
 األسبوع العالمى للحساسية

 
 "الشعبى والربو الحساسية أمراض إنتشار من المتزايد الدولى العبء"

إلى تضافر الجهود لمجابهة الزيادة المضطردة فى معدالت  (WAO) تدعو المنظمة العالمية للحساسية
لحساسية أكثر وقد أصبحت أعراض ا. اإلصابة بالحساسية والربو الشعبى والتى تصل الى مستوى الوباء

والشباب حيث تلعب العديد من المؤثرات البيئية دورا شدة وتعقيدا من ذى قبل وخصوصا فى األطفال 
وهذه . هاما بما فى ذلك ملوثات البيئة والعدوى الميكروبية ونوعية الغذاء وسلوكيات الحياة المستحدثة

  .ناالعوامل مجتمعة أو منفردة تؤثر على طبيعة المرض وقد تجعله مزم

لتوعية ا بهدف وذلك (أبريل من كل عام 22-61)ولهذه األسباب أقامت المنظمة أسبوعا عالميا للحساسية 
بالتركيز على طرق الوقاية من األعراض وتجنب وبأمراض الحساسية وطرق الرعاية الصحيحة للمرضى 

المناعة كما أقامت وتحتفل بهذا األسبوع كل دول العالم من خالل جمعيات الحساسية و. تطور المرض
 61يوم (  Conference Press)ليكونفرنس تيالمنظمة مؤتمرا صحفيا عالميا عن بعد على طريقة ال

 .أبريل الحالى

من سكان العالم من الحساسية وتبعا لألرقام التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية % 03-03هذا ويعانى 
(WHO ) مليون  033الربو الشعبى وقد يرتفع الرقم الى  مليون إنسان على األقل يعانون من 033فإن

مليون إنسان يعانون من  033كما أن . اآلن لو إستمرت الظروف على ما هى عليه 2322بحلول عام 
ومعدالت . مليون نسمة 223-233أعراض حساسية األنف سنويا بينما تصيب حساسية الغذاء حوالى 

وقد صرح الدكتور ماريك . سنويا على مستوى العالم 223,333الوفاة المسببه بالربو وحده تصل الى 
جنة القيادية لألسبوع العالمى للحساسية أن حدوث أكثر من نوع من أمراض الحساسية لكوالسكى رئيس ال

فى نفس المريض يزيد من تعقيد األمور ويرفع مستوى العبء الواقع على كاهل الدول من هذه األمراض 



ولما كانت الزيادة .  ج بصورة مجمعة ومتطورة هو السبيل لمواجهتهاتناول طرق التشخيص والعالأن و
فإن أعباء وتكاليف المرض  فى معدالت اإلصابة بالحساسية ال تفرق بين دول العالم النامية واألكثر تقدما

مثل )وهذه األعباء قد تكون مباشرة . لظروف اإلقتصادية األكثر صعوبةأيضا ال ترحم الدول ذوات ا
أو غير مباشرة ( صعوبة التنفس ليال ونهارا وماتقتضيه من زيارات أقسام الطوارئ والعال ج بالمستشفيات

وتنصح الدكتورة روبى باوانكر (. نوعية الحياة وعدم المقدرة على العمل والتغيب عن الدراسةمثل تدنى )
توفير مصادر الرعاية الطبية الالزمة لتشخيص وعال ج ( 6: )باآلتى العالمية للحساسية سة المنظمةرئي

العمل على زيادة إمكانات البحث العلمى الموجهة لطرق منع حدوث الحساسية ( 2. )أمراض الحساسية
. ور المرضوالتقليل من شدة أعراضها بما فى ذلك المقدرة على تحمل مسببات الحساسية والحد من تط

ومندوبين عن المرضى  أطباء وباحثين تشملتعاون دولى فى صورة فرق تضم كافة التخصصات  (0)
ومنتجو الدواء وذلك بهدف موحد وهو تقليل عبء المرض وتوفير طرق فعالة بأقل تكلفة ممكنة لمنع 

معدالت الوفيات هذه الجهود قد تقلل من . األعراض أو السيطرة عليها بأسلوب أكثر تعاونا وفاعلية
 .وتحسن من نوعية الحياة فى هؤالء المرضى

إقليمية متخصصة فى هيئة جمعية وطنية و 98إتحاد دولى يضم  تمثلالمنظمة  ومما هو جدير بالذكر أن
تقديم خدمة تعليمية الى  بالتعاون مع هذه الجمعيات وتهدف المنظمة. هذا الفرع الدقيق من فروع الطب

خصصين فى الحساسية والمناعة كما تقود مبادرات لتحسين الممارسة اإلكلينيكية وبرامج تدريبية للمت
والخدمة الطبية والتدريب العملى لزيادة الوعى ومجابهة التحديات التى يواجهها األطباء المعنيين بهذا 

 ومناعة لحساسية المصرية الجمعية مع باإلشتراك شمس عين وجامعة. . التخصص فى كل أنحاء العالم
 يوم شمس عين جامعة األطفال بمستشفى تقام عمل وورشة بندوة األسبوع هذا فعاليات فى تشارك األطفال

 للتوعية األطفال ومناعة حساسية وحدة من التدريس هيئة وأعضاء أساتذة فيها يشارك الحالى أبريل 22
 بصورة لحاالتا تطور وتجنب األطفال فى الحساسية أمراض وعال ج المبكر تشخيصال على والتدريب

      .الطفولة سن بعد فيما وإستمرارها مزمنة


