
	

	بیان صحفي

- األطفالفي  الكلى أمراض ذلك لمنع مبكر وقت في عملأ  	

قدمیك تحریك طریق عن عم الیوم العالمي للكلىإد 	

- 2016 فبرایر 22 بروكسل، الكلوي الفشل أشكال من بشكل متأثرة العالم أنحاء جمیع في السكان من 10٪ . 
 

 الكلى ألمراض الدولیة الجمعیة نظمتھا مشتركة مبادرة وھوفي الخمیس العاشر من مارس نحتفل بالطبعة الحادیة عشر للیوم العالمي للكلى 
 جمیع في الكلى صحة على والذي یركز واسع نطاق على شھرة األكثرواإلتحاد الدولي لمؤسسات الكلى. الیوم العالمي للكلى ھو الحدث 

وأن الكثیر من  مبكرة سن من لدینا الكلى عن نفكر أن یجب جمیعا بأننا یذكرنا. شعر ھذا العام "أمراض الكلى واألطفال" العالم أنحاء
أمراض الكلى لدى الكبار تبدأ منذ الطفولة!  

 
 الوعي مستوى لرفع قبل ذلك طویل طریق ھناك, الكلوي الفشل أشكال من شكل لدیھم العالم أنحاء جمیع في السكانمن % 10مع وجود 

 بھ المسلم ومن القادم العقد خالل% 17إلى  المزمن الكلى مرض زیادة توقعإنھ من الم األرقام أحدث وتشیرأمراض الكلى.  مخاطر حول
.العامة للصحة عالمیة قضیة باعتبارھا المنظمات من وغیرھا العالمیة الصحة منظمة قبل اآلن  

	
	

 من یعانون الذین األطفال بعض یولد. األطفال من العدید ذلك في بما العالم، أنحاء جمیع في الناس من المالیین على تؤثر الكلى أمراض
 ما وھو محددة، غیر تكون ما غالبا األطفال عند الكلى أمراض أعراض. جدا صغیرا یزال ال عندما والبعض یعاني منھا الكلى أمراض
 أمراض ھي الكلوي الفشل أسباب أھم فإن الطفولة مرحلة في. األطفال متاعب الكلى ال تكون مرئیة عند بعض أن من خطرا ھناك أن یعني

). تورم( وذمة أو  الدم ضغط وارتفاع) البول في الحمراء الدم خالیا( دمویة بیلة مثل واضحة مؤشرات إلى تفتقر ما وغالبا وراثیة،
 عوامل من یعانون الذین األشخاص في األحیان من كثیر في البلوغ مرحلة في ةواضح تصبحأ التي الكلى أمراضفإن  ذلك إلى باإلضافة
.الطفولة مرحلة في عنھا الكشف یمكن ةروالخط  

 
ة حتى الوالد من بدءا األطفال، في صحي حیاة نمطوإتباع  المبكر واالكتشاف التعلیم وتسھیل تشجیع بمكان األھمیة فمن ولذلك

سن متقدمة لمكافحة الزیادة في اإلصابة بأمراض الكلى بما في ذلك القصور الكلوي الحاد والقصور الكلوي المزمن وعالج 
األطفال الذین یعانون من اإلضطرابات الخلقیة والمكتسبة في الكلى.   

 
مستشفى ماس العام  في األطفال كلى أمراض في أول واستشاري ھارفارد بجامعة الطب كلیة في األطفال طب أستاذجولي إنجلفینجیر 

أن تكتشف و علم على تكون أن المھم من"ة حیث قال:  مبكر سن من والوقایةلألطفال, شدد على أھمیة الوعي بأمراض الكلى المزمنة  
 من الكثیر ألنو ذلك، على وعالوة.  مرضانا أصغر فيأمراض الكلى لدى األطفال. أمراض الكلى لدى األطفال یمكن عالجھا حتى  

 وعالج منع أردنا إذا والطفولة الرضاعة مرحلة على التركیز بمكان األھمیة فمن, الطفولة مرحلة في جذوره لھ كبارفي ال الكلى أمراض
. الكلى أمراض  

في الیوم العالمي للكلى حرك قدمیك  ض الكلى.ألمرا الرئیسیة األسباب من وھماحافظ على لیاقتك بالتقلیل من إرتفاع ضغط الدم والسمنة   –  

 المرضى وكذلك والمھنیین الصحة ووزارات القرار، وصناع المدني، المجتمعننا نشجع إمارس ومابعده ف 10لھذا السبب فالوصول إلى 
البدني تساعد ام وزیادة النشاط بانتظ الریاضیة التمارین ممارسة أن حیة تذكرة ھي البادرة ھذهلتحریك أقدامھم للحفاظ على كلى سلیمة.  

.الیومیة وحیاتنا صحتنا بینعمل قوي یخلق صلة   لكنھ بسیط عمل ھو خطر اإلصابة بأمراض الكلى. تحریك أقدامنا  على الحد من 	
	

إظھر دعمك عالمیا عن طریق اإلنترنت:  

 90نشاط في أكثر من  560 من أكثر شملت والتيیوم الكلى العالمي في السنوات األخیرة,  حمالت حققتھ الذي الكبیربناء على النجاح 
فإننا ندعو مجتمعاتنا لمشاركة  2015ملیون شخص یتحدثون عن الیوم العالمي للكلى من خالل ھاشتاج الحملة في  50دولة وحوالي 

.الكلى أمراض ضد المعركة في واالنخراط االنترنت على والصور الخاصة بھذه األنشطة أنشطتھا ورسائلھا   

, برجاء زیارة:العالم أنحاء جمیع في الكلى یوم أحداث حول والتفاصیل المعلوماتللمزید من   

www.worldkidneyday.org 

 



 
	

الھاشتاج: باستخدام وذلك وصورھم، ھمرسائل الینا یرسلوا ان للمشاركین یمكن 	 
#	moveyourfeet4WKD.	

 
حمالتنا على:یمكن إتباع   

	
 

	

:ىللكل العالمي الیوم منظمي حول  
.الكلى لمؤسسات الدولي واالتحاد الكلى ألمراض الدولیة للجمعیة مشتركة مبادرة ھو للكلى العالمي الیوم  

 من والحد بالكلى الرعایة لتحسین مكرسة للربح ھادفة غیر عالمیة جمعیة ھي و 1960 عام في تأسست الكلى ألمراض الدولیة الجمعیة
 الدول جمعب ةالعالمی شبكتھا برامج خالل من الكلى ألمراض الدولیة الجمعیة وتقوم. العالم أنحاء جمیع في الكلى أمراض وتأثیر انتشار
. عالمي نطاق على الكلى أمراض وعالج لمكافحة تعاوني جھد في والمتقدمة النامیة  

:زیارة برجاء المعلومات من للمزید  

www.theisn.org	 

دولة. 41في مرضىلل ومجموعاتمؤسسة للكلى   63ولدیھ حالیا في عضویتھ  1999ى تأسس عام الكل لمؤسسات الدوليواإلتحاد   

 بأمراض المصابین األفراد حیاة ونوعیة یةوالرفاھ الصحة تحسین أجل من العالم أنحاء جمیع في دعوی الكلى لمؤسسات الدولي االتحاد 
 حتى فیھا موجودة تكن لم التي البلدان في لكلىل مؤسسات ارساء في یساعد والرعایة؛ العالج من ممارساتلل أفضل معاییر نشر, یالكلى
.الكلى أمراض أبحاث ویعزز ؛ألعضاءھا التعلیمیة البرامج یسھل, اآلن  

:زیارة برجاء المعلومات من للمزید   

www.iffk.org 

	

:للكلى العالمي للیوم الرسمیین الشركاء  
 نشاطات عمل إمكانیة جعل على ساعدتنا التي العالمیة الشركات من المساھمین من السخي للدعم امتنانھ عن یعرب للكلى العالمي الیوم
.ممكنا شیئا الیوم ھذا في عالمیة  

 
:ھم شركائنا  

 	
	
	
	
	

 وداعمونا ھم:
	
	
 
 

 والمتبرعون لنا ھم:
	

Baxter,	Fresenius	Medical	Care,	and	Intuitive	Surgical	
	
	



	
	
	  للمراسالت الصحفیة:

Agnese	Ruggiero																																																Tina	Bielawska	
World	Kidney	Day	Campaign	Coordinator					PR	Director,	Ogilvy	Public	Relations	
Email:	agnese@worldkidneyday.orgEmail	:tina.bielawska@ogilvy.com	

Phone	:	+32	2	808	04	20Mobile	:	+32-477-938256 

	

	
	


