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Polion hävittämisohjelma 
(Polio Eradication Initiati-
ve) aloitettiin Afganistanis-
sa 1994.  Pääasialliset hävit-
tämisstrategiat olivat lisä-
rokotusohjelmat, jotka to-
teutettiin kansallisina ro-
kotuspäivinä (National Im-
munization Days, NID) ja 
alueellisina rokotuspäivinä 
(Sub-national Immunizati-
on Days, SNID) sekä inten-
siivisenä poliohalvauksien 
seurantana. 

Vuosittain toteutetaan 
10-11 lisärokotusohjelmaa 
kansallisten ja kansainvälis-
ten asiantuntijoiden suosi-
tusten mukaisesti.  Kunkin 
lisärokotusohjelman aikana 
alle viisivuotiaat lapset ro-
kotetaan ovelta -ovelle ro-
kotusmenetelmällä. Tällä 
tavalla Afganistanissa polio-
tapaukset vähenivät vuoden 
1999 63:sta vuoden 2004 
neljään ja tapauksia rapor-
toineiden piirien määrä 
myös väheni neljään. 

Kuitenkin v. 2007 uusia 
tapauksia alkoi ilmaantua ja 
v. 2008 raportoitiin 31 uut-
ta poliotapausta.  28. tam-

mikuuta 2010 mennessä on 
saatu tieto 38 uudesta hal-
vaustapauksesta v. 2009 ai-
kana. Villiä poliovirusta 
esiintyy ainoastaan maan 
eteläosassa ja 84 % Afganis-
tanista on poliovapaata.

Kehittämiskohteet:

Afganistanin polion hävit-
tämisohjelman tarkoitus on 
lopettaa villin polioviruksen 
levittäminen. Projektin vä-
litön tarkoitus on rokottaa 
yli 95 % kohteena olevista 
7,9 miljoonasta lapsesta ku-
nakin kansallisena rokotus-
päivänä ja 95 % 3,6 miljoo-
nasta lapsesta kunakin alu-
eellisena rokotuspäivänä.

Ovelta - ovelle polioro-
kotusten toteutus:  Vapaa-
ehtoiset valitaan, koulute-
taan ja heille toimitetaan 
rokotteet sekä muut tar-
vikkeet.  Kahden koulute-
tun vapaaehtoistyöntekijän 
muodostama tiimi on vas-
tuussa tietyn alueen kaikki-
en alle viisivuotiaiden lasten 
rokotuksista. Tiimit mene-
vät talosta taloon ja antavat 
suun kautta otettavan polio-

rokotteen jokaiselle alle vii-
sivuotiaalle lapselle. Jokai-
selle 3-5 tiimille nimitetään 
ryhmäohjaaja. Ryhmäohjaa-
jan tehtävänä on laatia yk-
sityiskohtainen kulkusuun-
nitelma rokottajille ja val-
voa heidän työtään varmis-
tuakseen, että koko nimetty 
alue on kattavasti käyty lä-
pi.  Kansanterveysministe-
riön, UNICEFin ja WHO:
n henkilökunta valvoo alu-
eellisten ja maakunnallisten 
tiimien toimintaa ja alueel-
liset, maakunnalliset ja pii-
ritiimit valvovat kampan-
jaa alueillaan.  Koko roko-
tuskampanja kestää yhteen-
sä kolme päivää.

Suomen Ulkoministeriö on 
myöntänyt tämän hankkeen 
toteuttamiseen Suomen 
Rotarylle 250 000 euroa. 
Oman 25 000 euron rahoi-
tusosuutemme myötä pys-
tymme 275 000 euron sum-
malla turvaamaan  Rotary-
säätiön PolioPlus ohjelman 
kautta WHO:n ja Afganista-
nin kansallisten viranomais-
ten tukeman rokotuskam-
panjan toteuttamisen. Kam-
panjan kokonaiskustannuk-
set ovat yli 870 000 US dol-
laria, josta rahoitamme yli 
kolmanneksen. Afganistanin 
turvallisuustilanteen vuoksi 
kampanja joudutaan toteut-
tamaan paikallisin voimin il-
man suomalaisten vapaaeh-
toisten osallistumista.
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