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الرس ائل األس اسي ة
المشكلة
← يعتبر مرض السكري من النوع الثاني  Ty pe 2 Diabetes Mellitusمن
ً
ً
عالميا على الصعيد الصحي ،حيث أن نسب
خطرا
األمراض التي باتت تشكل
انتشاره في ازدياد حاد ومقلق
← يعاني  %9من سكّان العالم و  %12من اللبنانيين من مرض السكري من النوع
الثاني
ً
عالميا وهو بذلك يشكّل
← يعتبر داء السكري مسؤول عن وفاة  1.5مليون شخص
ً
عبأ على الصعيد الصحي واالجتماعي واالقتصادي
← أبرز العوامل التي ثبت ارتباطها الوثيق مع هذا المرض هي السمنة المفرطة ،
التدخينّ ،
األمية والفقر
قلة الحركة البدنية  ،التقدم في السن،
ّ
← ساهمت طبيعة النظام الصحي وترتيباته التي ال تتصدى بالشكل الكافي لمعالجة
هذه العوامل المسببة  ،في ارتفاع نسب انتشار داء السكري من النوع الثاني
فع الية اإلجراءات الصحية
عل ى مستو ى المري ض
← أظهر اقتران الرياضة بتغييرات في النظام الغذائي نتائج ملموسة من حيث
الوقاية أو السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني
← تساهم المراقبة الذاتية في ضبط معدالت السكر في الدم ولكن بنمط غير
مستدام
الحد من حاالت اعتالل شبكية
← ساهمت اإلجراءات للتحكم المكثف بضغط الدم في
ّ
العين بسبب السكري  ،retinopathyكما ساهمت لكن بشكل ضعيف في الحد
من نسب الوفيات بسبب السكري .بالمقابل لم يكن هناك أي تأثير بارز على
معدالت اإلصابة بالسكتة الدماغية ،احتشاء عضلة القلب m y ocardial
 ،infractionأو فشل القلب اإلحتقاني congestiv e heart failure
ّ
المكثف بمستوى السكر بالدم في
← ساهمت اإلجراءات التي تهدف الى التحكم
الحد من حاالت االعتالل العصبي neuropathy
ّ
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← لم يكن هناك استنتاج ذو داللة علمية فيما يتعلق بمساهمة تدخالت الطب
النفسي في ضبط معدالت السكر بالدم ،على الرغم من مالحظة تحسن في
حاالت االكتئاب
← ساهمت بعض األعشاب الطبية الصينية بشكل إيجابي في الوقاية من داء
السكري من النمط الثاني ،وفي ضبط معدالت السكر في الدم ،وفي التعافي
من االعتالل العصبي
عل ى مستو ى ترتيبات النظ ام الصح ي
اإلجراءات عل ى مستو ى الحوكمة
← ساهم اعتماد وتطبيق نموذج إدارة الحاالت )(Cas e Managem ent model
الذي يتضمن تدخالت دعم المراقبة الذاتية وتشجيع استخدام التكنولوجيا ،في
ضبط معدالت السكر في الدم.
اإلجراءات عل ى ال مستوى الم ال ي
← ساهمت الحوافز المالية الشخصية المعطاة للمريض في إحداث تغيير سلوكي
من ناحية التعاطي مع مرض السكري.
مقدمي الخدمات الصحية ،فقد ساهمت الحوافز المالية في
← أما على مستوى
ّ
تحسن جزئي للقدرة على التحكم بانتشار السكري.
ّ
عدة مستويات (على المستوى المرضى وعلى
← أما الحوافز المالية
المقدمة على ّ
ّ
مقدمي الخدمات الصحية)  ،فقد ساهمت في تحسين معدالت السكري
مستوى
ّ
الدواء .كما ساهمت في
 HbA1cوالكوليسترول  LDLوضغط الدم ،وتلقي ّ
تثبيت االلتزام بالفحوصات الدورية.
اإلجراءات عل ى مستو ى تقديم الخدم ات الصحية
← ساهم نظام تحويل المهام ) ،(tas k s hiftingباإلضافة الى دمج ممرضين
متخصصين في مجال مرض السكري بشكل إيجابي في التحكم بمرض السكري
من النوع الثاني ،بما في ذلك ضبط معدالت السكر في الدم وضغط الدم ،رفع
نسب الرضى لدى المرضى ،والحد من معدالت االستشفاء والوفيات
← أدى استخدام تقنية التلفزة المنزلية لألغراض الطبية الصحية Hom e
 telehealthإلى الحد من حاالت استشفاء المرضى وإلى تقليص فترة البقاء
في المستشفى
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← ساهم تثقيف المرضى في تحسين معدالت السكر في الدم بعد
معدالت مخزون السكر في الدم ) ،(HbA1cالوزن ،ضغط الدم،
الصومّ ،
ً
أيضا في تحسين
التشخيص والرقابة واإللتزام بإرشادات الدواء .كما ساهم
الحد من حاالت
سلوكيات المرضى فيما يتعلق برعاية أنفسهم ورعاية القدمين،
ّ
ارتفاع أوانخفاض السكر والحد من الحاجة الى أخذ الدواء
← ساهمت اإلجراءات التي تتمحور حول المريض ضمن إطار الرعاية الصحية مثل
تقديم اإلستشارات ،التثقيف ،التذكير ،التقييم ،تعزيز اإلرشادات ،إلى جانب
مقدمي الخدمات الصحية مثل نظام المالحظات
اإلجراءات التي تتمحور حول
ّ
والتّ قييم االلكتروني ،بشكل إيجابي في تحسين معدالت التزام المرضى
باألدوية والعالجات
اإلجراءات ال متعددة المستويات
وفعال من حيث
← إن اعتماد أسلوب الرعاية المتكاملة يساهم بشكل ملموس
ّ
الحد من حاالت بتر األطراف السفلية وتقرحات القدمين
التكلفة والفعالية ،في
ّ
← ساهمت اإلجراءات الطبية ذات األوجه والمراحل المتعددة في تحسين ورفع
مستوى أداء مقدمي خدمات الصحية
إقتراح ات للحلول
عل ى مستو ى المري ض
← إعتماد تغييرات في نمط الحياة تهدف الى تخفيض الوزن ورفع معدالت ممارسة
الرياضة والحركة الجسدية ،ضبط النظام الغذائي ،وتحسين الصحة النفسية
← اإللتزام بأخذ أدوية السكري مع إمكانية استخدام األعشاب الصينية
← اعتماد ممارسات دقيقة في مراقبة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم
عل ى مستو ى ترتيبات النظ ام الصح ي
← تطبيق برامج وممارسات جديدة في الرعاية الصحية بما يشمل اتباع نماذج إدارة
مقدمي الرعاية
الحاالت ،الدعم بالتقنيات التكنولوجية  ،وتحويل المهام بين
ّ
الصحية
← تمكين المرضى من خالل التثقيف والتوعية وتعزيز ممارسات الرقابة الذاتية
← تقديم حوافز مالية للمرضى ولمقدمي خدمات الرعاية الصحية
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draws on an unparalleled
breadth of synthesized
evidence and contextspecific knowledge to
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action. K2P does not
restrict itself to research
evidence but draws on and
integrates multiple types
and levels of knowledge to
inform policy including grey
literature, opinions and
expertise of stakeholders.
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