
 

 "!احمي كالویك الیوم كرمال صحتك بكرا"تحت شعار 
والضغط إلطالق الیوم  ىالجمعیة اللبنانیة ألمراض الكل وزارة الصحة العامة تتعاون مع

 ىالوطني للحمایة من أمراض الكل
 

للكلى الحادي عشر، أطلقت الیوم وزارة الصحة العامة والجمعیة  الیوم العالميبمناسبة  :۲۰۱٦ آذار ۸ بیروت، في 

. التي یمكن الوقایة منها ۲۰۱٦ ألمراض الكلى والضغط حملة التوعیة الوطنیة للحمایة من أمراض الكلى للعاماللبنانیة 
الجمعیة اللبنانیة مع أطلقت الحملة خالل مؤتمر صحفي بالتعاون  ،"!احمي كالویك الیوم كرمال صحتك بكرا"شعار  وتحت
العالي، ووزارة االتصاالت، ووزارة الشؤون االجتماعیة، ونقابة الممّرضات والممّرضین،  ألطفال، ووزارة التربیة والتعلیملطب ا

 .من وسائل اإلعالم المحلیة وحضره ممثلون من الجمعیات العلمیة وحشد " سانوفي"وبدعم من شركة  ونقابة المستشفیات
 

مرض  ، هووبالتالي .ان لم یتم الكشف عنه و عالجه في الوقت المناسب صامتبشكل  یقتل مرض الكلى المصاب به
إال أنه یمكن الحد من . ؤثر إلى حد بعید على المالیین حول العالم، بما فیهم األطفال المعّرضین للخطر في سن مبكرةی

ویهدف الیوم العالمي للكلى، وهو موعد انطالق حملة التوعیة العالمیة، إلى رفع مستوى . بطرق سهلة هخطر اإلصابة ب
عام الترّكز حملة و  .الوعي حول السلوكیات الوقائیة، وتسلیط الضوء على عوامل الخطر وكیفیة التعایش مع أمراض الكلى

صابات معظم اإل ألنسّن مبكرة  ذّبه لهذا المرض منللتذكیر بضرورة التنوتهدف حول مرض الكلى لدى األطفال  ۲۰۱٦
 .في مرحلة الطفولة لیاً لدى البالغین تبدأ فع

 
قد یصیب : "في لبنان، وقالتاألطفال أمراض الكلى لدى أطباء  باسم، بولین أبو جودة ةالدكتور  تحدثتوحول الموضوع، 

األطفال بطرق مختلفة حسب درجة خطورته، بدًء من االضطرابات الممكن معالجتها من دون ترك أثر على  مرض الكلى
لذا، یجب تشجیع التوعیة وتسهیل االطالع على : "، مضیفةً "األمراض التي تهدد الحیاةالمدى الطویل وصوًال إلى 

ل في سبیل الحد من خطر اإلصابة المتزاید المعلومات، والحث على الكشف المبكر، وتوفیر نمط حیاة صّحي لألطفا
بأمراض الكلى التي یمكن الوقایة منها، وعالج األطفال الذین یعانون من االضطرابات الخلقیة أو المكتسبة للكلى في جمیع 

 ."أنحاء العالم
 
 تشیر التوقعات إلى أن" :والضغط نجم، الرئیس المنتخب للجمعیة اللبنانیة ألمراض الكلى ریروبقال الدكتور  ،من ناحیتهو 

في  ۲۰۱٥و ۲۰۱۰ نعامیال المشاركة خالل  بعد:"وأضاف  ".درجة معینة من تلف الكلىیعانون ب٪ من سكان لبنان ۱۰
الهادفة لتثقیف الرأي العام حول أمراض الكلى وتذكیرهم في هذه الحركة  ۲۰۱٦سنة  یشارك لبنان، الحركة العالمیة التوعویة
أود أن أشكر وزارة الصحة العامة والجمعیات  .حیویة یجب العنایة بها سواء كانت في خطر أم البأن الكلى هي أجهزة 

ب األمراض ة جیدة وتجنّ الطبیة والعلمیة لدعم حملتنا من خالل التشجیع على الوقایة باعتبارها الطریق األسلم لضمان صحّ 
 ."ومضاعفاتها
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حملة التوعیة الوطنیة للحمایة من ل تكریسهتم شهر آذار ّن أصحیح : "، فقالبو فاعورأوزیر الصحة العامة األستاذ وائل  أما
على مدار  یجب أن یستمرلذا  مهم جداً مراض األ هذه الوقایة من كیفیة حول هوتثقیفإّال أن توعیة المجتمع  ،أمراض الكلى

ضمان لیة والجمعیات المدنیة الطبّ  والنقابات العامةو الحكومیة ثمرة التعاون بین المؤسسات  هي الحملة هذه: "، مضیفاً "السنة
 ".أمراض الكلى منالجهود الوقائیة  نجاح

 
، مشّددة على أهمّیة ممارسة خصوصاً األطفال وأهالي ، عموماً  الى اللبنانیین مهّمة لكنرسائل بسیطة بتتوّجه الحملة و 

 واإلقالع عن بطریقة مفرطة،والملح  لسكرااستهالك  تفاديو  ،ل بشكل منتظموللتبوّ  ،وشرب الكثیر من الماء ،الریاضة
 .دون استشارة الطبیبمن دویة ، واالمتناع عن تناول األالتدخین

 
توسیع دائرة انتشار الرسالة التوعویة األساسیة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من اللبنانیین والمعنیین، وٕاحداث تغییر إیجابي ول

مستشفى في مختلف أنحاء لبنان إلى  70 لبنانیة ألمراض الكلى والضغط بالتعاون معفي حیاة الكثیرین، عمدت الجمعیة ال
تنظیم سلسلة من األكشاك الطبیة التفاعلیة لتوعیة الرأي العام، وتسلیط الضوء على أهمیة التشخیص المبكر من خالل تقدیم 

 . اختبارات مجانیة لضغط الدم، وتوزیع النشرات والكتیبات والمواد التعلیمیة األخرى
 
 كما نشكر .والمواقع اإلخباریة سائل اإلعالم المرئیة والمسموعة والمكتوبة والرقمیةمختلف و  عبرسیتم الترویج للحملة و 

 أهمیة الكشف المبكر حول التوعویةرسالتها  ایصالو هم لهذه الحملة الوطنیة الصحفیین وممثلي وسائل اإلعالم على دعم
 .أمراض الكلىعن 

 -انتهى-
 
:األرقام التالیةللمزید من المعلومات الرجاء اإلتصال على    
 

 وزارة الصّحة العاّمة
 +843786-1 -961 هاتف

 
 

 لبنان  سانوفي
 حنان قاطرجي

 ext. 371 856 561 1 961+ :هاتف 
 503 955 3 961 + :خلوي

  hanane.katerji@sanofi.com:برید إلكتروني

PR Memac Ogilvy 
 بالنش باز/ كارمن الحاج 

 ٩٦١ – ١ – ٤٨٦ ٠٦٦: هاتف
  ٩٦١– ١ – ٤٨٦ ٠٦٤: فاكس

 blanche.baz@ogilvy.com: برید الكتروني

 الدكتورة مابیل عون 
 في مستشفى سان جورج عجلتون قسم أمراض الكلى ةرئیس

 مركز كسروان الطبي في  قسم أمراض الكلىو
  aounmabel@yahoo.fr: برید الكتروني

 9613351588+ :خلوي
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