
 

 

 بيان  صحفي 
 حتت احلظر

 
 
 

 

مراض الك   ةتحسين فعالية تكلف
 
من خالل استهداف الفائت السكانية  ىلالوقاية الثانوية من ا

ك ثر عرضة  ل   صابة لال  ا
   .: الوقاية خير من العالج، للجميع، في كل مكان2020ى ل اليوم العالمي للك  

 

 2020مارس  12الخميس يوم لنشر[ توقيت ا]منطقة  0001: الساعة النشرحظر 

 

شخاص من عامة السكان )
ي إن شخصا واحدا من بين كل ثالثة ا 

لخطر متزايد بشكل مليون شخص( معرض  850ما يقدر بـ ا 
ن ما يقدر ب ض الكلى المزمنإلصابة بمر ا نحاء العالم مصابون بمرض 10. ورغم ا  الكلى المزمن، تشير ٪ من الناس في جميع ا 

ن    .إصابتهمال يدركون هم من 10من بين كل  9التقديرات إلى ا 

مراض الكلى 12)الخميس السنة  هفي اليوم العالمي للكلى لهذ  (ISN) مارس(، يقوم المدافعون بقيادة الجمعية الدولية ال 
همية التدابير الوقا (IFKF) واالتحاد الدولي لمؤسسات الكلى ئية والحاجة الملحة إلى زيادة تثقيف السكان بزيادة الوعي با 

مراض الكلى  .والمرضى والممارسين وصانعي السياسات في مجال الوقاية الفعالة من ا 

 لرعايةلمن الوقاية إلى الكشف والوصول العادل  -في كل مكانكل شخص ل ىموضوع حملة هذا العام "صحة الكل يروم 
همية التدخالت الوقائية إلى " الطبية ، مرض الكلى المزمناإلصابة بمنع إلى هادفة ال، منها وليةسواء اال  –تسليط الضوء على ا 

و الثالثة،  و الثانوية ا  و تطور مرض الكلى المزمن  منالحد المتصلة با  مرحلة الإلى المتقدم تفاقم مرض الكلى المزمن المبكر ا 
 .التواليمرض ل لية ئنهاال

٪ من الميزانية السنوية للرعاية الصحية في البلدان المرتفعة 3و  ٪ 2 ما بين  علىالكلية    وزرع  ويل الكليغسال  تستحوذ تكاليف
قل من  الدخل، والتي ُتنف   . وهي التكاليف التي يمكن تجنبها عن طريق الحماية 1٪ من إجمالي سكان هذه البلدان0.03ق على ا 

من حدوث الفشل الكلوي. وعالوة على ذلك، يمكن زيادة فعالية التكلفة من خالل اعتماد تدابير وقائية ثانوية بالنسبة 
ولئك  شخاص الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وا  كـثر عرضة لإلصابة، مثل اال  الذين للفائت السكانية اال 

تحقيق نسب فعالية في  ستمرار  تسمح الوقاية الثانوية غير المستهدفة باحين  في  فيعانون من تطور سريع لمرض الكلى المزمن.  
على من  ن هذه التكلفة يمكن خفضها ، 2إنقاذهامن حياة الشخص يتم دوالر لكل سنة  50.000تكلفة ا  تشير التقديرات إلى ا 

ارتفاع ضغط من وتحكم فيه المرضى المعروفين الذين يعانون من مرض السكري غير المبالنصف عندما يتم تحسين رعاية 
  .3الدم 

في  مقرهالجاعل ، ىللليوم العالمي للكُ يوضح البروفيسور فيليب كام تاو لي، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية المشتركة و
مير ويلز نه  ،الصينية في هونغ كونغ جامعةبالمستشفى ا  ن تُ "با  ولية على يجب ا  ثير على ركز الوقاية اال  التعرض عوامل خطر التا 

 
ل.  كوسير1 مراض غير السارية الرئيسيإي ا  نترناسيونال مساهمة مرض الكلى المزمن في العبء العالمي لال   .70-1258(: 12)  80ديسمبر;. 2011ة. كيدنيا 

، المجلد كيدنيإنترناسيونال. الطبية لرعايةلمن الوقاية إلى الكشف والوصول العادل -في كل مكان كل شخص صحة الكلى لإي إل، لي، فيليب كام تاو 2
 232 - 226، 2، العدد 97

ل، هوارد ك، و3 ستراليا. ا  ستراليا: فعالية التكلفة للكشف المبكر والتدخل لمنع تطور مرض الكلى المزمن في ا  متاح  صحة الكلى ا 
طلع عليه  summary.pdf.-executive-study-costing-2-https://kidney.org.au/cms_uploads/docs/stage في  . 2020يناير   29في . ا 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fkidney.org.au%2Fcms_uploads%2Fdocs%2Fstage-2-costing-study-executive-summary.pdf.


 

 

ر البيئية اخطالتعرض لعوامل اال  التخفيف من لكلى والمسالك البولية، وللى المزمن ومعالجة التشوهات الهيكلية مرض الكُ ل
عن  ىللليوم العالمي للكُ غارسيا، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية المشتركة  البروفيسور غييرمو. ويضيف والسموم الكلوية"

مراض الكلي، لمؤسسلفدرالية الدولية ا نهالمكسيكفي  مركز العلوم الصحية بجامعة غواداالخارامقره في ات ا  "على النقيض ،با 
ن تتخذ ايتعين من ذلك،  شخاص بالنسبة لوالتدخالت السريرية ربية لتا  الوقاية لها رئيس كهدف  ض الكلىمر المصابين بال 

يحتوي على نسب عالية الثانوية، بما في ذلك تحسين ضغط الدم، والسيطرة على نسبة السكر في الدم وتجنب نظام غذائي 
 " .البروتينوالصوديوم من 

مراض تدبير عتبر يُ معتدل إلى متقدم، من مزمن الوي كلالمرض اللمرضى الذين يعانون من بالنسبة لو: "قائال ويتابع اال 
وعية الدموية إلى جانب  يوريمياالمصاحبة مثل ال مراض القلب واال  البروتين من بين التدخالت قليل نظام غذائي اعتماد وا 

خير  و تا  و زرع ويل الكليغسالالوقائية الموصى بها لتجنب ا   ".الكلية ا 

مراض الكلى في جمعية السابق لرئيس الويقول البروفيسور لي،  سيا والمحيط الهادئ: "هناك حاجة إلى بذل جهود تا  ربوية ا 
تواصل شاملة حمالت تنظيم توعية السكان بالمخاطر من خالل بشكل ملموس  يعني ذلكوسياسية لنشر نهج الوقاية". و

وتمكين المرضى من خالل منصات التعلم عبر اإلنترنت على سبيل المثال. وسيستفيد الممارسون من تدريب 
ولوية ات السياستعين على واضعي وي .لتعرف على المرضى المعرضين للخطرتمكينهم من التخصصات لاددعمت إعطاء اال 

فضل الابالخاصة للبرامج المتكاملة  مراض غير السارية ودعم "ا   ،فعالة من حيث التكلفةالتدخالت شمل الت،التي "ياراتخال 
ساسية لالجميع ضمان وصول مثل فحص السكان المعرضين للخطر للكشف عن مرض الكلى المزمن، و لتشخيصات اال 

دويةمرض الكلى المزمنلإلصابة بالمبكرة 
ساسية واال  ساسية  ، وتوفر التكنولوجيات اال 

سعار معقولة اال 
ونقل المهام من با 

طباء إلى العامل  مامية ن ياال  كـثر مرض الكلى المزمن ف استهدللتمكن من افي مجال الرعاية الصحية في الخطوط اال  بشكل ا 
خرى  النهج الوقائية الثانوية،إلى جانب فعالية  .اال 

 :الشركات الداعمة لليوم العالمي للكلى
 
العالمي الذين ساعدوننا على جعل هذا اليوم على المستوى المؤسسيين اليوم العالمي للكلى عن امتنانه لداعميه  بيعر 

 :الشكر إلى جزيلتقدم بونممكنا. للعمل العالمي 
 

 
 

 ىلبخصوص اليوم العالمي للك  
 

 /https://www.worldkidneyday.org، انظر :ىل للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص اليوم العالمي للكُ 
 

 ىلبخصوص منظمي اليوم العالمي للك  
 

مراض الكلىباليوم العالمي للكلى ينظم   واالتحاد الدولي لمؤسسات الكلى (ISN) مبادرة مشتركة للجمعية الدولية ال 
(IFKF)  

 
 

https://www.worldkidneyday.org/


 

 

مراض الكلى في عام  سست الجمعية الدولية ال  رعاية الطبية للكلى ال، وهي جمعية عالمية غير ربحية مكرسة لتحسين 1960تا 
ثيرها على المستوى العالمي. وتجمع من خالل شبكـتها وبرامجها الشاملة   مراض الكلى ومن تا  جهات بين  ما  والحد من اإلصابة با 

مراض الكلى لجهد تعاوني إطار النامي والمتقدم في  ينالعالممن فاعلة   .شاملعلى نطاق وعالجها مكافحة ا 
 www.theisn.org، راجع: مزيد من المعلوماتل

سس في عام  ومجموعات  ىكل لل مؤسسة  63، حاليا 1999يضم االتحاد الدولي لمؤسسات الكلى، وهو اتحاد غير ربحي تا 
نحاء العالم االتحاد  عافديو. بلدا   41في مرضى ل ل جل في جميع ا  مراض الكلى تحسين صحة من ا  فراد المصابين با  ضمان واال 

ن نشر معايير يقوم ب.كما تهمحياجودة و ميتهرفاه فضل ممارسات العالج والرعاية بشا  لى في يساعد في إنشاء مؤسسات الكوا 
عضائهالتربوالبرامج ؤطر ويُ البلدان التي ال توجد فيها مراض الكلىال جفي مبحاث دعم اال  وي ية لفائدة ا   .ا 

 .www.ifkf.org، راجع مزيد من المعلوماتل

 :التصالت مع الصحافة
 

ن هرادسكي، مديرة حملة اليوم العالمي مراض الكلى، بروكسل، بلجيكاىللكل  ا   04 808 2 32+الهاتف:، الجمعية الدولية ال 
 .anne@worldkidneyday.orgتروني كـالبريد اإلل  20

 المراجع:  

مير ويلز،  مستشفى، العالمي للكليلليوم البروفيسور فيليب كام تاو لي، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية المشتركة  ا 
 philipli@cuhk.edu.hk+ البريد االإلكـتروني: 852 35053616. الهاتف : هونغ كونغ، جامعة الصينية في هونغ كونغال

ات  لمؤسسلفدرالية الدولية عالمي للكليعن الليوم الالبروفيسور غييرمو غارسيا، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية المشتركة 
مراض الكلي،  + البريد االلكـتروني: 52 1 33 3662 2288. الهاتف : المكسيك،مركز العلوم الصحية بجامعة غواداالخاراا 

ggarcia1952@gmail.com 

مراض في بلدان  للحصول على تقديرات الوفيات الناجمة عن مرض الكلى المزمن من الدراسة المتعلقة بالعبء الشامل لال 
 انقر هنامختارة،

انقر مرض الكلى المزمن في البلدان المرتفعة الدخل، الخاصة بة دراسات االنتشار المختلفلالطالع على 
 http://ihmeuw.org/4pmeوهنا
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