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الغرض من هذا الكتيب
يهدف هذا الكتيب إلى إحاطة صناع القرار وأخصائيي الرعاية الصحية وعامة
المواطنين والمقيمين بالسمنة كمشكلة صحية خطيرة وواسعة االنتشار في مملكة
البحرين من خالل تسليط الضوء على تأثيرها على المجتمع واألفراد.

تعاون الحكومة والمنظمات والمجتمعات لمكافحة السمنة
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ويهدف أيضًا إلى التأكيد على فرص الوقاية من السمنة وعالجها كمرض مزمن
باإلضافة إلى عرض المبادرات التي تم تقديمها في مملكة البحرين لمعالجة هذه
المشكلة الصحية.
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مقدمة
على مدار الـ  50عا ًما الماضية ،تضاعف انتشار السمنة إلى أكثر
من ثالثة أضعاف في جميع أنحاء العالم ،ويعاني ماليين البالغين من
بأضرار كبيرة على
هذا المرض في الوقت الراهن .1وترتبط السمنة
ٍ
مستوى األفراد والمجتمعات ،كما تمثل عواقب التأخر في اتخاذ إجراءات
كبيرا على أنظمة الرعاية الصحية والمجتمع
الوقاية منها وعالجها عبئ ًا ً
في المستقبل.1
شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي تصاعدًا سريعًا في انتشار السمنة والمشكالت
الصحية المرتبطة بالسمنة .2وتعد السمنة سببًا رئيسيًا لإلصابة باألمراض المزمنة
غير السارية ،والتي تشمل أمراض القلب واألوعية الدموية والس َّكري والسرطان -
وهي العوامل الرئيسية الثالث لحاالت الوفاة المبكرة في مملكة البحرين.3 ،1
فتوجد تقريبًا حالة وفاة واحدة بين كل أربعة بالغين لم يبلغوا سن  70عا ًما في
مملكة البحرين نتيجة األمراض المزمنة .وحتى تظل مملكة البحرين على المسار
الصحيح نحو تحقيق الهدف  3.4من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
المعني بخفض حاالت الوفاة المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية بحلول
عام  ،2030فإنه يتعين عليها التصدي لمرض السمنة  -وخاصة بين النساء.

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة
رئيس المجلس األعلي للصحة

وضعت حكومة مملكة البحرين آليات عديدة لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية

رئيس مجلس ادارة جمعية السكري البحرينية

وأسبابها؛ وكان من بينها استراتيجية الصحة الوطنية لألمراض غير السارية
لألعوام  – 2025-2016والتي هي خطة عمل متعددة القطاعات تدمج األمراض
غير السارية وعوامل الخطر المشتركة بينها وتتضمن أهدافًا ومؤشرات تستند إلى
توصيات منظمة الصحة العالمية .وقد أسست مملكة البحرين أيضًا لجنة وطنية
لمكافحة األمراض المزمنة غير السارية .وتضم هذه اللجنة ممثلين من الوزارات
ومؤسسات الرعاية الصحية المعنية ،فضالً عن مجموعة واسعة من أصحاب
المصلحة منهم جمعية السكري البحرينية .وفي عام  ،2018تم تكريم هذه اللجنة
على العمل التعاوني المتميز الذي تقوم به من خالل منحها جائزة من قِبل فرقة عمل
األمم المتحدة المشتركة.

البحرين من الوعي العام بالنظام الغذائي والنشاط البدني .وعالوة على ذلك،
انتهت مملكة البحرين من دراسة الجدوى االقتصادية لعبء األمراض غير السارية
ومكافحتها في بلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق فهم أفضل للعبء الذي
تشكله تلك األمراض على االقتصاد .ولقد َّ
عزز التزام مملكة البحرين بالحد من انتشار
األمراض غير السارية من الوعي العام بهذه القضية بشكل كبير .ومع ذلك ،فإنه يجب
اتخاذ إجراءات جذرية بشأن السمنة من أجل ضمان استمرارية التقدم في مكافحة
األمراض غير السارية .وبدون اتخاذ هذه اإلجراءات ،سيكون لالرتفاع ال ُمقلِق في

وقد تم تطبيق المبادئ اإلرشادية الخاصة بإدارة األمراض غير السارية في الرعاية

معدالت زيادة الوزن والسمنة في أوساط الشباب في البالد
مدمرا على نظم
تأثيرا
ً
ً

الصحية األولية .ومن خالل خطتها االستراتيجية للنشاط البدني ،عززت مملكة

الرعاية الصحية واالقتصاد خالل العقود القادمة.

حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لصالح جمعية السكري البحرينية
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آن األوان لتغيير مسار أزمة السمنة التي تهدد
الصحة العامة
تشير األبحاث إلى أن مرض السمنة يرتبط بأكثر من  195مشكلة صحية ،وهو يمثل عامل خطورة رئيسي لإلصابة بالعديد من األمراض المزمنة
مثل أمراض القلب واألوعية الدموية والسكَّري وعدة أنواع من السرطان .4وال تسبب هذه المشكالت الصحية المرتبطة بالسمنة الضرر لألفراد
فحسب ،بل إنها تستنزف موارد الرعاية الصحية أيضًا.5
الزيادة الهائلة في معدالت السمنة عالميًا ومحليًا

الخليجي  -نحو االستراتيجيات التي يمكن أن تعالج السمنة .13 ،12وقد أدت األدلة التي

لقد تضاعف انتشار السمنة في جميع أنحاء العالم ثالث مرات منذ عام ،1975

تفيد بأن شباب المنطقة ونساءها معرضون بشكل خاص لخطر كبير إلى خلق شعور

وبات مرض السمنة يهدد حياة أكثر من  650مليون بالغ في الوقت الحالي.1

بضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذا الوضع .15 ،14وليس هناك شك في أنه يمكننا

وكانت الزيادة في معدل االنتشار ،بصرف النظر عن كونها موجودة في جميع

الحد من انتشار زيادة الوزن والسمنة إذا كانت الحكومات مستعدة لالستثمار في

البلدان ،ملحوظة بشكل خاص في بلدان مجلس التعاون الخليجي .2ففي بلدان مجلس

تطبيق استراتيجيات وقائية فعالة.

التعاون الخليجي ،يتراوح انتشار السمنة بين البالغين ما بين 27.0 %في عُمان
و37.9 %في الكويت.6

ولقد خطت حكومة مملكة البحرين خطوات المبادرة بالفعل للتشجيع على النشاط
البدني والنظام الغذائي الصحي .16وعالوة على ذلك ،تعترف السلطات المحلية أيضًا

األطفال والمراهقون معرضون لخطر تدهور الصحة

بكون السمنة من األمراض المزمنة الخطيرة ،وتضع حاليًا مبادئ توجيهية لعالج

لقد لُوحِ ظ أيضًا ارتفاع معدل انتشار السمنة بين األطفال والمراهقين الذين يعيشون

السمنة .وهذا يفسح المجال إلمكانات خيارات العالج التي من شأنها المساعدة في

في مختلف بلدان مجلس التعاون  .7ففي مملكة البحرين ،تزداد أيضًا معدالت السمنة

تخفيف التأثير الجسيم الذي تسببه السمنة وما يتبع ذلك من تحسين جودة حياة األفراد

خطرا محتمالً
لدى األطفال (دون الخامسة) .6وال يخفى أن السمنة لدى األطفال تمثل
ً

وقدرة أنظمة الرعاية الصحية  -مما يساعد على تغيير النظرة المستقبلية للسمنة.

على الصحة على المدى الطويل .وقد يظل األطفال الذين يعانون من الوزن الزائد أو
السمنة على هذا الحال من الوزن الزائد أو السمنة عند وصولهم مرحلة البلوغ،
وهو ما يزيد من خطر إصابتهم بالعديد من المشكالت الصحية ،بما في ذلك
األمراض المزمنة.1
هناك عوامل متعددة تؤدي إلى زيادة الوزن ومعدالت اإلصابة باألمراض غير السارية

السمنة مرض

تشمل العوامل النمو االقتصادي المتسارع بسبب الثروة التي تم الحصول عليها من
الموارد الطبيعية خالل فترة قصيرة نسبيًا في كل من المنطقة وفي مملكة البحرين.8

تعترف العديد من الجمعيات المهنية  -الجمعية األمريكية ألطباء الغدد

وأدت هذه الطفرة في النمو إلى تحسين الظروف المعيشية وزيادة التوسع الحضري

الصماء ( ،17)AACEواالتحاد العالمي للسمنة ( ،18)WOFوجمعية

والقدرة الشرائية للعديد ممن يعيشون في المنطقة .9وقد أثرت هذه األسباب مجتمعة

السمنة ( ،19)TOSوالجمعية األوروبية لدراسة السمنة (،20)EASO

على االختيارات الغذائية للناس وأدت إلى قلة النشاط البدني لدى السكان؛ ومن ثم أدت

والشبكة الكندية لعال ج السمنة ( )Obesity Canadaوالرابطة

هذه التطورات إلى شيوع أنماط حياة أقل صحة وأتت على حساب صحة الفرد .وقد

الكندية ألطباء وجراحي السمنة - 21بكون السمنة مرضًا مزمنًا شائعًا

اقترن اإلفراط في اكتساب الوزن بزيادة في انتشار مرض الس َّكري من النوع الثاني،
والذي أصاب بالفعل أكثر من سبعة ماليين بالغ في جميع أنحاء بلدان مجلس التعاون
الخليجي (يتراوح معدل االنتشار ما بين 10 %في عُمان و16.3 %في اإلمارات
العربية المتحدة) .10ويعاني واحد من كل سبعة بالغين في مملكة البحرين من مرض
الس َّكري الذي يمثل بندًا رئيسيًا في تكاليف الرعاية الصحية في البالد.11 ،10
الوقاية من مرض السمنة وعالجها في مملكة البحرين
لقد تزايد االعتراف بالدور المهم الذي تلعبه السمنة في زيادة اإلصابة باألمراض
المزمنة أثناء البحث عن حلول لوقف زيادة انتشار األمراض المزمنة .ولهذا ،يجري
اآلن توجيه المزيد من االهتمام  -على مستوى العالم وفي بلدان مجلس التعاون
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ومعقدًا قد يتطور أو يتعرض النتكاسات والذي يوصف بأنه تراكم
دهون غير طبيعية أو زائدة في الجسم تتطلب "نموذ ًجا من نماذج إدارة
األمراض المزمنة".21–17
صا في الرعاية
باإلضافة إلى ذلك ،أظهر استبيان شمل  2,785متخص ً
الصحية من  11بلدًا (بما في ذلك المملكة العربية السعودية واإلمارات
العربية المتحدة) أن 88 %ممن شاركوا في االستبيان يعتبرون السمنة
مرضًا مزمنًا .22ومع ذلك ،بالرغم من زيادة االعتراف بحقيقة أن السمنة
مرض مزمن ،فإنه ال يزال هناك نقص كبير في تشخيصها وعالجها.
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توضيح أسس
إدارة الوزن والسمنة
السمنة هي مرض مزمن شائع ومعقد قد يتطور ويتعرض النتكاسات والذي يُوصف بأنه تراكم دهون غير طبيعية أو زائدة في الجسم تضر بالصحة.21
تحدث السمنة عندما تتجاوز كمية الطاقة ال ُمكتسبة (من الطعام والشراب) كمية الطاقة

وذلك حيث يرتبط محيط الخصر األكبر بزيادة خطر التعرض للمضاعفات

المفقودة في أنشطة الحياة اليومية .23ويتم تخزين هذه الطاقة غير المستخدمة في

والوفاة.24 ،21

الجسم في صورة دهون .وفي حال تكرر هذا النمط باستمرار على مدار مدة من
الزمن ،تتراكم الدهون إلى درجة تُصنَّف فيها بأنها دهون زائدة في الجسم.24 ،23

وفي الحاالت التي تتطلب قياسات أكثر دقة ،يمكن استخدام التصنيف المرحلي
للسمنة .يستند التصنيف المرحلي للسمنة إلى حالة المريض الفسيولوجية والنفسية

تعريف السمنة وقياسها

والجسدية لتحديد أفضل إدارة للوزن لهذا الفرد.21

متى تصبح كمية الدهون في الجسم أكثر مما ينبغي ومتى يتم تشخيصها كسمنة؟
تعتبر القياسات والتعاريف السريرية للسمنة مهمة ألنها تسهل على أولئك الذين

السمنة لدى األطفال والمراهقين

يعيشون بهذا المرض  -أو المعرضين لخطر اإلصابة به  -الحصول على المشورة

يتم تقييم الوزن لدى األطفال والمراهقين من خالل االستناد إلى عمر الطفل

والمساعدة التي يحتاجون إليها.

للرضع حتى سن الثانية ،تتم مقارنة النسبة المئوية لوزن
ودرجة السمنة .بالنسبة ُّ
الرضيع مع النسبة المئوية للطول .وبالنسبة لألطفال والمراهقين ممن تتراوح

يُعد مؤشر* زيادة الوزن أو السمنة األكثر مالءمة على مستوى فئات السكان هو

أعمارهم ما بين  2و 20عا ًما ،يتم استخدام مخططات مؤشر كتلة الجسم لتقييم

مؤشر كتلة الجسم ( .21)*BMIوباإلضافة إلى ذلك المؤشر ،يمكن استخدام قياسات

الوزن .ويتم تعريف السمنة بأنها انحرافان معياريان فوق المتوسط المرجعي للنمو

محيط الخصر لتقييم خطر تعرض الفرد لإلصابة بالمضاعفات المرتبطة بالسمنة -

لمنظمة الصحة العالمية.1

حدود محيط الخصر القصوى ال ُمح ّدِدة للخطر النسبي المتزايد للمضاعفات المرتبطة

التصنيف على أساس مؤشر كتلة الجسم لدى البالغين
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بالسمنة لدى البالغين
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التصنيف

نطاق مؤشر كتلة الجسم
كجم/م

2

نقص الوزن

< 18.5

نطاق الوزن الطبيعي

≥  18.5و< 25

زيادة الوزن

≥  25و< 30

السمنة

≥ 30

السمنة ،الدرجة 1

≥  30و< 35

السمنة ،الدرجة 2

≥  35و< 40

السمنة ،الدرجة 3

≥ 40

الذكر

األنثى

>  102سم (>  40بوصة)

>  88سم (>  35بوصة)

* تُعد النقاط الحدية لمؤشر كتلة الجسم أقل بالنسبة لفئات السكان اآلسيويين ألن اآلسيويين لديهم روابط مختلفة بين مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم والمخاطر الصحية
والتصنيف المرحلي لألمراض مقارنة بغيرهم.
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أسباب الصعوبة في فقدان الوزن واستمرار فقدانه
تختلف أسباب زيادة الوزن أو اإلصابة بالسمنة بين األشخاص باختالف األشخاص المصابين بها .فيختلف األشخاص المصابون بالسمنة من حيث سن
بداية ظهور السمنة ،وتوزيع الدهون ،وسلوكيات األكل ،وإشارات الجوع والشبع ،والرغبة في تناول الطعام ،ومعدالت التمثيل الغذائي ،وتنظيم الطاقة،
واألمراض المصاحبة ،واالستجابة للمعالجة.
قد تساهم عدة عوامل في اإلصابة بالسمنة .وتشمل هذه العوامل المؤثرة بيولوجيا

نظرا
في بعض الحاالت ،قد يوصى بتعاطي األدوية أو الخضوع للجراحة .ولكنً ،

الشخص  -أي تركيبته الجينية والتغذوية والفسيولوجية والنفسية  -إلى جانب

ألن تعداد األشخاص المصابين بالسمنة كبير جدًا  -مع االختالف الكبير بين األفراد

المح ّدِدات البيئية واالجتماعية االقتصادية التي تحث الجسم على تخزين الدهون .

من الناحية الفسيولوجية والصحية  -فإن الطريقة التي يستجيبون بها للمعالجة تختلف

تتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض ومع العادات السلوكية لتسبب السمنة وتفاقم

أيضًا .ومن ثم ،فإن أي اختيار دوائي واحد ال يناسب جميع المرضى بالضرورة.

وتزيد من خطر اإلصابة بما يقرب من  195مرض آخر .في حين أن أسباب السمنة

وهناك أيضًا تفاوت كبير في استجابات المرضى لعالج إنقاص الوزن ،بما في ذلك

قد تكون معقدة ،إال إن معادلة إدارة الوزن واضحة ومباشرة :يتطلب الحفاظ على

تغييرات أنماط الحياة الصحية والعالج الدوائي وجراحة عالج السمنة .ولذا ،يُعد

الوزن توازنًا بين الطاقة (أو السعرات الحرارية) المتناولة والطاقة المستهلكة على

تزويد أخصائيي الرعاية الصحية المحليين باألدوات والمعرفة المناسبتين لمساعدة

مدار اليوم.

األشخاص المصابين بالسمنة على عالج حالتهم المرضية على المدى الطويل

27

والحفاظ على وزن صحي بنفس القدر من األهمية.
لماذا يمكن أن يكون إنقاص الوزن صعبًا
ُزود جسم اإلنسان بنظام دفاعي مدمج لوقايتنا من مخاطر الموت جوعًا  .ويعمل
ي َّ

كيف يستجيب الجسم لفقدان الوزن بطريقة تعزز استعادة الوزن

أحد الهرمونات الهامة الذي يُسمى اللبتين على تنظيم تخزين الدهون في الجسم.30 ،29

زيادة الجوع وانخفاض الشبع يعززان استعادة الوزن

28

32 ،28 ،23

وعندما تنحسر مستويات الدهون وينخفض هرمون اللبتين ،يفسر الجسم ذلك على
أنه في مجاعة ويتكيف مع ذلك الوضع من خالل الحفاظ على الطاقة وزيادة الشهية
وتقليل الشعور بالشبع .30 ،29ويُعد هذا النظام فعاالً للغاية في منع نقصان الوزن
الزائد ،ولذا فإنه بمجرد أن تحمل الدهون الزائدة في جسمك فإنه يدافع عن مستوى
الدهون المرتفع بنفس الفعالية.31
في حين أن الفرد قد يلتزم بإنقاص الوزن ،فإن الدور الذي يلعبه اللبتين في الحفاظ
على مخزون الدهون في الجسم عن طريق التسبب في زيادة الجوع والتغيرات
في عملية التمثيل الغذائي يمكن أن يجعل هذا األمر صعبًا على نحو خاص.
ويسبب فقدان الوزن لدى األشخاص المصابين بالسمنة تغيرات في هرمونات
الشهية تزيد من الجوع والرغبة في األكل لمدة عام على األقل.23
يمكن التحكم في الوزن من خالل االستراتيجيات المناسبة والعالج (إن لزم)
يُعد من االستراتيجيات التي أثبتت جدواها في مكافحة زيادة الوزن وتقليل الدهون
حول الخصر  -تبني سلوكيات يمكن أن تساعد في التغلب على البيولوجيا مثل مراقبة
الوزن وتناول وجبات منتظمة ومغذية وبذل نشاط بدني يومي .31 ،28ومع ذلك،
يعاني ما يقرب من 80 %من األشخاص من استعادة الوزن بعد اتباع نظام غذائي
وممارسة الرياضة.32
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هرمونات الشبع
الطاقة
المبذولة

الطاقة
المتناولة
هرمونات الجوع

السمنة في مملكة البحرين

السمنة في
مملكة البحرين

حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لصالح Getty Images

ت ُعد زيادة الوزن والسمنة أمرين شائعين على مستوى واسع في المجتمع البحريني .وقد شهدت البالد بعض الزيادات األشد حدة في انتشار السمنة التي أُعلِن
عنها على مستوى العالمي  -وعلى األخص بين الفتيات والنساء.33 ،15

البالغون
تصاعدت السمنة إلى مستويات وبائية في بلدان مجلس التعاون الخليجي .2

وبسبب االختالفات في الفئات العمرية التي شملها هذا المسح ،يُعد من الصعب إجراء

وتعتبر الزيادات في عبء زيادة الوزن والسمنة على وجه الخصوص في المنطقة،

مقارنة مباشرة بين المسحين الوطنيين ( 2007و 35 ،33)2018لتحديد الزيادة في

وبشكل أكثر تحديدًا في مملكة البحرين ،من بين أشد الزيادات التي تم اإلعالن

معدالت زيادة الوزن والسمنة خالل هذه الفترة.

عنها على المستوى العالمي .15وبإلقاء نظرة عامة على منطقة شرق البحر األبيض
المتوسط ،سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على مملكة البحرين إلى جانب
األردن ومصر والكويت والسعودية واإلمارات باعتبارهما بلدان المنطقة األعلى
من حيث معدالت انتشار الوزن الزائد والسمنة .34وأظهرت أيضًا البيانات التي

الشكل  :1انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الرجال والنساء في مملكة البحرين،
2018

*33

%50

تم الحصول عليها من  16بلدًا أنه في حين أن زيادة الوزن تُعد أكثر وضو ًحا بين

%40

الرجال ،فإن مستويات السمنة أعلى بكثير بين النساء.34

%30

أفادت التقديرات الوطنية لزيادة الوزن والسمنة في مملكة البحرين بأن النتائج متماثلة

%20

بين الجنسين .35 ،33فتشير تقديرات المسح الصحي الوطني البحريني األخير لعام

%10

 2018إلى أن ثلث البالغين من المواطنين البحرينيين الذين تزيد أعمارهم عن
 18عا ًما يعانون من زيادة الوزن ويعاني 42.8 %منهم من السمنة .33وعند الجمع

النساء غير البحرينيات
Non-Bahraini
women

بين هاتين الفئتين على مستوى جميع المشاركين في المسح ،والذين كان ثلثهم من
غير البحرينيين ،لُوحظ مستويات أعلى من الوزن الزائد والسمنة بين المواطنين
البحرينيين مقارنةً مع غير البحرينيين (76 %مقابل 65.5.33)%

الرجال غير البحرينيين
Non-Bahraini
men

النساء البحرينيات
Bahraini women

الرجال البحرينيين
Bahraini
men

%0

* Overweight: BMI > 25 and < 30
Obesity: BMI > 30
السمنة :مؤشر كتلة الجسم > 30
زيادة الوزن :مؤشر كتلة الجسم >  25و < 30

بالنسبة للمواطنين البحرينيين ،كانت السمنة أعلى بنسبة 8 %بين النساء (47.2 )%منها بين الرجال
(39.2)%؛ وكانت نسبة زيادة الوزن أعلى بين الرجال (36.1 )%منها بين النساء (29.7.)%
بالنسبة للنساء ،كانت السمنة أعلى بنسبة 17 %بين البحرينيات (47.2 )%منها بين غير البحرينيات

وباإلضافة إلى ذلك ،كانت زيادة الوزن أكثر شيوعًا بين الرجال البحرينيين مقارنةً

(30.6.)%

بالنساء البحرينيات (36.1 %مقابل 29.7 ،)%بينما كان العكس صحي ًحا بالنسبة
للسمنة ،حيث تعاني 47.2 %من النساء البحرينيات من السمنة مقارنة بـ 39.2%
فقط من الرجال البحرينيين.33
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ورغم ذلك ،تؤكد بيانات شبكة التعاون لمواجهة عوامل خطر األمراض المزمنة

ووفقًا لما أفادت به شبكة  ،NCD-RisCارتفعت نسبة انتشار الوزن الزائد بين كل

غير ال ُمعدية" ( )NCD-RisCأن السمنة قد ارتفعت بصورةٍ مطردة بين الرجال

من الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين  5و 19عا ًما في مملكة البحرين

والنساء منذ عام  .71975ومع ذلك ،أشارت دراسة عالمية أخرى حول انتشار

خالل السنوات األربعين الماضية (منذ  . )1975وتشير بيانات شبكة NCD-RisC

السمنة إلى مملكة البحرين كواحدة من البلدان التي شهدت أكبر زيادة في معدالت

إلى أن زيادة الوزن تؤثر على واحد من كل ثالثة فتيان (36 - )%أكثر من ضعف

السمنة بين النساء على مدار فترة خمس سنوات ( .15)2013-2008وهذا يشير إلى

ما كان عليه الحال في عام  - 1975وتؤثر كذلك على نفس النسبة المئوية تقريبًا من

أن السمنة بين النساء يمكن أن تكون نقطة محورية للتدخل .وأشار المسح الصحي

الفتيات .7وعلى الجانب اآلخر ،تزيد احتمالية إصابة الفتيات بالسمنة بثالث مرات

الحالي ( )2018أيضًا إلى أن أعلى نسبة من السمنة  -حسب العمرُ -و ِجدت بين

أكثر من الفتيان ،وقد ارتفعت هذه النسبة بين الفتيات من 6 %في عام  1975إلى

أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين  59-45عا ًما .ويبدو أن انتشار السمنة يتركز

16 %في عام .72016

7

بين األشخاص الحاصلين على أعلى وأدنى مستوى تعليمي وكذلك في الشرائح
األعلى ثرا ًء في المجتمع.33

ظل معدل السمنة بين الفتيان عند 5 %طوال تلك الفترة .7وعالوة على ذلك،
عندما يكبر األطفال ويصبحون مراهقين ،يبدو أنهم يكتسبون وزنًا .وتشير إحصائيات
برنامج الفحص المدرسي المنشورة في عام  2019إلى أن زيادة الوزن والسمنة قد

األطفال والمراهقون

تصل إلى 40.4 %بين الفتيان و45.5 %بين الفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين

ترتبط سمنة مرحلة الطفولة باالحتمالية األعلى لإلصابة بالسمنة في مرحلة البلوغ

سن  10و 12عا ًما.36

والوفاة المبكرة والعجز .1وباإلضافة إلى تأثيرات السمنة على الصحة الجسدية،
فمن المرجح أكثر أن يؤدي األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أدا ًء ضعيفًا في

وتشير المستويات المرتفعة من زيادة الوزن والسمنة بين الفتيات الالئي يصلن

عملهم المدرسي ويتغيبون عن المدرسة ويعانون من التنمر ،وكل ذلك يساهم في

سن البلوغ إلى عالمة الخطر ،حيث قد يستمر احتفاظهن بالوزن مع تقدمهن في

انخفاض جودة الحياة .12ومن ثم ،فإن معالجة السمنة في مرحلة الطفولة المبكرة

يقرب من نصف الفتيات المراهقات
العمر .وفي مملكة البحرين ،كان وزن ما ُ

أمر مهم ليس بالنسبة للفرد فحسب ،ولكن بالنسبة للمجتمع أيضًا.

(البالغات  15-12عا ًما) الالئي زرن مراكز الرعاية الصحية األولية في نطاق
الوزن فوق الطبيعي .37ويتحمل المجتمع عواقب الوزن الزائد بين النساء خالل

بالنسبة للبحرين ،تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن انتشار السمنة بين

سنوات اإلنجاب ،ألنه يعرض النساء وذريتهن لخطر التبعات الصحية السيئة،

األطفال الصغار جدًا (من سن سنة واحدة إلى خمس سنوات) يبلغ 1.3 %فقط .6ومع

سواء أثناء الحمل أو في وقت الحق من الحياة.38

ذلك ،ففي هذه الفئة العمرية ،تضاعفت نسبة األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن
على مدى خمس سنوات من 2.3 %في عام  2013إلى 4.9 %في عام . 2018
6

الشكل  :3ارتفاع نسب انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الفتيات خالل الفترة بين

الشكل  :2ارتفاع نسب انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الفتيان خالل الفترة بين

ي  1975و 2016في مملكة البحرين ،مؤشر كتلة الجسم
عام ّ

ي  1975و 2016في مملكة البحرين ،مؤشر كتلة الجسم
عام ّ
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ي  1975و ،2016ارتفعت نسبة انتشار زيادة الوزن بين الفتيان ألكثر
خالل الفترة بين عام ّ
من الضعف ،حيث ارتفع من 15 %إلى 36 ،%بينما ظلت نسبة انتشار السمنة ثابتة.

7

ي  1975و ،2016ارتفعت نسبة انتشار زيادة الوزن بشكل كبير من
خالل الفترة بين عام ّ
20 %إلى 34 %بين الفتيات ،وخالل نفس الفترة ،ارتفعت نسبة انتشار السمنة من 6%
إلى 16.%

%35
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النسبة المئوية للفتيان
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مالحظة = 2SD/1 > :انحراف معياري فوق المتوسط القياسي للنمو لمنظمة الصحة العالمية
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هناك عوامل متعددة مسؤولة
عن أزمة السمنة
السمنة هي حالة مرضية معقدة ناتجة عن تفاعل بين الجينات والسمات الشخصية والبيئة.21
ويمكن االسترشاد بفهم ماهية هذه العوامل وكيفية تأثيرها على بعضها البعض.
يتأثر وزن الجسم بعدد من العوامل الفردية والسلوكية والحياتية.27

وهناك أدلة على أن تقديم المشورة إلى جانب التغييرات في الغذاء والبيئة المادية

فغالبًا ما تكون السمنة ،التي تتطور تدريجيًا على مدى فترة زمنية طويلة،

يمكن أن يدعم األفراد المعرضين لخطر اإلصابة بالسمنة في جهودهم الرامية إلى
 .ويمكن أن يؤدي الفهم

ناتجة عن سوء النظام الغذائي وخيارات نمط الحياة ،والتي يتم تعلم الكثير

اختيار خيارات صحية تساعدهم على إدارة وزنهم

منها غالبًا في مرحلة الطفولة.39 ،27 ،21

األفضل للتفاعل بين العوامل المتعددة التي تؤثر على اإلصابة بالسمنة إلى تحسين

26 ،12

تصميم البرامج المحلية للوقاية من السمنة.14

ا

ل
خا

جية
ر

عديد من العوامل
ال
األخر

ى
...

خلية
ا لدا

عوامل خارجية
تجارب الحياة المبكرة
تُعد قلة الرضاعة الطبيعية والحرمان من النوم وسوء التغذية وقلة النشاط
البدني بمثابة تجارب حياتية مبكرة يمكن أن تُزيد من خطر السمنة في وق ٍ
ت
الحق من الحياة .27
التأثيرات البيئية
يمكن أن يكون للتأثيرات البيئية المتعلقة بمحيط الفرد  -مثل توافر خيارات
تأثيرا عميقًا على سلوكياته ،وهو ما يؤثر
غذائية صحية أو أماكن آمنة -
ً

العوامل الداخلية

على نظامه الغذائي ونشاطه البدني بشكل يومي.43 ،42

تأثيرات ما قبل الوالدة
يؤثر كل من وزن األم ومستويات الجلوكوز في دمها (خاصة سكري

الوضع االقتصادي

الحمل) ،على تغذية الجنين وصحته في وقت الحق من الحياة.38

يمكن أن تكون الثروة ،أو نقصها ،عامالً ُمح ِ ّددًا للسمنة .فيكون األشخاص
في الفئات منخفضة الدخل في البلدان المتقدمة أكثر عرضة لزيادة الوزن أو

التأثيرات البيولوجية

السمنة ،بسبب محدودية الوصول إلى خيارات الغذاء الصحي.46-44 ،42

يؤثر التركيب الجيني للشخص ،بما في ذلك العوامل الهرمونية التي تنظم
عملية التمثيل الغذائي وميكروبات األمعاء والشيخوخة ،على ما إذا كان

العوامل المجتمعية

بإمكانه فقدان الوزن أو االحتفاظ به.40 ،31 ،27

قد تزيد العوامل المجتمعية (مثل البيئة الغذائية والخيارات الثقافية والوضع
االجتماعي واالقتصادي) أو العوامل الشخصية (مثل التيسير االجتماعي

االضطرابات النفسية

لتناول الطعام وممارسات التغذية من قِبل الوالدين) من خطر زيادة الوزن .

قد تؤدي االضطرابات النفسية ،مثل االكتئاب واألمراض النفسية األخرى،

وتُعد التفاوتات االجتماعية عامالً قويًا في زيادة الوزن والسمنة ،خاصةً

إلى مواجهة األفراد صعوبات في تناول كمية األغذية والحفاظ على النشاط

بين النساء.42

46

البدني المنتظم.41
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أسباب الزيادة في معدالت
السمنة في المنطقة
العوامل المتعددة التي لوحِ ظ تأثيرها على زيادة الوزن والسمنة في مملكة البحرين وسائر بلدان المنطقة.
البيئة الغذائية المتغيرة وتأثيرها على تناول الطعام الصحي

تسويق األطعمة غير الصحية لألطفال

أدت العولمة والتحضر إلى زيادة نسبة زيادة الوزن والسمنة في جميع أنحاء العالم،

يتم عادة ً الترويج لألغذية المصنعة والمشروبات المحالة بالسكر بشكل كبير.

وكذلك في المنطقة بالتبعية .48 ،47فقد أدى التحضر إلى تغيير البيئة الغذائية بشكل

ويُعد األطفال  -على وجه التحديد  -عرضة للتعلق بالرسائل الموجهة من

كبير ،حيث حدث ،في العديد من البلدان" ،تحول تغذوي" حيث تم استبدال األنظمة

اإلعالنات التلفزيونية ،والتي ال تزال وسيلة شائعة االستخدام .53أظهرت دراسة

الغذائية التي تتميز باألغذية الغنية باأللياف وقليلة الدهون بأخرى تشتمل على بدائل

أُجريت عام  2011من مملكة البحرين أن اإلعالنات التلفزيونية التي يفضلها

كثيفة الطاقة وعالية السعرات الحرارية.48 ،47

األطفال (الذين تتراوح أعمارهم ما بين  5إلى  12عا ًما) كانت مرتبطة بالوجبات
السريعة (43 )%والشوكوالتة والحلويات (41 )%والحليب (40 )%والمشروبات

ونظرا ألن األسواق أصبحت أسهل وصوالً وأكثر تكامالً مع االقتصاد العالمي،
ً

الغازية (38.53)%

فقد انتشرت المتاجر الكبرى وسالسل مطاعم الوجبات السريعة العالمية في معظم
كبيرا
البلدان .47وقد أصبحت البحرين ،رغم حجم تعداد سكانها الضئيل ،تضم عددًا
ً

تناول كميات غير كافية من الفاكهة والخضروات يوميًا

من مراكز التسوق والمتاجر الضخمة فضالً عن العدد الهائل المتدفق من تجار

تعتبر الفاكهة والخضروات من المكونات الهامة التباع نظام غذائي مغذٍ ،حيث إنها

تجزئة المواد الغذائية الدوليين.

توفر
تأثيرا وقائيًا ضد السمنة .33ومع ذلك ،يتناول شخص واحد فقط من كل سبعة
ً
بالغين في مملكة البحرين ما يكفي من الفاكهة والخضروات في اليوم الواحد.33

زيادة توافر األغذية المصنعة واستهالكها

وباإلضافة إلى ذلك ،تلعب األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات

يتم اآلن استهالك األطعمة ال ُمصنَّعة ،المتوفرة حاليًا على نطاق واسع ،المحتوية

كثيرا على
دورا مه ًما في التجمعات االجتماعية  ،مما يصعِّب األمور
الحرارية ً
ً

على الكثير من السعرات الحرارية والفقيرة بالمغذيات وعالية األمالح والدهون

األفراد الذين يسعون إلى اختيار خيارات غذائية صحية.

2

والسكريات  -والتي تُعد أرخص بكثير من البدائل الصحية غير المصنعة.31
ويُعد من المسلم به أن األطعمة المصنعة أو السريعة تش ّكِل أحد عوامل الخطر

الغالبية العظمى من البالغين في مملكة البحرين ال يأكلون خمس

فيما يتعلق بالسمنة .49وبسبب بعض القيود الثقافية المفروضة على بعض الشابات

حصص من الفاكهة والخضروات كما هو موصى به .
33

في مملكة البحرين وسهولة توصيل الطلبات إلى المنازل من مطاعم الوجبات
السريعة ،فإنهن يميلن إلى تناول المزيد من األطعمة الجاهزة في المنزل مقارنةً

البيئة وتأثيرها على النشاط البدني

بالشباب من نفس السن.50

ارتبطت البيئات الحضرية بانخفاض مستويات النشاط البدني ،والتي تعد ،إلى جانب
السمنة ،أحد عوامل الخطر المعروفة لألمراض غير المعدية .54 ،47وتُعد تقديرات

المشروبات المحالة بالسكر

انتشار المشاركة في النشاط البدني في بلدان مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من

ارتفع بشكل كبير أيضًا االستهالك العالمي للمشروبات المحالة بالسكر ،والتي ترتبط

منها في العديد من البلدان المتقدمة .55ويُعزى ذلك إلى عوامل عديدة ،بما في ذلك

بشدة بزيادة الوزن والسمنة  -وخاصة بين األطفال .52 ،51فيستهلك ثلثا البالغين في

درجة الحرارة الشديدة (التي تحد من األنشطة الخارجية) واالعتماد الشديد على

مملكة البحرين المشروبات الغازية ،بينما يستهلك 8.3 %فقط البدائل منخفضة أو

السيارات في النقل والمهن األقل تطلبًا للنشاط الجسدي.55 ،49 ،9 ،8

"عديمة" السعرات الحرارية.35
تنصح التوصيات العالمية حول أهمية النشاط البدني لصحة البالغين بضرورة
ممارسة األفراد  150دقيقة على األقل من التمارين الهوائية متوسطة الشدة في
األسبوع ،مثل المشي السريع أو الركض الخفيف أو السباحة أو ركوب الدراجات .
56

ويحقق نصف البالغين في مملكة البحرين هذا الهدف.33
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x

يمشي البالغون األكبر سنًا (الذين تتراوح أعمارهم ما بين

البحرين ممن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة من المرجح أنهم يشاهدون التلفاز

 40و 69عا ًما) الذين يعيشون في مملكة البحرين  -وخاصة

ويلعبون ألعابًا إلكترونية أو ألعاب كمبيوتر أكثر من أولئك الذين ال يعانون من زيادة

النساء  -أقل من كيلومتر واحد يوميًا

53

الوزن أو السمنة .52ويُعد ما يقرب من 60 %من المراهقين المصابين بالسمنة في
مملكة البحرين يتناولون الغداء والعشاء أثناء مشاهدة التلفاز؛ و46 %فقط ممن

يتسم النشاط البدني بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ،بما في ذلك تحسين

ال يعانون من السمنة شاهدوا التلفاز أثناء تناول الطعام.53

الصحة النفسية .57ومن ناحية أخرى ،فقد لُوحظ انخفاض مستويات النشاط البدني
لدى األفراد الذين يعانون من االكتئاب في مملكة البحرين .ويوجد أيضًا لدى هؤالء

من ناحية أخرى ،يبدو أن النشاط البدني في سن مبكرة يقلل من مخاطر السمنة

األفراد مستويات أعلى من السمنة مقارنةً بأولئك الذين ال يعانون من االكتئاب.41

لدى المراهقين .وأظهر مسح من مملكة البحرين للطالب الذين تتراوح أعمارهم
ما بين  11و 12عا ًما أن أولئك الذين كانوا يمارسون النشاط البدني أقل احتمالية

تفاوت النشاط البدني بين الجنسين

بكثير للتعرض لزيادة الوزن أو السمنة .36وقد ثبت أن البرامج المدرسية التي تعزز

أبرزت العديد من الدراسات أنه في العديد من بلدان العالم العربي ،يكون الرجال

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة مزيد من النشاط البدني تؤدي إلى انخفاض مؤشر

أكثر نشا ً
طا من النساء بسبب األعراف االجتماعية المحافظة والقيود الثقافية على

كتلة الجسم .
12

األنشطة الخارجية وممارسة الرياضة بالنسبة للنساء .55ويظهر أن الفتيات في مملكة
البحرين الالتي في مرحلة المدرسة المتوسطة لسن أكثر عرضة لإلصابة بالسمنة
فحسب ،بل أقل نشا ً
طا بدنيًا من الفتيان الذين في نفس أعمارهن .36وفي الواقع،
كان 80 %من الفتيان يمارسون النشاط البدني لمدة  30دقيقة على األقل بعدد
أربع إلى ست مرات في األسبوع ،وذلك مقارنةً بـ 64 %فقط من الفتيات.36
يستمر هذا التفاوت بين الجنسين حتى مرحلة البلوغ :حتى بين النساء الشابات
المؤهالت المتعلمات المتواجدات بمملكة البحرين ،تم اإلبالغ عن مستويات أقل
بكثير من النشاط مقارنةً بزمالئهن الذكور في العمل .58وذكرت النساء أن العوائق
االجتماعية والثقافية الرئيسية لممارسة األنشطة البدنية تتمثل في االلتزامات المنزلية
(49 )%ورعاية األطفال (36 )%وعدم التشجيع من جانب أفراد األسرة تجاه
النساء الالئي يمارسن الرياضة (24.53)%
الخمول البدني بين الشباب
يقضي الناس في هذه المنطقة ،مثلما هو الحال في أماكن أخرى من العالم ،وقتًا
أطول أمام الشاشات في مشاهدة التلفاز وتصفح اإلنترنت وممارسة ألعاب الكمبيوتر
أكثر مما كانوا عليه في الماضي .53يعد كل من الخمول البدني وقت الجلوس أمام ً
الشاشات الزائد والوضع االجتماعي األرقى عامالن خطران معروفان جيدا لسمنة
األطفال على المستوى اإلقليمي .14وأظهرت األبحاث أن تالميذ المدارس في مملكة
متزلج في مرفأ مملكة البحرين المالي
حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لصالح iStock
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تأثيرات السمنة
للسمنة عواقب بعيدة المدى على األفراد والمجتمع ،فهي تؤثر على حياة األفراد وأسرهم بعدة طرق ،ولها آثار اقتصادية كبيرة على المجتمع.

صحة األفراد

اختالل نسبة الدهون في الدم

يُعد األشخاص المصابون بالسمنة أكثر عُرضة لإلصابة بأمراض أخرى ،مثل مرض

يعاني ما يقرب من  60إلى 70 %من األشخاص الذين يتلقون معالجة

الس َّكري من النوع الثاني وأمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم

للسمنة من خلل بنسبة الدهون ،71وهو عبارة عن محتوى غير طبيعي

وانقطاع النفس أثناء النوم وأنواع معينة من السرطان مقارنةً بغيرهم من األشخاص

للدهون في الدم يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية،72

غير المصابين بالسمنة .62–59ونتيجة لذلك ،فإن الشخص المصاب بالسمنة يكون في

وتشير التقارير إلى انتشار اضطراب شحميات الدم بين األشخاص المصابين

خطر متزايد بشكل كبير من التعرض للوفاة حتى  10سنوات قبل عامة السكان.63

بالسمنة بنسبة 49.7. %
68

أمراض القلب واألوعية الدموية

مشاكل المفاصل

تؤثر السمنة بشكل مباشر على نظام القلب واألوعية الدموية وترتبط بالعديد

يصيب الفصال العظمي  -وهو مرض مؤلم يحدث عندما يتآكل الغضروف

من مضاعفات القلب ،بما في ذلك قصور القلب االحتقاني وعدم انتظام

الموجود بين المفاصل  -اليدين والركبتين والوركين والظهر والرقبة .يزيد

ضربات القلب (إيقاع القلب غير الطبيعي) ومرض الشريان التاجي والسكتة

حمل الوزن الزائد من الضغط الواقع على المفاصل ،مثل التي في الركبتين،

الدماغية .64تعد أمراض القلب واألوعية الدموية من األسباب الرئيسية للوفاة

مما يسبب الشعور باأللم وربما يع ِ ّجل من انهيار الغضروف وفقدانه الحقًا.73

بين األشخاص المصابين بالسمنة.65

تعاني النساء في مملكة البحرين فوق سن  40عا ًما المصابات بالفصال
العظمي وخشونة الركبة من زيادة الوزن أو السمنة.74

ارتفاع ضغط الدم
تُعد زيادة الوزن المفرطة  -وخاصة الدهون الزائدة في منطقة البطن  -أحد

ضعف األداء البدني

عوامل الخطر الرئيسية الرتفاع ضغط الدم .66ففي األفراد المصابين بارتفاع

يرتبط ضعف األداء البدني ،والذي يتمثل في صعوبة الحركة عند القيام

ضغط الدم ،يمكن ربط الزيادة في وزن الجسم بالبداية المبكرة لمرض

بأنشطة ،مثل المشي وارتداء المالبس ،بالسمنة .ومن ثم ،كلما ارتفع مؤشر

الس َّكري من النوع الثاني .67وقد تم اإلبالغ عن إصابة واحد من كل ثالثة

كتلة الجسم ،زاد خطر اإلصابة بضعف األداء البدني

75 ،73

.

أشخاص مصابين بالسمنة بارتفاع ضغط الدم.68
انقطاع النفس أثناء النوم
السكَّري من النوع الثاني

تفيد التقارير بأن نسبة انتشار متالزمة انقطاع النفس االنسدادي أثناء النوم

يكون الرجال والنساء الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لإلصابة

( ،)OSASوالتي تتميز بنوبات متكررة من االنسداد الجزئي أو الكامل

بمرض الس َّكري من النوع الثاني بمقدار ما بين  7و 12مرة مقارنةً باألفراد

لمجرى الهواء العلوي أثناء النوم ،تصل إلى 45 %بين األشخاص

غير المصابين بالسمنة .59وأظهر مسح للمرضى في عيادات الرعاية

المصابين بالسمنة.76

الصحية األولية للس َّكري في مملكة البحرين أن أكثر من نصف الذين شملهم
المسح (56.6 )%يعانون من السمنة.11

الصحة النفسية
ترتبط بعض األدوية المستخدمة في معالجة الحاالت المرضية العقلية بزيادة

السرطان

الوزن ،حيث تبين أن السمنة منتشرة بدرجة أكبر بين األشخاص المصابين

يرتبط وزن الجسم الزائد بزيادة مخاطر اإلصابة بعدة أنواع من السرطان

بأمراض نفسية مثل االضطراب ثنائي القطب أو الفصام أو االكتئاب .

ويساهم في ما يصل إلى 20 %من جميع حاالت الوفاة المرتبطة

وفي المقابل ،تبين أن المرضى الذين يعانون من االكتئاب في مملكة البحرين

بالسرطان .69وعلى وجه التحديد ،ترتبط السمنة بسرطان الثدي والقولون

هم أكثر عُرضة بمقدار الضعف لإلصابة بالسمنة أو مرض الس َّكري من

والمستقيم وبطانة الرحم والمريء والكلى والبنكرياس .69وقد ُو ِجد أن السمنة

النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم أو االضطرابات العضلية الهيكلية مقارنةً

تكون شائعة في المرضى الذين تتراوح أعمارهم ما بين  60-30عا ًما

باألشخاص غير المصابين باالكتئاب.41

ويتلقون عالج السرطان في مملكة البحرين .70ولُوحِ ظ أيضًا ارتفاع مؤشر
كتلة الجسم في الغالب بين مرضى سرطان الثدي والقولون.70
12
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اآلثار المجتمعية للسمنة
يترتب على السمنة تكاليف كبيرة مباشرة وغير مباشرة مما يشكل ضغ ً
طا على

وطبقًا للتقديرات األخيرة التي أعدتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD

أنظمة الرعاية الصحية والموارد االجتماعية .77 ،5فمع زيادة متوسط العمر المتوقع

في عام  ،2019في إطار سيناريو العمل المعتاد ،ستكلف معالجة األمراض الناجمة

واستمرار معدالت السمنة في االرتفاع ،يتعين على البلدان في جميع أنحاء العالم

عن السمنة في المتوسط 8.4 %من إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية (صافي

تحمل تكاليف عالج السمنة.78

اإلنفاق على الرعاية طويلة األجل) .12تنفق الواليات المتحدة ،على سبيل المثال،
حيث يعاني 40 %من البالغين فوق سن  20عا ًما من السمنة ،ما يقرب من 14%

تشكل األمراض المزمنة مثل الس َّكري والسرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية

من ميزانيتها الصحية على معالجة زيادة الوزن والسمنة .80 ،12وعلى امتداد العمر،

ضغو ً
ونظرا ألنه يمكن الوقاية من هذه
طا هائلة على أنظمة الرعاية الصحية.
ً

من المتوقع أن تصل التكاليف الطبية اإلضافية المباشرة لألفراد المصابين بالسمنة

األمراض المزمنة إلى حد كبير  -وحيث تشكل السمنة عامل خطر لهذه األمراض -

اليوم في سن العاشرة في الواليات المتحدة إلى مليارات الدوالرات األمريكية  -في

فمن الممكن تجنب بعض نفقات الرعاية الصحية من خالل معالجة السمنة.12 ،1

حين أنه يمكن إنفاق هذه األموال على التعليم على سبيل المثال .

التكاليف المباشرة للسمنة

التكاليف غير المباشرة للسمنة

يمكن تقسيم التكاليف المباشرة للسمنة إلى التكاليف الطبية لعالج السمنة نفسها والتكلفة

يُعد أكثر من نصف العبء االقتصادي المرتبط بالسمنة (59-54 )%ناتج عن

المرتبطة باألمراض المصاحبة المرتبطة بالسمنة .78يستخدم األشخاص الذين يعانون

التكاليف غير المباشرة .ومع ذلك ،ال تُوثَّق هذه التكاليف بدقة في كثير من األحيان .

من زيادة الوزن خدمات الرعاية الصحية بشكل أكبر ويخضعون لمزيد من العمليات

تتعلق التكاليف غير المباشرة بالدخل المفقود جراء انخفاض اإلنتاجية وقلة الفرص

الجراحية ويحصلون على أكثر من ضعف الوصفات الطبية مقارنةً باألشخاص الذين

واألنشطة المقيدة والمرض والتغيب عن العمل والوفاة المبكرة.

57

81

يتمتعون بوزن صحي .79وترتفع هذه التكاليف مع زيادة درجة السمنة .57
تتفاوت التكاليف المباشرة للسمنة باختالف السكان والمكان ،ومع ذلك تتراوح
التقديرات ما بين 2 %و20 %من إجمالي نفقات الرعاية الصحية حسب البلد.78

التكاليف المتعلقة بالسمنة في البلدان األخرى
في المملكة العربية السعودية ،تشير التقارير إلى أن معدالت انتشار السمنة وما يرتبط بها من تكاليف الرعاية الصحية مماثلة لتلك الموجودة في بلدان مجلس التعاون الخليجي
األخرى ،حيث تنفق الحكومة أكثر من  19مليار لاير ( 4.5مليار يورو) سنويًا لمكافحة السمنة.2

ت ُعد السمنة من عوامل الخطر المرتبطة
بمرض السكَّري ،ومن ثم فهي تساهم
بشكل غير مباشر في زيادة تكاليف
المملكة المتحدة

85

الواليات المتحدة

 73مليار
دوالر

المكسيك

 190مليار
دوالر

83

أستراليا

الس َّكري من النوع الثاني واستخدام
الرعاية الصحية في مملكة البحرين إلى أن
متوسط التكلفة للفرد كان أعلى بثالث

 4.5مليار
دوالر

مرات بالنسبة لمن يعانون من مرض
الس َّكري مقارنة بالذين ال يعانون من
مرض الس َّكري.11

86

 8.6مليار
دوالر

82

الرعاية الصحية.
خلُصت دراسة أُجريت على مرض

تشيلي

84

مليار دوالر
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الوقاية من السمنة
ليس هناك حل وحيد أو بسيط للوقاية من السمنة .ومن ثم يتعذر على أي قطاع فردي في المجتمع  -بما في ذلك الحكومات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية -
معالجة الوضع بشكل فردي.85
تُعتبر السمنة مشكلة معقدة ذات أسباب متعددة األبعاد ومتأصلة في البيئات التي
يعيش فيها الناس .ولهذا ،يجب أن يكون العالج متعدد الجوانب وأن يشمل سياسات

النُهُج الوقائية القائمة على السكان

للتصدي ألنماط الحياة غير الصحية التي تستهدف مجموعات كبيرة من السكان بدالً

يمكن تقسيم نُ ُهج الوقاية من السمنة القائمة على السكان إلى ثالثة مكونات

من التركيز
حصرا على األفراد ذوي الوزن الزائد .42 ،12وفي حين يُعد اتباع نهج
ً

رئيسية :الهياكل داخل الحكومة والسياسات المطبقة على مستوى السكان

الصحة العامة في وضع االستراتيجيات القائمة على السكان للوقاية من زيادة الوزن

والتدخالت المجتمعية .وحتى تكون االستراتيجيات الوقائية فعالة ،يتعين دمج

كبيرا في
أمرا بالغ األهمية ،فلم تحقق برامج تدخالت الصحة العامة حتى اآلن نجا ًحا
ً
ً

كافة المكونات الثالثة وإشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

89

التغلب على ارتفاع معدالت السمنة.87

.1

الهياكل داخل الحكومة -حتى يمكن دعم مبادرات السياسة المباشرة

وبنا ًء على ذلك ،تُعد قدرة الحكومات على كل من تصميم وتنفيذ وتقييم استراتيجيات

والتدخالت المجتمعية وتعزيز فعاليتها ،يتعين توافر بعض العناصر

أمرا بالغ األهمية
وقائية واسعة النطاق تدمج مواطن القوة في نُ ُهج السياسات المختلفة ً

الهيكلية مثل القيادة وقدرة القوى العاملة وأنظمة رصد األمراض

ُروج لها بالتعاون مع مختلف أصحاب
لتحقيق النجاح .12ويشمل ذلك المبادرات التي ي َّ

غير المعدية.

المصلحة .وعلى غرار النماذج الناجحة ،يُعد مزيج التدخالت من جانب الحكومة
والشركات بنهج من أعلى ألسفل جنبًا إلى جنب مع التدخالت المجتمعية بنهج من

.2

أمرا ضروريًا لتغيير النتائج في نطاق الصحة العامة.85
أسفل ألعلى ً

السياسات المطبقة على مستوى السكان  -تعني السياسات المطبقة
على مستوى السكان األدوات مثل القوانين واللوائح والضرائب
واإلعانات وحمالت التسويق االجتماعي التي تؤثر على السكان ككل

ومن ثم ،فهناك حاجة إلى االضطالع بتدخالت متعددة المكونات والمستويات

أو على فئات سكانية كبيرة.

للتصدي للتحديات المعقدة؛ وتظهر هذه النُ ُهج نتائج واعدة ،ال سيما عندما تكون قادرة
على الجمع بين المكونات على مستوى السياسة والمجتمع والعالقات الشخصية.88

.3

التدخالت المجتمعية  -التدخالت المجتمعية هي تدخالت متعددة

عالوة على ذلك ،هناك دالئل تشير إلى أن استراتيجيات التدخل المتعددة يمكن أن

العناصر تجمع بين استراتيجيات التغيير الفردي والبيئي فضالً عن

تحقق مكاسب صحية أكبر من التدخالت الفردية ،وغالبًا ما يصحب ذلك تحسين

االستفادة من الهياكل االجتماعية وإشراك المجتمع لتعزيز العافية بين

فعالية التكلفة .42 ،12ومع ذلك ،يمكن أن تكون السياسات األكثر استهدافًا مؤثرة أيضًا،

الفئات السكانية في المجتمع.

ال سيما عندما تركز على الفئات السكانية المعرضة لمخاطر أكبر.12
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منظر شارع ُجزُ ر أمواج
حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لصالح iStock

تهيئة بيئات مواتية لحياة صحية
دورا حاس ًما في مواجهة تحديات السمنة .وعادة ما يتطلب تهيئة بيئات داعمة
تلعب البيئات التي تدعم النظم الغذائية الصحية وممارسة النشاط البدني ً
85 ،12
.
تغييرات في السياسات ،ال سيما في مجاالت تسويق األغذية ووسم المنتجات الغذائية والسياسة المالية والتخطيط الحضري والنقل والزراعة
ينبغي كذلك تزويد األفراد باألدوات التي يحتاجون إليها الختيار الخيارات بشكل مستنير .ويوصى بما يلي:
تمكين األفراد

دعم األسر

تمكين األفراد من السيطرة على حالتهم الصحية ومح ّدِداتها من خالل جهود محو

فيما يتعلق باألطفال والشباب ،تحظى األسر بأحد أنواع التأثير األكثر قوة وأهيمة

األمية الصحية واإلجراءات متعددة القطاعات لزيادة اتباع السلوكيات الصحية.

على الخيارات  -فيما يتعلق بالصحة وغيرها .وينبغي مساعدة اآلباء على توجيه

تشمل اإلجراءات الفعالة التي يتخذها واضعي السياسات تعزيز التغذية الصحية في

األطفال في اتجاهات من شأنها إرساء األسس لصحة جيدة مدى الحياة.

كافة مراحل الحياة.
تعزيز الصحة في المدارس

لقد ثبت أن الملصقات الغذائية تحث على تناول الطعام الصحي بين

بدور مهم في الوقاية من السمنة ،حيث يقضي األطفال
تضطلع البيئة المدرسية أيضًا
ٍ

األشخاص الذين يقرؤونه ،وقد تم االعتراف بأنها أكثر التدخالت

والشباب قدر كبيرا من وقتهم في المدرسة .فيجب دمج دروس التغذية والنشاط

فعالية.90

البدني في المناهج الدراسية للمواد الدراسية األساسية ،واالهتمام بتقديم التربية البدنية
وبرامج ما بعد اليوم المدرسي التي تعلم الطالب المهارات لمساعدتهم على الحفاظ

تمكين الخيارات الغذائية الصحية

على أنماط حياة صحية ونشطة.

تمكين الجميع من الحصول على الفاكهة والخضروات الطازجة واألطعمة الطبيعية
بأسعار معقولة في بيئة غذائية صحية ،وكذلك استهداف إتاحة خيارات صحية أكثر

تعزيز الصحة في أماكن العمل

لألطعمة الجاهزة والمعبأة مسبقًا.

يقضي الكثير من الناس معظم اليوم في مكان العمل .وبالتالي ،يُعد مكان العمل وسيلة
فعالة لتحسين الصحة واستهداف العوامل التي تؤدي إلى السمنة .ومن ثم ينبغي حث

تمكين ممارسة النشاط البدني

جهات العمل على استخدام الوسائل المختلفة لتزويد الموظفين بالمعارف والمهارات

تشجيع األفراد على زيادة ممارسة األنشطة البدنية من خالل تكييف الطرق التي يتم

والدعم الذي يحتاجون إليه التباع نظام غذائي صحي وأن يصبحوا أكثر نشا ً
طا.

بها بناء المجتمع .ويمكن من خالل إعطاء األولويات لألماكن الترفيهية في تخطيط
المدن وتيسير مسارات مأمونة للمشي وركوب الدراجات الهوائية ،جنبًا إلى جنب
مع التصاميم المجتمعية التي تمنع الزحف العمراني ،لزيادة الفرص اليومية لممارسة
النشاط البدني.
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عالج السمنة

حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لصالح Dreamstime

لعالج السمنة بشك ٍل شامل ،يجب أن تركز الدولة على التوعية باألمراض وتوفير األطباء المتخصصين وإجراء التشخيص المبكر وإتاحة الوصول إلى الرعاية
المتخصصة للجميع بد ًءا من األطفال المرضى وحتى كبار السن .ويشمل ذلك إمكانية الحصول طويل األمد على األدوية المتخصصة لعالج السمنة.31
يجب أن يوفر نظام الرعاية الصحية المتسم بالكفاءة معالجة فعالة التكلفة لجميع

تتطلب السمنة اإلدارة المستمرة شأنها شأن األمراض المزمنة األخرى مثل ارتفاع

األمراض المزمنة بما في ذلك السمنة .91ومن خالل معالجة اآلثار الطبية الرتفاع

ضغط الدم أو الس َّكري ،حيث تتفاقم الحالة بدون معالجة وتعود مرة أخرى في حال

مؤشر كتلة الجسم ،تصبح أنظمة الرعاية الصحية قادرة على تقليل مخاطر إصابة

توقف المعالجة .21تتمثل الخطوة األولى في إدارة السمنة في منع اكتساب مزيد
من الوزن

المرضى باألمراض المزمنة ذات الصلة وبالتالي تقليل عبء السمنة.12

26 ،21

وقد يؤدي فقدان الوزن بنسبة 10-5 %لدى األشخاص المصابين

بمرض الس َّكري إلى تقليل خطر أو حدة بعض األمراض المرتبطة بالسمنة.98–93 ،24
السمنة ترتبط باحتياجات سريرية كبيرة غير ملباة

في البالغين ذوي مؤشر كتلة الجسم المرتفع ،ينتج عن فقدان الوزن الهامشي فوائد

بالرغم من وجود تركيز متزايد على السمنة ،ال تزال هناك احتياجات كبيرة

صحية كبيرة وقد يرتبط فقدان الوزن المتعمد بانخفاض الوفيات بجميع

غير ملباة في السيطرة على السمنة .وفي الوقت الراهن ،يحظى فقط عدد قليل

أسبابها بنسبة 15. %
99

من األشخاص المصابين بالسمنة بنمط حياة مثبت سريريًا وتدخالت دوائية و/أو
جراحية .92ومن ثم ،فهناك حاجة عاجلة إلى تدخالت فعالة لتقليل اآلثار السلبية
واآلثار المترتبة على التكاليف المرتبطة بالسمنة .تشمل العقبات التي تعترض
طريق الرعاية الشاملة االفتقار إلى التشخيصات الرسمية وعدم كفاية المناقشات
حول السمنة.92

الفوائد الصحية لفقدان الوزن بنسبة  5إلى 10%
يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بنسبة 5 %أو أكثر إلى تحسين الصحة العامة والقضاء على المضاعفات المرتبطة بالوزن لدى الشخص المصاب بالسمنة

98–93 ،24

فقدان الوزن يحسن...

فقدان الوزن يقلل من...

محتوى الدهون

 ...مخاطر اإلصابة بـ
مرض الس َّكري من النوع الثاني

93

 ...عوامل مخاطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية

16

في الدم

 ...ضغط الدم

94

بالصحة

94

آالم هشاشة
94

 ...نوعية الحياة المرتبطة

العظام

96

95

شدة انقطاع النفس االنسدادي
أثناء النوم

98 ،97
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التقييم السريري للسمنة

تغييرات نمط الحياة

قد تقدم المبادئ التوجيهية الكندية للممارسة السريرية في معالجة السمنة لدى البالغين

يجب أن يكون األكل الصحي والنشاط البدني جز ًءا من تدخالت فقدان الوزن ،ومع ذلك

مؤخرا) لألدلة
والوقاية منها االستعراض األكثر شموالً (والذي جرى تحديثه
ً

ال تكون التغييرات في نمط الحياة كافية دائ ًما للحفاظ على فقدان الوزن  .ففي بعض

المنشورة في جميع أنحاء العالم حتى اآلن .21تقترح المبادئ التوجيهية تلك أنه ينبغي

الحاالت يلزم اتباع معالجات متعددة .وتشمل خيارات المعالجة تلك أدوية إنقاص الوزن -

لمقدمي الرعاية الصحية المشاركين في كل من فحص وتقييم وإدارة حالة األشخاص

التي يجب أن تبدأ بالتزامن مع تغييرات نمط الحياة  -وجراحة عالج السمنة في حالة

الذين يعانون من السمنة أن يستخدموا إطار عمل ( 5Asاسأل  -قيم  -أرشد -اتفق -

السمنة التي تصاحبها مضاعفات خطيرة .

24

24

ساعد) الستهالل المناقشة بطلب إذن المريض وتقييم استعداده لبدء المعالجة.21
وعالوة على ذلك ،يتم تقديم إرشادات باستخدام نظام إدمنتون لمراحل السمنة

العالج الدوائي

( 100)EOSSلتحديد درجة السمنة وتوجيه عملية اتخاذ القرارات السريرية .

ينبغي اعتبار المعالجة باألدوية جزء من االستراتيجية الشاملة إلدارة المرض .

يعتبر نظام إدمنتون لمراحل السمنة هو مقياس التأثير العقلي واأليضي والبدني

يمكن أن يساعد العالج باألدوية المرضى في الحفاظ على االمتثال وتقليل المخاطر

للسمنة على صحة المريض؛ وتحدد هذه العوامل مرحلة السمنة (.21)4-0

الصحية المرتبطة بالسمنة وتحسين نوعية الحياة  .كما يمكن أن يساعد في منع

21

105

105

اإلصابة باألمراض المصاحبة للسمنة (مثل مرض الس َّكري من النوع الثاني).105

التدابير الفردية إلدارة زيادة الوزن والسمنة

ورغم ذلك ،يجب على العموم مالحظة أنه يتوفر عدد قليل من خيارات العالج الدوائي

يُقر النهج الحديث في التعامل مع السمنة بكل من الفوائد الصحية التي يمكن الحصول

في الوقت الحاضر بالنسبة للوصفات الطبية السريرية ،والتي هي حتى أقل من ذلك

عليها من فقدان الوزن والمح ّدِدات متعددة العوامل لزيادة الوزن .توصي المبادئ

في بلدان المنطقة .
106

التوجيهية العالميّة للمعالجة بتنفيذ تدخالت شاملة مستندة إلى األدلة في نمط الحياة
لدعم األفراد في جهودهم لفقدان الوزن والحفاظ على فقدانهم للوزن .ينبغي أن تشمل

توصي المبادئ التوجيهية لجمعية الممارسات السريرية للسمنة لدى البالغين الكندية

هذه التدخالت تبني نمط حياة أو تدريب سلوكي وتغييرات في النظام الغذائي وزيادة

بالعالج الدوائي المساعد لفقدان الوزن والحفاظ على فقدان الوزن بالنسبة لألفراد الذين

في ممارسة النشاط البدني.103–101 ،26 ،21

لديهم مؤشر كتلة جسم ≥  30أو ≥  27ولديهم مضاعفات مرتبطة بالسمنة ،وذلك لدعم

21

العالج الطبي والتغذية والنشاط البدني والتدخالت النفسية .21وتشمل الخيارات  3.0ملجم
يُقدَّر عادةً فقدان الوزن الناتج عن هذه التدخالت من 5-3 %من

من ليراجلوتايد ،وتركيبة النالتريكسون البوبروبيون ،وأورليستات .21ويمكن أن يساعد

وزن الجسم ،األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسينات هامة فيم يتعلق

العالج الدوائي في تحقيق فقدان وزن أكبر من التغييرات السلوكية وحدها وهو مهم في

باألمراض المصاحبة المرتبطة بالسمنة .104 ،24 ،21

منع استعادة الوزن .21كما يوجد دور للعالج الدوائي بعد جراحة عالج السمنة ،حيث
يستعيد  10إلى 20 %من كافة المرضى الوزن الذين فقدوه نتيجة الجراحة.107
جراحة عالج السمنة
يمكن أن تسبب جراحة عالج السمنة سوء االمتصاص أو تكون تقييدية ،حيث يتطلب
كل نوع تغييرات مختلفة في نمط الحياة .108وهي تمثل المرحلة األخيرة واألكثر
فاعلية للتدخل في معالجة السمنة وهو عالج شائع للسمنة المرضية .109توصي المبادئ
التوجيهية لجمعية الممارسات السريرية للسمنة لدى البالغين الكندية 21باعتبار جراحة

ثالث طرق لمعالجة السمنة
التغيير في نمط الحياة  -تناول الطعام الصحي وممارسة
النشاط البدني

عالج السمنة لألفراد الذين لديهم مؤشر كتلة جسم ≥  40أو ≥  35ويعانون من أحد
األمراض المرتبطة بالسمنة.21
ويجب اتخاذ القرار المتعلق بنوع الجراحة بالتعاون مع فريق متعدد التخصصات،
وذلك لتحقيق التوازن بين توقعات المريض والحالة الطبية والفوائد المتوقعة مقابل
مخاطر الجراحة .21ورغم ذلك ،يواجه المرضى في العديد من األماكن تحديات طول

العالج الدوائي

قائمة االنتظار ،والتي يمكن أن تؤخر إجراء الجراحة لفترات طويلة.

جراحة عالج السمنة
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معالجة السمنة ورعاية المصابين بالسمنة
في مملكة البحرين

تتسم جراحة عالج السمنة في العموم باألمان والفعالية ،حيث يبلغ متوسط فقدان
الوزن 28.9 %بعد عام واحد من الجراحة .وباعتبارها إحدى المعالجات ،ثبت أن
كبيرأ على تحسين حالة المصاب بمرض الس َّكري والحاالت المرضية
تأثيرا
لها
ً
ً

تمتلك مملكة البحرين نظام رعاية صحية أولية جيدا ً و فعاالً في تقييم مخاطر

األخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وخلل شحميات الدم .110وقد دفع ذلك إلى اعتبار مثل

السمنة وتشخيصها .كما أن لديها نظا ًما ثالثيًا جيدًا يضم متخصصين يمكنهم إدارة

هذه العمليات كـ "جراحة أيضية" تُستخدم لمعالجة مرض الس َّكري من النوع الثاني،

األمراض ،إلى جانب نهج متعدد التخصصات .وتتوفر جراحة عالج السمنة في

بما في ذلك بين المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم >  .11135وتؤدي العمليات

مستشفى عام واحد .وعالوة ً على ذلك ،مع تنفيذ برنامج التأمين الصحي الوطني

الجراحية األيضية/المعالجة للسمنة إلى تحسن حالة مرض الس َّكري من النوع الثاني

والسجل الطبي اإللكتروني الوطني ( )NEMRالمصاحب ،يمكن تتبع البيانات

لدى كثير من الحاالت.111

ومشاركتها على المستوى الوطني فيما يتعلق بانتشار السمنة واتجاهاتها في المملكة
بكل سهولة.114

ورغم ذلك ،يمكن أن تُسبب جراحة عالج السمنة مشكالت سريرية جديدة وهي
ترتبط باحتياجات تشخيصية ووقائية وعالجية محددة .109حيث تم اإلبالغ بعد

وترتبط الفجوات المحتملة في النظام بالمدفوعات التي يتحملها المريض ألدوية

جراحات المرضى في مملكة البحرين عن حاالت عدم تحمل الطعام (القيء كشكوى

عالج السمنة ،ونقص عدد أخصائيي التغذية المتاحين للعمل مع المرضى للوقاية من

أكثر شيوعًا) وسلوكيات تناول الطعام المضطربة ،بما في ذلك النهم وتناول الطعام

السمنة وإدارتها ،ودعم المرضى بعد جراحة عالج السمنة ،وميل المرضى الذين

للتخلص من التوتر .وقد أثرت هذه اآلثار الجانبية على نتائج فقدان الوزن.112

فشلت جراحة عالج السمنة معهم لعدم االمتثال للمشورة الطبية وبالتالي يستعيدون

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت في مملكة البحرين أن غالبية المرضى الذين

ما فقدوه من وزن .وتم اقتراح نهج متعدد الجوانب يتضمن العالج الدوائي.

خضعوا لجراحة عالج السمنة قبل خمس سنوات يعانون من السمنة عند إعادة

يُتوقع إصدار المبادئ التوجيهية الوطنية إلدارة السمنة ومعالجتها في مملكة البحرين

التقييم .113لذلك ،يُوصى بالمتابعة متعددة التخصصات على المدى الطويل بعد

مؤخرا.
في شهر مارس من العام  ،2021حيث قد ُوضعت لمساته األخيرة
ً

أمرا إلزاميًا لمراكز
جراحة عالج السمنة ،كما أن توفير برنامج متابعة مناسب يُعد ً
عالج السمنة.109

المعالجة الدوائية الحديثة للمرضى المصابين بالسمنة

115

مأخوذة من منشور "المعالجة الدوائية الحديثة للمرضى المصابين بالسمنة" من إعداد ماي م .وشيندلر س .وإينجلي س .التطورات العالجية في أمراض الغدد الصماء واأليض 2020

صا لتقليل وزن الجسم؛ وحصل بعضها
جرى تطوير العديد من األدوية خصي ً

كما أن التحسن في األمراض المصاحبة للسمنة مثل ارتفاع السكر في الدم وارتفاع

على ترخيص تسويق خالل السنوات الخمس الماضية ،بينما ما زال البعض اآلخر

ضغط الدم له أهمية متساوية على األقل .وعالوة ً على ذلك ،غالبًا ما تكون التوقعات

قيد التطوير.

المرتبطة بفعالية إنقاص الوزن غير واقعية بالمرة.
يجب على المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية إدراك أنه غالبًا ما تقتصر

وبالتأكيد ،ال يحتاج كل شخص يعاني من السمنة إلى معالجة دوائية لفقدان الوزن.

فعالية األدوية المضادة للسمنة المتوفرة على خفض وزن الجسم بنسبة  5إلى 10%

ويجب أن تكون ممارسة التمارين والنظام الغذائي وتعديل السلوكيات هي األساس

أثناء فترة عام واحد .وال يحدث فقدان الوزن الناجم عن األدوية عادة ً ألكثر من ستة

في معالجة السمنة .ورغم ذلك ،ال يفقد العديد من المرضى المصابين الوزن أو

إلى ثمانية أشهر .وتُعد السمنة أحد األمراض المزمنة التي تتطلب معالجةً طويلة

يخفقون في الحفاظ على فقدانه عند اتباع هذا النهج .يوجد إجماع على إمكانية اعتبار

األجل .ولألسف ،ما زال العديد من المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية

المعالجة باألدوية المضادة للسمنة لألفراد الذين ال يستجيبون لتدخالت نمط الحياة بعد

ال يتصرفون وفق هذا التصور.

ستة أشهر من تلقيهم العالج ولديهم مؤشر كتلة جسم >  30أو >  27ويعانون من
أحد األمراض المصاحبة للوزن .ورغم ذلك ،ال ينبغي أن يكون إنقاص الوزن هو

وال توجد اقتراحات بالتوقف عن تناول األدوية المضادة لمرض السكر عند تحسن

الهدف األسمى للمعالجة.

نسبة الهيموجلوبين ) A1c (HbA1cبعد بدء تناول دواء جديد.
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مبادرات محلية للحد من السمنة في مملكة البحرين
زيادة الضرائب بنسبة 50 %على المشروبات الغازية عالية السعرات الحرارية وزيادة الضرائب بنسبة 100 %على مشروبات
الطاقة في مملكة البحرين.
المسح الصحي الوطني البحريني 2018

33

BAHRAIN NATIONAL
HEALTH SURVEY 2018

عيادات التغذية

117

أجرت وزارة الصحة ( )MOHباالشتراك مع

تأسست أول عيادة تغذية عام  2007بسبب ارتفاع عدد مرضى السمنة على الصعيد

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية المسح

كبيرا في الحد من السمنة ومخاطر حدوث مضاعفات
المحلي .وحققت العيادة نجا ًحا
ً

الصحي الوطني ( )NHSخالل الفترة من

بسبب هذه الحالة المرضية .وتفتح العيادة أبوابها أمام البالغين الذين تتراوح أعمارهم

أغسطس  2017إلى أبريل  2019لرصد

ما بين  20و 60عا ًما وكذلك للمراهقين من سن  12عا ًما .وتشمل الخدمات المقدمة

حالة الصحة وعوامل المخاطر ،باإلضافة إلى

في العيادة المساعدة في وضع خطة غذائية صحية وتقديم المشورة الغذائية والتشجيع

ممارسات نمط الحياة لسكان مملكة البحرين

على ممارسة العادات الغذائية الصحية.

data.gov.bh
I

(البحرينيين وغير البحرينيين) .وكان الهدف

من المسح هو توفير بيانات صحية موثوقة وواقعية وقابلة للمقارنة للحكومة

تحدي المشي

ومقدمي الخدمات الصحية وأصحاب المصلحة لقياس مدى التقدم وتحديد الجوانب

بعد النجاحات التي حققها البرنامج األصلي في عام  ،2019أطلقت جمعية السكري

حيث يتعين تركيز الموارد بحيث يمكن تحسين النتائج الصحية ويمكن للمجتمع أن

البحرينية برنامج "تحدي المشي" الثاني .والغرض من التحدي هو زيادة الوعي

يصبح أكثر صحة.

بفوائد ممارسة التمرينات كجزءٍ من نمط الحياة الصحي .ويلتزم المشاركون طوال
ثالثة أشهر بالمشي لمدة  30دقيقة لخمسة أيام في األسبوع .وتشجيعًا للمشاركة،

الوحدة المتنقلة لمعالجة السمنة بين األطفال

116

جرى الكشف عن إطالق أول وحدة متنقلة مخصصة لمكافحة السمنة بين األطفال في

يوجد نشاط أسبوعي للمشي الجماعي في أحد مراكز التسوق الصحية أو
مسارات المشي.

مملكة البحرين في عام  ،2015حيث يقوم طالب التمريض بتعليم تالميذ المدارس
االبتدائية نمط الحياة الصحي من خالل األلعاب .والوحدة عبارة عن شاحنة محولة
تديرها الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا ( )RCSIوجرى استخدامها إلجراء
الفحوصات الصحية وتوعية الشباب بشأن مخاطر السمنة.

تحدي المشي برعاية جمعية السكري البحرينية
حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لصالح deveritt/iStock
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عالج متخصص للسمنة
على مستوى الفرد

حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لصالح Dreamstime

ت ُعد السمنة مرض معقد ومزمن وله العديد من العوامل المساهمة التي تمثل تحديات بالنسبة للرعاية األولية وأخصائيي طب السمنة على ح ٍد سواء.
ولتحقيق فقدان الوزن المستدام ،غالبًا ما يلزم التدخل طويل األجل .24وبدون الحصول على خدمات مقدمي الخدمات المتخصصين المدربين بصور ٍة صحيحة،
لن يتمكن معظم األشخاص الذين يعانون من السمنة من بلوغ هدف وزن صحي طويل األجل واستمراره.31
وفقًا لمبادئ التعامل مع األمراض المزمنة ،يلزم تعاون أخصائيي الرعاية الصحية

تشمل العوائق اإلضافية التي تحول دون المعالجة االفتقار العام إلى الوعي داخل

مع المرضى لتحديد االستراتيجيات العالجية المناسبة التي تعالج زيادة الوزن

المجتمع الطبي بأن السمنة مرض بالفعل واالعتقاد العام بأن السمنة تكون نتيجة

والسمنة ،وال سيما النظر في حالة المريض المرضية باإلضافة إلى احتياجاته الفردية

اختيار نمط الحياة .
31

وتفضيالته ورغباته فيما يتعلق بالعالج.
دور أخصائيي الرعاية الصحية
ورغم ذلك ،ال تزال معظم المناطق تواجه صعوبات في الحصول على الرعاية

يضطلع المريض ومقدم خدمات الرعاية الصحية بدور في صحة المريض .

المقدمة من طبيب حاصل على تدريب جيد والذي يكون إما متخصصا ً في طب

حيث يمكن أن يساعد الدعم الذي يقدمه أخصائيو الرعاية الصحية المرضى على

السمنة أو حاصالً على تدريب مكثف في استخدام األدوية المضادة للسمنة

تحقيق إنقاص وزن ذو داللة سريرية كبيرة والحفاظ على فقدانهم له .123وقد يؤخر

وخيارات خطة المعالجة.

المرضى الذين يعانون من السمنة زيارة مقدم خدمات الرعاية الصحية للحصول

122

على رعاية طبية روتينية أو فحوصات صحية معينة – مثل لطاخة عنق الرحم أو
قدمت التطورات الحديثة في إدارة نمط الحياة وتدخالت العالج الدوائي لألطباء خيارات

فحوصات الثدي أو الحوض  -للشعور بالخجل أو اإلحراج بسبب وزنهم .وتجعل

أكثر وأفضل لتقليل االعتالل وتحسين نوعية الحياة للبالغين المصابين بالسمنة.26

تلك المشاعر  -إلى جانب الخوف من لومهم بسبب مشكالت الوزن لديهم أو سماع

وباتت العديد من الموارد واألدوات متوفرة بغرض مساعدة األفراد في جهود إنقاص

تعليقات مهينة  -األشخاص الذين يعانون من السمنة أقل احتماالً لبدء محادثة مع مقدم

الوزن ،بما يشمل توافر مجموعة كبيرة من خيارات النظام الغذائي وأجهزة مراقبة

خدمات الرعاية الصحية حول فقدان الوزن

النشاط وشبكات التواصل االجتماعي وبرامج فقدان الوزن المنظمة.120-118

المرضى بدء محادثات معينة ،يمكن للمناقشات التي يبدأها الطبيب تحفيز المرضى

ويُعد من األدوات الق ِيّمة لقياس نوعية حياة المرضى الذين يعانون من السمنة -

على إنقاص الوزن وتغيير سلوكياتهم.125 ،123

ونظرا ألنه من الصعب على
.
ً

124 ،122

والتي جرى التحقق من صحتها لدى مجموعة المرضى في مملكة البحرين  -النموذج
المكون من ستة عوامل الستبيان  36-SFالذي يمكن استخدامه في اتخاذ قرارات

قد يحتاج األطباء والصيادلة إلى تقديم مزي ٍد من التوجيه والتوعية بشأن السمنة

الرعاية الصحية.121

والتغذية والنظام الغذائي لدعم األفراد الذين يعانون من السمنة في مملكة البحرين
في جهودهم التخاذ خيارات نمط الحياة الصحي.126
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كما يُعد من المهم إدراك أنه من الممكن أن تستجيب المجموعات المختلفة
في المجتمع بصورةٍ مختلفة للتحديات التي تش ّكِلها السمنة .وقد ال يطلب -
بالضرورة  -المرضى من كبار السن مثالً ،والذين قد يعانون من عدد أكبر من
األمراض المصاحبة ،الدعم من أخصائيي الرعاية الصحية لفقدان الوزن.
نظرا النتشار األمراض المصاحبة بصورةٍ أكبر ،قد يحتاج المرضى
ومع ذلكً ،
كبار السن إلى إدارة السمنة لديهم على نح ٍو أكثر مالءمة ويقظة من قِبل أخصائيي
الرعاية الصحية.

أهمية التغلب على وصمة الوزن
كحاجز للرعاية
ما المقصود بوصمة الوزن؟
تشير وصمة الوزن إلى مجموعة التوجهات والسلوكيات السلبية -
من التعليقات اللفظية واإلهانات الخفية والمضايقات أو حتى االعتداء
الجسدي  -التي تستهدف الفرد بنا ًء على وزنه وحجمه فقط.

كيف يؤثر ذلك على إدارة السمنة؟
قد يؤدي التحيز ضد السمنة أو وصمة السمنة إلى جعل الشخص المصاب
بالسمنة أكثر ترددًا في طلب الرعاية .ومن يُعد توفر بيئة خالية من الوصمة
أمرا ضروريًا إلجراء تقييم
و من اصدار احكام أحكا ًما بنا ًء على الوزن ً
فعال للمريض المصاب بالسمنة .21ورغم ذلك ،أظهرت األبحاث أن بعض
أخصائيي الرعاية الصحية قد يكون لديهم توجهات سلبية تجاه األشخاص
الذين
يعانون من السمنة ويقضون وقتًا أقل في منحهم المشورة مقارنةً بأقرانهم
األكثر نحافة.127

ما الذي يمكن فعله لتجنب وصمة الوزن في أي بيئة سريرية؟
قد يكون هناك نقص أيضًا في االعتراف بالسمنة بين أخصائيي الرعاية
الصحية باعتبارها حالة مزمنة تتطلب اإلدارة طويلة األجل وحلوالً مجتمعية.
وسيتطلب األمر نه ًجا شامالً للتغلب على هذه العوائق والتحديات بغية تحسين
اإلدارة الطبية للسمنة .128وسيزيد الحوار اإليجابي الداعم بين األطباء
ومرضاهم من فعالية الرعاية.

الصور في هذه الصفحة :حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لصالح
جمعية السكري البحرينية حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لصالح
دريمز تايم واالتحاد العالمي للسمنة
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رؤية لمجتمع خا ٍل من عبء
األمراض المزمنة غير
16
السارية التي يمكن تجنبها
تهدف حكومة مملكة البحرين إلى تخفيف عبء األمراض والوفيات
والعجز بسبب األمراض المزمنة غير السارية من خالل التعاون
الفعال متعدد القطاعات على المستوى الوطني للوصول إلى أعلى
معايير الصحة واإلنتاجية التي يمكن بلوغها لدى كافة الفئات العمرية،
وذلك بغية تحقيق الرفاهية والتنمية االجتماعية واالقتصادية ونوعية
الحياة المطلوبة.
يتضمن نهجها االستراتيجي:
الوقاية األولية من األمراض المزمنة بهدف وقف السمنة وتقليل مخاطر اإلصابة
بمرض الس َّكري وزيادة مستويات النشاط البدني والحد من التدخين وتناول الملح
والدهون وزيادة تناول الخضروات بين السكان .ويتحقق ذلك من خالل اآلتي:
•زيادة مستوى الوعي بشأن عوامل خطر األمراض المزمنة
•تعزيز التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع
•وضع التشريعات والسياسات للحد من عوامل الخطر.
الوقاية الثانوية ،والتي تنطوي على الكشف المبكر لألمراض وعوامل الخطر
بين الفئات األكثر عُرضة لإلصابة.
تحسين جودة الخدمات الصحية ال ُمقدمة للمصابين باألمراض المزمنة
غير السارية ومضاعفاتها.
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نبذة عن المحررين
دالل الرميحي

مريم الهاجري،

استشاري الغدد الصماء للبالغين بمستشفى الملك حمد الجامعي

الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة ونائب رئيس جمعية السكري

رئيس اللجنة العلمية بجمعية السكري البحرينية

البحرينية

أستاذ مشارك بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا
هيا محمد الخياط
ناجي علم الدين

استشاري أول الغدد الصماء لألطفال،

استشاري الغدد الصماء للبالغين بمستشفى الملك حمد الجامعي

مستشفى قوات الدفاع البحرينية

أستاذ مشارك بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا

أستاذ مشارك في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا
جامعة مملكة البحرين الطبية

محمد الشعبان
رئيس قسم السياسات والبرامج الصحية بالمجلس األعلى للصحة

عمر سليمان
صيدلي سريري بمستشفى الملك حمد الجامعي

بثينة يوسف أحمد عجالن
استشاري صحة عامة و طب عائلة

عامر الدرازي

رئيس قسم التغذية -ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة

استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة بمجمع السلمانية الطبي
في مملكة البحرين

أفنان محمود فريجه
أستاذ الكيمياء الحيوية والمناعة بجامعة البحرين
جرى إعداد هذا الكتاب تحت إشراف:
سلمان الزياني

مريم الهاجري ،الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة ونائب رئيس جمعية

أستاذ الصحة العامة المساعد -كلية الطب و العلوم

السكري البحرينية

الطبية بجامعة الخليج العربي
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مسرد المصطلحات
األنسجة الدهنية – تخزن األنسجة الدهنية الطاقة وتعزل الجسم وتتخمه.

ارتفاع الضغط – المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم .يُعد ارتفاع ضغط الدم
من األمراض الخطيرة ألن األشخاص المصابين بهذه الحالة يكونون أكثر عُرضة

اضطراب نظام القلب – عدم انتظام ضربات القلب.

لإلصابة بأمراض القلب وغيرها من المشكالت الطبية.

جراحة عالج السمنة – تعزز إنقاص الوزن عن طريق تغيير تشريح الجهاز

الفصال العظمي – مرض مزمن ،يُطلق عليه أيضًا مرض المفاصل التنكسية،

الهضمي والحد من كمية الطعام التي يمكن تناولها وهضمها.

ويتسم بالتنكس التدريجي لغضاريف المفاصل ويصيب كبار السن في العموم.

مؤشر كتلة الجسم ( – )BMIصيغة لتحديد السمنة ،حيث يتم قسمة وزن الفرد

شخص آلخر .وتُعرف
المرض غير المع ٍد – مرض غير معدي ال يمكن أن ينتقل من
ٍ

بالكيلو جرام على ارتفاع الفرد بالمتر.

األمراض غير المعدية أيضًا بالحاالت المزمنة وتكون طويلة األجل.
وعادة ً ما تكون نتيجة مجموعة من العوامل الوراثية والفسيولوجية والبيئية

أمراض القلب واألوعية الدموية ( – )CVDأي مرض يصيب القلب أو

والسلوكية.

األوعية الدموية.
السكتة الدماغية – يُطلق عليها أيضًا الحوادث الوعائية الدماغية (.)CVA
األمراض المصاحبة – وجود حالتين أو أكثر من الحاالت الطبية المتزامنة أو

وتُعد السكتة الدماغية من الحاالت الخطيرة التي تهدد الحياة وتحدث نتيجة انقطاع

االعتالالت باإلضافة إلى المرض الذي جرى تشخيصه في البداية.

تدفق الدم إلى إحدى أجزاء الدماغ .وعند حدوث ذلك ،تموت خاليا الدماغ التي
ال يصل إليها األكسجين ويتعين عالج الشخص المصاب بصورةٍ عاجلة.

مرض الشريان التاجي ( – )CADتضيق أو انسداد الشرايين واألوعية التي
تزود القلب باألكسجين والعناصر الغذائية .ويكون ذلك سبب تراكم المواد الدهنية

مرض السكَّري من النوع الثاني – حالة تدريجية تتسم بارتفاع مستويات الجلوكوز

على البطانات الداخلية للشرايين .ويحد االنسداد الناتج من تدفق الدم إلى القلب.

في الدم بسبب نقص األنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدام األنسولين بكفاءة.

وعندما ينقطع تدفق الدم تما ًما ،تكون النتيجة حدوث نوبة قلبية.
خلل شحميات الدم – أي اضطراب أيضي للدهون ينعكس في الدم أو الكوليسترول
أو الدهون الثالثية (الدهون).
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