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جزء من اليوم العالمي للسكري ..
لتكن ً
كتيب إرشادي جلعل اليوم العاملي للسكري
على مدار العام

 -ماهو اليوم العاملـي للسكـري؟

 وماهو اإلحتاد الدويل للسكري ؟يقوم اإلحتاد الدولي للسكري برعاية جهود اجملتمع
الدولي لداء السكري حيث يقوم بتنسيق جهود أكثر من
 230جتمعاً وطنياً للسكري يف 170دولة ومنطقة حول العامل
منذ العام 1950وميلك صوتاً مسموعاً خبصوص هذا املرض
املزمن.
ويأمل االحتاد يف أن يؤثر يف سياسات مكافحة هذا املرض
وزيادة التوعية به وبرعايته لدى عامة اجلمهور وحتسني
نوعية الرعاية الصحية للمصابني به وتشجيع تبادل
املعلومات الطبية بني خمتلف اهليئات العلمية للحد من
إنتشاره والتوعية مبضاعفاته ونشر طرق العالج املختلفة
فض ً
ال عن إبتكار أساليب جديدة يف العالج وتثقيف مرضى
السكري ومقدمي اخلدمة الصحية.
واالحتاد على صلة وطيدة مبنظمة الصحة العاملية
ومنظمة إحتاد الدول األمريكية.
اليوم العاملي للصحة
أعلن مكتب منظمة الصحة العاملية لألمراض غري املعدية
أن يوم الصحة العاملي هلذا العام سوف خيصص للسكري يف
 19مايو 2016م.
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اليوم العاملي للسكري
إن فكرة اليوم العاملي للسكري مت إبتكارها وتبنيها بواسطة
اإلحتاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العاملية على
بداية من 1991م ومت إطالقه رمسياً
أن يكون يف 14نوفمرب ً
بواسطة األمم املتحدة منذ عام 2006م للتوعية مبا ميثله من
تهديد للصحة العامة.
ويعترب هذا اليوم من أكرب التجمعات العاملية للتوعية
بالسكري على مستوى العامل ويصل إىل حنو مليار شخص
يف حنو  160دولة حول العامل وقد جنح يف جذب اإلنتباه
للمرض ومدى أهميته وإبقائه يف بقعة الضوء لدى الساسة
واجملتمع.
هدف احلشد لليوم العاملي للسكري هو:
 -1أن يكون اإلحتاد الدولي للسكري هو املنصة الرئيسية
اليت تتوىل جمهودات الدعوة والنصائح ملرضى السكري.
 -2أن يصبح هناك قيادة عاملية للتوعية باملرض وأهميته
على أساس تهديده للصحة العاملية.
ويرمز هلذا احلشد بدائرة زرقاء واليت ترمز إلحتاد مجيع
املهتمني مبقاومة هذا الوباء.
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الرسالة الرئيسية :
 -1غري حياتك لألفضل بالغذاءالصحي اليوم وليس غداً فقد
ثبت أهميته لعالج مجيع أنواع داء السكري.
 -2غري العامل غداً فالغذاء الصحي هو األساس للحد من
إنتشار السكري وحتقيق التنمية املستدامة.

اليوم العاملي للسكري 2015
رسالة اليوم العاملي للسكري هلذا العام هي الغذاء الصحي
إن الغذاء الصحي:
 -1يؤدي إىل جتنب اإلصابة بالنوع الثاني من السكري.
 -2هو الركن األساسي يف عالج خمتلف أنواع مرض
السكري وجتنب مضاعفاته.
ولتوضيح ذلك يلزم اإلجابة على سؤالني هما:
 -1كيف ميكن احلصول على الغذاء الصحي؟ وماهي
األغذية الصحية اليت من املمكن أن تساعد يف جتنب داء
السكري؟
 -2ماهي األغذية الصحية اليت ينصح بتناوهلا كجزء من
خطة عالجية متكاملة لداء السكري ؟
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إن تبني نظام الغذاء الصحي يؤدي إىل:
 -1جتنب اإلصابة بالسكري يف %70من املعرضني لذلك.
 -2خفض فرص اإلصابة باملرض وخيفف من مضاعفاته
بتناول اخلضروات والفواكه الطازجة واأللياف الغذائية
واملشروبات والزبادي غري احملالة واملكسرات واللحوم
اخلالية من الدهون.
 -3على الرغم من أن داء السكري من النوع األول الميكن
جتنب اإلصابة به إال أن تبين نظام غذاء صحي خيفف من
آثاره.
 -4خفض فرص إصابة األطفال بالسكري و البدانة والذان
أصبحا وباءا العصر احلالي.
 -5توفريحوالي  %11من ميزانية الرعاية الصحية على
مستوي العامل واليت تذهب للتعامل مع داء السكري.
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• هناك  600مليون فرد منا تقريبا قد يكون مريض بالسكري
من النوع الثاني حبلول عام 2035م ولذا فإن التشخيص
املتأخر يعين حدوث مضاعفة واحدة على األقل عند
تشخيص االصابة السكري .
• بلغ حجم اإلنفاق العاملي على داء السكري ومضاعفاته
 612بليون دوالر يف عام 2014م مما يثقل ميزانية الرعاية
الصحية.
• إن تفاقم املرض وزيادة حدته تهدد التنمية املستدامة
املستهدفة يف الدول ذات الدخل املتدني واملتوسط.
ً
كن جزء من احلل:
كن اجيابياً وساهم يف نشر الوعي بداء السكري جبميع
الوسائل مثل:
 -1الفيس بوك وتويرت مبتابعة اإلحتاد الدولي للسكري
ونشر تعليقاته وتغريداته.
 -2نشر الرسوم البيانية للموقع.
 -3نشر ملصقاته ووسائله اإلعالمية من يوتيوب وخالفه.
 -4إرتدي رمز العالمة الزرقاء وإنشرها علي مواقع التواصل
اإلجتماعي.
 -5نظم إحتفالية بوجبة صحية وشاركها مع أصدقائك.
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 -6ساهم بنشر الوعي بأهمية الغذاء الصحي بني أفراد
اجملتمع واألطفال باملدارس.
 -7ساهم بنشر الوعي بضرورة الكشف املبكر عن داء السكري.
 -8قم بطباعة ملصقات اإلحتاد العاملي للسكري وانشرها
لتزيد من الوعي لدى عامة الناس.
• يهدف اإلحتاد العاملي للسكري للتوعية خبطورة
اإلستهالك العالي للسكريات واحللويات وخياطب
احلكومات والربملانات لسن التشريعات اليت تساهم يف
احلد من هذا السلوك وتوجيه الشعوب إلستهالك الفواكه
واخلضروات الطازجة واملياه النظيفة كبديل صحي.

التوصية الغذائية:
ينصح بالغذاء الصحي الذي يساهم بتقليل فرص اإلصابة
بداء السكري :
 -1شرب املياه النظيفة واملشروبات غري احملالة من الشاي
والقهوة بد ً
ال عن عصائر الفواكه والصودا واملشروبات
احملالة األخرى.
 -2تناول  3حصص غذائية يومياً من اخلضروات خاصة
اخلضراء مثل السبانخ واخلس.
 -3تناول  3حصص غذائية من الفواكه الطازجة يومياً.
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 -4تناول الزبادي غري احمللى أو املكسرات أو مثرة فاكهة
كوجبة خفيفة بد ً
ال عن األغذية احملالة.
 -5احلد من تناول اللحوم املصنعة واستبدهلا باألمساك
واللحوم خالية الدهن والدجاج بد ً
ال عنها.
 -6إستعمال زبدة الفول السوداني بد ً
ال عن الشوكوالته
السائلة واملربى.
 -7إستعمال اخلبزواألرز واملكرونة ذات احلبوب الكاملة
بد ً
ال عن البيضاء.
 -8إستعمال الدهون غري املشبعة مثل زيت الزيتون والكانوال
بد ً
ال عن السمن والزبدة وزيت النخيل  .إن أتباع مثل هذه
التوصيات يساعد كثريا يف التحكم مبستوى سكر الدم .

حقائق وأرقام
 -1يبلغ عدد مرضى السكري اآلن  387مليون ومتوقع
زيادتهم إىل  592مليون عام .2035

 -2نسبة املصابني بالنوع الثاني من السكري يف إزدياد يف
معظم الدول.
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 %77 -3من مرضى السكري يعيشون يف البالد ذات الدخل
املتدني واملتوسط.

 -4العدد األكرب من املصابني بالسكري ترتاوح أعمارهم بني
 59-40عاماً.
 -5هناك  179مليون مريض سكري غري مشخص حالياً
 -6أدى السكري اىل وفاة  4.9مليون وفاة يف عام  2014م وتوجد
حالة وفاة بسبب السكري كل سبع ثواني.
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 -7بلغت تكلفة عالج داء السكري ومضاعفاته  612بليون
دوالر يف عام 2014م أي حوالي  %11من تكلفة الرعاية الصحية
للبالغني.

 -8أصيب حوالي  179ألف طفل بالنوع األول من داء السكري
يف عام 2013م.
 -9هناك أكثر من  21مليون طفل تأثر بداء السكري أثناء
احلمل يف العام 2013م أي مبعدل  1من كل  6مواليد.
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