
DO YOU HAVE
TYPE 2 DIABETES?

For participation and more information, please ask your doctor to refer you or call:

WOULD YOU LIKE TO LOSE WEIGHT AND IMPROVE YOUR HbA1c LEVELS? 
Join our study where you will be provided with a medication that will help you achieve this. 

REQUIREMENTS FOR QUALIFICATION:

A diagnosis of 
type 2 Diabetes

Age 21– 75 
years old

Last HbA1C lab 
test between 
7% to 14%

10%

Kuwaiti 
national

BMI between 
18-45 kg/m2

Not taking: 
Victoza, Saxenda, 
Trulicity, Bydureon 

Not have 
history of 
cancer

Not participating in 
an excessively heavy 

exercise program

Stable body weight over 
the last 3 months prior to 

joining the study

On at least one 
oral medication or 
on insulin therapy

On stable antihyperglycemic 
therapy 3 months prior to 

joining the study

Not undergone 
bariatric/sleeve 

surgery
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هل لديك مرض 
السكري من النوع 2؟

إذا كنت ترغب في المشاركة في هذه الدراسة، يرجى مراجعة طبيبك 
حالتك أو االتصال بـ:

هل ترغب في إنقاص وزنك وتحسين مستوى السكر التراكمي HbA1c الخاص بك؟
انضم إلى دراستنا حيث سيتم تزويدك بالدواء الذي سيساعدك على تحقيق ذلك.

لتكون مؤهًال، يجـب أن:

لديك تشخيص مرض 
السكري من النوع  2 

السن بين 
75-21

أخر تحليل للسكر 
التجسسي من 
7% الى %14

10%

وزن الجسم ثابت خالل 
فترة الـ 3 أشهر قبل 
االنضمام للدراسة

كويتي 
الجنسية

 (BMI) مؤشر كتلة الجسم
kg/m2 45-18 ما بين

تأخذ على ا¯قل عالج واحد 
عن طريق الفم، أو على 

العالج با¯نسولين

على عالج ثابت لخفض مستوى 
السكر في الدم خالل ال 3 اشهر 

قبل االنضمام للدراسه

لم تتلقى أي من ا¯دوية 
 Victoza, Trulicity, :التالية

Saxenda, Bydureon

ال تكون مشارك 
في برنامج تمارين 

رياضيه كثيفه

ال يوجد لديك 
تاريخ باالصابه 

بالسرطان

لم تخضع لعمليات 
عالج السمنه / او 

التكميم

السيـد. محمـد جاللـي
وحدة أبحاث وتجارب الرعاية السريرية

+965 2224 2986
+965 9965 3913

السيـدة. سميثـا ابراهـام
وحدة أبحاث وتجارب الرعاية السريرية

+965 2226 0005
+965 9738 8580


