
                                                                                                                 

 مرحلة في الحالة ُشّخصت ما إذا ومنتجة، صحية حياة بإمكانهم عيش بالُسكَّري المصابون
 ناجعة معالجة معالجتها وتمت مبكِّرة،

 خاذ إجراءات للوقاية من السكري وعالجهمنظمة الصحة العالمية تدعو إلى اتِّ 

. األشخاص املصابني بداء الُسكَّري، باملقارنة مع أقرا�م من غري املصابني بهيزيد خطر املوت، بوجه عام، الضعف على األقل بني  – ۲۰۱٦أبريل /نيسان ۷

إجراء تدخالت للوقاية من اإلصابة : ، تدعو منظمة الصحة العاملية إىل اتِّباع �ج ذي شقني۲۰۱٦ أبريل/عاملي، املوافق للسابع من نيسانومبناسبة يوم الصحة ال

لوان، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ويقول الدكتور عالء الدين الع. همن تفاقم مضاعفات معاجلة املصابني به، للحدِّ بالُسكَّري، وإجراء تدخالت من أجل 

ة إنه يف حني ينبغي لألفراد أن يتحملوا مسؤولي"، مث يضيف "اذ إجراءات من جانب احلكومات ومن جانب األفراد أنفسهمإن هناك حاجة الختِّ "لشرق املتوسط 

 خذ التدابري اليت حتدِّ ، وأن تتَّ احلفاظ على صحتهم، من خالل اتباعهم منط حياة صحياً، فإن على احلكومات أن هتيئ األجواء والبيئة املواتية اليت تعزِّز احلياة الصحية

 ".ي إىل اإلصابة بالُسكَّريض السكان للمخاطر السلوكية اليت ميكن أن تؤدِّ من تعرُّ 

وتشري تقديرات منظمة . جائحة مل تزل كامنة يف معظم أحناء العامل، يف ظل بقاء ما يصل إىل نصف مجيع املصابني حول العامل دومنا تشخيص ل الُسكَّريوميثِّ 

بة بالُسكَّري بني سكان إقليم وتبلغ نسبة اإلصا. ية إىل الوفاة، سيحتل الُسكَّري املرتبة السابعة بني األسباب الرئيسية املؤدِّ ۲۰۳۰الصحة العاملية إىل أنه حبلول عام 

 .يف بعض البلدان %۲۰عدد املصابني بالسكري بني البالغني يفوق وتشري الدراسات إىل أن  .%۱٤ شرق املتوسط

 مسؤول عن وقوع حنووهو، إىل جانب السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الرئة، . والُسكَّري واحد من األمراض غري السارية األربعة الرئيسية

وترتبط هذه األمراض مجيعها بأربعة خماطر سلوكية ذات صلة بنمط احلياة، أال وهي النظام الغذائي غري الصحي، وقلة . يف هذا اإلقليم مليون وفاة سنوياً  ۱٫۷

ينبغي النظر إىل اجلهود الرامية إىل معاجلة عبء الُسكَّري يف إطار إنه "لوان ويقول الدكتور الع .و غري مالئمعاطي التبغ، واستخدام الكحول على حنالنشاط البدين، وتَ 

 ".اجلهود الشاملة املبذولة ملكافحة األمراض غري السارية األربعة الرئيسية

 .حلكوماتكبري، الوقاية من اإلصابة بالُسكَّري أو تأخريها من خالل تدابري بسيطة ميكن اختاذها من جانب كل من األفراد وا  وميكن، إىل حدٍّ 

 :فبالنسبة لألفراد، ميكنهم القيام باآليت

 ؛الوصول باجلسم إىل الوزن الصحي السليم واحلفاظ عليه •

 ؛ممارسة النشاط البدين واملداومة عليه طيلة احلياة •

 ؛وامللح والدهون املشبَّعةر من استهالك السكّ  حصص من الفاكهة واخلضراوات كل يوم، واحلدِّ  ٥و ۳اتِّباع نظام غذائي صحي يشتمل على ما بني  •

 .حيث يزيد التدخني من خماطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية –االمتناع عن تعاطي التبغ  •

 :أما بالنسبة للحكومات، فيمكنها القيام باآليت

 ؛والنشاط البدينتنظيم محالت وطنية لرفع مستوى الوعي لدى اجلمهور بشأن الُسكَّري والنظام الغذائي الصحي  •

 ؛ز النشاط البدينهتيئة ومحاية البيئة واألجواء الطبيعية اليت تعزِّ  •

 ؛تنظيم تسويق األطعمة غري الصحية واملشروبات غري الكحولية لألطفال •

 ؛تقييد تسويق األطعمة احملتوية على نسب عالية من الدهون املشبَّعة والسكاكر احلرة ورفع الضرائب عليها •
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 ؛وتسويق اخليارات اخلاصة باألغذية الصحيةدعم إنتاج  •

 .ريعايري مقبولة للمصابني بالسكّ ضمان رعاية صحية جمانية وفقا مل •

ي إىل اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، اليت ض للمخاطر السلوكية اليت تؤدِّ تنفيذ بعض التدابري األساسية اليت حتدُّ من التعرُّ  وعلى احلكومات أيضاً 

ْنَتجة على مُ ـز هذه التدابري على خفض حمتوى امللح يف األطعمة الوتركِّ . كبري يف اإلصابة باملضاعفات بل والوفاة بني األشخاص املصابني بالُسكَّري  سهم إىل حدٍّ تُ 

 .ض لدخانهمن تعاطي التبغ والتعرُّ  املستوى التجاري واحلدِّ 

 ما إذا ومنتجة، صحية حياة عيش بالُسكَّري نياملصاب بإمكان" هالصحة العاملية لشرق املتوسط أن قليمي ملنظمةلوان، املدير اإلد الدكتور عالء الدين العويؤكِّ 

ر، واملعاجلة ومن شأن االكتشاف املبكِّ ". مي الرعاية الصحية، ومن ِقَبل الناس أنفسهممن ِقَبل مقدِّ  ناجعة معاجلة معاجلتها ومتت مبكِّرة، مرحلة يف احلالة ُشّخصت

والتقليل إىل  ه،إبطاء تفاقم ري أوتفادي السكّ  مبا يشمل استعمال األدوية، واتِّباع التدابري اخلاصة بأمناط احلياة الصحية، واملتابعة املنتظمة، أن تساعد على –السليمة 

بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الُكلوي والعمى والعجز وبرت ي املعاجلة غري الناجعة للسكَّري إىل اإلصابة وميكن أن تؤدِّ . احلد األدىن من مضاعفاته

سني وقد يكون إلدخال تعديالت بسيطة على النظام الغذائي وزيادة النشاط البدين تأثريًا هائًال من حيث الوقاية من اإلصابة بالُسكَّري وحت. األطراف وااللتهابات

 .من اإلصابة بالُسكَّري لقيام بكل ما يكفل تغيري السلوكيات غري الصحية السائدة، حىت ميكن احلدِّ وبوسع كل من األفراد واحلكومات ا. وضعه

فلكٍل دوره الذي ميكنه القيام به يف جمال . يف هذا اجملال ويستطيع كل إنسان، يف يوم الصحة العاملي ويف ما بعده، أن يبادر إىل عمل شيء، وأن ُحيدث تغيرياً 

 .من العبء املتصاعد الناجم عنه الُسكَّري ومعاجلة مرضاه، واحلدِّ ي اإلصابة بتوقِّ 

 :للمزيد من المعلومات

 نسرين عبد اللطيف

 مسؤولة عن التواصل يف إدارة األمراض غري السارية والصحة النفسية

 65072/670 227 202+: اهلاتف

   abdellatifn@who.int  :الربيد اإللكرتوين

 www.emro.who.int/ncds : املوقع
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