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  20العدد  – 1997يونيو   –افتتاحية مجلة الزمن 

 داء السكري خطر صحي وتحــد تنموي 

بما  افتتاحيات  بسبب ما أعتاده قارىء " ر على قضيتي اإلصالح السياسي   ناالزمن " من تركيز 

قضيــة صحية  ، فإنـه قــد يفاجأ عندما يجد افتتاحيــة عددنا هذا تتناول    قتصادي ببعدهما التنموي واال

 هي داء السكري !

رتفاع  ولعل المؤشرات اإلحصائية التي أمامنا تكشف مدى تفشي داء السكري بين الكويتيين واال

 بالمئة   12والتي تبلغ   الملحوظ لنسبة المصابين بمرض السكري غير المعتمد على األنسولين ،

ية بين سن الثالثين و ــبه في الفئ  صابةاالحيث تتركز  بالمئة ، وهي    24سن الخمسين إذ تبلغ  ة العمر

  ن  أ ديهم القابلية لإلصابة بهذا المرض اي  بالمئة ل  6,9ن  ، كما تبين الدراسات أ  سن العطاء واإلنتاج

أو عرضة لإلصابـة به    من سكان الكويت إما أن يكونوا مصابين بهذا المرض  بالمئة    18,9  يحوال

اإلحصائية أنه خالل السنوات العشر األخيرة تضاعفت معدالت  ، كما تبين المعطيات   مستقبالا 

ا  تنموياا  صابة بداء السكري المعتمد على األنسولين ، وهذا ما يمثل تحدياا إلا ، حيث يعكس    خطرا

اء استشراء قيم المجتمع  تفشي المرض من جهة حالة الترهل العامـة التي نعانيها ككويتيين جر  

  نتاجيةهالكي ، عالوة على ما يمثله من هـدر للطاقات الصحية للمواطنين وتعطيل طاقاتهم اإلاالست

من    هفترض أن تكون من عناصر العملية التنموية في إطارها التنافسي ، عالوة على ما تمثلالتي ي  

ية يمس بالصميم مفهوم األمن الوطني في بلد صغير وقليل السكان كالكو يت هدر للطاقات البشر

 ثار هذا الـداء .آد المخصصات المالية في مواجهة  ــباإلضافـة إلى تبدي

الــذا ضــا هـة عددنــنا تركيز افتتاحيــعلي  ىذي يملــان هو الــا الموجه نحو اإلنسإن اهتمامن داء  ــد هذا 

يباا سباب الوفاة ، فمريض السكر يفقد  أفمرض السكري هو الخامس في قائمة    الوبيل . ثلث   تقر

ا     م ،ــابالمعدل الع  عمره مقارنةا  لفقدان البصر وهو  المسؤول عن   رئيسياا   كما يمثل السكري سببا

 ثاره المدمرة في جوانب أخرى .آحاالت الفشل الكلوي وانسداد الشرايين ، عالوة على   ثثل

ال  ن  إوكما هو معلوم ف اإلصابة بمرض السكري هي :  والحياة    نةسمالعوامل التي تساعد على 

في  أسباب هذا المرض متوافرة    سف فإن  أالخاملة التي ال تتناسب مع كمية ونوعية الغذاء ...وبكل  

 !الكويتي االستهالكي والخامل للحياة اليومية    طاألسلوب والنم 
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ا  يادة عدد عيادات مرض السكري في المستوصفات    إن التصدي لداء السكري ، يتطلب جهدا يفوق ز

من    هفــة ، ولعل  رشادية ، مكث  إب حملة وطنيــة تثقيفية وتوعوية و، إنه يتطل  والمجمعات الصحية  

المفيد تخصيص اسبوع تكون فعالياته مكرسة لمواجهة تفشي داء السكري ، بحيث تشارك فيه  

قتصادية واألجهزة اإلعالمية  المؤسسات الصحية والعالجية وهيئات النفع العام والمؤسسات اال

 الهيئات التعليمية .والمدارس والكليات و

ا  فعلت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تتشرف برئاسة حضرة السمو أمير البالد   وحسنا

الكويت للتقدم العلمي ألبحاث  لمجلس إدارتها عندما قررت البدء بمشروع إنشاء مركز مؤسسة  

المبادرة الرائدة تستحق التأييد والثناء ، وتتطلب من جميع الجهات    وعالج مرض السكري  فهذه

يجابي معها ، من منطلق إنساني  لصحية والعلمية والتعليمية واإلعالمية التعامل اإلجتماعية وااال

 صحي وتنموي وطني .

 

 


