
 

 المنطقةبالمستفحل مرض السكري  للتغلب على إطار جهودهافي 

 تكافح مرض السكري لدى النساءمؤسسة قطر 

استفحال مرض السكري بين النساء حول  ات إلىئيتشير آخر اإلحصا :2017نوفمبر  13الدوحة، قطر، 

فال  . ومن هنا،بينهن للوفياتالسبب التاسع بات يصيب واحدة من كل عشر نسوة، كما أنه اآلن  كونهالعالم، 

 هو، الرابع عشر من نوفمبر في، الذي يُحتفل به لهذا العام ليوم العالمي للسكرياغرابة أن يكون موضوع 

 حقنا في مستقبل صحي". –"النساء والسكري 

، قطروفي هذا الصدد، علّق الدكتور عبدهللا الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة 

أطفالهن.  علىحمل قد يؤثر سكري المليون امرأة اليوم من مرض السكري، كما أن  199: "تعاني نحو قائالا 

لنسوة الالتي يعانين من السكري مع ا لهم بالتساويلرعاية غير مكلفة ضرورة توفير مجتمعنا تكمن ومن هنا 

 أو ممن قد يصبن به". 

في ظروفاا ، الالزمة وال تتوفر لهن الرعاية الصحية الدول الناميةي يعشن في الالت ،لنساءا تواجه: "وأضاف

تثقيفهن تبرز ضرورة  لذا ،ال تتوفر لبعضهن حتى إمكانية الحصول على حقن األنسولينقد غاية الصعوبة. ف

 الوقاية من السكري، وكيفية العناية بأنفسهن في حال اإلصابة به". بسبل

ليعة الهيئات التي أخذت على عاتقها مهمة التوعية بمرض السكري تُعد الجمعية القطرية للسكري في ط

وإجراء البحوث حوله، فضالا عن توفير عناية صحية ابتكارية لشتى شرائح المجتمع. كما أنها عضو فاعل 

هيئة عالمية تضطلع بمهمة التعريف بالمرض، وُسبل الوقاية منه، وإيجاد  هوفي االتحاد الدولي للسكري، و

 دولة.  170جمعية للسكري في  230المظلة التي يعمل تحتها و، لشافيا العالج

من األنشطة لمواكبة اليوم  مجموعةوسوف تعقد الجمعية القطرية للسكري، بالتعاون مع مجموعة الندمارك، 

تنظيم منتدى لألطباء حول السكري، للسكري لهذا العام، والتوعية به. وتضم األنشطة المذكورة العالمي 

ومناقشة حوله مع أطباء من عيادات الشرطة والقوات المسلحة، ومسيرة في حديقة األكسجين التابعة لمؤسسة 

 نوفمبر. 17المدينة التعليمية يوم بقطر 

قطر، الجامعة  –باإلضافة إلى ذلك، فقد تعاونت الجمعية القطرية للسكري، مؤخراا، مع وايل كورنيل للطب 

ير مقاربتين بحثيتين مختلفتين للتصدي للمضاعفات الناتجة عن مرض تطو فيالشريكة لمؤسسة قطر، 

 . الحواملالسكري لدى النساء. وركزت هذه البحوث على تقليص عوامل اإلصابة بالسكري لدى النساء 

 بسكري الحمل لإلصابة المصابات النساء  % من50نحو  تتعرضوحول ذلك، قال الدكتور الحمق: "

كما أن األطفال الذين يولدون ألم عانت من سكري الحمل . حملهنتاريخ ت من سنوا 10-5بالسكري خالل 

ا عرضة لإلصابة بالسكري من  ومن هنا، يتوجب الثاني خالل مرحلة المراهقة أو الشباب. النوع هم أيضا

 علينا تثقيفهن بكيفية العناية بأنفسهن في حال حدوث ذلك، وتشجيعهن على اتباع نمط حياة صحي ونشط".



 

ا  40أو  30ضاف: "منذ وأ ا، كان الناس أكثر نشاطا ا. أما اليوم،  ،عاما ا صحيا كما أنهم كانوا يتناولون طعاما

باتوا يتناولون األطعمة غير الصحية ويمارسون قدراا أقل من  فقدونتيجة للخيارات غير الصحية المتوفرة، 

هذه هي المعضلة التي واألنشطة البدنية، مما قد يسبب السمنة، وهي أحد العوامل التي تسبب السكري. 

 نواجهها في قطر بالنسبة لهذا المرض".

طرية للسكري العديد من ، تطلق الجمعية القكل عامباإلضافة إلى تنظيم أنشطة اليوم العالمي للسكري و

البرامج المجتمعية، على غرار برامج التوعية بالسكري في المدارس وأماكن العمل، والمنتديات، ومخيمات 

أحد هذه  ،من قطر والشرق األوسط طفالا  60الذي يستضيف نحو  ،الوقاية من السكري. ويُعد مخيم البواسل

فهم بمرض السكري. كما تتعاون الجمعية مع وتثقّ  حياة صحيالفعاليات التي تعلّم األطفال كيفية اتباع نمط 

 خبراء الرعاية الصحية في الدولة من أجل تبادل المعرفة، واالطالع على آخر البحوث والمستجدات.

تقليص عدد األشخاص الذين التوعية إلى  : "نسعى من خالل حمالتتصريحاته قائالا  ويختتم الدكتور الحمق

قطر. ويتمثل هدفنا الرئيسي في الجمعية القطرية للسكري في تثقيف أفراد المجتمع يعانون من السكري في 

كيفية الوقاية منه، كما أننا نعلّم األشخاص  لإلصابة بالمرض م األشخاص المعرضينحول السكري. ونحن نعلّ 

صاب بهذا المصابين به كيفية تالفي مضاعفاته. وتجدر اإلشارة إلى أن واحداا من كل شخصين يجهل أنه م

 يمكن تجنبه".مرض ألن السكري بالمرض أهمية التوعية تكمن المرض، ومن هنا 

، وهي مرجع ريادي في 1995في عام كانت قد تأسست الجمعية القطرية للسكري وتجدر اإلشارة إلى أن 

عضو فاعل في االتحاد الدولي للسكري منذ عام  بأنهاالجمعية تتميز مجال التوعية بالسكري والتثقيف به. و

دولة تمثل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في  19منظمة للسكري في  24نها واحدة من أ، كما 1997

 االتحاد المذكور.

 تعليق الصور

 الدكتور عبدهللا الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري. :1صورة 

 أعضاء من فريق الجمعية القطرية للسكري خالل إحدى فعاليات التوعية بالسكري. :2صورة 

 

  - انتهى -

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى 

المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، 

 ، والتنمية المجتمعية. والعلوموالبحوث 



 

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

م مدى السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّ 

 الحياة ألفراد المجتمع، بدءاا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

ا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية  كما أنشأت مؤسسة قطر صرحا

لملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر والعالمية ا

 المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  
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