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In Collaboration With
The Lebanese Order Of Physicians
The Order Of Nurses In Lebanon

The Chronic Care Center
The Lebanese Academy For Nutrition & Dietetics

CME CREDITSWWW.EDLSOCIETY.ORG

Under The Patronage Of
The Deputy Prime Minister And Minister Of Public Health

Mr. Ghassan Hasbani



PUBLIC PROGRAM   

08h30-09h30 Registration & Welcome Coffee

09h30-10h00  OPENING CEREMONY

  THE LEBANESE NATIONAL ANTHEM
  MASTER OF CEREMONY    DR. CAROLE SAADE RIACHY
  PRESIDENT OF LSEDL    DR. EMILE ANDARI
  PRESIDENT OF THE LEBANESE ORDER OF PHYSICIANS  PR. RAYMOND SAYEGH
  MINISTER OF PUBLIC HEALTH    Mr. Ghassan Hasbani

10h00-11h00

حضرة الزميالت والزمالء الكرام,

ها نحن نلتقي معًا كما في كل سنة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر لليوم العالمي للسكري 
لنجدد التزامنا كجمعية علمية لبنانية تعنى بأمراض الغدد الصماء والسكري والدهنيات ونبحث 
معًا في كيفية محاربة هذا المرض الذي يرافق العمر ويزداد بطشًا في كل أنحاء العالم وخاصًة 

في منطقتنا العربية.

إن عنوان المؤتمر هذه السنة " السكري والمرأة" يشمل جميع مضاعفات وعواقب السكري 
وخصوصًا عند المرأة (الحمل- الوالدة- الجنين- اإللتهابات النسائية) .

اردناه يومًا  علميًا بإمتياز من خالل محاضرات عديدة يلقيها اساتذة اخصائيون من أهم المراكز 
الطبية في العالم التي تعنى بعالج مرض السكري و باحثون في اإلكتشافات الحديثة في هذا 

المجال.  

كما اننا نشترك هذه السنة أيضًا في ماراثون بيروت تحت عنوان " نركض معًا من أجل 
السكري" . وفي هذا المجال ندعوكم للمشاركة بكثافة نهار األحد في 12 تشرين الثاني في هذا 

الحدث الحضاري من أجل توعية المجتمع المدني على مرض السكري آفة هذا العصر .

اننا نأمل مشاركتكم الفعالة وحضوركم في ندواتنا الصحافية والثقافية لكي يكون اليوم 
العالمي للسكري في لبنان يومًا ناجحًا و مثمرًا لتحسين عالج هذا المرض والوقاية منه ومن 

مضاعفاته .

الدكتور اميل عنداري       
رئيس الجمعية العلمية ألمراض الغدد الصم والسكري والدهنيات    



ندوة للعامة عنوانها:
المرأة والسكري، حقنا لمستقبل صحي أفضل

كما جرت العادة سنويًا تسعى الجمعية اللبنانية للغدد والسكري في لبنان عبر مواكبتها للتطور العالمي في 
مجال الوقاية و العالج لمرض السكري فتطل عليكم اْلَيْوَم وشعارها لهذه السنة كما أعلنته الجمعية العالمية 

للسكري  IDF المرأة  و السكري - حقنا في مستقبل صحي أفضل.
   

إن اإلحصائيات العالمية تشير إلى أن هناك إمرأة من أصل عشرة نساء مصابة بالسكري. 
الكثيرات منهن ال يملكن اإلمكانيات البسيطة للحصول على الرعاية الطبية المطلوبة من تثقيف و عالج و 

سبل وقاية.
أن هناك مولود من أصل سبعة والدات يعاني من آثار سكري الحمل و حاليًا هناك 199 مليون إمرأة مصابة 
بالسكري وهناك 2 من أصل 5 ُهن في سن الخصوبة و اإلنجاب، ويصل عددهن إلى 60 مليون إمرأة بالعالم. 

أن السكري هو ثامن سبب للموت عند النساء عمومًا أي حوالي 60 مليون حالة وفاة سنويًا.
المرأة المصابة بالسكري النوع الثاني هي معرضة لإلصابة بأمراض القلب و الشرايين عشرة أضعاف من غير 
تشّوه  أو  لإلجهاض  عالية  خطورة  لديها  األول  النوع  بالسكري  المصابة  والمرأة  المرض،  بهذا  المصابات 
الجنين؛ وبالتالي هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتقنا للعمل على ضرورة إبراز دور المرأة وإطالعها على كل 
جديد في هذا المجال من خالل تثقيف ورعاية صحية شاملين من أجل حمايتها وحماية أطفالها وبالتالي حماية 

المجتمع بأسره.  
"فلنعمل اْلَيْوَم لنغّير الغد"        

الزمان: الساعة العاشرة  (10:00) قبل ظهر السبت 11 تشرين الثاني  
المكان: فندق فنيسيا - بيروت 

يشارك في الندوة:
الدكتور أكرم اشتي مدير البرنامج الوطني للسكري في وزارة الصحة العامة 

الدكتور اميل عنداري رئيس الجمعية اللبنانية للغدد الصم والسكري والدهنيات  
الدكتورة اليسار راضي  منظمة الصحة العالمية في بيروت   

الدكتورة نهاد يزبك ضومط  نقيبة الممرضات والممرضين     
الدكتورة تيريز ابو نصر ممثلة مركز الرعاية الدائمة     

الدكتورة نهال حوال نقيبة الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية   

نتمنى على حضرتكم المشاركة والتغطية إلنجاح  هذه الحملة. 

تفضلوا بقبول فائق االحترام 
 

11h00-11h30 Cocktail




