
 
 
 
 
 

 إعالن
من    

مات الغدة النخامية حالف العالمي لمنظّ التّ   
12/ زوريخ، سويسرا  2012أكتوبر   

 
هولندا  أمستردام/  2017مايو  14في  WAPOة ل ة العامّ تمت المراجعة األولى في الجمعيّ   

 
 الديباجية  

تشعر  الغّدة النّخاميّة اضطرابات  يعانون منذين  تي تدعم المرضى الّ ات المرضى من جميع أنحاء العالم الّ مات/جمعيّ منظّ 
واالختالفات الموجودة في    ،ف مضاعفات وأعباء غير ضرورية للمرضىرة التي تخلّ شخيصات المتأخّ بالقلق على التّ 

أنحاء العام.  عاية في كلّ توفير العالج والرّ   
      

العرق أو الجنسية أو الدين أو العمر أو الجنس أو  معاملة جميع المرضى بالمساواة بغّض النّظر عن ه يجب نعتقد أنّ 
 الوضع االقتصادي. 

 
إلى   19 من ة التي اجتمعت في زوريخ، سويسرا خاميّ ة النّ هذه الوثيقة هي إعالن إجماعي من مجموعات مرضى الغدّ 

المستشفيات   مديري وة حيّ عاية الصّ الرّ  أخصائيّو ي ندعو ة التّ األساسيّ د مجموعة من المعايير تحدّ ، 2012أكتوبر  21
لمصلحة المرضى الذين يخدمونهم.  تطويرها وة العتمادها  حيّ الصّ  لطات والسّ   

 

 إعالن 
 

عين أدناه، ندعو بشكل جماعي جميع المسؤولين لتشخيص وعالج ورعاية  الموقّ  الغّدة النّخامّية ات مرضى نحن، جمعيّ 
أجل: ة من  خاميّ إضرابات الغدة النّ المرضى الذين يعانون من   

 
؛ وطني أو دولي جمعها بانتظام في سجلّ   يتمّ   الغّدة النّخامّيةقة باضطرابات د من أن المعلومات المتعلّ أكّ . التّ 1  

 
الغّدة النّخاميّة؛ زة الضطرابات المميّ  واألعراض ات . رفع مستوى الوعي حول العالم2  

 
؛ ى وبدقَة من أجل تخفيف عبء المرض وتحسين نتائج العالجلمرضل المبَكر شخيص تّ الد من أكّ . التّ 3  

 
عملية جراحية   50أدنى  بحدّ خبرة الجراح خبرة ( ووذ  صّ تخصّ ن فريق م ة م. ضمان إجراء المرضى لجراحة عصبيّ 4

ة)  خاميّ ة النّ في الغدّ   
 

وبيانات اإلجماع حول إدارة اضطرابات الغّدة النّخاميّة حيثما  ة وليّ دّ ال. عالج المرضى بما يتوافق مع المبادئ التّوجيهيّة 5
التّوجيهيّة؛ زمة لتقديم العالج وفقًا للمبادئ من توفّر الموارد الّال  والتّأّكد وجدت،   

 



 
 
 
 
 

ل المرضى الذين يعانون من اضطرابات الغّدة النّخاميّة إلى المعلومات حول مرضهم استراتيجيات  توصّ . ضمان 6 
ويل؛على المدى الطّ  المنضبطة  العالج والحاجة إلى المتابعة   

 
ة حياتهم؛ وتحسين نوعيّ ين للعيش مع عواقب مرضهم  روريّ فسي واالجتماعي الضّ عم النّ . تزويد المرضى بالدّ 7  

 
على المظهر   الغّدة النّخامّية الذي يعاني منه المرضى بسبب تأثير اضطرابات ز يوالتمي ة  جتماعيّ . معالجة الوصمة اال8

؛الجسدي  
 

إذا كان المريض يحتاج إلى عالج   ال الهيدروكورتيزونعم. التّأّكد من أن خدمات اإلستعجاالت الّطّبيّة تدرك أهميّة است9
طارئة؛  وجراحة   

 
، وتحديد أساليب  تشخيصيّة جديدةاضطرابات الغّدة النّخاميّة، لتطوير اختبارات وعالجات ث لزيادة فهم و. إجراء بح 10

 جديدة لتحسين نوعيّة حياة المرضى؛
 

الوعي حول اضطرابات الغّدة النّخامّية والحاجة إلى  ، نلتزم بالعمل معًا لرفع مستوى نحن، مجتمع مرضى الغّدة النّخامّية
ر والحصول على العالج والرعاية المثلى. التّ  شخيص المبّكِ  


