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السادة املحترمونالسادة املحترمون
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ووالصحفيات والصحفيينالصحفيات والصحفيين

الكشافة التونسية تنظم شهر األمراض النادرة الكشافة التونسية تنظم شهر األمراض النادرة 

تنظم الكشافة التونسية بالتعاون مع جمعية شارل نيكول التطور والتجديد الطبي خالل شهر فيفري شهر تنظم الكشافة التونسية بالتعاون مع جمعية شارل نيكول التطور والتجديد الطبي خالل شهر فيفري شهر 
األمراض النادرة في بادرة هي األولى من نوعها ملزيد التوعية والتحسيس بأهمية االهتمام بهذه األمراض.األمراض النادرة في بادرة هي األولى من نوعها ملزيد التوعية والتحسيس بأهمية االهتمام بهذه األمراض.

تستهدف  هذه الحملة  عامة  الناس  وهي تهدف  إلى  زيادة  الوعي   لدى  صانعي السياسات  والقرار على املستوى تستهدف  هذه الحملة  عامة  الناس  وهي تهدف  إلى  زيادة  الوعي   لدى  صانعي السياسات  والقرار على املستوى 
الوطني والسلطات الصحية واألطباء والباحثين  والصناعيين  واملتخصصين  في الرعاية  الصحية وأي شخص الوطني والسلطات الصحية واألطباء والباحثين  والصناعيين  واملتخصصين  في الرعاية  الصحية وأي شخص 

لديه  اهتمام  حقيقي باألمراض النادرة.لديه  اهتمام  حقيقي باألمراض النادرة.

وتجدر االشارة أن األمـــــراض الــــــنادرة تصيب حــــــالـــــيا بيـــــــــــــــــن وتجدر االشارة أن األمـــــراض الــــــنادرة تصيب حــــــالـــــيا بيـــــــــــــــــن 3.53.5 %  و  %  و 5.95.9 % من  سكان  العالم وأن  % من  سكان  العالم وأن 7070 % من   % من  
600600 مواطن مصاب  مواطن مصاب    000000 في مرحلة الطفولة. وفي تونس تم تسجيل قرابة  تبدأ   في مرحلة الطفولة. وفي تونس تم تسجيل قرابة األمراض النادرة هي وراثية   تبدأ   األمراض النادرة هي وراثية  

بأمراض نادرة.بأمراض نادرة.

ويشمل البرنامج العام للتظاهرة عددا من الحوارات عن بعد للتعريف بهذه األمراض باالضافة الى الحمالت ويشمل البرنامج العام للتظاهرة عددا من الحوارات عن بعد للتعريف بهذه األمراض باالضافة الى الحمالت 
امليدانية محليا وجهويا وبث ومضات على وسائل التواصل االجتماعي واالجتماع بأصحاب القرار والتدخالت امليدانية محليا وجهويا وبث ومضات على وسائل التواصل االجتماعي واالجتماع بأصحاب القرار والتدخالت 

االعالمية.االعالمية.

وملزيد املعلومات الرجاء االتصال بمدير االعالم واالتصال ملنظمة الكشافة التونسية القائد ظافر التميمي على وملزيد املعلومات الرجاء االتصال بمدير االعالم واالتصال ملنظمة الكشافة التونسية القائد ظافر التميمي على 
scouts.tnscouts.tn الرقم الرقم 9836493398364933 او على عبر موقع واب املنظمة  او على عبر موقع واب املنظمة

                  

بالغ اعالميبالغ اعالمي
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