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ت عام ئو انش GINA)( تنظمه المبادره العالميه للربو الشعبى )المعروفه ب 2021مايو  5اليوم العالمى للربو الشعبى )
 بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه .   1993

ى شهر مايو من كل عام بهدف زيادة الوعى العام بمرض الربو الشعبى ف  خالليتم األحتفال باليوم العالمى للربو الشعبى  
 جميع انحاء العالم . 

تعتبر منظمه الصحه العالميه الربو الشعبى مرضا ذو أهميه كبرى للصحه العامه حيث تقدر أخر األحصائيات أن هناك  
به  توفوا بسب  شخصا  417918ربو الشعبى وأن هناك مليون شخص على مستوى العالم مصابون بال 339أكثر من 

 .  2016عام خالل 
ب من و تجن عليه لألقالل األمكان السيطره نه فى  اال اللربو الشعبى فى بعالج شاوجد ما يسمى يغم من انه ال على الر

 .  ت ( الربوو نوبا زمات )أحدوث األ 
بهدف   " ىبو الشعبرمرض الخاطئه عن المفاهيم الهو " تصحيح ا العام عارا هذشربو الشعبى عالمى لليوم اليطلق ال
ألحدث  ثلى بالفوائد الم مريض الربو  يتمتع أن تى قد تحول دون ه والوالشائعخاطئه المفاهيم الو تصحيح توضيح 

 رض. ه لهذا المرات العالجيطوالت 
 ى: فى التال  بو الشعبىرعن مرض العه ه الشائثل المفاهيم الخاطئو تتم
 غ البلوعند يزول تلقائيا و مرض طفوله و الشعبى الرب -1
 شعبيا معديا يمثل التهابا الربو الشعبى  -2
 رياضهالشعبى مزاوله الريض الربو  ينصح لمال  -3
 ات )الكورتيزون(ستيرويدن الكبيره معالجته اال بجرعات ال يمكن مالربو الشعبى  -4

 هو : و الصحيح 
 غين / مسنين ( بالراهقه /  طفوله / مه عمريه )ه مرحلفى أييحدث  الربو الشعبى  -1      
رد و  )كنزالت البه التنفسيه هابات الفيروسيفى األعتبار ان األلتمع األخذ رضا معديا ليس م  الربو الشعبى  - 2      

   ى .مرضزمات ربويه للن أن تسبب أونزا( يمكاألنفل
 هميه. أ له عامل أقتكون الحساسيذى يبدأ فى البالغين ربو الاما الطفوله  فى ربو العامل هام  ساسيهالح ر و تعتب            

 طوله على مستوى البريه حتى وله الرياضه بحمزامريض فانه يمكن للالربو الشعبى  ى  طره علاذا أمكن السي    -3     
 شق . زون المستن من الكورتيرعات قليله ظم الحاالت بجفى مع يمكن السيطره عليه الربو الشعبى  -4     

 
يديو  ير فرائكم أو تحضابابداء  ى و ذلك عن الربو الشعبهيم الخاطئه فى مشكله المفاللمشاركه تدعوكم  (GINA)جينا 

ارسالها الى  و  كم أو منطقتكم فى بلدخاطئه الشائعه عن المفاهيم الثانيه  15ز يتجاوقصير ال 
k.rurey@ginasthma.org   تلف  عن مخنه وا ترسلعمل دبلجه لمنقوم بسوف . 2021مارس  30غايته فى موعد

لزياده الوعى للتواصل األجتماعى  فحتنا فى صننشره نحاء العالم و  و من جميع اعن الربو الخاطئه م الغامضه أالمفاهي
 شعبى . عن مرض الربو ال

 
فى اليوم . عالمى العلى مستوطه الربو الشعبى هم أنش بح من أصكل عام حتى أ تتطور و  1998عام ى  عبللربو الش اليوم العالمى بدأ األحتفال ب

ه ل يرجى زيار يد من التفاصي. لمز عالم جميع أنحاء الض فى  بالمر ى ه الوع أنشطه زيادظيم المئات من سوف يتم تنعبى العالمى للربو الش 
 www.ginasthma.org  موقعنا على 

 من الربو الشعبى وقايه ج و الاليص و عرشاديه لتشخخطوات األ العلى أحدث و يمكنك أيضا األضطالع 
 

MEDIA RELEASE   •   COMMUNIQUE AUX MEDIAS   •   MEDIENMITTEILUNG   .اعالمىاصدار  



 
—End— 
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