
اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات والتوعية الصحية

المجلة الطبية
توقيع 30 عقدا لمشاريع صحية
بأكثر من أربعة مليارات ريال

تدشين المرحلة الثانية من برنامجي
»فرحتي« و »الجواز الصحي«

العدد التاسع | السنة 37 | جمادىاألولى 1435هـ - مارس 2014م

# السكري _ صحصحله



بية
لط

ة ا
جل

لم
ا



توا�صل وزارة ال�صحة جهودها املباركة ملكافحة الأمرا�ض املزمنة واحلد من 
انت�صارها والعمل على تعزيز الوعي ال�صحي لدى كافة �صرائح املجتمع واحلث 

على ممار�سة الأمناط ال�سحية ال�سليمة .
وياأتي داء ال�صكري كاأحد اأهم الأمرا�ض املزمنة يف هذا الع�صر حيث ي�صهد 
اأعدادًا متزايدة يف ن�صبة الإ�صابة به وانت�صارا يف كافة دول العامل ويت�صبب يف 

اأعباء �صحية واقت�صادية واجتماعية.
يف   %14 ومبعدل  املر�ض  هذا  فيها  ينت�صر  التي  ال��دول  من  اململكة  وتعترب 
باأهمية مكافحة  واإدراكا من وزارة ال�صحة  ال�صياق،  جميع الأعمار. ويف هذا 
هذا الداء واحلد من انت�صاره، وانطالقا من دور الوزارة الفاعل يف احلفاظ 

على �سحة و�سالمة املواطنني.
خلف�ض  �سعيا  متوا�سال  واهتماما  كبرية  عناية  اجلانب  ه��ذا  اأول��ت  فقد 
معدلت ال�صابة بداء ال�صكري ورفع امل�صتوى ال�صحي لدى كافة اأفراد املجتمع 
الوطنية  ال�سنوية  اخلطة  ال��وزارة  اأطلقت  حيث  و�سرائحهم،  فئاتهم  مبختلف 
والتوعوية  الوقائية  والأن�سطة  الإج��راءات  بتعزيز  وقامت  ال�سكري  للتحكم يف 

يف هذا املجال،.
يبلغ  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  ال�سكري  مراكز  من  العديد  اأن�ساأت  كما 
اإلى  اإ�سافة  ال�سكري،  مر�سى  لرعاية  متخ�س�سا  مركزا   20 حاليا  عددها 
تد�صني العديد من احلمالت ال�صحية التوعوية بداء ال�صكري، وذلك على مدار 
ت�سمنت  والتي  �سح�سحله«  »ال�سكري  التوعوية  احلملة  اآخرها  وكان  العام، 

فعاليات توعوية متعددة، وت�ستمر باإذن اهلل لثالث �سنوات.
وت�سعى الوزارة من خالل هذه احلملة اإلى احلد من عوامل اخلطورة التي 
التي  بالإر�سادات واملمار�سات ال�سحية  والتعريف  باملر�ض  الإ�سابة  اإلى  توؤدي 
حتر�ض  كما  ال�سحية.  الأمن��اط  واتباع  ال�سكر  مب�ستوى  التحكم  على  ت�ساعد 
وتنفيذ  �سعاره  وتفعيل  لل�سكري  العاملي  اليوم  �سنويا يف  امل�ساركة  على  الوزارة 

اأن�صطة توعوية متزامنة معه.
بدور  ال�سحة  ب��وزارة  ال�سحية  والتوعية  لالإعالم  الوطني  املركز  ويقوم 
للمركز  املجاين  الهاتف  التوعوية حيث مت تخ�سي�ض  الأن�سطة  فاعل يف هذه 
)8002494444( للرد على ا�ستف�سارات املت�سلني والإجابة على ا�ستف�ساراتهم 

وتزويدهم بالإر�صادات والن�صائح الطبية للتعامل مع داء ال�صكري .
يوفقنا  واأن  بالنجاح  اجلهود  هذه  يكلل  اأن  وجل  عز  املولى  ن�ساأل  وختاما، 
لتحقيق ما ن�سعى اإليه جميعا حفاظا على �سحة و�سالمة اأبناء وبنات هذا البلد 

الكرمي.

واهلل املوفق.
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في هذا العدد
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و�سمو  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  الكرمية  التوجيهات  مع  مت�سيا 
وتوفري  املواطنني  و�سالمة  �سحة  على  باحلفاظ  اهلل،  يحفظهم  الثاين،  النائب 
الفاعل  للدور  واإدراكا منها  ال�سحة،  وزارة  �سارعت  لهم،  خدمات �سحية متكاملة 
الذي تقوم به، اإلى و�سع ا�سرتاتيجية �سحية �ساملة لع�سر �سنوات، وو�سعت املري�ض 
وك�سب  املري�ض  اأول« منطلقا خلدمة  »املري�ض  �سعار  اتخذت  كما  اهتمامها،  حمور 
ر�ساه، و�سخرت كافة اإمكاناتها لرت�سيخ ثقافة احرتام املري�ض واأداء حقوقه وزيادة 
ومراكزها  وم�ست�سفياتها  ومديرياتها  ب��ال��وزارة  العاملني  جميع  من  به  الهتمام 

ال�صحية.
»لنحمي  �سعار  حتت  لل�سكري  العاملي  باليوم  الحتفاء  العامل  دول  ون�سارك 
مر�ض  ال�سكري  داء  اأن  ون��درك   ،2013 نوفمرب   14 يوم  ي�سادف  الذي  م�ستقبلنا« 
مزمن ي�سيب الإن�سان يف خمتلف املراحل العمرية �سواء كان ذكرا اأو اأنثى لأ�سباب 

متعددة، وميثل م�سكلة �سحية واقت�سادية واجتماعية.
حوايل  ف��اإن   ،2012 عام  ال�سكري  ملر�ض  ال��دويل  الحت��اد  لإح�سائيات  وطبقا 
)371( مليون �سخ�ض م�سابون بهذا املر�ض حول العامل، ويتوقع اأن يت�ساعف هذا 

الرقم بحلول عام2030 اإذا مل ُتتخذ الإجراءات والتدابري ال�سرورية ملواجهته.
 %14 ويف اململكة العربية ال�سعودية بلغ معدل انت�سار مر�ض ال�سكري ما يقارب 
التي  العامل  الأولى يف  الع�سر  الدول  تعد من بني  اململكة  اأن  الأعمار، كما  يف جميع 
خالل  من  ال��وزارة  حر�ست  ولهذا  اأرا�سيها،  على  املر�ض  هذا  انت�سار  من  تعاين 
ا�سرتاتيجيتها وم�سروعها الوطني للرعاية ال�سحية املتكاملة وال�ساملة على تعزيز 
الوعي ال�صحي لدى املجتمع ال�صعودي عن الأمرا�ض املزمنة مبا فيها مر�ض ال�صكري 

وعوامل اخلطورة املوؤدية لها.
كما حر�ست على تعزيز برامج الكت�ساف املبكر والرعاية ال�سحية املتكاملة من 
خالل ال�ستخدام الأمثل للموارد خلف�ض معدلت املر�ض والوفيات والإعاقة الناجتة 
والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  مب�ساركة  وم�ساعفاتها،  الأمرا�ض  هذه  عن 

�سمن مفهوم ال�سراكة يف �سحة املجتمع.
وقامت الوزارة خالل ال�سنوات القليلة املا�سية با�ستالم )20( مركزا متخ�س�سا 
لرعاية مر�سى ال�سكري. كما يجري حاليا تنفيذ وطرح )4( مراكز مبختلف مناطق 
نقلة  حتقيق  يف  اأ�سهمت  املتخ�س�سة،  ال�سكري  مراكز  من  منظومة  �سمن  اململكة 
نوعية يف م�صتوى اخلدمات العالجية ملر�صى ال�صكري، وتعزيز الإجراءات والأن�صطة 

الوقائية والتوعوية خلف�ض معدلت الإ�سابة بهذا املر�ض بني �سكان اململكة.  دد
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الربيعة
وزير ال�صحة
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لمرضى السكري
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باإعادة  ال��وزارة  قامت  والعالجية  الوقائية  للجهود  وا�ستمرارا 
اخلطة  تنفيذ  ملتابعة  ال�صكري  داء  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ت�صكيل 
املجتمع  ووقاية  ال�سكري  داء  ملكافحة   )2018  -  2008( اخلليجية 
من اأخطاره، وو�سع ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة على م�ستوى اململكة، 
ال�سكري وطرق  ال�سعودي وتوعيته بداء  وي�سمل ذلك تثقيف املجتمع 
اقرتاح  مع  املختلفة،  مراحله  يف  م�ساعفاته  من  واحلد  منه  الوقاية 
اخلدمة  ملقدمي  التدريبية  الربامج  وتطوير  امل�ستمر  التعليم  برامج 
واق���رتاح  ال�����س��ك��ري،  ملر�سى  والت�سخي�سية  وال��ع��الج��ي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
الدرا�سات والأبحاث اخلا�سة بداء ال�سكري والعمل على اإن�ساء �سجل 

وطني لداء ال�صكري.
كما اأطلقت الوزارة اخلطة التنفيذية الوطنية للتحكم يف مر�ض 
ال�سكري  مر�ض  يف  للتحكم  �سنوات   )10( على  املمتدة  ال�صكري 
هذا  من  ال�سعودي  املجتمع  وقاية  يف  للم�ساعدة   )2020  -  2010(
اأفراد  بني  ال�سحي  الوعي  وتقوية  زي��ادة  على  ترتكز  والتي  املر�ض، 
التي تزيد خماطر  والعوامل  ال�سكري،  ال�سعودي عن مر�ض  املجتمع 
الإ�سابة به، والعمل على تطوير برامج الك�سف القدمية، وتقليل فر�ض 

الإ�صابة بهذا املر�ض وم�صاعفاته.

تتابع الوزارة تنفيذ خطط 
مكافحة داء السكري ووقاية 

المجتمع من أخطاره ضمن 
استراتيجية وطنية شاملة 

على مستوى المملكة لتثقيف 
المجتمع السعودي وتوعيته 
بداء السكري وطرق الوقاية 

منه والحد من مضاعفاته

»ال�سكري  ���س��ع��ار  حت��ت  ت��وع��وي��ة  حملة  تنفيذ  ح��ال��ي��ا  وي��ج��ري 
�سح�سحله« تتما�سى مع هذه اخلطة التنفيذية للتوعية باأ�سباب وطرق 
التي  عوامل اخلطورة  اإلى احلد من  وتهدف  ال�سكري،  عالج مر�ض 
توؤدي اإلى الإ�سابة باملر�ض مثل العادات الغذائية غري ال�سحية وقلة 
للمواطنني  ال�سكر  فح�ض  اأجهزة  توزيع  وت�سمنت  البدين،  الن�ساط 

امل�سجلني يف بيانات املراكز ال�سحية كمر�سى �سكري.
اإج��راءات  با�ستخدام  اهلل،  ب��اإذن  املر�ض،  هذا  منع  املمكن  ومن 
ب�سيطة مثل املحافظة على الوزن ال�سحي، وممار�سة التمارين البدنية 
ال�سليمة  ال�سحية  احلياة  اأمن��اط  واتباع  ال�سحي،  الطعام  وتناول 
واتباع الإر�سادات والن�سائح التي يقدمها ال�ست�ساريون واملخت�سون 

يف هذا املجال.
ختاما، اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يحفظ لنا قائد م�سرية اخلري 
والنماء والتطوير والبناء، خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 
واأن  الثاين،  النائب  و�سمو  الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن 
نعمة  علينا  يدمي  واأن  ومكروه،  �سوء  كل  من  الغايل  وطننا  يحفظ 
اإنه  والعافية،  ال�سحة  بدوام  اجلميع  ميتع  واأن  وال�ستقرار،  الأمن 

�سميع جميب.
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بن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  وزي���ر  م��ع��ايل  اأو���س��ح 
بف�سل  وا�سلت  ال�سحة  وزارة  اأن  الربيعة  عبدالعزيز 
ال�سريفني،  احلرمني  خادم  حكومة  بدعم  ثم  اهلل  من 
تقدمي  املخل�سني،  اأب��ن��ائ��ه��ا  وب��ج��ه��ود  اهلل،  يحفظه 
والإ�سعافية من  والعالجية  الوقائية  ال�سحية  خدماتها 
خالل ت�سغيل وافتتاح 79 م�صروعا �صحيا جديدا بكافة 
مناطق اململكة اأ�سافت 12163 �سريرا خالل الفرتة من 

عام 1429 حتى نهاية 1434.
واأ�سار معاليه اإلى اأن الوزارة ت�ستعد حاليا لتجهيز 
بنائها  من  النتهاء  مت  التي  امل�ست�سفيات  من  جمموعة 
وحمافظات  مناطق  من  عدد  يف  العام  هذا  لفتتاحها 
اململكة ت�صمل كال من الريا�ض، ومكة املكرمة، وحائل، 
وتبوك،   ال�سرقية، واجلوف،  واملنطقة  املنورة،  واملدينة 
واحل���دود  والق�سيم،  وج����ازان،  وجن���ران،  وال��ب��اح��ة، 
منها  �سريرا   7745 جمموعه  ما  لت�سيف  ال�سمالية، 

4749 �سريرا جديدا و 3035 اأ�سرة اإحالل.
اأبراجا طبية وم�صت�صفيات  وتت�صمن هذه امل�صاريع 
وم�ست�سفيات  والأط��ف��ال  وال���ولدة  للن�ساء  متخ�س�سة 
1434ه�  لل�سحة النف�سية. كما مت خالل العام املا�سي 

كافة  يف  �سريرا   3450 اأ�سافت  م�ست�سفى   15 ت�سغيل 
مناطق اململكة.

»المريض أوال«

للمجل�ض  الثاين  الجتماع  تروؤ�ض  خالل  معاليه  واأثنى 
ما  على   1435 العام  لهذا  ال�سحة  ل��وزارة  التنفيذي 
العام  ومهام خالل  اأعمال  من  الوزارة  من�سوبو  اأجنزه 
املايل احلايل وحتقيق ال�ستفادة املثلى من خم�س�سات 
الرعاية  توفري  يف  اإيجابا  اأ�سهم  ما  ال��وزارة،  ميزانية 
وك�سب ر�ساهم  الكرام وخدمتهم  للمواطنني  ال�سحية 
اأول« وجتويد اخلدمات  الوزارة »املري�ض  وتفعيل �سعار 

ال�سحية والرتقاء مب�ستويات اأداء مرافق الوزارة.
ولفت معاليه اإلى اأن كافة من�سوبي الوزارة يعملون 
من اأجل خدمة املري�ض واحلفاظ على �سحته و�سالمته، 
التعامل  من  بد  ول  حق  على  دائمًا  املري�ض  اأن  م�سريا 
بكل حر�ض واهتمام مع مطالبه وتلبية احتياجاته بدقة 

وجودة.
ودعا معاليه جميع العاملني يف الوزارة لال�ستمرار 
الحتياجات  لتلبية  ال���دوؤوب  والعمل  اجلهود  ب��ذل  يف 
�سيعقبها  التي  املنجزات  من  املزيد  وحتقيق  ال�سحية 

اإجنازات اأخرى باإذن اهلل ت�سمل كافة مرافق الوزارة.

مراكز طبية متخصصة

لوزارة  الر�سمي  املتحدث  اأو�سح  ال�سياق  ذات  ويف 
قامت  ال��وزارة  اأن  الدكتور خالد مرغالين  ال�سحة 
بالتو�سع يف اإن�ساء املراكز الطبية املتخ�س�سة حيث 
يوجد لدى الوزارة حاليا 9 مراكز جلراحة واأمرا�ض 
قامت  كما  اأخ���رى،  مراكز   3 تنفيذ  وج��ار  القلب، 
الوزارة بت�سغيل 4 مراكز لعالج الأورام خالل الفرتة 
1430-1434 وجار تنفيذ 3 مراكز اأخرى، لي�سبح 

اإجمايل املراكز لعالج الأورام 7 مراكز.

إنخفاض معدل الوفيات

يكون يف  لأن  ت�سعى �سمن خطتها  ال��وزارة  اأن  واأكد 
متخ�س�ض  مركز  اململكة  مناطق  من  منطقة  كل 
الأورام،  لعالج  ومركز  القلب،  وجراحة  لأمرا�ض 
الطبية  ب��امل��دن  التخ�س�سية  امل��راك��ز  اإل��ى  اإ�سافة 

اخلم�ض.
واجلهود  املوؤ�سرات  لهذه  ونتيجة  اهلل،  وبحمد 
املبذولة، فقد انخف�ض معدل وفيات الأطفال اأقل من 
خم�ض �سنوات يف اململكة من 44 حالة لكل األف طفل 

عام 1990 اإلى 12 حالة لكل األف طفل عام 2012.

أخبار وتقارير

د. الربيعة: نستعد الفتتاح مستشفيات
وأبراج طبية في عدد من المناطق والمحافظات

تضيف 7745 سريرا للخدمة

الرياض - »المجلة الطبية«
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الر�سع  الأط��ف��ال  وف��ي��ات  معدل  انخف�ض  كما 
اإلى 8   1990 األف مولود حي عام  من 34 حالة لكل 
لكل األف مولود حي عام 2012، كما انخف�ض معدل 
الوفيات لالأطفال حديثي الولدة من 20 عام 1990 
انخف�ض  فيما  ح��ي،  مولود  األ��ف  لكل   5 اإل��ى  لت�صل 
األف  مائة  لكل  حالة   48 من  الأمهات  وفيات  معدل 
مولود حي عام 1990 لت�صل اإلى 14 حالة لكل مائة 

األف مولود حي عام 2012.

66 مليون مراجع

كما قدمت الوزارة خدماتها العام املا�سي 1434 لأكرث 
ومراكزها  م�ست�سفياتها  عرب  مراجع  مليون   66 من 
 11،4 امل�صتفيدين  عدد  اجمايل  بلغ  حيث  ال�صحية 
م��ل��ي��ون م��راج��ع فيما ب��ل��غ ع���دد امل��راج��ع��ني مل��راك��ز 

كما  مراجع،  مليون   55 الأول��ي��ة  ال�صحية  الرعاية 
 147،000،000 م��ن  اأك��ر  ب��اإج��راء  ال���وزارة  قامت 
مليون فح�ض خمربي واإ�سعاعي، وبلغ عدد املنومني 
مري�ض،   1،700،000 يقارب  ما  ال��وزارة  مرافق  يف 
بلغ  فيما  الوزارة 450،000 عملية جراحية  واأجرت 

عدد حالت الولدة 262،000 األف ولدة.

خطة إستراتيجية

واأ�ساف د. مرغالين اأنه وا�ستمرارا لهذه الإجنازات 
للمواطنني  قدمت  التي  واخل��دم��ات  حتققت  التي 
�سامال يف كافة  ت�سهد حراكا تطويريا  ال��وزارة  فاإن 
خدماتها  جتويد  على  وتعمل  ومن�ساآتها  مرافقها 

وانتهاج مبداأ العمل املوؤ�س�سي اجلماعي.
ل���وزارة  اأن اخل��ط��ة الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واأو����س���ح 

بداأت  والتي   1440-1431 �سنوات  للع�سر  ال�سحة 
واأع��ب��اء  مهام  الربيعة  ال��دك��ت��ور  معايل  ت��ويل  منذ 
الوزارة، تهدف اإلى اعتماد منهج الرعاية ال�سحية 
العلمي  باجلانب  الهتمام  مع  وال�ساملة  املتكاملة 
ورفع  املوؤ�س�سي  العمل  ثقافة  اإر�ساء  اإلى  تهدف  كما 
وا�ستقطاب  الأداء  ومراقبة  وقيا�ض  اجلودة  م�ستوى 
تطوير  مع  الب�سرية،  املوارد  وتنمية  املوؤهلة  الكوادر 
ال�سحة الإلكرتونية ونظم املعلومات، بالإ�سافة اإلى 
اقت�ساديات  وتطبيق  للموارد  الأمثل  ال�ستخدام 

الرعاية ال�سحية وطرق متويلها.

المشاريع المنجزة

حتققت  التي  الإجن���ازات  اأن  مرغالين  د.  واأو�سح 
والربامج التطويرية التي مت تنفيذها �سملت التايل:

المؤشرات اإلحصائية لوفيات لألطفال حديثي الوالدة

المؤشرات اإلحصائية

معدل وفيات األطفال أقل من 5 سنوات

معدل وفيات األطفال الرضع

معدل الوفيات لألطفال حديثي الوالدة

معدل وفيات األمهات

الوصف

حالة لكل ألف طفل

حالة لكل ألف مولود حي

حالة لكل ألف مولود حي

حالة لكل 100 ألف مولود حي

1990

44

34

20

48

2012

12

8

5

14

تسعى الوزارة ألن يكون في كل منطقة
من مناطق المملكة مراكز متخصصة ألمراض 

وجراحة القلب، وعالج األورام إضافة إلى المراكز 
التخصصية بالمدن الطبية الخمس
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المشروع الوطني للرعاية الصحية
المتكاملة والشاملة

املتكاملة  ال�سحية  الرعاية  م�سروع  الوزارة  اعتمدت 
وال�ساملة كاأحد عنا�سر اخلطة ال�سرتاتيجية 1430-

1440 ومتثل ذلك يف اأربعة م�ساريع رئي�سية وهي:

مشاريع مراكز الرعاية
الصحية األولية

للرعاية  الوطني  امل�سروع  رك��ائ��ز  اأب���رز  تعترب  
بناء  مت  حيث  وال�ساملة،  املتكاملة  ال�سحية 
�سنوات  ال��ث��الث  خ���الل  م��رك��زا   822 وجت��ه��ي��ز 
الطرح  وجار  مركزا،   93 ت�صييد  وجار  املا�صية 
 756 ل���  املنا�سبة  الأرا���س��ي  وت��اأم��ني  والرت�سية 
اأن�سئ  التي  املراكز  اإجمايل عدد  ليكون  مركزا، 

لها مبان حكومية جديدة 1671.
املراكز  لهذه  املراجعني  زي��ارات  عدد  ويبلغ 
اأن عدد  كما  �سنويا،  زيارة  مليون   55 يقارب  ما 
ارتفع من 1905  العاملة  الأولية  الرعاية  مراكز 
عام 1430 اإلى 2169 عام 1434، وبنهاية اخلطة 

�سيكون اإجمايل عدد املراكز 2750 مركزا.

المستشفيات
�سريرية  ب�سعة  م�ست�سفى   )79( ت�سغيل  مت 
���س��ن��وات  اخل��م�����ض  خ���الل  ���س��ري��را   )12163(
عدد  اإج��م��ايل  ي�سل  اأن  املتوقع  وم��ن  املا�سية، 
الأ����س���رة ب��ن��ه��اي��ة اخل��ط��ة ع���ام 1440ه������ اإل���ى 

)72.525( �سريرا.

المدن الطبية
خادم  من  حكيمة  وبروؤية  ال�سحة  وزارة  كانت 
منذ  �سباقة  اهلل،  يحفظه  ال�سريفني،  احلرمني 
الرعاية  ت��ق��دمي  اأ���س��ل��وب  تبني  يف   1430 ع��ام 
ال�سحية بامل�ستوى الرابع كاأ�سلوب نوعي حديث 
يطبق يف اململكة للمرة الأولى، حيث تبنت اإكمال 
واإن�ساء خم�ض مدن طبية ح�سب امل�سروع الوطني 

لت�سيف  وال�ساملة  املتكاملة  ال�سحية  للرعاية 
املدن  ه��ذه  ت�سم  حيث  مرجعي،  �سرير   6200
ومراكز  التخ�س�سية  امل�ست�سفيات  من  حزمة 
للقلب  املعقدة  والعمليات  والأع�ساب  ل��الأورام 
والعيون  الأع�����س��اء  وزراع���ة  بالإ�سعاع  وال��ع��الج 

وغريها من التخ�س�سات النادرة.
امللك  مدينة  تو�سعة  الطبية  امل��دن  وت�سمل 
فهد الطبية بالريا�ض خلدمة املناطق الو�سطى، 
واإن�ساء مدينة امللك عبداهلل الطبية مبكة املكرمة 
في�سل  امللك  ومدينة  الغربية،  املناطق  خلدمة 
الطبية خلدمة املناطق اجلنوبية، ومدينة الأمري 
حممد بن عبدالعزيز خلدمة املناطق ال�سمالية، 
املنطقة  خل��دم��ة  الطبية  خ��ال��د  امل��ل��ك  وم��دي��ن��ة 
الطبيتني  املدينتني  تنفيذ  ال�صرقية، وجار حاليا 
تر�سية  قريبًا  و�سيتم  واجلنوبية،  ال�سمالية  يف 
واملنطقة  املكرمة  مكة  يف  الطبيتني  املدينتني 

ال�صرقية.

تجويد الخدمات الصحية
اهتمت  الوزارة  اأن  اإلى  مرغالين  الدكتور  اأ�سار 
جديدة  ح��زم��ة  تبنت  حيث  خدماتها  بتجويد 
الأداء  لتح�سني  النوعية  الربامج  من  ومتنوعة 
الطبية«  املن�ساآت  اعتماد  »برنامج  ومنها  الطبي 
املجل�ض  م��ن  م�صت�صفى   50 اع��ت��م��اد  مت  ح��ي��ث 
»�سباهي«  ال�سحية  املن�ساآت  لعتماد  املركزي 
اأخ��رىاإ���س��اف��ة  م�ست�سفى   40 اإخ�����س��اع  وج���ار 
اعتماد  هيئة  م��ن  م�ست�سفى   15 اع��ت��م��اد  اإل���ى 
 21 اإخ�ساع  وجار   JCI الأمريكية  امل�صت�صفيات 

لنف�ض العتماد.
»برنامج  با�ستحداث  ال����وزارة  قامت  كما 
 49 املراجعة الإكلينيكية« والذي يتم فيه متابعة 
»برنامج  و  م�ست�سفى،   90 يف  اإكلينيكيا  موؤ�سرا 
ت�سجيل  يتم  حيث  اجل�سيمة«  الأخ��ط��اء  ر�سد 
لعدم  الكفيلة  الطرق  وو�سع  الأخ��ط��اء  وحتليل 
اإنتاجية  متابعة  »برنامج  ل�  اإ�سافة  تكرارها، 
الأط���ب���اء«، و »ب��رن��ام��ج ال�����س��الم��ة ال��دوائ��ي��ة«،

الأ�سرتايل«  ال��دويل  الطبي  الرتميز  »برنامج  و 
العمليات  و »برنامج حت�سني الإنتاجية يف غرف 

والعناية املركزة واأق�سام الطوارئ«.

برامج خدمية نوعية

من  نوعية  حزمة  1430ه����  ع��ام  منذ  ال���وزارة  تبنت 
املتزايد  الطلب  ملقابلة  اجلديدة  اخلدمية  الربامج 

على اخلدمات وهي:

برنامج جراحة اليوم الواحد
اليوم  جراحة  ن�سبة  حت�سني  يف  الربنامج  جنح 

الواحد من 2% عام 1430 اإلى 42% عام 1434.

برنامج الطب المنزلي
من  املري�ض  اإليه  يحتاج  ما  كل  لتوفري  يهدف 
امل�ستفيدين من خدمات  بلغ عدد  خدمات حيث 
األف   33،000 اأكر من  هذا الربنامج حتى الآن 

مري�ض منذ بداية الربنامج عام 1430.

أخبار وتقارير
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برنامج الطبيب الزائر
من  الفنية  ال��ك��ف��اءات  ا���س��ت��ق��ط��اب  ي��ت��م  ح��ي��ث 
يف  اململكة  وخ��ارج  داخل  من  ا�ست�ساريني  اأطباء 
خمتلف التخ�س�سات الدقيقة للعمل يف املناطق 
مت  م��ن  ع��دد  بلغ  وق��د  ال�سحية،  وامل��ح��اف��ظ��ات 
اإلى   1430 عام  الربنامج  بدء  منذ  ا�ستقطابهم 

3025 طبيبا ا�ست�ساريا.

برنامج شراء الخدمة
من القطاع الخاص

�سرير  له  يتوفر  ل  مري�ض  اأي  حتويل  يتم  حيث 
اخلا�ض  القطاع  اإل��ى  ال���وزارة  م�ست�سفيات  يف 
خا�سة العناية املركزة للكبار وال�سغار وحديثي 
�سرفه  مت  ما  اإجمايل  وبلغ  وال��ط��وارئ،  ال��ولدة 
مليون   718 الربنامج  ه��ذا  على  املا�سي  العام 
ريال، اإ�سافة اإلى برنامج �سراء خدمات الغ�سيل 
مليارا  بلغت  بتكلفة  اخلا�ض  القطاع  من  الكلوي 
العام  ه��ذا  من  اعتبارا  ري��ال  مليون  وت�سعمائة 
تو�سيع  على  ال���وزارة  حر�ض  يوؤكد  مما   ،1435

خدماتها وال�ستفادة من القطاع اخلا�ض خلدمة 
املواطنني.

برامج تحسين
األداء اإلداري

اإ�سافة لربامج حت�سني الأداء الطبي فقد تبنت 
الوزارة عدة برامج لتح�سني الأداء الإداري من 

اأبرزها:

برنامج اإلحالة الطبية
ي��ه��دف اإل����ى حت��وي��ل احل�����الت امل��ر���س��ي��ة بني 
�سريعة  وبطريقة  اإلكرتونيا  اململكة  م�ست�سفيات 
الإلكرتوين  »اإحالتي«  برنامج  ويعمل  ووا�سحة، 
املحتاجني  املر�صى  حتويل  عملية  ت�صهيل  على 
اأي  يف  التخ�س�سية  امل�ست�سفيات  يف  للعالج 
مدينة يف داخل اململكة، ويعمل على ربط جميع 
امل�ست�سفيات احلكومية بجميع املن�ساآت ال�سحية 
حالة   )86،587( حتويل  مت  وق��د  ال��داخ��ل،  يف 

خالل العام املن�سرم.

المركز الوطني لإلعالم
والتوعية الصحية

ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  خ��دم��ات  تفعيل  مت 
وال��ت��وع��ي��ة ال�����س��ح��ي��ة، وال����ذي ي��ت��م م��ن خالله 
العام  مدار  على  توعوية  وحمالت  برامج  تنفيذ 
وتقدمي امل�سورة الطبية والرد على ال�ستف�سارات 

ال�سحية عرب الهاتف املجاين:

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستثمار  اإلى  اإ�سافة 
يف تفعيل برامج التوعية ال�سحية وتعزيز ال�سحة.

خدمة »937«
على  ال��وزارة  يف  الطوارئ  ات�سالت  مركز  وهو 
وتقدمي  املر�سى  خلدمة   24/7 ال�صاعة  م��دار 
اخلدمات الإ�سعافية وتلبية احتياجات املر�سى، 
وقد مت الرد على 143،404 ات�سال منها، مت نقل 

1815 حالة اإلى امل�صت�صفيات املرجعية.

8002494444
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 االهتمام بالمريض
وتفعيل شعار الوزارة

»المريض أوال«
يف  املر�سى  وح��ق��وق  ع��الق��ات  اإدارة  اإن�����س��اء  مت 
لتكون  ال�سحية  واملديريات  امل�ست�سفيات  كافة 
لتعزيز  وامل��واط��ن،  ال����وزارة  ب��ني  الو�سل  حلقة 
امل�صتفيدين  وبني  بينها  التوا�صل  عملية  وتطوير 
التابعة  ال�سحية  املن�ساآت  من خدماتها يف كافة 
عملية  وت�صهيل  م�صكالتهم  حل  طريق  عن  لها 
التي  املنا�سبة  ال�سحية  اخلدمة  على  ح�سولهم 

يحتاجونها.
ومت��ك��ن��ت ال�����وزارة ع��رب ب��رن��ام��ج ع��الق��ات 
وحقوق املر�سى من املراقبة والتعرف على قيا�ض 
اإلكرتونيا يف  م�ستوى ر�سا املر�سى وامل�ستفيدين 

100 م�صت�صفى.
املواطن«  »�سوت  خدمة  ال��وزارة  وفرت  كما 
عرب موقعها الإلكرتوين لتلقي �سكاوي ومقرتحات 
املر�سى وامل�ستفيدين من خدمات الوزارة واأي�سا 
في�ض  )تويرت،  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 

بوك(.

وكالة للصحة العامة والوقاية
العامة  لل�سحة  وك��ال��ة  باإن�ساء  ال���وزارة  قامت 
الأم��را���ض  ومكافحة  الوقائية  بالربامج  تهتم 
وت�سم  املعدية.  والأمرا�ض  املعدية  الوراثية غري 
وكالة م�ساعدة لل�سحة الوقائية واأخرى للرعاية 
 37 بتنفيذ  الوكالة  وق��ام��ت  الأول��ي��ة.  ال�سحية 

برناجما �صحيا منها:
التدخني. مكافحة  • برنامج 

ال�سحي. الزواج  • برنامج 
الوطني. التح�سينات  • برنامج 

الإيدز. مكافحة  • برنامج 
ال�سكري. من  الوقاية  • برنامج 

احلقلي. الوبائيات  • برنامج 
ال�سرطان. عن  املبكر  الك�سف  • برنامج 

ال�سمنة. • برنامج 
لتحقيق  �ساملة  �سحية  برامج  و�سعت  كما 
التح�سني  ب��رن��ام��ج  منها  ال��وق��ائ��ي��ة،  اأه��داف��ه��ا 
املو�سع، برنامج املراقبة الوبائية، برنامج الطب 
الأم��را���ض  مكافحة  وبرنامج  باحلج،  الوقائي 

امل�سرتكة.

بلقاحات  امل�ستهدفة  الأم���را����ض  ع��دد  وب��ل��غ 
التح�سني املو�سع باململكة 24 مر�سا يف عام 1434 
مقارنة  �سنوي،  ري��ال  مليار  ن�سف  تفوق  بتكلفة 

ب�خم�سة اأمرا�ض عام 1399.
ل��ل��ق��اح��ات   %98 ال��ت��ح�����س��ني  ن�����س��ب��ة  وب��ل��غ��ت 
يف  الكبري  النخفا�ض  اإل��ى  اأدى  مم��ا  الأ�سا�سية 
الربنامج،  ب��ه��ذا  امل�ستهدفة  الأم��را���ض  م��ع��دلت 
كل  التح�سني  برنامج  ت��ويل  ال���وزارة  واأن  خا�سة 
رعاها  الدولة،  من  بدعم  انطالقته  منذ  اهتمام 
يف  الكرمية  ال�سامية  املوافقة  �سدرت  حيث  اهلل، 
لذوي  امليالد  �سهادة  بربط  1399ه���/1979م  عام 
لقاحات  من  الأ�سا�سية  اجلرعات  باإكمال  الأطفال 

الأمرا�ض امل�صتهدفة بالتح�صني.
احل�سبة  اإزال���ة  مرحلة  اململكة  دخ��ل��ت  كما 
الوزارة   اأطلقت  حيث  والنكاف  الأملانية  واحل�سبة 
حملة للتطعيم ال�سامل �سدها للفئة العمرية من  9 

�صهور اإلى 24 �سنة خالل عام 1432- 1434.
و�سي�ستمر هذا الإجراء يف ال�سنوات القادمة اإن 
�ساء اهلل وتاأمل الوزارة اأن يتم اإزالة هذه الأمرا�ض 

من اململكة بحلول الأعوام القليلة القادمة.

ارتفع عدد مراكز الرعاية األولية العاملة
من 1905 عام 1430 إلى 2169 عام 1434
تم تشغيل 79 مستشفى بسعة سريرية
12,163 سريرا خالل الخمس سنوات الماضية

أخبار وتقارير

10     المجلة الطبية



أرقام إحصائية لعام 1433

أنواع الخدمات

عدد العمليات الجراحية

عدد المراجعين لمستشفيات الوزارة )عدد الزيارات بالمستشفيات(

عدد الزيارات بالمراكز الصحية )عدد المراجعين للمراكز الصحية(

عدد الوالدات

عدد الفحوصات المخبرية

عدد الفحوص اإلشعاعية

عدد أسرة المستشفيات بالوزارة

عدد المنومين

عدد المرضى المحولين للعالج بالخارج

عدد المرضى المحولين للعالج بالداخل

عدد المستفيدين التراكمي من الطب المنزلي

عدد المستشفيات التي تطبق برنامج الطب المنزلي

عدد جراحات اليوم الواحد

عدد المستشفيات التي تطبق برنامج جراحة اليوم الواحد
)100 سرير وأكثر(

عدد مشاريع مراكز الرعاية الصحية األولية

عدد مستشفيات الوزارة التي حصلت على شهادة

CBAHI االعتماد المحلي

المنشآت الجاري إخضاعها لالعتماد المركزي

عدد المستشفيات التي حصلت على االعتماد الخارجي

JCI من هيئة المستشفيات األمريكية

عدد المستشفيات الجاري إخضاعها لالعتماد الخارجي

JCI من هيئة المستشفيات األمريكية

عدد المراجعين لعيادات طب األسنان من خالل )2721( عيادة

عدد المراجعين المعالجين بالتقنية الدموية من خالل )143( مركزا

عدد جلسات الغسيل الكلوي

عدد مراكز األورام

عدد مراكز القلب

مالحظات

عدد المستشفيات التي قامت بتطبيق البرنامج 
100 مستشفى )فئة 100 سرير وأكثر( ووصل 
عدد عملي��ات الي��وم الواحد ع��ام 1434 في 

مستشفيات الوزارة 65،305 عملية

جار تشييد 93 وطرح وترسية 756 مركزا

جار تنفيذ 3 مراكز

جار تنفيذ 3 مراكز

عدد الخدمات

4 5 1 ، 1 8 0

1 1 ، 6 7 2 ، 3 1 0

5 3 ، 5 7 4 ، 3 7 6

2 5 6 ، 2 9 9

1 4 9 ، 4 0 4 ، 4 6 5

6 ، 1 8 9 ، 5 8 9

3 8 ، 7 3 9

1 ، 6 8 6 ، 3 5 2

8 9 7

4 7 ، 9 8 0

3 3 ، 7 1 3

1 7 8

6 5 ، 3 0 5

1 0 0

8 2 2

5 2

2 9

1 5

2 1

4 ، 2 8 8 ، 0 0 1

9 3 1 7

1 ، 4 5 3 ، 4 5 2
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رفع كفاءة منسوبي الوزارة
وتطوير قدراتهم

اأولت وزارة ال�سحة تاأهيل وتطوير القوى العاملة 
وزارة  مبتعثي  ع��دد  زاد  حيث  بالغا  اهتماما 
ال�سحة اإلى اخلارج من 1049 موظفا عام 1431 
1434. كما مت تخ�سي�ض  اإلى 1189 مبتعثا عام 
خ����ادم احل��رم��ني  ب��رن��ام��ج  م���ن  م��ق��ع��دا   2500
500 مبتعث  ال�سريفني لالبتعاث اخلارجي بواقع 
 1852 من  الداخلي  الإي��ف��اد  ع��دد  وزاد  �سنويا، 

موظفا عام 1431 اإلى 3892 موظفا عام 1434.

خدمة تقنية المعلومات
ال�سحة  ب���رام���ج  م���ن  ع����ددا  ال������وزارة  ت��ن��ف��ذ 
منها  املعلومات  تقنية  خالل  من  الإلكرتونية 
اإدخال نظام املعلومات ال�سحية HIS يف كافة 
امل�ست�سفيات ونظام الأر�سفة الإلكرتونية ل�سور 
»احلو�سبة  تقنيات  وا�ستخدام   PACS الأ�صعة 
ونظام   Cloud Computing ال�سحابية« 
مراقبة الأوبئة »ح�سن« ونظام فح�ض ما قبل 
والنظام  الولدة  حديثي  حماية  ونظام  الزواج 
الإلكرتوين ملراقبة ال�سموم والنظام الإلكرتوين 

للطب الت�صايل.

م�ست�سفياتها  معظم  ربط  الوزارة  اأمتت  كما 
الأح���داث  ومتابعة  لت�سجيل  اإل��ك��رتوين  بنظام 
امل�ست�سفيات  يف  حت��دث  التي  اجل�سيمة  الطبية 
48 �ساعة بحد اأق�سى، و�سيتم العمل على  خالل 
الفرتة  خالل  اخلا�ض  القطاع  م�ست�سفيات  ربط 
القادمة، كما مت النتهاء من ت�سميم نظام موحد 
لالت�سالت متعددة الو�سائط لي�سمح للم�ستخدم 
ال��واردة  واملرئية  ال�سوتية  الر�سائل  با�ستقبال 
والفاك�ض على بريده الإلكرتوين اأو هاتفه، و�سيتم 
ال��وزارة يف  من�سوبي  من  األ��ف موظف  ربط 150 

املرحلة الأولى.

توفير األدوية
طورت الوزارة مراكز معلومات الأدوية وال�سموم 
التطور  ملواكبة  عامليا  املعتمدة  بالربامج  وزودتها 
املراكز  ه��ذه  ت��زوي��د  ومت  ال�سحية،  باخلدمات 
م�سروع  اإعداد  كما مت   Micromedex بربنامج 
التغذية  باإعداد  ال�سيدلنية  اخلدمات  لتطوير 
ومباأمونية  املعايري  باأعلى  واملحاليل  ال��وري��دي��ة 
م�صتودعا   29 اإن�����ص��اء   يف  العمل  وب���داأ  ع��ال��ي��ة. 
م�ستودع   100 اإن�ساء  و�سيتم  الأول���ى،  باملرحلة 
باملرحلة الثانية مب�سيئة اهلل. كما ارتفعت ميزانية 

مليون  وثمامنائة  مليارين  من  الطبي  التموين 
وخم�سني  وثمامنائة  مليار  اأربعة  اإلى   1430 عام 
الأدوية  دليل  1434، ومت تطوير  ريال عام  مليون 
كما ونوعا حيث زاد عدد الأدوية من 800 بند اإلى 

1200 بند عام 1434.

حراك تطويري شامل

وزارة  اأن  على  بالتاأكيد  م��رغ��الين  الدكتور  وختم 
ونقلة  �سامال  تطويريا  حراكا  حاليا  ت�سهد  ال�سحة 
م�سخرة  وجميعها  ومرافقها،  خدماتها  بكافة  نوعية 
نفذت  حيث  ر�ساه،  وك�سب  املري�ض  و�سالمة  خلدمة 
العديد من الربامج الهادفة خلدمة املر�سى وحتقيق 
الوزارة حاليا وب�سكل  اأول«. وت�ستثمر  �سعار »املري�ض 
كبري يف خدمة املواطن كما ت�سهد الكثري من امل�ساريع 
واجل��اري  ال���وزارة  يف  تنفيذها  اجل��اري  التطويرية 
اإن�صاء  ت�صمل  ال��وزارة  ميزانية  يف  واملعتمدة  طرحها 
وعامة  تخ�س�سية  وم�ست�سفيات  طبية  مدن  وتطوير 
واأبراج طبية  �سدر الأمر ال�سامي الكرمي بتنفيذها، 
وحمافظات  مناطق  جميع  امل�ساريع  ه��ذه  وتغطي 
مب�ستوى  الرت��ق��اء  يف  اهلل  ب���اإذن  و�ست�سهم  اململكة 

اخلدمات ال�صحية.

تتبنى الوزارة إكمال وإنشاء
خمس مدن طبية في مختلف

مناطق المملكة ستضيف 6200 
سرير مرجعي

أخبار وتقارير
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اإنفاذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز،  يحفظه اهلل  ، لالإرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
الكرام،  للمواطنني  ال�سحية  الرعاية  وتوفري  ال�سحية 
وا�ستثمارا للدعم الكرمي الذي يحظى به القطاع ال�سحي 
من لدن حكومة خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده 
الأمني و�سمو النائب الثاين، يحفظهم اهلل، فقد وقع معايل 
وزير ال�سحة د. عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة ظهر يوم 
امل�ساريع  عقود  من  عقدا  ثالثني   1435/03/11 الأح��د 
اإجمالية  وبتكلفة  اململكة  ال�سحية �سملت عدد من مناطق 

تزيد عن 4 مليار ريال.
اآيات  اأ�سمى  الربيعة  د.  معايل  رفع  املنا�سبة  وبهذه 
ال�سكر والعرفان ملقام خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل 
عهده الأمني و�سمو النائب الثاين، يحفظهم اهلل، لدعمهم 
الكرمي  الدعم  هذا  مثمنًا  ال�سحية  للخدمات  املتوا�سل 
احلفاظ  يف  املعطاء  البلد  هذا  قادة  حر�ض  يج�صد  والذي 

توقيع 30 
عقدا لمشاريع 
صحية بتكلفة 
تزيد عن أربعة 
مليارات ريال

على �سحة و�سالمة اأبناء مملكة الإن�سانية وتوفري الرعاية 
ال�سحية لهم. وت�سمل هذه العقود:

عقود إنشاءات

�سعة  باأبها  النف�سية  ال�سحة  م�ست�سفى  اإن�ساء   •
وال��زراع��ة  للتجارة  راب��ي��ة  �سركة  م��ع  �سرير   )400(

بتكلفة )660،106،976.30( ريال.
 )500( �سعة  العام  املكرمة  مكة  م�ست�سفى  •  اإن�ساء 
بتكلفة  واملقاولت  للتجارة  �سدر  جمموعة  مع  �سرير 

)625،305،421.18( ريال.

عقود إحالل وتطوير

مل�صت�صفي  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر  اإح�����الل   •

ع�����س��ري امل���رك���زي ب��اأب��ه��ا م���ع ���س��رك��ة ه��ي��ف حممد 
مببلغ  ال�سرقاوي  �سركة  مع  بالت�سامن  القحطاين 

)185،575،234.00( ريال.
فهد  امللك  مل�صت�صفي  التحتية   البنية  وتطوير  اإحالل   •
بجازان مع �سركة هيف حممد القحطاين بالت�سامن مع 

�صركة ال�صرقاوي بتكلفة )117،188،664.00( ريال.
امللك  مل�صت�صفى  التحتية  البنية  وتطوير  اإح��الل   •
العربي  املجال  التخ�س�سي بربيدة مع جمموعة  فهد 
بتكلفة  ال�سيد  اهلل  ع��ب��د  جم��م��وع��ة  م��ع  بالت�سامن 

)164،706،199.00( ريال.
• اإحالل وتطوير البنية التحتية مل�ست�سفى امللك خالد 
وامل��ق��اولت  للتجارة  ال�سليم  موؤ�س�سة  م��ع  باملجمعة 

مببلغ )105،483،533.72( ريال.
• اإحالل املولدات وامللحقات التابعة لها بامل�ست�سفيات 
�صركة  مع  ال�صحة  ل��وزارة  التابعة  ال�صحية  واملرافق 

أخبار وتقارير
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البعيز مببلغ )102،758،255.00( ريال.
• اإحالل وتطوير البنية التحتية مل�ست�سفى امللك خالد 
مببلغ  واملقاولت  للتجارة  �سدر  جمموعة  مع  بنجران 

)97،326،400.00( ريال،
امللك  مل�صت�صفي  التحتية  البنية  وتطوير  اإح��الل   •
واملقاولت  للتجارة  �سدر  جمموعة  مع  بتبوك  خالد 

مببلغ )91،326،322.00( ريال.

اجلبيل  مل�ست�سفى  التحتية  البنية  وتطوير  اإحالل   •
العام مع �سركة في�سل لالأعمال الكهربائية بالت�سامن 

مع �صركة بوك�صال مببلغ )71،986،821.00( ريال.
مل�صت�صفى  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر  اإح�����الل   •
ال��ق��ط��ي��ف امل���رك���زي م���ع ���س��رك��ة ف��ي�����س��ل ل��الأع��م��ال 
مببلغ  بوك�صال  �صركة  م��ع  بالت�صامن  الكهربائية 

)66،718،479.00( ريال.

عقود اتصاالت وتقنية

باملنطقة  الال�سلكية  الت�سالت  �سبكة  عقد   •
اريك�سون  �سركة  م��ع  جن��ران  ومنطقة  ال�سرقية 

مببلغ ) 94،976،025.00 (.
وب���رام���ج  رخ�������ض  وت����اأم����ني  جت���دي���د  • ع��ق��د 
اأنظمة  �سركة  مع  ال�سحة  ل��وزارة  مايكرو�سوفت 
 .) 65،400،000.00 ( مببلغ  الآيل  احل��ا���س��ب 
وب����ل����غ اإج�����م�����ايل ع����ق����ود ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات 

والت�صالت)160،376،025.00( ريال.

عقود أخرى

و�سملت العقود اأي�سا توقيع عقد توريد عدد 400 �سيارة 
�صركة  بنزين  TYPE II  مع  التجهيز  عالية  اإ�سعاف 

منافذ مببلغ )130،000،000.00( ريال.
بال�سافة اإلى توقيع عقود اللوازم الطبية لتجهيز 
والكلية  الدم  نقل  وخدمات  واملختربات  امل�ست�سفيات 
ال�سناعية واأجهزة الطب النووي بقيمة اجمالية بلغت 
ال�سركات  )1،519،151،231.05( ريال مع عدد من 

الوطنية الكربى.
كم����ا بلغ اإجم����ايل عق����ود الإن�س����اء وعق����ود الإحالل 
وتطوير البنية التحتية وعقود تقنية املعلومات والت�سالت 
وعقد تاأمني �سيارات الإ�س����عاف وعقود مناف�سات اللوازم 
واملخت����ربات وخدم���ات  امل�ست�س����فيات  لتجهي����ز  الطبي����ة 
نق���ل ال���دم والكلية ال�س���ناعية واأجهزة الط���ب النووي 

)4،098،009،561.25( ريال.

الحرص على تلبية
احتياجات المواطنين

تاأتي  العقود  ه��ذه  اأن  الربيعة  د.  معايل  واأ���س��اف 
الوزارة  تنفذها  التي  ال�سحية  للم�ساريع  ا�ستكمال 
يف  وذل���ك  اململكة،  وحم��اف��ظ��ات  ومناطق  ع��دد  يف 
كافة  يف  ال�صحية  امل��راف��ق  لن�صر  ج��ه��وده��ا  اط���ار 
مناطق وحمافظات اململكة لتوفري الرعاية ال�سحية 
املري�ض  خلدمة  منها  و�سعيا  ال��ك��رام  للمواطنني 
الأم���ر،  ولة  تطلعات  يحقق  ومب���ا  ر���س��اه  وك�����س��ب 
يحفظهم اهلل، ويلبي احتياجات املواطنني ال�سحية 
تطوير خدماتها  على  الوزارة  معاليه حر�ض  موؤكدا 
طموح  مع  لتتنا�سب  ال�سحية  مب�ساريعها  والإرتقاء 
امل�سروع  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال�سرتاتيجية،  خطتها 
الوطني للرعاية ال�صحية املتكاملة وال�صاملة والذي 
يف  وامل�ساواة  وال�سمولية  العدالة  مبادئ  على  يقوم 
اإليها  الو�سول  و�سهولة  ال�سحية  اخلدمات  توزيع 

واحل�صول عليها.
وجل  عز  املولى  �سائال  ت�سريحه  معاليه  واأختتم 
يدمي  واأن  و�سعبها  وق��ادت��ه��ا  ال��ب��الد  ه��ذه  يحفظ  اأن 
عليها نعمة الأمن وال�ستقرار واأن ميتع اجلميع بدوام 
لوجهه  خال�سًا  عملنا  يجعل  واأن  والعافية  ال�سحية 
خلدمة  اإليه  ن�سبو  ما  لتحقيق  جميعًا  ويوفقنا  الكرمي 

هذا الوطن الغايل ومواطنيه الكرام .

بلغ إجمالي عقود اإلنشاء
)1،285،412،397,48( ريال
وبلغ إجمالي منافسات اإلحالل وعقود تطوير
البنية التحتية )1،003،069،907,72( ريال
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بديوان  الربيعة  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  الدكتور  ال�سحة  وزير  د�سن 
لالأم  ال�سحي  واجل��واز  فرحتي  برناجمي  من  الثانية  املرحلة  ال��وزارة 
والطفل، وذلك �سمن خطوات الوزارة وجهودها لإر�ساء مفهوم ال�سحة 

العامة حلماية املجتمع وتنميته �صحيا.
واأو�سح وزير ال�سحة اأن الوزارة ت�سعى جاهدة اإلى تقدمي كل ما هو 
جديد يف برامج الوقاية وتعزيز ال�سحة والتوعية حيث ت�ستكمل املرحلة 
اللذين  والطفل  ل��الأم  ال�سحي  واجل��واز  فرحتي  برناجمي  من  الثانية 
والولدة  احلمل  اأثناء  ال�سحية  وبالرعاية  والطفل  الأم  ب�سحة  يعنيان 
و�سرعة  بالأمرا�ض  الإ�سابة  معدلت  خف�ض  يف  اهلل،  ب��اإذن  وي�سهم، 
ت�سخي�سها وخف�ض معدلت الوفيات اأثناء احلمل والولدة والنمو لالأم 

والطفل. 
يعدان  اللذين  الربناجمني  باإطالق  �سعادته  عن  الربيعة  واأع��رب 
جميع  يف  تطبيقها  �سيتم  والتي  للوزارة،  ت�سجل  هامة  جمتمعية  خطوة 
م�صتوى  على  بالوزارة  الأولية  ال�صحية  الرعاية  ومراكز  م�صت�صفيات 
العام  اأطلقت  ال��وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير  كافة.  واملحافظات  املناطق 
ال��دورات  اإقامة  اإل��ى  و�سعت  الربناجمني   من  الأول��ى  املرحلة  املا�سي 
التدريبية للعاملني ال�سحيني يف املراكز التابعة للوزارة والقطاع اخلا�ض 

لتنفيذهما على اأكمل وجه.

تدشين المرحلة الثانية من برنامجي
»فرحتي« و »الجواز الصحي« لألم والطفل

أخبار وتقارير

16     المجلة الطبية



الغامدي: »الجواز« سيسهم
في االكتشاف المبكر لألمراض

وتقليل الوفيات
اأكد مدير الإدارة العامة ملراكز الرعاية ال�سحية الأولية بوزارة ال�سحة الدكتور ع�سام الغامدي يف ت�سريح له 
على هام�ض دورة اإعداد مدربي املنطقتني ال�سمالية وال�سرقية باململكة لتطبيق اجلواز ال�سحي لالأم والطفل والتي 
عقدت موؤخرا اأن اجلواز ال�سحي يعمل على متابعة احلالة ال�سحية لالأم والطفل وما يتبعها من تطورات لتقليل 
الأمرا�ض مبكرا  اكت�ساف  الطفل، وذلك من خالل  اأثناء فرتات احلمل ومراحل منو  والوفيات  املرا�سة  معدلت 
واإيجاد العالج املنا�سب لها، ومنع الأمرا�ض وامل�ساكل الناجمة عن الأ�ساليب اخلاطئة اأثناء احلمل خا�سة ما قد 
ي�سبب ت�سوهات لالأجنة اأو العيوب الوراثية اأو اخللقية، و�سمان متابعة الطفل طبقا لتو�سيات املنظمات ال�سحية 
الأجهزة  ملختلف  ال�سحة  لكتمال  �سمانا  الطفل  �سحة  حماور  ملختلف  حمددة  زمنية  ج��داول  اإط��ار  يف  العاملية 
والأع�ساء بج�سم الطفل والعمل على الوقاية والكت�ساف املبكر لأي خلل قد ي�سيب الطفل وبالتايل العالج املبكر 

لدى اجلهات املخت�سة. 
واأ�ساف »تنق�سم حمتويات اجلواز ال�سحي  اإلى ق�سمني الأول ملتابعة الأمومة وي�سمل البيانات الأ�سا�سية لالأم، 
والو�سف الدقيق لبيانات حملها ال�سابق واحلايل، اإ�سافة اإلى تفا�سيل التاريخ املر�سي واجلراحي والتاريخ العائلي 

لالأمرا�ض املختلفة التي ميكن اأن توؤثر على �سحة الأم وطفلها.
اأ�سابيع احلمل �سمن مراحل احلمل  اأثناء  البياين لتطورات منو الرحم  الر�سم  كما يت�سمن اجلواز منحنى 
املختلفة لتحديد عوامل اخلطورة بالن�سبة لالأم وبالتايل ت�سنيف الأم، من عدمه، �سمن فئات املعر�سات للخطر، 

والتي ت�ستلزم بال�سرورة التعامل معها باحتياطات واأ�ساليب حمددة للحفاظ على ال�سحة املثلى لها وجلنينها،
وحتتوي بطاقة متابعة الأمومة على ر�سائل توعوية �سحية لالأم يف كافة مراحل احلمل والولدة تدور حماورها 
حول احلياة ال�سحية لالأم، وكذلك ن�سائح توعوية لالأم حول متابعة تطورات حالتها ال�سحية والتعريف مبا قد 

يطراأ عليها من اإفرازات اأو نزيف اأو غري ذلك وكيفية التعامل مع مثل هذه امل�ساكل بطريقة �سحيحة«.
الأ�سا�سية  البيانات  بالطفل على  املتعلقة  البطاقة  الطفل وحتتوي  ملتابعة  الآخر فخ�س�ض  الق�سم  »اأما  وتابع 
اخلا�سة به وباأ�سرته، كما حتتوي على التاريخ ال�سحي العائلي وامل�سكالت والأعرا�ض التي قد ت�سيب الطفل وذلك 
البيانات  اإلى  بالإ�سافة  الطفل،  متابعة  اأثناء  معها  للتعامل  الالزمة  والحتياطات  الإج��راءات  اتخاذ  على  للعمل 
ال�سحية الأ�سا�سية ملتابعة احلالة ال�سحية للطفل وتطورها مثل قيا�سات النمو، ومتابعة التطور والتطعيم، وعوامل 
التعر�ض للخطر، والتغذية، وفح�ض احلوا�ض، بالإ�سافة اإلى الفح�ض ال�سريري للطفل وتدوين اأية مالحظات حول 

ما �سبق ذكره«.
واأ�سار اإلى اأن اجلواز ال�سحي  يت�سمن منحنيات النمو 

والأنثى  الذكر  من  لكل  الراأ�ض(  حميط  الطول،  )ال��وزن، 
حتى بلوغ الطفل �سن اخلام�سة من عمره، كما يتابع  تطور 
الطفل خالل فرتات زمنية حمددة ملختلف نواحي التطور 

بالأيدي  والتحكم  واجل�سم  ال��راأ���ض  على  ال�سيطرة  مثل 
وال�سمع  الكالم  التطور من حيث  وكذلك  وامل�سي  والوقوف 

بالإ�سافة  الج��ت��م��اع��ي،  وال�سلوك  والإب�����س��ار 
املعتمدة  الأ�سا�سية  التطعيمات  جدول  اإلى 

لآخ��ر  ط��ب��ق��ا  ال�����س��ح��ة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن 
امل�ستجدات، واأخريا التو�سيات ال�سحية 
للطفل  الوقائية  ل��الإج��راءات  العاملية 
متابعة  تتم  حيث  من��وه،  مراحل  خ��الل 
ال�سنية  للمراحل  الإج��راءات طبقا  هذه 

املنظمات  تو�سيات  ح�سب  امل��ح��ددة 
التاريخ  متثل  والتي  العاملية  ال�سحية 

املر�سي، وقيا�سات منو الطفل، و�سغط 
التطور  وق��ي��ا���س��ات  واحل���وا����ض،  ال���دم، 

ال�سلوكي، والفح�ض اجل�سدي، والتحاليل 
ال�سحية،  والتوعية  والتطعيمات،  املخربية، 

والإحالة لفح�ض الأ�سنان«.
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الربيعة  اأ�سدر معايل وزير ال�سحة الدكتور عبد اهلل 
قرارا بت�سكيل جلان احلج التح�سريية بوزارة ال�سحة 
ولكال من منطقة مكة املكرمة ومنطقة املدينة املنورة 
للتخطيط  الوزير  نائب  معايل  تكليف  القرار  وت�سمن 
للجان  رئي�سا  خ�سيم  حمزة  الدكتور حممد  والتطوير 
وم���دراء  ال��وك��الء  م��ن  ع���دد  وع�����س��وي��ة  التح�سريية 

العموم  .
اإطار ا�ستعدادات الوزارة  تاأتي هذه القرارات يف 
ما  وبناء على   ،1435 العام  ه��ذا  حج  ملو�سم  املبكرة 
املهام  ت��وزي��ع  ���س��رورة  م��ن  العمل  م�سلحة  تقت�سيه 
الإعداد  واللجان خالل  القطاعات  وروؤ�ساء  واملراحل 

واملتابعة  والتنفيذ  والتح�سري 
على  امل���ي���داين  والإ������س�����راف 
ال�سحية لعام  احلج  خدمات 
املركزية  الإدارات  بني   1435
ومنطقتي  ال���وزارة  دي���وان  يف 

مكة املكرمة واملدينة املنورة.
ال��ق��رارات  ت�سمنت  وق��د 
الإع����داد  يف  ال��ع��م��ل  تق�سيم 
وال���ت���ح�������س���ري وال��ت��خ��ط��ي��ط 
والإ�سراف على خدمات احلج 
مراحل  ث��الث  اإل���ى  ال�سحية 
ال�سحة  وزير  برئا�سة  رئي�سية 
وتكون جلان احلج التح�سريية 
برئا�سة معايل الدكتور حممد 
ال��وزي��ر  ن��ائ��ب  خ�سيم  ح��م��زة 
وع�سوية  والتطوير  للتخطيط 
كل من  روؤ�ساء اللجان العاملة 
يف دي��وان ال���وزارة وه��م وكيل 
رئي�ض  العامة  لل�صحة  الوزارة 
جلنة الطب الوقائي ومكافحة 
العدوى باحلج، ووكيل الوزارة 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط واق��ت�����س��ادي��ات 
تقنية  جلنة  رئي�ض  ال�سحة 
باحلج،  والإح�ساء  املعلومات 
ووك���ي���ل ال��������وزارة ل���الإم���داد 

الطبي  التموين  جلنة  رئي�ض  الهند�سية  وال�����س��ئ��ون 
والتجهيزات باحلج، وم�ست�سار معايل الوزير امل�سرف 
العام على الإدارة العامة للرقابة واملراجعة الداخلية 
العاملة  والقوى  العاملة  القوى  جلنة  رئي�ض  واملتابعة 
املخزون،  ومراقبة  واملتابعة  املالية  وال�سئون  الزائرة 
وم�ست�سار معايل الوزير امل�سرف العام على العالقات 
الإع��الم  جلنة  ورئي�ض  ال�سحية  والتوعية  والإع���الم 
امل�ساعد  ال���وزارة  ووكيل  باحلج،  ال�سحية  والتوعية 
وال�سوؤون  امل�ساريع  جلنة  رئي�ض  الهند�سية  لل�سئون 
الطبية  للخدمات  امل�ساعد  ال��وزارة  ووكيل  الهند�سية، 

امل�ساعدة  الطبية  اخل��دم��ات  جلنة  رئي�ض  امل�ساعدة 
عام  ومدير  متري�ض(،  تغذية،  )خم��ت��ربات،  باحلج 
الفني  الإ���س��راف  جلنة  ورئي�ض  امل�ست�سفيات  اإدارة 
ومدير   ، ال�سحية(  وامل��راك��ز  )امل�ست�سفيات   باحلج 
جلنة  ورئي�ض  ال�سحية  للطوارئ  العامة  الإدارة  عام 
اإلى مديري  اإ�سافة  الطوارئ والطب امليداين باحلج، 
واملدينة  املكرمة  مكة  منطقتي  يف  ال�سحية  ال�سوؤون 

املنورة.
وال�سوؤون  اللجان  تكليف  القرارات  ت�سمنت  كما 
املنورة  املكرمة واملدينة  مكة  منطقتي  يف  ال�سحية 
برفع جميع اخلطط والربامج وامل�ساريع والحتياجات 

والتجهيزات الطبية وغري الطبية املطلوبة ملو�سم احلج 
ال�سحية للحج  للخدمات  العامة  ل���الإدارة  والعمرة 
لها  الالزمة  الإج���راءات  واإكمال  لدرا�ستها  والعمرة 
واأن  العالقة،  واجل��ه��ات ذات  اللجان  م��ع  بالتن�سيق 
مكة  منطقتي  يف  ال�سحية  ال�سوؤون  مديريتي  تقوم 
تنفيذية  حج  جلنة  بت�سكيل  واملدينة املنورة  املكرمة 
ال�سحية  لل�سوؤون  العام  املدير  برئا�سة  منهما  كل  يف 
اللجان  روؤ���س��اء  ع�سويتها  يف  وت�سم  يف املنطقة، 
لتلك املنبثقة  املوازية  املحلية  العالقة  ذات  والإدارات 
اأن ترتبط كل جلنة  عن جلنة احلج التح�سريية على 

من  مماثلة  جلنة  برئي�ض كل  التنفيذية  اللجان  من 
جلان الوزارة فيما يخ�ض اأعمال احلج.

العامة  الإدارة  القرارات تكليف  ت�سمن   كما 
املهام  بتنفيذ  وال��ع��م��رة  للحج  ال�سحية  للخدمات 
ت��وف��ري جميع اخل��دم��ات  ب��ه��ا يف  امل��ن��اط��ة  والأع���م���ال 
الوزارة  مو�سم احلج اخلا�سة مب�سئويل  العامة خالل 
الع��م��ال  ك��اف��ة  وتنفيذ  اإجن���از  ومتابعة  وامل��ن��ت��دب��ني 
العاملة  وال��ق��وى  العاملة  ال��ق��وى  ب��ربن��ام��ج  املتعلقة 
بلجان  اخلا�سة  والح��ت��ي��اج��ات  وامل�����س��اري��ع  ال��زائ��رة 
واملدينة  املكرمة  مكة  ومنطقتي  التح�سريية  احل��ج 
و�سيا�سات  اج��راءات  دليل  وحتديث  واع��داد  املنورة، 
وم��ه��ام ال��ع��م��ل ل��ل��ج��ان احل��ج 
باحلج،  امل�ساركة  التح�سريية 
واع�������داد اخل���ط���ة ال�����ص��ن��وي��ة 

بربنامج مو�سم احلج.
وت�����س��م��ن��ت ال����ق����رارات 
العامة  الإدارة  تكليف  اأي�سا 
للحج  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
وال��ع��م��رة وروؤ�����س����اء ال��ل��ج��ان 
ال��ع��الق��������ة  ذات  والإدارات 
ال�سحية  ال�����س��وؤون  ومم��ث��ل��ي 
باأعمال  يتعلق  ما  كل  مبتابعة 
خدمات احلج ال�سحية كل يف 
نطاق اخت�سا�سه وفق مراحل 

عدة.
امل��راح��ل،  ه���ذه  تت�صمن 
والتح�سري،  الإع���داد  مرحلة 
اعتبارا  فيها  العمل  يبداأ  التي 
يف  ال��ق��رار  ���س��دور  من تاريخ 
فيها  وي��ت��م   1435/01/22
م��راج��ع��ة اأدل�����ة واإج�������راءات 
ال�سحية  العمل وخطط احلج 
الح��ت��ي��اج��ات  والوقوف على 

واملتطلبات حلج عام 1435.
كما تت�صمن اأي�صا مرحلة 
ب���داي���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ وامل��ت��اب��ع��ة، 
 1435 الآخ��رة  جمادى  �سهر  منت�سف  من  التي تبداأ 
ويتم فيها اإقرار خطط احلج ال�سحية، وتنفيذ برامج 
املختلفة،  مراحلها  ومتابعة  ال�سحية  احلج  وخطط 
�سهر  غرة  من  التي تبداأ  امليداين  الإ�سراف  ومرحلة 
ذي القعدة 1435 ويتم فيها: حتديد امل�سوؤولني الذين 
ال�سحية  احل��ج  خطة  يف  دور م��ي��داين  لهم  �سيكون 
وبدء  املقد�سة،  امل�ساعر  يف  وجودهم  العمل  ويتطلب 
احلج  خطط  ومراجعة  للم�ساعر،  اجلولت التفقدية 
والعمل  ت��ع��دي��الت  م��ن  عليها  ي��ط��راأ  وم���ا  ال�صحية 

على تنفيذها.

استعدادات مبكرة..
وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجان الحج

أخبار وتقارير
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عبداهلل  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  معايل  رعاية  حتت 
لل�سوؤون  النائب  معايل  د�سن  الربيعة  عبدالعزيز  بن 
احلوا�سي  نا�سر  ب��ن  من�سور  ال��دك��ت��ور  ال�سحية 
التوعوي  اليوم  فعاليات  ال���وزارة،  قيادات  بح�سور 
تزامنا  ال�صحة  وزارة  اأقامته  الذي  ال�صكري  مبر�ض 
»لنحمي  ���س��ع��ار  حت��ت  لل�سكري  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  م��ع 
م�ستقبلنا« واملعر�ض امل�ساحب بالتزامن مع الأن�سطة 
ال�سحية  واملراكز  الأ�سواق  تقام يف  التي  والفعاليات 

يف كافة مناطق اململكة.
وجت����ول ال��دك��ت��ور احل��وا���س��ي ب��امل��ع��ر���ض ال��ذي 
بجناح  متثلت  ت��وع��وي��ة  اأج��ن��ح��ة   )7( على  ا�صتمل 
ال�ست�سارات  وج��ن��اح  احل��ي��وي��ة،  ال��ع��الم��ات  قيا�ض 
وجناح  ال��ت��غ��ذوي��ة،  ال���س��ت�����س��ارات  وج��ن��اح  الطبية، 
التوعية ال�سحية، وجناح الإ�سعافات الأولية، وجناح 
ال�ست�سارات الدوائية، وجناح املركز الوطني لالإعالم 

والتوعية ال�سحية، وا�ستمع اإلى �سرح مف�سل من قبل 
املخت�سني بالأجنحة واطلع على طريقة التوا�سل يف 
تثقيف وتوعية اجلمهور امل�ستفيد، واأبدى �سروره مبا 
الإع��داد  يف  اأ�سهم  من  جلميع  �سكره  ووج��ه  �ساهده 
والتنظيم لهذا اليوم التوعوي متمنيا التوفيق للجميع.

خدمات صحية متكاملة

م�ساركة  اإن  احلوا�سي  من�سور  الدكتور  معايل  وقال 
مع  تاأتي مت�سيا  الهام  احل��دث  بهذا  ال�سحة  وزارة 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خل���ادم  ال��ك��رمي��ة  التوجيهات 
يحفظهم  ال��ث��اين،  النائب  و�سمو  عهده  ويل  و�سمو 
اهلل، ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة و���س��الم��ة امل��واط��ن��ني 
وتوفري خدمات �سحية متكاملة لهم، ولهذا حر�ست 
الوزارة من خالل ا�سرتاتيجيتها وم�سروعها الوطني 

على تعزيز  وال�صاملة  املتكاملة  ال�صحية  للرعاية 
الوعي ال�صحي لدى املجتمع ال�صعودي عن الأمرا�ض 
اخلطورة  وعوامل  ال�صكري  مر�ض  فيها  مبا  املزمنة 
املوؤدية لها، وتعزيز برامج الكت�ساف املبكر والرعاية 
الأمثل  ال�ستخدام  خ��الل  م��ن  املتكاملة  ال�سحية 
والإعاقة  والوفيات  املر�ض  معدلت  خلف�ض  للموارد 

ب�صبب هذه الأمرا�ض وم�صاعفاتها.
ال�سنوات  خ��الل  قامت  ال���وزارة  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
متخ�س�سا  مركزا   )20( با�ستالم  املا�سية  القليلة 
نقلة  حتقيق  يف  اأ�سهمت  ال�سكري  مر�سى  لرعاية 
ال��ع��الج��ي��ة ملر�صى  اخل���دم���ات  م�����ص��ت��وى  ن��وع��ي��ة يف 
الوقائية  والأن�صطة  الإج����راءات  وتعزيز  ال�صكري، 
والتوعوية خلف�ض معدلت الإ�صابة بهذا املر�ض بني 

�سكان اململكة.
ال��وزي��ر  ن��ائ��ب  م��ع��ايل  ق���ام  ال�����س��ي��اق  ويف ذات 

برعاية معالي وزير الصحة..
د. الحواسي يدشن فعاليات

ومعرض اليوم العالمي للسكري
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لل�سحة  ال��وزارة  وكيل  من  وكل  والتطوير  للتخطيط 
بزيارة  العالجية  للخدمات  ال���وزارة  ووكيل  العامة 
املعر�ض وامل�ساركة يف اليوم التوعوي بديوان الوزارة 

واطلعا على كافة الأن�سطة وامل�سابقات التوعوية.

»السكري صحصحله«

على  العام  امل�سرف  الوزير  معايل  م�ست�سار  واأو�سح 
اأنه يجري  ال�سحية  والتوعية  والإع���الم  العالقات 
حتت  توعوية  حملة  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ  حاليا 
�سعار »ال�سكري �سح�سحله« للتوعية باأ�سباب وطرق 
عوامل  من  احلد  اإلى  وتهدف  ال�سكري  مر�ض  عالج 
اخل��ط��ورة ال��ت��ي ت���وؤدي اإل���ى الإ���س��اب��ة ب��امل��ر���ض مثل 
العادات الغذائية غري ال�سحية وقلة الن�ساط البدين، 
للمواطنني  ال�سكر  فح�ض  اأجهزة  توزيع  وت�سمنت 
كمر�صى  ال�صحية  امل��راك��ز  ب��ي��ان��ات  يف  امل�صجلني 

�سكري.
التوعوية  جهودها  ال�سحة  وزارة  وا�سلت  ولقد 
ال�سحي  الوعي  ورفع  ال�سكري  داء  مبر�ض  للتعريف 
املنا�سبة  احلمية  اتباع  باأهمية  املجتمع  اأف��راد  لدى 
وم�ساعفاته  باملر�ض  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  للتقليل 
لالإ�سابة  عر�سة  الأك���ر  العمرية  للفئات  ل�سيما 

باملر�ض.
اأقامته  ال��ذي  املعر�ض  خ��الل  ال����وزارة  واأك���دت 
هو  ال�سكري  داء  اأن  لل�سكري  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

اأحد اأكر الأمرا�ض �سيوعا يف املجتمع لدى البالغني، 
ازدي��اد  اأك��دت  احلديثة  الدرا�سات  من  العديد  واأن 
والأطفال يف  ال�سباب  فئتي  لدى  الداء  بهذا  الإ�سابة 
املجتمع  يعي�صها  التي  املدنية  احلياة  نتيجة  املجتمع 
وارتفاع معدل الإ�سابة بال�سمنة وزيادة الوزن نتيجة 
وال�سكريات،  بالدهون  امل�سبعة  الأغذية  يف  الإف��راط 

وكذلك العزوف عن ممار�سة الن�ساط البدين.

أهمية الكشف والمتابعة

من جهتها اأكدت الدكتورة �سفية ال�سربيني ا�ست�ساري 
وذلك  واملتابعة  الك�سف  اأهمية  �سماء  وغدد  �سكري 
�سكر  قيا�ض  مت  ملن  معاينتها  مت  التي  النتائج  ب�سبب 
اأ���س��خ��ا���س��ا معر�سني  ه��ن��اك  اإن  ح��ي��ث  ل��ه��م،  ال���دم 

لالإ�صابة باملر�ض.
جاء ذلك خالل م�ساركتها يف جناح ال�ست�سارات 
الطبية �سمن الفعاليات التوعوية التي نظمها املركز 
ال�سحة  بوزارة  ال�سحية  والتوعية  لالإعالم  الوطني 
تزامنا مع اليوم العاملي لل�سكري حتت �سعار »لنحمي 
م�ستقبلنا« حيث ت�سمنت الفعاليات عدة اأركان يف بهو 
الوزارة وهي جناح لقيا�ض العالمات احليوية )الوزن، 
قيا�ض �سكر الدم، و�سغط الدم( وجناح ال�ست�سارات 
اجلوهرة  التغذية  اأخ�سائية  قدمت  كما  الطبية. 
عدد  التغذية  ا�ست�سارات  جناح  خالل  من  الن�سيب 

من الن�سائح التغذوية.

المركز الوطني لإلعالم
والتوعية الصحية

كان للمركز الوطني لالإعالم والتوعية ال�سحية دور 
حيث  الدوائية،  ال�ست�سارات  جناح  خالل  من  بارز 
اأهم اخلطوات  الدبا�ض  اإميان  ال�سيدلنية  �سرحت 
ال�سكري  ملر�سى  وم��واع��ي��ده��ا  ب���الأدوي���ة  املتعلقة 
بتفاعالت  تتعلق  ن�سائح  اإلى  بالإ�سافة  وغريهم، 
الأدوية مع بع�ض اأنواع الأغذية والآثار اجلانبية لها.
ق��دم  وال���رئ���وي  القلبي  الإن��ع��ا���ض  ج��ن��اح  ويف 
واإر�سادات  ن�سائح  عدة  بوخم�سني  نا�سر  الدكتور 
اأ�سا�سية  ت��ق��دمي  بكيفية  تتعلق  امل��ع��ر���ض  ال����زوار 
الإنعا�ض القلبي والرئوي لفاقدي الوعي قبل اأن يتم 

ا�ستدعاء الإ�سعاف.
اأب��و  اأم��ل  ال�سيدلنية  اأو�سحت  جانبها  م��ن 
اجلدايل مديرة املركز الوطني لالإعالم والتوعية 
من  الهدف  اأن  املعر�ض  على  وامل�سرفة  ال�سحية 
الداخلي  اجل��م��ه��ور  تثقيف  ه��و  امل��ع��ر���ض  اإق��ام��ة 
لدى  ر���س��اًل  يكونوا  لكي  ال�سكري،  داء  بخطورة 
توزيع  الفعاليات  خ��الل  مت  كما  املجتمع.   اأف��راد 
جناح  خ��الل  من  التوعوية  املطويات  من  العديد 
كما  ال�سحية،  والتوعية  لالإعالم  الوطني  املركز 
والرول  البو�سرتات  العديد من  بتوزيع  املركز  قام 
اآب على جميع مناطق اململكة لال�ستفادة منها يف 

تفعيل هذا اليوم.
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أخبار وتقارير

حمالت توعوية
لمكافحة السكري

حتر�ض وزارة ال�سحة با�ستمرار على ا�ستثمار الدعم ال�سخي والهتمام الكبري الذي توليه حكومة خادم 
للخدمات  الأمني، يحفظهما اهلل،  و�سمو ويل عهده  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  ال�سريفني  احلرمني 

ال�صحية لبناء جمتمع �صحي اأف�صل يتمتع بال�صحة وال�صالمة.
وال�ساملة،  املتكاملة  للرعاية  الوطني  وامل�سروع  ال�سحية  ا�سرتاتيجيتها  الوزارة من خالل  واأر�ست 
منظومة متكاملة من اخلدمات ال�سحية ومنهجية علمية حديثة يف ن�سر الوعي ال�سحي العام واحلد 

من انت�صار الأمرا�ض والوقاية منها.
اأع�ساء  للعديد من  التي تكمن يف ت�سببه يف حدوث تلف خطري  ال�سكري  وملواجهة خطورة مر�ض 
اجل�سم خا�سة الأع�ساب والأوعية الدموية، وميكن اأن يت�سبب مع مرور الوقت يف اإحلاق اأ�سرار بالقلب 
وال�سكتة  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خماطر  ويزيد  والأع�ساب،  والكليتني  والعينني  الدموية  والأوعية 
الدماغية، اإ�سافة اإلى ت�سببه يف العمى، نفذت الوزارة العديد من اخلطط والربامج واحلمالت التوعوية 

ملكافحة هذا الداء اخلطري والتعريف به والوقاية منه.
على  يعمل  الذي  ال�سكري،  مر�ض  �سد  للتوعية  ال�سعودي  الوطني  الربنامج  الوزارة  واأطلقت 
كافة امل�ستويات )م�سوؤولني ومهنيني ومر�سى ال�سكري واجلمهور( بهدف اإ�سراك م�سوؤويل الرعاية 
ال�سحية يف تطبيقه، ومتكني مر�سى ال�سكري من ا�ستخدام الأدوات العالجية التي تت�سمن اأجهزة 
لقيا�ض �سكر اجللوكوز يف الدم، وبرامج التعليم للعناية الذاتية بال�سكري، وبرامج التدريب عرب 
الإنرتنت، وزيادة الوعي العام لدى كافة �سرائح املجتمع ال�سعودي عن مر�ض ال�سكري من خالل 

م�صاركة جمتمعية ن�صطة.
الربيعة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  د.  ال�سحة  وزي��ر  معايل  من  كرمية  برعاية  حاليا  وجت��ري 
فعاليات احلملة الوطنية ملكافحة داء ال�سكري التي تغطي كافة مناطق وحمافظات اململكة، وتركز 
على تعزيز ون�سر الوعي ال�سحي العام واحلد من انت�سار املر�ض؛ حيث ت�سمنت احلملة اإلى جانب 
األف( جهاز فح�ض �سكر للمر�سى امل�سجلني  اأكرث من )400  التوعوية توزيع  الأن�صطة والفعاليات 
اآلية وا�سحة ت�سمن ح�سول املر�سى عليها بكل ي�سر و�سهولة مل�ساعدتهم  باملراكز ال�سحية، عرب 

يف التحكم باملر�ض.
كما حتر�ض وزارة ال�سحة �سنويا على تفعيل م�ساركتها باليوم العاملي لل�سكري الذي ي�سادف 
الوقاية  �سيا�سات  وتنفيذ  تعزيز  املتمثلة يف  العامة  الأه��داف  لتحقيق  نوفمرب من كل عام،   14 يوم 
وال�صيطرة على مر�ض ال�صكري وم�صاعفاته، ودعم ن�صر املبادرات الوطنية ملكافحة مر�ض ال�صكري 
من  والوقاية  ال�سكري  مر�ض  عالج  يف  الأدل��ة  على  القائم  التثقيف  اأهمية  وتو�سيح  وم�ساعفاته، 
املبكر،  الت�سخي�ض  وت�سجيع  باملر�ض،  لالإ�سابة  التحذيرية  بالعالمات  الوعي  وزيادة  م�ساعفاته، 
وتعزيز العمل على احلد من عوامل اخلطر ملر�ض ال�سكري من النوع الثاين، وتعزيز العمل ملنع اأو 

تاأخري م�ساعفات مر�ض ال�سكري.
اأ�سدرت الإدارة العامة لالأمرا�ض غري املعدية بوزارة  و�سمن هذه الإجراءات واجلهود امل�ستمرة 
ال�سحة »املرجع الوطني لتثقيف مر�سى داء ال�سكري« وهو دليل يتناول مر�ض ال�سكري املعروف منذ 
القدم، والذي كان يعد من الأمرا�ض القاتلة، وت�سمن ملحة عن داء ال�سكري ودور التعليم والتدريب يف 
عالج هذا املر�ض، والتعريف به وباأنواعه، وعالقة احلمل مبر�ض ال�سكري، واأنواع العالج، وامل�ساعفات 
وامل�سكالت  ال�سرايني،  بت�سلب  عالقته  واأي�سا  بالعني،  ال�سكري  داء  عالقة  يتناول  ثم  ل��ه،  احل��ادة 

اجلن�سية، وم�سكالت املعدة.
ال�سيام،  اأثناء  اتباعها  الواجب  والتعليمات  ال�سفر،  اأثناء  ال�سكري  ملري�ض  ن�سائح  الكتاب  يقدم  ثم 
وال�ستعدادات التي يجب اأن يقوم بها مري�ض ال�سكري اأثناء احلج، كما تناول اأي�سا احلياة املدر�سية للطفل 
امل�ساب بداء ال�سكري. وقد خ�س�ض املركز الوطني لالإعالم والتوعية ال�سحية بالوزارة، اخلط املجاين 
اأو  اأ�سئلة املت�سلني فيما يتعلق مبر�ض ال�سكري وغريه من الأمرا�ض،  رقم )8002494444( لالإجابة عن 

.saudimoh@ اإر�سال اأ�سئلتهم على ح�ساب وزارة ال�سحة يف موقع التوا�سل الجتماعي تويرت

د. محمد
حمزة خشيم
نائب وزير ال�صحة
للتخطيط والتطوير
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عقد بجاكرتا تحت شعار »خير غذاء خير صحة خير أمة«
مؤتمر صحي يوصي بتطوير إنتاج المستحضرات الصي���دالنية واللقاحات

ل���وزراء  الإ���س��الم��ي  للموؤمتر  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  اأق���رت 
ال�صحة يف الدول الأع�صاء حزمة من التو�صيات التي 
م�ستويات  باأعلى  التمتع  يف  اإن�سان  كل  حق  على  اأكدت 
على  متييز  دون  بلوغها  ميكن  التي  ال�سحية  الرعاية 
اأ�سا�ض العرق اأو الدين اأو املعتقد ال�سيا�سي اأو الظروف 

القت�صادية اأو الجتماعية.
الرابعة  ال��دورة  اأقرتها  التي  التو�سيات  و�سملت 
املنعقدة يف جاكرتا خالل الفرتة من 17- 19 ذو احلجة 
1434 املوافق 22 – 24 اكتوبر 2013 حتت �سعار »خري 
غذاء، خري �سحة، خري اأمة« على �ستة حماور رئي�سية 
ملنظمة  ال�سرتاتيجي  العمل  برنامج  يخ�ض  ما  منها 
التعاون الإ�سالمي حول ال�سحة خالل الفرتة 2014–

2023 وتعزيز التعاون يف جمال ال�سحة ومنط احلياة 
ال�سحية والوقاية من الأمرا�ض املعدية وغري املعدية، 
والعتماد على  وتغذيتهم،  والأطفال  الأمهات  و�سحة 
فيها  مبا  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  اإنتاج  يف  النف�ض 
املحتلة  فل�سطني  يف  ال�سحية  والأو���س��اع  اللقاحات، 
واجلولن ال�سوري املحتل، والربامج ال�سحية للحجاج 

واملعتمرين.
اإيالء  على  املنظمة  يف  الأع�ساء  ال��دول  واأك��دت 

الأولوية الق�سوى لق�سايا ال�سحة ومعاجلتها معاجلة 
و�سيا�ساتها  اأنظمتها  تعزيز  خالل  من  و�ساملة  فعالة 
ال�سحة،  جم��ال  يف  الوطنية  وتدخالتها  وبراجمها 
ومنها  لالألفية،  الإمنائية  الأه��داف  اأجل  حتقيق  من 
حول  للمنظمة  ال�سرتاتيجي  العمل  برنامج  اعتماد 

ال�سحة لفرتة 2014–2023 وخطة تنفيذها.
اململكة  مب��ب��ادرة  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركون  ورح��ب 
البالزما  لتفكيك  م�صنع  باإن�صاء  ال�صعودية  العربية 
وحثوا الدول الأع�ساء على ال�ستفادة من هذا املرفق 
تقدمي  اإلى  الأع�ساء  الدول  ودعوا  حاجياتها،  لتلبية 
املنح الدرا�سية يف املجالت الطبية للطلبة من الدول 
الأع�ساء يف منظمة التعاون ال�سالمي، واإلى التفكري 
اأع��داد  يف  احلا�سل  النق�ض  معاجلة  و�سبل  طرق  يف 
يف  الأع�ساء  ال��دول  يف  املوؤهلني  التمري�ض  موظفي 

املنظمة.
بنمط  اخلا�سة  امل��وؤمت��ر  ب��ق��رارات  يتعلق  وفيما 
احلياة ال�سحية والوقاية من الأمرا�ض املعدية وغري 
املعدية، �سدد املجتمعون على �سرورة املوا�سلة وتعزيز 
ومكافحتها،  الأمرا�ض  من  للوقاية  الوطنية  اجلهود 
وتوطيد  ودع��م  املجتمعيني  والدعم  التوعية  وتعزيز 

جهود املراقبة واقتناء اللقاحات الآمنة وذات اجلودة 
اأنظمة  وت��ط��وي��ر  ال���الزم  التمويل  وت��اأم��ني  ال��ع��ال��ي��ة، 
يف  الأع�����س��اء  ال���دول  دع��ت  كما  املنتظم،  التطعيم 
املنظمة اإلى اإطالق حمالت اإعالمية للتوعية من اأجل 
تعزيز اأمناط ال�سحة ال�سليمة والوقاية من الأمرا�ض 
على  قائمة  مبتكرة  و�سائل  با�ستخدام  ومكافحتها 
الأدلة وتنفيذ نهج يقوم على الأدلة )تعزيز ال�سحة، 
القت�سادية  وال��درا���س��ات  الج��ت��م��اع��ي،  الت�سويق 

ال�سلوكية(.
اأ�سار  وتغذيتهم  والأطفال  الأمهات  �سحة  وحول 
 165 جمموع  من  املائة  يف   80 نحو  اأن  اإل��ى  امل��وؤمت��ر 
مليون طفل متقزم يف العامل يعي�سون يف 14 بلدا واأن 
العامل  منظمة  يف  اأع�ساء  البلدان  هذه  عدد  ن�سف 
حيث  متقزم،  طفل  مليون   41 ت�سم  التي  الإ�سالمي 
عدد  تقلي�ض  اأج��ل  من  ال�سعي  على  امل�ساركون  واف��ق 

الأطفال املتقزمني بن�سبة 40 يف املائة بحلول 2025.
منظمة  يف  اأع�ساء  دول  �ست  اأن  امل��وؤمت��ر  وب��نينّ 
10 ب��ل��دان يف العامل  ال��ت��ع��اون الإ���س��الم��ي م��ن اأ���س��ل 
احل��اد،  التغذية  �سوء  م��ع��دلت  يف  ارت��ف��اع��ا  �سجلت 
والطفل  الأم  تغذية  اأهمية  على  امل�ساركون  اأك��د  كما 

أخبار وتقارير
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عقد بجاكرتا تحت شعار »خير غذاء خير صحة خير أمة«
مؤتمر صحي يوصي بتطوير إنتاج المستحضرات الصي���دالنية واللقاحات

الأ�سا�سية يف بلدان  باعتبارها من الق�سايا ال�سحية 
املنظمة يف جمال ال�سحة.

العتماد  اإل��ى  الأع�����س��اء  ال���دول  املنظمة  ودع��ت 
مبا  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  اإنتاج  يف  النف�ض  على 
لتطوير  التدابري  من  مزيد  واتخاذ  اللقاحات،  فيها 
ال�صيدلنية،  للم�صتح�صرات  الوطنية  ال�صناعات 
واللقاحات،  الأدوي���ة  من  منا�سبة  اإم���دادات  و�سمان 
وم��وا���س��ل��ة ت��ط��وي��ر ال�����س��رك��ات ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 
واخلا�ض يف اإنتاج امل�ستح�سرات ال�سيدلنية مبا فيها 

اللقاحات من اأجل تعزيز قدراتها اجلماعية.
واملعتمرين  للحجاج  ال�سحية  ال��ربام��ج  وح��ول 
التي  ال�سحية  للتدابري  تاأييده  عن  امل��وؤمت��ر  اأع��رب 
تتخذها ال�سلطات ال�سعودية، مطالبا الدول الأع�ساء 
كافة مبوا�سلة تعاونها مع اململكة يف هذا ال�ساأن مبا 
يف ذلك التعاون فيما تبذله من جهود ل�سمان التقيد 
الربامج   وو�سع  املتطلبات،  من  وغريها  بالتطعيم 
ل�سمان  منها  كل  بلغات  ال�سحي  التثقيف  ور�سائل 
خالل  ال�سليمة  ال�سحية  باملمار�سات  احلجاج  تقيد 
الأوبئة  تف�سي  ملنع  والعمرة  احل��ج  ملنا�سك  اأدائ��ه��م 

والأمرا�ض املعدية.

د.الخشيم: »الصحة« تقترب
من المعدل األوربي في عدد األسرة

اأن وزارة ال�سحة تقرتب من  اأكد معايل نائب وزير ال�سحة للتخطيط والتطوير الدكتور حممد خ�سيم 
وذلك  ال�سكان  من  األف  لكل  �سرير   3،4 والبالغ  ال�سكان  بعدد  مقارنة  الأ�سرة  عدد  يف  الأورب��ي  املعدل 

بتد�صينها 45 م�ست�سفى خالل العامني املقبلني واجناز 140 م�ست�سفى خالل اخلم�ض الأعوام القادمة .
اأن اأعداد الأ�سرة يف وزارة ال�سحة ي�سهد ارتفاعا ملحوظا خالل ال�سنوات اخلم�ض  واأو�سح معاليه 
1430 نحو 32222 �سرير  املا�سية بدعم كبري من ولة الأمر، يحفظهم اهلل، حيث كان عددها يف عام 
يف 224 م�ست�سفى بينما زاد عدد الأ�سره التابعة لوزارة ال�سحة من 1430 وحتى عام 1435 نحو 38970 
م�صت�صفى،   24 يف  احالل  �سرير  و2537  م�صت�صفى   48 يف  جديد  �سرير   7658 ا�سافة  بعد  وذلك  �سرير 
وكذلك مت اإفتتاح وت�سغيل مدينة امللك عبداهلل الطبية  يف مكة املكرمة والتي تقدم خدمات تخ�س�سية 

ومرجعية متقدمة  من امل�ستوى الرابع.
واأ�ساف معاليه اأن ال�سنوات اخلم�ض املقبلة وحتى عام 1440ه� � 2020م �ست�سهد اململكة ا�سافة كبرية 
يف عدد الأ�سرة لي�سبح اإجمايل عدد الأ�سرة بوزارة ال�سحة نحو 73،678 �سرير يف 357 م�صت�صفى بعد 
ا�ستكمال هذه امل�ساريع وت�سغيلها، وذلك بعد ا�سافة 22،330 �سرير يف امل�ست�سفيات اجلديدة ونحو 6،168 
وهي  الطبية  املدن  ا�سرة  الى  بالإ�سافة  �سرير   28،498 املجموع  لي�سبح  الحالل  م�ست�سفيات  �سرير يف 

6200  �سرير. 
واأ�سار د. خ�سيم اإلى اأن ن�سبة ال�سرر يف الوزارة لكل األف من ال�سكان لهذا العام بلغت نحو  1.29 
لكل الف من ال�سكان اأما ن�سبتها حاليًا يف جميع القطاعات ال�سحية فتبلغ الى 2،1 لكل الف من ال�سكان.

ويف  �سرير   38970 نحو  بلغت  حاليا  ال�سحة  ل��وزارة  التابعة  ال�سرة  اجمايل عدد  اأن  معاليه  واأب��ان 
ليكون   14،165 نحو  بلغت  القطاع اخلا�ض  �سرير ويف   11،043 نحو  بلغت  القطاعات احلكومية الخرى 
ن�سبة  64،188 �سرير وهو ما ميثل  القطاعات ال�سحية نحو  اليوم يف اململكة يف خمتلف  ال�سرر  جمموع 

2.1 لكل الف من ال�سكان.
واأفاد د. خ�سيم ان هذه الن�سبة تعد منخف�سة وتعمل جميع القطاعات لإ�سالحها وحتقيق روؤية الدولة 
طبقا خلطة التنمية العا�سرة، مو�سحا باأن جميع القطاعات ال�سحية يف اململكة مبا فيها وزارة ال�سحة 
�ست�سهد تطورا ملحوظا خالل ال�سنوات اخلم�ض املقبلة وحتى عام 1440 حيث يتوقع ان تبلغ عدد ال�سرة 
التابعة لوزارة ال�صحة نحو 73678 �سرير ويف القطاعات احلكومية  الخرى يتوقع اأن ي�سبح لديها نحو 
26000 �سرير ويف القطاع اخلا�ض �سريتفع عدد الأ�سرة فيها الى 20 الف �سرير لي�سبح متو�سط ما نتوقعه 
ملختلف القطاعات ال�سحية يف اململكة نحو 119،678 �سرير حيث �سريتفع معها ن�سبة الأ�سرة لعدد ال�سكان 

الى 3،4 لكل األف من ال�سكان وهي ن�سبة معقولة ح�سب املعدل الوروبي لل�سرر مقارنة بعدد ال�سكان.
اأن عدد امل�ست�سفيات والأبراج الطبية واملراكز التخ�س�سية التي �سيتم ت�سغيلها وافتتاحها  واأ�ساف 
3،110 �سرير اإحالل  4،890 �سرير جديد و  45 م�ست�سفى �ست�سيف  خالل العام احلايل والذي يليه هي 

مبجمل 8 الف �سرير.
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ُيحتفل باليوم العاملي لل�سكري يف 14 نوفمرب من كل عام، وهو تاريخ حدده 
العاملية، لإحياء ذكرى  لل�سكري ومنظمة ال�سحة  كل من الحتاد الدويل 
اكت�ساف مادة  اأ�سهم مع �سارلز بي�ست يف  الذي  بانتني  ميالد فريديريك 
مر�سى  لبقاء  �سرورية  باتت  التي  امل��ادة  وهي  1922م،  عام  الأن�سولني 

ال�صكري على قيد احلياة.
ال�سحي  الوعي  تعزيز  اإلى  لل�سكري  العاملي  باليوم  الحتفال  ويهدف 
بهذا  لالإ�سابة  م�ستقبال  معر�ض  �سخ�ض  كل  اأو  بال�سكري  مري�ض  لكل 
املر�ض، وتقدمي اأف�سل ما ميكن تقدميه من اخلدمات ال�سحية والتثقيفية.

األهداف

احلكومات  ت�سجيع  كذلك  لل�سكري  العاملي  باليوم  الحتفال  اأه��داف  من 
ال�سكري  مر�ض  على  وال�سيطرة  الوقاية  �سيا�سات  وتنفيذ  تعزيز  على 
ال�صكري  مر�ض  ملكافحة  الوطنية  امل��ب��ادرات  ون�صر  ودع��م  وم�صاعفاته، 
وم�ساعفاته، وتو�سيح اأهمية التثقيف القائم على الأدلة يف عالج مر�ض 
بالعالمات  الوعي  ل��زي��ادة  اإ�صافة  م�صاعفاته،  من  والوقاية  ال�صكري 
التحذيرية لالإ�سابة مبر�ض ال�سكري وت�سجيع الت�سخي�ض املبكر، وتعزيز 
اأو  العمل للحد من عوامل اخلطر ملر�ض ال�سكري من النوع الثاين، وملنع 

تاأخري م�ساعفات مر�ض ال�سكري.

أهمية المناسبة

اأنحاء العامل، ومن  اأكرث من 220 مليون ن�سمة يف جميع  ي�صيب ال�صكري 
املرجح اأن يزداد هذا العدد بن�سبة تفوق ال�سعف بحلول عام 2030 اإذا مل 
تتخذ اأي اإجراءات للحيلولة دون ذلك، و80% من وفيات ال�سكري حتدث يف 
البلدان املنخف�سة واملتو�سطة الدخل، وت�سعى وزارات ال�سحة يف اململكة 
العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي اإلى اإذكاء الوعي العاملي بخطورة 
داء ال�سكري ومبعدلت وقوعه التي ما فتئت تزداد يف �ستى اأنحاء العامل 

وبكيفية الوقاية من املر�ض يف معظم احلالت.

الفئات المستهدفة

وذويهم،  ال�سكري  مر�سى  من  كل  توعية  اليوم  بهذا  الحتفال  ي�ستهدف 
اإ�سافة  ال�سكري،  ال�سحيني ملر�ض  واملثقفني  ال�سحية،  القرارات  و�سناع 

جلميع �سرائح املجتمع.

لنحمي مستقبلنا

»لنحمي  �سعار  حتت   2013 لعام  لل�سكري  العاملي  باليوم  الحتفال  مت 
م�ستقبلنا(، و�ساركت وزارات ال�سحة يف اململكة العربية ال�سعودية ودول 
الوقاية من الإ�سابة  اخلليج العربية بتفعيل هذا الحتفال، وذلك بهدف 
مبر�ض ال�سكري اأو تاأخري ظهوره على الأقل من خالل اتباع نظام غذائي 
يف  ال��وزن  على  واحلفاظ  بانتظام،  البدين  الن�ساط  وممار�سة  �سحي، 
حدوده الطبيعية، كما اأن جتنب تعاطي التبغ ي�سهم باإذن اهلل يف الوقاية 

من ال�سكري من النوع لثاين اأو تاأخري ظهوره.

إعداد الصيدالنية:

أمل بنت معاوية 
أبوالجدائل
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ال��دك��ت��ور علي  ال��ك��وي��ت��ي،  ال�سحة  وزي���ر  م��ع��ايل  ك��رم 
حل�صولها  وذل��ك  ال�صعودية،  ال�صحة  وزارة  العبيدي 
على املركز الأول يف م�سابقة جائزة التميز اخلليجي يف 
جمال الإعالم ال�سحي فرع املل�سق التوعوي، واملركز 
بفرع  الثالث  واملركز  الإلكرتونية،  الأعمال  فرع  الأول 
التنفيذي  املكتب  ينظمها  التي  التلفزيونية،  الر�سالة 
جمال  يف  التعاون  جمل�ض  لدول  ال�سحة  وزراء  ملجل�ض 
املحلية  ال��دار  �سركة  مع  بالتعاون  ال�سحي  الإع���الم 

للعالقات العامة. 
على  العام  امل�سرف  ال�سحة  وزير  م�ست�سار  وعرب 
ال�سحية  والتوعية  والعالقات  لالإعالم  العامة  الإدارة 
ملعايل  وتقديره  �سكره  عن  املرغالين  خالد  الدكتور 
الدعم  على  الربيعة  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر 
الذي يجده مركز النتاج الإعالمي بالوزارة مما اأ�سهم 
توجهات  مع  تتما�سى  توعوية  برامج  واإنتاج  اإع��داد  يف 
الوعي  وتعزيز  التوعوية  الأن�صطة  تفعيل  نحو  ال��وزارة 

ال�صحي لدى اأفراد املجتمع كافة.
ال��دار  »�سركة  ل�  التنفيذي  املدير  اأك��د  جهته  من 
ما  اأن  م��راد،  ندمي  الأ�ستاذ  العامة«  للعالقات  املحلية 

»الصحة« تحصد جائزة التميز الخليجي
لفرعي الملصق التوعوي واألعمال اإللكترونية

ال�سحي  للتثقيف  اخلليجي  التميز  جائزة  به  حتظى 
من دعم وتوجيهات معايل وزير ال�صحة الدكتور عبد 
ال�سحة  اأن تكتمل منظومة  الربيعة وحر�سه على  اهلل 
بالتوعية من خالل ال�سراكة مع و�سائل الإعالم يف دول 
ال�سامي  امل�سعى  لتحقيق  خطوة  �سوى  لي�ست  املجل�ض 

نحو التميز يف اخلدمات ال�صحية.
املحلية  ال����دار  »���س��رك��ة  ح��ر���ض  اأن  ع��ل��ى  و���س��دد 
اجلائزة  ودميومة  ا�ستمرارية  على  العامة«  للعالقات 
اإع��الم  اإل��ى  املجتمع  بحاجة  ال��ت��ام  اإميانها  م��ن  نابع 
يف  والعلمي  املهني  احل��راك  نه�سة  يواكب  متخ�س�ض 
التام  ال�سركة  ا�ستعداد  اإلى  م�سريًا  ال�سحي.  املجال 
اقت�ست  ما  متى  جمالتها  وتو�سيع  اجلائزة  لتطوير 

احلاجة اإلى ذلك.
وكانت جلنة حتكيم اجلائزة ا�ستعر�ست الأعمال 
 )38( منها  ا�ستبعد  م�ساركة   )111( بعدد  امل�صاركة 
عليها  الإط��الع  مت  التي  الأعمال  بلغت  فيما  م�ساركة، 

وم�صاهدتها )73(عمال.
روح  تنمية  من  تنطلق  اجلائزة  اأه��داف  اأن  يذكر 
جمال  يف  واملهتمني  العاملني  ل��دى  والإب���داع  البتكار 

ال�سحي على م�ستوى دول  والإعالم  ال�سحية  التوعية 
يف  الإ�سهام  على  املبدعني  وت�سجيع  التعاون،  جمل�ض 
اأف��راد  يف  التاأثري  طريق  عن  ال�سحة  وتعزيز  الوقاية 
ال�سلوكيات ال�سحية  وفئات املجتمع وحثهم على تبني 
ال�سليمة، وجذب انتباه املوؤ�س�سات الإعالمية احلكومية، 
اخلا�سة،  الإعالمية  املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  وتعزيز 
وتطوير  تنمية  اإل��ى  الهادفة  املتميزة  اجلهود  ودع��م 
املجل�ض،  دول  م�ستوى  على  ال�سحية  التوعية  برامج 
التوعية  جمال  يف  العاملني  مهارات  وتطوير  وحت�صني 
الفاعلة  واملبادرات  الرائدة  اجلهود  واإبراز  ال�سحية، 
التوعية  جم��ال  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  ل��دى 
اخلليجي،  امل��واط��ن  �صحة  تعزيز  اأج��ل  من  ال�صحية 
للخطط  ال�سرتاتيجية  الأه����داف  لتحقيق  وال�سعي 
الكوادر  وت�صجيع  املجل�ض،  دول  م�صتوى  على  ال�صحية 
الإعالمي  املجال  يف  والإتقان  الإب��داع  على  اخلليجية 
يف  املتميزة  وال��ك��ف��اءات  امل��واه��ب  وتقدير  ال�سحي، 
بني  املناف�سة  روح  واإذك��اء  ال�سحي،  الإعالمي  املجال 
قاعدة  وتوفري  ال�سحي،  الإع��الم  و�سائل  يف  العاملني 

علمية من املواد الإعالمية ال�صحية.
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تجديد أقسام التعقيم 
لقرابة 35 مستشفى حسب

المعيار العالمي الجديد

اأكد وكيل الوزارة لالإمداد وال�سوؤون الهند�سية  الدكتور 
�سالح بن فهد املزروع اأنه مت خالل العام املا�سي 1434 
اإجمالية  وبقيمة  مناف�سة   313 واإج��ازة  وطرح  مراجعة 
برنامج  خ���الل  م��ن  ري����ال(   7،120،000000( تبلغ 

التجهيز الإلكرتوين.
حققت  ال�سحة  وزارة  اأن  اإل��ى  امل��زروع  د.  واأ���س��ار 
 ،1434 املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  الجن���ازات  م��ن  العديد 
والتحليل  واملناف�سات  الطلبات  برنامج  تطبيق  مت  حيث 
الأولية  الرعاية  ومراكز  م�ست�سفيات  الإلكرتوين جلميع 
العامة  الإدارة  م��ن  وب��دع��م  ذات��ي��ة  بجهود  ب���ال���وزارة 
على  نوعه  من  الأول  الربنامج  يعترب  حيث  للتجهيزات 
اجلهود  و�سمن  باململكة  ال�سحية  القطاعات  م�ستوى 
لتحويل معظم اأعمال الإدارة العامة للتجهيزات اإلى )ل 
املناطق  جميع  مع  التكامل  على  العمل  ويجري  ورقية( 
لتتخل�ض  لحتياجاتهم  الطبي  التخطيط  لع��ت��م��اد 
يتعلق  فيما  واملخاطبات  الورقية  الطلبات  من  ال��وزارة 

بطلب جتهيزات معينة. 

وبني د. امل��زروع اأنه يف جمال �سرعة الإجن��از فقد 
�سعة  لأكرب  امل�ست�سفى  اإعداد وجتهيز  زمن  اخت�سار  مت 
معيار  اعتماد  مت  كما  دقائق،   3 اإل��ى  اأ�سابيع  ع��دة  من 
التجهيز جلميع امل�ست�سفيات )50 - 100 - 200 - 300 
- 400 - 500( مبختلف تخ�س�ساتها العامة والنف�سية 
بندا من   2،719 تكويد  اأنه مت  والأطفال، لفتا  والولدة 
بنود التجهيز، بعد اأن كانت قبل �سنتني 600 بندا فقط.

 %30 ب��واق��ع  ال��ع��دد  زي���ادة  مت  اأ�سهر  �ستة  وخ���الل 
متاحة  ال���وزارة  تعدها  التي  املوا�صفات  جميع  وو�صع 
جلميع ال�سركات واملوؤ�س�سات على مدار العام من خالل 
الربنامج الإلكرتوين حيث يجري ا�ستالم اعرتا�ساتهم 
عليها والعمل على تطويرها مبا يتنا�سب وحاجة املر�سى 

بوزارة ال�صحة.
الفني  التحليل  اإج��ازة  مت  باأنه  امل��زروع  د.  واأو�سح 
لتجهيز 20 م�صت�صفى للبدء يف جتهيزها وهي م�صت�صفيات 
)100( �سرير يف �سباء واأملج وخيرب وم�ست�سفى �سعود 
 )500( النف�سية  وم�ست�سفى  �سرير   )200( جلوي  بن 
و  �سرير   )300( جدة  �سرق  وم�ست�سفى  بالدمام  �سرير 
في�سل  امللك  وم�ست�سفى  �سرير   )50( م�صت�صفيات   10
والربج  بالزاهر  عبدالعزيز  امللك  وم�ست�سفى  بال�س�سة 

د. المزروع: طرح وإجازة 313 منافسة
عبر برنامج التجهيز االلكتروني

دالل العقدة
خمتلفة  م�ست�سفيات   9 ط��رح  مت  ب��ج��دة.  كما  الطبي 
)جن��ران،  �سرير   200 نف�صية  ال�صعات 4 م�صت�صفيات 
تبوك، حائل، اخلرج ( و4 م�صت�صفيات عامة  100 �سرير 
رفيدة(  اأح��د  العاليا،  �سبت  اجل���وى،  عيون  )الليث، 

وم�صت�صفى امللك في�صل بالأح�صاء 200 �سرير .
العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  اأن��ه  امل��زروع  د.  واأب��ان 
ملكافحة عدوى املن�ساآت ال�سحية فقد مت جتديد اأق�سام 
العاملي  املعيار  ح�صب  م�صت�صفى   35 التعقيم  لقرابة 
 40 ل��ع��دد  اأخ���رى  مناف�سات  ط��رح  وك��ذل��ك  اجل��دي��د، 
م�ست�سفى وجاري النتهاء من جلانها الفنية خالل ب�سع 

اأ�سابيع.
لالأجهزة  العاملية  ال�سعودية  املكتبة  تنفيذ  مت  كما 
 3،360 وعدد  منتج   23،000 من  تتكون  والتي  الطبية 
بعد  بالعامل  مكتبة  اأك��رب  ثاين  لت�سبح  �سانعة  �سركة 
اأت��ان��ي��ا الأم��ري��ك��ي��ة، وه���ي حم��دث��ة مبنتجات  ���س��رك��ة 
اأعمارها اأقل من 10 �سنوات واخلطة اأن ت�سبح املكتبة 
م�صتوى  على  الأول��ى  ال�صحة  وزي��ر  معايل  من  وبدعم 
اأنه مت ربط عدد كبري  �سهر، م�سريا   18 العامل خالل 
برنامج  عرب  وموؤ�س�سة(  �سركة   550( امل��وردي��ن  من 

التجهيز الإلكرتوين.
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ال�سحة  وزارة  تعتزم 
مراكز  خم�سة  اإن�ساء 
لل�سمنة منها مركزان 
ال��ري��ا���ض  م��دي��ن��ة  يف 
من  ك���ل  يف  وم���رك���ز 
جدة والدمام وع�سري، 
مرجعا  لتكون  وذل��ك 
حالت  لعالج  رئي�سا 
من  املفرطة  ال�صمنة 
اأف�سل  ت��وف��ري  خ���الل 
ال�����ص��ب��ل ال��ع��الج��ي��ة 
ب�����س��ك��ل ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
خمتلف احلالت التي 
املر�صى  منها  يعاين 

يف اململكة.
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  العالجية  للخدمات  ال����وزارة  وك��ي��ل  واأك���د 
و�سيا�سات  املخططات  و�سع  على  حاليا  تعمل  ال��وزارة  اأن  احلمي�سي، 
العمل الالزمة لهذه املراكز، و�سيتم اإدراجها يف ميزانيتها للعام القادم 
من  تعاين  التي  احل��الت  من  الكثري  عالج  يف  لالإ�سهام   ،1437-1436
عن  البحث  من  بدل  ال�صمنة  من  النادرة  احل��الت  اأو  املفرطة  ال�صمنة 
عالج تلك احلالت خارج اململكة والتي قد يتعذر نقلها ل�سعوبة ذلك اأو 

خطورته على مر�سى ال�سمنة.
الك�سف  باإجراء  �ستقوم  ال�سمنة  مراكز  اأن  احلمي�سي  د.  واأو�سح 
ال�صريري والفح�ض الطبي لتحديد م�صببات ال�صمنة واإجراء الفحو�صات 
التي  اخلا�سة  الأجهزة  جميع  توفري  اإلى  بالإ�سافة  املختلفة،  املخربية 
خمتلف  م��ع  وتتما�سى  ال�سمنة  مر�سى  ح��الت  خمتلف  م��ع  تتنا�سب 
�سيتم  كما  منها.  النادرة  احل��الت  وحتى  الزائدة  والأوزان  الأحجام 
ة  توفري العديد من الأجهزة الطبية اخلا�سة كالرافعات الطبية والأ�سرنّ
املتحركة  الكرا�سي  اإلى  اإ�سافة  الزائدة،  الأوزان  تتحمل  التي  اخلا�سة 

املخ�س�سة جلميع مر�سى ال�سمنة وتتنا�سب مع اأحجامهم واأوزانهم.
التي  العالجية  اخل��دم��ات  �ستوفر  ال�سمنة  م��راك��ز  اأن  واأ���س��اف 
يحتاجها املر�سى ب�سكل كامل ومن خالل مراحل متتابعة للحفاظ على 
�سحة املري�ض عند اإنقا�ض وزنه، كما �ستقوم هذه املراكز بو�سع الربامج 
حدة  على  مر�سية  حالة  لكل  الأن�سب  والريا�سية  وال�سلوكية  الغذائية 

وبال�سكل الذي يتنا�سب مع كل حالة.
واأ�سار د. احلمي�سي اإلى اأن وزارة ال�سحة حتر�ض على توفري رعاية 
�سحية �ساملة ومتكاملة جلميع املر�سى ومنهم مر�سى ال�سمنة، وت�سعى 
ال�ست�ساريني يف  باأف�سل  ال�ستعانة  اإلى  املراكز  هذه  الوزارة من خالل 
جمال ال�سمنة من جراحة مناظري وباطنية واأخ�سائي العالج ال�سلوكي 
والتغذية والتمارين الريا�سية، وذلك لتوفري خمتلف الأ�ساليب والطرق 
احللول  كافة  تقدمي  اإل��ى  بالإ�سافة  ال�سمنة،  ملعاجلة  عامليا  املعتمدة 
جراحات  باإجراء  والقيام  املر�سية،  احل��الت  كافة  لتالئم  واخليارات 
لتلك  خ�سي�سا  م�سممة  عمليات  غرف  يف  التقنيات  باأحدث  ال�سمنة 

الفئة من املر�سى.
جتدر الإ�سارة اإلى اأن اململكة ت�سم ن�سبة عالية من حالت ال�سمنة 
يوؤكد  ما  �سنة   25-10 بني  ما  الأعمار  يف  وبالذات   %40 اإل��ى  ت�صل  قد 
ال�سحية  القطاعات  خمتلف  من  مت�سافرة  توعوية  جلهود  احلاجة 
اإ�سافة  خماطرها  من  والتحذير  منها  للتقليل  والتعليمية  والغذائية 
الن�ساطات  اأو  الغذاء  يخ�ض  فيما  �سواء  وتعاونها  الأ�سرة  م�ساركة  اإلى 

الريا�صية واحلركية.

الصحة تنشئ خمسة 
مراكز للسمنة المفرطة
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خا�سة  �سحية  من�ساأة   )24( ال�سحة  وزارة  اأغلقت 
اململكة  مناطق  من  عدد  يف  �سيدلنية  من�ساآت  و)10( 
خالل �سهر حمرم لعام 1435ه�، وذلك ب�سبب خمالفتها 
على  ر�سدت  التي  املخالفات  عدد  بلغ  فيما  لالأنظمة، 
خم��ال��ف��ات،   )103( اخل��ا���س��ة  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات 
ع��دد  اأم���ا  خم��ال��ف��ة.   )213( ال�سيدلنية  وامل��ن�����س��اآت 
املخالفات التي ر�سدت على الكوادر الطبية اأو الفنية من 
جلان املخالفات الطبية والهيئات ال�سحية ال�سرعية فقد 

بلغ )90( خمالفة خالل نف�ض الفرتة.

في إطار متابعتها لخدمات القطاع الصحي الخاص

إغالق 34 منشأة صحية وصيدالنية مخالفة
وثمن وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون القطاع ال�سحي 
اخل��ا���ض ال��دك��ت��ور علي ال����زواوي ال���دور ال��ف��ع��ال ال��ذي 
ال�سريك  باعتباره  اخلا�ض  ال�سحي  القطاع  به  يقوم 
العاملني  ال�سحية، وحث  الأ�سا�سي يف تقدمي اخلدمات 
يف هذا القطاع على م�ساعفة اجلهد لالرتقاء مب�ستوى 
ومبا  واملقيمني،  للمواطنني  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات 
العمل ال�سحي يف اململكة يف ظل  ي�سهم يف دفع م�سرية 
اهلل  يحفظه  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  حكومة  دع��م 

لالرتقاء مب�ستوى اأداء املرافق ال�سحية.
جلانها  عرب  ال��وزارة  ا�ستمرار  اإل��ى  واأ�سار 
املختلفة يف املتابعة والإ�سراف على ما يقدم يف 
القطاع ال�سحي من خدمات والتاأكد من التزام 
املطلوبة،  واملوا�سفات  بال�سرتاطات  اجلميع 
لهذه  وامل��راج��ع��ني  امل��ر���س��ى  يكفل خ��دم��ة  ومب��ا 
ج��ودة  ذات  �سحية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  املن�ساآت 

عالية تلبي احتياجاتهم ال�صحية.
ال�سوؤون  مديريات  اأن  ال���زواوي  واأ���س��اف 
على  ت�سرف  اململكة  مناطق  جميع  يف  ال�سحية 
 )2000( اإلى  اإ�سافة  خا�ض  م�ست�سفى   )130(
لفتا  �سيدلية،  و)7000(  طبية  عيادات  جممع 
يبلغ  اأن عدد املمار�سني يف القطاع اخلا�ض  اإلى 

وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير  �سحي.  ممار�ض   )98000(
يف  الأداء  م�ستوى  عن  م�سوؤوليتها  واق��ع  وم��ن  ال�سحة 
القطاع ال�سحي اخلا�ض، تويل جانب املراقبة والتفتي�ض 
واللوائح  الأنظمة  اأحكام  للتاأكد من تطبيق  بالغة  اأهمية 
املقدمة  اخل��دم��ة  وم��اأم��ون��ي��ة  �سالمة  على  للمحافظة 
طريق  عن  الدورية  املتابعة  خالل  من  وذلك  للمري�ض، 
عن  اأو  ال�سحية  ال�سوؤون  مديريات  يف  التفتي�ض  جل��ان 
طريق اجلولت املفاجئة اأو بناء على تعاون املواطنني اأو 
عرب البوابة الإلكرتونية للوزارة من خالل �سوت املواطن:

www.moh.gov.sa
اأو الفاك�ض )0112124196(.

وت��ت��خ��ذ ال�����وزارة ال��ع��ق��وب��ات ال��الزم��ة ع��ل��ى جميع 
املخالفات �سواء بالغرامات املالية اأو الإيقاف عن العمل 
اأو �سحب الرتخي�ض اأو الإغالق املوؤقت اأو النهائي، ومنها 
وال�سيدليات  اخلا�سة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  يخ�ض  ما 
ت�صل  وق��د  ال�صحية،  املهن  مب��زاول��ة  يتعلق  م��ا  ومنها 
ومنعه  البالد  عن  املخالف  ال�سحي  املمار�ض  اإبعاد  اإلى 
الوزارة  جدية  حول  حقيقيا  موؤ�سرا  لتعطي  العودة،  من 
اأي  ومعاجلة  �سبط  ال�سحية  يف  ال�سوؤون  ومديريات 
ق�سور يف اخلدمة ال�سحية املقدمة يف القطاع ال�سحي 

اخلا�ض.
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ا�ستمرارا للدعم الالحمدود الذي حتظى به اخلدمات 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة  لدن  من  ال�سحية 
اهلل،  �سعود،  حفظه  اآل  عبدالعزيز  بن  امللك عبداهلل 
مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  ال�سحة  وزارة  ج��ه��ود  اإط���ار  ويف 
املرافق ال�صحية وتلبية احتياجات املواطنني ال�صحية، 
فقد قامت الوزارة با�ستحداث »برنامج الطب املنزيل« 
وال��ذي   ،1430 ع��ام  ال�سحة   وزي��ر  معايل  من  بقرار 
من  اإقامتهم  اأماكن  يف  للمر�سى  �سحية  رعاية  يقدم 
وفق  امل�ست�سفى  من  ينطلق  موؤهل  طبي  فريق  خ��الل 
ويقوم  املري�ض  حاجة  ح�سب  حم��دد  زي��ارات  برنامج 
بتوفري خدمات �سحية منزلية مي�سرة وكرمية للمر�سى 
املحتاجني لتلك اخلدمة وتعزيز م�ساهمة اأ�سر املر�سى 
يحفظ  ب�سكل  عافيتهم  ل�ستعادة  مر�ساهم  متابعة  يف 

كرامتهم ويعزز �سعورهم بالأمان والطمئنان.
كما يوفر الربنامج رعاية �سحية ومتابعة م�ستمرة 
ال��و���س��ول  ي�ستطيعون  ل  ال��ذي��ن  للمر�سى  و���س��ام��ل��ة 
خالل  م��ن  اإقامتهم،  اأم��اك��ن  يف  ال�سحية  للمن�ساآت 
الطبيب  م��ع  م�صتمر  وبتن�صيق  م���درب  �صحي  ف��ري��ق 
التي  ال�سحية  للرعاية  مكمال  ج��زءا  لتكون  املعالج، 

حاجتهم  ا�ستمرار  م��ع  بامل�ست�سفى  للمر�سى  تقدم 
متكامل  نظام  �سمن  وذل��ك  متري�سية،  طبية  لرعاية 
من  يتكون  عمل  فريق  خ��الل   ومن  ال�سحية  للرعاية 
طبيب وطاقم متري�سي وفني عالج طبيعي واأخ�سائي 
بتقييم  العمل  فريق  ويقوم  �سحي.  ومثقف  اجتماعي 
احلالة ال�سحية لكل مري�ض ب�سكل كامل قبل خروجه 
من امل�ست�سفى للوقوف على و�سعه ال�سحي والجتماعي 
والتاأكد من �سالمة البيئة يف املنزل وقدرة العائلة على 

توفري مناخ مالئم لرعاية املري�ض يف مكان اإقامته.

تعريف البرنامج

الطبية  واخل����دم����ات  الأن�����ص��ط��ة  م���ن  ه���و جم��م��وع��ة 
)عالجية، وقائية، توعوية، تاأهيلية، واجتماعية( تقدم 
لفئات معينة من املر�سى بني اأهليهم وذويهم يف اأماكن 
خالل  من  حم��ددة،  عمل  واآلية  معايري  وفق  اأقامتهم، 

فريق طبي موؤهل لهذا الغر�ض.

الرؤية

العربية  باململكة  واملحافظات  املناطق  جميع  تغطية 
ال�صعودية باخلدمات ال�صحية.

نفذ 500 ألف زيارة عام 1434
برنامج الطب المنزلي.. الواقع والتطلعات

الرسالةد. عائشة إبراهيم الصغير *

تقدمي اأجود اأنواع الرعاية ال�سحية ال�ساملة وامل�ستمرة 
الإ�سالمية  القيم  اإط��ار  يف  اإقامته  مكان  يف  للمري�ض 

والعادات والتقاليد.

األهداف

للمري�ض  ال�سحية  اخلدمة  لتقدمي  الربنامج  يهدف 
ميكن  التي  اخلدمات  حتددها  التي  الطبية  باملعايري 
تقدميها باملنزل وبتعاون وثيق بني الطبيب والتمري�ض 
الجتماعي  والأخ�سائي  الطبيعي  العالج  واأخ�سائي 
ال�سحية  احلالة  خل�سائ�ض  طبقا  ال�سحي،  واملثقف 
ميكن   بحيث  موثقة  واإج���راءات  وب�سيا�سات  للمري�ض 
جلميع مقدمي اخلدمة توفري جميع النظم التي ت�سمن 

ر�سا املري�ض واأ�سرته.

الفئات المستهدفة

ي�ستهدف برنامج الطب املنزيل تقدمي رعاية للمر�سى 
ملر�سى  تلطيفية  ورع��اي��ة  اجل��راح��ي��ة،  العمليات  بعد 
املر�سى  ورعاية  منها،  امليئو�ض  واحل��الت  ال�سرطان 
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األرقام تتحدث

بلغ العدد الإجمايل الرتاكمي للم�ستفدين من خدمات 
العام  1434ه����  نهاية  حتى  تاأ�سي�سه  منذ  الربنامج 
اأكر  خ��الل  من  مري�ض  األ��ف   32 من  اأك��ر  املن�سرم 
من 500 األف زيارة، ومثلت الأمرا�ض املزمنة )�سكر، 
�سغط، قلب( وم�ساعفاتها 25% من اإجمايل احلالت، 
واجللطات  الع�سبي  اجلهاز  اإ�سابات  جمموعة  تلتها 
النف�صية  الأمرا�ض  وجمموعة   ،%23 بن�سبة  الدماغية 
بن�سبة  ال�سيخوخة  واأمرا�ض   ،%18 بن�صبة  والع�صبية 
ال�سريرية  والتقرحات  اجل���روح  جمموعة  ث��م   ،%12
جمموعة  وج����اءت   ،%8 بن�سبة  ال�����س��ك��ري��ة  وال���ق���دم 
وبلغت  املنظومة  يف  ن�سبة  باأقل  ال�سرطانية  الأمرا�ض 

2% من اإجمايل احلالت.

التطلعات المستقبلية

الأهداف  من  جمموعة  لتحقيق  ال�سحة  وزارة  تتطلع 
ت�سمل  املنزيل  الطب  لربنامج  امل�ستقبلية  والتطلعات 
يف  للربنامج  املطبقة  امل�ست�سفيات  ع��دد  يف  التو�سع 
لتغطية  امليدانية  الفرق  عدد  وزي��ادة  املناطق،  جميع 
احتياجات اململكة، وزيادة القوى العاملة يف الربنامج، 
الرعاية  اأن���واع   اأج��ود  تقدمي  يف  لال�ستمرار  اإ�سافة 
كفاءة  اأف�سل  وحتقيق  للمر�سى،  املنزلية  ال�سحية 

وظيفية للفريق وتو�سيع برامج التدريب.

* استشارية طب األسرة والمجتمع
مستشارة برنامج الطب المنزلي للتدريب والتطوير بالوزارة
أستاذ إكلينيكي مساعد في كلية الطب بجامعة الملك سعود

خدم البرنامج 32 ألف 
مريض العام الماضي 

ومثلت األمراض المزمنة 
25% من الحاالت

ورعاية  ال��راأ���ض،  واإ���س��اب��ات  ال�سيارات  ح���وادث  بعد 
ال�سحة العقلية، وكذلك رعاية اإعادة التاأهيل والعالج 
اإ�صافة  املزمنة،  احل��الت  مر�صى  ورعاية  الطبيعي، 
من  يعانون  الذين  الفرا�ض  طريحي  باملر�سى  للعناية 
قرح الفرا�ض، ورعاية مر�سى م�ساكل اجلهاز التنف�سي، 
واإر�ساد جرحى ال�سكر، وتقدمي اخلدمات الجتماعية.

معايير قبول المرضى

يتم طلب حتويل املري�ض للطب املنزيل من قبل الطبيب 
املري�ض  يكون  اأن  منها  مبعايري  امل�ست�سفى  يف  املعالج 
واأن  املنزيل،  الطب  لربنامج  امل�ستهدفة  الفئات  من 

تكون امل�سافة بني منزل املري�ض وامل�ست�سفى يف حدود 
)50( كم ول تزيد فرتة الو�سول عن 30 دقيقة، اإ�سافة 
ملوافقة رب الأ�سرة )�ساحب املنزل( على زيارة الفريق 
منزلية  بيئة  وتوفر  ال��زي��ارات،  ج��دول  ح�سب  الطبي 
منا�سبة لتقدمي الرعاية ال�سحية املنزلية، ووجود من 

يقوم برعاية املري�ض من اأ�سرته ب�سفة دائمة.
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بتكلفة تجاوزت 800 مليون ريال 
الصحة تعالج 1833 مريضا 

في الخارج عام 2012
من  املحولني  املر�سى  ع��الج  تكلفة  اإج��م��ايل  بلغ 
وزارة ال�سحة للعالج يف اخلارج خالل عام 2012 
الرعاية  تلقوا  حيث  ري���ال(   813.662.113(
الطبية يف م�صت�صفيات الوليات املتحدة الأمريكية 

وبريطانيا واأملانيا اإ�سافة اإلى �سنغافورة وال�سني.
وامللحقيات  الطبية  الهيئات  عام  مدير  واأك��د 
امل�سعل  عبداهلل  م�سعل  الدكتور  بالوزارة  ال�سحية 
وتوفري  ال�سحية  اخلدمات  بتقدمي  الوزارة  التزام 
الرعاية الطبية ملحتاجيها، وفقا لالأعراف الطبية 
احل��الت  ع��الج  حيال  املتبعة  واللوائح  والأنظمة 

املر�سية، �سواء داخل اململكة اأو خارجها.
اآلية ومنهجية  اإلى اأن الوزارة تعمل وفق  ولفت 
الوطن،  اأبناء  بني  وامل�ساواة  العدالة  حتقق  علمية 
الطبي  وال��راأي  ال�سحية  احلالة  هو  الفي�سل  واأن 
ال���وزارة  اأن  اإل��ى  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  م�سريا  البحت، 
تقدر و�سع املري�ض وتبذل ق�سارى جهدها لتحقيق 

رغبته يف العالج.
و�سبكات  الإع��الم  و�سائل  يف  ين�سر  ما  وح��ول 
للحالت  العالج  طلبات  عن  الجتماعي  التوا�سل 
تفا�سيل  امل�سعل  الدكتور  اخلارج، بني  يف  املر�سية 
املر�سية  احل���الت  م��ع  للتعامل  املعتمدة  الآل��ي��ة 
اململكة،  خ��ارج  العالج  يف  اأ�سحابها  يرغب  التي 
�سامية كرمية،  اأوامر  على  بناء  يتم  ذلك  اأن  واأكد 
من  امل��ك��ون��ة  العليا  الطبية  الهيئة  م��ن  ب��ق��رار  اأو 
ال�سحية  القطاعات  م��ن  �سعوديني  ا�ست�ساريني 
بوزارة  الطبية  املختلفة وهي: اخلدمات  احلكومية 
الدفاع، ال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�ض الوطني، 
اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية، م�ست�سفى امللك 
امل�ست�سفيات  الأبحاث،  ومركز  التخ�س�سي  في�سل 

اجلامعية، وزارة ال�سحة.
اأع�ساء  ال�ست�ساريني  اأن  اإل��ى  امل�سعل  ولفت 
احلالة  ب��درا���س��ة  ي��ق��وم��ون  العليا  الطبية  الهيئة 
للحالة  العالج  توافر  وم��دى  للمري�ض،  ال�سحية 
املري�ض  حاجة  وم��دى  ع��دم��ه،  م��ن  اململكة  داخ��ل 
موؤكدا  ب��اخل��ارج،  للعالج  اإر�ساله  من  وا�ستفادته 
اأن القرار طبي بحت ومبني على احلالة ال�سحية 

للمري�ض وفر�ض العالج وال�سفاء باإذن اهلل.
واأ�ساف امل�سعل: يف حال �سدور القرار باإر�سال 
من  ال�سحة  وزارة  تقوم  اململكة،  خ��ارج  املري�ض 
بالتن�سيق  اململكة  ال�سحية خارج  امللحقيات  خالل 
اخل���ارج،  يف  وامل�ست�سفيات  الطبية  امل��راك��ز  م��ع 

والإفادة مبوعد اإر�سال املري�ض، ويتطلب ذلك ورود 
موافقة وموعد للمري�ض من امل�ست�سفى املحال اإليه، 
واأن يكون املوعد مع الطبيب املطلوب الذي �سيقوم 
الوقت  بع�ض  يتطلب  الأمر  وهذا  احلالة،  مبعاجلة 
املطلوب  الطبيب  فورية مع  ل�صعوبة حجز مواعيد 
ملعاجلة احل��ال��ة؛ ن��ظ��را لرت��ب��اط ه���وؤلء الأط��ب��اء 
الأط��ب��اء  م��ن  لكونهم  م�سبقا  جم��دول��ة  مب��واع��ي��د 
يكون  اأن  اأو  م�سبقا،  جداولهم  امل�سغولة  املتميزين 
املطلوب تخ�س�سا نادرا ل يتوافر اإل يف عدد قليل 

من امل�صت�صفيات العاملية.
للمري�ض  ال�سحية  احل��ال��ة  ك��ان��ت  ح��ال  ويف 
نقل  وتتطلب  خا�سة  عناية  اإل���ى  وحت��ت��اج  خ��ط��رة 
م�سعل  ال��دك��ت��ور  اأك���د  الطبي،  ب��الإخ��الء  املري�ض 
اأ�سعب  يكون  احلالة  ه��ذه  يف  الو�سع   اأن  امل�سعل 
عامليا،  عليها  متعارف  طبية  تنظيمية  لأ���س��ب��اب 
لتلك  �سرير  وتوافر  قبول  على  احل�سول  وي�سبح 

احلالت اأ�صعب.
قرار  لهم  ي�سدر  الذين  املر�سى  اأن  بني  كما 
دخ��ول  ل��ت��اأ���س��رية  يحتاجون  اخل���ارج  يف  ب��ال��ع��الج 
�سفارات  واأغ��ل��ب  بها،  ال��ع��الج  �سيتم  التي  ل��ل��دول 
موافقة  وج��ود  التاأ�سرية  ملنح  ت�سرتط  ال��دول  هذه 
اإلى  م�سريا  املري�ض،  لعالج  امل�ست�سفى  من  وموعد 
اأن الهيئة الطبية العامة باملنطقة متنح املري�ض اأو 
موعد  فيها  يبني  املعنية  لل�سفارات  خطابات  ذويه 
التاأ�سريات  اإج����راءات  لإن��ه��اء  وذل��ك  امل�ست�سفى، 
باأ�سرع وقت، بالإ�سافة اإلى اأن وزارة ال�سحة تقوم 
للمري�ض  النرية  والتكاليف  الإركاب  اأوامر  بتاأمني 

ومرافقه اأو مرافقيه.
والتوا�سل  الإع��الم  و�سائل  يف  ين�سر  ما  وحول 
يف  ال��ع��الج  طلبات  بع�ض  رف�����ض  ع��ن  الجتماعي 
تلك احلالت يرى  اإن  امل�سعل  الدكتور  اخلارج قال 
ال�سحية  القطاعات  من  املخت�سون  ال�ست�ساريون 
اململكة  داخل  لها  عالج  وجود  اأعاله  اإليهم  امل�سار 
لعدم  اململكة  العالج خارج  ا�ستفادتها من  اأو عدم 
ومن  طبي  ال��ق��رار  اأن  اأي  لها،  ناجع  ع��الج  توافر 

خمت�سني.
كما اأكد اأن قرار ا�ستمرار العالج باخلارج من 
وُيبنى  العليا  الطبية  الهيئة  لقرار  وفقا  يتم  عدمه 
على راأي طبي بحت من خمت�سني يف املجال، حيث 
ُتدر�ض تقارير املري�ض الواردة من الطبيب وتوؤخذ 

تو�صيته بعناية.

د. المشعل:
قرار إحالة 
المريض للعالج 
بالخارج يخضع 
العتبارات طبية 
محضة
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بمناسبة اليوم العالمي للسكري ا

الجمعية السعودية 
لطب األسرة والمجتمع

تدشن حملة السكري
•



حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري طالل 
للجمعية  ال��ف��خ��ري  الرئي�ض  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 
ال�سعودية لطب الأ�سرة واملجتمع رئي�ض برنامج 
اخلليج العربي للتنمية »اأجفند« وباإ�سراف وزارة 
مبنا�سبة  ال�سكري  حملة  تد�سني  مت  ال�سحة، 
مرور اليوم العاملي لل�سكري حتت �سعار »�سكرك 

زيادة على غري العادة؟«.
تد�سني  يف  �سموه  عن  ن��اب  وق��د 
امللكي  ال�صمو  ���ص��اح��ب  احل��م��ل��ة، 
الأم���ري ت��رك��ي ب��ن ط��الل ب��ن عبد 
كلمته  اأك���د يف  وال����ذي  ال��ع��زي��ز، 
احلمالت  ه��ذه  مثل  اأهمية  على 
والتي تكمن يف و�صع  التوعوية، 
القرار  متخذي  اأمام  احلقائق 
اأمام  ت�سعها  كما  ناحية،  من 
املواطن من ناحية اأخرى، يف 
املطلقة،  ال�سفافية  من  اإط��ار 
من  بينة  على  اجلميع  ليكون 
ت��واج��ه مر�سى  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 
النا�ض  يعلم  ل  فرمبا  ال�سكري، 
هم  الكلى  يغ�سلون  ممن   %60 اأن 
ول��ذل��ك فهناك  ���س��ك��ري،  م��ر���س��ى 
���ص��رورة ق�����ص��وى حل��م��اي��ة امل��واط��ن 
�صحيحا  يعي�ض  حتى  به  الإ�صابة  من 
ينعك�ض  مب��ا  ع��اف��ي��ت��ه  ب��ك��ام��ل  متمتعا 
اإيجابا على حياته الجتماعية، اإ�صافة اإلى 
من  ي�ساهم  الذي  اجلاد  العمل  على  مقدرته 

خالله بدوره الوطني يف رقي وازدهار بالده.
يحيي  بن  حممد  الدكتور  اأك��د  جانبه،  من 
ال�صكر  ووح��دات  مراكز  اإدارة  مدير  احلربي، 
ال�صحة،  بوزارة  للم�صت�صفيات  العامة  ب��الإدارة 
و�سكر  الغدد  وا�ست�ساري  علي احلملة  وامل�سرف 
يف  ال�سكري  مر�ض  انت�سار  معدل  اأن  الأطفال، 
 %20 يقارب  ما  بلغ  ال�سعودية  العربية  اململكة 

للفئة العمرية من 20-79 �سنة.
من  تعد  اململكة  اأن  احلربي  الدكتور  واأب��ان 
تعاين  التي  العامل  الأول��ى يف  الع�صر  ال��دول  بني 
اأن  ب��ني امل��واط��ن��ني، واأك���د  انت�سار ه��ذا امل��ر���ض 
ا�سرتاتيجيتها على  ال��وزارة حر�ست من خالل 
ال�صعودي  املجتمع  لدى  ال�صحي  الوعي  تعزيز 
ال�صكري  مر�ض  فيها  مبا  املزمنة،  بالأمرا�ض 
برامج  وتعزيز  لها،  املوؤدية  اخلطورة  وعوامل 
املتكاملة،  ال�سحية  والرعاية  املبكر  الكت�ساف 
والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  مب�ساركة 
�سمن مفهوم ال�سراكة يف �سحة املجتمع وتاأتي 

هذه احلملة �سمن هذه اجلهود.
خل��ادم  الكرمية  التوجيهات  م��ع  ومتا�سيا 
و�سمو  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احل��رم��ني 
على  باحلفاظ  اهلل،  يحفظهم  الثاين،  النائب 
�سحة و�سالمة املواطنني وتوفري خدمات �سحية 
املري�ض  ال�سحة  وزارة  و�سعت  لهم،  متكاملة 
»املري�ض  �سعار  اتخذت  كما  اهتمامها،  حمور 
ر�ساه،  وك�سب  املري�ض  خلدمة  منطلقا  اأول« 

و�سخرت كافة اإمكاناتها لرت�سيخ ثقافة احرتام 
املري�ض واأداء حقوقه وزيادة الهتمام به.

نورد�سك«  »ن��وف��و  �سركة  ع��ام  مدير  واأك���د 
اأن رعاية احلمالت  �سروتريا،  الدكتور فكرانت 
يف  حيوية  م�صاهمة  �صركته،  قبل  من  التوعوية 
م�ساركة املجتمع همومه ال�سحية والوقوف اإلى 
حموريا  دورا  ذلك  ويلعب  حماربتها  يف  جانبه 
الأم��را���ض  م��ن  الكثري  م��ن  املجتمع  وق��اي��ة  يف 
م�سوؤوليتها  من  ليتجزاأ  جزء  الرعاية  هذه  واأن 

الجتماعية.
ال��ع��ادة؟«  غ��ري  على  زي���ادة  »�سكرك  حملة 
التي  ال�سكري  تغيري  ح��م��الت  �سمن  م��ن  ه��ي 
م�سئولياتها  كاأحد  للمجتمع  لتقدميها  ت�سعى 
يف  ال��رائ��دة  نورد�سك  نوفو  �سركة  الجتماعية 
وال��داع��م  ع��ام  ك��ل  ال�سكري  ع��الج��ات  جم��ال 

الرئي�صي لهذه احلملة.
وقد اأقامت هذه احلملة اجلمعية ال�سعودية 
لطب الأ�سرة واملجتمع يف الريا�ض وجدة وحتت 
يف  ممثلة  ال�سحة  وزارة  من  ومتابعة  اإ�سراف 
مع  وبالتعاون  للم�ست�سفيات،  العامة  الإدارة 
املركز الوطني لل�سكري التابع للجمعية واملدعوم 

ماديا ولوجي�ستيا من �سركة »نوفو نورد�سك«.
منها يف  ثالثة  اأي��ام،  �ستة  ا�ستمرت  احلملة 
الريا�ض يف مركز غرناطة التجاري، وثالثة اأيام 
ا�ستهدفت  وقد  م��ول«  �سي  »رد  يف  جدة  مبدينة 
املجتمع،  يف  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  احل��م��ل��ة 
عن  التوعوية  الن�ساطات  من  العديد  وقدمت 
وتقدمي  وم�سابقات  امل�ساركة  اجل��ه��ات  طريق 
وال�سكر  الدم  ل�سكر  املجاين  الفح�ض  خدمات 

الرتاكمي والكولي�ستريول والدهون الثالثية.
وق���د ���س��ارك يف احل��م��ل��ة ف��ري��ق »���س��ع��ودي 
�ساركوا  ال��ذي��ن  ال��ن��اري��ة،  ل��ل��درج��ات  ب��اي��ك��رز« 

بفاعلية يف ن�صر الوعي بهذا املر�ض.
وكان من اأهم ما ميز هذه احلملة، الأ�سلوب 
عن  احلملة  ل��زوار  الن�سائح  تقدمي  يف  اجلديد 
من  اإجابتها  ع��ن  يبحثون  اأ�سئلة  ط��رح  طريق 
�سمن الأركان امل�ساركة، ثم �سرح الإجابات لهم 
لحقا.  املعلومة  هذه  ن�سر  م�سوؤولية  وحتميلهم 
كما مت تقدمي جوائز قيمة خالل احلملة، عبارة 

لوح الكرتوين مبعدل جائزة كل �ساعة.
زائ��ر،  األآف  خم�سة  م��ن  اأك��ر  احلملة  زار 
وك�سفت حالت عديدة اإما اإ�سابتهم بال�سكري اأو 
من هم يف مرحلة ما قبل ال�صكري )املرحلة التي 
الطبيعي  من  اأعلى  ال�سكري  معدل  فيها  يكون 
وميكن تفادي ظهور املر�ض باتباع نظام غذائي 

متوازن ومزاولة ن�ساط بدين معتدل(.
تواجد  احلملة  مميز  م��ا  اأه���م  م��ن  وك���ان 
فئة  من  واملتطوعات  املتطوعني  من  كبري  عدد 
وغ��ري  الطبية  التتخ�س�سات  ذوي  ال�����س��ب��اب 
ملمو�ض  دور  لهم  كان  والذين  املتعددة،  الطبية 
ووا�سح يف حتمي�ض الزوار وحثهم على امل�ساركة 
مع  والتفاعل  التحاليل  وع��م��ل  امل�سابقات  يف 

املعلومات املقدمة لهم.

•
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توليه  ال��ذي  الكبري  واله��ت��م��ام  ال�سخي  ال��دع��م  انعك�ض 
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  حكومة 
 � اهلل  يحفظهما   � الأم���ني  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز 
على  اإيجابا  امل�ستمرة،  وتوجيهاته  ال�سحية  للخدمات 
اإجناز خطط وبرامج وزارة ال�سحة الرامية اإلى حت�سني 
وال�سيطرة  العاملني  م�ستوى  ورفع  املري�ض  وخدمة  الأداء 

والتحكم يف الأمرا�ض والكت�ساف املبكر لها.
ويف اإطار جهود الوزارة امل�صتمرة لبناء جمتمع �صحي 
ثم  اهلل،  بف�سل  حققت  وال�سالمة  بال�سحة  يتمتع  اأف�سل 
ال�سحية  ا�سرتاتيجيتها  خالل  ومن  الدعم  هذا  بف�سل 
نقلة  وال�ساملة،  املتكاملة  للرعاية  الوطني  وامل�����س��روع 
وتعزيز  للمر�صى،  العالجية  اخلدمات  م�صتوى  يف  نوعية 
الإجراءات والأن�صطة الوقائية والتوعوية خلف�ض معدلت 
حيث  اململكة،  �سكان  بني  املزمنة  ب��الأم��را���ض  الإ�سابة 
والعلمية  املنهجية  الطرق  تطبيق  على  ال��وزارة  حر�ست 
احلديثة يف ن�سر الوعي ال�سحي العام واحلد من انت�سار 
اأف�سل  اإلى  للو�سول  منها  �سعيا  منها،  والوقاية  الأمرا�ض 
النتائج.  و�سمن منظومة متكاملة من اخلدمات ال�سحية 

والربامج  اخلطط  من  العديد  ال�سحة  وزارة  اأجن��زت 
به  والتعريف  ال�سكري  داء  ملكافحة  التوعوية  واحلمالت 

والوقاية منه.

20 مركزا تخصصيا

كافة  يف  مو�سوعية  منهجية  تنفيذ  ال�سحة  وزارة  تبنت 
وع��الج��ا  وق��اي��ة  ال�سحية،  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  جم���الت 
�سبيل  يف  متكاملة  م��راف��ق  �سبكة  خ��الل  م��ن  وت��اأه��ي��ال، 
اأن�صاأت  حيث  للجميع،  �صامل  �صحي  اأم��ن  اإل��ى  الو�صول 
ال�سكري،  مر�سى  لعالج  متخ�س�سا  مركزا   20 ال��وزارة 
اإن�صاء 8 مراكز جديدة يف جميع  وجاٍر العمل حاليا على 
مناطق وحمافظات اململكة. وحتر�ض الوزارة ممثلة باإدارة 
مراكز ووحدات ال�صكر بالإدارة العامة للم�صت�صفيات على 
تقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية ملر�سى ال�سكري، والعمل 
كل  اأو  بال�صكري  مري�ض  لكل  ال�صحي  الوعي  تعزيز  على 
�سخ�ض معر�ض م�ستقبال لالإ�سابة بهذا املر�ض، وتقدمي 

اأف�سل اخلدمات ال�سحية والتثقيفية.

الخطة الوطنية للتحكم بالمرض 
)2020-2010(

اعتمدت وزارة ال�سحة خطة تنفيذية وطنية ممتدة على 
)2010-2020م(  ال�سكري  مبر�ض  للتحكم  �سنوات   10
املر�ض،  هذا  من  ال�صعودي  املجتمع  وقاية  يف  للم�صاعدة 
املوؤ�س�سات  كافة  م�ساركة  على  ترتكز  التي  اخلطة  وهي 
احلكومية واخلا�صة يف فعالياتها. كما ترتكز اخلطة على 
زيادة وتقوية الوعي ال�سحي بني اأفراد املجتمع ال�سعودي 
عن مر�ض ال�سكري، والعوامل التي تزيد خماطر الإ�سابة 
وتقليل  القدمية،  الك�سف  برامج  تطوير  على  والعمل  به، 

فر�ض الإ�صابة بهذا املر�ض وم�صاعفاته.

سبعة أهداف

مبر�ض  للتحكم  الوطنية  التنفيذية  اخلطة  ت�صتمل 
ال�سكري على �سبعة اأهداف:

مر�ض  م��ن  الأول��ي��ة  ال��وق��اي��ة  الأول:  ال��ه��دف   •

»الصحة«.. جهود حثيثة للتوعية
بداء السكري والوقاية منه

أخبار وتقارير
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فر�ض  معدلت  وتقليل  الثاين(،  )النوع  ال�سكري 
الإ���س��اب��ة ب��امل��ر���ض م��ن خ���الل حم��ارب��ة ع��وام��ل 

اخلطر املوؤدية اإلى الإ�سابة بهذا املر�ض.
مر�ض  من  الثانوية  الوقاية  ال��ث��اين:  الهدف   •
ال�سكري )النوع الثاين( من خالل الك�سف املبكر 
التحكم  طريق  عن  ومنعه  وم�صاعفاته،  للمر�ض 

اجليد لل�سكر يف الدم.
اخل��دم��ات  ج����ودة  ت��ط��وي��ر  ال��ث��ال��ث:  • ال��ه��دف 
تقدم  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ة  م�ستوياتها  ع��رب  ال�سحية 
مبر�ض  الإ���س��اب��ة  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  للمر�سى 
عالجية  اأدل��ة  خ��الل  من  وم�ساعفاته،  ال�سكري 
التو�صل  يتم  براهني  على  مبنية  وجديدة  موحدة 
اليها لتطبيقها من قبل الفريق الطبي اأثناء رعايته 
املبا�سرة ملر�سى ال�سكري؛ ل�سمان جودة عالية يف 
اإجراءات العمل، والمتثال جلودة هذه اخلدمات، 
واإعداد دليل اإر�صادي موحد معتمد كمرجع ملعرفة 
ال�صحية  الرعاية  التي حتكم م�صتويات  ال�صوابط 

الثالثة.
تطوير  الرابع:  الهدف   •
ط�����رق ر����ص���د وم��ت��اب��ع��ة 
وتقييم املر�سى من خالل 
ح��الت  ت�سجيل  ب��رن��ام��ج 
م��ر���ض ال�����ص��ك��ري، وم��دى 
جودة  مل�ستويات  المتثال 
املتابعة  و�سجالت  العمل، 
ال�������س���ن���وي���ة، وم���ق���اب���الت 
امل����ر�����س����ى، و����س���ج���الت 
الرعاية ال�صحية اخلا�صة 

باملر�صى.
اخل���ام�������ض:  ال����ه����دف   •
ال���ق���ي���ام ب��ع��م��ل وت��ط��وي��ر 
والدرا�سات  البحث  اأدوات 

املتعلقة باملر�ض.
ال�����س��اد���ض:  ال���ه���دف   •
ال�سكري  م��ر���س��ى  مت��ك��ني 
واأ�سرهم من امل�ساهمة يف 
ال�صكري  مبر�ض  التحكم 
وامل�صاركة  وم�صاعفاته، 
امل��ق��دم��ة،  اخل���دم���ات  يف 
هذه  جودة  وتقييم  ور�سد 

اخلدمات.
ال�������س���اب���ع:  ال�����ه�����دف   •
يف  املجتمعية  امل�����ص��ارك��ة 

التحكم مبر�ض ال�صكري.

البرنامج الوطني 
للتوعية بالمرض

مت���ا����س���ي���ا م����ع ه�����ذه اخل��ط��ة 
للتحكم  ال��وط��ن��ي��ة  التنفيذية 
وزارة  قامت  ال�سكري،  مبر�ض 
ال�����س��ح��ة ب���اإر����س���اء ف��ع��ال��ي��ات 
ال�سعودي  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 

للتوعية �سد مر�ض ال�سكري، ويعمل هذا الربنامج على 
ال�سحية،  الرعاية  ومهنيو  )م�سوؤولو  امل�ستويات  جميع 

مر�سى ال�سكري، اجلمهور ال�سعودي ب�سكل عام(.
الرعاية  م�سوؤويل  اإ�سراك  اإل��ى  الربنامج  ويهدف 
من  ال�سكري  مر�سى  ومتكني  تطبيقه،  يف  ال�سحية 
اأج��ه��زة  تت�سمن  ال��ت��ي  العالجية  الأدوات  ا�ستخدام 
لقيا�ض �سكر اجللوكوز يف الدم، وبرامج التعليم للعناية 
الإنرتنت،  عرب  التدريب  وبرامج  بال�سكري،  الذاتية 
وزيادة الوعي العام لدى كافة �سرائح املجتمع ال�سعودي 
عن مر�ض ال�سكري من خالل م�ساركة جمتمعية ن�سطة.

الحملة الوطنية
لمكافحة السكري

د�سنت وزارة ال�سحة حملة وطنية ملكافحة داء ال�سكري 
وتركز احلملة  اململكة،  تغطي كافة مناطق وحمافظات 
من  واحل��د  ال��ع��ام  ال�سحي  ال��وع��ي  ون�سر  تعزيز  على 

الأن�سطة  جانب  اإلى  احلملة  وت�سمنت  املر�ض،  انت�سار 
والفعاليات التوعوية توزيع اأكرث من )400( األف جهاز 
فح�ض �سكر للمر�سى امل�سجلني باملراكز ال�سحية عرب 
ي�سر  بكل  عليها  املر�سى  ح�سول  ت�سمن  وا�سحة  اآلية 

و�سهولة مل�ساعدتهم يف التحكم باملر�ض.

اليوم العالمي
لمكافحة داء السكري

م�ساركتها  تفعيل  على  �سنويا  ال�سحة  وزارة  حتر�ض 
نوفمرب   14 يوم  ي�سادف  الذي  لل�سكري  العاملي  باليوم 
من كل عام لتحقيق الأهداف العامة املتمثلة يف تعزيز 
وتنفيذ �سيا�سات الوقاية وال�سيطرة على مر�ض ال�سكري 
ملكافحة  الوطنية  امل��ب��ادرات  ن�صر  ودع��م  وم�صاعفاته، 
التثقيف  اأهمية  وتو�سيح  وم�ساعفاته،  ال�سكري  مر�ض 
والوقاية  ال�سكري  مر�ض  عالج  يف  الأدل��ة  على  القائم 
التحذيرية  بالعالمات  الوعي  وزي��ادة  م�صاعفاته،  من 
ال�صكري،  مب��ر���ض  ل��الإ���ص��اب��ة 
املبكر،  الت�سخي�ض  وت�سجيع 
من  احل��د  على  العمل  وتعزيز 
ال�صكري  ملر�ض  اخلطر  عوامل 
من النوع الثاين، وتعزيز العمل 
ملنع اأو تاأخري م�ساعفات مر�ض 

ال�صكري.

المرجع الوطني 
لتثقيف المرضى

ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأ�����ص����درت 
بوزارة  املعدية  غري  لالأمرا�ض 
ال�سحة املرجع الوطني لتثقيف 
مر�صى داء ال�صكري، وهو دليل 
يتناول مر�ض ال�سكري املعروف 
منذ القدم، والذي كان يعد من 
ويت�سمن  القاتلة،  الأم��را���ض 
ودور  ال�صكري  داء  ع��ن  ملحة 
التعليم والتدريب يف عالج هذا 
املر�ض، والتعريف به وباأنواعه، 
وع�����الق�����ة احل����م����ل مب���ر����ض 
ال�����س��ك��ري، واأن�������واع ال��ع��الج، 

وامل�صاعفات احلادة له.
ويتناول الدليل عالقة داء 
ال�صكري بالعني، واأي�صا عالقته 
وامل�صكالت  ال�صرايني،  بت�صلب 
املعدة،  وم�سكالت  اجلن�سية، 
ث���م ي���ق���دم ال���ك���ت���اب ن�����س��ائ��ح 
ال�سفر،  اأثناء  ال�سكري  ملري�ض 
اتباعها  ال��واج��ب  والتعليمات 
وال�ستعدادات  ال�سيام،  اأثناء 
التي يجب اأن يقوم بها مري�ض 
ال�سكري اأثناء احلج، كما تناول 
للطفل  املدر�سية  احلياة  اأي�سا 

امل�صاب بداء ال�صكري.
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ال�صحة  وزراء  ملجل�ض  التنفيذي  املدير  معايل  �صدد 
الدكتور  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول 
اجلهود  تن�سيق  اأهمية  على  خوجة،  اأحمد  بن  توفيق 
ال�سكري يف دول اخلليج  انت�سار داء  الرامية ملواجهة 
ب��ع��د ازدي�����اد م��ع��دلت الإ���س��اب��ة ب��ه وب��ل��وغ��ه��ا »ح��د 
اخلطورة« واعترب اأن مواجهة هذا الداء والعمل على 
اأم��ة«  »ق�سية  اأ�سحت  م�ساعفاته  وم��ن  منه  الوقاية 
بالن�سبة لدول املجل�ض ملا ي�سكله من حتديات وخماطر 

كبرية ت�سمل اجلوانب ال�سحية والقت�سادية..
خوجة  الدكتور  به  خ�ض  ت�سريح  يف  ذلك  جاء 
التنفيذي  املكتب  م�ساركة  مبنا�سبة  الطبية«  »املجلة 
باليوم  الحتفاء  يف  املجل�ض  ب��دول  ال�سحة  ووزارات 
العاملي لل�سكري، الذي �سادف يوم 14 نوفمرب 2013 
واأثنى  م�ستقبلنا(،  )لنحمي  �سعار  حتت  به  واحتفل 
املجل�ض  ب��دول  ال�صحة  وزارات  جهود  على  معاليه 
هذا  ملكافحة  اخلليجية  اخلطة  تنفيذ  على  وعملها 
املر�ض، و�سياغة ال�سرتاتيجيات اخلا�سة مبا يتواكب 
التنفيذية  اخلطط  وو���ص��ع  العاملية  امل�صتجدات  م��ع 

الالزمة.

تفاقم المشكلة

الأمرا�ض  اأ�سبح من  ال�سكري  داء  اأن  الدكتور خوجة  واأكد 
ي�سيب  حيث  العامل،  م�ستوى  على  الوا�سع  النت�سار  ذات 
ما  العامل  اأنحاء  جميع  يف  ن�سمة  مليون   300 حوايل  حاليا 
بحوايل  ال�سنوية  الزيادة  وتقدر  البالغني،  من   %6.6 ميثل 
حا�سمة  اإج���راءات  اتخاذ  يتم  مل  واإذا  مري�ض،  مليون   7
ملكافحته فاإن اأكر من 438 مليون اأو 7.8% من �سكان العامل 
و�سي�ساحب   ،2030 عام  بحلول  املر�ض  بهذا  �سي�سابون 
دول  يف  ال�سحية  الرعاية  تكاليف  على  كبري  ع��بء  ذل��ك 
العاملية  ال�سحة  تقديرات منظمة  ت�سل ح�سب  قد  املجل�ض 
امليزانيات  من   %40 نحو  ميثل  ما  دولر،  مليار  اإل���ى200 

ال�صحية للدول.
واأو�سح اأن ن�سبة الإ�سابة بداء ال�سكري يف دول املجل�ض 
ترتاوح ح�سب الدرا�سات والتقارير اخلليجية بني 4 – %12 
وت�صل يف بع�ض الدول كاململكة العربية ال�صعودية اإلى حوايل 
الظاهرة.  حد  من  واقرتابها  امل�سكلة  تفاقم  يوؤكد  ما   %20
كما اأن مر�ض ال�سكري يعد من الأمرا�ض الأكر تكلفة �سواء 
التكلفة املبا�سرة التي تقدر بنحو 6% من امليزانية الكلية يف 
من  املبا�سرة  غري  التكاليف  اأو  اقت�ساديا،  املتقدمة  الدول 
جراء فقد عائل الأ�سرة والأ�سخا�ض املنتجني فيها والوقت 

املفقود وتاأثري ذلك على الإنتاج.

عوامل الخطورة

يف  �ساعدت  ع��وام��ل  ع��دة  هناك  اأن  اإل��ى  خوجة  د.  ولفت 
ت�سمل  اخلليج  ودول  اململكة  يف  ال�سكري  داء  انت�سار  زيادة 
ال�سمنة،  وارتفاع معدلت  ال�سكان،  وت�سيخ  ال�سكاين،  النمو 
الغذائية  والأمن��اط  البدين،  الن�ساط  وقلة  ال��وزن،  وزي��ادة 
اإ�سافة  اخل��ط��رة،  احلياتية  وال�سلوكيات  ال�سحية،  غري 
لزيادة عدد املر�سى الذين يتم ت�سخي�سهم نتيجة الهتمام 
�ستى  الكبرية يف  امل�سوحات  واإج��راء  املر�ض  بذلك  املتزايد 

بلدان العامل.
ك��م��ا اأن من���ط احل���ي���اة ال��ع�����س��ري��ة احل��دي��ث��ة )غ��ري 
ال�سحية( والتي تتميز بالإرهاق امل�ستمر وقلة النوم وال�سهر 
العوامل  وبع�ض  الع�سبية  والتوترات  النف�سية  وال�سغوط 
حالة  من  تزيد  التي  اخل��ط��ورة  عوامل  من  تعد  الوراثية، 
داء  تزيد من حدوث  والتي  ال�ستقالبية«  »املتالزمة  ت�سمى 
وغري  امل�سبعة  الدهون  معدل  ارتفاع  اإلى  اإ�سافة  ال�سكري، 

امل�سبعة وخا�سة املتحولة يف الأغذية امل�سنعة.

سبل الوقاية

وحول �سبل مواجهة هذا الداء والوقاية من م�ساعفاته اأ�سار 
معاليه اإلى اأهمية اتباع اأمناط احلياة ال�سحية والأ�ساليب 
الدهون  ع��ن  الإم��ك��ان  ق��در  والب��ت��ع��اد  ال�سليمة،  الغذائية 

ح�س�ض  من  لالإكثار  اإ�سافة  امل�سنعة،  وال�سكريات 
بالألياف،  الغنية  والأط��ع��م��ة  واخل�����س��روات  الفواكه 
الإ���س��الم��ي  بالتوجيه  الل��ت��زام  اأه��م��ي��ة  على  و���س��دد 
املر�ض  ودرء  املعافاة  حالة  على  للمحافظة  احلنيف 
واملتمثل بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )ما مالأ ابن اآدم 
يقمن  لقيمات  اآدم  ابن  بح�سب  بطنه،  من  �سرًا  وعاء 
�سلبه، فاإن كان ل بد فاعاًل فثلث لطعامه وثلث ل�سرابه 

وثلث لَنف�سه(.
ك��م��ا ن��ب��ه ع��ل��ى اله��ت��م��ام مب��م��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة 
ومن  با�ستمرارية،  ولكن  املعتدل  البدين  والن�ساط 
تناول  واحلد من ظاهرة  اليومي،  امل�سي  اأ�سكاله  اأهم 
وزن  على  للمحافظة  التلفاز  م�ساهدة  اأثناء  الطعام 
�سك  بال  ذلك  وكل  �سمنة،  اأو  بدانة  اأية  دون  منا�سب 
التوعية  و���س��ائ��ل  مبختلف  ت��وع��وي��ة  ب��رام��ج  يتطلب 
ما  حتت  ذلك  ويندرج  والإع��الم،  ال�سحي  والتثقيف 

ي�صمى بتعزيز التوجه ال�صحي للحياة.

خطة خليجية

واأثنى الدكتور خوجة على اجلهود التي تبذلها وزارات ال�سحة 
ملكافحة  اخلليجية  اخلطة  تنفيذ  على  وعملها  املجل�ض  بدول 
هذا املر�ض، حيث اأ�سدر معايل الوزراء عددا من القرارات 
الوزارية املتعلقة بهذا اجلانب والتي تدعو اإلى اأهمية احتواء 
ال�سرتاتيجيات  �سياغة  اإع����ادة  على  وال��ع��م��ل  ال���داء  ه��ذا 
ال�صكري  داء  ملكافحة  التنفيذية  اخلليجية  باخلطة  اخلا�صة 
مبا يتواكب مع امل�صتجدات العاملية، وو�صع اخلطط التنفيذية 

الالزمة لالأولويات كمرحلة اأولى من اخلطة اخلليجية.
ومن تلك الأولويات البحوث ال�سحية امل�سرتكة، وتدريب 
وتعزيز  ال�صحية،  والتوعية  ال�صحي  الفريق  اأع�صاء  وتاأهيل 
الرعاية  اأنظمة  تقوية  وك��ذل��ك  للحياة،  ال�سحي  التوجه 
الأ�سا�سي  لدورها  واملجتمع،  الأ�سرة  وطب  الأولية  ال�سحية 
ال�سكري  وداء  عموما  املعدية  غ��ري  الأم��را���ض  مكافحة  يف 
ال�سيا�سي  الل��ت��زام  مع  جميعها  تتواكب  والتي  خ�سو�سا، 
الهامة،  اخلليجية  ال�سحية  الق�سية  هذه  ملواجهة  الداعم 
دول  وزعماء  ق��ادة  ل��دن  من  البالغ  الهتمام  يعك�ض  وال��ذي 
جائحة  م��ن  اخلليجي  املجتمع  وحماية  للت�صدي  املجل�ض 

الأمرا�ض غري املعدية ويف مقدمتها داء ال�سكري.
املجتمعية  اجل��ه��ود  جميع  لت�سافر  ب��ال��دع��وة  وخ��ت��م 
كق�سية  ال�سكري  داء  ملواجهة  احلكومية  وغري  احلكومية 
اأمة، واأكد اأن على كل واحد منا اأيا كان عمره اأو وظيفته اأو 
واأ�سرته وجمتمعه وبلده  مكانته دورا هاما يف حماية نف�سه 

من هذا املر�ض الذي ميكن فعال مكافحته والوقاية منه.

أثنى على جهود وزارات الصحة بدول المجلس
د. خوجة: مواجهة داء السكري 

أصبحت »قضية أمة«!

أخبار وتقارير
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ملف العدد



ال� 300 مليون بهذا  يصيب السكري ماليين الناس كل سنة، وهناك ما يقارب 
الكرة  تقريبا من عدد سكان   ٪7 يوازي  ما  العالم، وهو  المرض على مستوى 

األرضية، ويعتبر المرض الخامس المسبب للوفاة عالميا.
وتشير األرقام أن ما يقارب 14٪ من سكان المملكة مصابون بهذا المرض. 
وتقوم وزارة الصحة بحمالت عديدة مكثفة للتوعية بمرض السكري من ناحية 
التعريف بأعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه والتحكم به وعالجاته ومضاعفاته. 
ومن هنا تقدم »المجلة الطبية« لقرائها هذا الملف الشامل، في إطار جهود 

الوزارة لمكافحة داء السكري في المملكة.
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السكري.. األعراضا

والمضاعفات وسبل الوقاية
يعد ال�سكري مر�سا مزمنا ويحدث نتيجة عجز البنكريا�ض 
يعجز  عندما  اأو  كافية،  بكمية  الأن�سولني  مادة  اإنتاج  عن 
املادة ب�سكل فعال. والأن�سولني  ا�ستخدام تلك  اجل�سم عن 
م�ستوى  وارتفاع  ال��دم،  يف  ال�سكر  م�ستوى  ينظم  هرمون 
ال�سكر يف الدم من الآثار ال�سائعة التي حتدث جراء عدم 
اإلى حدوث  الوقت  مع  يوؤدي  وهو  ال�سكري،  على  ال�سيطرة 
اأع�ساء اجل�سم، خ�سو�سا يف  اأ�سرار وخيمة يف كثري من 
الأع�ساب والأوعية الدموية، وميكن ت�سخي�سه يف مراحل 
مبكرة من خالل اإجراء فحو�ض زهيدة التكلفة ن�سبيا للدم.

النوع األول

اجل�سم  اإنتاج  بقلة  الأول  النوع  من  ال�سكري  مر�ض  يتميز 
ملادة الأن�سولني، ويعالج هذا النوع بتعاطي الأن�سولني يوميا، 
ول يعرف �سبب مر�ض ال�سكري من النوع الأول كما ل ميكن 
احلالية.  العلمية  الدرا�سات  ح�سب  الآن  حتى  منه  الوقاية 
واأبرز اأعرا�ض هذا النوع فرط التبول، وال�سعور بالعط�ض، 
وال�سعور املتوا�سل باجلوع، وفقدان الوزن، و�سعف الب�سر، 

وال�سعور بالتعب، وميكن اأن تظهر هذه الأعرا�ض فجاأة.

النوع الثاني

يحدث النوع الثاين من ال�سكري ب�سبب عدم ا�ستفادة 
90% من  و  كاف،  ب�سكل  الأن�سولني  مادة  اجل�سم من 

هي  العامل  اأرج��اء  �صتى  يف  امل�صجلة  ال�صكري  ح��الت 
فرط  جراء  اأ�سا�سا  ويظهر  الثاين،  النوع  من  حالت 
النوع من  واأعرا�ض هذا  البدين.  الن�ساط  وقلة  الوزن 
ل  اأنها  غري  الأول،  النوع  لأعرا�ض  مماثلة  ال�سكري 
قد  وعليه  الأحيان،  من  كثري  يف  وا�سح  ب�سكل  تظهر 
ظهور  على  ع��دة  اأع���وام  م��رور  بعد  املر�ض  ُي�سخ�ض 

الأعرا�ض، اأي بعد ظهور امل�ساعفات.

سكري الحمل

هو ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم يحدث اأو يفطن اإليه 
خالل فرتة احلمل، وتطابق اأعرا�سه اأعرا�ض النوعني 
الأول والثاين، وي�سخ�ض الأحيان عن طريق الفحو�ض 

ال�سابقة للولدة، ولي�ض جراء الإبالغ عن اأعرا�سه.

المضاعفات

الوقت  م��رور  مع  ال�سكري  يت�سبب  اأن  ميكن   •
الدموية  والأوع���ي���ة  بالقلب  اأ���س��رار  اإحل���اق  يف 
يزيد  اأن  وميكن  والأع�ساب،  والكليتني  والعينني 
وال�سكتة  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خماطر  من 
 %50 وفاة  الأعرا�ض يف  وتت�سبب هذه  الدماغية، 

من امل�صابني بال�صكري.
اإلى  املوؤدية  الرئي�سة  الأ�سباب  من  ال�سكري   •
 10 وفاة  الف�صل يف  ويت�صبب هذا  الكلوي،  الف�صل 

اإلى 20% من امل�صابني بال�صكري.

• يزيد العتالل الع�سبي الذي ي�سيب القدمني الصيدالنية: أمل أبوالجدائل
فر�ض  زي���ادة  اإل��ى  ال���دم،  ج��ري��ان  �سعف  ب�سبب 
الإ�سابة بقرحات القدم وبرت الأطراف يف نهاية 

املطاف.
الأ�سباب  م��ن  ه��و  ال�سكري  ال�سبكية  اع��ت��الل   •
تراكم  نتيجة  ويحدث  للعمى،  امل��وؤدي��ة  الرئي�سة 
طويل املدى لالأ�صرار التي تلحق بالأوعية الدموية 
التعاي�ض  وبعد  ال�سبكية،  يف  املوجودة  ال�سغرية 
من   %2 نحو  ي�صاب  عاما   15 مل��دة  ال�صكري  مع 
املر�صى بالعمى وي�صاب نحو 10% بحالت وخيمة 

من �سعف الب�سر.
ي�صيب  �صرر  هو  ال�صكري  الع�صبي  • العتالل 
من   %50 نحو  ويطال  ال�صكري  ب�صبب  الأع�صاب 
امل�سابني بهذا املر�ض، ورغم تعدد امل�ساكل التي 
قد حتدث جراء العتالل الع�سبي ال�سكري فاإن 
الأعرا�ض ال�سائعة هي نخز اأو اأمل اأو مَنل اأو �سعف 

يف القدمني اأو اليدين.
الوفاة  خلطر  معر�سون  بال�سكري  امل�سابون   •
بن�سبة ل تقل عن ال�سعف مقارنة بغري امل�سابني 

بهذا املر�ض.

الوقاية

تبني اأن انتهاج تدابري ب�سيطة لتح�سني اأمناط احلياة 
تاأخري  اأو  ال�سكري  من  الوقاية  يف  الفعالة  الأم��ور  من 

ظهوره، وت�سمل تلك التدابري:
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ح���دوده  ويف  ���س��ح��ي  وزن  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة   •
الطبيعية.

الن�ساط  • ممار�سة ما ل يقل عن30 دقيقة من 
البدين املعتدل الكثافة يف معظم اأيام الأ�سبوع.

ثالث  من  يحتوي  �سحي  غذائي  نظام  اتباع   •
واخل�سروات  الفاكهة  م��ن  وج��ب��ات  خم�ض  اإل��ى 
وال��ده��ون  ال�سكر  ت��ن��اول  م��ن  والتقليل  ي��وم،  ك��ل 

امل�صبعة.
• جتنب تعاطي التبغ لأن التدخني يزيد خماطر 

الإ�سابة بالأمرا�ض القلبية الوعائية.

العالج

ي�سمل عالج ال�سكري تخفي�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم 
بالأوعية  امل�سرة  الختطار  عوامل  �سائر  وم�ستوى 
الدموية، ول بد اأي�سا من الإقالع عن التدخني لتجنب 
التي ميكن  املكلفة  التدخالت غري  ومن  امل�ساعفات. 
»عالج  اأو  وق��ائ��ي«  »ع��الج  اإل��ى  خاللها  من  الو�سول 

موؤقت« ملر�ض ال�سكري ما يلي:
ويعني  الدم،  يف  اجللوكوز  مب�ستوى  التحكم   •
من  بال�سكري  للم�سابني  الأن�سولني  توفري  ذلك 
النوع  من  بال�سكري  امل�سابون  اأما  الأول،  النوع 
الثاين فيمكن عالجهم باأدوية فموية، غري اأنهم 

قد يحتاجون اأي�سا اإلى الأن�سولني.
الدم. �سغط  م�ستوى  • مراقبة 

بهما. والعناية  القدمني  • رعاية 
ال�سبكية  اعتالل  عن  للك�سف  فحو�ض  • اإجراء 

ال�صكري الذي ي�صبب العمى.
لتعديل  ال��دم  يف  ال��ده��ون  م�ستوى  مراقبة   •

م�ستويات الكول�سرتول.
املبكرة  العالمات  عن  للك�سف  فحو�ض  • اإجراء 

لأمرا�ض الكلى املت�صلة بال�صكري.
نظام  باتباع  التدابري  ه��ذه  كل  دع��م  ميكن   •
غ���ذائ���ي ���س��ح��ي ومم��ار���س��ة ال��ن�����س��اط ال��ب��دين 
وجتنب  معقول  وزن  على  واحل��ف��اظ  بانتظام 

تعاطي التبغ.

ملف العدد

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي
من ثالث إلى خمس وجبات من الفاكهة 
والخضروات كل يوم والتقليل من تناول

السكر والدهون المشبعة
من أهم طرق الوقاية من السكري

من الضروري التحكم بمستوى السكر
في الدم ويعني ذلك توفير األنسولين 

للمصابين بالسكري
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التمثيل  عملية  يف  خلل  ب�سبب  ال�سكري  داء  يحدث 
الغذائي املتعلق بال�سكريات، حيث يتعذر على اجل�سم 
ال�ستفادة من �سكر اجللوكوز، وهو امل�سدر الأ�سا�سي 
للطاقة، ب�سبب نق�ض الأن�سولني، وهو الهرمون الذي 
امل�سوؤول  الهرمون  ويعد  البنكريا�ض  يف  اإنتاجه  يتم 
عن تنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم، اأو ب�سبب مقاومة 
اجل�سم لالأن�سولني، ول يتوفر حتى الآن عالج فعال 
للق�ساء على مر�ض ال�سكري متاما، والعالج الوحيد 

املتوفر هو تناول الأن�سولني واأدوية م�ساعدة اأخرى.

أنواع السكري

هناك نوعان خمتلفان من داء ال�سكري هما:
عالجه  ويتم  الأول«  »ال��ن��وع  من  ال�سكري   •

با�ستخدام حقن الأن�سولني.
• ال�سكري من »النوع الثاين« ويتم عالجه من 
خالل نظام غذائي وجمموعة من الأدوية التي 

ميكن تناولها عرب الفم.

األنسولين

منت�سف  ك��دواء  الأن�سولني  عقار  على  التعرف  مت 
كاإ�سافة  باحلقن  ويعطى  املا�سي،  الع�سرين  القرن 
اأو كبديل لالأن�سولني الطبيعي يف اإطار العالج ملر�ض 
ال�سكري، وهو عالج للنوع الأول من مر�ض ال�سكري. 
ي��دوم  التي  الأن�سولني  م��ن  خمتلفة  اأن���واع  وه��ن��اك 

تاأثريها لفرتة ق�سرية اأو متو�سطة اأو طويلة.
اأن��واع  عدة  بني  الدمج  يتم  الأحيان  بع�ض  ويف 
ي�ستخدمون  الذين  املر�سى  وعلى  الأن�سولني،  من 
حتذيرية  بطاقة  دائما  معهم  يحملوا  اأن  الأن�سولني 
اإعطاوؤهم  ب��الإم��ك��ان  يكون  لكي  ذل��ك،  اإل��ى  ت�سري 
العالج املنا�سب اإذا اأ�سيبوا بالإغماء اأو فقد الوعي.

طريقة أخذ األنسولين

حقن عن طريق قلم احلقن.

عدد الجرعات

ت��خ��ت��ل��ف اجل���رع���ات ب��اخ��ت��الف ن����وع الأن�����س��ول��ني 
وترتاوح  للدواء،  الفردية  املري�ض  وباختالف حاجة 
اجلرعة ب�سكل عام بني مرة واحدة الى اأربع مرات 
دقيقة،   45 اإل��ى   30 ب���  الطعام  ت��ن��اول  قبل  يوميا، 

وكذلك قبل النوم.

هل من عالج للسكري؟
نسيان الجرعةالصيدالنية: البندري البيشي

يف حال ن�سيان تناول اجلرعة يف الوقت املحدد يجب 
يتعلق  فيما  ال�سحيح  والت�سرف  الطبيب  ا�ست�سارة 

بحجم اجلرعة وبنوع الأن�سولني.

وقف الجرعة

ا�ست�سارة  دون  ال��دواء  تناول  عن  التوقف  عدم  يجب 
قد  الأن�سولني  جرعة  اأخ��ذ  عن  التوقف  لأن  الطبيب 
يوؤدي اإلى ا�سطرابات يف اجل�سم قد توؤدي اإلى فقدان 

الوعي ل قدر اهلل.

الجرعة الزائدة

عند تناول جرعة زائدة من الأن�صولني يجب الذهاب 
حاد  هبوط  عالمات  تظهر  فقد  ف��ورا،  الطوارئ  اإل��ى 
واجلوع  كالإغماء  الدم  يف  ال�سكر  تركز  م�ستويات  يف 
والتعرق والرع�سة وال�سداع. اإن ظهرت هذه الأعرا�ض 
يجب تناول طعام اأو �سراب غني بال�سكر فورا، والعمل 
بتعليمات الطوارئ عند ح�سول ا�سطرابات اأو فقدان 

للوعي.

بداية فعالية األنسولين

• فعالية ق�سرية الأمد: بعد 30 - 60 دقيقة.
• فعالية متو�سطة الأمد اأو متوا�سلة:

بعد 1 - 4 �ساعات.

مدة الفعالية

• فعالية ق�سري املدى: 6 - 8 �ساعات.
• فعالية متو�سطة املدى: 18 - 26 �ساعة.

• فعالية طويلة املدى: 28 - 36 �ساعة.

التغذية

قليلة  اأغ��ذي��ة  تناول  الأن�سولني  مري�ض  على  يتوجب 
بتعليمات  والل���ت���زام  وال��ده��ن��ي��ات  ال��ك��رب��وه��ي��درات 

الطبيب.

التخزين والحفظ

يجب حفظ الأن�سولني يف الثالجة دون جتميده، ويجب 
اتباع التعليمات امل�سجلة على العبوة.

ملف العدد
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قيادة  عن  المتناع  يجب  القيادة:  حال  يف   •
ذلك  لأن  الأن�سولني  جرعة  اأخ��ذ  عند  ال�سيارة 
يف  »زغللة  ال��روؤي��ة  يف  و���س��وح  ع��دم  ي�سبب  ق��د 

العني«.
اإبالغ  يجب  والتخدير:  اجلراحية  العمليات   •
ال��ت��خ��دي��ر عن  ط��ب��ي��ب  اأو  اجل�����راح  ال��ط��ب��ي��ب 

ا�ستعمال هذا الدواء.

آثار جانبية

احلقن. مو�سع  يف  • تهيج 
عام. • �سعف 

• تعرق.
جلدي. • طفح 

الوجه. يف  • تورم 
و�سفري. التنف�ض  يف  • �سيق 

األدوية

النوع  لعالج  الأدوي���ة  من  متنوعة  جمموعة  تتوفر 
الثاين من مر�ض ال�سكري بالإ�سافة اإلى الأن�سولني. 
ف��ئ��ات خمتلفة ح�سب  الأدوي����ة  ه��ذه  م��ن  وت��ت��وف��ر 
يف  خمتلفة  بطريقة  جمموعة  كل  وتعمل  احلالة، 

خف�ض �سكر الدم.
فبع�ض الأدوية التي توؤخذ عن طريق الفم  حتفز 
فيما  الأن�سولني،  من  املزيد  اإنتاج  على  البنكريا�ض 
مقاومته  خف�ض  على  اجل�سم  اأخ��رى  اأدوي��ة  ت�ساعد 
لالأن�سولني، وتعمل اأنواع اأخرى على اإبطاء امت�سا�ض 

اجل�سم للكربوهيدرات.

محاذير

لكن  كافية  اأبحاث  تتوفر  ل  احلمل:  اأثناء   •
تفوق  احلامل  للمراأة  بالأن�سولني  العالج  فوائد 

كثريا �سلبياته.
للمراأة  اآم��ن  الأن�سولني  الر�ساعة:  اأث��ن��اء   •

على  خطر  وج��ود  على  دلئ��ل  توجد  ول  املر�سع 
الطفل.

ومالءمة  تقليل  يجب  وال��ر���س��ع:  الأط��ف��ال   •
اجلرعة ح�سب العمر والوزن.

من  حماذير  اأو  موانع  توجد  ل  ال�سن:  • كبار 
ا�ستخدامه.

يجب االمتناع عن قيادة 
السيارة عند أخذ جرعة 

أنسولين ألنه يسبب
»زغللة« في العين
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أدوية تؤخذ عن طريق الحقن 

اسم المجموعة والدواء

MEGLITINIDES
• Repaglinide (Prandin)

• Nateglinide (Starlix)

SULFONYLUREAS
• Glipizide (Glucotrol)

• Glimepiride (Amaryl)
• Glyburide (DiaBeta, Glynase)

DIPEPTIDY PEPTIDASE-4
)DPP-4( INHIBITORS

• Sitagliptin + metformin (janumate)
• Saxagliptin (Onglyza)

• Sitagliptin (Januvia)
• Linagliptin (Tradjenta)

BIGUANIDES
• Metformin

(Fortamet, Glucophage,
others)

THIAZOLIDINEDIONES
• Rosiglitazone (Avandia)

• Pioglitazone (Actos)

ALPHA-GLUCOSIDASE 
INHIBITORS

• Acarbose (Precose)
• Miglitol (Glyset)

AMYLIN MIMETICS
• Pramlintide (Symlin)

INCRETINMIMETICS
• Exenatide (Byetta)

• Liraglutide (Victoza)

المميزات

يعمل بسرعة

يعمل بسرعة

ال يسبب زيادة الوزن

يرتبط قليال بزيادة الوزن، 
يخفض قليال الكولسترول 

الضار

يزيد قليال
الكولسترول المفيد

ال يسبب زيادة الوزن

يمنع الجوع، يقلل
من زيادة الوزن

يمنع الجوع، يقلل
من زيادة الوزن

كيف يعمل

يحفز إنتاج األنسولين

يحفز إنتاج األنسولين

يحفز إنتاج األنسولين، 
يمنع إفراز الجلوكوز

من الكبد

يمنع إفراز الجلوكوز من 
الكبد، يعمل على تحسين 

حساسية أنسجة الجسم 
لألنسولين

يمنع إفراز الجلوكوز من 
الكبد، يعمل على تحسين 

حساسية أنسجة الجسم 
لألنسولين

يبطئ امتصاص النشويات 
والسكريات

يحفز إنتاج األنسولين، 
يستخدم مع حقن 

األنسولين

يحفز إنتاج األنسولين، 
metformin يستخدم مع

sulfonylurea و

اآلثار الجانبية 
المحتملة

هبوط شديد في سكر الدم، 
زيادة الوزن، الغثيان، ألم في 

الظهر، صداع

هبوط السكر في الدم، 
زيادة الوزن، الغثيان، الطفح 

الجلدي

عدوى في الجهاز 
التنفسي العلوي، التهاب 

الحلق، صداع، التهاب 
البنكرياس

الغثيان، اإلسهال،
وفي حاالت نادرة يحدث 

تراكم في حمض الالكتيك 
الضار

فشل القلب، نوبة قلبية، 
سكتة دماغية، مرض 

الكبد، سرطان المثانة، 
التورم وزيادة الوزن 

والتعب

آالم في المعدة،
غازات، إسهال

نقص السكر في الدم، 
الغثيان أو القيء، الصداع، 
احمرار وتهيج في موضع 

الحقن

الغثيان أو القيء، صداع، 
دوخة، تلف أو فشل الكلى

أدوية تؤخذ عن طريق الفم 
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ال�سكري  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  يحتاج 
»النوع الأول« لأخذ حقن الأن�سولني لل�سيطرة على 

معدل ال�سكر يف الدم.
كما قد يحتاج بع�ض امل�سابني بالنوع الثاين 
من ال�سكري لأخذ حقن الأن�سولني يف حال عدم 
الغذائية  باحلمية  للعالج  حالتهم  ا�ستجابة 

إحذر الجرعات الزائدة
من األنسولين

الصيدالنية: عائشة دغريري

الأن�سولني ق�سري املفعول وبذلك يكون املري�ض 
قد تناول جرعة زائدة منه(.

• اأخذ اجلرعة ال�سحيحة من الأن�سولني لكن 
دون تناول وجبة، لذا ين�سح مري�ض ال�سكري 
باحلر�ض على تناول الوجبات اليومية املعتادة 
تناول  حتديد  يتم  اأن  وينبغي  ثابتة.  مبواعيد 
تناول  مع  املفعول  ق�سري  الأن�سولني  جرعات 

والريا�صة والأدوية اخلاف�صه لل�صكري عن طريق 
التي  احل���الت  بع�ض  حت�صل  ق��د  ول��ك��ن  ال��ف��م، 
الأن�صولني  زائدة من  املري�ض جرعة  يتناول فيها 
الدم  يف  ال�سكر  معدل  انخفا�ض  يف  يت�سبب  مما 
�سديدة  اأعرا�ض  ذلك  عن  وينتج  مفاجئ  ب�سكل 

اخلطورة.

أسباب الجرعة الزائدة

من الأ�سباب التي قد توؤدي لتناول جرعة زائدة من 
الأن�سولني وجتاوز اجلرعة املحددة:

امل�سجلة  الوحدات  قراءة  على  القدرة  • عدم 
على احلقنة خا�سة لدى كبار ال�سن.

• �سعوبة معرفة الطريقة ال�سحيحة للتعامل 
مع املنتجات اجلديدة.

النوع  م��ن  ول��ك��ن  �سحيحة  ج��رع��ة  حقن   •
املري�ض  جرعة  كون  حال  يف  )مثال:  اخلاطئ 
30 وح���دة م��ن الأن�����ص��ول��ني ط��وي��ل امل��ف��ع��ول و 
املفعول،  ق�سري  الأن�سولني  م��ن  وح���دات   10
من  وحدة   30 حقن  عند  اخلطاأ  يح�سل  فقد 

ملف العدد
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ال�ساعات  خالل  ال�سحي  و�سعك  راقب   •
التالية.

ح��ال  يف  ال���دم  يف  ال�سكر  ق��ي��ا���ض  اأع���د   •
ا�ستمرت الأعرا�ض وتناول الوجبات اخلفيفة 

طاملا اأن معدل ال�سكري منخف�ض.
منخف�سا  ال�سكري  معدل  ا�ستمر  اإذا   •
يف  بتح�سن  ت�سعر  مل  اأو  �ساعتني  من  لأك��ر 

الأعرا�ض فتوجه للطبيب فورا.
ال�سكري  معدل  ارتفاع  من  للقلق  داعي  • ل 
اإن انخفا�ض ال�سكر  خالل هذه الفرتة حيث 
�صررا  اأ�صد  �صحية  م�صاكل  يف  يت�صبب  قد 

من ارتفاعه .

اتصل بالطوارئ فورا

ال�سكر يف  انخفا�ض  نتيجة  يف حال تطور احلالة 
ات�سل  الوعي  فقدان  بداية  اأو  الإغماء  اإلى  الدم 
من  بجرعة  املري�ض  واح��ق��ن  ف���ورا،  ب��ال��ط��وارئ 
وهو  متاما  للوعي  فاقدا  ك��ان  اإذا  اجللوكاجون 

مادة معاك�صة ملفعول الأن�صولني.
جزئيا  للوعي  فاقدا  املري�ض  كون  حال  ويف 
ميكن م�ساعدته يف �سرب الع�سري اأو تناول قطعة 
حال  ويف  الأع��را���ض،  تتح�صن  حتى  احللوى  من 

ا�ستمرت ين�سح بنقله للم�ست�سفى فورا.

إرشادات وقائية

حل��م��اي��ت��ك م��ن ت��ن��اول اجل���رع���ات ال��ع��ال��ي��ة من 
اتبع  لها  امل�صاحبة  الأع��را���ض  وم��ن  الأن�صولني 

الإر�صادات الوقائية التالية:
يف  ال��ي��وم��ي��ة  وج��ب��ات��ك  ت��ن��اول  تهمل  ل   •
ميكن  باجلوع،  ت�سعر  مل  لو  حتى  مواعيدها 

مثال تناول اخلبز اأو الفواكه اأو احلليب.
يدك،  متناول  يف  احللوى  من  قطعا  اأبق   •
لتناولها  املكتب،  اأو  ال�سيارة  اأو  احلقيبة  يف 
مبا�سرة يف حال تعر�سك لأعرا�ض انخفا�ض 

�سكر الدم.
الأع���را����ض  ع��ل��ى  ب��ك  امل��ح��ي��ط��ني  • اأط��ل��ع 
حتى  ال�سكري  وارتفاع  لنخفا�ض  امل�ساحبة 

ميكنهم اإ�سعافك يف حال تعر�سك لها.

اأخذ جرعة الأن�سولني  الوجبات الغذائية، لأن 
دون تناول وجبة يوؤدي لنخفا�ض حاد يف معدل 

ال�سكر يف الدم ملعدلت خطرية.
ممار�سة  ق��ب��ل  الن�����س��ول��ني  ج��رع��ة  اأخ���ذ   •
الن�ساط  اإن  حيث  مبا�سرة  الريا�سي  الن�ساط 
يف  ال�سكر  معدل  خف�ض  يف  يت�سبب  ال��ب��دين 

الدم كما يوؤثر على امت�سا�ض الأن�سولني.

األعراض

من  زائ��دة  جرعة  تناول  م�سببات  اختلفت  مهما 
هي  لها  امل�ساحبة  الأع��را���ض  ف���اإن  الأن�����س��ول��ني 
اأعرا�ض النخفا�ض ال�سديد يف �سكر الدم وت�سمل:

• الرتباك
ال�سديد والإجهاد  بالإرهاق  • الإح�سا�ض 

• التعب
اجللد يف  رطوبة  اأو  �سديد  • تعرق 

اليدين يف  رع�سة  اأو  • ارجتاف 
بالنخفا�ض  ال�سكر  معدل  ا�ستمرار  ويف حال 
اأكر فقد يتطور الو�سع حلدوث ت�سنجات اأو اإغماء، 
ورغم اأن املعدل الأدنى من �سكري الدم هو بحدود 
الأعرا�ض  ظهور  اإمكانية  اأن  اإل  ملغم/د�سل،   70
امل�ساحبة مل�ستويات �سكر الدم املنخف�سة تختلف 

من مري�ض لآخر، فقد تظهر تلك الأعرا�ض لدى 
الأعرا�ض  على  ال�صيطرة  يتم  مل  الذين  املر�صى 
اإلى  اأي 70  الطبيعية  ال�صكر  لديهم عند معدلت 

120 ملغم/د�سل.

ماذا أفعل؟

الأن�سولني ميكن  زائدة من  تناول جرعة  يف حال 
حل امل�صكلة وجتاوز الأعرا�ض امل�صاحبة يف املنزل 

باتباع اخلطوات التالية:
الدم. يف  ال�سكر  معدل  • افح�ض 

اأو  • ا�سرب ن�سف كوب من الع�سري املحلى 
ال�صودا وقطعة من احللوى وهي كمية تعادل 

15 اإلى 20 غرام من الكربوهيدرات.
على  تناولها  الوجبة  تناول  عدم  حال  يف   •

الفور.
مع  قليال  متدد  الراحة،  من  ق�سطا  خذ   •

رفع القدمني.
بعد  ال��دم  يف  ال�سكر  معدل  قيا�ض  اأع��د   •
املعدل  ا�ستمر  ح��ال  ويف  دقيقة   20 اإل��ى   15
 20 اإل���ى   15 ت��ع��ادل  كمية  ت��ن��اول  منخف�سا 
ت��ن��اول بع�ض  اأو  ال��ك��رب��وه��ي��درات  غ���رام م��ن 

الطعام اإن ا�ستطعت.
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الأن�����س��ول��ني ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ج��ه��از �سغري  م�سخة 
بحجم الهاتف اجلوال يقوم ب�سخ الأن�سولني ب�سكل 
بال�ستيكي  اأن��ب��وب  خ��الل  من  مربمج  اأوتوماتيكي 

يزرع حتت اجللد.

فوائدها

الأن�سولني  حقن  اأدوات  م��ن  اأداة  امل�سخة  تعترب 
النوع  من  اأو  الأول  النوع  من  بال�سكر  للم�سابني 
يف  الأن�سولني  على  كامل  ب�سكل  واملعتمدين  الثاين 
ال�سغط  م�سد�ض  اأو  الإب��ر  اأو  الأق��الم  مثل  العالج، 
العايل. ولكن للم�سخة فوائد وميزات عن الأدوات 

الأخرى جنملها فيما يلي:
ب�سكل  ب��الإب��ر  نف�سه  وخ��ز  املري�ض  جتنب   •
تخفيف  ع��ل��ى  ي�ساعد  مم��ا  ال��ي��وم  يف  م��ت��ك��رر 
تغيري  الأطفال حيث ميكن  معاناته وخ�سو�سا 
ثالثة  كل  اجللد  حتت  املزروعة  امل�سخة  اإب��رة 

اأيام.
ال�سكر  تذبذب  ع��الج  يف  فعاليتها  اأثبتت   •

املتكرر والدائم.
انخفا�ض  حالت  تنقطع  رمبا  بل  معها  • تقل 
امل�ساعفات  اأ����س���واأ  م��ن  يعترب  ال���ذي  ال�سكر 
جرعة  زي��ادة  ج��راء  للمري�ض  حت��دث  قد  التي 

الأن�صولني اأو قلة الأكل.
الأكل  حيث  من  كاملة  حرية  املري�ض  • متنح 

واحلركة والتنقل من مكان اإلى اآخر.
ميكن  للم�سخة  ال�سحيح  ب��ال���س��ت��خ��دام   •
املزمنة  ال�سكر  م�ساعفات  م��ن  كثري  جتنب 
مثل اعتالل ال�سبكية واأمرا�ض الكلى واأمرا�ض 

القدم وغريها.

شروط استخدامها

توزيعه  يتم  جهاز  جمرد  الأن�سولني  م�سخة  لي�ست 
على املر�سى فح�سب، بل هي يف غاية الدقة والتقنية 
الفوائد  توؤدي  حتى  ال�سرتاطات  من  كثريا  تتطلب 
املرجوة منها، واإل انقلبت اإلى اأداة �سارة قد توؤذي 
تنق�سم  ال�سروط  وه��ذه  عالجه،  من  بدل  املري�ض 
اإلى جزاأين، اأحدهما خا�ض مبقدم اخلدمة والآخر 

خا�ض باملري�ض.

أوال: الشروط التي يجب توفرها
في مقدمي الخدمة

ا�ستخدام  • وجود فريق طبي مدرب على 
�سماء  غ��دد  ا�ست�ساري  برئا�سة  امل�سخة 
عالجية  تغذية  اأخ�سائي  وع�سوية  و�سكر 
خ��ربة  ل��ه��ا  �سكر  معلمة  وك��ذل��ك  م���درب 
ط��وي��ل��ة يف ع���الج ال�����س��ك��ر وم���درب���ة على 
عنا�سر  اإل��ى  بالإ�سافة  بامل�سخة  العالج 
الجتماعي  الأخ�سائي  مثل  مهمة  اأخ��رى 

وموظف  املجال  هذا  يف  مدربة  وممر�سة 
خمت�ض لالأمور الإدارية.

• �سهولة الو�سول والت�سال بفريق العمل 
امل��ع��ال��ج، ف���اإذا ت��ع��ذر ذل��ك ف��اإن��ه ل ميكن 
اإمكانيات  �سمن  م��ن  امل�سخة  تدخل  اأن 

امل�ست�سفى يف العالج.
• توفر جهاز امل�سخة مع م�ستلزماتها لدى 
تعمد  عندما  يحدث  ل  وه��ذا  امل�ست�سفى، 
بع�ض امل�ست�سفيات اإلى �سراء عدد حمدود 
ملدة  م�ستلزماتها  توفري  مع  امل�سخات  من 
ل  ال�سلبية  ه��ذه  نتجنب  وحتى  حم���دودة، 
امل�سخات مركزيا  توفري هذه  يكون  اأن  بد 

وب�صفة دائمة.

ثانيا: الشروط التي يجب توفرها
في المريض

تاما  اقتناعا  مقتنعا  املري�ض  يكون  اأن   •
معاناته  تخفيف  يف  اجلهاز  ه��ذا  بفائدة 
ال�سكر  ل��ع��الج  و�سيلة  واأن��ه��ا  امل��ر���ض  م��ع 

ولي�ست غاية لتجنب الوخز بالإبر.
يف  الن�سويات  ح�ساب  كيفية  يتعلم  اأن   •
اجل��رع��ات  ح�ساب  يف  لأهميتها  الطعام 

املنا�سبة لالأكل.
وعمل  املواعيد  يف  من�سبطا  يكون  اأن   •

الفحو�سات املطلوبة منه بانتظام.
مع  متنا�سب  غذائي  بنظام  يلتزم  اأن   •

العالج بامل�سخة ي�سعه له فريق العمل.
و�سائل  ك��ل  امل��ري�����ض  ل���دى  ي��ك��ون  اأن   •

الو�سول والتوا�سل مع فريق العالج.

مضاعفاتها

بع�ض  الأن�����س��ول��ني  م�سخة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن  ينتج 
اإليها  التنبه  ي��ج��ب  ال��ت��ي  اخل��ط��رية  امل�����س��اع��ف��ات 

واأخذها بعني العتبار، ومنها:
حمو�سة  ارتفاع  مع  املفاجئ  ال�سكر  • ارتفاع 
�سخ  يتوقف  حينما  يح�سل  ق��د  وه��ذا  ال���دم، 
لذلك  التنبه  دون  اآخ��ر  اأو  ل�سبب  الأن�سولني 
اأو ذويه، حيث حتتوى معظم  املري�ض  قبل  من 

امل�سخات على اإنذار لتوقف �سخ الأن�سولني.
اجل�سم  يف  الدهون  وتراكم  ال��وزن  زي��ادة   •
اإلى م�ساعفات مزمنة ل حتمد  يوؤدي  مما قد 
حينما  امل�سكلة  هذه  حتدث  ما  وعادة  عقباها، 
ل يلتزم املري�ض بالنظام الغذائي املعد له من 

قبل الفريق املعالج.
يحدث  قد  وهذا  القاتل،  ال�سكر  انخفا�ض   •
باللعب  ين�سغلون  حينما  ال�سغار  الأطفال  يف 
ب�سخ  امل�����س��خ��ة  وت�ستمر  ال��رق��ي��ب  غ��ي��اب  يف 

الأن�سولني دون وجود غذاء.

مفاهيم خاطئة

من  الكثري  الأن�سولني  م�سخة  ا�ستخدام  يكتنف 

املفاهيم اخلاطئة التي يجب التنبيه اإليها من اأجل د. محمد بن يحيى الحربي *
�سحة اأف�سل، ونخت�سرها فيما يلي:

• يعتقد بع�ض النا�ض اأن امل�سخة غاية لتجنب 
لل�سكر،  عالجا  ولي�ست  بالإبر  املتكرر  الوخز 
ف��ي��ن��ت��ج ع���ن ه���ذا ال��ف��ه��م ا���س��ت��خ��دام��ه��ا دون 
ن�سائح  اتباع  اأو  الغذائية  باحلمية  الل��ت��زام 
اإلى  املقتدرين  بع�ض  يعمد  وكذلك  الطبيب، 
�سراء امل�سخة على ح�سابهم اخلا�ض والذهاب 
اخلا�سة  العالج  مراكز  بع�ض  يف  الأطباء  اإلى 
وا�ستخدام امل�سخة ب�سكل خاطئ مما يوؤدي اإلى 

امل�ساعفات التي ذكرناها �سابقا.
اأن  ط��امل��ا  اأن���ه  امل��ر���س��ى  م��ن  ك��ث��ري  • ي��ظ��ن 
اجل�سم  يف  م�ستمرة  بطريقة  يفرز  الأن�سولني 
حر  يكون  الإن�����س��ان  ف��اإن  امل�سخة،  طريق  ع��ن 
الغذاء فياأكل كما يحلو له ويزيد  الت�سرف يف 
فينتج  الأك���ل،  ح�سب  الأن�سولني  جرعات  من 
للدهون يف  وتراكم  ال��وزن  زي��ادة يف  ذلك  عن 
الأوردة  ومنها  الأخ��رى  اجل�سم  واأج��زاء  الكبد 
الكبرية املغذية للقلب والقدمني، مما يوؤدي اإلى 

انغالقها وتاأثر الأع�ساء التي تغذيها.

نظام عالجي متكامل

اأن ل يقوم  اأهمية  يف اخلتام ل بد من التنبيه على 
املري�ض برتكيب امل�سخة بنف�سه دون اأن يكون هناك 
العالج  من  النوعية  ه��ذه  على  م��درب  طبي  فريق 
ي�سهل الو�سول اإليه يف املنطقة اأو املدينة التي يعي�ض 
فيها املري�ض، واأن اللتزام بتعليمات الفريق املعالج 
هو لب العالج ملر�ض ال�سكري ومع امل�سخة بالذات، 
نظام  اأن��ه��ا  على  امل�سخة  اإل���ى  النظر  يجب  واأن���ه 
عالجي متكامل ولي�ست جمرد جهاز يزرع للمري�ض 

ليتجنب الوخز املتكرر للحقن.

* استشاري الغدد الصماء وسكر األطفال
مدير إدارة مراكز ووحدات السكر
باإلدارة العامة للمستشفيات، وزارة الصحة

يتم حقن األنسولين
في األنسجة تحت الجلد 
تلقائيا بواسطة المضخة
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الأ���س��اب��ع،  ب��ني  خا�سة  بلطف  وجففهما  يوميا 
القدم  اأ�سابع  بني  ال��ذرة  ن�ساء  اأو  البودرة  ور�ض 
الكرميات  وا���س��ت��خ��دم  ج��اف��ة،  عليها  للحفاظ 
عليها  للحفاظ  القدمني  واأ�سفل  لأعلى  املرطبة 

ناعمة.
القدمني  من  ال��زائ��د  اجللد  ب��اإزال��ة  تقم  ل   •
ت�ستخدم  ول  اجل��ل��د،  اإ���س��اب��ة  لتجنب  بنف�سك 
اأو  ال��ب��ث��ور  لإزال����ة  املق�ض  اأو  الأظ��اف��ر  مق�ض 
الثاآليل  مزيالت  ت�ستخدم  ول  وجدت  اإن  الثاآليل 

الكيميائية بل يجب مراجعة الطبيب لإزالتها.
حايف  مت�ض  ول  بعناية،  القدمني  اأظافر  قلم   •
ال��ق��دم��ني ح��ت��ى يف اأن��ح��اء امل��ن��زل مل��ن��ع اإ���س��اب��ة 

قدميك.
من  م�سنوعة  وجافة  نظيفة  ج��وارب  ارت��داء   •

و�سعف  الأع�ساب  تلف يف  اإلى  ال�سكري  يوؤدي مر�ض 
الدورة الدموية مما يجعل القدمني عر�سة للتقرحات، 
عن  ال�سكري  يف  التحكم  يجب  ذلك  ح��دوث  ولتجنب 
وقيا�ض  الريا�سة  وممار�سة  الغذائية  احلمية  طريق 

ال�سكر يف الدم بانتظام.

إجراءات العناية بالقدمين

كان  اإذا  مما  للتحقق  يوميا  القدمني  • افح�ض 
هناك �سقوق اأو بثور اأو قروح اأو احمرار اأو تورم.

واح��دة  م��رة  الفاتر  ب��امل��اء  القدمني  اغ�سل   •
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التي  اجل���وارب  وجتنب  النايلون  ولي�ض  القطن 
من  تقلل  اإنها  حيث  �ساغط  مطاطي  �سريط  لها 
ال�سميكة  اجل��وارب  وكذلك  للقدمني  الدم  تدفق 

التي تهيج اجللد.
العايل  الكعب  وجتنب  املريحة  الأحذية  • �صراء 
اأو الأحذية ال�سيقة، وقد يو�سي الطبيب باأحذية 
ال�سكل  م��ع  ت��ت��الءم  خ�سي�سا  م�سممة  طبية 

الدقيق لقدميك.
ال���دورة  ي�سعف  اإن���ه  حيث  التدخني  جتنب   •

الدموية ويقلل من كمية الأك�سجني يف الدم.
اأو  الطبيب  عند  للقدمني  فحو�سات  عمل   •

اخت�سا�سي الأقدام مرة واحدة �سنويا اأو اأكر.
وقم  اجلد  حممل  على  القدم  اإ�سابات  خذ   •

مبراجعة الطبيب لو�سف العالج املنا�سب.

إجراءات خاصة للعناية بالقدم السكري
الصيدالنية: إيمان الدباسي

ملف العدد
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اعتالل الش�بكية السكري
م�ستوى  ارت���ف���اع  ا���س��ت��م��رار  يت�سبب 
اجللوكوز يف الدم يف اإحداث تغيريات 
ل�سبكية  الدموية  الأوع��ي��ة  ج��دران  يف 
العني فتزداد نفاذيتها لت�سمح بخروج 

ال�سوائل خلارج اخلاليا.
تتزايد  امل��ت��ق��دم��ة  احل����الت  ويف 
ال�سبكية  يف  الدموية  الأوع��ي��ة  كثافة 
داخلي،  نزيف  بحدوث  يت�سبب  مما 
ال�سبكية  وت�سمى هذه احلالة »اعتالل 

ال�سكري«.

العالمات واألعراض

تدريجي  وفقدان  • روؤية �سبابية 
للب�صر.

���س��وداء  ن��ق��اط  اأو  بقع  روؤي���ة   •
عائمة يف جمال الروؤية.

روؤية  مناطق  اأو  ظالل  ت�سكل   •
معتمة.

الليل. يف  الروؤية  • �سعوبة 

الوقاية

عدد  باتباع  ال�سكري  مري�ض  يو�سى 
للحد من  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج�����راءات  م��ن 

اإ�صابته باعتالل ال�صبكية، ومنها:
�سحي  غذائي  بنظام  • اللتزام 
الريا�سية  التمارين  ومم��ار���س��ة 
م�ستويات  ل�سمان  يومي  ب�سكل 

طبيعية من اجللوكوز يف الدم.
ال�سكر  م�ستوى  م��ن  التحقق   •
يوميا  م��ت��ك��رر  ب�����س��ك��ل  ال����دم  يف 
ال�سكر  واللتزام بفح�ض م�ستوى 

الرتاكمي كل ثالثة اأ�سهر.
م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ   •
و�سغط  ال���دم  يف  ال��ك��ول�����س��رتول 

الدم �سمن امل�ستوى املطلوب.
له  مل��ا  التدخني  ع��ن  التوقف   •
اأثر يف زيادة فر�سة الإ�سابة  من 
مري�ض  عند  ال�صبكية  باعتالل 

ال�صكري.
ومراقبة  الدوري  العني  • فح�ض 
اأي تغريات اأو اختاللت يف الروؤية 
واإعالم الطبيب املخت�ض للتحقق 

من �صحة العني وال�صبكية.

ص. عائشة دغريري

ملف العدد
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يعد ال�سعف اجلن�سي اأكر امل�ساكل �سيوعا لدى معظم 
عملية  وتعتمد  ال�صكري،  مبر�ض  امل�صابني  الرجال 
اأداء الوظيفة اجلن�سية على م�ساركة اجلهاز الع�سبي 
من  وغريها  والهرمونات  الدموية  الأوع��ي��ة  وجهاز 
الأجهزة احليوية، كما اأن احلالة النف�سية واملزاجية 

توؤثر على كل هذه الأجهزة.

عوامل مساعدة

اأ�سباب  توجد  ال�سكري  مبر�ض  الإ�سابة  جانب  اإل��ى 
ال�سعف  م�سكلة  تفاقم  على  ت�ساعد  اأخ��رى  وعوامل 
ن�سبة  وارت��ف��اع  القلب،  اأم��را���ض  اأب��رزه��ا  اجلن�سي 
الكول�سرتول بالدم، و�سغط الدم، وال�سمنة، ومر�ض 
باركن�سون، وا�سطراب يف الهرمونات مثل انخفا�ض 
والإدمان  والتدخني  الت�ستو�ستريون،  هرمون  م�ستوى 

على الكحول.
اإ�سافة اإلى ذلك فهناك بع�ض الأدوية مثل اأدوية 
الكتئاب، والإ�سابات التي توؤثر على منطقة احلو�ض 

اأو احلبل ال�صوكي.

األعراض والمضاعفات

تاأثري  كيفية  ملعرفة  الدرا�سات  من  العديد  اأجريت 
اأن  فوجد  اجلن�سية،  العملية  على  ال�سكري  مر�ض 
وم�ساعفات  اأع��را���ض  اإل���ى  ي���وؤدي  ال�سكري  م��ر���ض 

خطرية منها:
ح�سول  ب�سعوبة  ويتمثل  النت�ساب:  �سعف   •
وذل��ك  عليه،  املحافظة  و�سعوبة  الن��ت�����س��اب 
للع�سو  املغذية  بالأع�ساب  خلل  ح��دوث  ب�سبب 
البعيد  امل��دى  على  ي��وؤدي  اخللل  وه��ذا  الذكري، 

اإلى حدوث �سعف يف النت�ساب اأو عجز تام.
الع�سالت  �سمور  ب�سبب  ال��ق��ذف:  يف  خلل   •
اإلى  ي��وؤدي  ال��ذك��ري مما  الع�سو  ال��الاإرادي��ة يف 
اإل��ى  املني  ن��زول  وع��دم  الدموية  ب��ال��دورة  خلل 
اإلى  املني طريقه  يجد  ذلك  وبدل من  اخل��ارج، 

املثانة ويخرج مع البول.

الوقاية والعالج

ال�سعف  وال��ع��الج م��ن ح��الت  ال��وق��اي��ة  ب��رام��ج  تهدف 
حياتهما  ممار�سة  من  الزوجني  متكني  اإل��ى  اجلن�سي 
لذا  املتقدمة،  ال�سن  اجلن�سية ب�سورة طبيعية حتى يف 

السكري والضعف الجنسي
ي�ساعد على جتنب الصيدالنية: نورة التميمي الدم  ال�سكر يف  فاإن �سبط م�ستوى 

ال�سبط  وي�سمل  والأع�����س��اب.  الدموية  الأوع��ي��ة  تلف 
اتباع  التالية:  الإج���راءات  ال��دم  �سكر  مل�ستوى  اجليد 
نظام غذائي �سحي، تناول الأدوية املو�سوفة يف الوقت 
ال�سكر  م�ستوى  مراقبة  الريا�سة،  ممار�سة  املنا�سب، 
وخا�سة  اجل�سد  نظافة  على  للمحافظة  اإ�سافة  بالدم، 

القدمني.

األدوية

مت اإجراء العديد من الأبحاث ملعرفة ما اإذا كانت بع�ض 
تاأثري  ذات  اجلن�سي  ال�سعف  لعالج  املتاحة  الأدوي���ة 
اإيجابي اأي�سا يف املر�سى امل�سابني بال�سكري، ووجد اأن 
لها تاأثريا اإيجابيا وفعال يف املر�سى امل�سابني بال�سعف 
اجلن�سي امل�ساحب لل�سكري. ورغم فعالية هذه الأدوية 
مدة  طول  مثل  العوامل  ببع�ض  �سلبا  تتاأثر  قد  اأنها  اإل 
الإ�سابة بال�سكري، والرتفاع امللحوظ يف ن�سبة ال�سكري 
معظم  لكن  املزمنة،  الأم��را���ض  ع��دد  وازدي���اد  بالدم، 

املر�صى كانوا را�صني عن فعالية وجدوى هذه الأدوية.
Sildenafil • �سيلدينافيل 

Tadalafil • تادلفيل 
Vardenafil • فريدنيافيل 
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يعترب داء ال�صكري من اأكرث الأمرا�ض املزمنة انت�صارا 
يف ال��ع��امل، ح��ي��ث ���س��ه��دت الأع�����وام الأخ����رية ت��زاي��دا 
وح�صب  ال���داء،  بهذا  امل�صابني  اأع���داد  يف  م�صطردا 
تقرير فيدرالية ال�سكر العاملية الأخري فاإن معدل انت�سار 
ال�صنوات  يف   %5 من  باأكرث  زاد  قد  العامل  يف  ال�صكر 
العربية  اململكة  اأن  التقرير  يف  وجاء  الأخ��رية.  الع�سر 
ال�صعودية حتتل املرتبة ال�صابعة عامليا يف معدل انت�صار 
داء ال�سكري حيث بلغت ن�سبة امل�سابني به حوايل %20 
من ال�سكان يف عام 2011 اأي ما يزيد عن 5% عن عام 

2008 حيث كان املعدل حوايل %14.1.
يف  باملر�ض  امل�سابني  ع��دد  اأن  التقرير  واأو���س��ح 
2011 ومن  بلغ حوايل 366 مليون �سخ�ض عام  العامل 
واأن   ،2030 ع��ام  م�ساب  مليون   550 يبلغ  اأن  املتوقع 

عوامل الخطورةد. محمد الحربي *

يعترب العامل الوراثي عامال جوهريا ومهما من عوامل 
من  و%80   60 ب��ني  ن�سبته  ت���رتاوح  حيث  اخل��ط��ورة، 
البيئية  العوامل  يتبع ذلك  احلالت امل�سببة لالإ�سابة، 
ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة  وعدم  ال�سيئة  التغذية  مثل 
م�ستمر، وتتمثل التغذية ال�سيئة يف تناول الطعام فوق 

احلد املطلوب لالإن�سان ح�سب عمره ون�ساطه.

الوقاية

اأهم عامل وقائي لتجنب الإ�صابة مبر�ض ال�صكري هو 
من خالل مكافحة اأهم اأ�سبابه وهي ال�سمنة اأو الزيادة 
يف الوزن، وميكن التخل�ض من ذلك بالريا�سة واتباع 

النظام الغذائي ال�سحي املالئم لل�سخ�ض.
من  احل��د  كيفية  اأم���ا  ال��ف��رد  م�صتوى  على  ه��ذا 

و59   40 بني  العمرية  الفئة  يف  الإ�سابة  حالت  معظم 
�سنة، ويكر املر�ض يف الدول الفقرية ومتو�سطة الدخل 
حيث و�سلت الن�سبة يف هذه الدول اإلى حوايل 80% من 

جمموع الإ�سابة.
واأفاد التقرير اأن ما يقرب من 183 مليون �سخ�ض 
م�ساب بال�سكر دون اأن يتم ت�سخي�سهم، واأ�سار اإلى اأن 
عدد حالت الوفاة جراء داء ال�سكري و�سلت اإلى 4.6 

مليون حالة وفاة بنهاية عام 2011.
هذا فيما يخ�ض النوع الثاين من ال�سكري والذي 
ينتج غالبا عن العادات الغذائية ال�سيئة وعدم ممار�سة 
اأما  الأ�سا�ض.  يف  ال��وراث��ي  العامل  وج��ود  مع  الريا�سة 
ن�سبة  بلغت  فقد  ال�سكري  من  الأول  النوع  يخ�ض  فيما 
الإ�صابة ال�صنوية يف الأطفال 78 األف طفل �سنويا يف كل 
دول العامل، وما نالحظه يف الآونة الأخرية ازدياد عدد 
الأطفال واليافعني امل�سابني بالنوع الثاين من ال�سكري 

ب�سبب ازدياد حالت ال�سمنة يف هذه الفئة العمرية.

ملف العدد
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أكثر من 4 ماليين حالة وفاة 
سنويا بسبب السكري

على مستوى العالم

78 ألف طفل يصابون
بالنوع األول من السكري سنويا 

في كل دول العالم

ت�سافر  ي�ستلزم  ذلك  فاإن  املجتمع  يف  املر�ض  انت�سار 
يف  تبداأ  متكاملة  منظومة  لعمل  اجلهود  من  الكثري 
الغذائية  العادات  بتعليم  لالأطفال  املدار�ض  مناهج 
امل��دار���ض  يف  ال��ري��ا���س��ة  ح�س�ض  وزي����ادة  ال�سليمة، 
لالأبناء والبنات على حد �سواء، وو�سع برامج ريا�سية 
قوية اأ�سوة بالدول الأوروبية، وعدم القت�سار على لعبة 
مل�سقات  بو�سع  مرورا  ترفيهية،  كو�سيلة  القدم  كرة 

الرسالة الختامية

اأف�سل ر�سالة ميكن اأن يوجهها مقدم اخلدمة ال�سحية 
التوعوية  احل��م��الت  اإل��ى  الإ���س��غ��اء  ه��ي  املجتمع  اإل��ى 
وال�سحة،  بالفائدة  الفرد  على  يعود  مبا  وا�ستثمارها 
ليكون  الإن�سان  اأجل  املعمولة هي من  واأن كل اجلهود 
ق��وي��ا يف ع��ب��ادة رب��ه وع��م��ارة الأر����ض وخ��دم��ة وطنه 
النف�ض هي  بال�سحة وحفظ  الهتمام  واأن  وجمتمعه، 
واأن  احلنيف،  ديننا  عليها  حث  التي  الأول��وي��ات  من 
ل�سونه  ي�سعى  اأن  عليه  �ساحبه  عند  اأم��ان��ة  اجل�سد 

ووقايته مما ي�سره.
ن�ساأل اهلل عز وجل اأن ي�سفي كل مري�ض واأن يقي 
الداء  هذا  �سر  من  املواطنني  وجميع  واإخواننا  اأهلنا 

الع�صال.
* مدير إدارة مراكز ووحدات السكر
بوزارة الصحة

منتج  كل  يف  الغذائية  ال�سعرات  تبني  الأغ��ذي��ة  على 
من  احل��د  وكذلك  واملطاعم،  التجارية  الأ���س��واق  يف 
الإعالنات املروجة لالأغذية التي حتتوي على �سعرات 
الإع��الن��ات  ودع���م  ال��ت��ن��اول،  و�سهلة  عالية  ح��راري��ة 
التوعوية املدعمة لالأغذية ال�سليمة واحلاثة على ثقافة 
الن�ساط واحلركة وممار�سة الريا�سة من خالل و�سائل 

الإعالم املختلفة.
وتكتمل هذه املنظومة بتكثيف احلمالت التوعوية 
الرعاية  م��راك��ز  خ��الل  م��ن  املبكر  الفح�ض  وزي���ادة 
الأولية يف جميع املرافق ال�صحية احلكومية واخلا�صة، 
ثم  وم��ن  املبكرة  مراحله  يف  امل��ر���ض  لك�سف  وذل���ك 
ذلك  كل  تدبيج  ميكن  ورمبا  ومكافحته،  عليه  التغلب 
با�ستثمار منرب مهم من منابر التوا�سل مع النا�ض وهو 
لتوعية  خطب  تخ�س�ض  حينما  اجلمعة  خطبة  منرب 
النا�ض وزرع ثقافة القت�ساد يف الأكل ح�سب احلاجة 

والرتكيز على احلركة والن�ساط.
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ممارسة الرياضة تخفض 
مستوى السكر في 
الدم وتعزز استفادة 
الجسم
من األنسولين

المشي السريع 
والتمارين الهوائية 
أفضل أنواع التمارين 
الرياضية لمرضى 
السكري

افحص مستوى السكر 
قبل وبعد وأثناء 
ممارسة الرياضة وتناول 
الكثير من السوائل

ُت��ع��د ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���س��ي��ة م��ف��ي��دة ج���دا ملر�سى 
ال�سكر  م�ستوى  خف�ض  على  تعمل  لأنها  ال�سكري، 
من  ال�ستفادة  على  اجل�سم  ق��درة  وتعزز  ال��دم  يف 
الأول من  بالنوع  امل�سابون  فالأ�سخا�ض  الأن�سولني، 
لديهم  تقل  بانتظام  الريا�س�ة  وميار�سون  ال�سكري 
بالنوع  وامل�سابون  الأن�سولني،  ل�ستخدام  احلاج�ة 
الريا�سية  التمارين  متكنهم  ال�سكري  من  الثاين 
احلاجة  دون  ال�سكري  م�ستوى  على  ال�سيطرة  من 

لالأدوية.
الريا�سية  التمارين  ف��وائ��د  ه��ي  ه��ذه  لي�ست 
وح�سب، فهي اأي�سا تقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�ض 
من  احل��د  يف  وت�ساعد  الدماغية،  وال�سكتة  القلب 
كما  اجليد،  الكول�سرتول  ورفع  ال�سار  الكول�سرتول 
ال�صكري من  الرئي�صية ملر�ض  امل�صاعفات  حتد من 
الذراعني  يف  الدموية  ال��دورة  عمل  حت�سني  خ��الل 
الأع�ساب،  اأمل  م��ن  تخفف  اأو  ومتنع  وال�ساقني، 
اللياقة  م�ستوى  وزيادة  الوزن  اإنقا�ض  وت�ساعد على 

البدنية.

استشر طبيبك
لتلبية  امل��ن��ا���س��ب  ال��ربن��ام��ج  طبيبك  ل��ك  ي�سمم 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ب��ك، وق��د حت��ت��اج لإج���راء 
اختبار اجلهد اأو تخطيط القلب قبل البدء مبمار�سة 

التمارين اجلديدة عليك.
وتعاونك مع طبيبك يحقق لك عدة اأمور منها: 
والفعالة،  الآمنة  البدنية  التمارين  اأف�سل  حتديد 
حتديد ما اإذا كانت جرعات الدواء منا�سبة يف حال 
ممار�سة التمارين، اختيار الوقت املنا�سب ملمار�سة 
بالدم،  ال�سكر  م�ستوى  انخفا�ض  لتجنب  الريا�سة 
مثل  ال�سكري  مر�ض  م�ساعفات  تاأثري  من  احل��د 

اأمرا�ض القلب والكلى وم�ساكل العني والقدم.
 

برنامج متوازن وآمن
ال�سكري  مر�سى  الأمريكية«  القلب  »جمعية  تو�سي 
الريا�سية  التمارين  مبمار�سة  ال��ث��اين  ال��ن��وع  م��ن 
اأ�سبوعيا،  ون�سف  �ساعتني  مل��دة  ال�سدة  معتدلة 

التمارين الرياضية 
مفيدة لمرضى 
السكري

الصيدالنية: أمل أبوالجدائل
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�ساعات  تق�سيم  ينبغي  اأكرب  فائدة  على  وللح�سول 
على  الأ�سبوع،  اأي��ام  مدى  على  الريا�سة  التمارين 
�سبيل املثال 30 دقيقة يوميا ملدة خم�سة اأيام، وميكن 
فرتات  على  اليوم  يف  دقيقة   30 ال���  تق�سيم  اأي�سا 
اأق�صر كامل�صي ملدة ع�صر دقائق بعد كل وجبة. ويجب 
اأن يت�سمن الربنامج اجليد ملر�سى ال�سكري ما يلي:

متارين  عن  طبيبك  ا�ساأل  التمدد:  • متارين 
الإح�سا�ض  وعدم  املرونة  تعطيك  التي  التمدد 

بالوجع للقيام بها قبل وبعد التمارين الأخرى.
اأن��واع  اأف�سل  من  تعد  الهوائية:  التمارين   •
ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ص��ي�����ة، ح��ي��ث ت��رف��ع م��ع��دل 
النقبا�سات  ب�سبب  الأك�����س��ج��ني  ا���س��ت��ه��الك 
ال�سريع،  امل�سي  اأمثلتها  ومن  للقلب،  املتكررة 
وجزنّ الع�سب، وامل�سي مل�سافات طويلة، والتزلج، 
ولعب الكرة الطائرة اأو التن�ض اأو كرة ال�صلة، اأما 
اإذا كنت تعاين من م�ساكل يف قدميك فهناك 
اأو  ال�سباحة  مثل  الأخرى  التمارين  من  العديد 

ركوب الدراجة.
اخلا�سة  الأجهزة  ت�ساعد  القوة:  متارين   •
والأث��ق��ال  امل��رن��ة  وال��رب��اط��ات  الأي���دي  لتمرين 
بناء  اأ�سبوعيا، يف  مرات  ثالث  ا�ستخدمت  اإذا 
العظام، مامل  القوية وحُت�سن �سحة  الع�سالت 

ين�سح الطبيب بغري ذلك.
نف�صك  تنهك  فال  البداية:  يف  واقعيا  كن   •
دقائق  اأو ع�سر  بخم�ض  تبداأ  زمنية  و�سع خطة 
ومن ثم زيادة الوقت تدريجيا و�سول اإلى 150 

دقيقة يف الأ�سبوع.

تناول الطعام
وجبة  اأي  اإغفال  عدم  ال�سكري  مر�سى  على  يجب 
ممار�سة  قبل  وخ�سو�سا  الرئي�سية  الوجبات  من 
الأك��ل  بعد  الريا�سة  ممار�سة  ويف�سل  الريا�سة، 

ب�ساعة اإلى �ساعتني.

غ�سون  يف  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستوى  فح�ض  اإع��ادة 
15 دقيقة مع ال�ستمرار يف ذلك حتى ترتفع ن�سبة 

ال�سكر يف الدم.

بعد ممارسة الرياضة
افح�ض م�ستوى اجللوكوز يف الدم بعد اأداء التمارين 
ويجب  �ساعات،  ب�سع  بعد  اأخرى  ومرة  الريا�سية، 
عليك الفح�ض يف اأغلب الأحيان بعد اأداء التمرين. 
تناول  منخف�سة  ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  كانت  فلو 
ثم  ومن  الكربوهيدرات  على  حتتوي  �سغرية  وجبة 
راقب تغريات م�ستوى ال�سكري تبعا للجهد والن�ساط 
حتديد  يف  ك��ث��ريا  ه��ذا  ي�ساعدك  حيث  امل��ب��ذول، 

التغيريات الالزمة يف الغذاء وجرعة الأن�سولني.

راقب قدميك
ارت��داء  عليك  يجب  ال��ق��دم  اإ���س��اب��ات  م��ن  للوقاية 
اجلوارب القطنية والأحذية الريا�سية املنا�سبة، وقد 
ا�ست�سر  ولكن  لك،  مثاليا  »ال�سري«  على  امل�سي  يبدو 
وتفقد  متارين،  من  به  يو�سي  ما  حول  اأول  طبيبك 
وتغري  والبثور  والقروح  ال�سقوق  من  دائما  قدميك 

لون الأظافر وت�سققها قبل وبعد ممار�سة الريا�سة.

بطاقة التعريف بالمرض
احر�ض على ارتداء اأو لب�ض بطاقة التعريف اخلا�سة 
قالدة  اأو  ك�سوار  ت�ستخدمها  التي  وب��الأدوي��ة  بك 
ت�ستمل  اأن  وينبغي  الريا�سية،  التمارين  اأداء  اأثناء 
الهاتف،  ورق��م  وعنوانك،  ا�سمك،  على  البطاقة 
اأو  الأن�سولني  وجرعة  ون��وع  ورقمه،  طبيبك  وا�سم 

الأدوية الأخرى التي تتناولها.

وجبات خفيفة
اأح�سربع�ض  ال�����س��ك��ري،  اأدوي����ة  ت��اأخ��ذ  كنت  اإذا 
ب�سرعة  ترفع  اأن  ميكن  التي  اخلفيفة  الوجبات 
م�ستوى ال�سكر يف الدم يف حال انخفا�سه، واأي من 
خم�سة  اإلى  ثالثة  بالغر�ض:  يفي  التالية  الوجبات 
اأق��را���ض م��ن اجل��ل��ك��وز، ن�سف ك��وب م��ن ع�سري 
اأو �ست قطع من احللوى ال�سلبة،  الفاكهة، خم�ض 

ملعقتان من الزبيب.

تناول الكثير من السوائل
ال�سكر  م�ستويات  بالتاأثريعلى  اجل��ف��اف  ي��ب��داأ  ق��د 
عليك  يجب  لذلك  بالعط�ض،  ال�سعور  دون  ال��دم  يف 
تناول الكثري من ال�سوائل قبل واأثناء وبعد التمارين 

الريا�صية.

حدد أهدافك
الريا�سي  الربنامج  ممار�سة  اأثناء  لك  املفيد  من 
ب��ك،  و���س��ع وحت��دي��د بع�ض الأه�����داف اخل��ا���س��ة 
ب�سجل  اح��ت��ف��ظ  معينة،  بن�سبة  ال����وزن  كخف�ض 
مل�ستويات ال�سكري يف الدم واملدة التي تق�سيها يف 
متابعة  على  هذا  ي�ساعدك  حيث  التمارين،  اأداء 
على  الريا�سية  الأن�سطة  تاأثري  وحتديد  تقدمك 

م�صتوى ال�صكري لديك.

افحص مستوى السكر
م�ستوى  لنق�ض  الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  ت���وؤدي  ق��د 
اأي  اأو  الأن�سولني  تاأخذ  فاإذاكنت  ال��دم،  يف  ال�سكر 
اأدوية معينة ملر�ض ال�سكري فيجب عليك ا�ست�سارة 
تنا�سبك  وهل  الإر�سادات  هذه  بخ�سو�ض  الطبيب 

اأو ل.

راقب مستوى الكيتون
للتاأكد من  والبول  الدم  ال�سكر يف  افح�ض م�ستوى 
ثابت  ال�سكري  م�ستوى  واأن  الكيتون  ظهور  ع��دم 
اأقل من  الدم  ال�سكري يف  م�ستوى  كان  فلو  لديك، 
100ملغرام، فيجب عليك تناول وجبة �سغرية من 

الكربوهيدرات كقطعة من الفاكهة.
 250 ال��دم  يف  ال�سكري  م�ستوى  ك��ان  اإذا  اأم��ا 
فال  البول  يف  الكيتون  ظهور  مع  اأعلى  اأو  ملغرام 
يتوجب عليك ممار�سة الريا�سة، وات�سل بطبيبك 
كان  لو  اأم��ا  لديك،  ال�سكري  ن��وع  ك��ان  مهما  ف��ورا 
اأعلى من 300 ملغرام بدون ظهور  ال�صكر  م�صتوى 
ممار�سة  عند  احلذر  توخي  عليك  فيجب  الكيتون 
الريا�س�ة، ويدل ظهور الكيتون على �سعف التحكم 
مب�صتوى ال�صكري وم�صاكل يف اخلاليا التي ت�صاعد 

على اأداء التمارين الريا�صية.

توقف فورا
�ساعة  ن�سف  كل  ال��دم  يف  ال�سكري  فح�ض  يجب 
من  اأك��ر  الريا�س�ة  م��دة  تزيد  خ�سو�ساعندما 
�ساع�ة اأو اأكر من املعتاد عليه اأو عند بداية مترين

�سعرت  اإذا  فورا  التوقف  عليك  ويجب  جديد، 
ب�سكل  التعرق  اأو  ال�سعف  اأو  الإره���اق  اأو  بالتعب 
اأكر من املعتاد مع خفقان اأو �سداع. اإذا انخف�ض 
دون  اأو  ملغرام   70 ع��ن  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستوى 
ب��امل��واد  الغنية  الأط��ع��م��ة  ت��ك��ون  اأن  فيجب  ذل���ك 
الكربوهيدراتيه متاحة لو لزم الأمر لذلك، ويجب 

ملف العدد
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لداء  الدويل  لالحتاد  احلديثة  الإح�سائيات  اأظهرت 
بالنوع  امل�سابني  عدد  يف  ملحوظا  ارتفاعا  ال�سكري 
امل�سابني  ع��دد  بلغ  حيث  ال�سكري،  داء  م��ن  ال��ث��اين 
ويتوقع  م�ساب،  مليون   582 ح��وايل  العامل  ح��ول  به 
عام  بحلول  �سخ�ض  مليون   592 اإلى  العدد  يرتفع  اأن 

2035م.
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  امل�سابني  عدد  وبلغ 
املناطق  35 مليون �سخ�ض، وهي من  اأفريقيا  و�سمال 
عدد  يف  ك��ب��رية  زي���ادة  فيها  ي��ح��دث  اأن  يتوقع  ال��ت��ي 
اإلى  ت�سل  ال�سكري  داء  من  الثاين  بالنوع  امل�سابني 
من  ع��ددا  اأن  ويالحظ  القادمني،  العقدين  يف   %96
دول املنطقة هي من بني اخلم�ض دول الأعلى يف ن�سبة 

الإ�صابة بداء ال�صكري.
الإ�سابة  وانت�سار  املر�ض  خطورة  من  يزيد  ومما 
امل�صابني  من   %50 ح��وايل  اأن  املزمنة  مب�ساعفاته 
باإ�سابتهم  يعلمون  ل  ال�سكري  داء  من  الثاين  بالنوع 
اأو  ال��ف��ق��رية  ال���دول  يف  معظمهم  ويعي�ض  ب��امل��ر���ض، 

متو�سطة الدخل.
داء  من  الثاين  النوع  ب�سبب  الوفيات  بلغت  وقد 
م�ستوى  على  وف��اة  حالة  مليون   5.1 ح��وايل  ال�صكري 
املا�سي،  العام  عن   %10 وب��زي��ادة  2013م  يف  العامل 
املبا�سرة  ال�سكري  مر�سى  رعاية  م�ساريف  وتقدر 
ما  اأمريكي  دولر  مليار   548 بحوايل  املبا�سرة  وغري 

ميثل 3 اإلى 18% من ميزانيات ال�صحة لدول العامل.

عوامل الخطورة

من  الثاين  بالنوع  لالإ�سابة  اخلطورة  عوامل  تنق�سم 
داء ال�سكري اإلى عوامل قابلة للت�سحيح، وعوامل غري 

قابلة للت�صحيح.
• العوامل القابلة للت�سحيح ت�سمل زيادة الوزن، 
ال�سحي،  غ��ري  وال��غ��ذاء  ال��ب��دين،  الن�ساط  وقلة 
و�سكري  لل�سكر،  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  واخ��ت��الل 

احلمل.
العمر،  ت�سمل  للت�سحيح  القابلة  غري  • العوامل 
الدم،  �سغط  وارتفاع  الوراثي،  والعامل  والعرق، 
تكي�ض  ومر�ض  ال��دم،  يف  الدهون  ن�سبة  واعتالل 

املباي�ض لدى ال�صيدات.
يزال  فال  الأول  النوع  من  لل�سكري  بالن�سبة  اأم��ا 

ورغم اأن الدور الرئي�سي يف هذا ال�ساأن يجب اأن د. خالد الطيب *
تتوله اجلهات احلكومية املخت�سة، اإل اأن احلقيقة اأن 
مكافحة داء ال�سكري يجب اأن ي�سارك فيها اأي�سا عدد 
من اجلهات الأخرى احلكومية واخلا�سة بل واملجتمع 

ب�صفة عامة.

ثالثة محاور

والوقاية منه على  ال�صكري  ترتكز جهود مكافحة داء 
ثالثة حماور هي:

توعية  ح��ول  تتمحور  والتي  الأول��ي��ة:  الوقاية   •
ل��الإ���ص��اب��ة  وامل��ع��ر���ص��ني  ع��ام��ة  ب�صفة  امل��ج��ت��م��ع 
تاريخ  لديهم  وم��ن  ال�سن  ك��ب��ار  م��ن  بال�سكري 
يف  ال�سحي  النمط  اتباع  باأهمية  للمر�ض  عائلي 
احلياة، من خالل احلفاظ اأو الو�سول اإلى الوزن 
الريا�سة  وممار�سة  �سحي  غ��ذاء  بتناول  املثايل 
البدنية وجتنب الإ�سابة بزيادة الوزن اأو ال�سمنة، 
بالنوع  الإ�سابة  يف  رئي�سيا  عامال  لكونها  نظرا 

الثاين من داء ال�سكري.
ال�سكري  ب��داء  امل�سابني  املر�سى  اكت�ساف   •
ول ي��ع��ل��م��ون ب��اإ���س��اب��ت��ه��م ب��امل��ر���ض: وذل����ك من 
املراجعني  لكل  ال��دم  �سكر  فح�ض  اإج��راء  خالل 
فئات  م��ن  ال�سحية  وامل���راك���ز  للم�ست�سفيات 
املجتمع الأكرث عر�صة لالإ�صابة بداء ال�صكري من 
عائلي  تاريخ  لديهم  يوجد  الذين  اأو  ال�سن  كبار 
للمر�ض، وامل�سابني بارتفاع �سغط الدم وارتفاع 
حيث  الكبد،  ت�سحم  اأو  بالدم  الكول�سرتول  ن�سبة 
تدل اإح�سائيات الحتاد الدويل لل�سكري اأن %50 
يعلمون  ل  بال�سكري  امل�سابني  الأ�سخا�ض  م��ن 

باإ�صابتهم باملر�ض.
والرعاية  ال��ك��ايف  ال�سحي  التثقيف  توفري   •
للم�سابني  الدولية  للمعايري  وفقا  املثالية  الطبية 
اإ���ص��اب��ت��ه��م  م��ن��ع  اأو  ال�����ص��ك��ري خل��ف�����ض  ب�����داء 

مب�صاعفات املر�ض املزمنة.

ال�سحية  اجل��ه��ات  م�����س��ارك��ة  يتطلب  ه���ذا  ك��ل 
وزارة  مثل  الداعمة  اجلهات  وم��وؤازرة  بالأمر  املعنية  
املالية والتعليم والإعالم ورعاية ال�سباب وغريها من 

اجلمعيات اخلريية واملوؤ�س�سات اخلا�سة.

* مدير مركز السكري والغدد الصماء
مستشفى النور التخصصي

حتت البحث، ووجود مري�ض من الأقارب من الدرجة 
الإ�صابة  احتمال  من  يزيد  باملر�ض  م�صاب  الأول���ى 
ببع�ض  الإ�سابة  تزامن  اإل��ى  الأبحاث  ت�سري  كما  به. 

الأمرا�ض الفريو�سية ومر�ض ال�سكري.

العالمات واألعراض

تتمثل  الدم  ال�سكر يف  ارتفاع  واأعرا�ض  اأبرز عالمات 
الليلي،  والتبول  التبول،  وزي��ادة  بالعط�ض،  ال�صعور  يف 
ال��وزن،  ون��زول  والوهن،  الب�سر،  ل�سطراب  اإ�سافة 
وال�����س��ع��ور امل��ت��ك��رر وال�����س��ري��ع ب��اجل��وع، والل��ت��ه��اب��ات 

الفطرية.

الوقاية أولوية

ل �سك اأن الوقاية من الإ�سابة  بداء ال�سكري ورعاية 
املر�سى امل�سابني يجب اأن تكون من اأولويات الرعاية 
ال�سحية يف كافة دول العامل وب�سكل خا�ض يف منطقة 

اخلليج العربي.

يصيب الماليين ويسبب20 ألف حالة وفاة سنويا في المملكة

ثالثة عوامل لمكافحة السكري 
والوقاية منه

50٪ من المصابين
بالنوع الثاني من السكري

ال يعلمون بإصابتهم
ويعيشون في الدول الفقيرة

أو متوسطة الدخل

تقدر مصاريف رعاية مرضى 
السكري ب� 500 مليار دوالر 

سنويا وتعادل 13 - ٪18
من ميزانيات الصحة

لدول العالم
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سمو وزير الشؤون البلدية والقروية
عاملية  مبوا�سفات  عامة  ح��دائ��ق  تنت�سر  اأن  نتمنى 
حتى  وقراها،  اململكة  مدن  كل  يف  كبرية  وم�ساحات 
نهيئ و�سطا �سحيا يعزز من ال�سحة العامة وي�ساهم 
من  ويقلل  ال�سن  وكبار  ل�سغار  املطلوب  الرتفيه  يف 

الإرهاق اجل�سدي والنف�سي للمواطنني.

سمو الرئيس العام لرعاية الشباب
ال�سباب  ت�سجع  وو�سائل  برامج  لإيجاد  بحاجة  نحن 
يف  املنت�سرة  الريا�سية  النوادي  من  ال�ستفادة  على 

مدن اململكة.

معالي وزير الثقافة واإلعالم
الإع��الم  و�سائل  لكل  الإيجابية  امل�ساركة  م��ن  ب��د  ل 
املقروءة وامل�سموعة واملرئية يف توعية وتثقيف املر�سى 
توجيه  معاليكم  م��ن  ن��اأم��ل  ع��ام��ة،  ب�صفة  واملجتمع 
و�سائل الإعالم املختلفة لتخ�سي�ض جزء ولو ي�سري من 

براجمها لهذا الهدف النبيل ك�سرط ملزاولة اأعمالها.

معالي وزير الصحة
ال�سكري  مر�سى  رع��اي��ة  م��راك��ز  م�سروع  تنفيذ  اإن 
باململكة خطوة مباركة ويف الجتاه ال�سحيح، كما هي 
قيا�ض  و�سرائط  اأجهزة  بتوفري  للمر�سى  دعم  خطوة 
ال�صكر لهم جمانا، لكن املحتوى بحاجة للمراجعة كما 
اأن هناك خطوات اأخرى كثرية بحاجة لدعم معاليكم 

لرن�سم منوذجا مميزا يحتذى به بني دول املنطقة.

رسائل خاصة ألصحاب 
المعالي بمناسبة اليوم 

العالمي للسكري
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م�ستويات  تكون  عندما  ال�سكري«  قبل  م��ا  »ح��ال��ة  حت��دث 
من  اأعلى  ال�سيام  حالة  يف  )ال�سكر(  ال��دم  يف  اجللوكوز 
لت�سخي�سها  يكفي  مبا  عالية  لي�ست  ولكن  الطبيعي  املعدل 
على اأنها مر�ض ال�سكري من النوع الثاين، وتنتج هذه احلالة 
الأن�سولني  كمية من  ينتج  اأن اجل�سم  اإما  عاملني،  اأحد  عن 
اأن ح�سا�سية اجل�سم لالأن�سولني  اأو  اأقل من احلد الطبيعي، 
تتناق�ض، اأو مزيج من العاملني معا، وبالتايل ُيظهر حتليل 

عينة من الدم ارتفاعا قليال يف م�ستوى ال�سكر يف الدم.

خطورة الحالة

من  املئة  يف   30 اإل��ى   15 اأن  يف  احلالة  ه��ذه  خطورة  تتمثل 
هذه  لديهم  تتطور  ال�صكري  قبل  م��ا  ب��اأع��را���ض  امل�صابني 
الثاين يف غ�سون خم�ض  النوع  ال�سكري من  اإلى داء  احلالة 
البالغني  بالظهور عند  وتبداأ  اإذا تركت دون عالج،  �سنوات 

ما بني 20�سنة  اإلى كبار ال�سن.

ما قبل ال�سكري من خالل العودة مب�ستويات ال�سكر يف أخصائية التغذية: بشرى الربيعة
الدم اإلى طبيعتها:

زن��ك،  يف  ال��زائ��دة  الكيلوغرامات  م��ن  تخل�ض   •
ال�سحيح نحو  ال��وزن هو خطوة يف الجت��اه  فخف�ض 
وزي���ادة  ال���دم  يف  اجل��ل��وك��وز  م�ستويات  يف  التحكم 

ح�سا�سية الأن�سولني للجلوكوز.
التمارين  الأقل من  دقيقة على  اح�صل على 150   •
للبدء بذلك وهي  الأ�سبوع، وهناك طريقة رائعة  يف 
ال�سري على الأقدام ملدة 30 دقيقة من امل�سي ال�سريع 

خم�ض مرات يف الأ�سبوع.
• خطط لوجبات �سحية واتبع نظاما غذائيا متوازنا.

مع  متنا�سبة  ال��ط��ع��ام  م��ن  قليلة  بكميات  تقيد   •
احتياجات اجل�سم ون�سق مواعيد تناول الوجبات.

والفواكه  كاخل�صار  ال��ط��ازج��ة  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول   •
وجتنب الأطعمة اجلاهزة والوجبات ال�سريعة.

الألياف  قليلة  الب�سيطة  الكربوهيدرات  من  قلل   •
وتناول  الأبي�ض،  وال�صكر  والأرز  الأبي�ض  كالدقيق 

الكربوهيدرات املعقدة كدقيق الرب والأرز البني.

األسباب والعوامل

مل حتدد اأي اأ�سباب مبا�سرة حتى الآن لالإ�سابة مبرحلة ما 
قبل ال�سكري، ولكن هناك بع�ض عوامل اخلطورة التي تعد 

من العوامل الرئي�صية:
ال�سمنة والدهون الزائدة يف اجل�سم وخ�سو�سا يف   •

البطن.
• اخلمول والك�سل وقلة الن�ساط البدين.

• بلوغ 45 �سنة واأكر مب�ساحبة العاملني ال�سابقني.
• اذا كان العمر اأقل من 45 �سنة مع وجود عوامل مثل 
وارتفاع  الكول�سرتول  وارت��ف��اع  واخلمول  ال��وزن  زي��ادة 
م�سابا  الأ�سرة  اأف��راد  اأح��د  يكون  اأن  اأو  ال��دم،  �سغط 

مبر�ض ال�صكري.

الوقاية والعالج

ا�سرتاتيجيات  بع�ض  ت�ساعد  اأن  ميكن  احل��ظ  حل�سن 
تغيري منط احلياة الأكر �سحية يف الوقاية من مرحلة 
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ماذا تعرف عن مرحلة
ما قبل السكري؟
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التي  الأطعمة  معظم  من  اجللوكوز  على  اجل�سم  يح�سل 
والأرز  اخلبز  مثل  الكربوهيدرات  وحت��دي��دا  نتناولها، 
احللويات  تناول  جمرد  من  ولي�س  والفطائر،  واملكرونة 
كما هو �سائع عند الكثري من النا�س، وجميع الأطعمة التي 
حتتوي على الكربوهيدرات توؤثر على م�ستويات اجللوكوز 
يف الدم كما اأنها تلعب دورا هاما يف ال�سحة العامة للفرد 

عن طريق توفري الطاقة للأن�سطة اليومية.

الأطعمة  من  متنوعة  جمموعة  ت�صمل  التي  هي  ال�صحية  الوجبة 
التالية:

اأنواعها  واأ�سهر  كاملة:  اأو  مق�سورة  كانت  �سواء  احلبوب   •
واأكرها تناول القمح املتمثل يف اخلبز واملكرونة، والأرز البني 

والعادي والذرة.
• اخل�سروات: وت�سمل ال�سبانخ واخل�ض والكرف�ض والقرنبيط 

والطماطم واخل�سار امللونة الأخرى.
• الربوتينات: وتتوفر يف اللحوم اخلالية من الدهون والدجاج 

وال�سمك والبي�ض والبقول كالعد�ض والفول والفا�سوليا.
• منتجات الألبان: واأف�سلها الزبادي قليل اأو خايل الد�سم، 

واحلليب قليل اأو خايل الد�سم، واجلنب قليل الد�سم.
• الدهون غري امل�سبعة: وتتوفر يف الأفوكادو واجلوز والزيتون 

وزيت الزيتون.
لوجبة  التخطيط  يف  ي�ساعدك  اأن  التغذية  لأخ�سائي  ميكن 
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الن�ساط  وم�ستوى  واجلن�ض  العمر  مثل  ح��دة  على  �سخ�ض 

والت�سخي�سات الطبية.

اجعل وجبتك صحية

ألبان
فاكهةحبوب

خضار بروتينات

األطعمة
الموصى بها

لمريض السكري
الكربوهيدرات الصحية

اأو  ب���ال���ن�������ص���وي���ات  ي�������ص���م���ى  م�����ا  وه������ي 
)ال��ك��رب��وه��ي��درات امل��ع��ق��دة( وت��ت��وف��ر يف 
الكاملة  واحلبوب  واخل�صروات  الفواكه 
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اخل�����س��روات  ب��الأل��ي��اف  الغنية  الأط��ع��م��ة 
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اأكل ال�سمك مرتني يف الأ�سبوع على الأقل 
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الدهون الجيدة
ومفيدة  جيدة  امل�سبعة  غري  الدهون  تعد 
للج�صم، وتتوفر يف جمموعة من الأطعمة 
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ال�صعرات احلرارية.
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ال�����س��ك��ري م���ن خطر  ي���زي���د 
القلب  ب���اأم���را����ض  الإ����س���اب���ة 
طريق  عن  الدماغية  وال�سكتة 
���س��رع��ة ت�����س��ل��ب ال�����س��راي��ني 
لالأطعمة  ومي��ك��ن  امل�����س��دودة 
اأن  يلي  م��ا  على  ال��ت��ي حت��ت��وي 
اتباع  م��ن  ه��دف��ك  �سد  تعمل 

نظام غذائي �سحي للقلب.

الدهون المشبعة
وت��ك��ر يف م��ن��ت��ج��ات الأل��ب��ان 
والربوتينات  بالدهون  الغنية 

البقر  حل��وم  مثل  احل��ي��وان��ي��ة 
والنقانق واللحم املقدد.

الدهون المتحولة
مت العثور على هذه الأنواع من 
اخلفيفة  الوجبات  يف  الدهون 
امل�����س��ن��ع��ة وامل�����واد امل��خ��ب��وزة 

وال�صمن النباتي.

الكولسترول
ت�سمل  الكول�سرتول  م�سادر 
م��ن��ت��ج��ات الأل����ب����ان ال��غ��ن��ي��ة 

تجنب هذه األطعمة
ب����ال����ده����ون وال���ربوت���ي���ن���ات 
البي�ض  و���ص��ف��ار  احل��ي��وان��ي��ة 
وامل����ح����ار وال���ك���ب���د وال��ل��ح��وم 
الأخ������رى، وحت���ت���وي ع��ل��ى ما 
من  م��ل��غ   300 ع���ن  ي���ق���ل   ل 
الكول�سرتول للح�سة الواحدة.

الصوديوم
ملغ   2،3 من  اأق��ل  تناول  يجب 
وحتتوي  يوميا،  ال�سوديوم  من 
اليطاط�ض  ورق��ائ��ق  الأج���ب���ان 
واملعلبات اأ�سعاف هذه الكمية.

بية
لط

ة ا
جل

لم
ا





بية
لط

ة ا
جل

لم
ا

»حمية الس�كري« تساعد على التحكم
بنسبة السكر في الدم

اتباعها حتى  ال�سكري حمية �سحية ميكن  تعترب حمية 
ب�سكل  الطعام  لتناول  الأ�سحاء  الأ�سخا�ض  قبل  من 
املعطاة  الغذائية  لالأنظمة  م�سابهة  اأنها  كما  �سحي، 
يف  والتحكم  ال�سرطان  م��ن  وال��وق��اي��ة  القلب  ملر�سى 
منها  والهدف  املرتفع،  الدم  �سغط  يف  والتحكم  الوزن 
ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  يف  التحكم  على  هوامل�ساعدة 
والتحكم يف الوزن وتغيري العادات الغذائية اخلاطئة اإلى 

الأف�سل وتقليل امل�ساعفات املحتملة ملر�ض ال�سكري.

مفاتيح الحمية

احلرارية  ال�سعرات  من  الفعلي  املقدار  • ح�ساب 
تختلف  وال��ت��ي  ال��ي��وم  يف  اجل�سم  يحتاجها  ال��ت��ي 
منها  ع��وام��ل  ل��ع��دة  تبعا  اآخ���ر  اإل���ى  �سخ�ض  م��ن 
ال�سحية  واحلالة  واجلن�ض  والعمر  والطول  الوزن 

والن�ساط البدين.
ال�سعرات  مقدار  يق�سم  للوجبات  جدول  • تنظيم 

احلرارية على الوجبات اليومية.
اخلفيفة  وال��وج��ب��ات  ال��ط��ع��ام  وج��ب��ات  ت��ن��اول   •
يكون  حتى  ل��ه��ا،  املخطط  الأوق����ات  يف  بانتظام 

اإمداد اجل�سم بال�سكر متوازنا طوال اليوم.
• تناول نف�ض كمية الطعام املح�سوبة يف كل وجبة 
تزيد  ل  حتى  جت��اوزه��ا  دون  خفيفة  وجبة  ك��ل  اأو 

ن�سبة ال�سكر يف الدم بعد الأكل.
املغذية  الأطعمة  من  متنوعة  جمموعة  تناول   •
يف  واملنخف�سة  الغذائية  باملواد  الغنية  واملتوازنة 
الفيتامينات  وهي  احلرارية،  وال�سعرات  الدهون 

على  الرتكيز  مع  والربوتينات،  املعدنية  والأم��الح 
على  املحتوية  الكاملة  واحلبوب  واخل�صار  الفواكه 

الألياف.

مكونات الحمية

والأرز،  واملعكرونة  مثل اخلبز  الن�سوية  • الأطعمة 
واحل���ب���وب م��ث��ل ال����ذرة وال��ب��ق��ول��ي��ات م��ث��ل ال��ف��ول 

والبازلء.
والفواكه. • اخل�صار 

والدواجن. والأ�سماك  • اللحوم 
الد�سم. قليل  واللنب  واحلليب  • اجلنب 

ال�سحية. • الدهون 
ع��ل��ى  ال���ت���ي حت���ت���وي  الأط���ع���م���ة  اأن  ال���ع���ل���م  م����ع 
ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستوى  ت��رف��ع  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
الدهنية  الأطعمة  تفعل  مما  واأعلى  اأ�سرع  ب�سكل 

والربوتينية.

أهمية الحمية

اأو حمية خم�س�سة لك  اإذا كنت ل تتبع نظاما غذائيا 
الدم  يف  ال�سكر  م�ستويات  تذبذب  خلطر  عر�سة  فاأنت 

وم�ساعفات اأكر خطورة.

دور أخصائي التغذية

تغذية  اأخ�سائي  ا�ست�سارة  اإلى  ال�سكري بحاجة  مري�ض 
بعني  الأخ��ذ  مع  اليومية  لوجباته  التخطيط  اأج��ل  من 
العتبار اأنواع الطعام املف�سلة وم�ستوى الن�ساط البدين 

ومنط احلياة. والعمل مع اأخ�سائي التغذية بالتعاون مع 
الطبيب املخت�ض ي�ساعد على حتقيق التوازن ال�سحيح 

بني النظام الغذائي واأي اأدوية لل�سكري يتم تناولها.

نصائح عامة لمرضى السكري

الوقت  ويف  امل��ق��ررة  بالكمية  الوجبات  تناول   •
املقرر.

على  ت�صاعد  والتي  ال�صحية  الطهي  طرق  • اتبع 
تقليل كمية الدهون يف غذائك وابتعد عن املقليات 

والأطعمة الدهنية.
لك. املحددة  بالكميات  • التزم 

• تناول الألياف فهي تبطئ من امت�سا�ض ال�سكر 
اأثناء عملية اله�سم.

كزيت  ال�سحية  النباتية  ال��زي��وت  ا�ستخدم   •
الزبدة  من  ب��دل  والزيتون  ال�سم�ض  ودوار  ال��ذرة 

اأو ال�صمنة.
باعتدال. ال�ساي  اأو  القهوة  • تناول 

ال�سعرات  قليلة  ال�سناعية  املحليات  ا�ستخدم   •
احلرارية باعتدال.

والتي  الأطعمة  على  املل�سقة  البطاقات  اق��راأ   •
وال�سعرات  الدهون  من  وحمتوياتها  تركيبها  تبني 

وال�صكر.
الطبيب مع  • التزام باجلرعات املحددة من قبل 
اتباع النظام الغذائي بدقة فهما عامالن مكمالن 

لبع�صهما البع�ض.
با�ستمرار  ال�سكر  معدل  قيا�ض  على  احر�ض   •
املتابعة  نتائج  و�سجل  الوجبات  تناول  وبعد  قبل 

امل�ستمرة لن�سبة ال�سكر يف الدم.

أخصائية التغذية: بشرى الربيعة
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»حمية الس�كري« تساعد على التحكم
بنسبة السكر في الدم
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المركز الوطني لإلعالم

70     المجلة الطبية
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الحلويات في النظام الغذائي لمريض السكري
مبر�ض  للم�سابني  غ��ذائ��ي  بنظام  الل��ت��زام  ي�سكل 
فتغذية  ل��الأط��ف��ال،  ول�سيما  ك��ب��ريا  حت��دي��ا  ال�سكري 
وحتذر  ال�صحية  الأطعمة  على  تركز  ال�صكري  مري�ض 
احلال  واقع  ولكن  وال�صكريات،  الدهنية  الأطعمة  من 
فر�ض اإدخال الكثري من الأغذية غري ال�سحية اأو عالية 

ال�صعرات احلرارية.

مفهوم جديد

بتحذير  يق�سي  طويلة  ل�سنوات  ق��دمي  مفهوم  ���س��اد 
الت�سديد  ومت  احللويات  تناول  من  ال�سكري  مر�سى 
تغري  املفهوم  ه��ذا  لكن  التحذير،  ه��ذا  على  والتنبيه 
الآن بف�سل ما قدمته العديد من الأبحاث والدرا�سات 
والتغذية،  ال�سكري  مر�ض  فهم  على  �ساعدت  التي 
خالل  املتناولة  الكربوهيدرات  جمموع  اأ�سبح  حيث 
اليوم ح�سب املفهوم اجلديد هو ما يجب على مري�ض 

ال�صكري ح�صابه ل نوعية الأطعمة املتناولة وح�صب.

كميات متوازنة

اإن كمية قليلة من ال�سكر واحللويات الأخرى من �ساأنها 
اأن ترفع م�ستوى ال�سكر يف الدم ب�سكل اأ�سرع واأعلى من 
الأخرى  الن�سوية  الأطعمة  اأو  واخل�سار  الفواكه  ثمار 
مثل  والأرز،  الأب��ي�����ض  اخل��ب��ز  حتى  اأو  ال��رب  كاخلبز 
كامل احلبوب، يف حال  اخلبز  اأو  واملعكرونة  البطاطا 
احللويات  كانت  طاملا  ولكن  كبرية.  بكميات  تناولها 
فاإن معدل  ال�سعرات  متوازنة حم�سوبة  وجبة  مع  توؤكل 

�سكر الدم لن يرتفع بن�سبة عالية.
نوع من  اأي  تناول  الإف��راط يف  ف��اإن  اآخ��ر  ومبعنى 
يوؤدي  ال�سكرية  اأو  الدهنية  اأو  الن�سوية  �سواء  املاأكولت 

اإلى رفع ن�سبة ال�سكر يف الدم.
احللويات  ت��ن��اول  على  الت�صجيع  يعني  ل  وه���ذا 

بالإمكان  اأنه  املق�سود  بل  كبرية،  بكميات  اأو  باإفراط 
ت�سنيف احللويات كجزء �سغري �سمن النظام الغذائي 

عموما.

أطعمة »فارغة«

هناك ما ي�سمى باأطعمة ال�سعرات احلرارية  الفارغة 
ويعنى بها كل الأطعمة التي حتتوي على ن�صبة عالية من 
الفيتامينات  من   وتخلو  احلرارية  وال�سعرات  الدهون 
ومن  الأخرى،  الأ�سا�سية  الغذائية  والعنا�سر  واملعادن 

اأمثلتها احللوى والكعك وامل�سروبات الغازية وغريها.

ولكي يتمكن مري�ض ال�سكري وخا�سة الأطفال من 
تناول احللوى فاإنه من املمكن اأن يتم ا�ستبدال اأجزاء 

مثل  الأخ��رى  بالكربوهيدرات  احللويات  من  �سغرية 
اخلبز والفطائر والأرز والب�سكويت واحلبوب والفواكه 
وجبات  يف  البطاطا  اأو  وال��ل��نب  واحلليب  والع�سائر 

الطعام.

ما الحل؟

يرغب  الذي  ال�سكري  ملري�ض  بالن�سبة  خياران  هناك 
بتناول احللويات:

• الأول: ا�ستبدال بع�ض الكربوهيدرات يف الوجبة 
باحللوى.

على  املحتوية  الأط��ع��م��ة  ا���س��ت��ب��دال  ال��ث��اين:   •
الكربوهيدرات الغذائية العالية يف الوجبة باأطعمة 
ال��ك��رب��وه��ي��درات  وت��ن��اول  ال��ك��رب��وه��ي��درات  قليلة 

املتبقية يف الوجبة اخلفيفة.

مثال

م�سوي  دج��اج  �سدر  على  حتتوي  ال��غ��داء  وجبة  اأن  لو 
الكامل  اخلبز  من  و�سريحة  الأرز  من  مالعق  و�ست 
فاإنه  طازجة،  فاكهه  وثمرة  خ�سار  و�سلطة  احلبوب 
ميكن ا�ستبدال �سريحة من اخلبز الرب اأو الأرز بقطعة 
من الكيك، اأو ا�ستبدال الأرز بخ�سار اأخرى  منخف�سة 
الكربوهيدرات مثل القرنبيط، وتناول ن�سف كوب من 
على  املحافظة  هو  املهم  اخلفيفة،  الوجبة  يف  املهلبية 

نف�ض عدد ال�صعرات احلرارية.

تذكر ما يلي

ن�سبة  ترفع  اأن  دون  احللويات  تناول  من  تتمكن  لكي 
ال�سكر لديك عليك اأن تتذكر دائما ما يلي:

بينها. واملقارنة  البدائل  قائمة  • مراجعة 
بعناية. الغذائي  املل�سق  • قراءة 

دائما. التغذية  اأخ�سائي  • ا�ست�سارة 

المركز الوطني لإلعالم
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بدائل السكر
ملر�سى  مفيدة  بدائل  تكون  اأن  ال�سطناعية  للمحليات  ميكن 
ال�سكري وقد ت�ساعد يف التحكم يف النظام الغذائي، فهي تعطينا 
نف�ض حالوة ال�سكر ولكن ب�سعرات حرارية قليلة، خا�سة عندما 

املخبوزة.  ال�سلع  اأو يف  واحلبوب  واحللوى  وال�ساي  القهوة  ال�سكر يف  من  بدل  ت�ستخدم 
ال�سكرين،  الأ�سبارتام،  البوتا�سيوم،  ا�سي�سولفام  ال�سطناعية:  املحليات  اأمثلة  ومن 

�سوكرلو�سي.

عوامل األمان

اأو الأطعمة امل�سنوعة منها وميكن  اآمنة ل�ستخدامها هي  تعترب املحليات ال�سطناعية 
واإدخالها �سمن النظام الغذائي ملري�ض ال�سكري، على اأن ناأخذ بالعتبار العوامل التالية:

منها،  امل�سنوعة  الأطعمة  تناول  اأو  املحليات  ه��ذه  ا�ستخدام  عند  احل��ذر   •
والأف�صل  بحرية،  تناولها  بال�صرورة  يعني  ل  الأطعمة  يف  وجودها  اأو  فاإ�صافتها 
التعود على تناول الأطعمة باأقل كمية من ال�سكر اأو ا�ستخدامها وتناولها يف فرتات 

متباعدة.
منها،  خالية  ولي�ست  احلرارية  ال�سعرات  منخف�سة  املحليات  من  اأنواع  هناك   •
لذا  واحللويات،  والعلكة  ال�سكر  من  اخلالية  احللوى  يف  ت�ستخدم  ما  غالبا  وهي 
على  احلرارية  ال�صعرات  من  الكلي  العدد  يف  التدقيق  ال�صكر  مري�ض  على  يتوجب 
»�سوربيتول«  »مانيتول«،  »مالتيتول«،  مثل  اأ�سماء  عن  والبحث  الغذائي،  املل�سق 
و«اإك�سيليتول«، فهذه الأ�سماء هي ملحليات �سناعية حتتوي على ن�سبة من ال�سعرات 

احلرارية وا�ستخدامها بكرة قد يوؤدي اإلى رفع ن�سبة �سكر الدم.
املخبوزات  مثل  ال�سطناعية  التحلية  مواد  من  امل�سنوعة  املنتجات  من  • العديد 
���س��ع��رات ح��راري��ة  ع��ل��ى  اأو احل��ل��وى، حت��ت��وي  امل��ح��ل��ى �سناعيا  ال���زب���ادي  وال��ل��نب 
ومن  الدهن،  اأو  ال�سكر  من  اآخر  نوع  اأو  كالدقيق  اآخر  م�سدر  من  وكربوهيدرات 

املمكن اأن ترفع م�ستوى ال�سكر يف الدم.
القليل  على  وحتتوي  ال�سكر  كحول  على  حتتوي  ال�سكر  من  اخلالية  الأطعمة   •
بع�ض  ل��دى  الإ�سهال  ال�سكر  كحول  ي�سبب  اأن  وميكن  احل��راري��ة،  ال�سعرات  من 

الأ�سخا�ض.
امل�ستهلك  فاإن  لذلك  اآخر،  اإلى  منتج  من  تختلف  الطعم  وحالوة  ال�سكر  • ن�سبة 

قد يحتاج اإلى جتربة عدة اأ�سكال منها لي�سل اإلى الطعم املنا�سب واملرغوب به.
م��واد  م��ن  م�ستخرجة  ال�سناعية  املحليات  بع�ض  هناك   •

من  خالية  وه��ي  ال�سبار،  رحيق  مثل  طبيعية 
ول  والكربوهيدرات  احل��راري��ة  ال�صعرات 

يف  الدم  يف  اجللوكوز  م�ستوى  على  توؤثر 
اأغذية ل حتتوي على  اإلى  اإ�سافتها  حال 

ال�سعرات احلرارية كالقهوة 
وامل�صروبات  وال�صاي 

امل�������ص���ن���وع���ة م��ن 
الأع�ساب كالنعناع 

والزجنبيل.
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باأعرا�ض  لالإ�صابة  احلوامل  الن�صاء  من  باملائة   18 نحو  يتعر�ض 
اإذا  به  الإ�سابة  احتمالت  وتزيد  احلمل،  �سكري  وم�ساعفات 
ال�سكري،  ملر�ض  العائلي  التاريخ  التالية:  العوامل  اأح��د  توفرت 
ال�سمنة، الإ�سابة ب�سكري احلمل يف حمل �سابق، احلمل يف �سن 
املتعدد  املبي�ض  متالزمة  من  يعانني  اللواتي  ال�سيدات  متاأخر، 

الكي�صات.
احلوامل  الن�ساء  ملعظم  احلمل  �سكري  اختبار  اإج��راء  ويتم 
ب�سكل روتيني يف حوايل الأ�سبوع الرابع والع�سرين وحتى الأ�سبوع 
اإج��راء  ولطفلك  ل��ك  بالن�سبة  املهم  وم��ن  والع�سرين،  الثامن 
الن�ساء  من  كنت  اإذا  وبخا�سة  نتائجها،  ومتابعة  الفحو�سات 

اللواتي �سبق لهن الإ�سابة ب�سكري احلمل يف حمل �سابق.

النظام الغذائي

تن�سح املراأة احلامل عموما وامل�سابة ب�سكري احلمل خ�سو�سا 
متوازن،  غذائي  نظام  خطة  لو�سع  تغذية  اخ�سائي  با�ست�سارة 
وي�سمل  ال��ب��دين،  والن�ساط  الغذائية  ال��ع��ادات  بع�ض  وتعديل 
الفواكه  مثل  ال�سحية  الأغذية  اختيار  ال�سحي  الغذائي  النظام 
قليل  والزبادي  واللنب  واحلليب  الكاملة  واحلبوب  واخل�سروات 

الد�سم.
الغذائية،  امل���واد  م��ن  املنا�سبة  بالكمية  الل��ت��زام  وي��ج��ب 
والغنية  العالية  الغذائية  القيمة  ذات  الأطعمة  على  والرتكيز 
بالفيتامينات والأمالح املعدنية والألياف، واملنخف�سة يف الدهون 
وال�سعرات احلرارية، ويجب احلد من الكربوهيدرات املكررة مثل 

اخلبز الأبي�ض والفطائر مبا يف ذلك احللويات.

النشاط البدني

للحامل  بالن�سبة  املعتدل  البدين  الن�ساط  اأهمية ممار�سة  تقل  ل 
اتباع  اأهمية  عن  احلمل  ب�سكري  لالإ�سابة  املعر�سة  اأو  امل�سابة 
اأن�سطة  نظام غذائي �سحي ومتوازن، وتن�سح احلامل مبمار�سة 
بدنية معتدلة ال�سدة يف فرتات منتظمة ومتنا�سبة ت�سمل التمارين 
الريا�صة  اأ�صكال  وبع�ض  وال�صباحة،  والهرولة،  وامل�صي،  الهوائية، 

املائية »الأيروبيك�ض«.

ضبط الوزن

ل ين�سح بخف�ض الوزن اأثناء احلمل حيث يعمل اجل�سم على دعم 
منو اجلنني ويحتاج للعديد من العنا�سر الغذائية، ولكن ين�سح 
ب�سبط الوزن، وذلك بتحديد الوزن قبل واأثناء احلمل، وعلى هذا 
حتتاجها  التي  اليومية  احلرارية  ال�سعرات  ح�ساب  يتم  الأ�سا�ض 
خطة  و�سع  على  ي�ساعد  اأن  التغذية  لأخ�سائي  وميكن  احلامل، 

النظام الغذائي الأف�سل بالن�سبة لالأم والطفل.

سكري األطفال 
والنظام الغذائي

امل�سابني  لالأطفال  خا�ض  غذائي  نظام  هناك  لي�ض 
من  اأنه  كما  ال�سائع،  للت�سور  خالفا  ال�سكري  مبر�ض 
ال�سعوبة تقييد الطفل بنظام غذائي �سارم اأو اإلزامه 
من  وحرمانه  له  بالن�سبة  اململة  الأطعمة  من  باأنواع 
النظام  اأ�سا�سيات  اأن  اإل��ى  اإ�سافة  املحببة،  الأطعمة 
للكباروال�سغار على حد  بالن�سبة  واحدة  الغذائي هي 

�سواء.
توفري  يراعي  غذائي  لنظام  التخطيط  يتوجب  ل��ذا 
ويوفر  للنمو،  الطفل  احتياجات  متوازنة حتقق  اأغذية 
من  الطفل  يبذله  ما  مع  يتنا�سب  الطاقة  من  ق��درا 
ن�ساط وجمهود بدين يف اللعب واحلركة، ويحتوي على 
جمال وا�سع من البدائل اأو اخليارات الغذائية املنا�سبة 

واملتنا�سقة، ول يختلف عما ياأكله باقي اأفراد الأ�سرة.

النظام الغذائي للطفل امل�ساب بال�سكري يرتكز على:
واخل�سروات  الفواكه  ح�س�ض  من  الإك��ث��ار   •
واحل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة، ف��ه��ي اأط��ع��م��ة ع��ال��ي��ة يف 
ال��ق��ي��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة والأل����ي����اف وم��ن��خ��ف�����س��ة يف 
تقدميها  ويجب  احل��راري��ة،  وال�سعرات  ال��ده��ون 
للطفل  ولي�ض  الأ�سرة  اأف��راد  جلميع  الوجبات  يف 

امل�صاب بال�صكري وحده.
ال��غ��ازي��ة  امل�����س��روب��ات  م��ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل  • احل���د 
والع�صائر واحللويات ولي�ض منعها، وكذلك احلد 
من الوجبات ال�صريعة والأطعمة التي حتتوي على 

الدهون احليوانية.
النظام  �سمن  وال�سوكولتة  احللويات  اإدراج   •

الغذائي ويف خطة وجبات الطفل بن�سب قليلة.
معه  واملتابعة  التغذية  اأخ�سائي  ا�ست�سارة   •
وو�سع اخلطة الغذائية املنا�سبة مب�ساركة الطفل 
الغذائي  النظام  هذا  باأن  واإقناعه  له  والتو�سيح 

هو الأمثل حتى لالأطفال الأ�سحاء.

يصيب 18٪ من الحوامل
كيف تسيطرين على سكري الحمل

المركز الوطني لإلعالم
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العنا�سر  من  العديد  ال�سكري  مر�ض  ع��الج  يف  يدخل 
البديل والتكميلي  التقليدية والطب  مبا يف ذلك الأدوية 
والتكميلي  البديل  الطب  وي�سمل  الطبيعي،  وال��ع��الج 
جمموعة من املجالت منها النظام الغذائي، وممار�سة 
اأمثلته  ومن  احلياة،  منط  وتغيري  الريا�سية،  التمارين 

الوخز بالإبر، والتاأمل، وتقومي العمود الفقري، والتنومي 
وال��ع��الج  العطرية،  ب��ال��روائ��ح  وال��ع��الج  املغناطي�سي، 

بالأع�ساب، والتدليك )امل�ساج( وغريها.

الطب البديل

املركز  تعريف  ح�سب  والتكميلي  البديل  الطب  يعرف 
من  »جمموعة  باأنه  والبديل  التكميلي  للطب  الوطني 

واملمار�سات  ال�سحية  والرعاية  املختلفة  الطبية  النظم 
واملنتجات التي ل يوؤخذ بها يف العالج التقليدي احلديث 
حاليا، وي�ستخدم الطب التكميلي مع العالجات التقليدية 
يف حني ي�ستخدم الطب البديل بدل من الطب التقليدي«.

استشر طبيبك

ي�ستخدم بع�ض امل�سابني مبر�ض ال�سكري الطب البديل 

السكري والطب البديل
الصيدالنية: ميرفت بارجاء

ملف العدد



بع�ض  اأن  ورغ��م  ال�سكري،  مر�ض  لعالج  التكميلي  اأو 
عالجات  هناك  اأن  اإل  فعال،  يكون  قد  العالجات  هذه 
املر�سى  على  ج��دا،  �سارة  تكون  وقد  فعالة  غري  اأخ��رى 
اأو  البديل  الطب  اأن��واع  من  ن��وع  اأي  ي�ستخدمون  الذين 
التكميلي عر�ض الفكرة على مقدم الرعاية الطبية لهم 

وا�ست�سارته قبل البدء بها والأخذ براأيه.

نتائج غير ثابتة

بعد اإجراء الكثري من الدرا�سات والأبحاث على جمموعة 
ت��اأث��ريه��ا على  الطبية لخ��ت��ب��ار  الأع�����س��اب  م��ن  ك��ب��رية 
يف  بها،  باأ�ض  ل  جمموعة  جنحت  الأن�سولني،  ح�سا�سية 
حني ف�سلت جمموعة كبرية اأي�سا يف التاأثري على معدل 
تاأثريها على معدل  ب�سبب عدم  وذلك  الدم،  ال�سكر يف 
باملعدل  الثابتة  وغري  املت�ساربة  النتائج  وب�سبب   .A1C

العالجات، فال  الأن��واع من  ل ميكن العتماد على هذه 
يوجد اأي نبات ع�صبي طبيعي ين�صح به ملر�صى ال�صكري 
ب�سكل دائم ل�ستبداله بالأدوية التقليدية لل�سيطرة على 

مر�ض ال�صكري.

عالجات بديلة

من العالجات البديلة )طب بديل( التى اأظهرت معدلت 
جيدة يف ال�سيطرة على معدل ال�سكري يف الدم:

اأ�سيد ليبويك  األفا  • حم�ض 
Alpha-lipoic acid
Caffeine • الكافيني 

 Cassia cinnamon • القرفة 
 Chromium • الكروم 
 Flaxseed الكتان • بذور 
 Ginseng • اجلن�سينغ 

Guar Gum الغوار  • �سمغ 
 Magnesium • املغني�سيوم 
Oat Bran ال�سوفان  • نخالة 

    Soy • ال�صويا 

إجراءات احترازية

ا�ستخدام  بال�سكري  امل�ساب  ال�سخ�ض  رغبة  ح��ال  يف 
الإج��راءات  اتباع  عليه  التكميلية،  اأو  البديلة  العالجات 

الحرتازية التالية:

و�سفها  التي  الأدوي��ة  تناول  عن  يتوقف  ل  اأن   •
له الطبيب.

اأي  ا�ستخدام  حول  ومناق�سته  الطبيب  • مراجعة 
نوع من العالجات البديلة.

الأدوية  مع  تتفاعل  اأو  �سلبية  اأو  عك�سية  فعل  ردود   
التي يتناولها.

يوجد حتى  ل  باأنه  دائما  التذكر  عليه  لذلك،  بالإ�صافة 
الآن اأي عالج بديل اأو تقليدي ميكن اأن ي�سفي من مر�ض 
الأ�سخا�ض  على  ال�سروري  فمن  ل��ذا  متاما،  ال�سكري 
الذين يتعاجلون بالأن�سولني ل�سبط ال�سكر يف الدم عدم 
من  توجيه  هناك  يكن  مل  ما  ا�ستخدامه  عن  التوقف 

الطبيب.
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أنت تسأل 
والصحة تجيب

هل يوجد أنواع من األكل تسبب أو تكون سبب لمرض السكري؟
ل يوجد اأكل معني لكن رمبا يكون لالأكل دور لالإ�سابة بال�سكري لذا نن�سح بالبتعاد عن الدهون واملقايل والوجبات 

ال�سريعة التي توؤدي لل�سمنة.

م��ا أفضل أنواع الفيتامينات للحوامل والمرضعات خصوصا لتس��اقط الش��عر وجفاف 
البشرة وهل يلزم الحمية لمن كان عندهم تاريخ وراثي في السكري

ل�سالمة  ال��الزم  الكال�سيوم  على  لحتوائه  وم�ستقاته  احلليب  ب�سرب  ين�سح  واملر�سعات  للحوامل  بالن�سبة 
ال�سم�ض يوميًا  الفراولة والأنانا�ض، والتعر�ض لأ�سعة  العظام، واحلر�ض على تناول فيتامني )ج( املوجود يف 
على  حتتوي  التي  والأطعمة  امل�سروبات  عن  والبتعاد  )د(  فيتامني  على  لحتوائها  الغروب  وقبل  ال�سروق  عند 
املقايل  عن  والبتعاد  �سحي  طعام  تناول  فيف�سل  وراث��ي  تاريخ  لديهم  من  اأما  وال�ساي.  كالقهوة  الكافيني 

والدهون وامل�سروبات الغازية.

ما فائدة التحليل التراكمي للسكر؟
التحليل الرتاكمي يقي�ض م�ستوى �سكر الدم ) متو�سط( خالل �سهرين اإلى ثالثة اأ�سهر، وهو اأف�سل حتليل 

لت�سخي�ض ومتابعة ال�سكر.

هل يوجد فحص لمتابعة الحالة الصحية لألبناء المصاب
 السكري؟

اإذا كان اأحد الأبوين م�ساب بال�سكري فح�سب التو�سيات العاملية ل يوجد اإثبات علمي يوجب فح�ض الأبناء.

هل يمكن للحمية أن تشفي مريض السكري الذي يستخدم منظم فقط؟

ال�سكري مر�ض مزمن ل ي�سفى منه املري�ض، لكن ميكن التعاي�ض معه بطريقة طبيعية من خالل اتباع دعائم العالج 
والغذاء والريا�سة وقيا�ض م�ستوى ال�سكري.

هل ينصح باستخدام االنسولين للنوع الثاني من السكري؟
اأحيانًا ل يكفي ا�ستخدام الأدوية لعالج ال�سكري من النوع الثاين اإذ يلزم املري�ض اأخذ الأن�سولني للتحكم مب�ستوى ال�سكر 

بالدم.

هل الكورتيزون يسبب مرض السكري؟
الكورتيزون ي�سبب ارتفاع بالدم، وبالتايل يوؤدي اإلى مر�ض م�سابه لل�سكري من النوع الثاين.

هل السكر الخالي من السعرات الحرارية آمن؟
يف�سل البتعاد عن املحليات ال�سناعية وال�ستعا�سة عنها با�ستخدام �سكر الفركتوز اأو الفواكه.

ما هو المعدل الطبيعي للسكري في الدم لدى كل من الصائم والمفطر؟
 130/70 ال�سائم  املري�ض  ولل�سخ�ض   ،100mg/dl-70 ال�سائم  ال�سليم  لل�سخ�ض  الدم  لل�سكر يف  الطبيعي  املعدل 

.mg/dl mg/dl وبعد الأكل اأقل من 180  

ما العالج المناسب العتالل الشبكية السكري؟
يتم عالج اعتالل ال�سبكية ال�سكري عن طريق جراحة الليزر اأو اجلراحة لإزالة الندبات املتكونة على ال�سبكية.

ملف العدد
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في السكري
اأولت وزارة ال�سحة مكافحة داء ال�سكري كغريه من الأمرا�ض املزمنة وامل�سكالت ال�سحية 
الوقائية  الأن�سطة  العالجية وتعزيز  اأحدث الطرق  تبني  الأخرى، اهتماما كبريا من خالل 

والتوعوية بهدف خف�ض معدلت الإ�سابة مبر�ض ال�سكري بني �سكان اململكة.
ال�سريفني  احلرمني  خادم  حكومة  توليه  الذي  الكبري  والهتمام  ال�سخي  للدعم  وكان 
ال�سحية  للخدمات  يحفظهما اهلل،  الأمني،  و�سمو ويل عهده  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل 
اإلى حت�سني  الرامية  ال��وزارة  وبرامج  اإجناز خطط  الكبري يف  الأثر  امل�ستمرة،  وتوجيهاتهم 
ال�سكري  مر�ض  يف  والتحكم  وال�سيطرة  العاملني  م�ستوى  ورف��ع  املري�ض  وخدمة  الأداء 

والكت�ساف املبكر له.
وحققت الوزارة بف�سل اهلل، ثم بف�سل هذا الدعم، ومن خالل ا�سرتاتيجيتها ال�سحية 
العالجية  اخلدمات  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة  وال�ساملة،  املتكاملة  للرعاية  الوطني  وامل�سروع 
للمر�سى، وتطبيق الطرق املنهجية والعلمية احلديثة يف ن�سر الوعي ال�سحي العام واحلد من 

انت�سار الأمرا�ض والوقاية منها، �سعيا منها للو�سول اإلى اأف�سل النتائج.
حاليا  العمل  وجاٍر  ال�سكري،  مر�سى  لعالج  متخ�س�سا  مركزا   20 ال��وزارة  هياأت  لقد 
على اإن�صاء 4 مراكز جديدة يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة، لتقدمي اأف�سل اخلدمات 
وكل  بال�صكري  مري�ض  لكل  ال�صحي  الوعي  تعزيز  على  والعمل  ال�صكري،  ملر�صى  ال�صحية 
�سخ�ض معر�ض م�ستقبال لالإ�سابة بهذا املر�ض، وتقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية والتثقيفية.
كما اأطلقت الوزارة خطة تنفيذية وطنية على مدى 10 �سنوات للتحكم يف مر�ض ال�سكري 
)2010 - 2020( للم�ساعدة يف وقاية املجتمع ال�سعودي من هذا املر�ض، وهي خطة ترتكز 
على م�ساركة كافة املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف فعالياتها. كما ترتكز على زيادة وتقوية 
من  تزيد  التي  والعوامل  ال�صكري،  ال�صعودي عن مر�ض  املجتمع  اأفراد  بني  ال�صحي  الوعي 
خماطر الإ�سابة به، والعمل على تطوير برامج الك�سف، وتقليل فر�ض الإ�سابة بهذا املر�ض 

وم�صاعفاته.
اأهداف رئي�سية متثلت يف الوقاية الأولية من مر�ض ال�سكري  وقد و�سعت لهذه اخلطة 
عوامل  حماربة  خالل  من  باملر�ض  الإ�سابة  فر�ض  معدلت  وتقليل  والثاين،  الأول  بنوعيه، 
وم�ساعفاته،  للمر�ض  املبكر  الك�سف  املر�ض، ومن خالل  بهذا  الإ�سابة  اإلى  املوؤدية  اخلطر 
ومنعه عن طريق التحكم اجليد بال�سكر يف الدم، وكذلك تطوير جودة اخلدمات ال�سحية 
ال�سكري  مبر�ض  الإ�سابة  من  يعانون  الذين  للمر�سى  تقدم  التي  الثالث  م�ستوياتها  عرب 
وم�ساعفاته، وذلك من خالل اأدلة عالجية موحدة وحديثة مبنية على الرباهني لتطبيقها 
يف  عالية  ج��ودة  ل�سمان  ال�سكري؛  ملر�سى  املبا�سرة  رعايته  اأثناء  الطبي  الفريق  قبل  من 

اإجراءات العمل.
وعن طريق المتثال جلودة هذه اخلدمات، واإعداد دليل اإر�سادي موحد معتمد كمرجع 
ر�سد  طرق  تطوير  مع  الثالث،  ال�سحية  الرعاية  م�ستويات  حتكم  التي  ال�سوابط  ملعرفة 
ال�سكري، ومدى المتثال  ومتابعة وتقييم املر�سى من خالل برنامج ت�سجيل حالت مر�ض 
الرعاية  و�سجالت  املر�سى،  ومقابالت  ال�سنوية،  املتابعة  و�سجالت  العمل،  جودة  مل�ستويات 
باملر�ض،  املتعلقة  والدرا�سات  البحث  اأدوات  وتطوير  وعمل  باملر�سى،  اخلا�سة  ال�سحية 
ال�سكري  مر�ض  يف  التحكم  يف  امل�ساهمة  من  واأ�سرهم  ال�سكري  مر�سى  متكني  اإلى  اإ�سافة 
وم�ساعفاته، وامل�ساركة يف اخلدمات املقدمة، ور�سد جودة هذه اخلدمات وتفعيل امل�ساركة 

املجتمعية يف التحكم يف مر�ض ال�صكري.

د. منصور
بن ناصر الحواسي
نائب وزير ال�صحة
لل�سوؤون ال�سحية
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