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يعتبر مرض السكر من المشاكل الصحية الضخمة التي تنتشر انتشاراً سريعاً على مستوى العالم عامة وفي الدول النامية على وجه 

، 5891مليون مريض عام  03السكر على مستوى العالم بحوالي الخصوص، وقد قدرت منظمة الصحة العالمية أعداد مرضى 

 033مليونا، ومن المتوقع ان يصل الى  511الى  0333مليونا، ثم في عام  501الى  5881ارتفع هذا العدد ليصل في عام 

 .0301مليون في عام 

والتي تنذر « 0»السكر النوع التي تسبق حدوث مرض « مرحلة قصور القدرة على تحمل السكر»وتعد أخطر مراحل المرض 

ببداية االصابة به، في هذه المرحلة تكون نسبة السكر في الدم أعلى من الطبيعي ولكنها التصل بعد الى الحد الذي يتم فيه تشخيص 

ة يمنع مرض السكر، كما انها تعتبر من أهم العوامل في حدوث أمراض القلب، وقد أثبتت األبحاث ان العالج مبكراً في هذه المرحل

 .نهائياً مرض السكر في عدد كبير من األشخاص، ويؤجل حدوثه ويمنع مضاعفاته

من األسباب المهمة أيضاً في حدوث وباء السكر العالمي هو وجود عدد كبير من مرضى السكر في المجتمع لم يتم تشخيصهم بعد، 

 .من مرضى السكر في المجتمع لم يتم تشخيصهم بعد 13%أي 

« أربعة ماليين حالة سنوياً »خر، يقع مرض السكر في المرتبة الرابعة عالمياً بين األمراض التي تسبب الوفاة، على الجانب اآل

بمعدل شخص كل عشر ثوان، وقد أثبتت األبحاث بالبراهين القاطعة ان االكتشاف المبكر لمرض السكر، ومن ثم عالجه، يقي من 

، 51%، األزمات القلبية بنسبة 05%التجسسي يقلل الوفيات بنسبة من السكر  5%حدوث هذه المضاعفات، حيث ان نقص 

 .10%ومضاعفات األوعية الدموية الكبيرة بنسبة  01%مضاعفات الشرايين الدقيقة بنسبة 

لهذه األسباب مجتمعة تنظم مستشفى السالم الدولي حملة للكشف المبكر عن مرض السكر، وفي هذا السياق يقول استشاري 

 :سنوات للفئات التالية 0ان االشخاص الذين يجب فحصهم كل : غدد الصماء والسكر في المستشفى الدكتور هشام فؤادالباطنية وال

 .سنة فأكثر 11السن  -

 .وجود تاريخ مرضي عائلي للسكر في أقارب الدرجة األولى -

 (.المترالمربع/ كجم 01أو أكثر من = مؤشر كتلة الجسم )زيادة الوزن  -

 .أرطال، أو أصيبت من قبل بسكر الحمل 8المرأة ولدت طفالً وزنه أكثر من  تاريخ سابق -

 .مرضى تكيس المبايض -

/ مجم 013ديسيلتر أو معدل الدهون الثالثية أكثر أو يساوي / مجم 01مستوى الكوليسترول عالي الكثافة أكثر أو يساوي  -

 .ديسيلتر

 .بقيمليميتر زئ 83/ 513ارتفاع في ضغط الدم أكثر من  -

 .تاريخ مرضي لالصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية -

 :سنوياً للفئات التالية

 .«مرحلة قصور القدرة على تحمل السكر»تاريخ سابق لوجود  -

 .زيادة الوزن مع وجود عامل أو أكثر من عوامل الخطورة -

الصابة أو أنهم قد أصيبوا فعالً بمرض السكر دون وتهدف الحملة بشكل عام الى مساعدة الناس على معرفة ما اذا كانوا عرضة ل

درايتهم بهذه االصابة، مع األخذ بعين االعتبار البدانة والتدخين والمرحلة العمرية، في حال االصابة يجب معرفة ما اذا كان مريض 

ها، هذه المعلومات تساعد السكر أصيب سابقاً بأي من مضاعفاته، ثم يتم احصاء عدد المرضى في البيت الواحد وفي المنطقة كل

 . على معرفة كيفية المساعدة



 


