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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

يــوم إطـــالق عــش بصحـــة 

مقـدمــة:
تهـــدف وزارة الصحـــة الســـعودية إلـــى أن تكـــون تهـــدف وزارة الصحـــة الســـعودية إلـــى أن تكـــون 
منصة عش بصحـــة هي المرجـــع األول والمعتمد منصة عش بصحـــة هي المرجـــع األول والمعتمد 
للمعلومة الصحية المــوثوقـــــة؛ حــــيث تـــقــــدم للمعلومة الصحية المــوثوقـــــة؛ حــــيث تـــقــــدم 
معلومـــات صحية أساسيــــــة ومتنـــــــوعة تتعلق معلومـــات صحية أساسيــــــة ومتنـــــــوعة تتعلق 
عمـــر  مـــن  كافـــة،  المجتمـــع  شـــرائح  عمـــر بصحـــــــة  مـــن  كافـــة،  المجتمـــع  شـــرائح  بصحـــــــة 

بهـــدف  الشـــيخوخة،  مرحلـــة  وحتـــى  بهـــدف الطفولـــة  الشـــيخوخة،  مرحلـــة  وحتـــى  الطفولـــة 
تحســـين جودة األداء في الحياة لعامة المجتمــــع، تحســـين جودة األداء في الحياة لعامة المجتمــــع، 
الـــوعـــــي الصحي، وتــغييــــر السـلـــوك  الـــوعـــــي الصحي، وتــغييــــر السـلـــوك وتعــزيــز  وتعــزيــز 

الخـــاطـــئ. الخـــاطـــئ.البشــــــري  البشــــــري 

مــنصــة عــش بصحـــةمــنصــة عــش بصحـــة

تاريــخ األسبــوع التوعــوي:
1 / 1 / 2023م

https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/Documents/Live-Well-Plat-Forms.pdf


3

دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

األسبوع الخليجي للسرطان 

مقـدمــة:

األهداف:

الخليجي  الصحة  مجلس  الخليجي أطلق  الصحة  مجلس  أطلق 
توعويـــة خاصـــة بمرض  توعويـــة خاصـــة بمرض حملـــة  حملـــة 
الســـرطان تزامًنـــا مع األســـبوع الســـرطان تزامًنـــا مع األســـبوع 
حـــول  للســـرطان  حـــول الخليجـــي  للســـرطان  الخليجـــي 
حقيقة المرض وطـــرق التعامل حقيقة المرض وطـــرق التعامل 
الخـــوف  حاجـــز  وكســـر  الخـــوف معـــه،  حاجـــز  وكســـر  معـــه، 
منـــه، وماهية الطـــرق العلمية منـــه، وماهية الطـــرق العلمية 

منه.  للتعافـــي  منه. المتبعـــة  للتعافـــي  المتبعـــة 

أهمية الفحص
تثقيف المجتمعات المبكر

وتوعيتها بأمراض 
السرطان، وطرق 

الوقاية منها.

حث المجتمع على 
اتباع نظام غذائي 
صحي عالي األلياف 

وقليل الدهون.

ولفـــت المجلـــس النظـــر فـــي ولفـــت المجلـــس النظـــر فـــي 
حملته إلى أهميـــة اإلقبال على حملته إلى أهميـــة اإلقبال على 
الفحوصات وعـــدم التراخي في الفحوصات وعـــدم التراخي في 
هـــذا الجانـــب، وعـــدم تضخيـــم هـــذا الجانـــب، وعـــدم تضخيـــم 
الســـرطان، مبيًنا  الســـرطان، مبيًنا الخـــوف مـــن  الخـــوف مـــن 
أن مـــا نســـبته أن مـــا نســـبته 4040%% مـــن حاالت  مـــن حاالت 
الوقايـــة  يمكـــن  الوقايـــة الســـرطان  يمكـــن  الســـرطان 
منهـــا باّتباع نمط حيـــاة صحي، منهـــا باّتباع نمط حيـــاة صحي، 

وو4040%% من حـــاالت اإلصابة يمكن  من حـــاالت اإلصابة يمكن 
اكُتشـــفت  إذا  منهـــا  اكُتشـــفت التعافـــي  إذا  منهـــا  التعافـــي 
ال  العلـــم  أن  موضًحـــا  ال مبكـــًرا،  العلـــم  أن  موضًحـــا  مبكـــًرا، 
يـــزال يتقـــدم ويتطـــور للوقاية يـــزال يتقـــدم ويتطـــور للوقاية 

المتبقية.   الحـــاالت  المتبقية.  وعـــاج  الحـــاالت  وعـــاج 

تاريــخ األسبــوع التوعــوي:
1-7 / 2 / 2023م

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1ywrVmKlEdPmx2y4U33mzH2TJgMILum4F?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-02-01-07.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليــــوم العـالمـــي للصـــرع 

مقـدمــة:

األهداف:

للصرع،  العالمـــي  اليـــوم  للصرع، ُيعـــد  العالمـــي  اليـــوم  ُيعـــد 
عـــام  كل  بـــه  ُيحتفـــل  عـــام الـــذي  كل  بـــه  ُيحتفـــل  الـــذي 
فـــي اليـــوم الثانـــي من شـــهر فـــي اليـــوم الثانـــي من شـــهر 
فبرايـــر، فرصـــة لزيـــادة الوعـــي فبرايـــر، فرصـــة لزيـــادة الوعـــي 
بمـــرض الصـــرع، وما هـــو عليه، بمـــرض الصـــرع، وما هـــو عليه، 
وكيـــف يمكن عاجـــه، وما هو وكيـــف يمكن عاجـــه، وما هو 
مطلوب لتقديـــم العاج لجميع مطلوب لتقديـــم العاج لجميع 
األشـــخاص الذين يحتاجـــون إليه.  األشـــخاص الذين يحتاجـــون إليه.  

رفع مستوى الوعي 
بالصرع

تعزيز البحث 
والتعلم والتدريب.

تحسين الخدمات 
الطبية من خالل الوقاية 

والتشخيص والعالج.

دعم المرضى 
وأسرهم.

العالميـــة  الحملـــة  العالميـــة تـــم إطـــاق  الحملـــة  تـــم إطـــاق 
لمكــافحــــــة الصـــرع: »الخـــروج لمكــافحــــــة الصـــرع: »الخـــروج 
  19971997 عـــام  فـــي  الظـــل«  عـــام مـــن  فـــي  الظـــل«  مـــن 
بيـــن  مشتـــــــرك  بيـــن كمشـــــــروع  مشتـــــــرك  كمشـــــــروع 
منظمـــــة الصحـــة العـالميــــــــة منظمـــــة الصحـــة العـالميــــــــة 
لمكافحـــة  الدوليـــة  لمكافحـــة والرابطـــة  الدوليـــة  والرابطـــة 
الصرع )الصرع )ILAEILAE( والمكتب الدولي ( والمكتب الدولي 
للصـــرع )للصـــرع )IBEIBE(، وذلـــك بهدف رفع (، وذلـــك بهدف رفع 

الوعي  العام.  الدعم  الوعي مســـتوى  العام.  الدعم  مســـتوى 
بالصرع وفهمـــه، وتعزيز الجهود بالصرع وفهمـــه، وتعزيز الجهود 
الـرعـايـــة  خــدمـــــات  الـرعـايـــة لتحسيــــن  خــدمـــــات  لتحسيــــن 

تأثيرهـــــا.  تأثيرهـــــا. وتقليل  وتقليل 

تاريــخ الـيــــوم التوعــوي:
2 / 2 / 2023م

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1dcUsnrLaRzgKaYkik8ICvpj6pWbpvbKV?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-02-02-001.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليــوم العـالمــي للسرطــان

األهداف:

خفض الوفيات 
المبكرة الناجمة عن 
األمراض غير المعدية 
بنسبة 25 % بحلول 

عام 2025م.

تثقيف المجتمعات 
وتوعيتها بأمراض 
السرطان، وطرق 

الوقاية منها.

التأكيد على أن الحلول 
ممكنة ومتوفرة، وبإمكاننا 

كأفراد، أو مؤسسات وهيئات 
حكومية وغير حكومية، 

تقديم وسائل الدعم والتوعية 
والوقاية من السرطان. 

تشجيع الكشف 
المبكر، وتلقي 

اللقاحات الوقائية، 
والتوعية بأهميتها.

تاريــخ الـيـــوم التوعــوي:
4 / 2 / 2023م

مقـدمــة:

يتحد العالـــم بأجمعه فـــي الرابع مـــن فبراير في يتحد العالـــم بأجمعه فـــي الرابع مـــن فبراير في 
مكافحـــة وبـــاء الســـرطان، حيـــث يتم الســـعي مكافحـــة وبـــاء الســـرطان، حيـــث يتم الســـعي 
إلـــى إنقـــاذ المايين مـــن الوفيـــات التـــي يمكن إلـــى إنقـــاذ المايين مـــن الوفيـــات التـــي يمكن 

الوقايـــة منها ســـنوّيًا من خال زيـــادة وعي األفراد، الوقايـــة منها ســـنوّيًا من خال زيـــادة وعي األفراد، 
والحكومـــات فـــي جميـــع دول العالم.والحكومـــات فـــي جميـــع دول العالم.

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1QTIHYn0y1XFR75yfDrDhxNv9USJYH3qV?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-02-04-001.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليوم العالمي لسرطان األطفال

األهداف:

الحق في التشخيص 
المبكر والسليم.

الحق في الحصول 
على األدوية األساسية 

المنقذة للحياة.

الحق في متابعة الرعاية 
والخدمات وفرص العيش 

المستدامة للناجين.

الحق في العالج الطبي 
المناسب والجيد.

تاريــخ اليــــوم التوعــوي:
15 / 2 / 2023م

مقـدمــة:

اليـــوم العالمـــي لســـرطان األطفـــال هـــو حملة اليـــوم العالمـــي لســـرطان األطفـــال هـــو حملة 
تعاونيـــة عالمية لزيادة الوعي بســـرطان األطفال، تعاونيـــة عالمية لزيادة الوعي بســـرطان األطفال، 

الهـــدف المنشـــود من مبـــادرة منظمـــة الصحة  من مبـــادرة منظمـــة الصحة 
العالمية لمكافحة ســـرطان األطفـــال هو القضاء العالمية لمكافحة ســـرطان األطفـــال هو القضاء 
على جميع آالم ومعانـــاة األطفال الذين يكافحون على جميع آالم ومعانـــاة األطفال الذين يكافحون 
الســـرطان و الســـعي لتقليل الســـرطان و الســـعي لتقليل 6060٪ على األقل من ٪ على األقل من 
نســـبة الوفيـــات عنـــد األطفـــال فـــي جميـــع أنحاء نســـبة الوفيـــات عنـــد األطفـــال فـــي جميـــع أنحاء 

األطفـــال  لجميـــع  األساســـية  بالحقـــوق  األطفـــال التوعيـــة  لجميـــع  األساســـية  بالحقـــوق  التوعيـــة 
تشـــمل: والتـــي  بالســـرطان،  تشـــمل:المصابيـــن  والتـــي  بالســـرطان،  المصابيـــن 

والمراهقيـــن  لألطفـــال  الدعـــم  عـــن  والمراهقيـــن وللتعبيـــر  لألطفـــال  الدعـــم  عـــن  وللتعبيـــر 
المصابيـــن بالســـرطان والناجيـــن وأســـرهم.المصابيـــن بالســـرطان والناجيـــن وأســـرهم.

.2030 عـــام  بحلول  العالم العالم 
ويمثـــل هـــذا ويمثـــل هـــذا تضاعًفـــا تقريبًيا  تقريبًيا لمعدل الشـــفاء 
الحالـــي وســـينقذ حيـــاة مليون طفـــل إضافي  حيـــاة مليون طفـــل إضافي 

خـــال العقـــد القادم.خـــال العقـــد القادم.

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1bJvT-BE1m8Mv3crqu8TSxUTSZ3XT5_Ju?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-02-15-001.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليوم السعودي للزواج الصحي  

مقـدمــة:

الهدف:

نشر الوعي بأهمية 
الفحص المبكر قبل 

مرحلة الزواج.

تـــاريـــخ اليـــوم السعـــودي:
19 / 2 / 2023م

الزواج الصحي مفهوم شـــامل، الزواج الصحي مفهوم شـــامل، 
يؤســـس لحالـــة مـــن االكتمال يؤســـس لحالـــة مـــن االكتمال 
والتناغـــم بيـــن الزوجيـــن مـــن والتناغـــم بيـــن الزوجيـــن مـــن 
والنفســـية،  الصحية،  والنفســـية، النواحـــي  الصحية،  النواحـــي 
حمايـــة  بهـــدف  حمايـــة واالجتماعيـــة؛  بهـــدف  واالجتماعيـــة؛ 
مـــن  وذريــتهمـــــــا  مـــن الــزوجيــــــن  وذريــتهمـــــــا  الــزوجيــــــن 
األمـــراض المعديـــة، وإنجاب أبناء األمـــراض المعديـــة، وإنجاب أبناء 
أصحـــاء. لذا؛ فقـــد أولت حكومة أصحـــاء. لذا؛ فقـــد أولت حكومة 
اهتماًما  الرشـــيدة،  اهتماًما المملكـــة  الرشـــيدة،  المملكـــة 
بإنشاء أجيال ســـليمة ومعافاة بإنشاء أجيال ســـليمة ومعافاة 
من خال برنامـــج الزواج الصحي، من خال برنامـــج الزواج الصحي، 
عقد  طرفـــي  البرنامـــج  عقد وُيلـــِزم  طرفـــي  البرنامـــج  وُيلـــِزم 

الفحص  بإحضار شـــهادة  الفحص النكاح  بإحضار شـــهادة  النكاح 
العقـــد،  إجـــراء  قبـــل  العقـــد، الطبـــي  إجـــراء  قبـــل  الطبـــي 
اإلجـــراء  هـــذا  يكـــون  أن  اإلجـــراء علـــى  هـــذا  يكـــون  أن  علـــى 
أحـــد متطلبـــات تدويـــن العقد، أحـــد متطلبـــات تدويـــن العقد، 
مـــع تـــرك حريـــة إتمـــام الـــزواج مـــع تـــرك حريـــة إتمـــام الـــزواج 

العقــــــد. العقــــــد.لصاحبي  لصاحبي 
يتـــم للمقبلين  الفحص  يتـــم للمقبلين وإجراء  الفحص  وإجراء 
وجـــود  لمعرفـــة  الـــزواج  وجـــود علـــى  لمعرفـــة  الـــزواج  علـــى 
اإلصابـــة لصفـــة بعـــض أمـــراض اإلصابـــة لصفـــة بعـــض أمـــراض 
الدم الــــوراثيـــــة ) فـقـــــر الــــدم الدم الــــوراثيـــــة ) فـقـــــر الــــدم 
والثاســـيميا( وبعض  والثاســـيميا( وبعض المنجلي  المنجلي 
األمــــراض المعـــــدية ) االلــتهـــاب األمــــراض المعـــــدية ) االلــتهـــاب 

الكبدي الفيروســـي ب، االلتهاب الكبدي الفيروســـي ب، االلتهاب 
الكبـــدي الفيروســـي ج، نقـــص الكبـــدي الفيروســـي ج، نقـــص 
)اإليـــدز((،  المكتســـب  )اإليـــدز((، المناعـــة  المكتســـب  المناعـــة 
وذلك بغـــرض إعطاء المشـــورة وذلك بغـــرض إعطاء المشـــورة 
الطبيـــة حـــول احتماليـــة انتقال الطبيـــة حـــول احتماليـــة انتقال 
األخـــر  للطـــرف  األمـــراض  األخـــر تلـــك  للطـــرف  األمـــراض  تلـــك 
المســـتقبل،  فـــي  لألبنـــاء  المســـتقبل، أو  فـــي  لألبنـــاء  أو 
والبدائـــل  الخيـــارات  والبدائـــل وتقديـــم  الخيـــارات  وتقديـــم 
أجـــل  مـــن  الخطيبيـــن  أجـــل أمـــام  مـــن  الخطيبيـــن  أمـــام 
مســـاعدتهما علـــى التخطيـــط مســـاعدتهما علـــى التخطيـــط 

ـــا. ـــا.ألســـرة ســـليمة صحّيً ألســـرة ســـليمة صحّيً

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/16EnrGBNx_UVRjypVjUB33FTb9nTCVNcS?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-02-19-001.aspx
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األسـبــوع العـــــالمـــي 
الضـطـــراب األكـــل

األهداف:

توعية المجتمع 
بإتباع سلوكيات 

أكل صحية

الحث للحصول 
على طعام 

صحي

تاريــخ األسبــوع التوعــوي:
6-28 / 2-3 / 2023م

مقـدمــة:

يعـــد أســـبوع إضطرابـــات األكل أحد أكبـــر الفرص يعـــد أســـبوع إضطرابـــات األكل أحد أكبـــر الفرص 
ر بشـــكل  ر بشـــكل للتوعيـــة بســـلوكيات األكل التـــي ُتؤثِّ للتوعيـــة بســـلوكيات األكل التـــي ُتؤثِّ
ســـلبي على صحتَك الجســـدية والنفســـية. ومن ســـلبي على صحتَك الجســـدية والنفســـية. ومن 
أكثـــر اضطرابـــات الطعـــام شـــيوًعا هـــي: فقدان أكثـــر اضطرابـــات الطعـــام شـــيوًعا هـــي: فقدان 

َنَهـــم  واضطـــراب  ـــَره،  والشَّ العصبـــي،  َنَهـــم الشـــهية  واضطـــراب  ـــَره،  والشَّ العصبـــي،  الشـــهية 
الطعـــام. وغالًبا ما يؤثر على المصابين بشـــكل الطعـــام. وغالًبا ما يؤثر على المصابين بشـــكل 
كبيـــر علـــى الـــوزن وشـــكل الجســـم وكميـــة كبيـــر علـــى الـــوزن وشـــكل الجســـم وكميـــة 

الطعـــام وهو شـــائع فـــي ســـن المراهقة.الطعـــام وهو شـــائع فـــي ســـن المراهقة.

المنتجـــات

المــوقـــع

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/MedicalTools/Pages/eating-disorder-test.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-02-28-03-06.aspx
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شـهـــر التــوعيـــة بسرطـــــان 
القولـون والمستقيـم

األهداف:

تعزيز الكشف المبكر 
عن سرطان القولون 
والمستقيم والوعي 

الوقائي.

دعم المتعافين من 
سرطان القولون 

والمستقيم 
وذويهم.

رفع مستوى الوعي 
حول عوامل خطر 

اإلصابة بسرطان القولون 
والمستقيم.

تــاريـــخ الشهــر العالمــي:
1-31 / 3 / 2023م

مقـدمــة:

مـــارس هـــو شـــهر التوعيـــة بســـرطان القولـــون مـــارس هـــو شـــهر التوعيـــة بســـرطان القولـــون 
جميـــع  فـــي  بـــه  االحتفـــال  يتـــم  جميـــع والمســـتقيم،  فـــي  بـــه  االحتفـــال  يتـــم  والمســـتقيم، 
أنحـــاء العالـــم للتوعيـــة بأهمية فحص ســـرطان أنحـــاء العالـــم للتوعيـــة بأهمية فحص ســـرطان 

القولـــون والمســـتقيم ، وكذلـــك دعـــم مرضى القولـــون والمســـتقيم ، وكذلـــك دعـــم مرضى 
ســـرطان القولون والمســـتقيم والمتعافين منه ســـرطان القولون والمســـتقيم والمتعافين منه 

وعائاتهـــم.وعائاتهـــم.

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1Ri_K5GVQnfw5-NEaT22jy8UKzA4iaRdY?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-01-31.aspx
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اليــوم العالمــــي للـسمــــع 

األهداف:

التشجيع على تنمية 
مهارات األستماع و التواصل 
مع األخرين لجميع الفئات 

العمريه.

رفع الوعي باإلجراءات 
الوقائية لتجنب فقدان 
السمع و أمراض األذن.

حث األشخاص الذين يعانون بضعف 
السمع على فحص السمع بانتظام 
و طلب الرعاية الطبية عند الحاجة.

التوعية بأهمية الفحص المبكر لألشخاص 
المهددين بفقدان السمع وأمراض األذن 

بهدف رفع نسب نجاح العالج.

تاريــخ اليــــوم التوعــوي:
3 / 3 / 2023م

مقـدمــة:

يوم الســـمع العالمـــي هو حدث عالمي ســـنوي يوم الســـمع العالمـــي هو حدث عالمي ســـنوي 
للدعـــوة لرفـــع مســـتوى الوعـــي فيمـــا يتعلـــق للدعـــوة لرفـــع مســـتوى الوعـــي فيمـــا يتعلـــق 
بفقـــدان الســـمع وتعزيـــز رعايـــة األذن والســـمع ، بفقـــدان الســـمع وتعزيـــز رعايـــة األذن والســـمع ، 
والدعـــوة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات لمعالجـــة فقـــدان والدعـــوة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات لمعالجـــة فقـــدان 

الســـمع والمشـــكات ذات الصلـــة.الســـمع والمشـــكات ذات الصلـــة.

بفقـــدان  يتعلـــق  فيمـــا  الوعـــي  مســـتوى  بفقـــدان رفـــع  يتعلـــق  فيمـــا  الوعـــي  مســـتوى  رفـــع 
الســـمع، وتعزيـــز رعايـــة األذن والســـمع، والدعوة الســـمع، وتعزيـــز رعايـــة األذن والســـمع، والدعوة 

موضوع يوم الســـمع العالمـــي موضوع يوم الســـمع العالمـــي 20232023 هو » دعوة  هو » دعوة 
عالميـــة للعمل لمعالجة فقدان الســـمع وأمراض عالميـــة للعمل لمعالجة فقدان الســـمع وأمراض 

األذن علـــى مدار الحياة.األذن علـــى مدار الحياة.

إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات لمعالجـــة فقـــدان الســـمع، إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات لمعالجـــة فقـــدان الســـمع، 
الصلـــة. ذات  الصلـــة.والمشـــكات  ذات  والمشـــكات 

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1oeMAVBQ_8UwW87mygRYEoCoO6PA4xGk_
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-03-001.aspx
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اليوم العالمي لمكافحة السمنة

األهداف:

رفع الوعي الصحي لدى 
أفراد المجتمع بأسباب 

ومخاطر السمنة، وطرق 
الوقاية منها.

رفع الوعي الصحي بأهمية 
اتباع نمط حياة صحي، 

وتشجيع الكشف المبكر 
عن السمنة؛ لخفض نسبة 

انتشارها.

دعوة وتشجيع الخبراء، 
وأصحاب األعمال لبذل الجهود، 
ومساعدة المستهلكين في 
تغيير نمط الحياة غير الصحي.

تسليط الضوء على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية 
لمكافحة السمنة، بدعوة الجهات ذات العالقة؛ للتعاون 

والمساهمة في إيجاد حلول للقضاء على السمنة.

تاريــخ اليــــوم التوعــوي:
4 / 3 / 2023م

مقـدمــة:

قـــام االتحاد العالمي للســـمنة، قـــام االتحاد العالمي للســـمنة، 
العالمي  اليـــوم  تاريـــخ  العالمي بتغييـــر  اليـــوم  تاريـــخ  بتغييـــر 
لمكافحة الســـمنة من الحادي لمكافحة الســـمنة من الحادي 
عشـــر من شـــهر أكتوبـــر، إلى عشـــر من شـــهر أكتوبـــر، إلى 
اليـــوم الرابـــع مـــن مـــارس في اليـــوم الرابـــع مـــن مـــارس في 
20202020م؛ لتوحيـــد االحتفاء م؛ لتوحيـــد االحتفاء  عـــام عـــام 
بهـــدف  ـــا؛  عالمّيً اليـــوم  بهـــدف بهـــذا  ـــا؛  عالمّيً اليـــوم  بهـــذا 
إتاحـــة الفرصة، وتســـليط الضوء إتاحـــة الفرصة، وتســـليط الضوء 

الكافـــي على هـــذا المرض بما الكافـــي على هـــذا المرض بما 
يتناســـب مع المخاطـــر الصحية يتناســـب مع المخاطـــر الصحية 

عليه. عليه.المترتبـــة  المترتبـــة 
يصيب  مزمن  مرض  يصيب والســـمنة  مزمن  مرض  والســـمنة 
أكثر مـــن ملياري شـــخص في أكثر مـــن ملياري شـــخص في 
العالـــم، وهـــو عامـــل خطـــورة العالـــم، وهـــو عامـــل خطـــورة 
بكثيـــر  لإلصابـــة  جـــًدا  بكثيـــر مهـــم  لإلصابـــة  جـــًدا  مهـــم 
وُتعد  المزمنـــة.  األمـــراض  وُتعد مـــن  المزمنـــة.  األمـــراض  مـــن 

الســـمنة من أكبر المشـــكات الســـمنة من أكبر المشـــكات 
الصحيـــة فـــي العالـــم، وينظـــر الصحيـــة فـــي العالـــم، وينظـــر 
لهـــا علـــى أنهـــا وصمـــة العالم لهـــا علـــى أنهـــا وصمـــة العالم 
الحديـــث. ويحتاج التصـــدي لهذا الحديـــث. ويحتاج التصـــدي لهذا 
المـــرض مســـؤولية اجتماعيـــة المـــرض مســـؤولية اجتماعيـــة 
تتضمن حلـــولًا جذرية من ناحية تتضمن حلـــولًا جذرية من ناحية 
الوقــايـــــة، والعـــاج، واالهتمـــام الوقــايـــــة، والعـــاج، واالهتمـــام 

الصحي.  الحيـــاة  الصحي. بنمـــط  الحيـــاة  بنمـــط 

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1S1hID33UsPR58nSFX3FOYmZNc24UH3Eb?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-04-001.aspx
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اليـــوم الوطنـــي للمشـــي 

األهداف:

تعزيز الصحة العامة.

نشر ثقافة المشي، 
وزيادة عدد ممارسي 

رياضة المشي.

التحفيز على المشي بمشاركة جميع فئات المجتمع 
في مناطق المملكة كافة؛ ليواكب تطلعات الوطن 

نحو جسم سليم في وطن طموح. 

تاريــخ اليــــوم التوعــوي:
5 / 3 / 2023م

مقـدمــة:

تعـــد رياضـــة المشـــي مـــن أقل تعـــد رياضـــة المشـــي مـــن أقل 
األنشطـــــة البــدنيــــــة تكلفـــــة، األنشطـــــة البــدنيــــــة تكلفـــــة، 
وأبسطها، وأسهلها، وال تتطلب وأبسطها، وأسهلها، وال تتطلب 
أو مهـــارات خاصـــة.  أو مهـــارات خاصـــة. أي معـــدات  أي معـــدات 
أنهـــا وســـيلة لتحســـين  أنهـــا وســـيلة لتحســـين كمـــا  كمـــا 
اللياقـــة البدنيـــة، والحفاظ على اللياقـــة البدنيـــة، والحفاظ على 
الصحـــــة، والحـــد من التــوتــــــر. الصحـــــة، والحـــد من التــوتــــــر. 
ولكن فـــإن مـــن المؤســـف أنه ولكن فـــإن مـــن المؤســـف أنه 
لم يحصـــل على التقديـــر الذي لم يحصـــل على التقديـــر الذي 
الناحية  مـــن  الناحية يســـتحقه، ســـواء  مـــن  يســـتحقه، ســـواء 
الصحيـــة، أو قيمتـــه كوســـيلة الصحيـــة، أو قيمتـــه كوســـيلة 

مواصـــات وترفيـــه. ففي العصر مواصـــات وترفيـــه. ففي العصر 
الحاضر نرى أنـــه كلما زاد تطور الحاضر نرى أنـــه كلما زاد تطور 
البشـــرية قلت ممارســـتهم له.البشـــرية قلت ممارســـتهم له.
يمكن ممارســـة هـــذه الرياضة يمكن ممارســـة هـــذه الرياضة 
فـــي أي وقـــت، وفـــي أي مكان، فـــي أي وقـــت، وفـــي أي مكان، 
مثــــل: الحــدائـــــــق، أو األســـواق، مثــــل: الحــدائـــــــق، أو األســـواق، 
علـــى  أو  العامـــة،  الطرقـــات  علـــى أو  أو  العامـــة،  الطرقـــات  أو 
شاطـــــئ البحـــر وغيــرهــــــا. وال شاطـــــئ البحـــر وغيــرهــــــا. وال 
تقتصر هـــذه الرياضة على عمر تقتصر هـــذه الرياضة على عمر 
معيـــن وحتـــى لـــو لـــم يكـــن معيـــن وحتـــى لـــو لـــم يكـــن 
الشـــخص قادًرا على ممارســـة الشـــخص قادًرا على ممارســـة 

الرياضـــة بشـــكل عام بســـبب الرياضـــة بشـــكل عام بســـبب 
ظروفه الصحية؛ بل إن المشـــي ظروفه الصحية؛ بل إن المشـــي 
سيسهم في تحســـين الصحة، سيسهم في تحســـين الصحة، 
ويمكـــن  النشـــاط،  ويمكـــن واســـتعادة  النشـــاط،  واســـتعادة 
جعله جزًءا مـــن الحياة اليومية.جعله جزًءا مـــن الحياة اليومية.
تتحـــرك  المشـــي،  أثنـــاء  تتحـــرك فـــي  المشـــي،  أثنـــاء  فـــي 
جميـــع عضـــات الجســـم ابتداًء جميـــع عضـــات الجســـم ابتداًء 
القدميـــن، وصوالً  القدميـــن، وصوالً مـــن عضـــات  مـــن عضـــات 
إلى عضـــات الذراعيـــن. كما أنه إلى عضـــات الذراعيـــن. كما أنه 
يزيـــد تدفـــق الـــدم إلـــى جميـــع يزيـــد تدفـــق الـــدم إلـــى جميـــع 

أعضـــاء الجســـم.أعضـــاء الجســـم.

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1idtsjmzXnys_PRivwmiacnpCAjapdvn9?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-05-001.aspx
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األسبوع العالمي للجلوكوما

األهداف:

رفع مستوى الوعي 
بشأن الجلوكوما من 

خالل سلسلة من األنشطة 
الجذابة في جميع أنحاء 

العالم.

دعوة المرضى ومقدمي العناية 
بالعيون والمسؤولين الصحيين 
وعامة الناس للمساهمة في 

الحفاظ على البصر.

 تنبيه الجميع إلجراء فحوصات منتظمة 
للعين )والعصب البصري( من أجل اكتشاف 

الجلوكوما في أقرب وقت ممكن.

تاريــخ اليــــوم التوعــوي:
8-14 / 3 / 2023م

مقـدمــة:

للجلوكوما  العالمي  للجلوكوما األســـبوع  العالمي  األســـبوع 
) الميـــاه الزرقـــاء (  هـــو مبـــادرة ) الميـــاه الزرقـــاء (  هـــو مبـــادرة 
فريدة من نوعها تســـلط الضوء فريدة من نوعها تســـلط الضوء 
باعتبـــاره  الجلوكومـــا  باعتبـــاره علـــى  الجلوكومـــا  علـــى 
الســـبب الرئيسي للعمى الذي الســـبب الرئيسي للعمى الذي 
ال يمكن عاجـــه في جميع أنحاء ال يمكن عاجـــه في جميع أنحاء 
العالـــم.  يمكـــن للتشـــخيص العالـــم.  يمكـــن للتشـــخيص 
والعـــاج الفورييـــن للجلوكوما والعـــاج الفورييـــن للجلوكوما 
غيـــر  البصـــر  ضعـــف  يمنـــع  غيـــر أن  البصـــر  ضعـــف  يمنـــع  أن 

الضـــروري ، ومـــع ذلـــك ، ال يدرك الضـــروري ، ومـــع ذلـــك ، ال يدرك 
مصابـــون  أنهـــم  مصابـــون الكثيـــرون  أنهـــم  الكثيـــرون 
يحصلـــون  ال  قـــد  أو  يحصلـــون بالمـــرض  ال  قـــد  أو  بالمـــرض 
علـــى الرعايـــة التـــي هـــم في علـــى الرعايـــة التـــي هـــم في 
أمـــس الحاجـــة إليها.  نظـــًرا ألنه أمـــس الحاجـــة إليها.  نظـــًرا ألنه 
مـــن المتوقـــع أن تـــزداد األرقام مـــن المتوقـــع أن تـــزداد األرقام 
القلـــق  فـــإن   ، كبيـــر  القلـــق بشـــكل  فـــإن   ، كبيـــر  بشـــكل 
المتزايـــد علـــى الصحـــة العامة المتزايـــد علـــى الصحـــة العامة 
يحتـــاج إلى مزيد مـــن االهتمام يحتـــاج إلى مزيد مـــن االهتمام 

وأنظمـــة صحة العيـــون الفعالة.  وأنظمـــة صحة العيـــون الفعالة.  
إن التاقـــي النشـــط للمجتمـــع إن التاقـــي النشـــط للمجتمـــع 
الدولـــي مـــع الزمـــاء وأصحـــاب الدولـــي مـــع الزمـــاء وأصحـــاب 
الرئيســـيين من خال  الرئيســـيين من خال المصلحة  المصلحة 
والحوار  الوعـــي  لتحفيز  والحوار األحداث  الوعـــي  لتحفيز  األحداث 
هو إظهـــار اللتزامنا المشـــترك هو إظهـــار اللتزامنا المشـــترك 
مرضـــى  رعايـــة  مرضـــى بتحســـين  رعايـــة  بتحســـين 
الجلوكومـــا فـــي جميـــع أنحاء الجلوكومـــا فـــي جميـــع أنحاء 

العالـــم .العالـــم .

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1upS67z1Pgvf9FzvDiepdQqHc5U7YUOtY?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-08-14.aspx
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األسبـــــوع العالمــــي للملـــح

تاريــخ األسبـــوع التوعــوي:
8-14 / 3 / 2023م

األهداف:

التوعية والتثقيف حول 
الحد من الملح.

توفير الوصول إلى أنظمة 
غذائية بأسعار معقولة للجميع ، 
ومنع الوفيات واألمراض الناجمة 
عن األمراض المرتبطة بالنظام 

الغذائي.

تسليط الضوء على الحاجة 
الملحة لمصنعي األغذية 

والمشروبات لتقليل كمية 
الملح في منتجاتهم.

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن منع حوالي 2.5 
مليون حالة وفاة كل عام إذا تم تقليل استهالك الملح 

العالمي إلى أقل من 5 جرامات يومًيا.

مقـدمــة:

فـــي كل عام، تنظـــم منظمة فـــي كل عام، تنظـــم منظمة 
العمـــل علـــى الملـــح »أســـبوع العمـــل علـــى الملـــح »أســـبوع 
عـالمـــــي للتــوعــيـــــة بالملـــح« عـالمـــــي للتــوعــيـــــة بالملـــح« 
للمســـاعدة على زيـــادة الوعي للمســـاعدة على زيـــادة الوعي 
بالتأثير الضار للكثير من الملح بالتأثير الضار للكثير من الملح 
الســـنوية  الحملة  الســـنوية على صحتنا.  الحملة  على صحتنا. 
هـــي فرصتنا للتحدث مباشـــرة هـــي فرصتنا للتحدث مباشـــرة 

إلـــى عــــــامة الــنـــــاس، وإلقـــاء إلـــى عــــــامة الــنـــــاس، وإلقـــاء 
الضـــوء على الملـــح الخفي في الضـــوء على الملـــح الخفي في 
المفضلـــة  الغذائيـــة  المفضلـــة منتجاتنـــا  الغذائيـــة  منتجاتنـــا 
يعدون  الذيـــن  أولئك  يعدون وتشـــجيع  الذيـــن  أولئك  وتشـــجيع 
الملـــح أساســـًيا فـــي طعامهم الملـــح أساســـًيا فـــي طعامهم 
وطعام أطفالهم على اتــخــــــاذ وطعام أطفالهم على اتــخــــــاذ 

االزمــــــة. االزمــــــة.اإلجـــــراءات  اإلجـــــراءات 

رسمـــــي  أسـبــــــوع  أول  رسمـــــي كـــــان  أسـبــــــوع  أول  كـــــان 
للتوعيـــة بالملح في عام للتوعيـــة بالملح في عام 20082008، ، 
بمصـــدر  الوعـــي  زيـــادة  بمصـــدر بهـــدف  الوعـــي  زيـــادة  بهـــدف 
الملـــح فـــي النظـــام الغذائـــي. الملـــح فـــي النظـــام الغذائـــي. 
وبعد مـــرور عقـــد مـــن الزمان، وبعد مـــرور عقـــد مـــن الزمان، 
يـــزال هـــدف تقليل اســـتهاك  يـــزال هـــدف تقليل اســـتهاك ال  ال 

األعمال. األعمال.الملـــح علـــى جـــدول  الملـــح علـــى جـــدول 

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1QjpqZPRsyn3HXTwaJCnaVyTBw8WzaSmd?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-09-15.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليـــوم العــالمـــي للكلــى 

تاريــخ اليــــوم التوعــوي:
9 / 3 / 2023م

مقـدمــة:

اليـــوم العالمـــي للكلى يهدف إلى زيـــادة الوعي اليـــوم العالمـــي للكلى يهدف إلى زيـــادة الوعي 
بأهميـــة الكلى لإلنســـان، وتســـليط الضوء على بأهميـــة الكلى لإلنســـان، وتســـليط الضوء على 
الوعـــي بالســـلوكيات الوقائية، وعوامـــل الخطر، الوعـــي بالســـلوكيات الوقائية، وعوامـــل الخطر، 

والوعـــي بكيفيـــة التعايـــش مـــع مـــرض الكلى والوعـــي بكيفيـــة التعايـــش مـــع مـــرض الكلى 
. .للمصابين  للمصابين 

األهداف:

رفع مستوى الوعي 
حول أهمية الكلى 

والتوعية بارتباط مرض 
السكري وارتفاع ضغط 
الدم بأمراض الكلى 

المزمنة.

تشجيع الفحص 
الدوري للكلى لجميع 

مرضى السكري 
وارتفاع ضغط الدم.

تثقيف جميع المهنيين الطبيين 
حول دورهم الرئيسي في اكتشاف 

وتقليل مخاطر اإلصابة بمرض 
الكلى المزمن ، ال سيما في الفئات 

المعرضة للخطر.

التشجيع على 
السلوكيات 

تسليط الضوء على أن الوقائية.
الزراعة هي أفضل عالج 

للفشل الكلوي، والتبرع 
باألعضاء هي من أفضل 
المبادرات إلنقاذ الحياة.

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1yHHFSNwJDpG3xVzXA48Aqvv8IotHv-s_?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-09-001.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليـوم العالمـي لصحـة الفــم 
واألسنــــان 

األهداف:

التوعية بأهمية 
االعتناء بنظافة الفم 

واألسنان.

تشجيع الفحص 
الدوري لألسنان.

تشجيع التغذية الصحية 
قليلة السكريات، 
ومكافحة التدخين.

تــاريـــخ الـيـــوم العالمــي:
20 / 3 / 2023م

مقـدمــة:

يتحـــد العالـــم كل عـــام فـــي يتحـــد العالـــم كل عـــام فـــي 2020 مـــارس لتعزيز  مـــارس لتعزيز 
صحة الفم واألســـنان، من خال اإلجـــراءات والتدابير صحة الفم واألســـنان، من خال اإلجـــراءات والتدابير 

الوقائيـــة، والتوعيـــة كذلك بأهميـــة الحفاظ على الوقائيـــة، والتوعيـــة كذلك بأهميـــة الحفاظ على 
واألســـنان. الفم  واألســـنان.صحة  الفم  صحة 

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1yxxov1hKsHLzJsz6dmsPHcPwWoJUCij3?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-20-001.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليــــوم العالمــــي
لمتـالزمـــــة داون

األهداف:

التوعيــة بمتالزمــة 
)داون( وكيفيـــة 

حــدوثـــه.

تشجيع األشخاص المصابين 
بمتالزمة )داون( على 

الدراسة أو العمل.

التوعية بدور األشخاص 
المصابين بمتالزمة 

)داون( في المجتمعات.

تــاريـــخ الـيـــوم العالمــي:
21 / 3 / 2023م

مقـدمــة:

يتحـــد العالـــم ســـنوّيًا يـــوم يتحـــد العالـــم ســـنوّيًا يـــوم 2121 مـــارس لاحتفال  مـــارس لاحتفال 
باليوم العالمـــي لمتازمة )داون(، الـــذي اعتمدته باليوم العالمـــي لمتازمة )داون(، الـــذي اعتمدته 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة في ديســـمبر الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة في ديســـمبر 
عـــام عـــام 20112011م؛ حيث يهـــدف إلى التوعيـــة بمتازمة م؛ حيث يهـــدف إلى التوعيـــة بمتازمة 
بمتازمـــة  المصابيـــن  األشـــخاص  ودعـــم  بمتازمـــة )داون(،  المصابيـــن  األشـــخاص  ودعـــم  )داون(، 

)داون( وعائاتهـــم.)داون( وعائاتهـــم.

فـــي هـــذا اليـــوم األشـــخاص الذيـــن يعانـــون من فـــي هـــذا اليـــوم األشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
متازمة )داون( وأولئك الذين يعيشـــون ويعملون متازمة )داون( وأولئك الذين يعيشـــون ويعملون 
ينظمـــون  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  ينظمـــون معهـــم  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  معهـــم 
لرفـــع  والفعاليـــات؛  األنشـــطة  فـــي  لرفـــع ويشـــاركون  والفعاليـــات؛  األنشـــطة  فـــي  ويشـــاركون 
مســـتوى الوعـــي العـــام، وخلـــق صـــوت عالمي مســـتوى الوعـــي العـــام، وخلـــق صـــوت عالمي 
واحـــد يدافع عن حقـــوق ودمج ورفاهية األشـــخاص واحـــد يدافع عن حقـــوق ودمج ورفاهية األشـــخاص 

)داون(. )داون(.ذوي متــازمـــــة  ذوي متــازمـــــة 

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1y9FdF5DdGY4QDT1UWXreXh6UL_Ys7-7-?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-21-001.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليـــوم العـــالمـــي
للبصــــريـــات

األهداف:

التوعية بأهمية مهنة 
البصريات حول العالم.

التذكير بدور البصريات 
اإلكلينيكية عالميًا

ومحليًا.
التذكير بخدمات 

البصريات.

تــاريـــخ الـيـــوم العالمــي:
23 / 3 / 2023م

مقـدمــة:

يتـــم االحتفـــال باليـــوم العالمـــي للبصريات في يتـــم االحتفـــال باليـــوم العالمـــي للبصريات في 
2323 مـــارس كرمـــز لاحتفـــال بالبصريـــات كمهنة  مـــارس كرمـــز لاحتفـــال بالبصريـــات كمهنة 

البصــريـــــات. البصــريـــــات.وبمختصين  وبمختصين 

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1D7el93lQfFYCXFzqFJE2kZ8FFOGavPQ3?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-23-001.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليــــوم العـــالمــــي للـــــدرن

تاريــخ اليــــوم التوعــوي:
24 / 3 / 2023م

األهداف:

التوعية بماهية الدرن 
وطرق انتقاله.

اتخاذ إجراءات الوقاية 
من المرض.

تسليط الضوء على بذل 
الجهود للقضاء على الدرن.

تجديد االلتزام والعهد السياسي 
واالجتماعي؛ من أجل إحراز مزيد من 

التقدم في الجهود الرامية للقضاء على 
داء الدرن.

مقـدمــة:

نــحــتـفــــــل  نــحــتـفــــــل فـــي كـــــل عـــــام،  فـــي كـــــل عـــــام، 
لمكافحـــة  العالمـــي  لمكافحـــة باليـــوم  العالمـــي  باليـــوم 
لرفـــع  مـــارس  لرفـــع   مـــارس   2424 فـــي  فـــي الســـل  الســـل 
العـــام حول  العـــام حول مســـتوى الوعـــي  مســـتوى الوعـــي 
واالجتماعية  الصحيـــة  واالجتماعية العواقـــب  الصحيـــة  العواقـــب 

واالقتصاديـــة المدمـــرة للســـل، واالقتصاديـــة المدمـــرة للســـل، 
للقضـــاء  الجهـــود  للقضـــاء ولتكثيـــف  الجهـــود  ولتكثيـــف 

علـــى وبـــاء الســـل العالمـــي.علـــى وبـــاء الســـل العالمـــي.
 يصـــادف هذا التاريخ عام  يصـــادف هذا التاريخ عام 18821882م م 
روبرت  الدكتـــور  أعلـــن  روبرت عندمـــا  الدكتـــور  أعلـــن  عندمـــا 

البكتيريا  اكتشـــف  أنـــه  البكتيريا كـــوخ  اكتشـــف  أنـــه  كـــوخ 
المســـببة لمـــرض الســـل، مما المســـببة لمـــرض الســـل، مما 
فتـــح الطريـــق أمـــام تشـــخيص فتـــح الطريـــق أمـــام تشـــخيص 

هـــذا المـــرض وعاجه.هـــذا المـــرض وعاجه.

المنتجـــات

المــوقـــع

https://drive.google.com/drive/folders/1w2HeZwhND3fH7noNSAVy8KJ1_iu6u5Up?usp=share_link
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/HealthDay/2023/Pages/HealthDay-2023-03-24-001.aspx
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دليــل األيـــام العالميـــة لسنـــة 2023

اليوم العالمي لثنائي القطب 

تاريــخ األسبـــوع التوعــوي:
30 / 3 / 2023م

األهداف:

 زيادة الوعي العالمي باالضطرابات 
ثنائية القطب والقضاء على وصمة 
العار االجتماعية. من خالل التعاون 

الدولي.

تزويد سكان العالم بمعلومات 
حول االضطرابات ثنائية القطب 

من شأنها تثقيف وتحسن 
الحساسية تجاه المرض.

مقـدمــة:

يتـــم االحتفال باليـــوم العالمي يتـــم االحتفال باليـــوم العالمي 
لاضطـــراب ثنائـــي القطـــب في لاضطـــراب ثنائـــي القطـــب في 
3030 مـــارس من كل عـــام، وهو  مـــارس من كل عـــام، وهو 
عيـــد مياد فنســـنت فـــان جوخ، عيـــد مياد فنســـنت فـــان جوخ، 
الـــذي ُيعتقد على نطاق واســـع الـــذي ُيعتقد على نطاق واســـع 
أنـــه عانى مـــن اضطـــراب ثنائي أنـــه عانى مـــن اضطـــراب ثنائي 
القطـــــب.  االضـطـــــراب ثنـائـــــي القطـــــب.  االضـطـــــراب ثنـائـــــي 

القطب، المعروف سابًقــا باسم القطب، المعروف سابًقــا باسم 
اضطراب  االكتئابي، هو  اضطراب الهوس  االكتئابي، هو  الهوس 
تحـــوالت جذرية  تحـــوالت جذرية مزاجي يســـبب  مزاجي يســـبب 
فـــي المـــزاج والطاقـــة والقـــدرة فـــي المـــزاج والطاقـــة والقـــدرة 
على القيام بالمهـــام اليومية.  على القيام بالمهـــام اليومية.  
يعـانــــي األشـــخاص المصابـــون يعـانــــي األشـــخاص المصابـــون 
باالضطـــراب ثنائـــي القطب من باالضطـــراب ثنائـــي القطب من 

فترات مـــن االنفعاالت الشـــديدة فترات مـــن االنفعاالت الشـــديدة 
وتغيرات في الســـلوك، تسمى وتغيرات في الســـلوك، تسمى 
»نوبـــات المـــزاج«، والتي يمكن »نوبـــات المـــزاج«، والتي يمكن 
أن تـــستمـــــر مـــن أيـــــام إلـــى أن تـــستمـــــر مـــن أيـــــام إلـــى 

أسابيــــع.أسابيــــع.

المنتجـــات

المــوقـــع




