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االمرا�ض غري املعدية تعترب من الأ�سباب الرئي�سية حلدوث الوفيات

الدكتورة هـدى بنت خلفـان ال�سيابية
ا�ست�شارية �أوىل �صحة عامة
مديرة دائرة املبادرات املجتمعية ال�صحية
تعد الأمرا�ض غري املعدية مثل �أمرا�ض القلب
و�أمرا�ض الأوعية الدموية وال�سكري و�أمرا�ض
ال�سرطان والأم��را���ض التنف�سية من الأ�سباب
الرئي�سية حلدوث الوفيات ،حيث �أنها ت�ستحوذ
على احلجم الأك�ب�ر م��ن �أ�سباب الوفيات على
م�ستوى دول العامل حالي ًا.

وجن��د �أن ن�سبة  %8م��ن ه��ذه الوفيات حت��دث يف
البلدان املنخف�ضة واملتو�سطة الـدخل ،ومن املتوقع
�أن ت�ستمر حدوث حاالت الوفيات ال�سنوية يف االرتفاع
ب�سبب الأمرا�ض غري املعدية ،وبالن�سبة لإقليم �شرق
املتو�سط ،ف�إن الوفيات الناجمة عن الأمرا�ض غري
املعدية ت�شكل ن�سبة  %57من جملة الوفيات (22
مليون �شخ�ص) ،و�أن ن�سبة كبرية من هذه الوفيات
ه��ي تعد وف�ي��ات م�ب�ك��رة ،حت��دث يف ال�ف�ترة الأك�ثر
�إنتاجية من حياة الأفراد ،وتـ�ؤدي �إىل معاناة ب�شرية
هائلة لي�س هـذا فح�سب ،بل تُعيق التنمية االجتماعـية
واالقت�صادية ال�س َّيما يف البلدان النامية.
ولت�سليط ال�ضوء �أكرث على هــذا املو�ضوع ،كان لنا
هذا اللقاء مع الدكتورة هدى بنت خلفان ال�سيابية
( مديرة دائرة املبادرات املجتمعية ال�صحية ونائبة
رئي�س فريق عمل قلة ممار�سة الن�شاط البدين)
وال�ت��ي ب��دوره��ا حتدثت ع��ن ن�سب االم��را���ض الغري
معدية ،م�شريه �إىل �أن التزايد يف العبء املر�ضي
الناجم عن الأمرا�ض غري املعدية يف ال�سلطنة ،ي�شكل
م�صدر قلق كبري جدا ،حيث ذكر �أن �أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية يعـدان ال�سببني الرئي�سيني لوفيات
امل�ست�شفيات بال�سلطنة ،كما �أنه قـد زاد معـدل انت�شار
ال�سكري بني البالغني �إىل �أن و�صل �إىل ن�سبة 12.3
 ،.%و�أ�ضافت �إىل �أنه من املالحظ حاليا �أن م�ضاعفات
مر�ض ال�سكري مثل برت الأطراف ال�سفلية واعتالل
ال�شبكية والف�شل الكلوي يف ازدي��اد ،و�أو�ضحت ب�أن
معدالت انت�شار ال�سمنة وارتفاع �ضغط الدم �آخذه يف
االزدياد يف الأونه االخرية ،حيث �أن �أكرث من ن�صف
البالغني العمانيني الآن يعانون من فرط ال��وزن �أو
ال�سمنة ( 53,5للرجال و  %54.1للن�ساء)� ،إ�ضافة
�إىل �أن  2من كل خم�سة بالغني عمانيني لديهم ارتفاع
يف �ضغط الدم ( .)40.3تزيد ال�سمنة من خماطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية وال�سكتة الدماغية
وال�سكري النوع الثاين وبع�ض �أنواع ال�سـرطان.
وح��ول ع��وام��ل اخلطر الرئي�سية لتلك االم��را���ض،
ذكرت الدكتورة هـدى ال�سيابية �أن جزء ًا كبري ًا من
الأمرا�ض غري املعدية ميكن الوقاية منها والتقليل
من انت�شارها من خالل احلد من �أربعة عوامل خطر
رئي�سية ،تتمثل يف النظام الغذائي الغري �صحي
والغري م�ت��وازن� ،إ�ضافة للخمول البدين ،وتعاطي
التبغ والكحول ،وا�ضافت �أن انت�شار تلك املخاطر
الثالثة الأوىل ،تعترب عامال مقلقا للقائمني على
حفظ و�صون ال�صحة.
و�أ�شارت �إىل �أن ممار�سة الن�شاط البدين فقط هو

غري كايف ،كونه يعـد �أحد عـوامل اخلطر الرئي�سية
الأرب� ��ع امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن ال��زي��ادة املُ�ق� ِل�ق��ة يف حجم
الأمرا�ض غري املعدية ،و�أن التقديرات ت�شري �إىل �أن
اخلمول البدين هو ال�سبب الرئي�سي عاملي ًا  ،حيث
ذكرت �أنه ما يقارب من  27%من حاالت الإ�صابة
بداء ال�س ّكري ،و  30%من حاالت الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب  ،وبن�سبة من � 21إىل  25%من حاالت الإ�صابة
ب�سرطان �أمرا�ض الثدي والقولـون.
وا�ضافت الدكتورة مديرة دائرة املبادرات املجتمعية
ال�صحية ب��وزارة ال�صحة �أن ن�سبة  31%تقريب ًا من
ال�سكان يف العامل ال ميار�سون ن�شاط ًا بدني ًا كافيا ً،
يقيهم م��ن ه�ـ��ذه امل���ش�ك�لات ال�صحية اخل�ط�يرة،
وتتحقق لهم مبوجبه فـوائد حماية ال�صحة التي
من املمكن �أن تكفلها ممار�سة ن�شاط معتدل جيد،
و�أنه وبح�سب تقارير املنظمة تعترب الواليات املتحدة
الأمريكية ودول �شرق املتو�سط من �أكرث املناطق التي
تنت�شر فيها عادة اخلمول البدين بني الن�ساء لت�صل
ايل ما يقارب  % 50وما يقارب  % 40بني الرجال يف
�أمريكيا و % 36بني الرجال يف دول �شرق املتو�سط .
وتابعت حديثها �أن ن�سبة اخلمول البدين بني البالغني
يف ال�سلطنة حوايل  ،%37وذلك ح�سب �إح�صائيات
امل�سح ال�صحي العاملي لعام 2008م ( %32.9بني
الذكور و  %41.9بني الن�ساء)� .أما بالن�سبة لطلبة
الكليات ف ��إن ن�سبة اخلمول البدين بلغت %43.3
بني الذكور و  %57.8بني الإناث يف نف�س العام .كما
بني امل�سح ال�صحي لطالب املدار�س عام � 2010إن
 %70.1من الـذكور و  %84.6من الإناث ال ميار�سون
ن�شاط بدين كاف .
ومن املعروف �أن املمار�سة املنتظمة للن�شاط البدين
لها ف��وائ��د ع��دي��دة ،ف���إىل ج��ان��ب دوره ��ا احل��د من
ال��وف�ي��ات وامل��را� �ض��ة الناجمة ع��ن الأم��را���ض غري
املعدية ،ف�إن زي��ادة م�ستويات الن�شاط البدين لدى
ال�سكان ترتافق مع جمموعة وا�سعة من الفوائد غري
ال�صحية مثل احلد من االزدح��ام امل��روري والتلوث
ال�ضو�ضائي ،وانبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون كما �أنها
ت�ساهم يف توطيد العالقات االجتماعية ،ويف احلد
من ال�سلوكيات اخلطرة يف املجتمع ،وبالتايل فهي
ت�ساهم يف زيادة الإنتاج وحتني نوعية احلياة.

ت�شكيل اللجنة الوطنية
وللحد من خطورة �أنت�شارها الأمرا�ض غري املعدية
وال�سيطرة عليها ك�شفت الدكتورة هدى ال�سيابية �أنه
مت ت�شكيل اللجنة الوطنية العليا ملكافحة الأمرا�ض
امل��زم�ن��ة غ�ير امل�ع��دي��ة ( على ��ض��وء ال �ق��رار وزاري
 )2012/124والذي ي�ضم يف ع�ضويته ممثلني من
خمتلف اجلهات احلكومية والأهلية ذات ال�صلة،
والتي �أنبثق منها ثمان فرق عمل �أحدها هو فريق
عمل قلة الن�شاط البدين املتعدد القطاعات ،الذي
مت ت�شكيله مبوجب القرار الإداري رقم .)2016 /44

خيارات �سلوكية

و�أ�ضافت ان هناك جمموعة من العوامل التي قد
ت�ؤثر على ما يتخذه االف��راد من خ�ي��ارات �سلوكية
مرتبطة بنمط احلياة ،وبدورها ت�ؤثر على �صحتهم
يف املقام الأول حتديدا والنماذج االجتماعية البيئية
تقدم �إطار ًا �شام ًال لفهم حمددات ال�سلوك ال�صحي
املتعددة واملتفاعلة.
كما �إن �سلوك الن�شاط البدين له م�ستويات متعددة
من الت�أثري ،مبا يف ذلك امل�ستوى الفردي وم�ستوى
العالقـة بني اف��راد املجتمع) امل�ستوى االجتماعي،
امل�ستوى ال�ث�ق��ايف) ،وم�ستوى املنظمات وامل�ستوى
املجتمعي ) مب��ا يف ذل��ك البيئة امل��ادي��ة (وم�ستوى
ال�سيا�سات العامة.
ونظر ًا لتعدد وتنوع الت�أثريات املرتبطة بالن�شاط
البدين ف�إنه من غري املرجح �أن يكون �أ�سلوب واحد
منا�سب لتعزيز ممار�سة الن�شاط ال�ب��دين اثبتت
التجارب واخلربات �أن هناك �سبعة جماالت رئي�سية
للعمل كفيلة بتحقيق عائد من اال�ستثمارات يف تعزيز
الن�شاط البدين وهي قابلة للتطبيق يف جميع �أنحاء
العامل.
وع ��ن �أه ��م اخل �ط��ط وال�ب�رام ��ج امل �ق�ترح��ة ذك��رت
الدكتورة هـدى ال�سيابية �أن هناك حاجة ما�سة يف
ال�سلطنة لو�ضع اخلطط وال�برام��ج ،لتنفيذها على
م�ستوى ال�صعيد ال��وط�ن��ي يف ك��ل جم��ال م��ن هذه
املجاالت التي من �أهمها -:
القيام بتنفيذ مناهج �شاملة للكل املدار�س ،لهدف
تعزيز الن�شاط البدين فيها لدى الطالب� ،إ�ضافة
�إىل عمل �سيا�سات و ُن� ُ�ظ��م النقل الداعمة وتُعطي
الأولوية لأن�شطة امل�شي ورك��وب الدراجات وو�سائل
املوا�صالت العامة االخرى ،وتنفيذ لوائح الت�صميم
العمراين والبنية الأ�سا�سية التي تكفل �إتاحة عادلة
و�آمنة للن�شاط البدين ،والعمل على دمج الن�شاط
ال�ب��دين �ضمن ب��رام��ج ال��وق��اي��ة م��ن الأم��را���ض غري
املعدية يف ُن ُظم الرعاية ال�صحية الأول�ي��ة� ،إ�ضافة
�إىل العمل على تثقيف اجلمهور مبا يف ذلك �إطالق
حمالت �إعالمية لرفع م�ستوى معرفة املجتمعات
ووع �ي �ه��ا ،وت�غ�ي�ير الأع� ��راف االج�ت�م��اع�ي��ة .وت�ق��دمي
برامج خا�صة بالن�شاط البدين على نطاق املجتمع
ب�أ�سره حت�شد املوارد املجتمعية ،وحتقق التكامل فيما
بينها يف مواقع متعددة ،و�إب��راز الأنظمة والربامج
ُ�شجع
الريا�ضية التي تُر ِّوج ل�شعار الريا�ضة للجميع ،وت ِّ
على م�شاركة جميع �أف��راد املجتمع مبختلف الفئات
العمرية طيلة حياتهم.

عمل خطة وطنية
يف الأخري �أو�ضحت الدكتورة هدى ال�سيابية �أن قلة
ممار�سة الن�شاط البدين عند الفرد ،هدف يتمثل
يف خف�ض انت�شار اخلمول البدين مبعدل � ،%10إىل
جانب �أن��ه ي�أتي يف �إط��ار التعاون والتن�سيق القائم
ب�ين خمتلف القطاعات ذات العالقة باملو�ضوع،
حيث قام الفريق بو�ضع خطة وطنية تهدف ملعاجلة
حم��ددات الن�شاط البدين يف كل م�ستوى من هذه
امل�ستويات ،وان احلملة الإعالمية والت�سويقية التي

انطلقت م�ؤخرا ي�أتي الهدف من القيام بها لتعزيز
الن�شاط البدين وت�ستهدف جميع ال�سكان يف خمتلف
حمافظات ووالي��ات ال�سلطنة ،و�أنها تهدف لزيادة
ال��وع��ي واملعرفة ب�أهمية الن�شاط ال�ب��دين ،وزي��ادة
الوعي باملرافق املتوفرة ملمار�سة الن�شاط البدين،
ولزيادة عدد املمار�سني للن�شاط البدين يف ال�سلطنة،
كما ا��ش��ارت ب ��أن احلملة تعتمد يف �أن�شطتها على
ا�ستخدام و�سائل مبتكرة ور�سائل حم��دده لأقناع
وت�شجيع وحتفيز �أفراد املجتمع على ممار�سة الن�شاط
البدين ب�شكل منتظم ،واختتمت حديثها ب�أن احلملة
�سوف ت�ستمر يف تنفيذ �أن�شطتها على م��دار العام
القادم . 2017

�ساعة يف امل�شي تغنيك الطبيب
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أثيــــــر
فهـذا ق�صيدي �شمـــــــو ُع ا ّلليالـــــــــي وهذي حــــــرويف بريــــــدُ ال
ْ
كلمات  :سليمة بنت حميد بن راشد الراشدي
فنية سجالت طبية ( أ ) مركز سيق وسبت الصحي

