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 ة ــــالمقدم

ــد  ــراضتعـ ــو  األمـ ــحية والتـ ــن   الصـ ــ  الـ ــو توا ـ ــية التـ ــديا  الرهيسـ ــل التحـ ــارية مـ ــر السـ ــة غيـ المزمنـ

ــا   ــتبت ا امتمام ــا   اس ــرا   عالمي ــرا   ك ي ــنوا  الماضــية    ــو الس ــة  ف ــاطر اــحية وا تماعي ــا ضمعــاعفا  وم  الرت اطه

ــاح فــو المجتمــ  فعــ    واقتصــاةية تعيــط اتــم التنميــة الوطنيــة وتــ  ر ســل ا   ــج  ــوةح الحي ــة عــل الت عل كــاليا المالي

 .ال ام ة التو تتحملها أ  مة الرعاية الصحية
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، مـــل أ مـــاط  ياتيـــة غيـــر اـــحيةفـــو البالـــ  المزمنـــة غيـــر الســـارية مـــو أمـــراض مكتســـ ة  األمـــراض

 :المزمنة غير السارية  األمراضتندرج تحا  و

 .البل ية الوعاهية  األمراض •

 .السرطان  مراضأ •

 .التنفسية المزمنة  األمراض •

 .ةاء السكري •

يكمـــل التهديـــد الحبيبـــو لألمـــراض المزمنـــة غيـــر الســـارية ضمعاقـــة تحبيـــط التبـــدم المـــ مو   حـــو ضلـــو  

 ميـــ  ةو  العـــال ،  يـــ    ـــا ع ـــر األةلـــة وال ـــراميل الـــدور الســـل و لألمـــراض  فـــومـــدال التنميـــة المســـتدامة أ

وعوامـــ   األمـــراضالمزمنـــة غيـــر الســـارية فـــو مـــبا المجـــا  وللـــة ضســـ   الزيـــاةح الســـريعة فـــو ا ت ـــار مـــب  

ــا ــة ضه ــالي، االاتتــار المتعلب ــر تك ــا  ضصــورح م ا ــرح ع  ــة للمجتمع ــة االقتصــاةية واال تماعي ــج التنمي ــ  ير عل ا والت

 .األمراضالمصاضيل ضهب     فراةاألالرعاية الصحية ال املة او ضصورح غير م ا رح ع ر التبلي  مل إ تا ية  

  :الع ء العالمو لألمراض المزمنة غير السارية وعوام  االاتتار ال ااة ضها

ــ % مــل 71مليــون  ســمة، ضمــا يعــاة   41المزمنــة غيــر الســارية كــ  عــام ضحيــاح أك ــر مــل  األمــراضةي  ت

مليـــون  ـــ ن يبعـــون  15ن أ إلـــج صـــاهيا  الصـــحية العالميـــة وت ـــير اإ ،إ مـــالو  ميـــ  الوفيـــا  فـــو العـــال 

ــراء  ــ ه    ــراض ح ــل  األم ــارم  م ــراو  أعم ــاع تت ــ  أ  ــارية م ــر الس ــة غي ــا   69-30المزمن ــا و. عام ــراضتب  األم

ــا  ا ــ  الوفي ــدو  مع  ــة وراء   ــة الوعاهي ــ   ضوقــوع إلبل ي ــون  17.9ل تتس ــنويا  ملي ــاح س ــة وف ــا   ال ــراض وتليه أم

مليـــون  الـــة وفـــاح  3.8التنفســـية المزمنـــة  األمـــراضمليـــون  الـــة وفـــاح  ـــ   9الســـرطان التـــو تتســـ   ضوقـــوع 

ــاح ســنويا   1.6والســكري  ــة وف ــ  الســاضبة  األمــراض تســ  . وتمليــون  ال % مــل 80فــو  ــدو   حــو مجتمعــة األرض

 (1)  .الساريةالمزمنة غير    األمراضمجموع الوفيا  النا مة عل  

  :سارية وعوام  االاتتار ال ااة ضهاال غيرالمزمنة  األمراضض اإااضةالفئا  المعّرضة ل تر 

ــا   ــا ت غال  ــب  صــي  م ــراضم ــنا  ا األم ــر س ــة األك  ــا  العمري ــير لفئ ــاهيا  ت  ــّل اإ ص ــج، ولك ــة  أنّ  إل ال مس

المزمنــة غيـــر الســـارية مــ  أ ـــاع ةون ســـل  األمـــراضمليـــون  ـــ ن الــبيل يبعـــون  حـــ ه  مــل  ـــّراء ع ــر 

ــ عيل  ــا  الس ــبعام ــ، ل ــارية  األمراضا ف ــر الس ــة غي ــجالمزمن ــ  ر عل ــة ت ــا  العمري ــ  الفئ ــر ،  مي ــا تنت  ــراضكم  األم

ــر  ــة غي ــو ســاريةالالمزمن ــا  متوســتال ف ــدا  ةومن فعــ ةفئ ــ  ال ــو المجتم ــج أن ،ف ــا  المن فعــة  ضاإضــافة إل الفئ

 (1) .الإلااضة ضهكبلة  التعلي  والمتركزح ضالمناطط الحعرية أك ر عرضة  

   :المزمنة غير السارية ومكافحتها األمراضالوقاية مل 

 الضــد مــلالمزمنــة غيــر الســارية علــج األفــراة والمجتمــ ،  األمــراضت لفّهــا قــد للحــد مــل ا  ــار التــو 

ــويا   ــ  س ــة( للعم ــر الحكومي ــة وغي ــا  ) كومي ــ  البتاع ــاركة  مي ــام  يبتعــو م  ــم   ــ   وضــ   ه ــ  التبلي ــل أ  م

   .الوقاية منها ومكافحتها  إلجوتعزيز التدا   الرامية    األمراضهب  مل الم اطر المرت تة ض

 

ــر الســارية األمــراضلحــد مــل اأســالي  أمــ  ومــل  ــة غي ــ  مــل م ــ ،المزمن ــج التبلي ــز عل اطر العوامــ  التركي

ــاطو ، فالمرت تــة ضهــا ــ  تع ــا م  ــل تبييرم ــو يمك ــ  االاتتــار ال ــاهعة الت ــة للحــد مــل عوام ــدح التكلف ــو  ةمي ــاح  ل هن

  .الت غ والنُ   البباهية غير الصحية وال مو  ال د و وتعاطو الكحو 

ــراءا  األ ــل اإ ـ ــر ومـ ــل  اـ ــد مـ ــراضللحـ ــر  األمـ ــية لا  األ ـ ــارية التـــدا   الرهيسـ ــر السـ ــة غيـ المزمنـ

ر عـــل تلـــة لالك يـــر التـــو يمكـــل تنفيـــبما ضات ـــاع  هـــم قـــاه  علـــج الرعايـــة الصـــحية األوليـــة  تعزيـــز الك ـــا الم كـــّ
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ــا المناســ  األمــراض ــو الوق ــا ف ــ  وعــ ج المصــاضيل ضه ــة ،  ي ــراميل العلمي ــجت ــير ال  ــّ   مــب أّن  إل ــدا   تم  الت

ا كفيلـــةاســـت مارا  اقت رح- صـــاةية  يـــدح أل هـــّ ضالحـــد مـــل  -إلا مـــا تـــ  تت يبهـــا علـــج المرضـــج فـــو المرا ـــ  الم كـــّ

ــجالحا ــة  ــة إل ــر تكلف ــوارة، عــ ج أك  ــ  مســتو  الم ــل  ي ــة م ــ  م تلف ــو مواق ــداضير ف ــة الت ــل االضــت ع ضتل  ،ويمك

ــة تســعج  ــر ضوضــ  سياســا  اــحية عام ــر األ  ــط أك  ــل تحبي ــجويمك ــل  إل ــة م ــز الوقاي ــراتعزي ــر  ضاألم ــة غي المزمن

 .األمراضالسارية ومكافحتها وإعاةح تو ي  النُ   الصحية ضبرض تل ية ا تيا ا  المصاضيل ضتلة  

 :الساريةالمزمنة غير    األمراضعوام  االاتتار المتعلبة ض

ــار ــ  ااتتـ ــة عوامـ ــاح أرضعـ ــلوكية  منـ ــورح سـ ــد مـــل اتـ ــية تزيـ ــاضةرهيسـ ــ اإاـ ــر  األمراضضـ ــة غيـ المزمنـ

 :السارية ومو

 تعاطو الت غ •

 ال مو  ال د و •

 النُ   البباهية غير الصحية •

   تعاطو الكحو  •

ــ   ــ   ي ــب  العوام ــ ةي م ــجت ــو  ســ  اال ســان إل ــة ف ــة مهم ــرا  فســيولو ية وضيولو ي ــاع ســكر  تبيي كارتف

مــل اتــورح  ممــا يعــزة الــدم وارتفــاع ضــبم الــدم ال ــريا و والســمنة وفــرط الــوةن وارتفــاع  ســ ة الــدمون ضالجســ 

   .األمراضضهب    اإااضة

م ـــ   األمـــراض ياتيـــة وضيولو يـــة وا تماعيـــة تســـاعد علـــج  هـــور مـــب  أاـــر  منـــاح عوامـــ  كمـــا أن 

ــ ــاضة ضـ ــاهلو لإلاـ ــاريل العـ ــر األمراضالتـ ــة غيـ ــارية المزمنـ ــحو و السـ ــلوح الصـ ــدةا  السـ ــا  ومحـ ــيّل ومكو ـ الت ـ

ــ  و ــان م  ــاح اال س ــ  رح ضحي ــة الم ــا  المجتمعي ــلوكيا  الم سس ــرحاأل)س ــة و س ــ والمدرس ــة العم ــجضاإضــافة  (ضيئ  إل

   .المزمنة غير السارية  األمراضالتوّس  العمرا و وةور ال يئة الماةية فو ا ت ار  

ــغ  ــاطو الت  ــ  مــل تع ــج  حــو يســه  ك ــاطو الكحــو  عل ــر الصــحو وتع ــباهو غي ــام الب ــد و والن  ــو  ال  وال م

ــل  ــر م ــاح أك  ــغ ضحي ــوةي الت  ــ  ي ــر الســارية  ي ــة غي ــاألمراض المزمن ــاطر اإاــاضة ض ــاةح م  ــو ةي ــيل  8ضــار ف م ي

ــر مــل  ــنه  أك  ــ  م ا ــرح  و حــو  7 ســمة ســنويا ، مــل ضي ــيل يتعاطو  ــر المــدّانيل يتعّرضــون  1,2م ي ــون مــل غي ملي

اا ــ  ال إراةيــا ، ومــل المتوقــّ  أن يزيــد عــدة تلــة الوفيــا  ض ــك  ملحــو  علــج مــد  الســنوا  الباةمــة. كمــا يمكــل لد

ــد و 1.6عــزو  حــو  ــة الن ــاط ال  ــج قل ــو تحــد  ســنويا إل ــا  الت ــاح مــل مجمــوع الوفي ــة وف ــون  ال ــل عــزو . ملي يمك

ــو  ــ  1.7 ح ــة اســته ح ال عــروا  والفواك ــج قل ــاح إل ــة وف ــون  ال ــارية تتســ ، وملي ــر الس ــة غي ــراض المزمن ّ  األم

 (1)  ضار.فو  دو   صا مجموع الوفيا  السنوية النا مة عل تعاطو الكحو  علج  حو 

 :مية الصحيةمحو األ

ــة  ــ  أن األمي ــة الصــحية  ي ــو األمي ــو مح ــة ف ــا  المحلي ــاح ةور واضــا لألســر والمجتمع ــون من يجــ  أن يك

 .أل ها تعت  األفراة عل ات ال البرارا  الصحية الصحيحةالصحية تعر ضالصحة والرفا  طوا  الحياح  

فهـــ  وتبيـــي   إلـــجوةافـــ  وكفـــاءح المجتمـــ  للواـــو   معرفـــةمـــد   ض  هـــا محـــو األميـــة الصـــحيةوتعـــرل 

ضتعزيـــز  األمـــراضاـــب البـــرارا  ض ـــ ن الرعايـــة الصـــحية والوقايـــة مـــل أ ـــ  أوتت يـــط المعلومـــا  الصـــحية مـــل 

 .الصحة والحفا  عليها لتحسيل  وعية الحياح فو  مي  المرا   الحياتية

 :فواهد محو االمية الصحيةومل أم  
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مبدمو الرعاية المنزلية مل ا   تحسيل المعرفة واإةارح الباتية  وسر تمكيل المواطنيل والمرضج واأل •

 الصحية المبدمة.  تحسيل ال دما  إلجوالكفاءح وال بة فو ال ركاء وأيعا اإ تاج الم ترح البي ي ةي 

 الم تن. تحسيل االتصا  الم ا ر وغير الم ا ر ضيل المجتم  والتاق  الت و  •

 . ياح أفع  إلجالتو ت ةي  ةاللتزام ضالتعليما  الصحيتحسيل التزام المرضج ضالمواعيد وا •

 . تحسيل ةور الرعاية الصحية المنزلية •

 . المريض اةياةح رض  •

 .  فاق علج الصحةتبلي  اإ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المزمنة غير السارية بدولة الكويت  األمراضعبء 

ضس   األمراض المزمنة  فو ةولة الكويا    عاما    الس عيليتوفج سنويا    ن مل ك  امس أ  اص ق   سل  

% مل الدا  البومو لل  ة  س  تبرير ةراسة 3.9ضليون ةينار كويتو ومو ما يعاة     1.6غير السارية، مما يكلا الدولة  

األمراض ف  دو  االست مار فو مكافحة األمراض المزمنة غير السارية والب  أ را  مجلس الصحة لدو  مجلس التعاون،  
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-2020)للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية  االستراتيجية الوطنية
2025 ) 

لعام  65  ض ك ر مل    تتس   غير السارية  المزمنة الكويا  الوفيا  فو ةولة  المركز 2019% مل عدة  م  س  إ صاهية 

للمعلوما  الصحية ضوةارح الصحة، وتعت ر ا الرهيسو فو مب  الوفيا  ضنس ة الوطنو  البل ية الوعاهية الس    ألمراض 

 ( 2)%(.0.9المزمنة )%(    األمراض التنفسية 47.%(    مرض السكر )13.5% تليها أمراض السرطان )43.40

  
 

 : (3) الكويا س ة الوفيا  مل االمراض المزمنة غير السارية فو ةولة 

 

 

مـــل الســـكان ط بـــا  للجنســـية و ـــوع  100000مـــل األمـــراض المزمنـــة غيـــر الســـارية لكـــ  النـــوعو معـــد  الوفـــاح 

 :(2019-2016للسنوا  ) المرض

 
 الجنسية  المزمنة  األمراض 2016 2017 2018 2019

 االمراض القلبية الوعائية  92.2 100.5 99.2 109.4

 كويتي 

 السرطان  37.4 44.8 47.0 51.0
 داء السكر  23.4 20.3 29.2 29.4

 األمراض التنفسية المزمنة  1.1 1.5 1.4 2.5

 االيذاء المتعمد للذات )االنتحار(  0.2 0.4 0.2 0.6

 القلبية الوعائية االمراض  52.6 53.8 55.8 64.6

 غير كويتي 

 السرطان  12.7 13.2 11.3 12.5
 داء السكر  3.9 4.0 6.4 6.0

 التنفسية المزمنة  األمراض 0.6 0.3 0.7 0.6

 االيذاء المتعمد للذات )االنتحار(  2.3 2.4 2.9 2.7
 (3حسب احصائيات المركز الوطني للمعلومات الصحية )  

 

 

غيـــر الســـارية لكـــ  األعمـــار  ســـ  مجموعـــا  األمـــراض )ةو  العـــال ، ةو  ال لـــيم، المزمنـــة وفيـــا  األمـــراض 

   :الكويا(

43.40%

13.50%7.40%

0.90%

10.60%

24.20%

نسبة الوفيات من االمراض المزمنة غير السارية في دولة الكويت

االمراض القلبية الوعائية

السرطان

داء السكر

األمراض التنفسية المزمنة

االمراض المزمنة األخرى

باقي األسباب
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-2020)للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية  االستراتيجية الوطنية
2025 ) 

 نسبة الوفيات من األمراض المزمنة غير السارية 

 * دول العالم المرض 
 ** دول المجلس الخليج   

 اليمن  الكويت  قطر عمان  السعودية  البحرين  االمارات 

% 36 % 37 % 60 % 40 % 31 القلبية الوعائية االمراض   42 % 43 % 21 % 

 % 39 % 15 % 17 % 11 % 10 % 23 % 12 % 16 السرطان 

 % 10.8 % 7 % 6 % 8 % 3 % 2 % 5 % 3 داء السكر 

 % 15 % 0.9 % 8 % 2 % 3 % 1 % 5 % 7 األمراض التنفسية المزمنة 

 % 14 % 10 % 27 % 15 % 20 % 1 % 15 % 15 أخرى

 
 Noncommunicable diseases country profiles 2018حسب منظمة الصحة العالمية *

 ( 4)  مجلس الصحة لدول مجلس التعاون – 2020/2025**الخطة الخليجية للوقاية والتصدي ألمراض المزمنة غير السارية 

 

 
 

 ( 4) 2020/2025**الخطة الخليجية للوقاية والتصدي ألمراض المزمنة غير السارية 

 

 

 
 

 

 

 

 :بين سكان دولة الكويت األورام األكثر شيوعا  
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االمارات البحرين السعودية عمان قطر الكويت اليمن

نسب الوفيات من االمراض المزمنة غير السارية لدول الخليج

االمراض القلبية الوعائية السرطان داء السكر األمراض التنفسية المزمنة االمراض المزمنة األخرى



    

 
 
 
 

7 
 

-2020)للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية  االستراتيجية الوطنية
2025 ) 

، (3) %13.5بمعلللدل  2019لعلللام للوفلللاي فلللي دوللللة الكويلللت  الثلللانييحتلللل ملللرض السلللرطان الترتيلللب 

%( األكثلللر 12.9سلللرطان القوللللون والمسلللتقيم ) إحصلللائيات سلللجل السلللرطان لدوللللة الكويلللت يعتبلللر آخلللر حسلللبو

%(، أملللا بالنسلللبة ل نلللا  10.2%( ثلللم سلللرطان الرئلللة )11.4شللليوعا  بلللين اللللذكور يليلللو سلللرطان البروسلللتاتا )

سلللرطان القوللللون %( ثلللم 11.1%( األكثلللر شللليوعا  يليلللو سلللرطان ال)لللدي الدرقيلللة )36.7فيعتبلللر سلللرطان الثلللدي )

 .%(10.6والمستقيم )

 * ( 518الذكور )العدد= *( 903االناث )العدد=
 الموضع  العدد )%(  الموضع  العدد )%( 

 المستقيم  / القولون  ( 12.9) 67 الثدي  ( 36.7) 331

 ا البروستات ( 11.4) 59 ال)دي الدرقية  ( 11.1) 100

 الرئة  ( 10.2) 53 القولون المستقيم  ( 10.6) 95

 سرطان الدم  ( 6.9) 36 الرحم  جسم ( 6.6) 60

 ( NHL) هودجيكينية الل اللمفومة   ( 6.8) 35 سرطان الدم  ( 4.7) 42

 المثانة  24 (4.6 ) ( NHL) هودجيكينية الل اللمفومة   ( 3.7) 33

 الخصية  ( 4.4) 23 عنق الرحم  ( 3.0) 27

 ال)دي الدرقية  ( 4.4) 23 المبيض  (  2.7) 24

 مرض هودكنز  ( 3.7) 19 الكلى  ( 2.0) 18

 البنكرياس  ( 3.7) 19 البنكرياس  ( 1.9) 17
 C44ماعدا    المواضعاعداد كل  *

 (5)  2016سجل السرطان لدولة الكويت المصدر:  
 

 :معد  ا ت ار عوام  االاتتار السلوكية وال يولو ية

تصنا ةولة الكويا ضمل فئة الدو  لا  الدا  المرتف   س  تبرير ال نة الدولو وط با  لنتاهم المسا المتدرج  

 (6) م كان معد  ا ت ار عوام  االاتتار السلوكية وال يولو ية كالتالو:2014البي ت  ا راؤ  عام  

 عامل االختطار  الذكور  اإلنا  يالكل

 يومية التدخين بصفة  % 35.4 2% % 18

 الخمول البدني % 51.4 % 72.8 % 62.6

 استهلك الكحول  % 1.5 % 0.1 0.8 %

 يوميا   أجزاء 5  بنسبة أقل من والفاكهةتناول الخضروات  % 81.4 86 % 83.8 %

  (وأكثر 25 كتلة الجسم مؤشر)الوزن  فرط  % 78.4 % 76.1 % 77.2

 وأكثر(   30السمنة )مؤشر كتلة الجسم  % 36.3 % 44 % 40.2

 ميللي مول/ليتر( 7ارتفاع سكر الدم الصائم )أكثر من  % 15.8 % 13.4 % 14.6

55.9 % 53.5 % 58.6 % 
ن يكون المريض يتعاطى  أو أميلي مول /لتر(  5من  )أكثرارتفاع الكوليسترول 

 علج الرتفاع الدهون  

 عوامل اختطار   3الذين لديهم على األقل  عاما   44-20الفئة العمرية بين   % 53.9 % 49.1 % 51.6

 عوامل اختطار   3الذين لديهم على األقل  عاما   65و 45بين الفئة العمرية  % 72.7 % 6.3 % 4.7

 STEPS survey 2014.  (6)، الكويت  2014تقرير المسح المتدرج لعام  

إداري الت)ذيلللة واإلطعلللام بلللوزاري الصلللحة  تقلللوم بلللواللللذي ( KNSSبرنلللامج الترصلللد الت)لللذوي )كملللا يبلللين 

حتلللى  2015سلللنويا  بعلللض المؤشلللرات الخاصلللة بالنشلللاط البلللدني والسلللمنة واسلللتهلك التبللل  خللللل األعلللوام ملللن 

 م:2018
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-2020)للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية  االستراتيجية الوطنية
2025 ) 

 م  ر 2015 2016 2017 2018

 سنة(  19الن اط ال د و ضيل ال البيل )< 34.25% 40.22% 38.55% % 39.05

 الذكور  41.24% % 42.13 40.86% % 42.61
ن )<   ن البالغير ن بير  عاًما(  19ممارسة التدخير

 االناث  3.36% 4.09% 4.09% % 2.95

 شهر  23 -0 1.97% 2.19% 1.25% % 2.22

ن مختلف الفئات العمرية   انتشار السمنة بير
 شهر  60 -  23 4.11% 4.14% 3.75% % 5.46

 سنه   19 -  5<  26.22% 25.91% 25.57% % 27.46

ن )<  44.55% 44.29% 43.60% 43.755  عاًما(  19البالغير
 (7) الصحة.وزاري  –إداري الت)ذية واالطعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتصدي لألمراض المزمنة غير السارية االلتزام السياسي لدولة الكويت
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-2020)للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية  االستراتيجية الوطنية
2025 ) 

ــورح  ــو  يوي ــد ف ــبي عب ــتو  وال ــ  المس ــاع الرفي ــل اال تم ــدح الصــاةر ع ــ  المتح ــو لألم ــ ن السياس ان االع

ــ تم ر  ــحية 2011فـــو سـ ــة الصـ ــن   الوطنيـ ــز الـ ــا لتعزيـ ــحا وملزمـ ــاء واضـ ــاء  ـ ــ  الـــدو  االععـ ــاركة  ميـ م ضم ـ

 واإ راءا  المتعلبة ضالتصدي لألمراض المزمنة غير السارية.  

بــوا يل واللــواها الداعمــة لجهــوة الوقايــة والتصــدي لألمــراض المزمنــة غيــر تم لــا السياســا  والوقــد 

  :كالتالو  ضدولة الكويا  السارية وعوام  االاتتار ال ااة

مل ةستور ةولة الكويا والتو تنن ضان تعنو الدولة ضالصحة العامة وضوساه  الوقاية والع ج مل األمراض    15الماةح   •

   .واألوضئة

م وما ترت  علي  مل التزام  2000كويا علج إع ن األم  المتحدح ض  ن البايا  اإ ماهية لأللفية عام  مصاةقة ةولة ال •

   .سياسو وفنو  و  االمدال اال ماهية لأللفية

م وما ترت  علي  مل التزام  2015مصاةقة ةولة الكويا علج إع ن األم  المتحدح ض  ن امدال التنمية المستدامة عام   •

 و   هوة الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة البير سارية وتت يط مفهوم التبتية الصحية ال املة    سياسو وفنو 

   .ضالمجتم 

ض  ن الوقاية مل األمراض المزمنة غير السارية و التصدي    17-53استجاضة لبرار  معية الصحة العالمية ج ص ع   •

األمراض المزمنة غير السارية و التصدي لها و اتة تنفيبما ضهدل  لها، ومل ا   االستراتيجية العالمية للوقاية مل  

الحد مل الوفيا  الم كرح و تحسيل أ ماط الحياح، ت  ت كي  اللجنة الوطنية العليا للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة  

قياةييل مل  م، ضرهاسة معالو وةير الصحة وتع  ضععويتها  2012لسنة    6البير سارية ضمل البرار الوةاري رق   

الوةارا  والجها  الحكومية وغير الحكومية والمجتم  المد و واالست ارييل المت صصيل ضاألمراض المزمنة غير  

المعدية،  ي  قاما اللجنة ضوض  الم ما الرهيسية وتحديد التو ها  الرهيسية ل ستراتيجية الوطنية ال املة للوقاية  

ضدولة الكويا وقد استند  مب  ال تة علج مرهيا  الوةارا  والجها  لا   والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية  

الصلة واالستفاةح مل اإ جاةا  التو ت  تحبيبها مل ا   ال رامم، ال تم، السياسا  والتداا   التو ت  وضعها او  

    .تت يبها مل كافة الجها  المعنية

، وعتفا علج تو يها  اللجنة العليا للوقاية والتصدي لألمراض  استجاضة لبرار  معية الصحة العالمية الساضط لكر  •

البير سارية ضدولة الكويا، ت  اةراج الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية ك ولوية وك ر امم رهيسو  

ويا  ضمل ضر امم عم  وةارح الصحة واتة التنمية المعتمدح مل ق   المجلس األعلج للت تيم والتنمية ضدولة الك

   .م2018، و2017،  2016، 2015،  2014، 2013المبدمة إلج مجلس األمة، ضمل األعوام 

  .م ض  ن ا  اء الهيئة العامة للبباء والتببية2013لسنة  112قا ون رق    •

   .م والهحت  التنفيبية1995لسنة  15قا ون مكافحة التدايل واسته ح الت غ ضدولة الكويا رق    •

ال • م وتعدي ت  ض  ن ضواضم تبييد التدايل فو األماكل العامة المبلبة و     2014لسنة    42 يئة رق   قا ون  ماية 

  .المبلبة

ت كي  اللجنة الداهمة لمراق ة وتبيي  استه ح ملا التعام والدمون الم  عة والمحولة فو ةولة الكويا وللة ضناء   •

  .م2013لسنة  2940علج البرار االةاري رق  

ل • للياقة  ت كي   العالمية  الصحة  ضالمدارع وتت يط استراتيجيا  من مة  المنت    ال د و  الن اط  جنة ت جي  مزاولة 

  .م2013لسنة  5478ال د ية والتصدي لل مو  الجسما و ضيل ط ب المدارع وللة ضناء علج البرار االةاري رق  

لسنة    161وةياةح الوةن وللة ضناء علج البرار الوةاري رق   ت كي  اللجنة الوطنية العليا للوقاية والتصدي للسمنة   •

  .م2016

م(  2013اع ن "الكويا" للوقاية مل ومكافحة األمراض المزمنة وعوام  االاتتار فو اقلي   رق المتوسم )إضري    •

   .2013.  نيا 75للم تمر   1المعتمد ضالبرار رق  

م ضمل ا تماع وةراء الصحة لدو   2014لسارية الصاةرح فو يناير  و يبة الكويا للتصدي لألمراض المزمنة غير ا •

   .مجلس التعاون لدو  ال ليم العرضو

ضمل اللجنة   2025-2014 المصاةقة علج ال تة ال ليجية للوقاية مل األمراض المزمنة غير السارية ومكافحتها •

مكت  التنفيبي لمجلس وةراء الصحة لدو  مجلس  ال ليجية للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة البير سارية التاضعة لل

 .التعاون لدو  ال ليم العرضو 
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2025 ) 

لسنة    381إعاةح ت كي  اللجنة الوطنية العليا للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية ضبرار وةاري رق    •

 .م2017

 .م2019لسنة  5039ةاري رق  ت كي  اللجنة الداهمة للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية ضبرار ا •

 م ض  ن الصحة النفسية. 2019لسنة  14البرار الوةاري ضاعتماة ال هحة التنفيبية للبا ون رق   •

 م. 1960لسنة  16م إلج قا ون الجزاء رق  2020مكرر فو عام  165إضافة ماةح الحماية مل العنا األسري ضرق   •

 اال تماعية للمسنيل. م ض  ن الرعاية  2016لسنة  18قا ون رق    •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخدمات المقدمة بما يخص األمراض المزمنة غير السارية

  :وةارح الصحة فوال دما  المبدمة أوال : 
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2025 ) 

ــ   ــ ج لك ــوفر الع ــو ت ــة، والت ــ  الدول ــل ق  ــو  م ــ  مم ــز ض   ــا يتمي ــة الكوي ــو ةول ــة الصــحية ف ــام الرعاي   

من مــة الصــحة العالميــة فــمن متوســم العمــر المتوقــ  لل ــع  الكــويتو فــو عــام لووفبــا  ، المــواطنيل والمبيمــيل

 .عال ال( محت   المركز الساض  الع ريل علج مستو  عاما    82والنساء    عاما    77)الر ا     عاما    80ضلغ   2011

  :ادما  الرعاية الصحية األولية -1

  المزمنة  األمراضعياةا    •

  عياةا  السكر •

 التببية عياةا    •

  عياةا  الصحة النفسية  •

  تدري  العامليل •

  االيام التوعوية للجمهور •

 . ال راكة م  ال رامم الوطنية للك ا الم كر عل السرطان  •

 :الصحةإةارح تعزيز   -2

  المجتمعيةمعارض احية ا   االيام الصحية العالمية وال راكة  ومحاضرا  توعوية و دوا  وملتبيا  توعوية،  •

  المزمنة وعوام  االاتتار وتدري  الكواةر علج كيفية التصدي لها األمراضاعداة الدورا  وورش العم  للتوعية ض  •

    ر ال بافة الصحية عل طريط الحم   التوعوية مل ا   ال راكة المجتمعية •

  المزمنة وعوام  االاتتار األمراضاعداة ال حو  ال ااة ض  •

  التوعوية واادار مجلة الصحة والحياح سنويا والمتويا تي ا  ط اعة الك  •

 توعوية ع ر التواا  اال تماعو واالع م  رساه  •

  :إةارح التببية واالطعام -3

ضر امم توعوي فو مراكز  - تنفيب ضرامم توعوية عل التببية الصحية )تتعمل ضر امم تعليمو للتببية المدرسية •

 األولية( الرعاية الصحية 

  تنفيب ةورا  تدري ية للعامليل •

  اةراج الدورا  التدري ية فو منامم اط اء العاهلة ال اطنية واالطفا  •

  لصحية االولية والمست فيا ادما  عياةا  التببية فو الرعاية ا •

   عر است دام الدمون غير الم  عة والبلو العميط فو و  ا  المرضج ضالمست فيا  •

  افض كميا  السكر ضو  ا  المرضج وفبا لتوايا  من مة الصحة العالمية •

المست فج ضالتعاون م  اندوق اعا ة   نباط ضي تت يط   ام ا ارا  المرور علج المواة البباهية التو ت اع ض •

 المرضج 

 تفعي   ساب تواا  ا ماعو لتعزيز ت نو العاةا  البباهية الصحية  •

  التراد التببوي لمتاضعة وتبيي  الوض  •

  :إةارح الصحة المدرسية -4

 محاضرا  توعوية للتل ة  •

  فعاليا  احية ضالمدارع •

  عم  متويا  ت بيفية •

  دارعةيارا  ميدا ية للم •

 مسا مرض السكر(  -مسا ارتفاع ضبم الدم-مسو ا  ةورية )مسا السمنة •

 GYTS-GSHS)أار  )مسو ا   •

 ةورا  تدري ية ألط اء وممرضو الصحة المدرسية  •

  م روع م اةرح المدارع المعزةح للصحة •
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 إةارح الصحة العامة: -5

 قس  األمراض المزمنة غير السارية وي تن ضا تو:

 المزمنة. األمراضوالسيترح علج  اقترا  ال تم والسياسة العامة للمكافحة   •

 المزمنة.  األمراض م  وتحلي  ال يا ا  والمعلوما  والم  را  ال ااة ض •

 تت يط   ام تراد الم  را  وعوام  االاتتار لألمراض المزمنة. •

 المزمنة.  األمراضض  اإااضةاعداة تبارير ةورية ضمعدال  اال ت ار و •

ضالتعــاون مــ  الجهــا  المعنيــة  المزمنــة األمــراضالم ــاركة فــو ضــرامم   ــر الــوعو الصــحو للوقايــة مــل  •

 .ار األ

 المزمنة.  األمراضالمساممة فو وض  ضرامم الوقاية مل  •

 الم اركة فو ضرامم تعزيز احة االفراة االاحاء. •

اون مـــ  الم سســـا  والمراكـــز العلميـــة المزمنـــة ضالتعـــ األمراضا ـــراء األضحـــا  والدراســـا  المتعلبـــة ضـــ •

 ال ح ية.

ــار • ــا  كالم ـ ــو مجـ ــة فـ ــة والمحليـ ــة العالميـ ــتة العلميـ ــ تمرا  واأل  ـ ــو المـ ــراضة فـ ــدري   األمـ ــة وتـ المزمنـ

 العامليل الفنييل فو مبا المجا .

 المزمنة.  األمراضالتعاون م  كافة الم سسا  والهيئا  العالمية فيما ي ن ضر امم مكافحة  •

 

  :ال ر امم الوطنو لمكافحة التدايل -6

 تت يط االتفاقا  الدولية ض  ن مكافحة التدايل.  •

 FCTC. (8 )اتفاقية من مة الصحة العالمية اإطارية ض  ن الت غ  •

 ضروتوكو  من  االتجار غير الم روع لمنتجا  الت غ.  •

 تت يط قرارا  اللجنة ال ليجية لمكافحة الت غ.  •

 . االستراتيجية الوطنية لمكافحة الت غ فو الكوياوض   •

 . إ  اء كيان ةاا  وةارح الصحة لمكافحة التدايل •

 . ضناء البدرا  واعتماة المعالجيل وفط المنهجية العالمية •

 . تدري  العامليل ضالعياةح •

 . اادار السياسا  وال روتوكوال  ألعما  الوقاية والع ج •

 .الوةارح تت يط المكافحة ةاا   •

 . تبيي   الة استه ح الت غ فو الكويا وإادار التبرير الوطنو •

 . 2016/ 15قا ون و ،وتعدي ت   42/2014الع اط البعاهيون لتت يط قا ون  ماية ال يئة  •

 . GYTS &GATSالت غ راد تعاطو  •

 

 (9):  ال دي  مراضأال ر امم الوطنو للك ا الم كر عل   -7

ــدي  ــة والتص ــامم اــحو للوقاي ــو ضر  ــا م ــة الكوي ــدي ضدول ــراض ال  ــل أم ــر ع ــا الم ك ــوطنو للك  ــامم ال ال ر 

 عامـــا   40للســرطان مـــل اـــ   إ ـــراءا  مســـا ت  يصـــو م كـــر ألورام ال ــدي ضـــيل النســـاء ضالفئـــة العمريـــة مـــل 

 .م2014عام  فو  ال ر امم    أ،  ي  ضدف ك ر عل طريط إ راءا  فحن عالو الجوةح لل دييل )ماموغرام(

 40يواــج فــو ةولــة الكويــا ضــم راء المســا الت  يصــو الصــحو ضالمــاموغرام لكــ  امــرأح ضالفئــة العمريــة 

 أ  تا الدراسا  فواهد المسا الت  يصو ضالماموغرام   ي   ،  ضصورح عامة  ف ك ر مرح وا دح سنويا    عاما  

 

ــة  ــة العمري ــا  ضالفئ ــا   69-40لإل  ــة عام ــراء الفحــن ضصــورح ةوري ــج إ  ــدما يحراــل عل ــا عن ــ  ، كم يواــج ضالتو 

 إ راء المسا الت  يصو ضالماموغرام فو  ا  عدم و وة أي أعراض أو م اك  احية ضال دي.
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  :ال ر امم الوطنو للك ا عل سرطان البولون والمستبي  -8

ــد ــام  أضـ ــتبي  عـ ــون والمسـ ــرطان البولـ ــل سـ ــا عـ ــوطنو للك ـ ــامم الـ ــم  م2015ال ر ـ ــا ي ـ ــ  أن الك ـ ،  يـ

ــل ســل  ــويتييل م ــج  45الك ــام،  75 ت ــاع ــاع  ســ  ســرطان  ضين ــة الســرطان ارتف ــا لمكافح ــز الكوي ا صــاهيا  مرك

مــراض أ  ــ  األعلــج فــو الكويــا ضــيل الر ــا  ويحتــ  المركــز األو  ضــيلأالبولــون والمســتبي  فــو الــ  ة،  يــ  

ــا  ــرطان، كم ــ ين أالس ــم للت  ــداة ال ت ــالوةارح إع ــدا ض ــا   ــاء، مم ــد  النس ــا ل ــو الكوي ــرطان ف ــج س ــا و أعل ــ     

ــرض، فعــ    ــبا الم ــر له ــوة  الم ك ــل و  ــل 70ع ــة م ــة والراضع ــة ال ال  ــل الدر  ــر م ــاال  الم  صــة تعت  ــل الح % م

ــ ارح ضســ   عــدم وضــو  أعــراض المــرض ــة الســرطان، ومــو ةر ــة مت ــ  ةر ــة مر ل ــا   ي ــة مم ضالمرا ــ  األولي

 .اعوضة ع    وي ةي لتبلي   س  ال فاء من   إلجي ةي 

 :ال ر امم الوطنو للصحة النفسية -9

ــام  ــو للصــحة النفســية ضع ــامم وطن ــ  تد ــيل ضر  ــج،  يــ  يهــدل م2011ت ــة  إل ــيل الجهــا  المعني التنســيط ض

ــدي  ال ــدما  النفســية  ــر وض ــك  مــدروع فــو تب ــ  مــل اــ   توســ  أك  ل دمــة المــواطنيل والمبيمــيل ضال ــك  األم 

لمحتا يهـــا، ضن ـــام الرعايـــة النهاريـــة واإقامـــة اـــارج المست ـــفج وتفعيـــ  التعـــاون ضـــيل مركـــز الكويـــا للصـــحة 

ــاع  ــو قتـ ــة فـ ــة المعنيـ ــية ووةارا  الدولـ ــية النفسـ ــحة النفسـ ــاع الصـ ــرامبيل وقتـ ــا  والمـ ــية لألطفـ ــحة النفسـ الصـ

 الجناهية واإةمان وقتاع الصحة النفسية لك ار السل.

 

ــية   -10 ــاق  الفنــــو واالةاري الحكوميــــة المست ــــفيا  العامــــة والت صصــ المجهــــزح ض  ــــد  األ هــــزح والتــ

 :المزمنة غير السارية والتو ترتكز علج األمراضللتعام  م  

  فريط ط و متعدة الت صصا توفير  •

  ةراسة ا تيا ا  المجتم  مل ال دما  الصحية وتوفيرما •

  است دام معدا  لا   وةح عالية وتبدي  ادما  فعالة للمرا عيل •

  غير كويتو( ضصورح فعالة وعاةلة-ةوية المعالجة للمرا عيل )كويتوتوفير األ •

  توفير ال دما  الم  رية  •

 عة توفير ادما  األ •

 

 :ار البتاعا  الصحية األال دما  المبدمة مل  ا يا: 

 :مركز ةسمان للسكر -1

ا ألمــ  KFASأ ــر  م سســة الكويــا للتبــدم العلمــو ) فــو الكويــا مــل أ ــ  إ  ــاء  األمــراض( مســح 

ــد  ــا، فب ــو الكوي ا ف ــد. وألن ةاء الســكري مــو المــرض األســرع ا ت ــار  ــز ضحــ  وعــ ج مت صــن للمــرض الراه مرك

ــا م سســة الكويــا للتبــدم العلمــو إ  ــاء مركــز ةســمان ألضحــا  وعــ ج مــرض الســكري. تــ  وضــ   جــر  مول

 .2006ميو يو   6وافتتا المركز رسميا  فو   م2001مايو   8األساع فو  

 

 

 : لبوا  المسلحة اضر األ مد الص ا  لمست فج  -2
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مست فج  اضر   مل  األ مدتبدم  ك يرح  مجموعة  المسلحة  والت  يصية    للبوا   الوقاهية    والع  ية ال دما  

 18  ا  وعياةا  الع اط، ويبدم العم  مل    العياةا  ال ار ية وعياةح الحواة   ا  ال دما  مل    والت ميلية، وتبدم مب  

 وغسي  الكلج.  ضاألكسجيلج   والع  لألسنان  مت صصا، كما يتوفر فو المست فج عياةا  مت صصة قسما فنيا

 : مدياألمست فج  -3

فو   األ مدي  مست فج  افتتا   النفتو  م 1960  عام  ضري إ ت   البتاع  مو فو  لجمي   الصحية  ادمات   تبدم   ،

 :يبدم المست فج العديد مل ال دما  سواء الع  ية أو الداعمة وأممها، ووعاه ته  

العيون،   والتوليد، ط   النساء  أمراض  الجرا ة،  األطفا ،  ال اطنو، ط   الت   العام،  الت   التوارئ،   األمراض  اال  

األلن   األ عة،  والجلدية،  الوقاهو،  الت   الت دير، ط  األسنان،  والحنجرح،  الع ج  األ ا  الم ت را ،  المركزح،  العناية 

   .الت يعو، التببية وادما  االسعال

كما يت  توفير العياةا  االست ارية مل ق   مت صصيل مل وةارح الصحة فو الكويا لتبدي  ادما  مت صصة  

الجلدية   راضاألمفو الت  النفسو وأمراض الرهة والمسالة ال ولية وأمراض الك د والجهاة الهعمو و را ة األعصاب و

 والتناسلية والعب  وأمراض الدم وأمراض الكلج. 

 المراكز والمست فيا  األملية المجهزح للتعام  م  األمراض المزمنة غير السارية. -4

 

 :المزمنة غير السارية  األمراضوةارا  الدولة المعنية ضالت  ير علج   -5

 وةارح ال ئون اال تماعية والعم . •

 وةارح الترضية. •

 االع موةارح  •

 وةارح الداالية  •

 وةارح التجارح والصناعة  •

 وةارح المالية  •

 اإةارح العامة للجمارح •

 الهيئة العامة لل  اب والرياضة •

 الهيئة العامة للبباء والتببية. •

 . الهيئة العامة لل يئة •

 

 

 

 

 

 

 

 للوضع الحالي التحليل الرباعي
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 : باط البوح

 المزمنة علج  تاق واس   األمراضالمرت تة ضمناح فه  لحج  ا ت ار عوام  ال تر  •

 .مناح ةع  سياسو للعم  •

تراتيجية   • ارية علج الصـعيد الوطنو، ضما فو للة ات  التنمية الوطنية واالـس ياـسا  واتم لألمراض غير الـس تو د ـس

ة   دـي ة لألمراض غير المـع ة لألمر2025-2016الوطنـي ة واإقليمـي المـي ــو م  اتم العـم  الـع ا ــ اض غير  ، التو تتـم

 (.(WHO, 2017 السارية

 المزمنة غير السارية فو  اال  التوارئ.  األمراضو وة اتم طوارئ للتعام  م   •

ــ  عدةا مل الوةارا  األ • ــحة وتع ــها وةير الص ــك    ار تو د لجن  وطني  عليا لألمراض غير المعدية يرأس التو ت 

 (.(WHO, 2017اللجنة   زءا مل مب  

دح   • اـع ـــج  توافر ـق ة، ســ ــحـي ا  الصــ ار )المركز الوطنو للمعلوـم ة وعواـم  االاتـت دح لألمراض المزمـن ا  معتـم اـ  ضـي

 .HIS, PCIS)  السرطان،   ام المعلوما  لمراكز الرعاية الصحية األولية والمست فيا  العامة

( فو  KNSSالتببوي )( وضر امم التراــد  STEPSتوافر ةراســا  اســتبصــاهية لل توا  لبياع عوام  االاتتار ) •

 ةولة الكويا.

 ا  اء مركز الكويا لمكافح  السرطان البي يبوم ضالت بيا وتوفير الرعاية للسرطان. •

المزمنة غير الســـارية م     األمراضو وة مســـت ـــفيا  ت صـــصـــية المجهزح ض  د  اال هزح الت ية للتعام  م   •

 .وغيرما  يةمراض الصدراالمست فج 

  .ال ر امم الوطنو لمكافحة التدايل للتركيز علج افة تعاطو التدايل ومتاضعة المستجدا  ض    و وة  •

الدولة ويوفر  و وة   • المن   علج مستوي  ال دي  للك ا عل  ضر امم  ال دي. ومو  لفحن  الكويتو  الوطنو  ال ر امم 

  .وما فوق سن  40ادما  فحن ال دي عالية الجوةح للنساء اللواتو تتراو  أعمارمل ضيل 

  .ال ر امم الوطنو للك ا الم كر عل سرطان البولون والمستبي و وة  •

 .)الهيئة العامة للبباء والتببية( 2015وقد افعا الكويا محتوي الملا فو ال  ز فو  •

المزمنة غير السارية منها س اقا  المارا ون    األمراضتن   المست فيا  وال نوح ال ااة م اةرا  مجتمعية لمكافحة   •

 سية. ضجواهز تناف

  لمكافحة الجمعية الكويتية  ،  KHFالكويتية    المزمنة ) معية البل    األمراضو وة  معيا   ف  عام تساعد فو مكافحة   •

 . (CANالحملة الوطنية للك ا الم كر عل سرطان  ،KSSCPالتدايل والسرطان 

 :  باط الععا

 عدم و وة سياسة وطنية مكتوضة ومعتمدح تن   التصدي لألمراض المزمنة غير السارية فو ةولة الكويا. •

 .غير المعدية فو  مي  الوةارا   األمراضا راءا  غير واضحة ومحدة  ض  ن   •

 .ضعا التنسيط والتواا  ضيل الوةارا  •

 . يل ان ال تم وال رامم مو وةح، فان التنفيب ال يزا  ضعيفاوفو   •

ــتـ دام الت غ،   • ــتـهدل عواـم  ال تر اجوـلة عـندـما يتعلط األمر ـضاســ وال تزا  الجهوة المـ بوـلة لتنفـيب ال تم التو تســ

 .والن ام البباهو غير الصحو، والن اط ال د و

 

ــا   ان يســــاعد علج الط المزيد مل الوعو  و    ضر امم مو د و ــــام   إلجيفتبر الن ام التعليمو فو ال  ة   • مل  ــ

 .ضيل ال  اب الكويتو –و مم الحياح الصحو ض ك  عام   –عاةا  األك  الصحية  

 .ال يو د قياةح واضحة لموضوع اللياقة ال د ية و مم الحياح الصحية •
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 .نفيبماوتالتبيير المستمر لبياةا  الوةارح وعدم االستبرار مما ي  ر علج تفعي  البرارا    •

 التدايل وعياةا  التببية وعياةا  الصحة النفسية فو مراكز الرعاية الصحية األولية.  لقلة عياةا  اإق ع ع •

ــا الم كر والفحن اال تهاةي   • ــة للك ـ ــارية فو مراكز الرعاية    لألمراضعدم و وة عياةا  اااـ المزمنة غير السـ

 الصحية األولية.

 المزمنة    األمراضقلة الحم   اإع مية الجماميرية والموسعة عل   •

 .عدم الرضم ضن ام المعلوما  الصحية ضيل مراكز الرعاية األولية والمست فيا  ال ا وية والت صصية •

 عملها ض ك  ةوري منت   للمو وة  اليا.المزمنة غير السارية وعدم    األمراضضقلة و وة المسو ا  التو ت تن   •

 

 :الفرص المتا ة

ــتراتيجـيا  فو وـقا م كر علج   • كـما مو م تم مل قـ   الحكوـمة لتكون الـمدن الـجدـيدح م    حـمدن ـ دـيد  4تنفـيب االســ

 الت تيم الحعري البكية وإعتاء االعت ارا  الصحية

عم  الحكومة م  المحاف ا  لعـمان ان تكون المدن المسـتب لية مد ا اـحية. وين بو االضـت ع ضعمليا  تبيي  األ ر   •

ــا فو ــحية للمدن أيعـ ــحو فو مر ل  الت تيم واةراج معايير اـ ــية الكويتية   الصـ ؛ فيما يتعلط  2030ال تة الرهيسـ

 .األراضو والمناطط الحعرية  ةضالت تيم الحعري وتنمي

ــتورةح: ين بو اعتماة   • ــاء علج الدمون المتحولة فو األغبية المحلية والمسـ ــي   تاق اإ راءا  المتعلبة ضالبعـ توسـ

 .ية والبعاء علج الدمون الم  عة ضالكام وتنفيب سياسة مجلس التعاون ال ليجو المتعلبة ضوض  الع ما  البباه

غير    األمراضســياســا  لصــالا    إلجغير المعدية فو الكويا والحا ة    األمراضتســلم وســاه  االع م العــوء علج   •

 المعدية فو ال  ة

مل ال لدان المجاورح م   المملكة العرضية السعوةية    ةمستويا  العراه  اق  ضك ير مل توايا  المن مة، ومناح أم ل •

  التو رفعا مستويا  العراه  علج منتجا  الت غ فوق مستويا  ةو  مجلس التعاون

تحبيرا اــحيا تت    اليا علج اــناةيط الســجاهر المســت دمة فو الســوق الكويتية، ولكل يمكل ةياةتها.    12مناح   •

ة   د  إلجوالصـــــا ال عـ  اح مجموـع   ـي دايل  ان مـن ا ون الـت ة. ويح ر الـب اـ  دايل المـت ا  اإق ع عل الـت دـم   مل ـا

  (WHO, 2017) واست دام الت غ فو األماكل العامة الداالية ولكل مبا األمر ال ينفب اال  زهيا

  ة م اةرا  تـ جي  النـ اط ال د و تتماـ ج م  ال ر امم الوطنو للنـ اط ال د و، م   تنفيب ال رامم المدرـسية، ولكل ضع  •

ا   ا أةرـك التبيي  فو الكوـي ام ـض دح للبـي ب  ل  تكل ك يرأاألم  المتحـدح الموـف د فو الحـد مل    حن ـم ا يكفو لتحوـي  الـم ضـم

 .ال مو  ال د و

وضــ  المعايير البباهية فو المدارع، والعم  م  الصــناعة للحد مل مســتويا  الملا والدمون المتحولة تما ــيا م   •

، ان تبيير النمولج متلوب لتحبيط  2015ج األ ـماض اـلدمنـية المتحوـلة فو  مـعايير ةو  مجلس التـعاون ال ليجو عل

 (WHO, 2017)السمنة  أمدال الوةن الزاهد الوطنو ضر امم  

  .للسكر والت غ  ضراه  ا تباهيةفرض  •

ـــم  ت تيم الـمدن الـجدـيدح التركيز علج   • ــكـل  معترـفا ضـها، ومل المه  ان ي ــ تبلـي   ان التلو  يـكاة يكون ـضالـت كـيد م ــ

  .الم اطر ال يئية كجزء مل توفير ضيئة احية للعيش والعم  واللع 

 

 

فه    إلجمل أ   التوـا   )البتاع ال اص(   ار اـست دام ال يا ا  مل البتاعا  األ  إلجوين بو للكويا ا ن ان تتتل    •

 .أفع  لألمراض غير المعدية

 .عزيز التفام  ض  ن تدفبا  التموي  ةاا  البتاع الصحووين بو لوةارح الصحة ووةارح المالية أيعا ان تعم  معا لت •
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ة تعنو ـض • ة وغير  كومـي اـعا   كومـي ــ ون    األمراضو وة قـت ة، وةارح ال ــ ة كوةارح الترضـي ة غير الســـــارـي المزمـن

لـ  اب والرياـضة، وغيرما  العامة لهيئة  ال، ووالتببية  العامة للبباء  ، الهيئةالعامة  االـ با اال تماعية والعم ، وةارح 

 المزمنة غير السارية فو  ا  التعاون والتنسيط ضيل الجها  الم تلفة. األمراضمما يساعد علج التوس  ضمكافحة  

ــا الم كر عل   • امم الوطنو للك ــ دايل وال رـ  افـحة الـت امم الوطنو لمـك ال رـ  ـــحة ـك ة ضوةارح الصــ و وة ضرامم وطنـي

ــرطان البولون وال ــتبي  وال ر امم امسـ ــ  ض دماتها  سـ ــا الم كر عل امراض ال دي التو يممكل التوسـ لوطنو للك ـ

 .المزمنة غير السارية األمراضلمكافحة  

 : التحديا  والعواهط

وفو  يل ان وض  ال تم وال رامم، فان عدم تنفيبما ال يزا  ي ك  تهديدا رهيسيا، وال سيما تلة المتعلبة ضم تلا    •

  .التعاون ضيل عد  م سسا   كومية إلجأاحاب المصلحة والحا ة 

ضعة والتو يط  عدم و وة كيان ااص للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية فو وةارح الصحة للتنسيط والمتا  •

 .واالر فة
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  :أ. اتوا  مرا عة االستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية 

  :المزمنة غير السارية  األمراضالتواا  م  اإةارا  لا  الع قة ضمل ا     تبيي  الوض  الحالو. 1

وعوامـــ   غيـــر الســـاريةتـــ  تبيـــي  ومرا عـــة الوضـــ  الحـــالو أل  ـــتة الوقايـــة والتصـــدي لألمـــراض المزمنـــة 

ــة  ــة والتصــدي لألمــراض المزمن ــة الداهمــة للوقاي ــة مــل اــ   عبــد ا تماعــا  اللجن ــر الســارية االاتتــار ولل  مــ غي

  :اإةارا  والمست فيا  لا  الع قةو  البتاعا 

  .إةارح الرعاية الصحية واألولية *

 .الصحةإةارح تعزيز  *

 .واالطعامإةارح البباء  *

  .أةارح الصحة العامة *

 .والجوةحةارح الت تيم إ *

 .المدرسيةإةارح الصحة  *

 .ال دي  امراضال ر امم الوطنو للك ا الم كر عل   *

 . ال ر امم الوطنو للك ا الم كر عل سرطان البولون والمستبي  *

 .التدايلال ر امم الوطنو لمكافحة  *

 .الصحيةالمركز الوطنو للمعلوما    *

  .مركز مكافحة السرطان *

 .الصحيةمكت  المدن  *

  .الهيئة العامة للبباء والتببية *

 . CANسرطان الالحملة الوطنية للك ا الم كر عل   *

مرا عة أ  تة التراد المت عة ضو دا  وةارح الصحة ضدولة الكويا لألمراض المزمنة غير المعدية وعوام  ال تورح .  2

  .األمراضو  ام تسجي  

    .مرا عة أ  تة المسو ا  لألمراض المزمنة غير السارية وعوام  ال تورح للتعرل علج  ج  الم كلة. 3

و للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة البير السارية ضوةارح الصحة ضدولة الكويا التعّرل علج الهيك  التن يمو الحال.  4

   .ووض  المبتر ا  ال ةمة لتتوير البدرا  الفنية والهيك  التن يمو ضهبا ال  ن

  .التعّرل علج قاعدح ال يا ا  المتوفرح والم  را  الوطنية المست دمة لتحديد  ج  الم كلة ضدولة الكويا. 5

المزمنة البير السارية وكبلة    األمراضاسة الت ريعا  والبوا يل المعمو  ضها ضدولة الكويا للحد مل  ج  م كلة  ةر.  6

   .التعام  م  عوام  االاتتار

ومسئوليا  الجها  الم تلفة لا  الع قة مل الوةارا  والجها  الحكومية والمجتم  المد و والجها    معرفة ةور.  7

  .المزمنة غير السارية وعوام  االاتتار األمراض  م كلة  ال ح ية فو التعام  م

  .المزمنة غير السارية األمراضمرا عة م اري  التنموية المبدمة ساضبا ضما ي ن  . 8

 .االستعا ة ض  راء عالمييل ضما ي ن التوايا  العالمية والتجارب النا حة فو مبا المجا . 9

  .المزمنة غير السارية األمراضواإقليمية وال ليجية المتعلبة ض   عور ا تماعا  من مة الصحة العالمية. 10

 . م اركة أاحاب المصلحة طوا  فترح تحدي  االستراتيجية لعمان االلتزام ضالتت يط والواو  ألفع  النتاهم. 11

  التعاون ضيل اإةارا  الم تلفة ضالوةارح لتحدي  االستراتيجية. 12

 

  :االستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير الساريةب. تحدي   
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 :ةــــــــالرؤي

  .م  االاتتار التو يمكل الوقاية منهااوعو  غير السارية  المزمنة  األمراضالكويا االية مل ع ء  

 :الةـــــالرس

المزمنــة  األمــراضافــض العــ ء الــبي يمكــل الوقايــة منــ  وتجنــ  المراضــة والعجــز والوفيــا   تيجــة 

ــارية ضوضـــ  الصـــحة فـــو مركـــز السياســـا  الحكوميـــة مـــ  تت يـــط التكامـــ  البتـــاعو علـــج المســـتو   غيـــر السـ

ــالمو ــوطنو واإقليمــو والع ــة الصــحية، ال ــج محــو االمي ــجليصــ  المجتمــ   والعمــ  عل ــايير يأ إل ــج مع مكــل ضلوغهــا عل

 مل الصحة واإ تا ية والرفا .

 

 : ــــــــــالبي

 :ترتكز ال تة علج البي  التالية

 :النهم ال ام  لمرا   الحياح •

المزمنـــة غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا  األمـــراضيتعـــيل أن تراعـــج سياســـا  واتـــم واـــدما  الوقايـــة مـــل 

ــ  الحمــ   ــة ق  ــة الرعاي ــو لل ــا ف ــدءا ضصــحة األم ضم ــاح ض ــ  الحي ــ  مرا  ــو  مي ــة ف ــحية واال تماعي ــا  الص اال تيا 

وق ـــ  الـــوالةح وضعـــدما، وممارســـا  تببيـــة الرضـــ  الســـليمة وتعزيـــز الرضـــاعة الت يعيـــة وتعزيـــز اـــحة األطفـــا  

ــو ــ  ضالصــحة ف ــ مراض مزمنــة  والمــرامبيل وال ــ اب، والتمت ــ اص المصــاضيل ض ــي واة ورعايــة األ  مر لــة ال 

  .فو المرا   المت ارح مل الحياح

 : هم  بوق األ سان •

ــ ما  ــز  س ــ  ا ســان ةون تميي ــوق األساســية لك ــد الحب ــو أ  ــل الصــحة م ــا م ــل ضلوغه ــايير يمك ــ علج مع ــ  ض التمت

  .ورة فو اإع ن العالمو لحبوق األ سان

 :لمحليةتمكيل الناع والمجتمعا  ا •

  .المزمنة ومكافحتها  األمراضتمكيل الناع والمجتمعا  المحلية وا راكها فو أ  تة الوقاية مل   

 :ا راءا  متعدةح البتاعا  •

ــباء  ــة والبـ ــا  الصـــحة والترضيـ ــر قتاعـ ــ  ع ـ ــة ككـ ــم  الحكومـ ــا  وت ـ ــ  السياسـ ــحة فـــو  ميـ ــم الصـ ةمـ

والعـــراه  واألعـــ م وال ـــ اب، والت ـــارح مـــ  الكيا ـــا  لا  والعـــد  والت ـــري  والتنميـــة اال تماعيـــة والرياضـــة 

  .الصلة فو المجتم  المد و والبتاع ال اص

 :تبتية احية  املة •

ــو   ــز الواـ ــاع ةون تمييـ ــ  النـ ــا  لكـ ــجيتـ ــة  إلـ ــحية ال ةمـ ــدما  الصـ ــل ال ـ ــا مـ ــدةح وطنيـ ــة محـ مجموعـ

األساســــية المعــــزةح والوقاهيــــة والع  يــــة والت ميليــــة واألةويــــة العــــرورية والم مو ــــة والميســــورح األســــعار 

ــرض المســت دميل لصــعوضا  ماليــة مــ   ــمان ان اســت دام مــب  ال ــدما  ال يع ــة والجيــدح النوعيــة، مــ  ض والفعال

 .مجموعا  المستععفةالتركيز علج الفبراء وال

 

 

 :ال راميل العلمية  إلجاستراتيجيا  مستندح   •
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المزمنــة غيــر الســارية ومكافحتهــا علــج أســاع  األمــراضوضــ  اســتراتيجيا  وممارســا  الوقايــة مــل 

ــة،  ــحة العمومي ــاةئ الص ــا وم  ــج تحمله ــدرح عل ــة والب ــا  والمرةوةي ــة و/ أو أفعــ  الممارس ــد  ال ــراميل العلمي أ 

  .ا  ال بافية فو الحس انم  أاب االعت ار

 :اإ صال  إلج هم مستند   •

ــ   ــارية ير  ــر الس ــة غي ــراض المزمن ــاوي لألم ــر المتس ــ  غي ــجالتوةي ــدةا   إل ــر المنصــا للمح ــ  غي التوةي

ــا   ــ ة للمجموعـ ــواء ضالنسـ ــج السـ ــدةا  علـ ــب  المحـ ــ ن مـ ــراءا  ض ـ ــال ا ـ ــيل ات ـ ــ  يتعـ ــحة وأ ـ ــة للصـ اال تماعيـ

  .المستععفة والسكان ضرمته ، مل أ   ايجاة مجتمعا  منصفة ومنتجة اقتصاةيا واحيا

 :التصدي لتعارض المصالا الحبيبو أو المتصور أو المحتم  •

ايـــة السياســـا  واالســـتراتيجيا  واال ـــراءا  متعـــدةح البتاعـــا  فـــو مجـــا  الصـــحة العموميـــة يتعـــيل  م

ــ  ير غيــر الم ــروع ألي  ــك  مــل أ ــكا  المصــالا  األمــراضال ااــة ضالوقايــة مــل  المزمنــة والتصــدي لهــا مــل الت

  .الباتية، ويتعيل است ا ة أي تعارض مصالا  بيبو أو متصور أو محتم  والتصدي ل 

 :الستراتيجو العامالهدل ا

%  تـــج عـــام 25افـــض معـــد  الوفـــاح الم كـــرح الناتجـــة عـــل االمـــراض المزمنـــة غيـــر الســـارية ضنســـ ة  •

 .(SDG 3.4ضما يتما ج م  الهدل ال ال  مل امدال التنمية المستدامة )  2025

 :ةاألمدال العام  

مستدامة   • ومتكاملة  فعالة  وتت يط سياسا  عمومية  واستحدا   للتصدي  تعزيز  العلمية  واألةلة  ضال راميل  ومدعمة 

 لألمراض المزمنة غير السارية وعوام  االاتتار 

افض المراضة والعجز والوفاح مل ا     إلجتبوية استجاضة ال دما  الصحية الم همة لألمراض المزمنة ضما ي ة    •

 لا  الصلة ا راءا  وقاهية وتعزيزية ضا راح كافة البتاعا  الحكومية وغير الحكومية 

 الت  ين الم كر والع ج لألمراض المزمنة غير السارية  •

 .عاةح ميكلة ال دما  الصحية لتوفير الرعاية الصحية المرتكزح علج السكان والم اركة المجتمعيةإ •

 :2025-2020ا   السنوا     (Targets)  البايا  الرهيسية

 . %30افض معد  استه ح الت غ ضنس ة  .1

 . %10ال مو  ال د و ضنس ة افض معد   .2

 . %30افض معد  استه ح ملا التعام ضنس ة  .3

 . %10ةياةح معد  استه ح الفاكهة وال عروا  ضنس ة  .4

 % فو معد  ا ت ار ارتفاع ضبم الدم أو ا تواء ا ت ار ارتفاع ضبم الدم. 25تحبيط ا  فاض  س ج ضمبدار   .5

 وقا ةياةح معد  ا ت ار ةاء السكر  والسمنة.  .6

  والسكتا للوقاية مل النوضا  البل ية  ضاألةويةج   المستحبيل للع  األ  اصمل   األق علج    % 50 صو   .7

 الت ية ضما فو للة ض م سكر الدم.  والم ورح األةويةالدماغية علج 

مراض  ألج ا ةوية العرورية لع ألساسية الميسورح التكلفة ضما فو للة األا   واألةويةاتا ة التكنولو يا   .8

 . % 80الرهيسية ضنس ة  ساريةنة غير الالمزم

 

 

 م  را  تحبيط البايا  المر وح: 
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  والسرطان البل ية الوعاهية   األمراضضس     عاما    70و 30سل يتراو  ضيل   فوا تما  الوفاح غير الم روط  .1

 . الجهاة التنفسو المزمنة وأمراضالسكر   وةاء

 . مل السكان 100000ااضة ضالسرطان  س   وع السرطان لك  إعد  ام .2

 ( GYTS) .   عاما    15-13الحالو لتعاطو الت غ ضيل المرامبيل    اال ت ارمعد   .3

 ( GATS) .عاما    15 أك ر ملالحالو  س  السل لتعاطو الت غ ضيل السكان فو الفئة العمرية    اال ت ارمعد   .4

 ( STEPs) .عاما    18 أك ر مل  الحالو  س  السل لتعاطو الت غ ضيل السكان فو الفئة العمرية  اال ت ارمعد   .5

  البيمل الن اط  يوميا  ةقيبة  60ض    مزاولة أق  مل  ويعرلضيل المرامبيل  ال د ومعد  ا ت ار قلة الن اط  .6

 . وال دح االعتدا يتراو  ضيل  

  أك رأو   عاما   18ال البيل مل العمر  األ  اصالمو د  س  السل لبلة الن اط ال د و ضيل    اال ت ارعد  م .7

 . ) يعاةل أو ما  األس وعةقيبة مل الن اط المعتد  فو  150ويُعَّرل ض    مزاولة أق  مل  )

  18ال البيل مل العمر   األ  اصاليوم لد    فو س  السل  المو د) الصوةيومكلوريد )  الملامتوسم مداو   .8

 . أو أك ر  عاما  

أك ر مل  ) أك رأو  عاما  18ضبم الدم ضيل الك ار ال البيل مل العمر   عالرتفا المو د  س  السل   اال ت ارمعد   .9

الدم    وضبم( اال  ساطومليمتر ةه ط لعبم الدم    90و/ أو أك ر مل  اال ب اضومليمتر ةه ط لعبم الدم   140

 . المتوسم اال ب اضو

  اص ال البيل مل العمر  ألالدم ضيل ا  فورتفاع مستو  الجلوكوة/ السكر الالمو د  س  السل   اال ت ارمعد   .10

  مليجرام 126)مليمو / لتر   7ةما الدم علج الريط ال الغ  ض    تركيز  لوكوة ض  ويعرل أو أك ر عاما   18

 . ) الدم فو الجلوكوةارتفاع مستو    لعالم األةويةأو أك ر أو تعاطج   ةيسيلتر/

الصحة العالمية المر عية للنمو   المعرل وفبا لمعايير من مة) المرامبيل  ضيل وال دا ةعد  ا ت ار فرط الوةن م .11

كتلة   منس  فوالدراسة ض    ا حرال معياري وا د   سل فو والمرامبيل األطفا فرط الوةن لد   ضالنس ة الج

منس  كتلة الجس   س   فو الج ال دا ة ض    ا حرافان معياريان ا نان  وضالنس ة والجنسالجس   س  السل 

 . ) والجنسالسل 

  أو أك ر عاما   18ال البيل مل العمر   األ  اصضيل  والسمنة المو د  س  السل لفرط الوةن   اال ت ارمعد   .12

 يل تعرل السمنة   فو  ²كيلو رام /م  25يعاة  أو يزيد علج  يكتلة الجس  الب ويعرل فرط الوةن ض    منس )

 (. ²كيلو رام/ م 30يعاة  أو يزيد علج    البيكتلة الجس   ض  ها منس 

أو أك ر المعرضون ل تر   عاما    40ال البون مل العمر  األ  اصالمعرفون ض  ه  )  المستحبون  األ  اص س ة  .13

للة المصاضون   فوأو أك ر علج مدي ع ر سنوا  ضما  % 30البل ية الوعاهية ضنس ة  ضاألمراضااضة اإ

للة ض م سكر الدم   فو الت ية ضما  والم ورحيحصلون علج العالم   البيل( البل ية الوعاهية ضالفع   ضاألمراض

   .الدماغية  والسكتا للوقاية مل النوضا  البل ية 

للة   فوضما   والفعالة والم مو ةالعالية الجوةح  األساسيةنة غير المعدية  المزم األمراضتكلفة أةوية  ويسرتوافر  .14

 . الحكوموالبتاع  فو األساسية  والتكنولو يا  األةوية

 . التلتيفية  الرعاية ل دما   مناس  تحوي    ام إ  اء .15

 

 

 

  :المحاور االستراتيجية
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المزمنــــة علــــج عــــدح محــــاور  األمراضترتكــــز مســــوةح ال تــــة االســــتراتيجية لدولــــة الكويــــا ال ااــــة ضــــ

ــارية ــر السـ ــة غيـ ــراض المزمنـ ــة لألمـ ــ  العالميـ ــة العمـ ــو واتـ ــ  اإقليمـ ــامم العمـ ــ  ضر ـ ــج مـ ــتراتيجية تتما ـ  اسـ

(2020-2025:) 

  .البياةح والحوكمة •

  .مجا  الوقاية وتبلين عوام  االاتتار •

 . الرعاية الصحية •

  .وال حو مجا  التراد والمراق ة والتبيي   •

ــا  ــارية ومكافحته ــر الس ــة غي ــراض المزمن ــتجاضة لألم ــام الصــحو ل س ــز الن  ــج تعزي ــاور عل ــب  المح ــ  م ــ  تعم ضحي

  :وللة عل طريط

تبوية الحوكمة لعمان سياسة متكاملة والعم  الم ترح ضيل البتاعا  م  رضم السياسا  اإقليمية والوطنية لعمان   •

 .غير السارية المزمنة  األمراضاالستدامة لمكافحة 

  غير السارية م  التركيز علج التكلفة المالية األمراضتعزيز الصحة والوقاية مل   إلجتوفير ادما  ت ةي  •

 .التبتية ال املة للرعاية الصحية المتكاملة التو تدير ض ك  است اقو احة المجتم  •

  .الحاةح والتارهةادما  مت صصة تبدم رعاية فعالة فو الوقا المناس  فو ال رول  •

 .تمكيل المجتم  ضالرعاية الصحية •

 .ادما  مبدمة قاهمة علج األةلة وال راميل •

 .ترتي  األولويا  مل  ي  التمويل الصحو •

 . الحصو  علج اةوية عالية الجوةح ومكفولة )سياسا  التسعير والترويم لألةوية( •

 .اية الصحيةالتنسيط ضيل مراكز المعلوما  الصحية ومبدمو الرع •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستراتيجية  مراحل تنفيذ الخطة
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  :المر لة األولج: المر لة التحعيرية

 .مرا عة االستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة وتحدي ها .1

  .تفعي  ةور اللجنة العليا للوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير السارية .2

قدرا   ضالبيام   .3 األتبيي   والبتاعا   السارية    ار الن ام الصحو  لألمراض غير  والتصدي  ضالوقاية  الصلة  لا  

   .وعوام  االاتتار ال ااة ضها 

تعزيز الم اركة المجتمعية ض   تة وضرامم الوقاية والتصدي لألمراض غير السارية وعوام  االاتتار ال ااة   .4

  .ضها

لمراكز ال ح ية الم تصة ضالجامعا  علج المستو  الوطنو  تتوير او   التعاون الم ترح ضيل وةارح الصحة وا .5

والدولو، من مة الصحة العالمية، ال نة الدولو والمن ما  والهيئا  الدولية المعنية ضالصحة العمومية مل ا    

 . مبكرا  التفام  الم ترح، االتفاقيا  وضروتوكوال  التعاون وال راكة

ال والبايا  وآليا  التنفيب وم  را  المتاضعة ضيل البتاع الصحو  و وة ضرامم احية واتم عم  محدةح األمد .6

مجا  الوقاية والتصدي    للبباء( فو)وةارح الترضية، وةارح ال  ون، الهيئة العامة    علج األق   أار و   ة قتاعا   

 . تدعي  آلية التنسيط ضيل السياسا  وال رامم الباهمة  إلجلألمراض المزمنة غير السارية، ضاإضافة  

 :التنفيبيةالمر لة ال ا ية: المر لة 

ســـيت  فـــو مـــب  المر لـــة تنفيـــب ال تـــم وال ـــرامم التـــو تـــ  اعـــداةما فـــو المر لـــة األولـــج والتـــو تحبـــط 

  :األمدال ا تية

ــ  اإ .1 ــل عوامـ ــد مـ ــالحـ ــة ضـ ــر المرت تـ ــة للتبييـ ــار الباضلـ ــر  األمراضاتتـ ــة غيـ ــاريةالمزمنـ ــدةاتها  السـ ومحـ

 .اال تماعية واالقتصاةية مل ا   ايجاة ضيئا  معزةح للصحة

ــام  .2 ــدعي  الن ـ ــحوتـ ــر  الصـ ــة البيـ ــراض المزمنـ ــدي لألمـ ــة والتصـ ــ  للوقايـ ــاريةوتو يهـ ــدةاتها  السـ ولمحـ

  .اال تماعية واالقتصاةية مل ا   رعاية احية أولية ترتكز علج السكان وتبتية احية  املة

  :لة التبيي  والمتاضعةالمر لة ال ال ة: مر 

   .المزمنة غير السارية ومحدةاتها وتبيي  التبدم المحرة  األمراضراد اتجاما    •

ــدي لألمــراض  • ــة والتص ــا  الوقاي ــو مج ــة ف ــ   تتوريهــا ولل ــوةح وس ــة الج ــا  عالي تعزيــز ا ــراءا  األضح

  المزمنة
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 الخطة االستراتيجية:
 الشراكات وأصحاب المصلحة  الجهة مؤشرات األداء  التدخلت  مجاالت التدخلت 

 الحوكمة

 القيادي 

القطاعات لألمراض   تفعيلعلى  العمل   المتعدد  الوطني  المجلس 
 المزمنة غير السارية 

 وزاري الصحة  قرارات وزاري الصحة 
والتصدي  للوقاية  العليا  اللجنة 

لألمراض   لألمراض المزمنة غير السارية والتصدي  للوقاية  دائمة  لجنة  غير تشكيل  المزمنة 
 السارية

خطة استراتيجية 
  متعددي القطاعات
 والشراكات

 إصلح البرنامج الوطني للرعاية األولية والصحة النفسية 
الخطة اإلستراتيجية الوطنية لألمراض  

 المزمنة غير السارية المعتمدي 

اللجنة الدائمة للوقاية  
والتصدي لألمراض المزمنة  

 غير السارية 

لاألمانة   األعلى العامة  لمجلس 
ستراتيجية وطنية لألمراض المزمنة غير السارية، وضع خطة ا والتنمية للتخطيط

 تشمل جميع القطاعات الحكومية والمدنية والخاصة. 
  

 
   

 الشراكات وأصحاب المصلحة  الجهة مؤشرات األداء  التدخلت  مجاالت التدخلت 

الوقاية  
والحد  
من  

عوامل  
 االختطار 

التدخين: تنفيذ  
سياسات 

(MPOWER )

الى اقصى  
 ( 8)الحدود 

• الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة  وضع خطة استراتيجية وطنية لمكافحة التدخين. 
 التدخين المعتمدي 

 • ضريبة التب  أو مرسوم األسعار
 • مرسوم ت)ليف التب 

 • قرار حظر ترويج التب  
مبنى وزاري الصحة / • منع التدخين في 

 خلو مبنى وزاري الصحة من التدخين 
 • مدارس خالية من التدخين

• منع التدخين في المستشفيات / خلو 
 المستشفيات من التدخين  

 جمعيات تعاونية لدعم الصحة 5• 
 عيادات ل قلع عن التدخين 10• 

• تدريب طبيب واحد على األقل على  
ة  علج ادمان النيكوتين في الرعاي 

 الثانوية ذات العلقة.
 حملت إعلمية جماهيرية  2• 

البرنامج الوطني لمكافحة 
 التدخين 

 • اداري تعزيز الصحة 
 • اداري الصحة المدرسية 
 • مكتب المدن الصحية 

 • المكتب اإلعلمي 
 • اداري الجمارك 

 • الهيئة العامة للبيئة
 • وزاري الداخلية 

 • وزاري التجاري والصناعة
 الية• وزاري الم

• الجمعية الكويتية لمكافحة 
 التدخين والسرطان 

• الحملة الوطنية للتوعية بمرض 
 السرطان )كان( 

 • اتحاد الجمعيات التعاونية
اإلداري المركزية للرعاية  •

 الصحية األولية

العمل على تطبيق ضرائب على منتجات التب  أو زيادي الرسوم 
 الجمركية على منتجات التب  

تصويرية  تحذيرات  مع  البسيط  للت)ليف  السريع  التنفيذ  ترويج 
 صحية كبيري على جميع عبوات التب 

لو  والترويج  التب   اإلعلن عن  تطبيق حظر شامل على  فرض 
 وتكفيلو 

العمل على التخلص من التعرض للتدخين السلبي في جميع اماكن 
 ووسائل النقل العام العمل الداخلية واالماكن العامة  

زيادي عدد عيادات اإلقلع عن التدخين، تقديم المساعدي للمرضى  
ل قلع عن التدخين، إنشاء خط ساخن للمساعدي في اإلقلع عن 

 التدخين 

عمل حملت إعلمية جماهيرية فعالة لتثقيف المجتمع عن مضار 
 مباشرالتدخين / تعاطي التب  والتدخين ال)ير 

 الشراكات وأصحاب المصلحة  الجهة مؤشرات األداء  التدخلت  مجاالت التدخلت 
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الوقاية  
والحد  
من  

عوامل  
 االختطار 

نظام غذائي غير  
 صحي

متماشية مع   وضع خطة استراتيجية وطنية لنظام غذائي صحي
 ( 10). االستراتيجيات العالمية

• الخطة االستراتيجية الوطنية لنظام  
 غذائي صحي المعتمدي

 BFH 2مستشفيات صديقة للطفل • 
• اعتماد وتنفيذ سياسة دول مجلس 

 التعاون الخليجي 
 معارض توعوية سنويل ا   10• 
 محاضري توعوية سنويل ا   50• 
 جمعيات تعاونية لدعم الصحة 5• 
 مدرسة لدعم الصحة  25• 
 حملت إعلمية جماهيرية  3• 

 إداري الت)ذية واالطعام

 ي الصحة المدرسية • ادار
 • الهيئة العامة لل)ذاء والت)ذية 

 • اتحاد الجمعيات التعاونية
 • وزاري التربية 
 • وزاري التجاري 
 • وزاري المالية

 • اداري تعزيز الصحة 
 • مكتب المدن الصحية 

 • لجنة تشجيع الرضاعة الطبيعية
• قسم االمراض المزمنة التابع 

 اداري الصحة العامة
 اص • القطاع الخ 

اإلداري المركزية للرعاية  •
 الصحية األولية

 دعم مبادري مستشفيات صديقة للطفل 

 تشريعات للقضاء على الدهون المتحولة في الطعام 

 تشريعات للتخفيض التدريجي لكميات الملح في األطعمة المصنعة 

 فرض ضرائب على المشروبات المحلي بالسكر 

 لتنفيذ وضع العلمات ال)ذائيةالعمل 

 تشجيع األكل الصحي وزيادي استهلك الفاكهة والخضروات

 التشجيع على بيئة غذائية صحية

حول  المجتمع  لتثقيف  فعالة  جماهيرية  إعلمية  حملت  عمل 
 النظام ال)ذائي الصحي 

 الخمول البدني

 ( 10)وضع استراتيجية وطنية للنشاط البدني 

• االستراتيجية الوطنية للنشاط البدني  
 المعتمدي

 وطنية ماراثونات 5• 
 جمعيات تعاونية لدعم الصحة 5• 
 مدرسة لدعم الصحة  25• 
 مناطق جديدي للمشي 5• 

• اضافة فصل التربية الصحية في 
 المدارس

 حملت إعلمية جماهيرية  3• 

 تعزيز الصحة إداري 

 • اداري الصحة المدرسية 
 • مكتب المدن الصحية 

 • اتحاد الجمعيات التعاونية
 • اداري الت)ذية واالطعام

 • الرعاية الصحية األولية
 • مستشفى االمراض الصدرية

 • جمعية القلب الكويتية
 • الجمعية الطبية الكويتية
 • اداري نظم المعلومات

 • وزاري التربية 
 ج الطبيعي• اداري العل

 • جمعية العلج الطبيعي 
 • الهيئة العامة للرياضة

 • المكتب اإلعلمي 
 • القطاع الخاص 

في  قاعات  للمشي،  )اماكن  البدني  النشاط  بيئة  على  التشجيع 
 المدارس، حدائق العامة(

وغير   الحكومية  العمل  مقرات  في  البدني  للنشاط  بيئة  خلق 
 الحكومية.

 . مادي التربية الصحية الى المنهج الدراسيإضافة 

عمل حملت إعلمية جماهيرية فعالة لتثقيف المجتمع عن فوائد 
 النشاط البدني 
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 الشراكات وأصحاب المصلحة  الجهة مؤشرات األداء  التدخلت  مجاالت التدخلت 

الوقاية  
والحد  
من  

عوامل  
 االختطار 

 الصحة النفسية

 . المدرسية استراتيجية وطنية للصحة النفسيةوضع 
االستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 

 المدرسية المعتمدح.

اإلداري المركزية للرعاية 
لجنة الصحية األولية )
 (الصحة النفسية

وزاري الشئون االجتماعية  •
 والعمل.

 اإلداري الفنية •
 إداري الصحة المدرسية •
 مستشفى الطب النفسي •
الوطنية للصحة اللجنة  •

 النفسية
 المكتب اإلعلمي  •
مركز دراسات المرأي جامعة   •

 الكويت.
برنامج األمم المتحدي  •

 الكويتي.  اإلنمائي
الحملة الوطنية للتوعية   •

 النفسية )تقبل(.  باألمراض
 المجلس األعلى لألسري.  •
 جمعيات النفع العام.  •

 .لوقف العنف االسري استراتيجية وطنية المشاركة في وضع
الصحة  لفحن  الوطنية  االستراتيجية 

 المعتمدح.  للعنا االسريالنفسية 

لصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية ا  عيادات  التوسع في
 األولية. 

%  20توفير ادما  الصحة النفسية فو  

فو ك     مراكز الرعاية الصحية األوليةمل  

 .منتبة احية

 . الخدمات المجتمعية النفسية تقديم
المجتمعية   لل دما   السنوي  التبرير 

 النفسية.

 .للوقاية من االنتحارعقد دورات تدريبية على اإلسعافات األولية 
ةورا  تدري ية علج اإسعافا  األولية    4

 اااة ضاال تحار. 

 .للك ا الم كر عل االمراض النفسيةعقد دورات تدريبية 
الدورا    الم كر عدة  للك ا  التدري ية 

 عل االمراض النفسية. 

جماهيرية إعلمية  حملت  االجتماعي   عمل  التواصل  بوسائل 
 .تثقيفية عن استراتيجيات الخدمات الصحية النفسية

إع مية    2   ماميريةتوعوية   م   

 . وفو وساه  التواا  اال تماعو
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 الشراكات وأصحاب المصلحة  الجهة مؤشرات األداء  التدخلت  التدخلت مجاالت 

الرعاية 
  الصحية

الكشف المبكر  
عن االمراض  
المزمنة غير  

 ساريةال

عن االمراض المزمنة غير   المبكر الكشفإنشاء عيادات  -
 :األولية للكشف عنمراكز الرعاية الصحية السارية في 

 . ارتفاع ض)ط الدم 1
 السكري. مرض 2
 . السمنة 3
 . الخمول البدني4
 . نظام غذائي غير صحي5
 . سرطان الثدي 6
 . سرطان القولون والمستقيم 7
 . سرطان عنق الرحم 8
 تطبيق الفحص االنتهازي في جميع عيادات الممارس العام. -

للكشف المبكر عن عيادات  10 •
 . االمراض المزمنة غير السارية

إضافة نموذج الكشف المبكر عن  •
طان واالمراض المزمنة غير السر

السارية في نظام معلومات الرعاية  
 . (PCISاألولية )

وجود سياسة لمتابعة تطبيق الفحص  •
االنتهازي في جميع عيادات الممارس 

 العام.

وحدات الرعاية األولية في 
 المناطق الصحية 

• اإلداري المركزية للرعاية 
 الصحية االولية

 السرطان• مركز الكويت لمكافحة 
 • وحدات الطب الوقائي 
 • اداري الت)ذية واالطعام
 • اداري الشؤون الفنية

• الجمعية الكويتية لمكافحة 
 التدخين والسرطان 

• البرنامج الوطني للكشف المبكر 
 عن سرطان القولون والمستقيم 

• البرنامج الوطني للكشف المبكر 
 عن امراض الثدي

• الحملة الوطنية للكشف المبكر 
 CANالسرطان  عن

• مجلس أقسام أمراض النساء  
 والوالدي 

 • جمعية سدره للدعم النفسي 
• اقسام الجهاز الهضمي في 

 المستشفيات الثانوية 
 • رابطة السكر الكويتية

 • مستشفى الطب التلطيفي

الثدي  سرطان  امراض  عن  للكشف  وطني  البرنامج  تطوير 
 البروستاتا. وسرطان القولون والمستقيم وسرطان 

• دراسة تجريبية لبرنامج فحص 
 سرطان الثدي والقولون والمستقيم 

عيادات االمراض  
المزمنة غير  

سارية، مرض ال
السكري، 

الت)ذية، وعيادات 
 الصحة النفسية

تطوير القدرات لألمراض المزمنة غير السارية وعيادات الصحة 
 النفسية

دراسة تجريبية لبرنامج فحص  •
 الثدي والقولون والمستقيم سرطان 

دورات تدريبية للعاملين في مجال   4 •
 الصحة النفسية

 تحدي  االرشادات السريرية  •
 عيادات ت)ذية جديدي 10 •
توفير خدمات الصحة النفسية في  •

% من مراكز الرعاية الصحية  20
 األولية في كل منطقة صحية. 

 قائمة األدوية المعتمدي •
 المعتمديقوائم المعدات الطبية  •
 سياسة التحويل  •
سياسة التطعيم ضد مرض االنسداد  •

 الرئوي المزمن

 تزويد العيادات بتوجيهات حديثة مبنية على األدلة. 

 توفير أدوية ومعدات آمنة ذات جودي وبأسعار معقولة. 

توفير خدمات 
الرعاية التلطيفية 

 األساسية 
 الرعاية التلطيفية.إنشاء نظام تحويل مناسب لخدمات 

رعاية مرضى 
االنسداد الرئوي 

 (COPDالمزمن)
 توفير التطعيمات المناسبة لمرضى االنسداد الرئوي المزمن.
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 الشراكات وأصحاب المصلحة  الجهة مؤشرات األداء  التدخلت  مجاالت التدخلت 

المراقبة  
 والتقييم 
 والبحو  

المسوحات 
والسجلت 
 الوطنية

العمل على  )
إجراء المسوحات 

 (المطلوبة

 STEPS 2 (2020 -2025 )استبيان  STEPS المتدرج مسحال -1
المتدرج  لجنة المسح 

STEPS 

قسم االمراض المزمنة غير  
السارية التابع إلداري الصحة 

 العامة
 

المركز الوطني للمعلومات  
 الصحية

 (GYTSالمسح العالمي للتب  بين الشباب ) -2

 (GSHSالمدرسية العالمي )مسح الصحة  -3
GYTS 

 الصحة المدرسية اداري
 )د. ديمو العتيبي(

 GATS ( GATSمسح التب  العالمي للبال)ين ) -4
البرنامج الوطني لمكافحة 

 )د. عبير البحوه(  التدخين

 تقرير الترصد الت)ذوي السنوي  ( KNSSالترصد الت)ذوي ) -5
 اداري الت)ذية واالطعام

 القعود( )د. نوال 

 السنوي  السجل الوطني للسرطانتقرير  السجل الوطني للسرطان -6
مركز الكويت لمكافحة  

 )د. خالد الصالح(  السرطان

 السجل الوطني للسكري  السجل الوطني للسكري -7
 اللجنة الوطنية للمسوحات 

 )د. دالل الهاجري( 

 السجل الوطني ألمراض الجهاز الدوري الدموي -8
الوطني ألمراض الجهاز الدوري  السجل 

 الدموي
 مجلس اقسام الباطنية
 )د. الطيب القلف( 

 السجل الوطني لألمراض التنفسية المزمنة  -9
السجل الوطني لألمراض التنفسية  

 المزمنة 
 مجلس اقسام الباطنية
 )د. وفاء الكندري( 

 االنتحار السجل الوطني لحاالت  السجل الوطني لحاالت االنتحار -10

لجنة الصحة النفسية 
بالرعاية الصحية االولية 
ومجلس اقسام الصحة 

 النفسية )د. اسيل الصابري( 
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نظام المعلومات  
الصحية 
اإللكترونية 

(PCIS  &HIS) 

الصحية المعلومات  نظم  وتحدي   االمراض   تطوير  يخص  فيما 
 المزمنة غير السارية 

تحدي  نظم المعلومات الصحية لتسجيل 
واستخراج البيانات لتشمل رصد نتائج 
عوامل االختطار والمحددات االجتماعية 

 للصحة. 

 .اداري نظم المعلومات •
اإلداري المركزيللللللللللللللة  •

للرعايللللللللة الصللللللللحية 
 .األولية

المركلللللللللز اللللللللللوطني  •
 للمعلومات الصحية

اللجنة الدائمة للوقاية والتصدي  
 لألمراض المزمنة غير السارية

 
الدراسات 
 والبحو  

والصحية  الطبية  البحو   لتنسيق  الدائمة  اللجنة  مع  التنسيق 
لتشجيع البحو  الخاصة باألمراض المزمنة غير بوزاري الصحة  

ووضع  التطبيق  في  توصياتها  من  للستفادي  السارية 
 االستراتيجيات.

عدد البحو  المحالة للجنة الدائمة  
لألمراض المزمنة غير السارية  

 للستفادي منها. 

االمللراض المزمنللة قسللم  •
غيللللر السللللارية بلللل داري 

 الصحة العامة

اللجنة الدائمة للتنسيق البحو   
 الطبية والصحية بوزاري الصحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الغايات الرئيسية والمؤشرات:

 البايـة المر وح م  ر  الباية الرهيسية  ال ند 
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ــدل  الهـــــــــــ

االســــتراتيجو 

 العام

الـمـ ـكـرح   الـوفــاح 

عـــل   الـــنـــاتـــجـــة 

المزمنــة  األمراض  

 غير السارية

ــة  ــرح الناتج ــاح الم ك ــد  الوف ــض مع اف

ــر الســارية  ــة غي عــل األمــراض المزمن

 .2025%  تج عام  25ضنس ة  

ــيل  ــراو  ض ــل يت ــو س ــروط ف ــر الم  ــاح غي ــا  الوف ــا   70و 30ا تم ــة  عام ــة الوعاهي ــراض البل ي ــ   األم ضس

  .الجهاة التنفسو المزمنة  وأمراضالسكر    وةاءوالسرطان  

 . )م  ر إضافو(مل السكان  100000معد  اإااضة ضالسرطان  س   وع السرطان لك  

عوامـــــــــــــ  

االاتتــــــــــار 

 السلوكية

 استه ح الت غ
افـــض معـــد  اســـته ح الت ـــغ ضنســـ ة 

30.% 

 .عاما    15-13معد  اال ت ار الحالو لتعاطو الت غ ضيل المرامبيل  

 .عاما    15 السكان فو الفئة العمرية أك ر مللتعاطو الت غ ضيل   س  السل  معد  اال ت ار الحالو  

 .عاما    18أك ر مل معد  اال ت ار الحالو  س  السل لتعاطو الت غ ضيل السكان فو الفئة العمرية  

 ال مو  ال د و
افــض معــد  ال مــو  ال ــد و ضنســ ة 

10.% 

ــيل  ــد و ض ــاط ال  ــة الن  ــار قل ــد  ا ت  ــرامبيل مع ــل الم ــ  م ــة أق ــ  مزاول ــرل ض   ــة  60ويع ــا  ةقيب ــل  يومي م

   .وال دحيتراو  ضيل االعتدا     البيالن اط  

أو  عامــا   18معــد  اال ت ــار المو ــد  ســ  الســل لبلــة الن ــاط ال ــد و ضــيل األ ــ اص ال ــالبيل مــل العمــر 

 .(يعاةل ةقيبة مل الن اط المعتد  فو األس وع أو ما    150ويُعَّرل ض    مزاولة أق  مل )  أك ر

  ــام غــباهو غيــر 

 احو

افـــض معـــد  اســـته ح ملـــا التعـــام 

 %.30ضنس ة  

اليــوم لــد  األ ــ اص ال ــالبيل مــل  فــوالمو ــد  ســ  الســل ( كلوريــد الصــوةيوم)متوســم مــداو  الملــا 

 .أو أك ر  عاما   18العمر  

ــة  ــته ح الفاكهـــ ــد  اســـ ــاةح معـــ ةيـــ

 %.10وال عروا  ضنس ة  
 . س ة تناو  ال عروا  والفواك  ضمعد  امس ا زاء يوميا  

ــدمون  ــج الــ ــاء علــ ــريعا  للبعــ ت ــ

 المتحولة فو التعام
 .اعتماة ت ريعا  للبعاء علج الدمون المتحولة فو التعام
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عوامـــــــــــــ  

االاتتــــــــــار 

 ال يولو ية

ــبم  ــاع ضـــ ارتفـــ

 الدم

تحبيـــــط ا  فـــــاض  ســـــ ج ضمبـــــدار 

ــاع 25 ــار ارتفــ ــد  ا ت ــ ــو معــ % فــ

ــاع  ــواء ا ت ــار ارتف ــدم أو ا ت ضــبم ال

 ضبم الدم.

 أو أك ــر عامــا  18معــد  اال ت ــار المو ــد  ســ  الســل الرتفــاع ضــبم الــدم ضــيل الك ــار ال ــالبيل مــل العمــر 

مليمتـــر ةه ـــط لعـــبم الـــدم  90مليمتـــر ةه ـــط لعـــبم الـــدم اال ب اضـــو و/ أو أك ـــر مـــل  140أك ـــر مـــل )

 .وضبم الدم اال ب اضو المتوسم  اال  ساطو(

ةاء الســـــــــــكر  

 والسمنة

ــد   ــاةح معـــ ــا ةيـــ ــار ةاء وقـــ ا ت ـــ

 السكر  والسمنة.

معد  اال تـ ار المو د  ـس  الـسل الرتفاع مستو  الجلوكوة/ السكر فو الدم ضيل األ  اص ال البيل مل العمر  

دم علج الريط ال ـالغ    امـا  عـ  18 مليجرام    126)لتر  مليمو /    7أو أك ر ويعرل ـض  ـ  تركيز  لوكوة ض ةمـا اـل

 .الدملعالم ارتفاع مستو  الجلوكوة فو    أو تعاطج األةوية  (أو أك ر  ةيسيلتر/

المعرل وفبا لمعايير من مة الصـحة العالمية المر عية للنمو  )  معد  ا تـ ار فرط الوةن وال دا ة ضيل المرامبيل

كتلة    ضالنسـ ة الج فرط الوةن لد  األطفا  والمرامبيل فو سـل الدراسـة ض    ا حرال معياري وا د فو منسـ 

الجسـ   سـ  السـل والجنس وضالنسـ ة الج ال دا ة ض    ا حرافان معياريان ا نان فو منسـ  كتلة الجسـ   سـ  

 .) جنسالسل و ال

أو أك ر    عاما   18معد  اال ت ــار المو د  ســ  الســل لفرط الوةن والســمنة ضيل األ ــ اص ال البيل مل العمر  

 يل تعرل الـسمنة   فو  ²م كيلو رام / 25ويعرل فرط الوةن ض    منـس  كتلة الجـس  الب  يعاة  أو يزيد علج  )

 (.²م  كيلو رام/  30ض  ها منس  كتلة الجس  الب  يعاة  أو يزيد علج  
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الرعايـــــــــــة 

ــحية  الصـــــــــ

ــتجاضة  واســــــ

ــام  الن ــــــــــــ

الصــــــــــــحو 

 الوطنو

تـــــوفير االةويـــــة 

للوقايـــــــة مـــــــل 

النوضــــا  البل يــــة 

والســــــــــــــكتا  

 الدماغية

% علـــــج األقـــــ  مـــــل  50 صـــــو  

ــ ج  ــتحبيل للعــــ ــ اص المســــ األ ــــ

ــل  ــة م ــة للوقاي ــة ضاألةوي ــا  البل ي النوض

والســــكتا  الدماغيــــة علــــج األةويــــة 

والم ــورح الت يــة ضمــا فــو للــة ضــ م 

 سكر الدم.

أو أك ر المعرضــون    عاما   40المعرفون ض  ه  األ ــ اص ال البون مل العمر  )   ســ ة األ ــ اص المســتحبون

%أو أك ر علج مدي عـ ر ـسنوا  ضما فو للة المـصاضون   30ل تر اإـااضة ضاألمراض البل ية الوعاهية ضنـس ة  

للة ضــ م ســكر الدم    فوج والم ــورح الت ية ضما  البيل يحصــلون علج الع(  ضاألمراض البل ية الوعاهية ضالفع 

 .للوقاية مل النوضا  البل ية والسكتا  الدماغية

تـــــوفير االةويـــــة 

والتكنولو يــــــــــا 

ــ ج  ــية لعـ األساسـ

امـــــ  االمـــــراض 

ــر  ــة غيـــ المزمنـــ

 .السارية

ــة  ــا  واألةويــــ ــة التكنولو يــــ اتا ــــ

ــو  ــا ف ــة ضم ــورح التكلف ــية الميس األساس

ــرورية لعـــــ ج  ــة العـــ للـــــة األةويـــ

ــارية  ــر الســ ــة غيــ ــراض المزمنــ األمــ

 %.  80الرهيسية ضنس ة  

ــراض  ــة األمـ ــة أةويـ ــر تكلفـ ــوافر ويسـ ــة تـ ــوةح والم مو ـ ــة الجـ ــية العاليـ ــة األساسـ ــر المعديـ ــة غيـ المزمنـ

 .والفعالة ضما فو للة األةوية والتكنولو يا  األساسية فو البتاع الحكومو

م  ــــــــــــــــرا  

 اضافية

ــة  ــة التلتيفيــ ــدما  الرعايــ ــوفير اــ تــ

 األساسية
 .إ  اء   ام تحوي  مناس  ل دما  الرعاية التلتيفية
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 لجنة مكافحة امراض السرطان   –ة. االد الصالا 

 لجنة الصحة النفسية  –ة. اسي  عمران الصاضري  لجنة مكافحة السكر – ة. ةال  الها ري
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