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  مرض الصدفية
  
  

  ،جمعية الصحة العالمية السابعة والستون

  ١الصدفية، مرض بعد االطالع على التقرير عن

لصــلة التــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة العالميــة بشــأن إذ تــذكِّر بجميــع القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة ذات ا
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وتؤكــد علــى أهميــة اســتمرار الــدول األعضــاء فــي التصــدي لعوامــل 
الخطــر الرئيســية المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن خــالل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة الخاصــة بمنظمــة الصــحة 

  ٢؛٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها في الفترة  العالمية للوقاية

ــــة إلــــى بــــذل الجهــــود مــــن جانــــب األطــــراف المتعــــددة لتعزيــــز صــــحة اإلنســــان  وٕاذ تعتــــرف بالحاجــــة الملحَّ
  وتحسينها، وٕاتاحة العالج والتعليم في مجال الرعاية الصحية؛

لم ومشـوِّه ومسـبب للعجـز وال يوجـد وٕاذ تعترف أيضًا بأن مرض الصدفية هو مرض مزمن وغير سـاٍر ومـؤ 
  له عالج؛

وٕاذ تعترف كذلك بأنـه فضـًال عمـا يسـببه مـرض الصـدفية مـن ألـم وحكـة ونزيـف، يعـاني العديـد مـن األفـراد 
  المتضررين من هذا المرض حول العالم من الوصم والتمييز على الصعيد االجتماعي وفي مجال العمل؛

ت الية معرضــون تعرضــًا شــديدًا لإلصــابة بعــدد مــن االعــتالوٕاذ تؤكــد علــى أن المصــابين بمــرض الصــدف
المصاحبة له، وهي بالتحديد األمـراض القلبيـة الوعائيـة وداء السـكري والسـمنة وداء كـرون والنوبـات القلبيـة والتهـاب 

  القولون التقرحي والمتالزمة األيضية والسكتة الدماغية وأمراض الكبد؛

يصــابون أيضــًا بالتهــاب  ٪٤٢صــابين بمــرض الصــدفية تصــل إلــى وٕاذ تؤكــد أيضــًا علــى أن نســبة مــن الم
  المفاصل الصدافي الذي يسبب ألم المفاصل وتيبسها وتورمها، كما قد يؤدي أيضًا إلى التشوه والعجز الدائمين؛
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كــذلك علــى أن عــددًا كبيــرًا مــن النــاس فــي العــالم يعــانون دون لــزوم مــن مــرض الصــدفية بســبب  وٕاذ تؤكــد
  التشخيص غير الصحيح أو المتأخر وخيارات العالج غير المالئمة واإلتاحة غير الكافية للرعاية الصحية؛

م سـنويًا فـي يـوم وٕاذ تُقر بجهود الدعوة التي بذلها أصحاب المصلحة، والسيما من خالل األنشطة التي تقا
تشـــرين األول/ أكتـــوبر فـــي العديـــد مـــن البلـــدان، مـــن أجـــل إذكـــاء الـــوعي بشـــأن مـــرض الصـــدفية، بمـــا فـــي ذلـــك  ٢٩

  التوعية بالوصم الذي يعانيه المصابون بهذا المرض؛

  وٕاذ ترحب بنظر المجلس التنفيذي في مشاكل مرض الصدفية أثناء دورته الثالثة والثالثين بعد المائة،

الــدول األعضــاء علــى المزيــد مــن المشــاركة فــي جهــود الــدعوة مــن أجــل إذكــاء الــوعي بشــأن مــرض  تحــث  -١
الصـــدفية، ومحاربـــة الوصـــم الـــذي يعانيـــه المصـــابون بـــه، والســـيما مـــن خـــالل األنشـــطة التـــي تقـــام ســـنويًا فـــي يـــوم 

  تشرين األول/ أكتوبر في الدول األعضاء؛  ٢٩

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

فت االنتباه إلى األثر الذي يحدثه مـرض الصـدفية علـى الصـحة العموميـة، ونشـر تقريـر عـالمي ل  )١(
عــن مــرض الصــدفية يشــمل معــدالت اإلصــابة واالنتشــار، ويركــز علــى ضــرورة إجــراء المزيــد مــن البحــوث 
عـــن مـــرض الصـــدفية، ويحـــدد النهـــوج الناجحـــة المتبعـــة فـــي دمـــج التـــدبير العالجـــي لمـــرض الصـــدفية فـــي 

ات القائمة المتعلقة باألمراض غير السارية، لصـالح أصـحاب المصـلحة والسـيما راسـمي السياسـات، الخدم
  ؛٢٠١٥وذلك بحلول نهاية عام 

إدراج معلومــــات عــــن تشــــخيص مــــرض الصــــدفية وعالجــــه ورعايــــة المصــــابين بــــه فــــي الموقــــع   )٢(
وعوامـل الخطـر المشـتركة اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية، بهـدف رفـع مسـتوى الـوعي العـام بـالمرض 

  المترتبة عليه، وٕاتاحة الفرصة أمام التثقيف به وزيادة فهمه.
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