ทาให้มนใจในความส
ั่
าเร็จ
โรตารีได้ให้คามันที
่ ่จะหาทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เพื่อการขจัดโปลิโอ มูลนิธบิ ลิ ล์แอนด์เมลินดา
เกทส์ได้ให้คามันสั
่ ญญาว่าจะสมทบทุน 2 ต่อ 1 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 150 ล้านเหรียญในแต่ละปี เงินทุนเหล่านี้ใช้
เพื่อสนับสนุนปฏิบตั กิ ารที่มคี วามต้องการสูง บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ในห้องแล็ป และวัสดุอุปกรณ์ใน
การให้ความรู้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ บริษทั ห้างร้านและผูบ้ ริจาคเอกชนต่างก็มบี ทบาทสาคัญยิง่ ในการให้
ทุน

ปฏิ บตั ิ การของโรตารี
สมาชิกโรตารีมากกว่า 1 ล้านคน ได้สละเวลาและเงินทองเพื่อขจัดโรคโปลิ โอ และในทุกๆ ปี สมาชิก
จานวนนับร้อยนับพันทางานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขเพือ่ ให้วคั ซีนแก่เด็กๆ ในประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
โปลิโอ สมาชิกโรตารีทางานร่วมกับองค์กรยูนิเชฟและเพื่อนผู้ร่วมโครงการอื่นๆ เพื่อจัดเตรียมและแจกจ่าย
เอกสารข้อมูลสาหรับผูท้ อ่ี ยู่ห่างไกลเนื่องจากการมีขอ้ ขัดแย้ง สภาพภูมศิ าสตร์ หรือความยากจน พวกเขาระดม
พลเพือ่ หาอาสาสมัคร ช่วยเหลือในการขนส่งวัคซีน และให้การสนับสนุนทางด้านลอจิสติกส์อ่นื ๆ

การสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
โรตารีมรี ายชื่อของบุคคลสาธารณะและผูท้ ่มี ชี ่อื เสียงที่บริจาคเวลาและเงินเพื่อการขจัดโรคโปลิโอเพิม่
มากขึ้น ซึ่งรวมถึงบิลล์ เกทส์ ประธานร่วมของมูล นิธิบิลล์แอนด์เ มลินดาเกทส์, นักแสดง Kristen Bell และ
Archie Panjabi, นักแสดงและซุปเปอร์สตาร์มวยปล้า John Cena, สุดยอดนางแบบ Isabeli Fontana, ผูไ้ ด้รบั
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ Archbishop Emeritus Desmond Tutu, ดาราภาพยนต์ Jackie Chan, นักแสดง
Donald Sutherland, Manny Pacquiao นักชกผูม้ ชี ่อื เสียง, นักร้องเพลงป๊ อบ Psy, นักกอล์ฟทีม่ ชี ่อื เสียง Jack
Nicklaus, นักอนุ รกั ษ์นิยม Jane Goodall, นักไวโอลีนที่มีช่อื เสียง Itzhak Perlman, ผู้ท่ไี ด้รบั รางวัล แกรมมี่
A.R. Rahman, Angé lique Kidjo, และ Ziggy Marley, ผู้ส นับสนุ นสันติภาพ พระราชินี นู ร์แ ห่ ง จอร์แ ดน ทูต
สันถวไมตรีเหล่านี้ช่วยโรตารีในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกีย่ วกับโรคร้ายโปลิโอและการต่อสูเ้ พือ่ ขจัดโปลิโอ
ให้หมดไปอย่างถาวร
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