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 مدیر عام وزارة الصحة العامةكلمة 

 الدكتور ولید عّمار
 وائل أبو فاعورمعالي الوزیر ممثًال 

 
 

 
 

 أیها السیدات والسادة،
للصحة بمناسبة الیوم العالمي  وائل ابو فاعوریسعدني أن امثل معالي الوزیر 

 یؤكد هذا". للوقایة من السكري: تزید سعادتكغیر عادتك ب"هذا العام وشعاره 
، كما السكري الذي یزداد خطره یومًا بعد یوممرض على اهمیة الوقایة من الشعار 

یتعلق  یرتبط بالدرجة األولى بقرار ذاتي تجنب هذا المرض القاتلإلى ان  یشیر
تنبهت إلى أهمیة هذا وكانت وزارة الصحة العامة قد  .نمط الحیاةالعادات و تغییر ب

الموضوع عندما شكلت منذ عدة سنوات لجنة وطنیة وبرنامجًا وطنیًا لمكافحة 
م البرامج الصحیة في خدمات ولقد عمدت إلى دمج هذا البرنامج كمعظ. السكري
مراكز المع تفتخر وزارة الصحة العامة بعالقتها التعاقدیة و . الصحیة األولیة الرعایة

مركز الرعایة الدائمة الذي كومنها مراكز متخصصة األهلي طاع لقل التابعة الصحیة
 .تصاصات لألطفال المصابین بالسكريیقدم العنایة المتعددة اإلخ

 
من المعروف ان داء السكري وغیره من األمراض غیر الساریة كالسرطان والسمنة  

ن وقلة یتشاركون نفس عوامل الخطورة المرتبطة بالتدخی ،وامراض القلب والشرایین
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 ،لذلك فإن الوقایة من هذه األمراض .غیر السلیمةوالعادات الغذائیة  نيالنشاط البد
غییر العادات تة على دااإلر رتبط ب، توخاصة السكري الذي یوصف بالقاتل الصامت

المشبعة بالدهون والنشویات والحلویات  المأكوالتتجنب واألنماط الغذائیة ب
  .ممارسة الریاضة وتخفیف الوزنوالمثابرة على 

 
األمراض خاصة تدعم الوزارة المراكز الصحیة للقیام بالتشخیص المبكر لهذه 

وقیاس الضغط  تهدف إلى التوعیةمن خالل زیارات منزلیة  ،السكري والضغط
والبد من . واإلحالة إلى المركز الصحي للمتابعة عند الحاجة ،والسكري والسمنة
كما ان المثابرة على . إلى حد كبیرتشخیص المبكر یسهل العالج اإلشارة إلى ان ال

 السكري یًا لتجنب المضاعفات الخطرة لمرضذاته عمًال وقائ بحدالعالج هو 
 . وفقدان البصركالجلطات الدماغیة وبتر األطراف 

 
لتشخیص والعالج المبكر باألدویة ااستراتیجیة الرعایة الصحیة األولیة  تقضي

للسیطرة على هذه األمراض وتفادي المضاعفات  ،في ذلك األنسولین األساسیة بما
توفر كما تؤمن الوزارة العنایة اإلستشفائیة لغیر المضمومین و . الخطرة التي تسببها

 .هماألدویة الباهظة الكلفة التي تتخطى امكانیاتلهم 
 ومرض السكري تحدیدًا هو جمیعاً  وال شك أن اهم سالح لمحاربة هذه األمراض

ال بد من توجیه التحیة لوسائل اإلعالم والجمعیات هنا و . التوعیة وتغییر السلوكیات
 .غیر الحكومیة لمساهمتها الهامة في هذا المجال

 
كم جمیعًا على حضوركم ومساهمتكم في دعم نشاطات وزارة الصحة أخیرًا أشكر 

 .ها المتواصلدعموأشكر منظمة الصحة العالمیة على العامة 

DG/HK1603039A 2 


