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داء السكري خطر صحي وتحــد تنموي
ر بما بسبب ما أعتاده قارىء " الزمن " من تركيز افتتاحياتنا على قضيتي اإلصالح السياسي
واالقتصادي ببعدهما التنموي  ،فإنـه قــد يفاجأ عندما يجد افتتاحيــة عددنا هذا تتناول قضيــة صحية
هي داء السكري !
ولعل المؤشرات اإلحصائية التي أمامنا تكشف مدى تفشي داء السكري بين الكويتيين واالرتفاع
الملحوظ لنسبة المصابين بمرض السكري غير المعتمد على األنسولين  ،والتي تبلغ  12بالمئة
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حيث تتركز االصابة به في الفئ ـة العمر ية بين سن الثالثين وسن الخمسين إذ تبلغ  24بالمئة  ،وهي
سن العطاء واإلنتاج  ،كما تبين الدراسات أن  6,9بالمئة لديهم القابلية لإلصابة بهذا المرض اي أن
حوالي  18,9بالمئة من سكان الكويت إما أن يكونوا مصابين بهذا المرض أو عرضة لإلصابـة به
مستقبال ا  ،كما تبين المعطيات اإلحصائية أنه خالل السنوات العشر األخيرة تضاعفت معدالت
اإلصابة بداء السكري المعتمد على األنسولين  ،وهذا ما يمثل تحديا ا تنمويا ا خطرا ا  ،حيث يعكس
تفشي المرض من جهة حالة الترهل العامـة التي نعانيها ككويتيين جر اء استشراء قيم المجتمع
االست هالكي  ،عالوة على ما يمثله من هـدر للطاقات الصحية للمواطنين وتعطيل طاقاتهم اإلنتاجية
التي ي فترض أن تكون من عناصر العملية التنموية في إطارها التنافسي  ،عالوة على ما تمثله من
هدر للطاقات البشر ية يمس بالصميم مفهوم األمن الوطني في بلد صغير وقليل السكان كالكويت
باإلضافـة إلى تبدي ـد المخصصات المالية في مواجهة آثار هذا الـداء .
إن اهتمامنــا الموجه نحو اإلنسان هو ال ـذي يملى علي ـنا تركيز افتتاحي ـة عددنـا ه ـذا ض ـد هذا ال ـداء
الوبيل  .فمرض السكري هو الخامس في قائمة أسباب الوفاة  ،فمر يض السكر يفقد تقر يبا ا ثلث
عمره مقارنةا بالمعدل العــام  ،كما يمثل السكري سببا ا رئيسيا ا لفقدان البصر وهو المسؤول عن
ثلث حاالت الفشل الكلوي وانسداد الشرايين  ،عالوة على آثاره المدمرة في جوانب أخرى .
وكما هو معلوم فإن العوامل التي تساعد على اإلصابة بمرض السكري هي  :السمنة والحياة
الخاملة التي ال تتناسب مع كمية ونوعية الغذاء ...وبكل أسف فإن أسباب هذا المرض متوافرة في
األسلوب والنمط الكويتي االستهالكي والخامل للحياة اليومية !
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إن التصدي لداء السكري  ،يتطلب جهدا ا يفوق ز يادة عدد عيادات مرض السكري في المستوصفات
والمجمعات الصحية  ،إنه يتطلب حملة وطنيــة تثقيفية وتوعوية وإرشادية  ،مكثفــة  ،ولعله من
المفيد تخصيص اسبوع تكون فعالياته مكرسة لمواجهة تفشي داء السكري  ،بحيث تشارك فيه
المؤسسات الصحية والعالجية وهيئات النفع العام والمؤسسات االقتصادية واألجهزة اإلعالمية
والمدارس والكليات و الهيئات التعليمية .
وحسنا ا فعلت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تتشرف برئاسة حضرة السمو أمير البالد
لمجلس إدارتها عندما قررت البدء بمشروع إنشاء مركز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ألبحاث
وعالج مرض السكري فهذه المبادرة الرائدة تستحق التأييد والثناء  ،وتتطلب من جميع الجهات
االجتماعية وا لصحية والعلمية والتعليمية واإلعالمية التعامل اإليجابي معها  ،من منطلق إنساني
صحي وتنموي وطني .
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