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  للنشر الفوري

 
  ثلث سكان اإلمارات العربية المتحدة: تقرير جديد
 م2020عام بحلول  بأعراض ما قبل السكريسكري أو يمكن أن يصابوا بمرض ال

 
  االقتصادية  والخسائراآلثار على الصحة العامة  تُوِضح مذھلةت جديدة إحصائيا

  المترتبة على وباء مرض السكري في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 ً   معدل المصابين بمرض السكري في البالد من أعلى المعدالت عالميا
 
 

ة المتحدة أبوظبي، اإل ارات العربي انون األول 7(م ة من سكان  – )م2010ديسمبر /ك ين كل ثالث يمكن أن يصاب واحد من ب
بحلول نھاية العقد الحالي، وذلك وفقاً لتحليل جديد أجرته  بأعراض ما قبل السكرياإلمارات العربية المتحدة بمرض السكري أو 

ارمزو( UnitedHealth Groupشركة  ي بورصة نيوي ھ و وركف ال الصحة  )UNH: ھ ي مج ل ف ة تعم وھي شركة دولي
 . أبوظبيالعالمي للرعاية الصحية في الشرق األوسط في  ن عن نتائج ھذا التحليل اليوم في الُملتقىوقد تم اإلعال. رفاهوال

ةمشكلة أم فرصة للوقا: مرض السكري في دولة اإلمارات العربية المتحدة"ويقدر التقرير الذي يحمل عنوان  من % 32أن " ؟ي
أعراض قد يصابون بمرض السكري أو  -بمن فيھم مواطني اإلمارات العربية المتحدة والمغتربين  -السكان البالغين في البالد  ب

ى م2020بحلول عام  ما قبل السكري ار 8.52، وھو ما سيكلف البالد مبالغ تصل إل ادل (دوالر أمريكي  1ملي ا يع  31.27أي م
  . الحال على ما ھو عليه على مدار العقد القادم إذا ما استمر) يدرھم إمارات 2مليار

د  اد سوق تيفنز أف ذي -ايمون س رئيس التنفي م UnitedHealth Group لشركة نائب ال يس قس ة ورئ ذه : "أن - الصحة العالمي ھ
د من  اذ مزي ى الحاجة الملحة التخ دة تسلط الضوء عل ة الة موجالوقف من أجل اإلجراءات التقديرات الجدي ة من عارم القادم

الجانب المشرق في و". "تكاليف في دولة اإلمارات العربية المتحدةما يصاحب ذلك من مرض السكري وب األمراض المرتبطة
ى  النوع الثاني من مرض السكرين الوقاية من حيث إ، ه من الممكن أن يتم كبح جماح ھذا الوباءھو أناألمر  ة إل أصبحت ممكن

ة المتحدة ھو استغالل  ا الطريقوأول ھذ. حد كبير ارات العربي ة اإلم ا اآلن في دول ي يجري اختبارھ بعض األفكار المبتكرة الت
ي تالئم الوضع المحل ديلھا ل ع تع ي ضوء، م ك ف ت نجاحالعالجات  وذل ي أثبت رامج الت ا والب ديات ھ ه تح دان أخرى تواج ي بل ف

  ."مماثلة
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ً حايُقدر  ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة ا تم تشخيصأن لي م ي ة العظمى من المرضى المصابين  ه ل ل الغالبي ا قب أعراض م ب
كري و الس ن % 35 ونح رضم كري،  المرضى المصابين بم ي ضياعالس ا يعن و م اليف والمضاعفات ت فرص وھ ب التك جن

ه من الممكن  السكري لنوع الثاني من مرضلم تتم السيطرة على اوإذا . الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منھا إلى حد كبير فإن
ع و. ي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والكلى وتلف األعصاب والعمى وبتر األعضاءأن يؤد ةقد ترتف اليف الطبي  التك

ى ة عل دمات السكريمرض السكري و السنوية المترتب ة المتحدة  مق ارات العربي ة اإلم ى إفي دول ار دوالر  1.04ل ا (ملي أي م
در بم% 58بنسبة  ، وھو ما يمثل زيادةم2020بحلول عام ) إماراتي درھم مليار 5.14يعادل  ا يق ون دوالر  657 نحوم أي (ملي

 .لتقرير، وذلك وفقاً لما ورد في ام2010العام في ) إماراتي درھم مليار 2.41ما يعادل 
 

ار مرض السكري  بة انتش د ارتفعت نس ل السكريولق ا قب المي بشكل  أعراض م توى الع ى المس دين عل دار العق ى م ر عل كبي
مليون شخص يعانون من  285ھناك أكثر من حيث إن . الماضيين وذلك بالتوازي مع ازدياد نسبة السمنة على المستوى العالمي

ى  ھذا األمر يتم تداركوإن لم . مرض السكري في جميع أنحاء العالم ون شخص  438فإنه من المتوقع أن يرتفع ھذا العدد إل ملي
ً  20في غضون    .3عاما

 
  في دولة اإلمارات العربية المتحدة النوع الثاني من مرض السكري

 
اني من مرض السكريب اإلصابة معدل فإن وفقاً لبعض التقديرات ى  النوع الث ة المتحدة ھو من أعل ارات العربي ة اإلم في دول

المخمس معدالت في  ا يقرب من و. الع اك م ين% 13ھن ا ب ة م ة العمري ً عا 79و  20 من السكان من الفئ ا مصابون بمرض  م
  .4%6.4وھذه النسبة تمثل أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ  –السكري في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
ة ھي واحدة من عوامل الخطر الرئيسية لإلصابة إن  اني من مرض السكريبزيادة الوزن أو البدان ً و. النوع الث ا ة  وفق لمنظم

ة المتحدة  %66البالغات و  ناثمن اإل %73حوالي فإن  الصحة العالمية ارات العربي ة اإلم م تجاوز تمن الرجال في دول أوزانھ
ا  األولىالخمس واحدة من بين الدول البالد  يجعلالموصى به من قبل األطباء، مما الوزن  رهفي العالم من حيث م اء  يعتب األطب

  ".بدانة"
 

ا" وأفاد السيد ستيفنز أن وع الث ة في الن ه والمتمثل ذرة باإلصابة ب ل السكريني من داء السكري والعالمات المن ا قب  أعراض م
ة  يُشٍكلمما جميع أنحاء العالم كتسح ت ادعواقب صحية وخيم ى إجھ ؤدي إل ة  وي وارد المالي ةالم ة الصحية في كل  ألنظم الرعاي

ان داً وب" ".مك ً  وصفھا بل ا ورة تقني رة ومتط وأ ، مبتك ارات العرتتب دةاإلم ة المتح ن بي ا م ن مرض  وضعاً يمكنھ ة م ل الوقاي جع
  ."حتذى به للبلدان األخرى في المنطقة بل وحول العالم كلهيُ  السكري على رأس األولويات ومثاالً 

 
  من زيادة انتشار مرض السكري تُبطئاإلجراءات التي 

 
ة ا"يقدم التقرير الذي يحمل عنوان  ة المتحدةمرض السكري في دول ارات العربي ة: إلم ول " ؟مشكلة أم فرصة للوقاي ثالث حل

  :يمكنھا، على مدار العقد القادم، المساعدة في الوقاية من المرض أو تأخير حدوثه أو السيطرة عليه
 

انوا من عدد األشخاص الذين  للحد منھناك فرصة  :الفحص والتشخيص  ل السكريمن المحتمل أن يع ا قب أو   أعراض م
ديم الفحوصات مرض  ةالسكري من خالل تق انون من عوامل خطر  الدقيق ذين يع ة اإلصابة لألشخاص ال ادة (المعروف زي

دھونوارتفاع نسبة ا الوزن والخمول وارتفاع ضغط الدم دم في ل ر طبيعي ال ة  بشكل غي ة الدموي وأمراض القلب واألوعي
ه عرضة بشدة لخطر اإلصابةمعروف  عرقاالنحدار من و مرض في العائلةالسوابق اإلصابة بو ذا ). بأن ل ھ خطوة ويمث

 .على المبادرات الھامة التي تجري اآلن في بعض اإلمارات تقومعلى الطريق  مھمةأولى 

                                                 
  .م2009االتحاد الدولي لمرض السكري، : تحاد الدولي لمرض السكري، النسخة الرابعة، بروكسل، بلجيكااالتحاد الدولي لمرض السكري، أطلس اال 3

بيانات االنتشار تتعلق بمرض السكر . م2009االتحاد الدولي لمرض السكري، : االتحاد الدولي لمرض السكري، أطلس االتحاد الدولي لمرض السكري، النسخة الرابعة، بروكسل، بلجيكا 4

ً ألطلس االتحاد الدولي لمرض السكري فإنه. بنوعيه األول والثاني السكري يعيش طويال في النوع األول من مرض ب ونن يصابممقليل بالنسبة للبلدان ذات الدخول المنخفضة، : "وفقا

يعانون من النوع األول من مرض % 10إلى % 5ي البلدان ذات الدخل المرتفع فحوالي من أما ف. تبلغ النسبة صفر في المائة تقريبًا] لبالغينالخاصة باالبيانات [نجد أن لذلك  ،مرحلة البلوغ

  ".السكري وأما البقية فيعانون من النوع الثاني
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الجال  ة ع راد وإن  :والوقاي ي األف روح ف ث ال ينب ن تحس نھم م ق ب تمكي ا يتعل اتھم فيم اط حي ةأنم ة و الحمي ارينممارس  التم

ا ا الرئيسيةاإلصابة  خطر عواملعاملْين من  شرمباوبشكل  عالجي الرياضية ة لسمنةھم  راساتإن د. 5الحركي النشاط وقل
ى  ي أجريت عل اس طرق العالج الت انون من اإلصابة أن ل السكرييع ا قب أعراض م دا الصين في ب د وفنلن والسويد  والھن

فال  بأعراض ما قبل السكرير لدى المصابين أكدت أن ھذه الطرق العالجية تعمل على تقليل تفاقم األمووالواليات المتحدة 
 .النوع الثاني من مرض السكرييصابون ب

  
 

 يكون يحسنون التعامل مع حاالتھموالذين  النوع الثاني من مرض السكريبن المصابيإن  :إدارة المرض والسيطرة عليه 
ً دقيق اً رصدم ھذا األمر يستلزو. استعداد أكبر لتجنب المضاعفات المرتبطة بمرض السكريلديھم   السكر في الدم، معنسبة ل ا
اول ة  تن اأي أدوي تم تقريرھ ً  ي ا ات وفق ى  ةظافحموال ،للتعليم وزنإنقاص عل ادة  ،ال قوزي ل  تطبي ة مث ة الذاتي دابير الرعاي ت

  .الفحص اليومي للقدمْين والفحص المنتظم للعينين واألسنان
 

ادرات أزمة مرض السكري امجابھة إن أفضل ما لدينا من أمل ل ل في وضع مب دة يتمث ة المتح ارات العربي وق اإلم لتي تتجمع نذر سحبھا ف
ة والقطاع الخاص ر الربحي ة والمؤسسات غي ي  مجتمعية من خالل التعاون بين الجھات الصحية الحكومي أنھا الت اء من ش أن تساعد في بن

ذا المرضالمرتبطة  الوعي العام حول مرض السكري وعوامل الخطر ات وتحديث  ،بھ ى استخدام البيان ة الصحية عل ة الرعاي درة أنظم ق
  .التحليلية المتطورة والتكنولوجيا الجديدة ونماذج الرعاية المبتكرة التي تشرك المستھلكين بطرق جديدة

 
يت UnitedHealth Groupمؤسسة  إن دة ف رة وجدي اذج مبتك دة في تطوير نم ا شركة رائ ى نطاق واسع باعتبارن ة عل  تمتع بسمعة طيب

ة والحكومات ين الصحيين والمؤسسات المجتمعي . مجال الرعاية لمنع وعالج مرض السكري، ونعمل في شراكات مع المرضى والمھني
ھيرة يون الش ة فورتش ق تصنيف مجل ام  )FORTUNE( ووف ي ع ار ف ث االبتك ن حي ا م ال عملن ي مج ى ف ة األول ى المرتب د حصلنا عل ق

ت. م2010 الوكذلك نلنا جائزة صحيفة وول س ام  )The Wall Street Journal( ريت جورن وجي2010لع ار التكنول . م في مجال االبتك
 .للحصول على مزيد من المعلومات  www.unitedhealthgroup.com تسرنا زيارتكم لموقعنا اإللكتروني على شبكة اإلنترنت 

 
  UnitedHealth Groupعن نبذة 

الشركات التي تعمل في مجال الصحة  ىھي واحدة من كبر) UNH: ورمزھا في بورصة نيويورك ھو( UnitedHealth Groupشركة 
ر من  75والرفاه، وھي تخدم أكثر من  ًدا 50مليون شخص في أكث ة الصحية . بل ا الرعاي ية في مجال تكنولوجي ا األساس اط قوتن وتكمن نق

ك . بلة للتنفيذ، وإدارة الرعاية ومشاركة العمالء وتمويل الرعاية الصحية والتأمينوالمعلومات الصحية القا اءات وتل ذه الكف ونحن نستخدم ھ
املين في كما أننا األصول لتحسين صحة عمالئنا والرعاية الصحية التي يتلقونھا وكذلك أصحاب العمل والحكومات،  د شراكات مع الع نعق

 .مجال الصحة والمستشفيات
 
 

#  #  # 

                                                 
مرض السكري في األشخاص الذين من النوع الثاني نمط الحياة للوقاية من أو تأخير حدوث العالج بتغيير والعالج بالعقاقير . خرونآي سي وپجيليس سي إل، أبرامز كيه آر، المبيرت  5

  .BMJ 2007;334:299. مراجعة منھجية وتحليل جمعي: يعانون من ضعف تحمل الجلوكوز


