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 2 صفحة

 

 مشكلة أم فرصة للوقاية؟ :مرض السكري في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 ملخص تنفيذي
 

وتستنزف  األعمار صروتقبأسره  العالم تجتاح السكري مرحلة ما قبلالعالمات المنذرة باإلصابة به والمتمثلة في و السكري النوع الثاني من داءإن 

 . مكان آل في الصحية الرعاية ظمنالخاصة ب المالية الموارد
 

 . العالم في النوع الثاني من مرض السكري انتشارمعدًال من أعلى معدالت  المتحدة العربية اإلمارات دولةتشهد  

بما في ، )والسبعين العشرين والتاسعة سنالذين تتراوح أعمارهم بين ( البالغين السكان منالمائة  في 32 نحوب يقدر مامن المتوقع أن  2020 عام بحلول

قد تصل  بتكلفة بأعراض مرحلة ما قبل السكري أو السكري بمرض نوصابسي، بها من غير أهلها والمقيمينالعربية المتحدة  اإلمارات دولة مواطنيذلك 

 يعني وهذا. الحال على ما هو عليه استمر إذا المقبل العقد مدى علىوذلك ) إماراتي درهممليار  31.27أي ما يعادل ( *أمريكي دوالرمليار  8.52إلى 

 حاالت من العظمى الغالبيةفإن  ذلك ومع. على اختالفها اإلماراتي المجتمعفئات  جميع من بالغين ثالثة آلبين  من ًاواحدهذا المرض سيصاب به  أن

 افرًصما يعكس  وهو، لم ُتشخص بعد متحدةال العربية اإلمارات دولة في السكري حاالت منالمائة  في 35 ونحو السكري اإلصابة بأعراض ما قبل

  .آبير حد إلى منه الوقايةتسهل  مرض عن الناجمة والمضاعفات التكاليف لتجنب ضائعة
 

يشهد أن اإلصابة بهذا  واقعوال؛ يصيب طائفة آبيرة من الناس وهو ،العجزداء مزمن يصيب صاحبه بو شائع مرض السكريالنوع الثاني من مرض إن 

نجد أن زيادة  السكري مرض عن نتحدث عندماو. االجتماعية وأ االقتصاديةظروفه  أو العرقي أصله عن النظر غضبشخص أي يب تصقد المرض 

متاعب صحية مترابطة تمثل  السكري ومرض السكري أعراض مرحلة ما قبلو السمنة أن يدرآون الون آثيرلألسف هناك و. المشكلةتمثل لب  الوزن

فإن  العالمية الصحة منظمةتقارير ل اوفًق. منها الوقاية يمكن، إال أنها في ذات الوقت واالقتصادية الصحيةمتاعب ال من خطيرة سلسلةلا تمهيًدفيما بينها تعد 

 مما، مفرطةال السمنة وأ الوزن زيادة من يعانون المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرجال منالمائة  في 66 و البالغات النساء منالمائة  في 73 حوالي

 . بين سكانها السمنةار شانتمن حيث  العالمفي المرتبة الخامسة على مستوى دولة اإلمارات جعل ي

 

بحيث  المتحدة العربية اإلمارات دولة فيأعراض مرحلة ما قبل السكري و السكري مرضناجمة عن اإلصابة بال الطبية التكاليفومن المتوقع أن تزيد 

عما هي عليه % 58 قدرها زيادة يمثل ما وهو، م2020 عام بحلولوذلك ) مليار درهم إماراتي 3.82أي ما يعادل (مليار  1.04تصل إلى ما قد يبلغ 

  .)إماراتي درهممليار  2.41أي ما يعادل ( دوالر مليون 657م، والذي يقدر بـ 2010اآلن في عام 
 

 الحياة أنماط تغييروعن المرض  الكشف اختباراتبفضل ف. حاسمالمبكر وال عالجال طريق عن السكري مرضضحايا  عددلحسن الحظ، يمكن الحد من 

يمكننا ف السكري مرض من أصًالمن يعانون ل بالنسبةأما ، النوع الثاني من مرض السكريدفع عن الناس نا أن نيمكن المرضحسن التعامل مع و

 .األعضاء وبتر والعمى األعصاب وتلف الكلىو القلب أمراض مثل مميتةال همضاعفاتب اإلصابة خطر من حدمساعدتهم لل
 

 فيالعاملة  ةيالحكومالجهات  بين التعاون المتحدة العربية اإلمارات فيأعراض مرحلة ما قبل السكري و السكري مرض وباء من يتضمن الحدينبغي أن 

مجتمعية تتواءم مع وضع مبادرات في  الطريقهذا على ى وتتمثل الخطوة األول. الخاص القطاعإلى جانب  الربحية غيرؤسسات والم العامة الصحة مجال

الناجحة التي رب المشابهة اوذلك في ضوء التج، المتحدة العربية اإلمارات دولة فيعليه  والسيطرة السكري مرض من للوقايةثقافة الشعب اإلماراتي 

 .وتطويعها لما يالئم هذه الدولة العربية، العالم من أخرى أجزاء فيتمت 
  

 من الوقاية مكِّنها من جعلي ًامناسب ًاوضع تتبوأفهي  الملموس تكنولوجيوالتطور الواإلبداع  الحداثةمن  المتحدة العربية اإلمارات ظرا لما تتمتع بهون

 نالجميع أ َيِرُتِلآله  العالم وحولبل  المنطقة في األخرى للبلدانبه  ىيحتذ مثاالها لوهو ما سيجع، قصوى أولويةحسن التعامل معه و السكري مرض

 . إيقافهالتصدي له و يمكن وباءمرض السكري 

                                            
 .م2010المذآورة للدوالر األمريكي تكون بحسب عام ما لم ينص على خالف ذلك ، فإن القيمة النقدية   *
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  مقدمة
 

وآانت هذه الزيادة المهولة مواآبة  الماضيين العقدين خالل العالمي الصعيد علىزيادة هائلة أعراض مرحلة ما قبل السكري و السكري انتشارلقد شهد 

 منفوإن لم ُيتدارك هذا األمر . شخص مليون 285يربو على على مستوى العالم  السكري بمرض نيمصابإن عدد ال. السمنةانتشار في مماثلة  زيادةل

  1.سنة فقط 20 خاللوذلك  نسمة مليون 438هذا العدد ليصبح  يرتفع أن المتوقع

 

ما يكلف المجتمع اإلماراتي م، 2 العالم على مستوى النوع الثاني من مرض السكرياإلصابة ب معدالت أعلىأحد  المتحدة العربية اإلمارات دولةوتشهد 

 . فيها الصحية الرعاية نظام على احادًّ عبئايشكل و إنتاجيةد اإلمارات خسارة ، بل إن هذا يكبِّفقط والوفيات االعتاللال من حيث  باهظةتكاليف 

 
 . اإلمارات دولة فيت ونفذم المجتمع اإلماراتي أعيدت صياغتها بحيث تالئ إذاة حناج تكون أخرى بلدان فيولعل الجهود التي بذلت لعالج هذا األمر 

 
نمط الحياة محاولة إدخال تعديالت على وقد ثبت أن . آبير حد إلى منها لوقايةيمكن ا ومضاعفاته النوع الثاني من مرض السكريومما يبشر بالخير أن 

 وفي. هاتأخيرعمل على ت أو المرضاإلصابة ب منعأنها ت ثبت، التي تسبب اإلصابة بمرض السكري الرئيسية عواملوالتي تمثل أحد ال، السمنةلعالج 

 .بالفعلأصيبوا بالمرض  نمل مضاعفات حدوث خطرتقليل  فيينجح  السكريأن حسن التعامل مع مرض  ثبت نفسه الوقت

 
قد  أخرى بلدانطبقت في ة مختارأساليب  صفنو ،المستقبلية لالتجاهات ناتقديرات قدمنو، المتحدة العربية اإلمارات دولة في المشكلة نطاق حددننحن هنا و

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في العامة لصحةالعاملين في مجال االتي تشغل  الملحة القضية هذه مع التعامل آيفية لمناقشة انطالق آنقطة مفيدةتكون 

 

 النوع الثاني من مرض السكري
 

 النوع األول من مرض السكريو. الدم في لوآوزجال لنسبة طبيعي غيرارتفاع ب تميزيالجسم  داخل الغذائي لتمثيلل اضطراب هو السكري مرضإن 

ال تقوم و البنكرياس في نسولينلإل المنتجة لخالياتتعطل فيه ا الذاتية المناعة في انسبيًّ نادر اضطراب هو) األحداث سكري باسم اسابًق عرفآان يالذي (

عن إفراز  البنكرياسعجز فإما ي، )البالغين سكري باسم اسابًق عرفآان يذي ال( النوع الثاني من مرض السكريصابة بأما في حالة اإل. بوظيفتها الحيوية

 .اإلنسولين آما ينبغي استخدامعن  الجسميعجز  أو نسوليناإل من يكفي ما

 
وربما أدى إلى  ،إلى إصابة المريض بالعجز األحيان من آثيرما يؤدي في مويتفاقم يوًما بعد يوم  ،ومزمن شائع السكريوهذا النوع الثاني من مرض 

 مرضىالتي تقع في صفوف المصابين ب الوفيات وغالبية، عامًا 15 لىإ يصل بما المتوقع العمر متوسط في ًاانخفاض السكري مرضقد يسبب . وفاته

 3.الدموية واألوعية القلب أصابت مضاعفات نشأت عنقد  النوع الثاني من مرض السكري

 
تؤدي إلى اإلصابة باآلخر،  فاإلصابة بأي منهما، الدموية واألوعية القلب ضامرأب اوثيًق اارتباًط يرتبط النوع الثاني من مرض السكريوحقيقة األمر أن 

 شرايينال تلفما يصيبهم من  بسبب األطراف وبتر الدماغية والسكتة القلبية النوباتبلإلصابة  متزايدةوبصورة  جدًا معرضون السكري ومرضى

 .الدموية الدورةبنية التلف الذي يصيب  بسببوي كلفشل الوال العمىطراف، هذا إلى جانب األ وأعصاب

 
وقد يظل . منبهة أعراض أو واضحة عالماتظهور  دون عديدة لسنواتوهو ال يدري وذلك  النوع الثاني من مرض السكريقد يكون الشخص مصاًبا ب

 بأعراض مرحلة ما قبلمن يصابون م العظمى والغالبية، وهو ال يدري سنوات تتراوح من أربع إلى سبعلمدة  ريالسك رضا بممصاًب العادي الشخص

 4. ال يكتشفون ذلك السكري
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 السكريمرض حقائق سريعة حول 

 في 6.5نسبة  يموجلوبين السكريلها تجاوزيأو تزيد عنها  أو ديسيلتر لكل جراممللي 126) صائم( الدم في السكرحين تبلغ نسبة : يمرض السكر 

  .المائة

 تين ساعبعد مضي الجلوآوز نسبة  تراوحوت ديسيلتر ليجرام لكلمل 125 إلى 100 بين ما) صائم( الدم في السكرحين تكون نسبة : السكري مقدمات

 .المائةفي  6.4و  5.7بين   الهيموجلوبين السكرينسبة أو تتراوح  ديسيلتر ليجرام لكلمل 199 و 140 بين ما

  م تبلغ من االرتفاع بحيث يمكن ل ولكن، المعتاد نع ساعة 12 إلى 8صيام دام من  بعدفي الدم  الجلوآوزتزيد نسبة : الصوم جلوآوزفي اختالل

 السكري مرحلة ما قبل على امؤشًرذا الخلل يعد هلكن و، السكري مرضالشخص مصاب ب بأنالقول 

 م تبلغ ل إال أنها، المعدل الطبيعي الفموي لوآوزجال تحمل اختبار بدء من ساعتين بعدفي الدم  الجلوآوزة نسبتجاوز حين ت: الجلوآوز تحمل اختالل

 السكري مقدمات لىع امؤشًرذا االختالل يعد وه، السكري مرضبعد من االرتفاع بحيث يمكن القول بأن الشخص مصاب ب

 10إلى  8يتراوح ما بين  مدى على الدم في السكرمتوسطة من  ترآيزاتوجود  عكست وجلوبينالهيم منهذه النسب إن  :الهيموجلوبين السكري 

 الخبراء لجنةت اعتمد وقد ؛السكري بداء المصابين األفرادالمرض في حالة  على السيطرة لتحسين الدم في السكر نسبة لمراقبة تستخدمو. عيباأس

 5 .السكري مرحلة ما قبلو السكري مرض تشخيص في استخدامه الدولية

 

تتضمن من  متصلة سلسلة من جزء يه بل ؛النوع الثاني من مرض السكري عن منفصلة حالةباعتبارها  السكري مرحلة ما قبل إلى نظرُي أن ينبغي الو

تتراوح بين  إن نسبة. السكري رضإصابة بم أنها علىمعه  تصنف أنحد الذي يمكن ال إلى بعد تصل لمولكنها  المعتاد من أعلى الدم في سكرنسبة  لديه

 في النوع الثاني من مرض السكرييعانون من الخلل في جلوآوز الصوم أو اختالل في تحمل الجلوآوز يصابون ب الذين منالمائة  في 65والمائة  في 33

 مقدماتنون من من يعا أن رغمو. 6طبيعي في الدميتمتعون بمعدل جلوآوز  الذين منالمائة  في خمسة من أقلوذلك في مقابل ، سنوات ست غضون

 والدهون الكولسترول( الدم في الدهون نسبةارتفاع و الدم ضغط ارتفاع مثل، الدموية واألوعية القلباإلصابة بأمراض  عالمات معليه تظهر قد السكري

 . بشكل آامل السكري مرضمعرضون لإلصابة ب ال يدرآون أنهم والعالقة بين هذا وذاك أ األحيان من آثير في يدرآون ال أنهمإال  )الثالثية

 
بأعراض اإلصابة  في الرئيسي سببال هي البدانةإال أن  النوع الثاني من مرض السكرياإلصابة ب عوامليعدان عاملْين من  والوراثة السن أن رغم

 جميع في بشدة السكري النوع الثاني من مرضو السكري بمرحلة ما قبلاإلصابة  رتبطتو. السكري في صورته الكاملة ومرض السكريما قبل  مرحلة

 . البدني النشاط في نخفاضما يصاحب ذلك من او السمنةو الوزن زيادة معدالت ارتفاعب العالم أنحاء

 

 7. المائة في 58 بنسبة كاملةفي صورته ال السكري مرضاحتمال إصابتهم ب يقل هموزن منالمائة  في 5 فقدونالذين ي السكري بمرحلة ما قبلإن المصابين 
 

 
 نمط على غييراتإدخال ت خالل منوذلك  ،آبير حد إلى منه الوقاية يمكن النوع الثاني من مرض السكريفإن ، من مرض السكري النوع األول فخالبو

. كريسال بمرضته إصاب خطر من آبير بشكليقلل  يمكن أن الرياضية والتمارين الحمية خالل من ًاطبيعي هوزنأن يكون المرء على حرص إن . الحياة

 منع أو تأخيرآما أنه يعمل على ، السكري رحلة ما قبلمبالتي تظهر على من يصاب  الدم في السكرمتاعب  عكسيعمل ذلك على  الحاالت من آثير في

 .بحيث ال يصاب المرء بمرض السكريتفاقم األمر 

 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة النوع الثاني من مرض السكري
 

في بعض يضع دولة اإلمارات الن أ، بل العالم في المعدالت أعلىأحد يشكل  المتحدة العربية اإلمارات دولة في ني من مرض السكريالنوع الثا انتشارإن 

 20 بينالذين تتراوح أعمارهم  السكان منالمائة  في 6.4هناك نسبة  العالمي الصعيد على. على مستوى العالم في هذا الشأن ولىاأل الخمسة المراآزأحد 

من  واحد من يقرب ما أو، المائة في 13 حوالي -تبلغ هذه النسبة الضعف  المتحدة العربية اإلمارات دولة فيو  *.السكري مرض من عانيت سنة 79 و

 . 8 سنة 79و  20ح أعمارهم بين وتترا شخاصأ ثمانيةآل بين 

 

                                            
من منخفضة ذات الدخول البالنسبة لمعظم البلدان " فإنه وفقا ألطلس مرض السكري .يالنوع األول والنوع الثان: مرض السكري آال نوعيتخص بيانات االنتشار  *

ل وفي البلدان ذات الدخأما . تبلغ النسبة صفر في المائة تقريًبا] بالغينالخاصة بالالبيانات [طويال في مرحلة البلوغ لذلك ال يعيش  من النوع األولداء السكري يصاب ب
 ".الثانينوع أما البقية فيعانون من المرض السكري واألول من  نوعيعانون من ال% 10ى إل% 5 من حواليف ةالمرتفع
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الذين تتراوح من الذآور المائة  في 13 حواليفقد وجد أن ، واإلناث الذآور من البالغين بين النوع الثاني من مرض السكري انتشار معدليتقارب و

تبلغ النسبة بينما  ،)تشخيصهاالتي لم يتم و تشخيصها تم التي الحاالت ذلك في بما( النوع الثاني من مرض السكريبمصابون  79-20 سنأعمارهم بين 

اإلصابة  لخطربشدة  عرضة أنهم يعني وهذا، المائة في 14 بنحو السكري مرحلة ما قبلبنسبة اإلصابة  قدروفي بقية السكان ت 9.المائة في 12في اإلناث 

 .10الرجلعن  السكري رحلة ما قبلمبصابة لإل عرضة أآثرية اإلمارات المرأةوقد وجد أن . لسكريا مرضب
 

 )1(الشكل رقم 

 
 م2010عام ، United Health Group نمذجة :المصدر

 

 )2(الشكل رقم 

 
 م2010، عام United Health Group نمذجة :المصدر
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 ضائعة ةفرص :مرض السكرياإلصابة ب عدم تشخيص
 

مرض  منالمائة  في 35 و السكري مرحلة ما قبل حاالت غالبية أن حقيقةإلى جانب النسب والمعدالت التي أسلفنا الحديث عنها  وما يزيد التبعة ثقًال
 لمرحلة ما قب من يعانون من عدد عن تقديراتم نذآر هنا ل آنا ولئن( 11 .ال يتم اآتشافها المتحدة العربية راتاإلما دولة في السكري في صورته الكاملة

العلم دون  السكري بمرحلة ما قبلاإلصابة  تزال ال العالمي الصعيد علىأنه فإننا نجد ، المتحدة العربية اإلمارات دولة فيولم يكتشف ذلك بعد  السكري
 ضائعة افرًص يمثل األمر الذي ).المتحدة العربية اإلمارات دولةعلى  يصدقنفس الشيء  أن ترضجعلنا نفي مما، آبيرة عامة صحية مشكلة بها تشكل
 أولى خطوة اإلصابة لخطر المعرضين األفراد فحصويمثل . تسهل الوقاية منهلمرض  تلةمعجِّزة بل وقاو شديدةمضاعفات و آبيرة تكاليفتكبد  لتجنب
إن . بمرض السكريآاملة صبح إصابة أن ي السكري مرحلة ما قبلفاقم ت منعبل و تأخيرإدخال تعديالت على أنماط الحياة يعمل على  أن تبين دوق. مهمة

 القلبية النوباتاإلصابة ب تشمل والتي، للمريض مضاعفات حدوث خطر منوالسيطرة عليه يحدان  النوع الثاني من مرض السكريحسن التعامل مع 
 .األطراف وبتر الكلوي الفشلو والعمى الدماغية كتةوالس

 
 النوع الثاني من مرض السكريكلفة ت

 

فإن ما يتكبده المجتمع  ذلك ومع. ومضاعفاته المرض هذا لعالج الطبية التكاليفعن تنجم  النوع الثاني من مرض السكريلإلصابة ب االقتصادية آلثارإن ا
 . والعجز والمرض العمل عن التغيب بسبب العمال إنتاجية فقدانحيث يشمل  الصحية الرعايةعلى الهائل  اإلنفاق تجاوزآكل من خسائر ي

 
أي ما يعادل ( أمريكي دوالر مليون 60 السكري مرض إلى تعزى التي السنوية الطبية التكاليفتبلغ قد  المتحدة العربية اإلمارات دولة فيوقد وجد أنه 

) إماراتي درهم مليار 2.2أي ما يعادل ( أمريكي دوالر مليون 597 و السكري مرحلة ما قبل من يعانون الذين لألشخاص) إماراتي درهم مليون 220
أي ما (أمريكي  دوالر مليون 657 وحده 2010 عام في وبهذا يبلغ اإلجمالي. ومن لم يعلموا بهسواء من علموا بذلك  السكري بداء للمصابين بالنسبة
 اإلمارات دولة فيم 2005 في عام السكري مرضالمصاب ب الواحد للشخص 13النفقات الصحية  احاليًّ قدرتو 12. )اراتيإم درهم مليار 14.2يعادل 
أي ما يعادل ( ًاأمريكي ًادوالر 1227 م2010في عام  يعادلوهذا [) إماراتًيًا ًادرهم 3920 يعادل ما أي( ًاأمريكيا دوالًر 1067بمبلغ  المتحدة العربية
 . )ًاإماراتّي ًادرهم 2580 يعادل ما أي( دوالر أمريكي 703 البالغ العالمي المعدل مع بالمقارنةوذلك ، ])ًاإماراتي ًادرهم 4507

 
 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟بشدة هكذا  نسبة عالية النوع الثاني من مرض السكريانتشار يمثل لماذا 

 الدراساتتلك  بين منو. الوزن وزيادة السمنة معدالت ارتفاع 18، 17، 16، 15، 14دولة اإلمارات فيأجريت التي  السكانية الدراسات من العديدقد أثبتت 
العربية  الجزيرة شبه عرب" أن إلى وخلصت، السكري مرحلة ما قبل تشخيص املوعأحد  يوه، اإلنسولين مقاومةرآزت تحديًدا على  17هناك دراسة

 ."المتحدة العربية اإلمارات في تعيش التي العرقية الجماعات من مغيره عن ونختلفبهذا يو، اإلنسولين مقاومة إلى همميلا يجمع بينهم آسي جنوبوسكان 
 ومرض السكري بمرحلة ما قبلاإلصابة  معدالتل متناسب غير ارتفاع عن مسؤوًال كوني دفإن الناتج عن ذلك ق والبدانة اإلنسولين مقاومةوعندما تجتمع 

مرض  مضاعفات بسبب آبيرة عامة صحية أزمة وقوع لتفادي فورية إجراءاتاتخاذ البد من " هأنإلى  أخرى دراسة وخلصت. دالبال في السكري
  16. "القريب المستقبل في الطويل المدى علىتقع سالتي السكري 

 

 

  مستقبل وباء مرض السكري في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 وسيكون. المتحدة العربية اإلمارات دولة فيته وتكلف النوع الثاني من مرض السكري بالنسبة النتشار المقبل العقد نغضو في حادة زياداتحدوث  توقعي

  *.في هذا الصدد الالزمة جراءاتاإل اتخاذ يتم لم إذا الصحي النظام على اآبير اسلبي ًالذلك أثر
 في النوع الثاني من مرض السكريب المصابين األشخاص عدديزداد  أن المتوقع منف ،الوقاية برامج غيابظل  فيالحال على ما هو عليه  استمر وإذا

 أعمارهم تتراوح الذين البالغين السكان منالمائة  في 15 من أآثر يمثل ما وهوم، 2020 عام بحلول 677,000ليبلغ  المتحدة العربية اإلمارات دولة

، مبكرة مرحلة فيفلن يتم عالجهم ، ومن ثم دون اآتشاف المرضسيكونون مصابين شخص  237,000 أن يقدرومن بين هؤالء . عاًما 79 و 20 بين

 من يقرب ما أو، شخص 671,000في حين أن نسبة تقدر بـ . السكري بمرض يتعلق فيما صحية مضاعفات حدوث مخاطر في آبيرة زيادةما يعني م

 .الحالي العقد نهاية بحلول السكري بلمرحلة ما قفئة  فيسيندرجون ، البالغين السكان منالمائة  في 16

 

                                            
ستند إلى التوقعات وتكاليف ذلك االنتشار يم 2020م و 2010خالل الفترة بين عامي في المستقبل وتحديًدا مرض السكري في دولة اإلمارات العربية المتحدة  نتشارإن ا *

رض علم األوبئة فيما يتعلق بماالقتصادي وما آتب في المجال باالعتماد على وذلك  United Health Groupالتابعة لـ    Lewinوعة التي وضعها محللون في مجم
 .وانتشاره وآثاره السكري
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 )3(الشكل رقم 

 )عاًما 79 إلى 20 من أعمارهم تتراوح الذين البالغين لسكانل( السكري لمرض األساس خطل تصور

2020-2010 2020 2011 العام  

 الثانيالنوع 

  3,563 4,320 )باآلالف( مجموع السكان

 288 440 3,665 )باآلالف( الحاالت المرضية

%8.1 المرض نتشارالنسبة المئوية ال  10.2%  9.3%  

أي ما (مليون دوالر أمريكي  353  )مليون دوالر أمريكيمقدرة بال(التكاليف الطبية 
 )مليار درهم إماراتي 1.30يعادل

 ما أي( مليون دوالر أمريكي 563 
)إماراتي درهم مليار 2.07 يعادل

ما أي( دوالر أمريكيمليون  4,607 
 )إماراتي درهم مليار 16.92 يعادل

دوالر مقدرة بال(حالة لكل التكاليف الطبية 
 )مريكياأل

  أمريكيًا دوالرًا 1,227 
  )ًاإماراتي ًادرهم 4507 يعادل ما أي(

 ما أي(دوالرًا أمريكيًا  1,281 
 )ًاإماراتي ًادرهم 4705 يعادل

 يعادل ما أي(دوالرًا أمريكيًا  1,257 
 )يًادرهمًا إمارات 4617

 األول النوع

  3,563 4,320 )باآلالف( السكان مجموع

 29 44 366 )باآلالف( المرضية الحاالت

%0.81 المرض النتشار المئوية النسبة  1.02%  0.9%  

 يعادل ما أي(أمريكي  دوالرمليون  54  )أمريكي دوالر بالمليون مقدرة( الطبية التكاليف
 )إماراتي درهم مليار 198.3

 ما أي(دوالر أمريكي ون ملي 89 
 )إماراتي درهم 326.9 يعادل

 ما أي( دوالر أمريكيمليون  714 
 )إماراتي درهم مليار 2.62 يعادل

 بالدوالر مقدرة( حالة لكل الطبية التكاليف
 )األمريكي

 يعادل ما أي( أمريكيًا دوالرًا 1,861 
 )درهمًا إماراتيًا 6835

 ما أي(دوالرًا أمريكيًا  2,021
 )درهمًا إماراتيًا 7423 دليعا

 يعادل ما أي(دوالرًا أمريكيًا  1,947
 )درهمًا إماراتيًا 7151

  النوع الثاني من مرض السكريب غير المشخصة اإلصابة

  3,563 4,320 )باآلالف( السكان مجموع

 155 237 1,973 )باآلالف( المرضية الحاالت

%4 المرض النتشار المئوية النسبة  5%  5.0%  

 ما أي( مليون دوالر أمريكي 190  )أمريكي دوالر بالمليون مقدرة( الطبية التكاليف
  )إماراتي درهم مليار 697.8 يعادل

 ما أي(مليون دوالر أمريكي  303 
)إماراتي درهم مليار 1.11 يعادل

ما أي(مليون دوالر أمريكي  2,481 
 )إماراتي درهم مليار 9.11 يعادل

 بالدوالر مقدرة( حالة لكل الطبية التكاليف
 )األمريكي

 يعادل ما أي( أمريكيًا دوالرًا 1227
 )ًاإماراتي ًادرهم 4507

 ما أي(دوالرًا أمريكيًا  1281
 )إماراتية دراهم 4705 يعادل

 يعادل ما أي(دوالرًا أمريكيًا  1257
 )ًاإماراتي ًادرهم 4617

 السكري مقدمات

  3,563 4,320 )باآلالف( السكان مجموع

 508 671 5,915 )باآلالف( المرضية الحاالت

%14.3 المرض النتشار المئوية النسبة  15.5%  14.9%  

 يعادل ما أي(مليون دوالر أمريكي  60  )أمريكي دوالر بالمليون مقدرة( الطبية التكاليف
 )إماراتي درهم مليار 220.4

 ما أي(مليون دوالر أمريكي  84 
)اتيإمار درهم مليار 308.5 يعادل

 ما أي(مليون دوالر امريكي  721 
 )إماراتي درهم مليار 2.65 يعادل

 بالدوالر مقدرة( حالة لكل الطبية التكاليف
 )األمريكي

433 يعادل ما أي( أمريكيًا دوالرًا 118
 )درهمًا إماراتيًا

 يعادل ما أي(دوالرًا أمريكيًا  125
 )درهمًا إماراتيًا 459

 يعادل ما أي(دوالرًا أمريكيًا  122
 )درهمًا إماراتيًا 448

  الطبية اإلجمالية التكلفة

 )مليون دوالر أمريكيبالمقدرة (
  أمريكي دوالر مليون 657 

 درهم مليار 2.41 يعادل ما أي(
 )إماراتي

أمريكي دوالر مليون 1039  

 درهم مليار 3.82 يعادل ما أي(
 )إماراتي

 أمريكي دوالرمليون  8522

 درهم مليار 31.30 يعادل ما أي(
 )إماراتي

  اإلمارات العربية المتحدةفي التكلفة لكل حالة 

 )أمريكي دوالر بالمليون مقدرة(
درهمًا  676 يعادل ما أي( 184

 )إماراتيًا
درهمًا  8859 يعادل ما أي( 241

 )إماراتيًا
215 

 )درهمًا إماراتيًا 790 يعادل ما أي(
 

 م2010، عام United Health Group نمذجة :المصدر
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 التكاليف مجموعيرتفع  أن المتوقع منو *.خذ التضخم في االعتبارإن لم ُيؤتكون مصحوبة بزيادة في النفقات الطبية، والمرض ال محالة زيادة انتشار إن 

م 2020 عام بحلول) يدرهم إماراتمليار  2.07 يعادل ما أي( دوالر أمريكي مليون 563 إلى النوع الثاني من مرض السكري مرضى لعالج السنوية

 يتم لمالتي  السكري مرضإن اإلصابة ب. ولاأل نوعال على تنفق) درهم إماراتيمليون  327 يعادل ما أي( دوالر أمريكي مليون 89هذا باإلضافة إلى 

 مليون 84يقدر بـ  آخر مبلغ بلغمالهذا زيادة على ، آما أن هناك )درهم إماراتيمليار  1.11 يعادل ما أي( دوالر أمريكي مليون 303تكلف  تشخيصها

 مليار 1.04، ما يجعل اإلجمالي يبلغ السكري مقدماتمن  يعانون على عالج منيتم إنفاقه ) درهم إماراتيمليون  309 يعادل ما أي( دوالر أمريكي

 ).درهم إماراتيمليار  5.14 يعادل ما أي( دوالر أمريكي

 

 ض السكريالنوع الثاني من مرهتمام إلى االبؤرة تحويل 
 

 معالجة في المتبعسلوب األ فيإنها تقوم على افتراض أن يظل األمر آما هو . حتمية ليست المتحدة العربية اإلمارات دولةالمتعلقة ب التوقعات هذهإن 

 والمالية الصحيةخسائر قاطعة وجلية على أن ال أدلة هناك لحسن الحظ،ولكن . اإلصابة به لخطر المعرضين واألفراد النوع الثاني من مرض السكري

 . حاسموال المبكرعالج الخالل  من آبير بشكلمنها  الحديمكن  السكريالناجمة من اإلصابة بمرض  الهائلة

 
إصابة من  معدليعمل على تقليل "العالجين  آال أنأسفر عن  الحياة نمطبين العالج الدوائي والعالج بتغيير  قارنةللم وتحليل استعراض قد أجريو

إدخال تغييرات على " وأن، السكري لمرحلة ما قبلية التشخيص معاييرال حدأوهو " النوع الثاني من مرض السكريب الجلوآوز تحمل ضعفن من يعانو

 19 ".بالعقاقير العالجعن ال يقل في أضعف األحوال آفاءة  الحياة نمط

 

 الرعاية تكاليف عبء من حديو السكان صحة حسنييمكنه أن  ض السكريالنوع الثاني من مراإلصابة ب منعبل و تأخيرالذي يسعى إلى إن العالج "
 20. "الصحية

 

 

التي تعد أحد عوامل  السمنة عن فضًال، السكري ومقدمات النوع الثاني من مرض السكري منمرتفعة  معدالت تشهد التي، المتحدة الواليات فيو

، وشارآهم تجريبية مشاريع أومقننة محاوالت  خالل أساليب العالج من اختبارب للصحة نيةالوط المعاهدفي فإنه قام المختصون ، اإلصابة وثيقة الصلة

عدد من و إنديانا جامعةو األمريكية المتحدة الواليات في ينالمسيحي الشبان جمعيةو مراآز السيطرة على األمراض والوقاية منهامن مختصون في ذلك 

 تكييفها يمكن نماذج بمثابة تكون أن االستراتيجيات لهذه ويمكن. بالتجزئة لبيعا وصيدليات عمالاألب هذا إلى جانب عدد من أصحاو، الطبية المراآز

 . المتحدة العربية اإلمارات أنحاء جميع في نطاقها وتوسيع اثقافيًّ

 
 

 التكلفة المحتملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة توفير

 دولة في السكري ومرض السكري مرحلة ما قبل من لكلأساليب العالج  تنفيذ بعدسنوات  10 مدى ىعل الصحية الرعاية لتكاليف تحليلوقد أجري 

 يعادل ما أي( دوالر أمريكي مليون 156 بين تتراوح التنفيذ تكلفة قبل اإلجمالية الوفوراتأن نتيجة مفادها ، وقد أسفر عن المتحدة العربية اإلمارات

 21. )درهم إماراتي مليار 4.5 يعادل ما أي( دوالر أمريكي مليار 1.22 إلى) درهم إماراتيمليون  573
  
 

 العالجي فرص التدخل
 

 متعددة افرًص تمثل والسمنة النوع الثاني من مرض السكري بين والعالقةالتي لم تشخص  السكرياإلصابة بمرض  معدل ارتفاعأن  المفارقات ومن

على  النوع الثاني من مرض السكريالمصابين ب األفراد مساعدةمن ثم  ؛مبكر وقت في المرض لىع والسيطرة، المرض بداية تأخير أو لمنع للتدخل

بمرحلة ما  المرتبطة التكاليف على مادي أثر له يكون المرضحياة  دورةخالل  الفعال المبكرفإن العالج  ،ذلك على وعالوة. الشديدة مضاعفاتال تجنب

 .السكري ومرض السكري قبل

                                            
لتضخم مع زيادة سنوية في مؤشر أسعار وقد أشار تحليل الحساسية إلى أن معدل ا . 2010عام في مريكي األدوالر سعر الأساس المذآورة هنا قائمة على التكاليف إن  *

 .في المائة 30المستهلك الطبية قدرها خمسة في المائة من شأنه أن يزيد التكلفة اإلجمالية بنحو 
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 الفحص
 

 عالجتكبد النفقات الباهظة في الو المرض مضاعفات تجنب على ساعدهمي السكري ومرحلة ما قبل السكري بداء المصابين ألشخاصتعرف على اإن ال

 .أصال السكرياإلصابة بمرض  تجنبعلى فحص الشخص ال ساعدقد ي الحاالت من آثير فيو. منهما

 
، الفموي الجلوآوز تحمل، )صائم(في البالزما  الجلوآوزنسبة : السكري حلة ما قبلومر السكري مرض لتشخيص االختبارات نفس استخدام ويمكن

 ضغط وارتفاع والخمول الوزن زيادةمثل ( معروفةإصابة  عواملإن الفحص االستهدافي لمن لديهم . هيموجلوبينبال الخاص الهيموجلوبين السكريو

 عرق إلى ينتمونومن  مرض في العائلةالسوابق اإلصابة بو الدموية واألوعية القلب اضوأمر بشكل غير طبيعي الدم في لدهونوارتفاع نسبة ا، الدم

 تحليلالإن اتحاد الوقاية من مرض السكري والسيطرة عليه يجمع . مثل هذا األمر في يساعد أن شأنه من) معروف بأنه عرضة بشدة لخطر اإلصابة

 . البيومتري فحصالو ةيصحال اتتقييمالو الصحيةوالبدالت بالتغطية الصحية لسوابق المطالبات 

 

 الوقاية
 

اإلصابة  خطر عواملعاملْين من  مباشروبشكل  عالجي الرياضية والتمارين الحميةالذي يرآز على  الحياة مطتغييرات على نخال إن العالج عن طريق إد

 السويد في السكري بمرحلة ما قبليعانون من اإلصابة  أشخاصلى طرق العالج التي أجريت ع راساتدإن  22. الحرآي النشاط وقلة لسمنةهما ا الرئيسية

فال يصابون كري سالمصابين بمقدمات اللدى تفاقم األمور أن هذه الطرق العالجية تعمل على تقليل أآدت  والهند وفنلندا المتحدة والواليات والصين

 . النوع الثاني من مرض السكريب

 
 لمكافحة كيةياألمر المراآز مع بالتعاونم 2010 أبريل/نيسان فيناه أطلق يذالوقاية من مرض السكري، للو United Health Groupبرنامج إن 

خطر قد وضع خصيًصا لمن يعانون من و الحياة نمطجماعيًّا يتعلق بتغيير ا عالًج يستخدمإن هذا البرنامج ، لمجتمعيةوالجهات ا منها والوقاية األمراض

 تناول علىفي شكل مجموعة  المشارآينفي هذا المجال بتدريب جلسة يقوم أحد المدربين المختصين  16على مدار و .السكري مرضلإلصابة ب آبير

مرة آل  المشارآون يلتقيتلك  األولية جلس 16 انقضاء الـ بعدو. هملسلوآ أخرى تعديالت عن فضًال، البدني النشاط وزيادة، أآثر صحي بشكل الطعام

 . تقدمهم على الحفاظ على لمساعدتهم دعماليتلقوا مزيًدا من ل شهر

 

 هو آما، ولكن، بالعقاقير العالجأقل وأخف مما ينجم عن  جانبية آثارتنجم عنه  الحياة نمطالعالج عن طريق تغيير  أن نفترض أن يمكننا عامة وبصفة"

 الرياضة وممارسة الغذائي النظام بشأن المشورةيدوم، ويتعين تدعيم  ال قد الحياة نمطالعالج عن طريق تغيير  أثرفإن ، أنواع العالج بالعقاقير مع الحال

 23 ."بانتظام

 

 اتحاد الوقاية من مرض السكري والسيطرة عليه التابعال يتجزأ من  جزءًاللوقاية من مرض السكري يعد  United Health Groupإن برنامج 

 للصحة الوطنية المعاهد تموله الذيو السكري مرض من لوقايةاألمريكي ل مجبرناالبرنامج أصلي يدعى  ويقوم على، United Health Groupـل

لديه  شخصفإن إصابة ، المائة في خمسةبنسبة تقارب  الوزن تخفيض قليل منو الحياة نمط تغيير مع أنهقد أظهر و، األمراض على السيطرة ومرآز

 تكرار إنديانا جامعةقد استطاع الباحثون في آلية الطب بو. المائة في 58 بنسبة هاتأخيرتجنبها أو  يمكن يبمرض السكر السكري أعراض مرحلة ما قبل

 . ، وآان العالج يجري في بيئة جماعيةالمسيحية الشبان جمعية مع بالتعاونوذلك  السكري مرض من لوقايةاألمريكي ل برنامجلل ةالناجح نتائجال
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 قاعدة األدلة

 لن باختالل في تحميمصابآخرين و الجلوآوز تحملال يعانون من ضعف  رجالمن  عشوائيةعلى عينة  للرقابة خاضعةة أجريت دراس :السويد 

 إشراف تحتبالحمية  وعالج بدني تدريبعبارة عن  أشهر ستةا لمدة عالًجتلقت مجموعة من هؤالء األفراد . السكري مرحلة ما قبل أو الجلوآوز

النوع الثاني من ب اإلصابةقلت في صفوفها المجموعة التي خضعت للعالج العشوائية وجد أن  مجموعةين بقية البالمقارنة بينها وبو. مختصين

 مقدمات الذين يعانون من الرجال وفيات معدلوجد أن  المتابعةمن  اعاًم 12وعلى مدار . الجلوآوزانعكاس أآبر لتحمل و، مرض السكري

 معدل أن حين في، الطبيعيين الذين آانوا ضمن العينة العشوائيةفراد األبين  وفياتال معدل عن يختلف في الشريحة التي خضعت للعالج لم السكري

 بمرحلة ما قبلالمصابين  الرجال وفيات معدل نصف من أقل آانالشريحة التي تلقت العالج  في السكري مقدماتالمصابين ب األفرادبين  وفياتال

 24. العينة العشوائية في السكري

 ةيالرياضالتمارين  ممارسةوالعالج بحمية التمت مقارنة العالج بو السكري بمرحلة ما قبلمصابين من الجنسين ال تم أخذ عينة عشوائية من :ينالص 

لثاني النوع اأصيبوا بأفراد العينة العشوائية  منالمائة  في 67.7وجد الباحثون أن نسبة  سنوات ست مدى علىو. هذا وذاك العالج الذي يجمع بينو

في خطر اإلصابة بالمرض  من الحدعند الصوم وجد أن  الجلوآوزنسبة و الجسم آتلة مؤشرتم إدخال تعديالت في  عندماو. من مرض السكري

 ممارسةفيمن عولجوا بالمائة  في 46 جاءتفي حين  ،فقط لحميةبالنسبة لمن عولجوا باالمائة  في 31التي تلقت عالًجا جاءت  مجموعاتال

 25. ةيرياضتمارين الال ممارسةو فيمن جمع في عالجهم بين الحميةالمائة  في 42في حين جاءت ، ةيرياضال تمارينال

 وأسفر ذلك عن أن . البدني النشاط وزيادة األلياف تناول وزيادة الدهون وتقليل الوزن فقدانتلقوا استشارات حول ممن تم أخذ عينة عشوائية  :فنلندا

 26,27. بقية العينة ممن لم يتلقوا عالًجانصف نسبة  النوع الثاني من مرض السكري بداء صابةج بلغت نسبة تعرض أفرادها لإلت العالتلق التي المجموعة

 مقارنةوتمت  الثاني من مرض السكريالنوع والمصابون ب السكري مقدماتمن يعانون من شريحتين صابة إل مستقبلية دراسةأجريت  :الهند 

من خضع من أن وأسفرت الدراسة عن . )الميتفورمين(للعالج بالعقاقير  باألخرى التي خضعت الحياة نمط ج بتغييرللعالخضعت التي إحداهما 

) ميتفورمينال(فيمن عولجوا بالعقاقير آانت النسبة ، في حين 28.5بنسبة قل خطر تعرضهم لإلصابة بالمرض أفراد العينة لعالج تغيير نمط الحياة 

 28. تحقيق أي نجاح يذآر في هذا المضمار فيلم ينجح الجمع بين العالجين  في حينالمائة،  في 26.4

 مراآز السيطرة على األمراض والوقاية و للصحة الوطنية المعاهدوالذي ترعاه  يإن برنامج الوقاية من مرض السكر :الواليات المتحدة األمريكية

من  متنوعة مجموعة في) الميتفورمين(والعالج بالعقاقير  الحياة نمط ريق تغييرالعالج عن طبين  مقارنةلعقد مقننة  دراسةآان عبارة عن  منها

 إلى الدم في السكرإعادة نسبة و النوع الثاني من مرض السكري من الوقاية على إيجابية آثاروآان لكال النوعين . السكري مقدماتلديهم األفراد 

النوع الثاني من ه لإلصابة بمنعمن حيث  ميتفورمينالعالج بعقار ال من فعالية أآثر عن طريق تغيير نمط الحياة العالج وآان. الطبيعي وضعها

  29.الضابطة مجموعةالب مقارنة وفياتال معدل خفضفي على نظيره  تفوقآما أنه ، السن آبار في وخاصة، مرض السكري
 

 

  التعامل مع المرض
 

النوع الثاني من ب مصابينبالنسبة لل الفم طريق عن ئيةالدوا األنظمة أو/و اإلنسولينبتناول  اموااللتز الدم في السكرفي نسبة  التحكممن الصعب  قد يصبح

 تدابيرإلى جانب  الرياضية التمارينممارسة و الحمية طريق عنتقليل الوزن والحفاظ على ذلك  اأيًض يتطلب المرضإن التعامل مع . مرض السكري

ال  ما ُذِآَر أمٌر جميعف المرض لهذا المدمرة المضاعفاتفإن أردنا تجنب . األسنانالفحص المنتظم للعينين وون ْيفحص اليومي للقدمال مثل الذاتية الرعاية

 . غنى عنه

 
 

 نقص يبلغ واحًدا بالمائة في كليمكن ل هأن عمومًاووجد . السكري ىمرضيفيد  الدم في السكر نسبةتحسين السيطرة على  أن الدراسات وجدت وقد

 30. األعصابو والكلى لعينمثل أمراض ا الدقيقة الدموية وعيةاأل خطر اإلصابة بمضاعفات المائة في 40 بنسبة أن يقلل ن السكريالهيموجلوبي
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النوع الثاني من  من أصال يعانونمن ل مضاعفات حدوث منعفي  حياةالعالج بإدخال تغيير مكثف على نمط القيمة وبشكل متزايد  وقد أظهرت األبحاث

 تحسين أجل من السكري مرضى ودعم تثقيف فيون المحليدالنيون الصيالتي تتضمن أدواًرا يلعبها  المجتمعية البرامجوقد ثبتت فعالية . لسكريمرض ا

 .الموضوعة العالج لخطط االمتثال

 
للوقاية من  United Health Groupـلتحاد الوقاية من مرض السكري التابع التابع الأن برنامج الحد من مرض السكري نجد  المتحدة الواليات فيو

الذي  دورإن ال. على حسن التعامل مع هذا المرض ساعدهميل مدربدالني صيالعثور على أقرب  السكري مرضمصابين بلل يوفرنجده مرض السكري 

البرنامج الوطني للتثقيف حول صيات تو مع يتفق وهذا. التي يضعها له الطبيب والرعاية العالج خططب المريض التزام تحسين هوالني الصيديقوم به 

طول  السكري مرضمع الشامل التعامل : الرعاية فريق :مراآز السيطرة على األمراض والوقاية منهاو للصحة الوطنية لمعاهدالتابع لمرض السكري 

 31. الحياة

 
 

 األدلة قاعدة

 مشروع أشفيل )The Asheville Project(: في بما، الطبيبالتي وضعها  يةعالجال للخطة هممتثالا ينتحسعلى  المرضىدالنيون الصي ساعد 

 متوسط انخفض. الحرآي النشاطالمتعلقة ب األهداف وتحديد الصحي واألآل، دواءبال والتقيد ،السكري مرضىالوقائية الروتينية ل رعايةال ذلك

 32. يشهدون تحسنًا المرضى منالمائة  في 50 من أآثرآل زيارة وجد أن وفي ، تيجرأالتي  المتابعة عمليات جميع في الهيموجلوبين السكري

 برنامج )The Ten City Challenge( :  لمباشرة اوقام فيه الصيدالنيون بتقديم المشورة الشخصية ، أشفيل نموذجوقد نسج على منوال

 الدم وضغط الهيموجلوبين السكري نسبة يضتخف ذلك في بما، أشفيل مشروعما حققه ل مماثلة نتائج البرنامج حققوقد . السكريلمرضى والتدريب 

 33. الذاتية الرعاية تحسينإلى جانب  الكولسترول ومستويات

  برنامج)Look AHEAD(:  األحداث المهمة التي على  الحياةعالج المكثف بتغيير نمط لل األمد الطويلة اآلثار عشوائييدرس بشكل  متعددمرآز

 عام فيوقد بدأ أعماله . النوع الثاني من مرض السكري بداء المصابين المرضىفي  السمنة وأ الوزن ةزيادفي ظل  الدموية واألوعية لقلبتقع ل

نسب  في إيجابية تغييرات من المزمع أن تمتد لتشمل ثالث عشرة سنة ونصًفا أسفرت عن وجودالتي للدراسة  األولية النتائجم، وقد أسفرت 2001

ببقية أفراد  مقارنةوذلك بال، البدنية اللياقة وتحسينالزائد  الوزن فقدان زيادة عن فضال، لدهونانسب و الدم وضغطالهيموجلوبين السكري 

  34. الضابطة مجموعةال

 
 تصاميم التأمين على أساس القيمة

 

 توفير خالل من األدلة على القائمةالرعاية الصحية  لمعايير االمتثالالمرضى على  لتشجيعيمكن أن تستخدم  القيمة أساس على التأمين تصاميمإن 

 .السلوكمحفزات  من وغيرها، )المدفوعات إلغاء أو خفض مثل( والحوافز المعلومات
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 United Health Groupـ البرنامج الصحي لمرض السكري الخاص ب :دراسة حالة   

 .لوآه بالقواعد والنظم الموضوعةيمتثل في س وتحفيز من المبكر الكشف خالل من السكري داء مضاعفات تجنب :الهدف

 

البرنامج أال وهو رآز فقط على مرض السكري، يتجاري من هذا النوع  أول تصميموضعت إذ دوًرا رائًدا  United Health Groupلقد لعبت 

مرضى لو مقدمات السكريفوائد عظيمة للمصابين ب يوفرهذا البرنامج و. ™United Health Groupبـ الصحي لمرض السكري الخاص 

ية خدمات المختبرالالسكري، في مقابل تحقيق أهداف االمتثال الرعاية المستمدة من المبادئ التوجيهية القائمة على األدلة، بما في ذلك الدواء و

ضى الذين المرعرف على تللاستهدافي نموذج فحص باستخدام فحص بيومتري بيبدأ إن هذا البرنامج . وقائيةالالفحوصات وتخصصة والخدمات الم

آما يستفيد . في دعم مرضى السكريمشهوًدا به  انجاًحالذين حققوا األطباء على المرضى على عثور ويساعد البرنامج . يعانون من مرض السكري

تثال يسلط الضوء على أهداف االمآما أنه ، شبكة اإلنترنتعن طريق المرضى ذآر ويآل حالة على حدة يتناول من نوعه  فريدنظام ن مالمرضى 

االمتثال من حيث و) جمهور لهآمؤشر لقبول ال(سواء من حيث آثرة من التحق به الجديد مبشرة برنامج هذا الالنتائج األولية لوجاءت . ذات الصلة

تحسن نتائج  من بين. في المائة 70بنسبة بين األعضاء المشارآين ارتفع االمتثال للمبادئ التوجيهية إلدارة مرض السكري وقد . )آمؤشر للنتائج(

 :االمتثال ما يلي
 

  في المائة 28لى إمن خمسة في المائة تحسنت نسبته  –البروتين الدهني منخفض الكثافة. 
  في المائة 59في المائة إلى  35تحسنت النسبة من  -الهيموجلوبين السكري. 
 إلىفي المائة  31ارتفع من فقد القولون حص ا فأمفي المائة،  80لى إفي المائة  57سرطان الثدي من ازداد فحص  :فحوصات السرطان 

 .في المائة 59
  االلتحاق بعد أآبر معدل ب) أدوية الدهون وارتفاع ضغط الدم(السريرية لمرض السكري للظواهر لعالج اوصفات ازداد عدد المشترآين في

 .السنة السابقة خاللعما آان عليه األمر  United Health Groupـ البرنامج الصحي لمرض السكري الخاص بب
 

 .أآثر بياناتآلما توفرت  النموذج هذا تطور ستمري أن نتوقع ونحن. مبتكرة تجربةمبكرة ل نتائجما هي إال  هذه أن على التأآيد وينبغي
 

  )13يتبع صفحة (  
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 United Health Groupـ بالبرنامج الصحي لمرض السكري الخاص ) تابع( :دراسة حالة  

 

 
 
 

 دعوة للعمل
 

 مبادراتيتمثل في وضع  المتحدة العربية اإلماراتالتي تتجمع نذر سحبها فوق  السكري مرض أزمةاالهتمام إلى  لتحويل أملما لدينا من  أفضلإن 

 :يلي ما البرامج هذه عناصرولعل من بين . الخاص والقطاع الربحية غيروالمؤسسات  الحكوميةجهات الصحية ال بين التعاون خالل من مجتمعية

 

 اإلصابة به خطر وعوامل السكري مرض حول الجمهور تثقيف 

 وصاتفحإجراء ال خالل منعنه  المبكر الكشف 

 الذي يتبعه المرء الحياة أسلوب تعديل خالل منالمرض  بداية تأخير/  منع 

 المضاعفات لتجنب المزمنة األمراض إدارة دعم  

 
وضع ل ، وتطويعها لما يالئم هذه الدولة العربيةالعالم من أخرى أجزاء فيلناجحة التي تمت التجارب المشابهة ا وتعديل دراسة هو الطريقوأول هذا 

 الصحية الفوائدتظهر  وسوف. المتحدة العربية اإلمارات دولة فيعليه  والسيطرة السكري مرض من للوقايةتتواءم مع ثقافة الشعب اإلماراتي برامج 

 األسر على ذلك تأثير وخفض السكانعلى  المرضالذي يسببه هذا  عبءال خفض خالل منوذلك  صادياالقتالقطاع و ةالعامالصحة  قطاع فيلذلك 

 . آكل الصحية الرعاية ونظام في القطاعين العام والخاصصحاب األعمال وأ المحلية والمجتمعات

 

 

 

 



 14 صفحة

 

 المنهجية :ملحق
 

 في اأجريت النطاق تْيواسع ينترئيسيعتمدنا على دراستين ا المتحدة العربية راتاإلما دولة في النوع الثاني من مرض السكري انتشار مدى تقييمنقوم بل

 المواطنين بين إقليميمسح  )ثانًيا(، التاجي الشريان ومرض السكريعوامل اإلصابة بمرضي عن  الوطنية يةاإلماراتالدراسة ) أوال: (دولة اإلمارات هما

يمكن أن يتم تحديدها  السكري مرض انتشار معدالتستين فإن اما جاء في هاتين الدر على وبناء 35,36. ةالمتحد العربية اإلمارات دولةفي منطقة العين ب

 قبل من المستخدم االنحدار لنموذج وفقا. )العينالمسح الذي أجري في منطقة (ا ذاتيًّاإلبالغ عنها التي يتم  المتغيرات وأالبيومترية  المعلومات خالل من

  38 ,37. لنموذجنا الدراستين لكلتا المرجح المتوسطإلى فقد توصلنا ، )ةوالرابع ةالثالثتيه طبعفي ( السكري مرضعن  هأطلس في ريللسك الدولي االتحاد

 
 ماهناك ، العالمي الصعيد على. المتحدة العربية اإلمارات دولةفي تتعلق به  مباشرة معلومات أيلم نعثر على ، لنوع األول من مرض السكريلبالنسبة 

 منالمائة  في خمسة نأ افترضناوقد . السكان مزيج على ااعتماًدوذلك ، البالغينتصيب  األول النوع من السكري حاالت منالمائة  في 10-5 من يقرب

 من الشكل لهذا بيتقري تقدير لوضع االفتراض هذاقدمنا باستخدام ، وقد األول النوع من تكون أن المحتمل منن ْييتاإلماراتتين دراسال في السكري حاالت

 . السكري مرض

 
وهذا في . المسحإجراء  قبل تشخيصها يتم لمالتي  اسريريًّالمكتشفة  السكري حاالتنسبة م 2000وقد أوردت الدراسة األولى التي أجريت في عام 

 نيذال اإلمارات في المشارآين جميع من المائة في 35 من يقرب ما، جزءال هذا طبقناوقد . لم يتم تشخيصها السكري مرضحاالت إصابة باألساس تعد 

 . هتشخيصالذي لم يتم  السكري مرض انتشار معدل على للحصول، الدراسة تهمشمل

 
 وبما أن خلل تحمل. )IGT(المسمى  حمل الجلوآوزت خللبخصوص م 2000الدراسة اإلماراتية التي أجريت في عام  ذآرت، السكري لمقدماتبالنسبة 

 انتشارعلى ضمني مؤشر على أنها المقدمة  السكري مقدمات اتتقديرإلى  النظر ينبغيف السكري مقدمات من فرعية مجموعة سوى مثلي الالجلوآوز 

 . السكري مقدمات

 
 اإلمارات لةومثيالته في د إلى المتحدة لوالياتفي ا الواحد للفرد الطبية النفقات نسبة حسبنا السكري مرض إلى تعزى التي الطبية التكاليف تقديرنقوم بلو

ال وقد افترضنا أنه . النموذج فيلكل حالة  المتحدة العربية اإلماراتفي  السكري مقدمات تكلفة لتقدير اأيًض النسبة نفسقد استخدمنا و. المتحدة العربية

 معدل أن إلى حساسيةال يلتحلوقد أشار . النموذج فيم 2010في عام  مريكياألالدوالر سعر  ناواستخدم ،م2020 وم 2010 عامي بين تضخميوجد 

 في 30 بنحو والمبالغ الموفرة اإلجمالية التكلفة يزيد أن شأنه منالمائة  في خمسةقدرها  الطبية المستهلك أسعار مؤشرفي  سنوية زيادة مع التضخم

 . المائة
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 United Health Groupنبذة عن 

United Health Group )هو نيويورك بورصة في رمزهاو :UNH( الصحةالتي تعمل في مجال الشرآات  أآبر من واحدة هي 
 الصحية الرعاية تكنولوجيا مجال في األساسية تناقو نقاطوتكمن . ابلًد 50 من أآثر في شخص مليون 75 نم أآثر تخدم، وهي رفاهوال

تلك و الكفاءات هذه نستخدم ونحن. والتأمين الصحية الرعاية وتمويلعمالء ال ومشارآة الرعاية وإدارة، للتنفيذالقابلة  الصحية والمعلومات
 مجال في العاملين معات شراآنعقد و، والحكوماتاألعمال التي يتلقونها وآذلك أصحاب  الصحية ةوالرعايعمالئنا  صحة لتحسين األصول
 . والمستشفيات الصحة

 مرض وعالج لمنع رعايةوجديدة في مجال ال مبتكرة نماذج تطوير في ةرائدشرآة باعتبارنا  واسع نطاق علىإننا نتمتع بسمعة طيبة 
 مجلة فورتشيونووفق تصنيف . والحكومات يةالمجتمعالمؤسسات و الصحيين والمهنيين ىالمرض معات شراآ فيونعمل ، السكري

)FORTUNE(  صحيفةآذلك نلنا جائزة و. م2010 عام في االبتكاراألولى في مجال عملنا من حيث  المرتبةحصلنا على قد فالشهيرة 
زيارتكم لموقعنا اإللكتروني تسرنا . التكنولوجي تكاراالبفي مجال م 2010 لعام )The Wall Street Journal( جورنال ستريت وول

 . للحصول على مزيد من المعلومات www.unitedhealthgroup.comعلى شبكة اإلنترنت 
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