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جدول 4: قيا�س م�ستوى ال�سكر يف الدم

ح�سب اجلن�س ملن مت فح�سهم

جدول 5: ن�سبة انت�سار ال�سكري بني امل�ساركني

ح�سب طريقة اكت�ساف املر�س واجلن�س

جدول 2: ن�سبة فرط قيا�س �سغط الدم

ح�سب جن�س امل�ساركني 

جدول 3: ن�سبة انت�سار فرط الوزن وال�سمنة بني امل�ساركني

ح�سب اجلن�س * 

جدول 6: ن�سبة انت�سار فرط الكولي�ستريول

يف الدم بني امل�ساركني ح�سب اجلن�س

 Fasting blood
glucose level

Sex  اجلن�س
املجموع

Total
م�ستوى ال�سكر 

ذكريف الدم

 Male 
اأنثى

 Female 
Hyperglycemia

57 93 150
فرط �سكر الدم

11.8% 14.9% 13.5%

Impaired FBS
56 77 133 اختالل �سكر 

%11.5الدم 12.3% 12.0%

Normal
372 454 826

طبيعي
76.7% 72.8% 74.5%

Total
485 624 1109

املجموع
100.0% 100.0% 100.0%

 Method of
detection

Sex  اجلن�س
املجموع

Total
ذكرطريقة الإكت�ساف

 Male 
اأنثى

 Female 
  History of
 diagnosed
diabetes

82 121 203
م�سخ�ص �سابقا

9.5% 13.4% 11.5%

 Newly detected
diabetes

19 31 50
مكت�سف من الدرا�سة

2.2% 3.4% 2.8%

Impaired FBS
45 54 99 اختالل �سكر الدم 

%5.2مكت�سف من الدرا�سة 6.0% 5.6%

Not diabetic
365 437 802 غري م�ساب 

%42.3بال�سكري 48.2% 45.3%

 Status
unknown

352 263 615
احلالة غري معروفة

40.8% 29.0% 34.8%

Total
863 906 1769

املجموع
100.0% 100.0% 100.0%

Sex

ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم

Cholesterol  blood level
املجموع

Total
اجلن�س

مرتفع

High
≥ 5.2 mmol/l

طبيعي  / منخف�س

Low / Normal
< 5.2 mmol/l

   Male
202 288 490

ذكر  
41.2% 58.8% 100.0%

   Female
252 375 627

اأنثى  
40.2% 59.8% 100.0%

  Total
454 663 1117

املجموع  
40.6% 59.4% 100.0%

ال ميار�ص اأي ن�ساط  بدين

 57.1%
 ميار�ص ن�ساط بدين

42.9 %

�سكل 6: ن�سبة ممار�سة الن�ساط البدين اأثناء الفراغ 

 Blood pressure
reading

Sex  اجلن�س    
 Total

املجموع  

قراءة

Male�سغط الدم
ذكر

 Female
اأنثى  

High   
370 305 675

عايل

42.9% 33.7% 38.2%

Normal / low
487 598 1085

طبيعي

56.4% 66.0% 61.3%

Not measured 
6 3 9

مل يقا�ص

0.7% 0.35% 0.5%

Total
863 906 1769

املجموع
100.0% 100.0% 100.0%

Body Mass 
Index

Sex  اجلن�س
املجموع

Total
Maleموؤ�سر كتلة الوزن

ذكر
 Female

اأنثى  

Normal or Low
281 245 526

طبيعي اأو منخف�ص

32.9% 28.6% 30.7%

Overweight
297 267 564

زيادة يف الوزن

34.8% 31.1% 32.9%

Obese
276 346 622

بدانة

32.3% 40.3% 36.3%

Total
854 858 1712

املجموع
100.0% 100.0% 100.0%

* مت اإ�ستبعاد اأربعني اإمراأة حامل 
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�سكل 4: منط تكرار تناول الفاكهة بني امل�ساركني    

جدول 1: توزيع عينة امل�سح الوطني للأمرا�س املزمنة

ح�سب املحافظة  

�سكل 5: منط تكرار تناول اخل�سروات بني امل�ساركني  

اأ�سباب  اأهم  من  املعدية  غري  املزمنة  االأمرا�ص  تعد 

مل  فما  البحرين.   مملكة  يف  والوفاة  ال�سحة  اعتالل 

عليها  ال�سيطرة  واإحكام  االأمرا�ص  لهذه  الت�سدي  يتم 

فاإن اأعبائها املتزايدة �سوف تت�سبب يف املزيد من فقدان 

وا�ستنزافًا  عبئًا  ي�سكل  مما  واالإعاقات  احلياة  �سنوات 

للموارد ال�سحية واملجتمعية.

ويعترب الرت�سد الوبائي للعوامل امل�سببة لهذه االأمرا�ص 

مبا  عليها  وال�سيطرة  الوقاية  برنامج  يف  رئي�سي  مكون 

يقدمه من معلومات مهمة لتخطيط وتقييم فعالية هذا 

الربنامج.

وطنية  بيانات  قاعدة  الإن�ساء  الدرا�سة  هذه  هدفت 

املزمنة يف  لالأمرا�ص  امل�سببة  الكربى  االإختطار  لعوامل 

اململكة كجزء رئي�سي يف برنامج الوقاية وال�سيطرة على 

تلك االأمرا�ص.

�سملت الدرا�سة عينة ع�سوائية من 2037 منزل يحتوي 

ترتاوح  املواطنني  من  اأكرث  اأو  �سخ�ص  على  منها  كل 

اأعمارهم من 20 اإىل 64 �سنة.

من  اختيارهم  مت  الذين  االأ�سخا�ص  مقابلة  متت 

بالتدخني،  يتعلق  ما  يف  �سلوكياتهم  ملعرفة  العينة  هذه 

لبع�ص  الغذائي  والنمط  والفواكه  اخل�سروات  تناول 

االأطعمة،وممار�سة الريا�سة البدنية و�سرية مر�سى داء 

اأخذ  مت  كما  لديهم.   الدم  �سغط  ارتفاع  وداء  ال�سكري 

�سغط  قيا�ص  الطول،  )الوزن،  لهم  الطبيعية  القيا�سات 

الدم( وقيا�سات ن�سب ال�سكر والدهون يف الدم.

وقد اأظهرت الدرا�سة النتائج التالية:

Governorate العدد

Number % املحافظة

Capital 279 13.7 العا�سمة

Muharraq 352 17.3 املحرق

Northern 665 32.6 ال�سمالية

Central 632 31.0 الو�سطى

Southern 109 5.4 اجلنوبية

Total 2037 100.0 املجموع

�سكل1: ن�سبة ال�ستجابة العامة للمقابلة من العينة املختارة يف امل�سح

11.90 %

1.30 %

86.80 %

�سكل 2: معدلت انت�سار تدخني الأنواع املختلفة من التبغ 

�سكل 3: ن�سبة تدخني ال�سجائر وال�سي�سة ح�سب اجلن�س

ال يتناول

5.0 %

 اأقل من 7 اأيام

يف االأ�سبوع

32.0 %

يتناول يوميًا

62.9 %

ال يتناول

5.5 %

يتناول يوميًا

49.6 %
 اأقل من 7 اأيام

يف االأ�سبوع

44.5 %

المقــــدمة 
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مل يتم الو�سول اإليه

�سجائر

�سي�سة

ذكوراإناث
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