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 ؟السكري مرض انتشار بمنع مهتم أنت هل
 

 السكري؟ مرض انتشار بمنع مهتم أنت هل
 انتشار من الحد مجال في الناشطين األشخاص من شبكة بناء إلى الهادفة الجديدة مبادرتنا إلى لالنضمام دعوتك يسرني اذا

  .العالم أرجاء مختلف في السكري مرض
 السكري؟ مرض من الحد بأهمية تعتقد هل -
 برامج وتطوير تنمية على تساعد المجال هذا في الناشطين األشخاص ينب واآلراء األفكار تبادل أن تعتقد هل -

 أفضل؟ وقائية
 السكري؟ مرض انتشار من بالحد العالم حول اآلخرين األشخاص قيام آيفية معرفة في ترغب هل -
 على وتطبيقها السكري مرض من بالوقاية تعنى التي الخاصة البرامج تطوير موضوع مناقشة في ترغب هل -

 العامة؟ لصحةا واقع

 هو من "المعلوماتية الدليل شبكة في التسجيل عليك فيجب ،"نعم" بـ األسئلة هذه أحد على إجابتك آانت إذا •
  ."السكري مرض من الحد مجال في الناشط

 وتمت  .العالم أنحاء مختلف في العامة الصحة على رئيسي قلق مصدر يشكل أخذ السكري مرض من الثاني النوع أن
 المرض، بهذا اإلصابة مخاطر من آبير بشكل التقليل على السكري مرض من بالحد الخاصة البرامج إمكانية على البرهنة
 الصارم التعاون على األولى بالدرجة يعتمد التحدي هذا وأن اإلطالق على السهلة بالمهمة ليست هذه بأن ندرك ونحن

  .االطراف متعدد والمنضبط
 لتطوير األولى بالدرجة تسعى الصحيين، والمرشدين الباحثين من عدد يقودها التي يةغيرربح منظمة وهي منظمتنا، أن

 هؤالء آل بمقدور يكون حيث السكري، البول مرض من الحد بموضوع المهتمين األفراد لكل متاحة آوسيلة معلوماتية شبكة
  .واقعة حقيقة السكري مرض من الحد أمر لجعل متخصصة شبكة لبناء الدليل هذا استخدام األشخاص

 آخرين نشطاء إيجاد انتم بمقدورآم وليكون إيجادآم اآلخرين للزوار ليتسنى الدليل هذا في والتسجيل للمشارآة ندعوآم لذا
 التجديد عن والبحث والتقصي ديناميكية مناقشات إجراء من معا الدليل هذا سيمكننا آما السكري، مرض من الحد مجال في
 التسجيل ألغراض ومتاح بالكامل مجاني هو الدليل هذا أن  .مجتماعاتنا في المرض هذا رانتشا من الحد مجال في

 سيؤدي مما المعلوماتية الشبكة هذه ومنفعة فاعلية ازدادت المسجلين األشخاص عدد ازداد وآلما  .واالستخدام والعضوية
  .وفاعلة مؤثرة بصورة مجتمعاتنا في السكري لالبو مرض انتشار من الحد إمكانية إلى وصوال الفرص من المزيد إيجاد إلى
 إلى باإلضافة واأللمانية االسبانية اللغتين إضافة الحقا وسيتم االنكليزية، اللغة هي الشبكة هذه في المستخدمة األولى اللغة أن

  .الحاجة تدعو حسبما أخرى لغات
 
  :يكترونياالل الموقع على التسجيل يرجى الموضوع بهذا المهتمين من آنت إذا
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 بداية هذه وستكون السكري، مرض انتشار من بالحد المهتمين األشخاص آافة إلى الدعوة هذه إرسال يرجى آما
  .علوماتيةالم الشبكة عهد
  .التقدير مع

 العناية وطرق السكري البول مرض انتشار من الحد – شفارتز بيتر البروفيسور
 

 
 

 العنوان على) العربية يتحدث الذي (عوض حمزة بالسيد االتصال يرجى المعلومات من وللمزيد
de.dresden-ikumuniklin@awad.hamzeh العنوان على اولغا بالسيدة او 
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