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في یومھ العالمي: السكري وحق المرأة العربیة في الرعایة الصحیة الكاملة

اإلثنین, 13-نوفمبر-2017

 
صنعاء نیوز/ بقلم د. غّسان شحرور - 

 
 

یتصدر عدد من الدول العربیة –السیما الخلیجیة - قائمة البلدان العشر األكثر إصابة بداء السكري في العالم
والذي تجاوز فیھ عدد المصابین 400 ملیون شخص، وھو من أخطر األمراض المزمنة، إن لم یُكشف ویُعالج
بشكٍل مبّكر یؤّدي إلى مضاعفات عدیدة تثقل كاھل الفرد واألسرة والمجتمع. تدلُّ األرقام على أن داء الّسكري

آخذ في االزدیاد واالنتشار بشكل وبائي لم یسبق لھ مثیل وھو أمر دعا الجھات الصحیة المعنیة على المستویین
المحلّي والدولي إلى وضع البرامج المكثفة من أجل معالجتھ وتدبیره والوقایة منھ، ومن ثم منع المضاعفات

 
العدیدة التي قد تنجم عنھ.

 
من المعروف أن داء السكري یزید أعداد مرضى القلب والجلطة الدماغیة، وھو من أھم أسباب العمى أو كف

البصر لما یسببھ من اعتالل تدریجي في شبكیة العین، كما أنھ من األسباب الرئیسة لحاالت بتر الساقین
والقصور أو الفشل الكلوي، وحاالت اضطراب الصحة العقلیة. ھذا، ویبلغ ما ینفقھ مجتمع ما لعالج حاالت داء

الّسكري بین أبنائھ نحو 15 % من مجمل الموازنة الصّحیة األمر الذي یبین حجم األعباء الثقیلة التي یلقیھا على

 
كاھل المجتمع.

 

 
الیوم العالمي لداء السكري:
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غیرت الحیاة المعاصرة نمط عیشنا، فالفرد یقضي كثیراً من وقتھ أمام شاشات التلفاز والحاسوب، ویكثر من
الوجبات السریعة، وباقي األطعمة والمشروبات الغازیة المحالة ضعیفة القیمة الغذائیة والضارة، باإلضافة إلى

 
عدم ممارسة الریاضة البدنیة بشكل منتظم، كما أضحت الضغوط النفسیة الیومیة جانباً كبیراً من جوانب حیاتنا.

 
بینت الدراسات الحدیثة أن اتباع "نمط العیش الصحي" من أنجع السبل لمواجھة ما یعرف باسم "أمراض

اإلنسان المعاصر" وعلى رأسھا االكتئاب، وأمراض القلب، وأمراض شرایین الدماغ، وأمراض الرئة وداء

 
السكري.

 
انطلق الیوم العالمي لداء السكري أول مرة في الرابع عشر من نوفمبر/تشرین ثان من عام 1991، وفي عام

2007 أقرتھ األمم المتحدة یوماً عالمیاً، وفیھ تقام فعالیات صحیة واجتماعیة وإعالمیة كثیرة في مختلف أنحاء

 
العالم.

 
في كل عام، یعتمد "االتحاد العالمي لمرض السكري" موضوعاً لتسلیط الضوء علیھ، وفي ھذا العام 2017،

 
اختار االتحاد شعار "المرأة والسكري- حقنا في مستقبل صحي".

 

 
المرأة العربیة والسكري:

 
یصیب السكري أكثر من 200 ملیون امرأة في العالم، منھا ما یزید عن 15 ملیون في المجتمعات العربیة، وھذا

المرض المزمن –عند المرأة- من األسباب المھمة للوفاة، وحدوث أمراض شرایین القلب اإلكلیلیة حیث تزداد
لدیھن عشرة أضعاف مقارنة بالنساء غیر السكریات، كما تزداد مخاطر الحمل، وإصابات الجنین عند مریضات

السكري النمط 1، لذلك ینبغي تعزیز خدمات الكشف الدوري والتدخل المبكر ووضع برامج صحیة خاصة
بالسیدات الحوامل لكشف السكري الحملي. وتأھیل العاملین الصحیین للتعامل الناجح مع ھذه الحاالت في

 
مراحل الكشف المبكر والعالج والمراقبة والمتابعة أثناء وبعد الحمل.

 
في المجتمعات العربیة، تزداد إصابة المرأة بالسكري، وقد تزید عن الرجال، وفي بعضھا ال یتسنى للمرأة

الحصول على كافة الخدمات الصّحیة الوقائیة والعالجیة أسوة بالرجل، وقد تغیب البرامج الخاصة بھن، ویزید
الطین بلة النظرة المجتمعیة السلبیة للمرأة المصابة بالسكري، األمر الذي یتطلب بذل المزید من الجھود

الحكومیة واألھلیة لتكثیف التوعیة المجتمعیة بذلك، باإلضافة إلى تمكین منظمات المرأة وجمعیات مرضى
السكري من اإلسھام في برامج الرعایة الصحیة الخاصة بھم. 

 
البد من اإلشارة في ھذه العجالة إلى حاالت السكري الحملي الذي كثیرا ال یعطى االھتمام الذي یستحق فقد

یؤدي إلى ارتفاع الضغط، وزیادة وزن الولید، وصعوبة في عملیة الوالدة، وقد تصاب المرأة بعد عدة سنوات
من الوالدة بالسكري النمط 2، ھذا الخطر یزداد بازدیاد عمر الحامل، كما تشیر الدراسات أیضاً إلى أن نصف

حاالت سكري الحمل تنتھي بعد عدة سنوات بحدوث داء السكري لدیھن، األمر الذي یؤكد على أھمیة كشف

 
ومتابعة حاالت السكري الحملي.

 
من الضروري التأكید في ھذا المجال على دور المرأة الكبیر في صّحة أطفالھا والمجتمع بشكل عام، فھي

األكثر تأثیراً في نمط عیش األسرة، وإذا ما أحسن تمكینھا، استطاعت ترسیخ العادات الصحیة الحمیدة،
والتغذیة الصحیة في أسرتھا، وكذلك تشجیع ممارسة الریاضة المنتظمة لتصبح جزءاَ أساسیاً من حیاة األسرة
وھو أمر في غایة األھمیة للوقایة من ظھور داء السكري وغیره من أمراض العصر، وكذلك في عالج أفراد

أسرتھا المصابین بالداء السكري. نعم، ھذا یؤكد أنھ للمرأة دور كبیر في تحسین صحتھا ویمتد إلى صحة
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األجیال في المستقبل.

 

 
حقوق المرأة في الرعایة الصحیة:

بدأ االھتمام بحقوق المرأة في الصحة عبر محطات تواصلت منذ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948،
وتعمقت خالل عقد األمم المتحدة للمرأة (1976-1985)، واعتماد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد

المرأة (CEDAW) وخاصة المادة 12 منھا، وھي اتفاقیة أقرتھا األمم المتحدة في عام 1979 ووقعت علیھا
كل دول العالم تقریباً، وأخیراً ولیس آخراَ المؤتمر الرابع للمرأة المنعقد في بیجین عام 1995 الذي أّكد على

ضرورة كفالة حق المرأة في التمتع بأعلى المستویات الصحیة طوال دورة حیاتھا بشكل متساو مع الرجل. وفي
1 كانون الثاني/ینایر 2016، بدأ رسمیاً نفاذ أھداف التنمیة المستدامة الـ17 لخطة التنمیة فقد شدد الھدف الثالث

منھا على ضمان تمتّع الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع األعمار، وكذلك الھدف الخامس

 
"تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات".

 
في السنوات األخیرة، تصاعدت جھود منظمات المرأة العربیة في میادین تعزیز حقوق المرأة بشكل عام، وحقھا
في الصحة بشكل خاص لتمكینھا من اإلسھام في بناء مستقبل صحي أفضل، لكن التحدیات التي تواجھھا الزالت

 
كبیرة وكبیرة جداً.

 

 
دعوة تتجدد:

 
في ھذا الیوم العالمي لمكافحة داء السكري وتعزیز نمط العیش الصحي في مجتمعاتنا العربیة، البد من وضع
برنامج وطني شامل ومتكامل لذلك، وفي ھذا المجال البد من االستفادة من التجارب العالمیة للمجتمعات التي

قطعت أشواطاً طویلة في ھذا المجال، أذكر منھا تجربة "سنغافورة" التي تأسس برنامجھا الوطني لتعزیز نمط
العیش الصحي في عام 1992، وطبقت من خاللھ خططاً لخلق بیئة ممكنة للشعب لممارسة ھذا النمط من الحیاة

السیما في المجاالت الریاضیة، واالجتماعیة، والنفسیة، كما أسست "سنغافورة" لجنة أھلیة ضمت منظمات
وجمعیات محلیة لتعزیز مشاركة المجتمع، وأطلقت في عام 1999 "الحملة الوطنیة لنمط العیش الصحي"،
ووضعت عدة برامج وجوائز وأیام توعیة، باإلضافة إلى معارض دوریة لألغذیة الصحیة، وبرنامج تعزیز

 
العادات الصّحیة السلیمة.

 
نعم، إن شعار ھذا العام "المرأة والسكري- حقنا في مستقبل صحي"، یؤكد بوضوح أن حق المرأة في الرعایة

 
الصحیة الكاملة ال یتوقف عندھا بل یمتد من خاللھا إلى مستقبل كل أفراد المجتمع.
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