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K2P Evidence summaries  

use global research evidence to 

provide insight on public health 

priority topics that are ambiguous 

and have important uncertainty.  

This 3–5 page document 

informs policymakers and other 

stakeholders by synthesizing the 

best available evidence and 

presenting its relevance to local 

contexts. Evidence summaries 

do not provide 

recommendations but rather 

articulate evidence  

in a clear, objective and  

factual manner. 
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 الرسائل األساسية

 المشكلة

Type 2 Diabetesالسكري من النوع الثاني  مرضيعتبر  ←  Mellitus  من

األمراض التي باتت تشكل خطرًا عالميًا على الصعيد الصحي، حيث أن نسب 

 انتشاره في ازدياد حاد ومقلق

% من اللبنانيين من مرض السكري من النوع 12و  % من سّكان العالم9 يعاني ←

 الثاني 

 شّكلوهو بذلك ي مليون شخص عالمياً  1.5مسؤول عن وفاة  السكري يعتبر داء ←

  واالجتماعي واالقتصاديالصحي على الصعيد عبًأ 

،  ةالمفرط أبرز العوامل التي ثبت ارتباطها الوثيق مع هذا المرض هي السمنة ←

 ، التقدم في السن، األّمية والفقر ةالبدني الحركة ةقلّ التدخين، 

معالجة لتتصدى بالشكل الكافي  ال التي طبيعة النظام الصحي وترتيباته ساهمت ←

 الثاني النوع من السكري داءارتفاع نسب انتشار في هذه العوامل المسببة ، 

  اإلجراءات الصحيةفعالية 

ى مستوى المريض  عل

 حيث من ملموسة نتائجتغييرات في النظام الغذائي ب أظهر اقتران الرياضة ←

 السكري من النوع الثاني  مرض على السيطرة أو الوقاية

غير  ولكن بنمط المراقبة الذاتية في ضبط معدالت السكر في الدم تساهم ←

 مستدام 

بضغط الدم في الحّد من حاالت اعتالل شبكية  المكثف للتحكم اإلجراءاتساهمت  ←

، كما ساهمت لكن بشكل ضعيف في الحد retinopathyالعين بسبب السكري 

من نسب الوفيات بسبب السكري. بالمقابل لم يكن هناك أي تأثير بارز على 

 myocardialمعدالت اإلصابة بالسكتة الدماغية، احتشاء عضلة القلب 

infractionحتقاني، أو فشل القلب اإل congestive heart failure 

بمستوى السكر بالدم في المكّثف تحكم لا التي تهدف الى جراءاتاإلساهمت  ←

 neuropathyحاالت االعتالل العصبي  من الحدّ 
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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

إيجابي في الوقاية من داء األعشاب الطبية الصينية بشكل  بعض ساهمت ←

السكري من النمط الثاني، وفي ضبط معدالت السكر في الدم، وفي التعافي 

 من االعتالل العصبي

ى مستوى ترتيبات النظام الصحي  عل

ى مستوى الحوكمة اإلجراءات  عل

 (Case Management model) الحاالتإدارة  نموذج تطبيقساهم اعتماد و ←

وتشجيع استخدام التكنولوجيا، في  الذاتيةدعم المراقبة  تدخالتيتضمن  الذي

 ضبط معدالت السكر في الدم.

ى  اإلجراءات  الماليمستوى العل

ير سلوكي يفي إحداث تغ المعطاة للمريض ساهمت الحوافز المالية الشخصية ←

 . من ناحية التعاطي مع مرض السكري

فقد ساهمت الحوافز المالية في  ،مستوى مقّدمي الخدمات الصحيةعلى  أما ←

 .السكريالتحكم بانتشار  على للقدرة جزئين تحّس 

 وعلىعّدة مستويات )على المستوى المرضى  علىمالية المقّدمة الحوافز الأما  ←

في تحسين معدالت السكري  تمستوى مقّدمي الخدمات الصحية( ، فقد ساهم

HbA1c  والكوليسترولLDL ،في  تكما ساهم وتلقي الّدواء. وضغط الدم

 االلتزام بالفحوصات الدورية.  تثبيت

ى مستوى تقديم الخدمات الصحية اإلجراءات  عل

ممرضين  دمجالى  باإلضافة، (task shifting)المهام  تحويل نظامساهم  ←

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 

 والوفيات مرضى، والحد من معدالت االستشفاءنسب الرضى لدى ال

 Homeأدى استخدام تقنية التلفزة المنزلية لألغراض الطبية الصحية  ←

telehealth  إلى الحد من حاالت استشفاء المرضى وإلى تقليص فترة البقاء

 في المستشفى
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بعد  ساهم تثقيف المرضى في تحسين معدالت السكر في الدم ←

، الوزن، ضغط الدم، (HbA1c) معّدالت مخزون السكر في الدم،الصوم

تحسين ما ساهم أيضًا في التشخيص والرقابة واإللتزام بإرشادات الدواء. ك

الحّد من حاالت ورعاية القدمين،  سلوكيات المرضى فيما يتعلق برعاية أنفسهم

 والحد من الحاجة الى أخذ الدواء السكر  ضاوانخفأع اارتف

 مثل ضمن إطار الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض اإلجراءاتساهمت  ←

، إلى جانب اإلرشاداتر، التقييم، تعزيز التذكي ،التثقيف ،ستشاراتإلا تقديم

مثل نظام المالحظات  الصحية الخدمات مقّدمي التي تتمحور حول اإلجراءات

قييم االلكتروني، بشكل إيجابي في تحسين معدالت التزام المرضى والتّ 

 باألدوية والعالجات

 متعددة المستوياتال اإلجراءات

حيث  مناعتماد أسلوب الرعاية المتكاملة يساهم بشكل ملموس وفّعال  إن ←

 الحّد من حاالت بتر األطراف السفلية وتقرحات القدمين في ،والفعالية التكلفة

الطبية ذات األوجه والمراحل المتعددة في تحسين ورفع  اإلجراءاتساهمت  ←

 مستوى أداء مقدمي خدمات  الصحية

 للحلول إقتراحات

ى   مستوى المريضعل

ض الوزن ورفع معدالت ممارسة يخفتتهدف الى الحياة  في نمط اتتغيير إعتماد ←

 الرياضة والحركة الجسدية، ضبط النظام الغذائي، وتحسين الصحة النفسية

 مع إمكانية استخدام األعشاب الصينيةاإللتزام بأخذ أدوية السكري  ←

 في مراقبة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم دقيقةاعتماد ممارسات  ←

ى مستوى ترتيبات النظام الصحي  عل

تطبيق برامج وممارسات جديدة في الرعاية الصحية بما يشمل اتباع نماذج إدارة  ←

بين مقّدمي الرعاية  المهام وتحويلالحاالت، الدعم بالتقنيات التكنولوجية ، 

 الصحية

 لتوعية وتعزيز ممارسات الرقابة الذاتيةتمكين المرضى من خالل التثقيف وا ←

الصحيةتقديم حوافز مالية للمرضى ولمقدمي خدمات الرعاية  ←
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