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...األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض

:األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض
دراسة أنثروبولوجية ألمراض الدم الوراثية يف اجملتمع العماني
عايدة فؤاد النبالوي و سلطان بن حممد اهلامشي

امللخص
 ويف إطار،حتاول هذه الدراسة رصد أهم املتغريات االجتماعية والثقافية ذات تأثري على احلالة الصحية يف اجملتمع العماني بوجه عام
 وتهدف الدراسة إىل التعرف على األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض من.اإلصابة بأمراض الدم الوراثية على وجه اخلصوص
 والكشف عن بعض العوامل، ورصد أهم املؤشرات الصحية وحجم وانتشار أمراض الدم الوراثية يف السلطنة،حيث املفهوم والرؤى النظرية
ً
 تستند الدراسة على موجهات نظرية.فضال عن رصد أهم الصعوبات اليت تواجه النسق الصحي
،واملسببات ذات طبيعة اجتماعية ثقافية
 هذه الدراسة جتمع بني الطرق الكمية والكيفية، منهجيا.وفرت تفسريات علمية حول تناول األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض
 وانتهت الدراسة إىل أن هناك العديد. مع االستعانة ببعض تقنيات املنهج األنثروبولوجي وأدواته،باستخدام طريقة دراسة اجملتمع احمللي
من األبعاد االجتماعية والثقافية شكلت مسببات وراء اإلصابة بأمراض الدم الوراثية يف اجملتمع العماني كشفت عنها اخلريطة االجتماعية
 وخلصت الدراسة إىل إن هناك فجوة. وبعض األفكار والتصورات الشعبية عن الصحة واملرض، منها زواج األقارب وعادات الطعام،لألمراض
. وبني ما تكشف عنه املؤشرات احلالة الصحية ودالالتها االجتماعية الثقافية،إىل حد ما بني ما تطرحه األسس املعرفية يف النسق الصحي
. زواج األقارب، اخلريطة االجتماعية لألمراض، أمراض الدم الوراثية، األبعاد االجتماعية والثقافية:كلمات مفتاحية

Social and Cultural Dimensions of Genetic Blood Diseases
An Anthropological study in the Omani Society
Aida Fouad Al Niblaoi and Sultan Mohammed Al Hashemi

Abstract
This study attempts to monitor the most important impacts of social and cultural variables on the health
situation in the Omani society in general, and the incidence of hereditary blood disease in particular. The study
aims to identify the social and cultural dimensions of health and disease in terms of concept and theoretical
perspectives; the most important health indicators; the magnitude and spread of hereditary blood diseases in
the Sultanate of Oman; and the disclosure of some of the social and cultural factors, and the difficulties facing
the health pattern. The study relied on some Theoretical frameworks that provided scientific explanations about
addressing the social and cultural dimensions of health and disease. Methodologically, the study was based
on both quantitative and qualitative techniques. The study concluded that there are many social and cultural
dimensions that shaped some of the factors that caused the incidence of hereditary blood disease in the Omani
society. The study concluded that there are many reasons behind genetic blood diseases such as: endogamy and
dietary habits, and some popular perceptions about health and disease. It could be argued that there is a gap
between the foundations of knowledge in the health system, and the health situation indicators of social and
cultural implications.
Keywords: social and cultural dimensions, genetic blood diseases, the social map of the disease, endogamy,
habits and popular perceptions.
32

النبالوي واهلامشي

مقدمة

اجملتمعي األول الذي أجرته دائرة الدراسات والبحوث بوزارة

ً
انطالقا من مسلمة أساسية وهي “أن البعد االجتماعي والثقايف

الصحة عام  ،1995ونشر التقرير عام  ،2000الذي أشار إىل أن من بني
ً
ً
عمانيا دون اخلامسة من العمر مشلهم املسح ()%10
طفال
()6342

باعتباره جممل القوى االجتماعية املوجهة لسلوك الفرد ،واحملددة
ملدى قدرته على الوصول إىل املوارد اليت من شأنها أن تعزز الصحة،
ً
فضال عن مدى التعرض ملخاطر البيئة االجتماعية والثقافية
هذا

منهم مصابون باعتالالت يف تركيب هيموجلوبني الدم املوجود يف
ً
فضال
كريات الدم احلمراء مثل فقر الدم املنجلي ،والثالسيميا .هذا
ً
حامال للمرض
عن األطفال الذين حيملون املرض؛ إذ يولد الطفل

من حوله .فمنذ مطلع مخسينيات القرن املاضي ،ومع تزايد

إذا ورث اجلني املسؤول عن املرض من أحد الوالدين ،بينما ورث

وترية التحديث يف العامل اهتمت األنثروبولوجيا ببحوث توزيعات
ً
اهتماما
األمراض .كما شغلت املتغريات االجتماعية للصحة واملرض

اجلني الطبيعي من اآلخر وال تظهر عليه أعراض املرض ،ويظهر

من أهم حمددات الصحة واملرض“ ،تنامى االهتمام بهذا االجتاه

املرض ويصاب الشخص عندما ينقل اجلني املصاب ألبنائه كما يف

ً
ملحوظا خالل العقود اخلمسة املاضية ،مما أدى إىل ظهور ما يعرف

الثالسيميا ،وفقر الدم املنجلي ،وهذا األمر ميكن جتنبه إذا كان

بعلم األوبئة االجتماعية ،وعلم االجتماع الطيب ،واألنثروبولوجيا

هناك إجراء للفحص اجليين قبل الزواج .ومن املعروف أن حاملي

الطبية ،وعلم النفس الصحي ،والطب النفسي اجلسدي .وقد تزايد

املرض ال تظهر عليهم عالمات املرض ،وهناك دعاوى جادة إلجراء

هذا االهتمام نتيجة ظهور بعض األمراض بني جمموعات اجتماعية

الفحوصات قبل الزواج ،وتقديم االستشارات الوراثية ،وأيضا فحص
دم املواليد مبكراً ملعرفة إذا كانوا حاملني للمرض ،أو مرضى حتى

غريها ،تتباين بصددها إمكانياتهم ملواجهة هذه الضغوطات ،ومن

يسهل متابعتهم (.) Al- Riyami, 2000: 117
انتهت مؤخراً اللجنة الوطنية ألخالقيات البيولوجيا بالتعاون مع

.)& Bindon, 2000: 44

جمموعة التبادل البحثي جبامعة السلطان قابوس إىل أن ( )%60من

ونظراً إىل تفاقم حدة املشكالت الصحية يف جمتمعات العامل

سكان سلطنة عمان حيملون جينات ألمراض الدم الوراثية ،ومن

عامة ،وبلدان العامل الثالث خاصة ،حرص األنثروبولوجيون

ثم نتوقع ارتفاع نسبة اإلصابة هلذه األمراض على املدى البعيد

والسوسيولوجيون على االهتمام باألبعاد االجتماعية والثقافية

( .)www.ohbda.blogspot.com/كما أوضح التقرير الصحي السنوي

للصحة واملرض ،هذا فضال عن جهود منظمة الصحة العاملية .فمن

لعام  2014أن إمجالي أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم بني

خالل مؤمتر الصحة العاملي ( ،)2004متت التوصية بإنشاء جلنة

املرضى من املرتددين على العيادات اخلارجية بلغت ( )356حالة لكل

عاملية للمحددات االجتماعية للصحة يف عام  .2005وتهتم هذه

( 10000من السكان) منهم ( )148ذكور و( )208إناث (وزارة الصحة،

اللجنة بإلقاء الضوء على كيفية توفري نصيب عادل من اخلدمات

 ،)12/8 -9 ،2014وهذه املعدالت تبني مدى خطورة هذه احلالة على
ً
ً
فتيا،
جمتمعا
مستقبل اجملتمع العماني؛ إذ تزداد أهميتها بوصفه

معينة ،إذ تتعرض بعض الفئات االجتماعية لضغوط أكثر من

ثم خيتلف الشعور مبخاطر املرض حسب السياق الثقايف (Dressler

الصحية للسكان ،سواء على مستوى املناطق أم على مستوى
قطاعات اجملتمع املختلفة داخل الدولة (منظمة الصحة العاملية

ً
فضال عن ما تطرحه من أعباء مالية على كاهل الدولة تتمثل يف

 .)7 :2006وهنا ينصب االهتمام على البعد االجتماعي حبسب

توفري الرعاية الصحية الالزمة هلم.

األوضاع االقتصادية واالجتماعية؛ ومن ثم دراسة الفرص املتاحة

ويف إطار عدم قدرة الطب احلديث على إجياد عالج ناجح ألمراض

لتغيري الوضع الراهن من خالل مجلة تدخالت ،خاصة يف إطار

الدم الوراثية ،جيعل العالج والعناية مبرضى األمراض الوراثية

الشراكة اجلديدة بني القطاعني العام واخلاص ومنظمات القطاع

عامة باهظ التكاليف سواء بالنسبة للنظام الصحي أم األسرة

األهلي ( .)Wilkinson, 1999 :4

لرعايتها ألطفاهلا ،باإلضافة إىل زيادة العبء االجتماعي والنفسي،

ويف إطار هذا االهتمام ،سوف تسعى هذه الدراسة إىل االقرتاب

والتخوف من الوصمة االجتماعية .وهذا األمر يتطلب برامج

من احلالة الصحية بوجه عام ،وأمراض الدم الوراثية على وجه

وقائية خاصة للفئات أو اجملتمعات عالية اخلطر لالعتالالت

اخلصوص يف سياق اجملتمع العماني .بداية فقد أشار تقرير التنمية

الوراثية سواء للمعرفة بطبيعة هذه األمراض والوعي مبسبباتها

البشرية (عمان  )2003إىل أن الصحة من املؤشرات املهمة وثيقة
الصلة بالتنمية البشرية ،ومكون رئيس من مكوناتها؛ هذا نظراً

وعوامل اخلطورة ،أم أماكن احلصول على اخلدمة ،خاصة يف حاالت
الفحص اجليين واملشورة قبل الزواج.

الرتباط الصحة ببناء القدرات البشرية وتوظيفها .وقد مشل

حتاول هذه الدراسة رصد أهم املتغريات االجتماعية والثقافية

التقرير الكثري من املؤشرات العامة الداعمة للصحة مبفهومها

الفاعلة ،ذات تأثري على احلالة الصحية يف اجملتمع العماني بوجه

العام ،سواء يف مستوى املعيشة ،أم نوعية احلياة .كما تضمن التقرير

عام ،ويف إطار اإلصابة بأمراض الدم الوراثية على وجه اخلصوص.

مؤشرات صحية على درجة كبرية من األهمية يف دليل الفقر

وهنا نقرتب من ميدان الصحة العامة ( ،)Public Hygieneالذي

البشري تتعلق مبستوى اخلدمات الصحية املتوفرة ،والفئات اليت

يهتم باألمراض ذات الطبيعة االجتماعية والثقافية ،مبعنى

ال يتوفر لديها مياه مأمونة ،واألطفال دون سن اخلامسة ناقصي

األمراض الواسعة االنتشار يف سياق اجتماعي معني ،اليت يتطلب

الوزن ( وزارة االقتصاد الوطين.)107 :2003 ،

القضاء عليها ومكافحتها إمكانيات تتجاوز حدود الطاقات الفردية؛

يف هذا السياق ،سوف يتم تناول موضوع األبعاد االجتماعية

إذ إن برامج الصحة العامة مبفردها ال تستطيع حتسني القوى

والثقافية ألمراض الدم الوراثية ،فمن خالل نتائج املسح الصحي

االجتماعية؛ لذا تتبلور مشكلة الدراسة يف تساؤل رئيس وهو «ما
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األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض...

األبعاد االجتماعية والثقافية املرتبطة بأمراض الدم الوراثية يف

أمناط احلياة اليومية املستحدثة.

اجملتمع العماني؟ وما أهم التحديات اليت تواجه النظام الصحي

تشمل هذه الدراسة أربعة حماور :تناول احملور األول األبعاد

وآليات مواجهتها؟ .وملعاجلة هذا املوضوع تطرح الدراسة األسئلة

االجتماعية والثقافية للصحة واملرض من حيث املفهوم والرؤى

اآلتية:
 -1ما األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض(املفهوم والرؤى

النظرية .واحملور الثاني نستعرض من خالله أهم املؤشرات
الصحية ،وتطور معدالت أكثر أمناط أمراض الدم الوراثية انتشاراً

النظرية)؟

يف السلطنة .أما احملور الثالث ،فيقرتب من الواقع يف رصد أهم األبعاد

 -2ما املؤشرات الصحية على مدى انتشار أمراض الدم الوراثية يف

االجتماعية الثقافية املرتبطة بأمراض الدم الوراثية وما يرتبط

السلطنة؟

بها من مشكالت صحية .واحملور الرابع ،يتضمن أهم التحديات اليت

 -3ما األبعاد االجتماعية والثقافية املرتبطة بأمراض الدم

تواجه النسق الصحي يف التعامل مع أمراض الدم الوراثية .وتنتهي
ً
الدراسة خبالصة مشلت تصوراً
مقرتحا حلل املشكالت الصحية

 -4ما التحديات اليت تواجه النسق الصحي يف التعامل مع أمراض

املرتبطة مبوضوع الدراسة يف إطار خصوصية اجملتمع العماني.

الوراثية؟
الدم الوراثية وآليات مواجهتها؟
ويف حماولة لإلجابة عن األسئلة السابقة فقد مت االستفادة من:

ً
أوال :األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض :رؤية

 -تراث العلم االجتماعي املتوفر يف األدبيات العلمية حول الظاهرة.

نظرية

 -استخالص مضامني بعض النصوص التشريعية اخلاصة بالنظام

ً
ً
ً
ثقافيا ،ميكن
اجتماعيا
نسقا
بالنظر مليدان الصحة بوصفه
اإلفادة من مفهوم التغري االجتماعي يف الكشف عن مالمح التغري

األساسي للدولة ،والسياسات السكانية ،والسياسات الصحية.
ً
فضال عن التقارير
 -نتائج املسوح الوطنية املرتبطة بالصحة،

االجتماعي والثقايف يف جمال الصحة واملرض (اجلوهري وآخرون،

الرمسية املنشورة ،وال سيما من منظمة الصحة العاملية ،ووزارة

 .)15-7 :2001وللوقوف على طبيعة النسق وديناميته نبدأ بعرض

الصحة بسلطنة عمان ،وتقارير التنمية البشرية الوطنية.

مفهوم األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض من منظور

 -إجراء دراسة ميدانية جتمع بني الطرق الكمية والكيفية

علم االجتماع واألنثروبولوجيا ،وأهم املوجهات النظرية يف دراسة
ً
فضال عن عرض بعض أدبيات الرتاث العلمي حول
الصحة واملرض،

تقنيات املنهج األنثروبولوجي وأدواته يف إطار املشاهدة واملالحظة

القضية حمور الدراسة.

واملقابلة.
ونظراً إىل وجود خربة سابقة يف استخدام بعض تقنيات املنهج

 -1مفهوم األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض:

االنثربولوجي وأدواته ،توفرت إمكانية استخدام مدخل ““R.A.P

من األهمية حتديد مفهوم للصحة بصفتها قضية اجتماعية

طرق التقييم السريع  .Rapid Assessment Proceduresومن

ثقافية ،يساعد هذا املفهوم على قياس احلالة الصحية ،وحتديد

خالله مت إجراء ما يلي:

املؤشرات املطلوبة لرسم اخلريطة الصحية يف اجملتمع؛ بهدف زيادة

 -1زيارات ميدانية لألسر اليت مت اختيارها للدراسة امليدانية،

مدخالت التنمية الصحية ،ورفع كفاءتها وكفايتها .وقد اعتمدت

حسب شروط حمددة منها إصابة أحد أفرادها بأمراض الدم

دول العامل يف ميثاق منظمة الصحة العاملية على مفهوم شامل

الوراثية ،مع اختالف نوع املرض ،واجلنس والعمر .وقد ساعد

للصحة هو“ :أنها حالة من اكتمال الرفاهية البدنية والعقلية

جمموعة من طالب قسم علم االجتماع والعمل االجتماعي جبامعة

واالجتماعية وليست جمرد السالمة من املرض واإلعاقة“ .ويالحظ

السلطان قابوس يف مجع املادة امليدانية.

احتواء مفهوم الصحة على عدد كبري من األبعاد واملدخالت،

 -2زيارات ميدانية لعدد من املستشفيات واملراكز الصحية على

ويعكس يف الوقت نفسه مدى ارتباط الصحة باملرجعية التنموية

اختالف مستويات الرعاية الصحية املقدمة ،يف إطار حمافظة

واالجتماعية الثقافية ،هذا إىل جانب احتواء املفهوم على حياة

مسقط وحمافظة الباطنة جنوب.

اإلنسان يف مراحلها العمرية املختلفة (دورة حياة اإلنسان) (منظمة

 -3غطت الدراسة ( )25أسرة معيشية تنتمي ملناطق خمتلفة يف
ً
فضال
عدد من احملافظات (مسقط ،والباطنة جنوب ،والداخلية)،

الصحة العاملية.) 9 :2005 ،
ينظر إىل الصحة من املنظور السوسيولوجي بوصفها نظاماً
ً
ً
ثقافيا؛ أي جمموعة من املؤسسات النظامية اليت
اجتماعيا

تعرف األبعاد االجتماعية والثقافية ألمراض
يف هذه الدراسة
َّ

تستهدف إشباع احتياجات الناس؛ ومن ثم احملافظة على الصحة

الدم الوراثية بأنها مجلة املسببات والعوامل اليت ساعدت على

ومقاومة املرض (اجلوهري وآخرون .)5 :2001 ،ويف هذا اإلطار،

أمراض الدم الوراثية يف سياق اجملتمع العماني منها

طرح تعريف جديد للصحة يشمل جمموعة جوانب حياة الشخص
ً
حمال للدراسة ،إىل
وبيئته االجتماعية؛ إذ أصبحت بيئة اإلنسان

باستخدام طريقة دراسة اجملتمع احمللي ،مع االستعانة ببعض

عن مقابلة عدد من االختصاصني يف جمال التغذية وأمراض الدم.

انتشار

اخلريطة االجتماعية لتوزيع األمراض عامة وأمراض الدم
ً
فضال عن السياق االجتماعي والثقايف املتمثل
الوراثية خاصة ،هذا

جانب حالة الفرد الفسيولوجية .وهذا التوجه يعين ضمنا الوقاية

يف زواج األقارب ،والتصورات الشعبية عن الصحة واملرض ،وبعض

من املرض قبل العالج .وبفضل هذا التغري يف الوعي العام لتعريف

العادات االجتماعية مثل عادات الطعام وآداب املائدة ،وخماطر

الصحة ،مت حتفيز القائمني على التخطيط الصحي للتحول من
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النبالوي واهلامشي

الرتكيز على املرض إىل اجتاه احلفاظ على الصحة (مسيث:1992 ،

الواليات املتحدة األمريكية .إذ إن الفجوة الواسعة يف توزيع الثروة

.)642 - 461
ً
ووفقا هلذا التعريف ،خيتلف مفهوم الصحة من ثقافة إىل أخرى،

يتضاءل معها الرتابط االجتماعي؛ ّ
مما يؤدي إىل وجود صعوبات يف

مواجهة التحديات واملخاطر املرتبطة بالصحة (Giddens, 2005 :

حيث يرتبط بالظروف والعناصر االجتماعية الثقافية اليت تشكل

.(275ويف هذا السياق ،حدد ويلكنسون بعض العوامل االجتماعية

بيئة الفرد ،وتكون مفهومه جتاه منوه وعالقته بالعامل احمليط به،

اليت تسهم يف صحة اجملتمع ،وذكر منها :قوة االتصال االجتماعي،

وباآلخرين أيضا ( .)Giddens, 2005: 279كما أن معايري الصحة

والرتابط االجتماعي بني اجملتمعات احمللية ،والدعم االجتماعي،

ومفاهيمها تتباين ليس جغرافيا وثقافيا فحسب بل تارخييا أيضا،

واإلحساس باألمن ( .)Ibid, 2005 :279إىل جانب ذلك ،أمجع العديد

حيث تتحول مبرور الزمن استجابة للتغري الذي يطرأ على أمناط

من الباحثني على أن هناك مجلة أبعاد مادية واجتماعية ثقافية

احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك على نظم

ذات تأثري على صحة اإلنسان.
وبناء على ما تقدمُ ،ت ُّ
عد األبعاد االجتماعية والثقافية يف دراسة
ً
الصحة واملرض أمراً
ضروريا؛ للوقوف على أهم املمارسات اخلاصة

عمليات التحديث املستمرة .لذا قد تتعثر جهود التنمية الصحية

بالسكان يف مواجهة املرض .فمن خالل حتليل عالقات القوة

يف بلدان العامل الثالث؛ بسبب اغرتاب األنساق الطبية الرمسية عن

االجتماعية داخل اجملتمع نصل إىل كيفية إنتاج املعرفة الطبية،
ً
أيضا (مسيث .)146 :1992 ،وهذا ما
مع كون رموز العالج قوة

الرعاية الصحية السائدة ومستوياتها يف كل بيئة .إذ إن أنواع املرض
وأمناط الوفيات اليت ترجع ألسباب مرضية قد تغريت بفضل

ثقافات تلك اجملتمعات ( اجلوهري وآخرون.)20 -5 :2001 ،
ً
يف هذا السياق ،شاع استخدام مفهوم املرض ( )Illnessوفقا لألبعاد

سيتضح يف بعض الرؤى النظرية ،اليت اهتمت بطرح تفسريات

االجتماعية الثقافية ،مبعنى مجلة اإلدراكات احلسية واخلربات

اجتماعية ثقافية يف تناول قضية الصحة واملرض.

اليت تشكل األبعاد املعرفية والرمزية للمرض (مسيث.)148 :1992 ،
وهنا يتضمن مفهوم املرض دراسة شبكة العالقات االجتماعية

 -2املوجهات النظرية:

اليت تؤدي إىل ظهور أشكال من املرض ،وتوزيعاتها داخل اجملتمع،

هناك بعض األطر النظرية اليت وفرت تفسريات علمية يف إطار

كما يركز على األنساق االجتماعية ،وبناءات القوة واملعاني واآلثار

تناول قضية األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض ،من

االجتماعية له .إذ توجد يف كل جمتمع جمموعة من القواعد

أهمها:

لرتمجة اإلشارات إىل أعراض لتحديد املرض؛ ومن ثم أمناط العالج.

أ -املدخل اإليكولوجي:

فدور القوى االجتماعية ال يتوقف فقط على تشخيص املرض ،بل

ً
ً
ً
مهما يف األنثروبولوجيا
نظريا
اجتاها
يأتي املدخل اإليكولوجي

يتعدى إىل إمكانية احلصول على خمتلف أنواع العالج ،واالهتمام

الطبية ،ويبحث يف الظروف البيئية واملناخية ،وتأثريها

بنوعية املعاجلني بالنسبة ملختلف قطاعات السكان.

على اإلنسان وأساليب تكيفه حياهلا .كما ميتد اهتمام املدخل

تبعا لذلك يتم تفسري مفهوم املرض وفق املنظور الثقايف املقارن،

اإليكولوجي إىل الروابط القائمة بني النسق اإليكولوجي وخمتلف

وفيه تعد الفئة االجتماعية الثقافية وحدة التحليل األساسية.

النظم واألنساق االجتماعية األخرى؛ لذا ينظر إىل الصحة واملرض

هذا مع دراسة املعتقدات املتعلقة حبدوث املرض ،وما يرتبط بها

على أنها انعكاس للعالقات القائمة بني السكان وموطن اإلقامة
ً
أيضا؛ أي
والسكن ،وأشكال احلياة ،ومكونات البيئة الطبيعية

العمليات االجتماعية العالجية يف اجملتمعات التقليدية؛ بهدف

أنها شكل من أشكال التوافق البيئي ،يقوم به البشر يف تفاعلهم

إجراء مقارنات بينها .وهنا يتم الرتكيز على املعاني اليت يفسر بها

مع البيئة شأنهم يف ذلك شأن الكائنات احلية األخرى ،وما قد

أعضاء اجملتمع أمناط املشكالت املرضية (بشاي.)35 :2001 ،

يرتتب عن هذا التفاعل من تغريات سريعة تتعرض هلا اجملتمعات

وقد أسهم الكثري من الباحثني يف لفت االنتباه حنو دراسة األبعاد

اإلنسانية خاصة التقليدية (عبد العاطي.)138 :2000 ،

االجتماعية والثقافية للصحة واملرض ،وأشاروا إىل دور الرتابط

كما أكدت اإليكولوجيا البشرية أن مجلة التدخالت اإلنسانية

االجتماعي يف حتسني املستوي الصحي .لقد نّ
بي ريتشارد ويلكنسون

ينبغي أن تؤخذ يف النظر ملا يرتتب عليها من آثار متنوعة

أن أكثر املناطق صحة يف العامل ليست أكثرها غنى ،ولكنها جمتمعات

وبعيدة املدى على كل أجزاء النظام البيئي املوجود فيه اإلنسان

فيها أفضل توزيع للدخل يؤدي إىل مستويات عالية من التضامن

(تورين .)389: 1992،وهذا من شأنه أن يؤثر على احلالة الصحية.

االجتماعي؛ ومن ثم صحة أفضل للمواطنني .وقد أكد العديد من

وبذلك فإن املدخل اإليكولوجي يهتم بتوضيح دور الظروف

املسوح الوطنية يف مناطق خمتلفة من العامل على أن هناك عالقة

البيئية واالجتماعي الثقافية بوصفها إحدى مسببات املرض،

واضحة بني معدالت الوفيات وأمناط توزيع الدخل .وبذلك فإن

ومدى انتشاره ،ومعدل تزايد أمراض معينة يف ظروف بيئية

ثروة األمم ال ترتجم بالضرورة إلي صحة أفضل للسكان؛ فاألمر

حمددة.

مرتبط بتوفر مدخالت جيدة يف جمال الصحة ،فبلدان مثل اليابان

ب -املدخل الوظيفي احملدث:

والسويد تعد من أكثر اجملتمعات عدالة يف العامل  -وفق مؤشرات

يهتم هذا املدخل باإلجابة على تساؤل مهم يتعلق مبدى
ً
أسبابا أساسية
إمكانية اعتبار الظروف االجتماعية والثقافية

مقارنة مبواطين بلدان لديها فجوة بني األغنياء والفقراء مثل

أو مساعدة لإلصابة باألمراض .كما أمكن االستفادة من املفاهيم

من أمناط السلوك واجتاهات مصاحبة للمرض ،أو مبعنى آخر:

توزيع الدخل ،لذا يتمتع املواطن فيها مبعدالت عالية من الصحة،
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السوسيولوجية لتشخيص حالة املرض ،بوصفه مشكلة اجتماعية

 -3قراءة يف أدبيات األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض:

ثقافية وفق بعض الرؤى النظرية ،ولكنها ال تعد مبفردها كافية

شهدت التسعينات اهتماما واضحا بالكشف عن األبعاد االجتماعية

لتفسري العالقة بني بعض األمراض وبعض الظروف االجتماعية

والثقافية للصحة واملرض ،فقد سعت دراسة ( McElroy )1990إىل

الثقافية ،مثل اإلحساس باألمان ،ومفهوم العزلة ،والتناقض بني

الكشف عن أهمية املتغريات االجتماعية والثقافية يف العلوم الطبية

مستوى الطموح واإلمكانيات املتاحة (اجلوهري وآخرون:2001 ،

ملا هلا من أهمية يف الكشف عن كافة األبعاد احمليطة مبفهوم الصحة

.)15

واملرض ،وذلك بوصفه َّ
رد فعل ملا أشار إليه النقاد إىل أن الدراسات

وقد أسهم هذا املدخل يف وجود رؤية جديدة تسعى إلجياد تكامل

البيولوجية يف دراستها للصحة واملرض تتجاهل دور األنظمة

وظيفي بني مكونات أنساق الرعاية الصحية داخل النسيج الثقايف
ً
أيضا (بشاي،
للمجتمع ،ومنظماته االجتماعية ،ونسقه السياسي

االجتماعية والسياسية ،مما فتح اجملال أمام ختصصات تعنى
بالبيولوجيا الثقافية والسلوكية ،ومن ثم طرحت مناذج لدراسة

 .)32 :2001كما يهتم هذا املدخل بدراسة العالقة بني الثقافة

البيولوجيا الثقافية تهتم بصحة اإلنسان وآليات تكيفه مع املرض.

والصحة واملرض ،ال سيما فيما يتعلق بالتداوي الشعيب واملعاجلني

ويف هذا السياق ،هدفت دراسة إبراهيم ( )1998إىل إلقاء الضوء

التقليديني ،والبناء الثقايف الصحي الذي يقوم عليه (عبد العزيز،
ً
جنبا
 .)51 :2001ومن هنا ،أصبح املدخل الوظيفي احملدث يعمل

على اإلطار االجتماعي لإلصابة بأمراض الكبد من خالل الكشف
عن األهمية االجتماعية هلا ومدى حدوثها وانتشارها بني أفراد

إىل جنب مع مدخل التفاعلية الرمزية يف دراسة أنساق الرعاية
ً
أيضا استخدام منهج اجملتمع احمللي؛ لكونه
الصحية .كما يفضل

األمراض االجتماعية والنفسية ذات العواقب الوخيمة واملشكالت

يركز على تصورات اجملتمع عن املرض وأسبابه وعالجه ،ودور

املتنوعة لألفراد واجملتمع بشكل عام .كما ينتشر املرض بني سكان

املعاجلني الشعبيني ،والعالقة بني تصورات املرض والكون .ويف هذا

املناطق الريفية واحلضرية وبني األفراد ذوي املستويات التعليمية

اإلطار ،حدث تطابق بني “املمارسات املرتبطة باملعتقدات الصحية“

املتنوعة ،بينما متيل لالتساع لدى سكان الريف واملناطق اهلامشية

و“جوانب أخرى للثقافة والتنظيم االجتماعي“  .وقد أسهمت بعض

باحلضر؛ نظرا ملا تتسم به هذه املناطق خبصائص طبيعية

الدراسات اليت تبنت هذا املنظور يف منو اجتاه النسبية الثقافية

واجتماعية معينة يسودها نسق قيمي يتضمن العديد من املفاهيم

حول املمارسات الصحية للشعوب األخرى (بشاي.)32 :2001 ،

والتصورات الشعبية اخلاصة باملرض وبعض العادات االجتماعية

ومن ثم ميكن النظر إىل بعض أمراض الدم الوراثية،من حيث مدى

اجملتمع ،وانتهت الدراسة إىل أن مرض الكبد الفريوسي يعد من

اليت تساعد على انتشار املرض.

ارتباطها بالسياق االجتماعي والثقايف من خالل األفكار والتصورات

كما سعت دراسة ( Dressler & Bindon (2000إىل اقرتاح مناذج

الشعبية حول الصحة واملرض ،وبعض العادات االجتماعية خاصة
ً
فضال عن خماطر أمناط احلياة اليومية
عادات الطعام وآداب املائدة،

للفروق الفردية حبسب الضغوط االجتماعية يف إطار حبث املخاطر

واملستحدثة.

املتباينة للمرض داخل سياقات ثقافية معينة .وخلصت الدراسة
ً
أسبابا جيدة وراء الضغوط االجتماعية ساهمت يف
إىل أن هناك

جـ -املدخل النفسي االجتماعي:

وجود ارتباط بني التوافق الثقايف وضغط الدم جيب أن يكون على

يهتم املدخل النفسي االجتماعي بالنظر إىل املؤسسات الطبية

هيئة منحنى وغري خطي .وهذا يتطلب البعد عن منوذج االحندار

بوصفها تنظيمات اجتماعية ،تليب حاجات املستفيدين ودوافعهم.

اخلطي املعتاد .وعليه نتوقع وجود عالقة عكسية بني التوافق

حتى انصب االهتمام على استجابة املرضى للرعاية الصحية

الثقايف وضغط الدم حيث يقل كلما ازداد التوافق الثقايف.

املقدمة من خالل مؤسساتها ،وعالقة املرضى بأفراد النسق الطيب

أجري أول مسح وطين ( )2000على املستوى احمللي يف السلطنة

الرمسي .كما ركز على العدالة االجتماعية يف عالقتها باستجابة

واملنطقة العربية ألمراض الدم الوراثية والتشوهات اخللقية عام
 ،1995بوصفه جزءاً من دراسة حول صحة األسرة العمانية ،وهو

بني تكلفة اخلدمة الطبية واملكانة االجتماعية االقتصادية

مشروع مشرتك بني دول جملس التعاون اخلليجي حتت مسمى

للمرضى (عبد العزيز.)45 :2001 ،
ويف إطار دراسة تنظيمات الرعاية الصحية لتكلفة تقديم اخلدمة،

دراسة صحة األسرة اخلليجية .ويهدف املسح إىل تقدير معدالت
ً
شيوعا بني األطفال العمانيني
انتشار أمراض الدم الوراثية األكثر

طرح مفهوم جديد للرعاية الصحية واخلدمات الصحية اجملتمعية،

األقل من  5سنوات ،وذلك من أجل إمداد املخططني ومتخذي

حيث تقوم فكرة الرعاية الصحية على أساس أنها خدمة جيب أن
ً
ً
تبعا لدرجة الرفاهية
تبعا للحاجة إليها ،وليس
تنتشر بني األفراد

القرار باملعلومات املناسبة لوضع السياسات الصحية ،وختطيط
وتقييم الربامج الصحية بصورة دقيقة وعلمية .ولقد أوضحت

املطلوبة ،أو املكانة االجتماعية اليت مينحها التعليم ،أو االنتماء

نتائج املسح الوطين أن اإلصابة باعتالالت الدم الوراثية يف عمان

جلماعات معينة .أما مفهوم اخلدمات الصحية اجملتمعية ،فيقصد

تسجل ( )%6بالنسبة ملعدل انتشار أمراض اخلاليا املنجلية ،يف حني

بها تقديم الرعاية الصحية العالجية جلميع األفراد يف اجملتمع،

بلغ معدل انتشار الثالسيميا بيتا ( .)%2ومعدل انتشار فقر الدم

طوال الوقت ودون انقطاع ،ويف أفضل مستوى .وهذا يستلزم

(نقص اخلمرية) ( )%25بني الذكور و( )%10بني اإلناث .وقد سجل

تقسيم هذه الرعاية وتنظيمها عرب مستويات حملية وشعبية

املسح (يف إطار العينة) النسبة الكلية لزواج األقارب حبوالي ()%58

وإقليمية ،وقطاعات سكانية أيضا(عبد العزيز.)49 :2001 ،

منهم ( )%34زجيات يف إطار القرابة املباشرة (أوالد العم واخلال)

األفراد للرعاية الطبية اليت تقدمها التنظيمات الصحية ،والعالقة
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و( )%23يف القرابة البعيدة (.)Al-Riyami, 2000: 47-49

األمراض الوراثية واملعدية يف الفرقة بني الزوجني من وجهة

وعن دور النسق القرابي يف دعم التقارب يف عملية الزواج وتأثريه

نظر فقهية مقارنة ،وخلصت الدراسة إىل أن الشريعة اإلسالمية

على اإلصابة باألمراض الوراثية ،انتهت دراسة (Blauhut )2007

تتميز باملرونة والقدرة على معاجلة القضايا املستجدة بال إفراط

و  Sutterlütyإىل أن توجهات أعضاء اجلماعة القرابية والعرقية

وال تفريط ،فحرصت الشريعة على املوازنة بني املصاحل واملفاسد،

حنو الزواج الداخلي واسعة االنتشار ،مما ترتب عليه تأثريات
ً
ايضا ،هدفت
صحية واجتماعية واسعة املدى .ويف هذا اإلطار

وحتقيق األصلح للفرد وللمجتمع ،وحل كافة املشكالت اليت تواجهه
يف مجيع شؤون حياته .وهنا جيوز لولي األمر إصدار قانون يلزم
ً
شرطا
فيه كل املتقدمني للزواج إلجراء الفحص الطيب ،وجعله

دراسة خان ( )2007إىل الكشف عن املخاطر الوراثية لزواج األقارب.
ً
أسبابا متنوعة وعوامل مؤثرة يف ميول
وخلصت إىل أن هناك

إلمتام العقد .فلقد أثبتت الدراسات احلديثة يف علم الوراثة أن

بعض الشباب لزواج األقارب ،فمنها عوامل اجتماعية واقتصادية

لزواج األقارب عالقة باألمراض الوراثية ،وأكدت الدراسة أن تكرار

وبيئية وثقافية وغريها .منها العادات والتقاليد ،وذلك للمحافظة

هذا النوع من الزواج يزيد فرص انتقال األمراض الوراثية وتفشيها

على الثروة واملرياث ،وتزداد قوة هذه العوامل مع تدني مستوى
ً
أحيانا من فرص
التعليم .كما أن الزواج من داخل األسرة قد يزيد

يف العائلة ،ويضعف النسل مع تعاقب األجيال .ويعترب وجود املرض
الوراثي يف أحد الزوجني عيبا يفرق به بينهما بشروط وضوابط.

إجناب أطفال يعانون من األمراض واإلعاقات ،وذلك بسبب تزايد

وذلك ملا يف األمراض الوراثية من خطر يهدد بهدم ضرورة من

احتماالت انتقال العوامل الوراثية اليت بها خلل إىل األبناء .وقد
أشارت الدراسة إىل أن أكثر أمراض الدم الوراثية خطورة وانتشاراً

الضروريات اخلمس للحياة اإلنسانية وهي النسل.
ومؤخراً ،انتهى فريق حبثي من مستشفى جامعة السلطان قابوس

يف سلطنة عمان وهي :فقر الدم املنجلي ،ومرض ثالسيميا الدم،

من إجراء دراسة حتليلية للرتكيبة اجلينية ملرض ثالسيميا ألفا

ومرض نقص اخلمرية الفولي.

يف سلطنة عمان ،وأثرها اإلكلينيكي على مرضي الثالسيميا (باء)

أما املسح الصحي الوطين ( )2008فيهدف إىل التعرف على املعارف

وفقر الدم املنجلي .وقد مت نشر نتائج هذه الدراسة يف اجمللة

واالجتاهات حول التشوهات اخللقية واالعتالالت الوراثية حتى

الدولية ملخترب أمراض الدم يف عام International Journal of( 2014

يتسنى تغيريها على األمد البعيد للتخفيف من املشكالت املتعلقة

 .)Laboratory Hematologyوتعد هذه الدراسة أول دراسة دقيقة

بأمراض الدم الوراثية والتشوهات اخللقية .وانتهت نتائج املسح

يف السلطنة حتديدا ملعرفة الرتكيبة اجلينية يف عمان ،وحتديد
نوعيتها .وهذا بسبب كون هذا املرض منتشراً يف السلطنة .وتكمن

إىل أن نصف عينة الدراسة يف إطار زواج األقارب ،وقد أظهر أفراد
ً
ً
ّ
ويعدونه جيداً مبعدل
واضحا لظاهرة زواج األقارب،
قبوال
العينة

أهمية هذه الدراسة يف رصد أنواع الطفرات اجلينية ملرض ألفا

ثالث أرباع العينة ،وعلى الرغم من ذلك جاءت أسباب اإلصابة

ثالسيميا وارتباطها بأمراض الدم الوراثية املنتشرة يف السلطنة

بالتشوهات اخللقية تتعلق بزواج األقارب بنسبة ( ،)%73.7وكان

مثل بيتا ثالسيميا وفقر الدم املنجلي ،وذلك من أجل إمكانية
ً
فضال عن تقديم النصح
تشخيص حاالت الثالسيميا “ألفا“،

جاءت استجابتهم حنو أهمية التفكري يف االختبار اجليين قبل الزواج

واملشورة قبل الزواج .وقد هدفت الدراسة إىل تشخيص سبب وجود

بنسبة ( .)%88أما الفئات اليت جيب توعيتها من األمراض الوراثية

فقر الدم احلاد مع عدم وجود سبب ،كنقص يف الغذاء ،أو وجود

والتشوهات اخللقية من وجهة نظرهم فجاءت يف مقدمتها الشباب

الثالسيميا.

املقبل على الزواج ( ،)%70ومن املهم تثقيف املراهقني (،)%88

وأجريت هذه الدراسة على حوالي  8000عينة حبل سري من

وتوفري معلومات حول أسباب األمراض الوراثية ( ،)%67والفحص

االطفال حديثي الوالدة املولودين مبستشفى اجلامعة ومستشفى

اجليين قبل الزواج واحلمل ( .)%70وقد جاء الفحص اجليين

صحار .وقد مت حتليل اهليموجلوبني يف هذه العينة ،وأوضحت

قبل الزواج ضروريا ملعرفة ما إذا كان الشخص حيمل أي جينيات

النتائج أن نسبة العينات الطبيعية بلغت  . %46,3كما أسفرت

ألمراض وراثية .وأشار ما يقرب من ( )%36إىل أنه ال جدوى من

الدراسة عن حتديد ومعرفة أنواع الطفرات اجلينية ملرض ألفا

اإلجراءات الوقائية من اإلصابة باألمراض الوراثية (Directorate

ثالسيميا ،ونسبة انتشارها ومدى تأثريها على أمراض الدم

.)of Research and Studies, 2008: 137- 140

الوراثية األخرى يف السلطنة.

أما دراسة ( Nagaraj& Others, (2008فتهدف إىل الكشف عن

وقد ساعدت نتائج هذه الدراسة األطباء املتخصصني يف أمراض الدم

الفروق بني اجلنسني يف الوفيات يف ماليزيا عرب فرتات زمنية .إذ

الوراثية يف تشخيص األمراض بشكل دقيق لفهم طبيعة أعراض

أظهرت الدراسة أن هناك فروقا ثابتة بني اجلنسني عرب الزمن

األمراض املختلفة اليت يوثر عليها مرض ألفا ثالسيميا ،ومن ثم

ولكنها اتسعت عند املالويني واهلنود ،وضاقت عند الصينيني،

معرفة وحتديد املصاب بالثالسيميا سواء ألفا أو البيتا .ففي حالة

واألكثر أهمية أنها اتسعت بشكل كبري عند الشباب .كما أن حتليل

إصابة الشخص بهذا املرض ،فمن الضروري أن يعرف الطبيب املعاجل
ً
حجما من املعتاد ،فقد
بأن هذا املريض لديه كريات دم محراء أقل

تعامال مع السلوكيات اخلطرة ،إال أن هذه األسباب ختتلف عرب

يلتبس على الطبيب ويظن أن املريض مصاب بنقص احلديد،

اجملموعات العرقية.

بينما هو يعاني من الثالسيميا ،وعالج كال املشكلتني خمتلف ففي

ويف سياق أخر ،هدفت دراسة موسي ( )2013إىل التعرف على دور

حال إعطاء أقراص احلديد ملرضى الثالسيميا ،فإن ذلك غري مفيد

مصدر معلوماتهم عن األمراض الوراثية من وسائل اإلعالم .وقد

األسباب األساسية للوفاة كشفت أن الشباب من الذكور كانوا أكثر
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بل قد يكون مضراً.

السلطنة.

وعلى جانب أخر ،ساهمت هذه الدراسة يف إجياد اسرتاتيجية

ً
ثانيا :مؤشرات احلالة الصحية وأمراض الدم الوراثية يف

السلطنة

للفحص اجليين تناسب الطفرات اجلينية املوجودة لدى العمانيني.
ً
أيضا يف توفري قاعدة بيانات ألنواع الطفرات اجلينية
كما ساعدت
ً
مستقبال توسيع
ملرض ألفا ثالسيميا .ويعتزم الفريق البحثي

يشمل هذا احملور موضوعني هما :مؤشرات احلالة الصحية بوجه

نطاق البحث ليشمل كافة مناطق السلطنة لتحديد نسبة انتشار

عام يف السلطنة مع اإلشارة إىل بيان وضع السلطنة يف إطار دول
ً
فضال عن املؤشرات الصحية املرتبطة
جملس التعاون اخلليجي،

مرض ألفا ثالسيميا .والرتكيز على وجود قاعدة بيانات للطفرات

بأمراض الدم الوراثية .أما الثاني فيعرض جملموعة أمراض الدم
الوراثية األكثر انتشاراً يف سياق اجملتمع العماني وتطور معدالتها.

يف وضع طرق واسرتاتيجيات جديدة لتحليلها بأسرع وقت وبدقة

 -1مؤشرات احلالة الصحية:

أكرب (.)/https://home.trc.gov.om/arabic/tabid/1035

ميكن رصد أهم مؤشرات احلالة الصحية يف السلطنة من واقع

اجلينية الشائعة ألمراض الدم الوراثية لدى العمانيني واستخدامها

ً
فضال عن ما تقدم ،هناك مسوح وطنية نوعية يف السلطنة ( Rajab

التقرير الصحي السنوي لعام  ،2014بداية ميكن إلقاء الضوء على

 )& Others, 2014تستهدف تقديم بيانات دقيقة حول احلاالت

أهم اخلصائص الدميوغرافية للسكان .واجلدول ( )1يوضح تطور

املتوقعة من األطفال الذين سوف يعانون من األمراض الوراثية
ً
مستقبال ،وعليه جيب توفري خدمات صحية ،ومعاجلة املشكلة

اخلصائص الدميوغرافية بني العمانيني من عام  1995حتى عام

من خالل تطوير سياسات مرتبطة باخلدمات الصحية يف هذا
اجملال .وخلص املسح الوطين إىل أن ( )%60من العينة كان بسبب
زواج األقارب على اختالف درجة القرابة ،واليت تنتشر بينهم
وجود أبناء ذوي اإلعاقات الذهنية وأمراض الدم الوراثية ،العمى،
والصم ،واالعاقات األخرى .ويف السطور اآلتية ،نتناول مؤشرات

.2014
ً
ووفقا لنتائج تقديرات املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات للسكان
العمانيني يف منتصف عام  ،2014فإن نسبة النوع تصل إىل ( )102ذكر
ً
ً
فتيا ،إذ
جمتمعا
لكل ( )100من اإلناث .كما ال يزال اجملتمع العماني
ً
عاما؛ وتصل
إن حوالي ( )%50من السكان تقل أعمارهم عن ()21
نسبة األطفال دون اخلامسة من العمر إىل ( )%14,5واألطفال دون

احلالة الصحية وتطور معدالت اإلصابة بأمراض الدم الوراثية يف
جدول ( )1تطور اخلصائص الدميوغرافية للسكان يف سلطنة عمان
1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

اخلاصية

1,552,020

1.777,685

1.842.684

2.081.054

2.137.807

2.092.560

2.172.002

2.260.705

539,400

623.571

666.153

1.156.358

1.381.011

1.530.441

1.683.204

1.732.188

2,091,420

2.401.257

2.508.837

3.237.412

3.518.818

3.623.001

3.855.206

3.992.893

خصائص اجملتمع العماني :نسبة النوع (الذكور لكل  100من اإلناث)

104

103

102.1

102

102

103

103

102

أقل من  5سنوات ( %من اجملتمع العماني)

16.3

14

11.9

12.7

13.2

13.9

14.3

14.5

أقل من  15سنة ( %من اجملتمع العماني)

49.9

43.2

38.9

34.3

34

33.7

34.3

35.1

 60سنة فأكثر ( %من اجملتمع العماني)

4.7

4.8

3.5

3.8

3.8

6

6

5.9

اإلناث يف سن  15إىل  49سنة ( %من اجملتمع العماني)

20.2

23.5

26.9

28.9

29

27.1

26.9

26.6

اإلناث يف سن  15إىل  49سنة ( %من اجملتمع اإلناث العماني)

41.2

47.7

54.4

58.3

58.4

55.2

54.6

53.9

اإلناث املتزوجات ( %من اإلناث  15إىل  49سنة)

64.3

50.2

50.2

42.9

42.9

42.9

42.9

42.9

نسبة اإلعالة تبعا للسن (أقل من  15وأكثر من  65عاما إىل اجملتمع بني  15و  65عاما)

1.2

0.87

0.7

0.59

0.57

0.61

0.63

0.65

معدل املواليد اخلام (لكل  1000من السكان)

34

32.58

24.75

29.2

29.4

32.1

33.8

33.9

معدل اخلصوبة الكلي ( مولود لكل أنثى من  15إىل  49سنة)

6

4.7

3.14

3.25

3.24

3.7

3.9

3.9

6.1

3.65

2.53

2.9

3.1

3.2

2.9

2.9

67.4

73.38

74.28

73.3

72.4

76.2

76.6

76.6

ذكور

66.8

72.49

73.16

70.8

70.1

74.5

74.8

74.8

اإلناث

67.7

74.3

75.42

76.2

75.2

78

78.5

78.5

السكان
عماني
وافد
اجلملة

معدل الوفيات اخلام (لكل  1000من السكان)
توقع احلياة عند الوالدة (سنة)

كلي
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اجلدول ( )2مؤشرات احلالة الصحية يف السلطنة ودول جملس التعاون يف تقرير التنمية البشرية 2014

الدولة

معدل وفيات البالغني

معدل الوفيات على
أساس العمر

لكل  1.000من السكان

لكل  100.000من السكان

اإلناث

الذكور

بسبب
استهالك
الكحول

بسبب
تعاطي
املخدرات

2011

2011

2008

2008

الوزن الزائد بني
البالغني على
حسب العمر

انتشار فريوس
نقص املناعة
البشرية بني
البالغني

بالنسبة املئوية
من الفئة
العمرية  20سنه
وما فوق

2008

متوسط العمر املتوقع

االطباء

معدال بعامل الصحة
بالسنوات

عند  60سنه

اإلنفاق على الصحة

لكل
 10.000من
السكان

اجملموع

من املوارد
الشخصية

بالنسبة املئوية
من الناتج احمللي
اإلمجالي

بالنسبة املئوية
من جمموع
اإلنقاق على
الصحة

2011

2011
13.6
18
16.2

بالنسبة املئوية
من الفئة
العمرية 49-15
سنه

بالسنوات

اإلناث

الذكور

2012

2015\2010

2010

2010

2012-2003

قطر

52

74

-

0

33.1

-

21.2

67.4

66.2

27.6

1.9

السعودية

52

71

0.4

0.2

35.2

-

19.2

66.6

63.9

9.4

3.7

االمارات

64

85

1.1

0.3

33.7

-

19.8

66.2

64.7

19.3

3.3

البحرين

51

69

0.5

0.5

32.6

-

19.5

65.2

64.3

14.9

3.8

16.6

الكويت

44

61

0.1

-

42.8

-

17.6

67

65.3

17.9

2.7

16.1

عمان

78

157

0.4

0.2

22

-

20.5

66.4

63.6

20.5

2.3

11.4

السنه
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اخلامسة عشر من العمر ( ،)%35,1وهنا نصف السكان العمانيني دون
ً
عاما فأكثر فتصل
( 15سنة) .أما الذين يبلغون من العمر ستون

جدول رقم (  ) 3يوضح تطور أمراض الدم من عام 2014/ 1996
أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم

نسبتهم ( )%5,9فقط .ويبلغ متوسط حجم األسرة العمانية ()7,8
فرداً ،ونالحظ أن أكثر من ربع اجملتمع العماني ( )%26,6يتألف من
إناث يف عمر اإلجناب ( 49-15سنة) وهن ميثلن حوالي ( )%53,9من
جمموع اإلناث ،ويتوقع أن تكون نسبة املتزوجات منهن (.)%42,9
كما أوضح املسح الصحي العاملي لعام  2008أن متوسط السن عند
الزواج األول هو ( 29,1سنة) للذكور و ( 26,8سنة) لإلناث .ولعل

يف سن اإلجناب ( )49-15وقد اخنفض ليبلغ ( )3,56حسب تعداد ،2003
وقد عاود االرتفاع قليال وسجل ( )3,9حسب بيانات عام .2014
ومن واقع البيانات مت تقدير معدل املواليد اخلام حبوالي ()33,9
لكل  1000من اجملتمع العماني يف عام  .2014وخالل السنوات اإلحدى
والعشرين املاضية اخنفض هذا املعدل بنسبة ( ،)%15,9ففي عام

1996

0.3

2000

0.5

89

2005

0.6

97

2010

0.8

160

2014

0.8

169

شكل ( )1معدل أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم لكل  10000من السكان

تعداد  )1993هو أحد األسباب اهلامة الخنفاض معدالت اخلصوبة يف
العمانية من بيانات تعداد  1993ووجد ( )6,9مولود حي لكل امرأة

اخلارجية

86
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ارتفاع متوسط سن الزواج األول ( 20,7لإلناث و 24,8للذكور حسب
سلطنة عمان ،فنجد أنه مت تقدير معدل اخلصوبة الكلي للمرأة

 %من إمجالي املراضة العيادات

لكل  10000من السكان

180
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0
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2014

 1993كان معدل املواليد اخلام ( ،)40,3وقد صاحب ذلك اخنفاض يف
معدل الوفيات اخلام من ( )7,3عام  1993إىل ( )2,9لكل  1000نسمة

وفيات البالغني من اجلنسني وخاصة النساء مقارنة بدول جملس

من اجملتمع العماني عام  ،2014وهذا يعين اخنفاض معدل الوفيات

التعاون .بينما اخنفض معدل اإلصابة بالوزن الزائد (السمنة) وهو
ً
ً
متوسطا يف كل من
موقعا
أحد أمراض العصر ،وسجلت السلطنة

الصحي السنوي ،2014 ،ص .)3-1

متوسط العمر املتوقع مع مالحظة تزايد أمد احلياة بني النساء

ويف إطار مقارنة السلطنة ودول جملس التعاون يف بعض املؤشرات

العمانيات مقارنة بالذكور ،كما يف عدد األطباء لكل ( 10,000من

الصحية ،فقد أشار تقرير التنمية البشرية لعام ( 2014برنامج

السكان) ،واحلال كذلك يف اإلنفاق الصحي.

األمم املتحدة اإلمنائي )11 :2014 ،مجلة مؤشرات تعكس احلالة

ويف حماولة لبيان املؤشرات الصحية املرتبطة بأمراض الدم الوراثية

الصحية يف السلطنة مقارنة بدول جملس التعاون كما يوضحها

من واقع سجالت وزارة الصحة (التقرير الصحي السنوي)2014 ،

اجلدول رقم ()2
ً
ً
يشري اجلدول ( )2إىل أن السلطنة سجلت معدال مرتفعا لنسبة

ويبني اجلدول ( )3تطور معدالت أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم

بنسبة ( )%60.3خالل السنوات اإلحدى والعشرين املاضية (تقرير

من عام  1996إىل عام .2014

39

األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض...

اجلدول ( )4أنواع أمراض الدم للمراضة املرتددين على العيادات اخلارجية
عام ( 2014املعدل لكل  10000من السكان)

يوضح اجلدول ( )3والشكل ( )1أن هناك تزايدا ملحوظا يعرب عنه
منحنى تطور معدل اإلصابة بأمراض الدم وأعضاء تكوين الدم من

أنيميا نقص احلديد واالنيميا األخرى

12

إمجالي املراضة العيادات اخلارجية يف املؤسسات الصحية التابعة

أنيميا حال (تكسري) الدم وأخرى غري حمددة

152

لوزارة الصحة ،وذلك خالل الفرتة من عام  1996إىل عام  ،2014وهذه

اضطرابات أخرى بالدم وأعضاء تكوين الدم

5

مجلة أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم

169

داللة على استمرار وتفاقم العوامل واملسببات لإلصابة بأمراض
الدم الوراثية يف سلطنة عمان.
وإذا انتقلنا إىل نوعية اإلصابة بأمراض الدم للمرضى املرتددين
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على العيادات اخلارجية مبؤسسات وزارة الصحة يالحظ تزايد
ملحوظ يف معدل اإلصابة بأنيميا حال (تكسري ) الدم وأخرى غري
حمددة مبعدل ( 152لكل  10000من السكان) وهي يف الغالب أنواع

جدول (  ) 5الوضع الصحي لطالب املدارس (الصف األول) من التعليم العام
واألساسي خالل العام الدراسي 2014 / 2013
وضع احلاالت اليت تابعتها خدمات الصحة املدرسية
نوع املرض

انيميا منجلية
مرض الثالسيميا

احلاالت حتت

احلاالت مت

 %نسبةاحلاالت

 %من إمجالي

العالج %

شفاؤها %

اجلديدة

املفحوصني

93,52

0

84,26

0,77

100

0

76,60

0,11

العدد
324

الصحةاملدرسية لدى طالب مدارس الصف األول من التعليم

47

األساسي والتعليم العام.

األنيميا الفولية

90,31

0

89,14

4,05

نقص الدم الغذائي

45,18

54,77

11.93

4,66

إمجالي أمراض
الدم

68,75

31,23

51,09

9,58

4,054
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جدول (  ) 6الوضع الصحي لطالب املدارس (الصف السابع) من التعليم
العام واألساسي خالل العام الدراسي 2014 / 2013
وضع احلاالت اليت تابعتها خدمات الصحة املدرسية
نوع املرض

احلاالت
حتت العالج %

احلاالت مت
شفاؤها %

التقرير الصحي السنوي لعام  2014مل تظهر إال يف جداول الوضع
ففي اجلدول ( )5يبني وضع احلاالت اليت تابعتها خدمات

1713

 %نسبةاحلاالت
اجلديدة

وجدير بالذكر ،أن توزيعات أمناط أمراض الدم الوراثية يف
الصحي لطالب املدارس ،كما كشفت عنها خدمات الصحة املدرسية.

1970

 %من إمجالي
املفحوصني

أمراض الدم الوراثية اليت تنتشر يف السلطنة على اختالفها.

العدد

هناك مالحظة جديرة باالهتمام تتعلق مبعدالت احلاالت اليت مت
شفاؤها من أمراض الدم الوراثية ،إذ أشارت البيانات أن األمراض
الوراثية وهي (أنيميا منجلية – ومرض الثالسيميا -واألنيميا
ٌ
الفولية) مل ُي َ
مريض خالل عملية العالج ،بل اقتصرت
شف منها
احلاالت اليت مت شفاؤها على مرض نقص الدم الغذائي.
باستقراء البيانات الواردة بشأن عدد مرضى أمراض الدم الوراثية
املسجلة يف خدمات رعاية الصحة املدرسية لعام  2014كما يف الشكل
( )2يتضح أن إمجالي اإلصابة بأمراض الدم يتزايد بشكل واضح
بني طالب الصف األول من التعليم األساسي ،وتقل كلما صعدنا
يف فئات العمر األكرب بني طالب املدارس .وتظهر بوضوح ارتفاع

انيميا منجلية

98,39

0

81,12

0,65

249

مرض الثالسيميا

93,94

0

93,94

0,09

33

األنيميا الفولية

91,16

0

88,21

2,74

1052

نقص الدم الغذائي

63,98

35,47

16,64

1,91

733

ثم الثالسيميا .ويف السطور اآلتية سوف نعرض لثالث أمراض دم
وراثية أكثر انتشاراً يف البيئة العمانية من واقع السجالت الرمسية

إمجالي أمراض
الدم

82,44

17,37

62,07

5,39

2067

واملقابالت مع متخصصني وبعض املرضى وأرباب األسر.
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معدالت نقص الدم الغذائي ،ثم أنيميا الفول ،واألنيميا املنجلية،

 -2أمراض الدم الوراثية يف سياق اجملتمع العماني:

ُّ
تعد أمراض الدم الوراثية من األمراض اليت تنتشر يف اجملتمع
العماني حسب ما أشارت بيانات وزارة الصحة مؤخراً ،وتنتقل
جدول (  ) 7الوضع الصحي لطالب املدارس (الصف العاشر) من التعليم
العام واألساسي خالل العام الدراسي 2014 / 2013
وضع احلاالت اليت تابعتها خدمات الصحة املدرسية
نوع املرض

احلاالت حتت
العالج %

احلاالت مت
شفاؤها %

نسبةاحلاالت
اجلديدة%

من إمجالي
املفحوصني%

األمراض الوراثية من اآلباء واألمهات إىل األبناء عن طريق اجلينات
(املورثات) املوجودة يف نواة اخللية يف اجلزء املسمى بالكروموسومات؛
إذ يرث الوليد نصف صفاته الوراثية من األم والنصف اآلخر من

العدد

األب .إذ يبلغ معدل والدة طفل مصاب بأحد أمراض الدم الوراثية

99,22

0

91,83

0,74

257

بالسلطنة ما بني ( 4.7-3.5يف كل  1000والدة حية) .وحيمل ()%10

100

0

100

0,09

30

األنيميا الفولية

93,82

0

92,47

2,15

744

من العمانيني جني مرض األنيميا املنجلية بينما ( )%3-2حيملون

نقص الدم الغذائي

61,05

38,95

15,29

2,21

765

إمجالي أمراض
الدم

80,73

19,27

59,63

5,19

1796

انيميا منجلية
مرض الثالسيميا
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40

الطفرة اجلينية املسببة ملرض البيتا ثالسيميا و ( )%45حيملون
طفرة وراثية لنوع األلفا ثالسيميا ،وهو األخف واألقل تأثرياً من
ً
شيوعا بني
الناحية املرضية .ولعل أكثر أمراض الدم الوراثية
املصابني يف اجملتمع هو مرض نقص اخلمرية ،حيث حيمل ()%28

النبالوي واهلامشي

شكل ( )2عدد املرض ى في خدمات رعاية الصحة املدرسية لعام 2014
5000

على أداء وظيفتها على أكمل وجه .إذ يتكون اهليموجلوبني وهي
املادة املهمة املوجودة يف خاليا الدم احلمراء من سلسلتني “أ“ و
“ب“ والبد من وجود كل منهما بكميات متطابقة حتى يتم إنتاج

4000
الصف األول

3000

الصف السابع

2000

اهليموجلوبني .فإذا نقصت كمية اإلنتاج يف أحد السلسلتني يسمى

1000

الثالسيميا ،فإذا نقصت “ا“ تسمى ثالسيميا “ألفا“ واذا نقصت “ب“

الصف العاشر

0
انيميا منجلية مرض
الثالسيميا

األنيميا
الفولية

إجمالي
نقص الدم
الغذائي أمراض الدم

تسمى ثالسيميا “بيتا“.
يعاني مرضى الثالسيميا “بيتا“ من نقص حاد يف الدم ،وأعراض
األنيميا منذ فرتة مبكرة من حياتهم .ويف العادة منذ الشهر

من الذكور جني املرض بينما يف اإلناث تصل نسبة احلامالت إىل

السادس من العمر ،وهذا يؤدي إىل ضعف يف النشاط والنمو .عموما

(.)%12
ً
وهناك ثالثة أمراض دم وراثية أكثر انتشارا يف اجملتمع العماني

يعاني املريض من فقر دم حاد ،وشحوب ،وتعب ،وتضخم يف
الكبد والطحال .هذا األمر يتطلب نقل دم للمصاب بشكل شهري

من حيث معدل اإلصابة (أنيميا اخلاليا املنجلية -الثالسيميا-

للتخفيف من هذه األعراض ،أو إعطاء املريض دواء لتجنب زيادة

أنيميا الفول نقص اخلمرية) كل مرض خيتلف يف طريقة انتقاله

نسبة احلديد يف اجلسم بسبب النقل املتكرر للدم .ويصاب املريض

من اآلخر .ويف السطور اآلتية نتناول أكثر أمناط أمراض الدم
الوراثية انتشاراً يف سياق اجملتمع العماني.

على املدى البعيد بإصابات وتشوهات يف عظام الرأس واألسنان،
وتأخر النمو اجلسدي والعقلي وتأخر يف البلوغ .ومؤخرا ،ظهر
احلل الوحيد والناجح ملثل هذه احلاالت هو زراعة النخاع العظمي

أ -مرض فقر الدم املنجلي:

من شخص آخر مطابق جينيا هلذا املريض (دائرة البحوث

يعد مرض فقر الدم املنجلي أحد أمراض الدم الوراثية اليت تصيب

والدراسات.)116 :2013 ،

اإلنسان بسبب وجود اعتالل يف تركيب هيموجلوبني الدم املوجود

ينتشر الثالسيميا الدم (أنيميا البحر املتوسط) يف بالد البحر

يف كريات الدم احلمراء .وهو ناتج عن تغري يف تركيب اجلينات

املتوسط والشرق األوسط وجنوب آسيا .وتبلغ نسبة حاملي

املسؤولة عن تكوين الدم .وهذا يؤدي إىل صعوبة وصول الدم لبعض

ثالسيميا بيتا يف السلطنة حوالي ( )%52من إمجالي املواطنني

أجزاء اجلسم ،مما يسبب نوبات األمل الشديدة ،وتكسر كريات الدم

بينما تبلغ نسبة املرضى ()%0.07من املواطنني .وأعلى معدالت

احلمراء ،وهبوط نسبة اهليموجلوبني والتعرض لاللتهابات.

االنتشار يف منطقة مشال الباطنة ( ،)%3.9وحمافظة مسقط

تنتشر أنيميا اخلاليا املنجلية أو فقر الدم املنجلي يف العديد من

وحمافظة الداخلية .وتبلغ نسبة حاملي ثالسيميا ألفا ( )%50بني

دول العامل خاصة أفريقيا والشرق األوسط واهلند ،ويف السلطنة

املواطنني تقريبا (دائرة البحوث والدراسات.)116 :2012 ،

بلغت نسبة حاملي املرض ( )%6وبلغت أعلى املعدالت يف احملافظات
الداخلية  %9ثم مسقط وجنوب الباطنة ،يف حني بلغت نسبة

جـ -فقر الدم الفولي (نقص اخلمرية) ()G6PD

املرضى ( )%0,2إذ يعاني من فقر الدم املزمن لتكسر كرات الدم

فقر الدم الفولي مرض ينتج عن نقص اخلمرية املوجودة يف اجلزء

احلمراء يف األوعية الدموية والطحال ،وذلك حسب آخر الدراسات

األساسي لكريات الدم احلمراء ،ووجودها ضروري للحفاظ على

اليت أجريت ألطفال ما دون سن اخلامسة .ومن أعراض هذا املرض

سالمة جدار كريات الدم احلمراء من التكسر ،لذلك فإن األشخاص

اآلالم الشديدة للمصابني يف األطراف ومنطقة الظهر .ومن املمكن

الذين يعانون من هذا املرض يتعرضون لتكسر كريات الدم

جتلط خاليا الدم يف الرئتني ويؤدي إىل اآلالم شديدة يف الصدر ،

احلمراء عند تعرضهم لبعض املواد الكيميائية املوجودة يف الفول.

ومشاكل يف التنفس .وقد تتجلط خاليا الدم يف املخ ويؤدي إىل

وتتمثل أعراض املرض يف إن املصاب بهذا املرض إذا أكل الفول أو

اجللطة الدماغية .لذا يتكرر دخول املريض إىل املستشفى ويتلقى

البقوليات ،أو تناول بعض العقاقري الطبية فإنه يعاني من شحوب

املضادات احليوية وأدوية مسكنات لآلالم ونقل الدم يف بعض

يف اللون ،تنتج عنه حالة فقر دم حادة ليصبح على إثرها الدم
ً
داكنا ،ويصاب املريض بدوار ،وقد يصاحبها يف احلاالت الشديدة

احلاالت (.)shabiba.com/News/Article-27989.aspx
ب -الثالسيميا:

فقدان الشهية أو القيء ،أو يصاب باضطراب يف التنفس وقصور

ً
ً
ُّ
وراثيا يصيب الدم ،وينتقل
مرضا
تعد ثالسيميا الدم خاصة “بيتا“

يف وظيفة القلب ،قد يصل إىل فقدان الوعي .أما إذا مل يتعرض
ً
سليما معافى.
الشخص املصاب هلذه العوامل املؤثرة فإنه يكون

من اآلباء إىل األبناء ،إذ يعجز اجلسم عن تكوين سالسل كافية من

ويعد هذا املرض الوراثي األقل خطورة من بني األمناط األخرى إىل

سلسلة بيتا يف اهليموجلوبني ،مما يؤدي إىل سرعة تكسر كريات

حد ما ألن أعراض املرض ال تظهر إال حينما يتناول املصاب بعض

الدم احلمراء ،وبالتالي إىل فقر الدم (األنيميا) وعادة ال يظهر املرض

األطعمة كالفول ،وبعض املضادات احليوية.
ً
ُّ
ويعد مرض نقص اخلمرية هو أكثر األمراض األنزميية انتشارا يف

السنة األوىل من العمر .ومن ثم ،فإن مرض الثالسيميا (فقر الدم

العامل إذ يوجد حنو مائة مليون شخص مصاب به .وينتشر هذا

حوض البحر املتوسط) تكون بسببه خاليا الدم احلمراء غري قادرة

املرض يف بالد البحر املتوسط مثل اليونان ،قربص ،مصر ،إيران،

يف الشهور األوىل بعد الوالدة ،ولكن األعراض سرعان ما تظهر خالل
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األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض...

العراق ،وبني السود يف أمريكا وأفريقيا ويف آسيا مثل الفلبني واهلند.

بينت الدراسة أن كثرياً من األسر اكتشفت املرض منذ صغر سن

وحسب آخر دراسة أجريت بسلطنة عمان لوحظ انتشار املرض

املريض خالل عامه األول يف أغلب احلاالت .كما كشفت الدراسة أن

بنسبة ( )%18بني األطفال دون سن اخلامسة من العمر (  )%25بني

مريض انيميا الفول عالجه فقط أقراص احلديد اليت قد تسبب
ً
إمساكا وقد تلجأ ربة األسرة إىل وقف العالج بسبب شدة اإلمساك،

الذكور و( )%10بني اإلناث .وحسب آخر دراسة ميدانية يف عمان
تبلغ نسبة حاملي املرض ( )%6من األطفال دون سن اخلامسة

ً
ّ
حاال عندما يبتعد عن
ولكن املريض بوجه عام يكون أفضل

بينما تبلغ نسبة اإلصابة باملرض ( ،)%0.2ويزداد يف مشال الشرقية

تناول البقوليات .أما فقر الدم املنجلي والثالسيميا فإن املريض
ً
دائما إىل متابعة مستمرة وتنويم يف املستشفى ونقل دم ،وال
حيتاج

املعدالت بالسلطنة يف الداخلية ( )%29ثم جنوب الباطنة والظاهرة

شاف ولكن جمرد مسكنات لآلالم فقط .أما مرض
يوجد له عالج
ٍ
ً
الثالسيميا فقد ظهر له عالج مؤخرا ،وهو زرع خناع ،ولكن يف

والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة ومسندم .وبلغت نسبة أعلى
(دائرة البحوث والدراسات.)117 :2013 ،
وإذا تطرقنا إىل حجم أمراض الدم الوراثية يف السلطنة ومدى

ً
عاما كما ذكرت بعض األسر .ويف هذا الصدد ،سوف
سن ما بعد 17
ً
يزداد األمر وضوحا حني نلقي الضوء على أهم األبعاد االجتماعية

من أسر العينة لديهم حامل أو مصاب بأمراض دم وراثية ،و()%29

والثقافية ألمراض الدم الوراثية كما كشفت عنها الدراسة الراهنة.

انتشارها ،فقد أفادت الدراسة ( Rajab & Others (2014أن ()%42
لديهم عمى وصم وأعاقات ذهنية ( ،)%17.5و( )%12اضطرابات
َ
تعرضن ملوت أحد أطفاهلا
خلقية أخرى ،كما أن ( )%7.3من األمهات

ً
ثالثا :األبعاد االجتماعية والثقافية ألمراض الدم الوراثية

وكان السبب غري معروف يف أغلب األحوال خاصة بني حديثي

يشري الواقع املعيش إىل تنوع واضح يف البيئة العمانية حبسب
ً
ووفقا للخصائص
الظروف البيئية ،والسياق االجتماعي الثقايف.

وعموما مل يتم إجراء فحص جيين أثناء احلمل.

َ
حتدي البقاء والنماء يف زمن العوملة
البيئية ،تواجه سلطنة عمان

وقد أشار االختصاصيون الطبيون إىل أن تكسري خاليا الدم يسبب
ً
وعموما قد حيدث نتيجة عوامل وراثية ،أو زواج
تضخم الطحال،

القاسي جملتمع حمدود من حيث عدد سكانه ،ينتشر على رقعة
ً
جغرافية واسعة ذات تضاريس صعبة ،ويتبنى اقتصاداً
مفتوحا

الوالدة والرضع ،وأن ( )%10منهن مصابون بأمراض دم وراثية،

األقارب .كما قد حيدث نتيجة العديد من األسباب األخرى منها:

ً
أساسا على مورد طبيعي غري متجدد (النفط)،
صغري احلجم ،يرتكز

اإلصابة باملالريا ،وسرطانات الغدد اللمفاوية ،وتليف الكبد ،والسل

ويقوم على قاعدة موارد طبيعية حمدودة تتعرض إىل التناقص أو
النفاذ أو التلف .ويزداد األمر سوءاً يف حالة وجود خماطر بيئية

عن اجلنني خاصة ( )Rhبأن تكون األم سالب واجلنني موجب .كما

ذات تأثري مباشر أو غري مباشر على صحة اإلنسان.

يتعرض الشخص الذي ينقل له فصيلة دم مغايره عن فصيلته.

وقد أشار تعداد  2010أن السكان العمانيني ما يقرب من  2مليون

هذا فضال عن بعض العادات الغذائية مثل تناول الشاي األمحر بعد

نسمة يتميز مبعدل سريع النمو وحجم األسرة كبري مبعدل سبعة

األكل مباشرة ،وعدم تناول الفواكه واخلضروات ،وعدم التعرض

أطفال لكل أسرة ،مع تزايد معدل زواج األقارب .كما يتم توفري
ً
جمانا للمواطنني من خالل أكثر من ()210
الرعاية الصحية

لألدوية سواء املسكنات أو املضادات احليوية.
ً
ومن واقع الدراسة امليدانية ،فقد غطت الدراسة عددا من األسر

مؤسسة للرعاية الصحية األولية ،و 11مستشفى للرعاية الثانوية،
و 3مراكز صحية لإلحالة من الدرجة الثالثة .كما أشار املسح

( )25أسرة معيشية يف مناطق خمتلفة (السيب مبحافظة مسقط،

القطاعي لعام  2007أن هناك توقع بأن ( )%7من األطفال ممن

وبركة يف حمافظة الباطنة جنوب ،وبهالء مبحافظة الداخلية)،

يعانون من األمراض الوراثية بني ( )3000أسرة من املسجلني يف

عانت من إصابة عضو من أعضائها أو أكثر بأمراض الدم الوراثية.
وكانت أكثر األمراض انتشاراً بني األسر هي :فقر الدم املنجلي،

املسح .وهذه املسوح الوطنية تستهدف تقديم بيانات دقيقة حول
احلاالت املتوقعة من األطفال الذين سوف يعانون من األمراض

وأنيميا الفول (نقص اخلمرية) ،والثالسيميا .كما تنوعت فئات

الوراثية ،لتوفري خدمات صحية ومعاجلة املشكلة من خالل تطوير

العمر بني املرضى ،هذا مع مالحظة تزايدها بني األطفال من

سياسات املرتبطة باخلدمات الصحية يف هذا اجملا ل (�Rajab & oth

اجلنسني .وكشفت الدراسة أن أغلب األسر كانت يف إطار زواج

.)ers, 2014: 283

الرئوي ،ومرض الروماتيد .هذا إىل جانب اختالف فصيلة دم األم

ألشعة الشمس النافعة وقت الشروق والغروب ،واالستخدام املفرط

األقارب ،وخاصة من الدرجة األوىل (أبناء عمومة وخؤولة) ،ويف
بعض األسر مل يكن الوالدان أقارب ولكنهما كانا حاملني ألحد
أمراض الدم الوراثية مما أدى إىل إصابة أحد أبنائهم.

وقد شهدت عمان خالل السنوات اخلمس واألربعني املاضية منواً
ً
ً
ً
ملحوظا ،انعكس بوضوح يف تطور نظم
واجتماعيا
اقتصاديا
ً
الرعاية الصحية تطوراً
فعاال .وكان نتيجة لذلك حدوث حتول

وقد سجلت الدراسة امليدانية مدى معاناة األسر مع أفرادها املصابني

يف منط األمراض من األمراض املعدية إىل األمراض غري املعدية،

بأمراض الدم الوراثية سواء كان (أبن ،أبنه ،أب ،أم ،جد ،جدة)،

واخنفاض معدل املواليد ومعدل وفيات األطفال .هذا مع تقديم

من ارتفاع يف درجات احلرارة (محى) وأمل يف العظام ال يستطيع

رعاية طبية أفضل للمعاقني .وارتفاع أمد احلياة لألطفال الذين

معه النوم ،وقيء خاصة يف مرض أنيميا الفول .أما املصابون بفقر

يعانون من األمراض اخللقية والوراثية اآلن.

الدم املنجلي فيعانون من نفس األعراض إىل جانب عدم القدرة
ً
تقريبا نفس األعراض .وقد
على الوقوف ،وملرض الثالسيميا،
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وعلى جانب أخر ،كشفت الدراسة امليدانية عن بعض احملددات
ذات مرجعية تستند على السياق االجتماعي والثقايف للمجتمع

النبالوي واهلامشي

احمللي ،تستطيع أن تقدم أطراً تفسريية لبعض املؤشرات الصحية

ً
أيضا .وكذلك
االقتصادية واالجتماعية ،والتغريات الدميوغرافية

منها تطور معدالت اإلصابة بأمراض الدم الوراثية ،وخريطة
توزيعاتها املكانية .إذ أوضحت املؤشرات الصحية أن هناك تزايداً

حسب ما يشهده اجملتمع من تطور ملحوظ يف نظم الرعاية
الصحية ومستوياتها (اجلوهري وآخرون .)15 :2001 ،وتعنى
اخلريطة االجتماعية باألبعاد االجتماعية والثقافية املتصلة

يف منحنى تطور معدالت اإلصابة بأمراض الدم الوراثية يف الفرتة
ً
عاما تزايدت إىل الضعف
من عام  1996حتى عام  ،2014فخالل ()18

بالصحة واملرض لدى شرائح اجتماعية معينة يف مناطق بعينها

تقريبا من ( )86إىل ( )160لكل  10000من السكان .وهذا املؤشر

(اسحق.)169 :2001 ،

جدير بالبحث والتفسري حول األسباب اليت ساهمت يف تزايد

وباستقراء خريطة األمراض يف السلطنة حبسب البعد املكاني

معدالت اإلصابة كما سبقت اإلشارة .كما من األهمية االلتفات

(املناطق الصحية) من واقع البيانات املتوفرة (التقرير الصحي

إىل معدل اإلصابة بأنواع أمراض الدم ،فكانت أنيميا تكسري الدم

السنوي ،)2014 ،يالحظ ارتفاع معدل اإلصابة باألمراض ( املعدية

وغريها شكلت ( )152من إمجالي كافة األنواع اليت سجلت ( )169لكل

وغري املعدية وأمراض التسمم وغريها ) يف ثالث مناطق هي:

 10000من السكان لعام  ،2014أي حوالي ( )%90من إمجالي أمراض

وجنوب الشرقية ،وتنخفض بشكل واضح

الوسطى ،ومسندم،
يف ّ
كل من :مسقط ،وظفار ،والظاهرة .ويف مرتبة وسطى جند:

كما رصدت خريطة التوزيعات املكانية ألمراض الدم الوراثية

الداخلية ،ومشال الباطنة ،وجنوب الباطنة ،ومشال الشرقية .ومن

تزايد معدالت اإلصابة يف حمافظة الداخلية ،وبوجه عام تتزايد

الواضح أن املناطق اليت تزداد فيها معدل اإلصابة باألمراض على

معدالت اإلصابة كلما اجتهنا مشال السلطنة ،وتنخفض كلما اجتهنا

اختالفها تنتمي إىل مناطق األطراف واحلدود كما توضحها خريطة

جنوبا ،إذ سجلت أقل معدالتها مبحافظة الوسطى يليها حمافظة

السلطنة .إذ يتعذر حصول سكانها على نصيب وافر من نظم

ظفار .كل هذه املؤشرات حتتاج إىل تفسري وحتليل؛ فقد كشفت

الرعاية الصحية ومستوياتها .ويرجع ذلك إىل اتساع احليز الذي

الدراسة امليدانية النقاب عن بعض األبعاد االجتماعية والثقافية

تشغله السلطنة ،وتوزيع السكان على مناطق متباعدة بعضها ذو

بوصفها حمددات تفسريية للمؤشرات الصحية منها :زواج األقارب،

طبيعة جغرافية صعبة؛ لذا فإن تكلفة التنمية وال سيما التنمية

والسياق الثقايف من خالل بعض التصورات الشعبية ،إىل جانب

الصحية متيل إىل االرتفاع باملقارنة مع دول اخلليج األخرى األوفر
ً
حظا من ناحية املوارد النفطية ،وصغر مساحة بعض منها،

وخماطر أمناط احلياة اليومية واملستحدثة .وهذا ما سوف يتضح

وسهولة الوصول إىل السكان يف أغلب املناطق.

يف السطور اآلتية.

من استعراض اخلريطة االجتماعية لألمراض يف السلطنة يتضح
أن نوعية األمراض األكثر انتشاراً ترتبط إىل حد كبري بعدد من

الدم ،وهذا النوع يرتبط بأمراض الدم الوراثية.

بعض العادات االجتماعية ،مثل :عادات الطعام وآداب املائدة،

ً
فضال عن
املتغريات ،منها ما يرتبط بالظروف البيئية احمليطة،

 -1اخلريطة االجتماعية ألمراض الدم الوراثية:

ً
عامة وفقا للمكان
تتشكل اخلريطة االجتماعية لألمراض

نعرج على
املستوى االقتصادي واالجتماعي .ومن ثم ،ميكن أن
ّ

والزمان والسياق االجتماعي الثقايف ،وتتعرض للتغيري مبرور

التوزيعات املكانية النتشار أمراض الدم الوراثية كما يوضحها

الوقت استجابة للتغريات اليت تطرأ على اجملتمع ،وأمناط احلياة

اجلدول رقم (.)8

اجلدول ( )8املراضة املرتددين على العيادات اخلارجية ملؤسسات وزارة الصحة حسب احملافظات الصحية لعام ( 2014املعدل لكل  10000من السكان)
احملافظات

أنواع أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم
أنيميا نقص احلديد واالنيميا األخرى

أنيميا حال (تكسري) الدم وأخرى غري حمددة

اضطرابات أخرى بالدم وأعضاء تكوين الدم

اإلمجالي الوطين

مسقط

4

123

5

132

ظفار

11

48

4

63

مسندم

20

119

11

149

الربميي

13

147

6

166

الداخلية

7

341

4

353

مشال الباطنة

21

197

5

223

جنوب الباطنة

23

81

6

109

جنوب الشرقية

10

83

4

96

مشال الشرقية

8

255

5

268

الظاهرة

43

128

8

178

الوسطى

16

24

9

50

اإلمجالي الوطين

12

152

5
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األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض...

الشكل ( )3التوزيعات املكانية ألمراض الدم وأمراض أعضاء الدم عام 2014

جدول ( )9أنواع أمراض الدم للمراضة املرتددين على العيادات اخلارجية
حسب فئات النوع لعام 2014

400

أنواع أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم

300
200
100
ظفار

مسقط

مسندم

البريمي

الداخلية

شمال الباطنة

جنوب الباطنة

جنوب الشرقية

الظاهرة

شمال الشرقية

معدل لكل  10000من السكان

من ذكور

اإلناث

أنيميا نقص احلديد واالنيميا األخرى

7

22

أنيميا حال (تكسري) الدم وأخرى غري حمددة

137

179

اضطرابات أخرى بالدم وأعضاء تكوين الدم

4

7

148

208

مجلة اإلصابة

الوسطى

0

معدل لكل 10000

معدل لكل  10000من

356
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باستقراء البيانات الواردة يف اجلدول ( )8والشكل ( ،)3يتضح أن
حمافظة الداخلية متيزت بارتفاع ملحوظ بنسب اإلصابة بأمراض
الدم الوراثية على اختالفها مبعدل ( 353لكل  10000من السكان)
الشكل ( )4معدل اإلصابة بأمراض الدم حسب فئات العمر

وهي تقع يف منطقة وسطى يف السلطنة وتبعد عن السواحل؛ لذا
مسيت بـ ”الداخلية” وتتميز بوجه عام بسيادة وقوة السياق الثقايف
ً
وضوحا
التقليدي ،ومن ثم تزداد بها األبعاد االجتماعية والثقافية

250
200

وخاصة ما يتعلق بزواج األقارب ،فطبيعة السياق االجتماعي

150

التقليدي يفضل الزواج الداخلي من أبناء العمومة واخلؤولة ،مما
ً
فضال
يرتتب عليه تزايد معدل اإلصابة بأمراض الدم الوراثية .هذا

100
50

ّ
عما ينتشر يف هذا السياق من عادات الطعام وآداب املائدة ،وما قد
ً
يرتبط بها من سوء تغذية ،فضال عن بعض األفكار والتصورات

0

الشعبية حول الصحة واملرض.

جدول ( )10املراضة املرتددين على العيادات اخلارجية حسب فئات العمر
والنوع لعام ( 2014املعدل لكل  10000من السكان)

وبعد ذلك تشري خريطة توزيع أمراض الدم الوراثية إىل أنها تزداد
ً
مشاال حيث مشال الشرقية ،ومشال الباطنة ،والظاهرة،
كلما اجتهنا
ومسقط ،والربميي ،ومسندم .وتنخفض معدالت اإلصابة بأمراض
ً
جنوبا حيث الوسطى ،وظفار ،وجنوب
الدم الوراثية كلما اجتهنا

فئات العمر

أمراض الدم وأمراض أعضاء تكوين الدم

4-0

72

9-5

28

14-10

69

الوراثية على اختالفها بني اإلناث مقارنة بالذكور .مبعنى أن

19-15

76

اإلناث أكثر عرضة جملموعة أمراض الدم الوراثية .ويرجع ذلك

24-20

96

29-25

199

34-30

233

الدم الوراثية املرتددين على العيادات اخلارجية مبؤسسات وزارة

39-35

165

الصحة حسب فئات العمر .وهنا يالحظ اختالف معدالت اإلصابة

44-40

248

بأمراض الدم الوراثية حسب فئات العمر؛ حيث تزداد بشكل واضح

49-45

196

بني الفئات الشابة ( 44-25سنة) إذ بلغت ( 845حالة لكل  10000من

54-50

114

59-55

96

 60فأكثر

37

اإلصابة ( 341حالة لكل  10000من السكان) .أما فئات كبار السن (من

مجلة

169

 60فأكثر) فقد سجلت معدالت اإلصابة ( 260حالة لكل  10000من
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الشرقية ،وجنوب الباطنة .أما إذا انتقلنا إىل عرض أنواع أمراض
الدم بني املرضى املرتددين على العيادات اخلارجية حسب فئات
النوع ،فاجلدول ( )9يبني أن هناك تزايداً يف معدالت أمراض الدم

حسب ما أشارت الدراسة امليدانية إىل كونهن أكثر عرضة ملخاطر
سوء التغذية يف األسر املعيشية.
أما اجلدول ( )10والشكل ( )4يتناول توزيع املرضى بأمراض

السكان) ،وتأتي بعد ذلك فئات السن من متوسطي العمر (59-45
سنة) إذ سجلت ( 406حالة لكل  10000من السكان) .وحتتل املرتبة
الثالثة فئات العمر صغار السن (أقل من 24سنة) إذ بلغت معدالت

السكان) .ومن أهم الدالالت االجتماعية لتوزيعات معدالت اإلصابة
بأمراض الدم تزايد معدالت اإلصابة باملرض بني البالغني (الشباب

النبالوي واهلامشي

ومتوسطي العمر) ،مما جيعلنا نتوقع تزايد معدالت اإلصابة

جدول ( )11تطور مؤشرات رعاية احلوامل قبل وبعد الوالدة لعام 2014

بأمراض الدم الوراثية يف املستقبل لدى اجليل الثاني.

السنة

نسبة حاالت فقر الدم %

ويف حماولة لرصد تطور مؤشرات رعاية احلوامل قبل وبعد الوالدة

2005

36.5

لعام 2014من خالل نسبة حاالت فقر الدم يف اجلدول (.)11

2005

33.1

تعكس مؤشرات تطور رعاية النساء احلوامل قبل وبعد الوالدة

2010

27.9

إىل ميل منحنى املعدالت إىل االخنفاض التدرجيي خالل الفرتة من

2011

27.6

 ،2014/2005وهذه داللة على حتسن سبل الرعاية الصحية املقدمة

2012

26.7

للمرأة احلامل .وإذا انتقلنا إىل رصد مؤشرات رعاية احلوامل قبل

2013

27.1

الوالدة من خالل نسبة حاالت فقر الدم موزعة جغرافيا حسب

2014

24.8

احملافظات لعام  2014يف اجلدول (.)12
فإن البيانات تكشف تزايد نسبة اإلصابة بني األمهات احلوامل قبل
الوالدة حسب احملافظات الصحية لعام  2014يف حمافظيت الباطنة
مشال وجنوب ،ثم تأتي حمافظات مسندم ،ومسقط ،والداخلية.
وهذا حسب املؤشرات الصحية لوزارة الصحة لعام  .2014مما يدل

املصدر :وزارة الصحة ،التقرير الصحي السنوي ،2014 ،الفصل الثامن،
اجملاالت الصحية ،ص ()5-8
جدول ( )12مؤشرات رعاية احلوامل قبل الوالدة
حسب احملافظات الصحية لعام 2014
احملافظة

نسبة حاالت فقر الدم %

مسقط

27.45

مسندم

27.77

الربميي

13.98

زواج األقارب ،والسياق الثقايف من خالل بعض التصورات الشعبية

الداخلية

26.34

مشال الباطنة

30.52

وعادات الطعام وآداب املائدة ،فضال عن خماطر أمناط احلياة

جنوب الباطنة

30.54

اليومية واملستحدثة.

جنوب الشرقية

17.27

 -2زواج األقارب:

مشال الشرقية

19.26

الظاهرة

22.82

تنتقل األمراض الوراثية من اآلباء واألمهات إىل األبناء عن طريق

الوسطى

9.5

ظفار

13.81

اإلمجالي

24.82

على توقع أن تتزايد نسب اإلصابة ومحل املرض بني املواليد.
ومما سبق يتضح ،أن التوزيعات املكانية لألمراض الدم الوراثية
كشفت عن مجلة مؤشرات مهمة سوف تتضح من خالل عرض
بعض العوامل اليت ساعدت على انتشار أمراض الدم الوراثية منها:

اجلينات (املوروثات) املوجودة يف نواة اخللية .لذا فإن األقارب
الذين ينحدرون من أصل واحد فإنهم حيملون جزءاً من نفس
اجلينات ،إذ تشري الدراسات إىل أن ( )%3من املواليد يف العامل يولدون
مبشاكل وتشوهات خلقية ووراثية وتزيد هذه النسبة إىل ()%7

املصدر :وزارة الصحة ،التقرير الصحي السنوي  ،2014الفصل الثامن،
اجملاالت الصحية ()9-8

عند املتزوجني من أقاربهم من الدرجة األوىل .وقد أظهرت نتائج
احلصر الشامل للمعوقني يف السلطنة أن نسب اإلعاقات الوراثية

الصحية لألسرة واجملتمع متتد إىل االقتصاد الوطين.

واخللقية متثل ( )%41من جمموع أسباب اإلعاقة ،ويف فئة األطفال

فسلطنة عمان من اجملتمعات اليت تتميز بسيادة القبلية بوضوح

أقل من  15سنة فإن هذه النسبة تصل إىل أكثر من ( )%80من

كما هو معتاد يف احمليط اإلقليمي يف إطار دول جملس التعاون

جمموع أسباب اإلعاقة لفئة األطفال (دائرة الدراسات والبحوث،

اخلليجي .ومن ثم تزداد سطوة القبائل ويزداد معها التمسك

.)116-115 :2013

بالعادات والتقاليد والقيم املوروثة من األجداد إىل اآلباء ومنهم إىل

من املعروف أن زواج األقارب وإن انتشر يف بيئة ما ،فهو ليس
بالضرورة أن يكون ضاراً ،فمشاكل زواج األقارب تعتمد على مدى

األبناء .وتعد عادة زواج األقارب إحدى هذه العادات االجتماعية.

انتشار األمراض الوراثية بني أفراد تلك البيئة .ومن املعلوم لدى
معظم الناس أن أمراض الدم الوراثية تزداد كثرياً بني العائالت

ومع ذلك ال تتوفر دراسات تركز على معرفة النسبة الفعلية ملدى
انتشار زواج األقارب يف اجملتمع العماني ،واليت ميكن أن تساعد
يف معرفة حجم املشكلة املرتبطة بانتشار أمراض الدم الوراثية

اليت يكثر فيها زواج األقارب .وتعد هذه النوعية من األمراض
من أخطر وأكثر األمراض الوراثية انتشاراً .ومن هذه األمراض يف

الشباب إىل زواج األقارب ،فمنها عوامل اجتماعية واقتصادية

سياق اجملتمع العماني :فقر الدم املنجلي ،وكذلك مرض ثالسيميا

وبيئية وثقافية وغريها ،ومن أهمها العادات والتقاليد ،واحملافظة

الدم ،ومرض نقص اخلمرية الفولي .ويف هذه األمراض الوراثية قد
ً
ً
حامال
مصابا باملرض بصورة شديدة أو قد يكون
يكون الشخص

على الثروة واملرياث ،وتدني مستوى التعليم .فقد جرت التقاليد

للجني الوراثي للمرض ،والذي قد ينقله إىل أوالده مما يزيد من
انتشار مثل هذه األمراض .وهذا األمر له نتائج سلبية على احلالة

ومدى انتشارها .وتتنوع األسباب والعوامل املؤثرة يف ميول بعض

املتبعة يف اجملتمع العماني أن يتم الزواج بني األقارب ،أو أبناء القبيلة
ً
فغالبا ما يتزوج الفرد من أبناء أخواله أو أعمامه .وهذا
الواحدة،
بدوره يعزز الروابط األسرية ويزيد من قوة التماسك العائلي ،إال

45

)(Directorate of Research and Studies, 2008: 118 - 124
من اإلنرتنت إىل الشارع :دور وسائل اإلعالم االجتماعية..

ً
أحيانا من فرص إجناب أطفال
أن الزواج من داخل األسرة قد يزيد

بطبيعة احلال (Directorate of Research and Studies, 2008:

يعانون من األمراض واإلعاقات؛ وذلك بسبب تزايد احتماالت

.)118 - 124

انتقال العوامل الوراثية اليت بها خلل إىل األبناء .ومن املعلوم أن
ً
دوما إىل زواج من
العلم احلديث حيذر من زواج األقارب ،ويدعو

ومؤخرا أشارت دراسة ( Rajab & Others (2014إىل أن مستويات
القرابة يف عمان مل تتغري بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية ،مما

غري األقارب ،ملا هلذا النوع األخري من الزواج من نتائج إجيابية مثل

يشري إىل أن خفض معدل وفيات األطفال واملرضى .ومن ثم ،فإن
َ
واخللقية حيتاج إىل مزيد من
مواجهة انتشار األمراض الوراثية

بأحد األمراض الوراثية اخلطرية (خان.)12-9 :2007 ،

اجلهد من قبل اخلدمات الوراثية والوقائية مبا يف ذلك تطبيق

وقد أشارت بعض الدراسات إىل أن زواج بني األقارب املباشرين أو غري
املباشرين ال يزال منتشراً يف كثري من اجملتمعات العربية مع تفاوت

االختبارات اجلينية .كما يزداد عدد األطفال املتضررين الباقني
على قيد احلياة ،مما يشكل عبئا كبريا على الرعاية الصحية

انتشاره يف الريف أكثر من احلضر وبني البالد العربية وبعضها.

واخلدمات االجتماعية .وقد نواجه إشكالية تتعلق بكيفية التوفيق

ويصل معدل زواج األقارب إىل حوالي  ،%50ويقدر زواج األقارب

بني حرية عملية اختيار شريك احلياة مع ما يتفق مع العادات

من الدرجة األوىل  ،%35-30و  %15من زجيات القرابة البعيدة .فعلى

والتقاليد واألعراف االجتماعية ،وخماطر اإلصابة بأمراض الدم

سبيل املثال ،تصل أعلى نسب الزواج بأحد األقارب املباشرين يف
السودان وموريتانيا وليبيا ولكنها تقل كثرياً يف لبنان .وقد سجلت

الوراثية كما كشف عنها الوضع احلالي (Rajab & others, 2014:

اختالط األنساب وتكبري حجم العائالت وتقليل احتمالية اإلصابة

ً
اخنفاضا يف نسب الزواج
االحصائيات خالل الفرتة من 2000-1970

.)283
ونظراً إىل خطورة زواج األقارب فقد سعت دراسة خان ()2007

من القرابة املباشرة ،ولكنه ازداد يف الزواج من القرابة غري املباشرة،

إىل معرفة مدى وعي طلبة جامعة السلطان قابوس بأهمية

وهو ما يعين تواصل حضور العائلة العربية يف الزواج كما حدث يف

الفحص الطيب قبل الزواج وانتهت إىل أن الذكور لديهم فكرة

سوريا وتونس .ويف املشروع العربي لصحة األسرة عام  2008حتت

بالفحص الطيب قبل الزواج أكثر من اإلناث .بينما تزداد نسبة

رعاية جامعة الدول العربية ،فقد بلغت نسبة املتزوجات (49-15
ً
نسبا عالية يف اليمن ( )%48وليبيا ( )%42وتونس
سنة) من األقارب

اإلناث من لديهن فكرة عن عيادة أمراض الدم الوراثية .كما تزداد
نسب اإلناث ممن ينظرن إىل أهمية الفحص الطيب قبل الزواج.

( )%42وسوريا ( )%40وجيبوتي ( )%39وأقلها يف لبنان ()%25

وتتقارب نسب اجلنسني مع تزايد الذكور حول إلزامية الفحص

واملغرب ( )%27واجلزائر ( ،)%33وبلغ زواج األقارب يف مصر حسب

الطيب قبل الزواج .وحول أسباب عزوف الشباب من اجلنسني عن

املسح الدميوغرايف الصحي  2008حوالي ( )%30وزادت إىل ( )%48يف

إجراء الفحص الطيب قبل الزواج فتتدرج من أسباب شخصية ثم

ريف جنوب مصر (دائرة الدراسات والبحوث.)115 :2013 ،
أما يف دول اخلليج فإن معدالت زواج األقارب تبدو أكثر ارتفاعاً

اجتماعية وثقافية (خان.)49-39 :2007 ،

ويف سلطنة عمان بلغت نسبة زواج األقارب يف املسح صحة األسرة

 -3السياق الثقايف وبعض العادات االجتماعية (عادات الطعام

اخلليجية عام  ،)%45.3( 1995منها ( )%33.7قرابة أوىل و ()%20.6

وآداب املائدة):

قرابة أخرى .وقد أشار املسح الصحي الوطين عام  2000إىل أن

تقوم فلسفة العالج يف الطب الشعيب على االعتقاد بأن لكل داء

معدالت الزواج بني األقارب تصل إىل (،)%51.6من بينهم ()%38.6

دواء ،ومن ثم فإن كل مرض من املمكن شفاؤه ،ما مل تكن نهاية

كان الزواج من القرابة املباشرة ،أما الزواج من القرابة البعيدة

املريض مقدرة يف تلك اللحظة ،وهنا يستحيل على اي طب أن يغري

سجلت ( .)%13وختتلف نسب زواج األقارب باختالف احملافظات

مشيئة اهلل .ومن ثم ،ينطلق املعتقد الشعيب من جمموعة مفاهيم

داخل السلطنة ،حيث بلغ الزواج من القرابة املباشرة ،وغري املباشرة
ً
نسبا عالية يف ظفار وسجلت على التوالي ( )%8.5 ،%52.5والشرقية

وتصورات عن الصحة واملرض ويتبنى مقولة ال يوجد مرض إال
وله عالج .وهذا األمر رغم انه يتعارض مع حالة اإلصابة بأحد

( )%11.9 ،%48.2والداخلية ( )%14.5 ،%40,3وأقلها يف مسقط (،26.7

أمراض الدم الوراثية اليت أغلبها ليس هلا عالج سوى املسكنات

 )%19.1والباطنة (( )%12.1 ،%39.9دائرة الدراسات والبحوث.)115 :
وقد أشار املسح الصحي الوطين لعام  2008إىل الفئة األكثر إحلاحاً

والتنويم لفرتات يف املستشفيات ومتابعة من قبل األسر إال أن أغلب
ً
انطالقا من هذا التصور الشعيب ،لذا كان
األسر تعتقد أن له دواء

للتوعية بالصحة الوراثية واخلدمات الصحية اليت تقدمها الوزارة

أول سؤال تطرحه أرباب األسر املعيشية يف الدراسة امليدانية أثناء

وهم الشباب ومتوسطي العمر ،ونوه إىل ضرورة تقبل الفحص

املقابلة ”لديكم عالج”” ،يف شيء جديد ميكن من الشفاء” ،فمقابلة

اجليين قبل الزواج مع بيان أسبابه  .وقد مشل هذا املسح عينة

األسر كادت تفتح لديهم باب العالج أو أمل يف العالج لوال تدخل

قوامها ( )4114أسرة معيشية ،ومشلت الفئات املستهدفة ( 18سنة
فأكثر) ( )4622فرداً .وأسفر املسح على العديد من النتائج من

القائم باملقابلة لتوضيح األمر برفق.

أهمها :أن زواج األقارب شغل ما يقرب من نصف العينة على اختالف

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض األسر حترص على إعطاء أطفاهلا أدوية
ً
خوفا من تزايد
على اختالفها خاصة املسكنات واملضادات احليوية

درجة القرابة من الدرجة األوىل ( )%20.6والدرجة الثانية ()%25.5

املرض ،مما يؤدي إىل فقدان القدرة على املقاومة الذاتية للمرض

و( )%3.6لديهم صلة قرابة بعيدة .كما بلغت نسبة املوافقني على

وضعف مناعة اجلسم ،ويصبح أكثر عرضه لظهور األمراض

إجراء الفحص قبل الزواج /قبل احلمل ( )%70تزداد بني املتعلمني

الوراثية.

46

النبالوي واهلامشي

أما بالنسبة لعادات الطعام ،فيالحظ بشكل عام سيادة عادات

اجليل الثالث من صغار السن واملراهقني خاصة يف احلضر .ويربر

طعام متشابهة على مستوى مناطق السلطنة ،متتد جبذورها إىل

كبار السن عدم اإلقبال على الوجبات اجلاهزة أو السريعة بأنهم:

سياق ثقايف متشابه يف جمتمعات اخلليج العربي .حيث امليل إىل

(تعودوا على أن يكون الطعام مطبوخ يف املنزل) أو( بأنها تأتي

تفضيل األكالت العمانية التقليدية ،على الرغم من كونها حمدودة

من خارج البيت وغري مضمونة املصدر)؛ لذا تضر بصحة اإلنسان
وخاصة املثلجات منها؛ نظراً ملا حتتويه من نسبة دهون تؤدي إىل

األول ،ويطلق عليه (عيش) كمسمى حملي ،و يضاف إليه اللحم أو

اإلصابة بأمراض القلب والشرايني .كما رصدت الدراسة ،أن هناك

السمك أو الدجاج أو القاشع (نوع من أمساك السردين اجملفف).

أكالت خاصة بالنساء بعد الوالدة تسمى ”حرميه” ،و يف بعض

وعلى اختالف املستوى املعيشي ،يالحظ اخنفاض نسبة الربوتني

املناطق تسمى ”اخلارث” ،وتتنوع يف مكوناتها ،ويكشف حمتواها عن

والفيتامينات يف الطعام وتزايد نسبة النشويات ،ويزداد األمر
ً
أحيانا احلصول على
سوءا مع تدني املستوى املعيشي ،حيث يتعذر

كم من السكريات تزيد من الطاقة ،مع كونها فقرية يف حمتواها
الغذائي .فمن العادات االجتماعية الشائعة تناول نوعيات من

ضروريات البقاء أي األرز لكونه عصب وجبة الغداء العمانية.

األطعمة جتهز خصيصا للمرأة بعد الوالدة ،يطلق عليها ”مجاميل”

ويعتقد األهالي يف ارتفاع القيمة الغذائية ألنواع معينة من

ويف بعض املناطق ”قروص” ،تتميز هذه األطعمة بزيادة نسبة

األطعمة منها :الرطب أو التمور ،والبصل ،والثوم.

الدهون والنشويات مثل (خبز عماني مغموس يف مرق الدجاج)

وال ختلو املائدة العمانية يف معظم األوقات من التمور حسب تسمية

و(عيش مع احللبة والكركم والثوم ) و(طحني وحليب بودر

اجملتمع ،بينما يطلق عليه خالل موسم مجع النخيل الرطب .كما

وعسل) ،والسكريات مثل (خبز عماني ومسن بلدي وعسل) ،وذلك

حتتل التمور مكانة خاصة يف الرتاث الشعيب العماني ،ويبدو ذلك
خاصة من خالل األمثال الشعبية؛ نظراً ملا تتمتع به من قدرة على

على حساب أنواع أخرى ترتفع قيمتها الغذائية مثل اخلضروات

األنواع ،حيث تعتمد الوجبة الرئيسية (الغداء) على األرز يف املقام

والفاكهة.

ً
نوعا ما
معاجلة العديد من األمراض .ومع ارتفاع املستوى املعيشي

هذا إىل جانب التعود على تناول الشاي (الكرك) ،فعلى الرغم

يتوفر التنوع يف نوعية األطعمة؛ حيث تتضمن العسل واحلليب

أنه باحلليب إال أن كثرة غليان الشاي يفقده الكثري من العناصر

واللنب والبقوليات والبيض والسمن البلدي والفواكه .بينما الفئات

الغذائية ،ويصبح غري صحي بالنسبة للكبار والصغار .وبالنسبة

الدنيا والضعيفة تكاد ختلو مائدة الطعام لديهم من العناصر

لألطفال فيالحظ تدني مستوى الثقافة الغذائية لدى بعض األسر

الغذائية ،سواء لعدم املقدرة على شراء بعض املنتجات الغذائية

وخاصة فيما يتعلق بتغذية األطفال ،فبعض األسر ال تهتم بإعطاء

الرتفاع سعرها مثل األمساك على سبيل املثال وغريها ،أو لعدم

الطفل الوجبة الرئيسة (الغداء) فال تراعي اهتمام األطفال بتناول

الوعي بضرورة التنوع الغذائي .ويف هذا السياق ،كشفت الدراسة
ً
فضال
امليدانية أن األسر الضعيفة يقل فيها تناول الفواكه واخلضار

احللوى قبل الغداء مما يؤدي إىل فقدان الشهية وال يتناولون الوجبة
ً
فضال عن عدم االهتمام بتناول السلطة اخلضراء
الرئيسة .هذا

ً
دخال ،أو
عن اخنفاض نسبة الربوتني بشكل عام بني األسر األقل

والفاكهة بالنسبة لألطفال.

احملدودة الدخل .ومن غري شك تسهم األوضاع املعيشية يف األسر

وعلى جانب أخر ،هناك إقبال من جانب قطاع كبري من العمانيني
ً
أيضا على األطعمة اليت جتلب من األسواق جاهزة ،وأصبحت تنتشر

تؤدي إىل اإلصابة بأمراض الدم الوراثية ،واليت تزداد بشكل واضح

بشكل واضح يف اجملتمع العماني كغريه من اجملتمعات يف العامل .وهذه

يف ظل انتشار زواج أقارب.

الوجبات اجلاهزة أو السريعة يف الغالب تفتقر إىل مواصفات الغذاء

كما أن بعض األسر املعيشية يف الدراسة امليدانية تعتمد على املواد

الصحي ،وقد أشارت الدراسة امليدانية من خالل مقابالت مع أرباب
ً
ً
عريضا من
قطاعا
العمل يف األماكن اليت تقدم الوجبات اجلاهزة أن

الضعيفة إىل تزايد معدالت اإلصابة بأمراض سوء التغذية ،اليت قد

النشوية كعناصر أساسية يف غذاء األطفال والبالغني ،وهو عبارة
عن األرز مضاف إليه نوع من أنواع الربوتينات (اللحوم ،الدواجن،

السكان العمانيني يفضلون تناول أنواع الطعام اليت ال ختتلف كثرياً

واألمساك) .وعلى الرغم من توافر الربوتني على مائدة الطعام

عن أمناط الطعام التقليدية يف الثقافة العمانية الغنية بالنشويات

إال أن طريقة تناول الربوتينات ضعيفة بينما يكون الرتكيز يف

على حساب التنوع الغذائي ومنها على سبيل املثال (األرز بكافة
ً
ً
فضال عن
مضافا إليه أحد عناصر الربوتني السابق ذكرها
أنواعه

الغالب على األرز ،وال سيما يف إطار املستويات االجتماعية املتوسطة
والضعيفة ،مع العلم أن الفئات األخرية (الضعيفة) أكثر تضرراً

املعجنات بأنواعها) .وهذااإلقبال من قبل السكان على الوجبات

بسبب ندرة نسبة الربوتينات على مائدة الطعام .كما أن من عادات

السريعة واجلاهزة وخاصة يف املدن واملناطق احلضرية ،يزداد مع
انتشار أمناط احلياة العصرية .وهذا يصبح ضاراً بالصحة مع تدني

االجتماعية أن يكون العشاء من نفس أصناف الغداء ،وهنا تتزايد

الوعي الغذائي ،مما يعرض أفراد األسرة لإلصابة بأمراض سوء
ً
عموما.
التغذية ،وأمراض الدم

على مائدة الطعام.

كما توضح خريطة توزيعات عادات الطعام يف السلطنة ،كيف

ومن املالحظ ،أن هناك تفضيالت لألطعمة املنتجة يف البيئة

أنها ارتبطت خبريطة توزيع أمراض الدم الوراثية إىل حد كبري.

احمللية بني كبار السن بوجه عام ،على الرغم من إقبال اجليل
ً
أحيانا على الوجبات السريعة ،وتزداد بشكل ملحوظ بني
الثاني

فمن واقع املشاهدة من خالل الزيارات امليدانية ومقابلة عدد من

الطعام لدى قطاع عريض من السكان مع اختالف املستويات
معدالت تناول النشويات على حساب تنوع الضروري ألنواع الطعام

اإلخباريني من العمانيني ذوي اختصاص بالتغذية ،فقد أشاروا
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األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض...

إىل تنوع واضح يف مكونات الغذاء يف املناطق الشمالية والقريبة من

من القضايا ذات االهتمام ومنها :العادات الغذائية -تدني الوعي

دولة اإلمارات ،وخاصة بني األسرة ذات الدخول املرتفعة .وهنا

الصحي عموما والوعي التغذوي خصوصا -تلوث مياه الشرب -عدم

تتميز مائدة الطعام بالدسامة ،وتزايد أنواع احللويات على حساب

توفر خدمات الصرف الصحي السليم بشكل كاف.

القيمة الغذائية .كما تزداد يف املناطق الزراعية والرعوية املصادر

وقد توصلت دراسة قامت بها وزارة الصحة حول عوامل خطورة

احليوانية على موائد الطعام ،مثل اللحوم ومنتجات األلبان ،خاصة

سوء التغذية عند األطفال األقل من ( )3سنوات يف السلطنة عام

يف األسر امليسورة يف حمافظيت ظفار والوسطى وهما من املناطق

 ،2003/2002إىل أن أهم العوامل املرتبطة بسوء التغذية عند

اليت حققت اخنفاضا يف معدالت اإلصابة بأمراض الدم الوراثية.

األطفال وهي :املواليد ناقصي الوزن ،اإلصابة بأمراض اإلسهال،

فقد أوضحت الدراسة أن املناطق الصحراوية (خاصة منطقة

عدم توفر مياه صاحلة للشرب ،نقص التغذية عند األمهات،
االستخدام املنتظم للحليب الصناعي ،وأخرياً املمارسات غري

حارة وجافة ورملية .والبعض يسكنون يف بيوت من العريش

الصحية .وقد كشفت دراسة أخرى لوزارة الصحة ،أن السبب وراء

(عادة تصنع من سعف النخيل)- ،يتمتعون بأمناط تغذية جيدة،
نظراً لتوافر مراعي اجلمال (البوش) وتناول اللحوم بكميات كافية

مشكلة سوء التغذية يكمن يف نقص الوعي الغذائي بني أفراد
اجملتمع ،وتكرار احلمل والوالدة ،وعدم توفر مياه الشرب النقية يف

يف وجباتهم .ويعد ذلك يف مفهوم بعض السكان ”أنهم يتمتعون

كثري من املناطق .وقد انتهت دراسة أخرى إىل أن حجم أمراض الدم

بالغذاء اجليد” وفق التصورات الثقافية للغذاء املفيد بني السكان

عند األطفال تلفت االنتباه (وزارة الصحة :2005 ،م.)23- 4

حسب ما أدىل به اإلخباريون ،وقد ظهر ذلك بوضوح يف اخنفاض

 -4خماطر أمناط احلياة اليومية واملستحدثة:

معدالت اإلصابة بأمراض الدم الوراثية يف اإلحصائيات الرمسية

أوضحت الشواهد امليدانية هيمنة الطابع التقليدي على منط

لوزارة الصحة.

احلياة اليومية لألسرة العمانية عامة ،خاصة يف املناطق الريفية

أما البيئات الزراعية خاصة يف اجلنوب (خاصة حمافظة ظفار)،

والبدوية عن املناطق احلضرية .وجدير باإلشارة إىل أن املناطق

حيث االهتمام برتبية الطيور واملواشي واألغنام (اهلوش) ،ففي هذا

احلضرية وبعض املناطق القريبة منها تشتهر بدخول منط حياة
ً
نوعا ما؛ هذا نظراً لتزايد املراكز التجارية واملطاعم
مستحدثة

أن يؤدي إىل انتقال بعض األمراض منها ”البريوسال” و”الساملونيال”.

وانتشار منط األغذية السريعة أو املعلبة أو اجملففة أو اجملمدة ،وقد

ومع ذلك ،تتميز هذه البيئة باالهتمام بتناول الربوتني وال سيما

ساعد على اإلقبال عليها رخص مثنها وسهولة الوصول إليها ،كما
ً
أيضا .ومن
حتظي بقبول من قبل جيل الشباب واألطفال والنساء

الوسطى) ،حيث تنتشر مجاعات البدو الذين يعيشون يف بيئة

السياق يشارك احليوان اإلنسان يف الوسط املعيشي ،وهذا من شأنه

من اللحوم والدواجن مقارنة مبحافظات الشمال؛ لذا تعد حمافظة
ظفار من املناطق اليت تنخفض فيها معدالت اإلصابة بأمراض الدم
الوراثية بعد حمافظة الوسطى ،اليت حققت أقل نسبة إصابة على
مستوى السلطنة.

ً
ثم ،تشهد الساحة تزايداً
ملحوظا يف تغلغل أمناط احلياة املستحدثة
ً
نتاجا لعمليات التغري االجتماعي الثقايف .وقد برزت بوضوح من
خالل حجم اإلقبال على الوجبات السريعة واجلاهزة وتفضيلها من
ً
نوعا ما بني جيل
قبل األطفال واملراهقني والشباب ،وهو ما امتد

وقد أوضحت الدراسة أن العمانيني بوجه عام ال يهتمون بتناول
األمساك كثرياً رغم أهميتها الغذائية ،وهذا الوضع يف احلقيقة

اآلباء ،وهذا الوضع يزيد حجم مشكلة سوء التغذية.

ال يتناسب مع كون هذا اجملتمع جمتمع حبار غنية باألمساك،

كما أشارت الدراسة إىل عدم توفر ثقافة غذائية مرتبطة بالعصائر

وميتلك ما يقرب من (3500كم) من السواحل ،وهذا باستثناء

الطبيعية اليت يتم إعدادها يف املنازل بني الفئات االجتماعية

حمافظة الشرقية مشال وجنوب .وهنا تقع حمافظيت الشرقية

املتوسطة والدنيا إلي حد كبري ،بل تنتشر ثقافة املشروبات (ماء

يف موقع وسط من حيث اإلصابة بأمراض الدم الوراثية .ومن

وسكر وألوان صناعية) مثال (سان توب ،فيمتو) على اختالفها

ثم ،فأن التوزيعات املكانية لعادات الطعام يف السلطنة تعكس
نوعية األمراض األكثر انتشاراً اليت ترتبط إىل حد كبري بعدد من

مع أنها فقرية يف حمتواها الغذائي .ومن املالحظ أن الوحدات

ً
فضال عن
املتغريات ،منها ما يرتبط بالظروف البيئية احمليطة،

املعيشية يف ظل تدني املستوى االقتصادي تعاني من سوء التغذية
ً
عموما .وعلى الرغم من تزايد
وما يرتبط بها من أمراض الدم

املستوى االقتصادي واالجتماعي للفرد.

املساعدات املادية والعينية ،فإنها غري موجهة للطعام والصحة،

وإذا تطرقنا إىل نوعية األطعمة اخلاصة باألطفال ،فقد بينت
الدراسة قصوراً يف الوعي الصحي املرتبط بتغذية األطفال ،ففي

ولكن أغلبها بصدد توفري احتياجات أخرى على سبيل املثال:
املسكن وامللبس ومستلزمات ختص مظاهر احلياة (عطور وخبور).

العادة ال ُي ُّ
هتم بنوعية طعام خاصة باألطفال سوى يف الفئات

لذا يالحظ انتشار األنيميا بأنواعها بني هذه الفئة علي اختالف

االجتماعية ذات املستوى املعيشي املرتفع وبعض األسر املتوسطة،

الفئات العمرية.

بينما جند أن بعض السكان يتناول أطفاهلم طعامهم من نفس

وقد انتهت دراسة لوزارة الصحة حول واقع التغذية املدرسية

نوعية طعام الكبار .ومن ثم ،فمن نتاج قصور االهتمام بالتنوع

والوعي الغذائي إىل أن  %95من طالب املدارس حيصلون على

الغذائي الختالف األسباب كما سبقت اإلشارة ،وجود بيئة خصبة

مصروف يومي ( 100بيسة ) (الريال العماني = 1000بيسة) يشرتون
ً
بدال من اإلفطار؛ مما يزيد من تعقد
بها شيبسي وشراب الفاكهة

من التحديات ذات الطبيعة اهليكلية مبعنى مدى ارتباطها بالعديد

مشكلة سوء التغذية واستدامتها ،ويتحتم مواجهتها (وزارة

النتشار سوء التغذية خاصة بني األطفال .ومن غري شك أن التغذية
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النبالوي واهلامشي

الصحة :2005 ،م.)13-

( )2010-2006والثامنة احلالية ( )2011-2011واخلدمات اليت

وقد رصد تقرير التنمية البشرية (عمان ( ) 2003وزارة االقتصاد

تقدم يف هذا اجملال تشمل:

الوطين )22 :2003 ،العديد من املشكالت الصحية املرتبطة بنمط

•الفحص قبل الزواج :يتم عن طريقه تقديم املشورة والفحص

احلياة العصرية ،من أهمها ظهور نوعية جديدة من األمراض

الطيب ،الذي يتوفر عرب املراكز الصحية املنتشرة يف كافة

مرتبطة بتغري أمناط الغذاء ،وزيادة متوسط العمر ،وزيادة
ً
فضال
التعرض للضغوط النفسية ،وزيادة معدالت السفر .وهذا

أرجاء السلطنة خاصة بالنسبة ألمراض الدم الوراثية.
•خدمات املشورة ملا قبل احلمل.

عن اإلصابات الناجتة عن حوادث السيارات وغريها .ومما سبق

•تزويد املرأة احلامل باحلديد وحامض الفوليك حيث مينع

يتضح ،أن هناك العديد من األبعاد االجتماعية والثقافية تشكل

العيوب اخللقية بالعمود الفقري.

يف جمملها خلفية لإلصابة بالعديد من األمراض متثل حتديا أمام

•التطعيم ضد الثالثي الفريوسي ( )MMRوالذي حيتوي على

النظام الصحي كما سوف يتضح يف السطور اآلتية.

احلصبة واحلصبة األملانية والنكاف والتمنيع ضد احلصبة
األملانية يقي اجلنني من العيوب اخللقية إذا أصيبت األم بها

ً
رابعا :أهم التحديات اليت تواجه النظام الصحي يف التعامل

وهي حامل.

مع أمراض الدم الوراثية:

•خدمات ما بعد الوالدة :تأمني الفحص الطيب لألطفال للتأكد

اشار تقرير التنمية البشرية عمان  2012إىل أن من أهم التحديات

من خلوهم من العيوب اخللقية.

والصعوبات اليت يواجهها النسق الصحي يف السلطنة جمال اخلدمات

•كما يهدف جمال األمراض الوراثية إىل توفري اإلجراءات

الصحية ،ومتويل اخلدمات الصحية ،وجمال املشكالت الصحية؛

الوقائية الفاعلة وحتسني جودة اخلدمات الصحية والتوسع

فعلى الرغم من التحسن يف مشكالت املراضة والوفيات يف السلطنة

يف خدمات الفحص ما قبل الزواج ونشر الوعي الصحي حول

ما زال النسق الصحي يواجه جمموعة من املشكالت املرضية تتباين

األمراض الوراثية ومحاية اجملتمع من اإلصابة بها .وجاري

يف مسبباتها ،وميكن إجيازها كالتالي:

إنشاء مركز وطين للصحة الوراثية لتقديم خدمات عديدة

•األمراض غري املعدية :إذ شهدت السلطنة يف السنوات األخرية
ً
عبئا على اخلدمات
زيادة يف األمراض غري املعدية مما ميثل

والبحوث يف هذا اجملال (دائرة الدراسات والبحوث.)117 :2013 ،

الصحية .وميثل السلوك الشخصي واملمارسات غري الصحية

وعلى جانب أخر ،هناك اهتمام ملحوظ مبجال أمراض الدم الوراثية

لألفراد العامل األساسي يف انتشار هذه األمراض .ويقتضي
ً
ً
تغري هذا السلوك جهداً كبرياً
والتزاما من األفراد
ووعيا

من قبل جامعة السلطان قابوس منذ عام  1995فقد افتتحت وحدة
زراعة النخاع باملستشفى بسرير واحد فقط ،ووصل العدد اآلن

وجهود متضافرة من قطاعات متعددة.

إىل أربع أسرة ،ومت زراعة أكثر من  230حالة ،كما مت التوسع يف

•األمراض الوراثية :تشري املؤشرات إىل أن األمراض الوراثية

نوعيات العمليات سواء بزراعة النخاع من شخص آخر مطابق
للمريض وهي األكثر تعقيداً ،أو بزراعة النخاع من الشخص نفسه،

كبري من اإلعاقات مثل اإلعاقات الذهنية والتخلف العقلي كما

وكذلك زراعة النخاع من النخاع والدم اخلارجي ،وكذلك زراعة دم

تسهم أمراض الدم الوراثية يف ارتفاع معدالت انتشار فقر الدم

احلبل السري .كما مت التوسع يف معاجلة أنواع األمراض اليت حتتاج

يف فئات عمرية خمتلفة واليت هي أحد مظاهر مشكلة سوء

زراعة النخاع وخاصة أمراض السرطان ،كسرطان الدم احلاد ،وفقر

التغذية.

الدم املنجلي والثالسيميا ،وكثري من أمراض نقص املناعة .وهذا

•املشكالت املرتبطة بسوء التغذية :ما زالت املؤشرات تشري إىل

من شأنه أن جيعل هذه الوحدة متميزة على مستوى العامل يف هذا

ارتفاع معدالت انتشار سوء التغذية بني الفئات احلرجة مثل

اجملال ،لكن الوحدة ال تفي مبفردها باحتياجات السلطنة يف هذا

األطفال واألمهات احلوامل وارتفاع يف معدالت السمنة .ومن

النوع من العالج؛ لذا فإن بناء مركز متخصص يعد ذا أهمية كربى

أهم أسباب سوء التغذية هي غياب الوعي لدى األسر بأهمية

حلصول املرضى على عالج بني أهلهم وذويهم يف السلطنة.

ما زالت السبب األول لوفيات الرضع كما أنها السبب يف عدد

ومتخصصة ومتقدمة لتحسني الرعاية والوقاية والعالج

الغذاء السليم وتعدد احلمل وعدم املباعدة بني الوالدات
باإلضافة إىل العوامل االقتصادية وعمل األم ونقص الوزن

اخلالصة

الوالدي لألطفال (اجمللس األعلى للتخطيط.)145-144 :2012 ،

انتهت الدراسة إىل أن هناك العديد من األبعاد شكلت يف جمملها

•وقد بدأت وزارة الصحة باالهتمام مبشكلة األمراض الوراثية
يف اخلطة اخلمسية السادسة ( )2005-2001بوصفه جزءاً من

األبعاد االجتماعية والثقافية للصحة واملرض عامة ويف إطار
اإلصابة بأمراض الدم الوراثية خاصة يف سياق اجملتمع العماني.
ووفقا للمعطيات الكمية والشواهد امليدانية حول دور السياق

برنامج ”رعاية صحة األم والطفل” ،وذلك نتيجة الرتفاع
ً
فضال عن احلمل يف
معدالت زواج األقارب اليت بلغت (،)%51.6

البيئي واالجتماعي الثقايف يف جمال الصحة واملرض .فقد بني

عمر متأخر بنسبة ( ،)%9.3وقد أسهم ذلك يف زيادة وفيات

جانب منها التوزيعات املكانية النتشار أمراض الدم الوراثية

أثناء الوالدة ،وكذلك اإلعاقات املستدمية .وقد مت إدراج جمال

(اخلريطة االجتماعية لألمراض) ،إذ ظهرت حمافظة الداخلية

منفصل لألمراض الوراثية يف اخلطة اخلمسية السابعة

بأعلى معدل إصابة بأمراض الدم الوراثية ،كما يالحظ تزايد
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ً
مشاال يف السلطنة وتقل كلما اجتهنا
معدالت اإلصابة كلما اجتهنا
ً
جنوبا ،وسجلت حمافظة الوسطى أقل معدل إصابة .وحسب انتشار

مشولية أي بوصفها قضايا اجتماعية تطرح على مائدة

أمراض الدم الوراثية حبسب اجلنس أظهرت البيانات إن اإلناث أكثر

احلوار ،وحتدد مالمح السياسات االجتماعية .وهذا يتأتى

عرضه لإلصابة من الذكور باعتبارهن أكثر عرضه ملخاطر سوء

من خالل تزويد صناع السياسة بقاعدة معلومات من

التغذية يف الوحدة املعيشية .كما أشارت البيانات إىل أن توزيعات

الواقع املعيش جتسد بالفعل العالقة بني الظروف اجملتمعية

أمراض الدم حبسب فئات العمر بينت أن فئة الشباب ()44-25

والصحة ،حتى نستطيع حتديد الفئة املستهدفة أو ما يطلق

سجلت أعلى معدل إصابة بأمراض الدم الوراثية ،يليها متوسطي

عليها “فقراء الصحة“ يف اجملتمع .كما أنه من األهمية مبكان

العمر ( ،)59-45ثم صغار السن ،وهذا من غري شك يؤثر على مسار

التعرف على الدالالت االجتماعية ملؤشرات الصحة العامة؛

التنمية يف البالد.

حتى نتلمس الطريق حول سبل مواجهة املشكالت الصحية.

وكشفت الدراسة امليدانية عن مجلة نتائج تتعلق بنوعية املرض،

•ومن أكثر اسرتاتيجيات التدخل يف اجملال الصحي ،وأكثرها

وتوقيت اكتشافه ،ومصاحباته ،وانتهت إىل أن هناك عوامل

مالءمة مع طبيعة السياق االجتماعي للمجتمع العماني

ومسببات ألمراض الدم الوراثية ترتبط بالسياق االجتماعي

اسرتاتيجيات التدخل القائمة على أساس اجملتمع احمللي

الثقايف للمجتمع العماني تتمثل يف زواج األقارب وخاصة أبناء

(منظور مشولي) .ويف هذا اإلطار تتحدد سبل التدخل من
ً
سعيا الستكمال
خالل الرتكيز على البيئة االجتماعية .وذلك

واملرض ،وبعض العادات االجتماعية ال سيما عادات الطعام وآداب
ً
فضال عن خماطر أمناط احلياة اليومية املستحدثة.
املائدة،

برامج الوقاية التقليدية من انتشار أمراض الدم الوراثية

العمومة واخلؤولة ،وبعض األفكار والتصورات الشعبية عن الصحة

ينبغي النظر إىل املشكالت الصحية من خالل منظور أكثر

من أجل تكثيف اجلهود حنو تقليل املخاطر الصحية اليت

ونستطيع القول إن هناك فجوة إىل حد ما بني ما تطرحه األسس

تواجه األفراد .هذا إىل جانب فهم أمناط السلوك املرتبطة
ً
انعكاسا
جبوانب الصحة العامة ،والتغذية والنظافة بوصفها

يف السلطنة ودالالتها االجتماعية الثقافية؛ لذا ،فهناك بعض

لنسق املعتقدات والعادات والتقاليد .ومن هنا ،تصبح عملية

املشكالت اليت تواجه النظام الصحي واحلالة الصحية يف السلطنة،

التدخل لتحسني األوضاع الصحية أكثر فاعلية طاملا أخذنا يف

بذلت بصددها جهود رمسية وجمتمعية من أجل ختفيف وطأتها.

احلسبان السياق االجتماعي الذي نعمل يف إطاره .كما تتحدد

ووفقا ملا انتهت إليه الدراسة الراهنة من نتائج ميكن تقديم بعض

سبل مواجهة مشكلة سوء التغذية من خالل العمل اجلماعي،

املقرتحات وهي:

وتضافر جهود مؤسسات اجملتمع على اختالفها ،من أجل

املعرفية يف النظام الصحي ،وما تكشف عنه مؤشرات احلالة الصحية

•ضرورة االهتمام بإجراء املسوح الوطنية حول زواج األقارب،

تشكيل وعي عام حول تنمية الوعي الغذائي ،ومواجهة هادئة

واليت سوف توفر قاعدة بيانات تكشف عن معدالت الزواج

للعادات الغذائية ،اليت تقف وراء مشكلة سوء التغذية.

من األقارب الفعلية يف السلطنة؛ للوقوف على حجم املشكلة

اهلوامش

والتوقعات بشأن معدالت انتشار أمراض الدم الوراثية
ً
مستقبال ،ومن مثة مواجهة األخطار املرتتبة عنها.

 -مت تنفيذ هذا املسح الوطين أثناء تنفيذ املسح الصحي العاملي

•االجتاه حنو مزيد من االهتمام بأمراض الدم الوراثية يف إطار

بالسلطنة ،ومت مجع البيانات يف النصف األول من عام  2008و مشل

إسرتاتيجيات وزارة الصحة ،واملستشفيات التعليمية ،واملراكز
ً
فضال عن املؤسسات
الصحية املنتشرة يف كافة أرجاء السلطنة،

العمانيني فقط يف عمر  18سنة فأكرب من كل احملافظات واملناطق
شاملة احلضر والريف.

املعنية بتوفري بيئة صحية للصغار والكبار.
•مزيد من نشر الوعي الصحي وتكوين ثقافة غذائية (الغذاء

املراجع

املتوازن واملتنوع) من خالل برامج وقوافل إرشادية ،تستهدف

املراجع العربية:

يف املقام األول املناطق اليت تتزايد فيها معدالت اإلصابة

إبراهيم ،نعيمة منصور( .)1998األبعاد االجتماعية واالقتصادية

بأمراض الدم الوراثية.

والثقافية لإلصابة بأمراض الكبد .جملة الثقافة الشعبية ،املركز

•ضرورة التأكيد على أهمية الفحص الطيب قبل الزواج ،سواء
من خالل نشر الوعي الصحي ،أو باعتباره جزءاً ال يتجزأ من

احلضاري لعلوم اإلنسان والرتاث الشعيب بالتعاون مع كلية اآلداب
جامعة املنصورة.

إجراءات إمتام الزواج.
•إدراج الوعي التغذوي يف املناهج الدراسية لكافة املؤسسات

اسحق ،ثروت ( .)2001اخلريطة االجتماعية للصحة واملرض .يف

التعليمية على اختالف مراحلها ،مع الرتكيز على مرحلة
ً
ً
اسرتاتيجيا لوزارة
هدفا
التعليم األساسي؛ حبيث يصبح

حممد اجلوهري وآلخرون ،الصحة والبيئة ،دراسات اجتماعية
وأنثروبولوجية ،القاهرة.

الرتبية والتعليم.
ً
•وجممل القول :إنه سعيا حملاولة التخفيف من انتشار أمراض

الربنامج اإلمنائي األمم املتحدة ،تقرير التنمية البشرية (.)2014

الدم الوراثية يف السلطنة يف ضوء خصوصية اجملتمع العماني

املضي يف التقدم :بناء املنعة لدرء املخاطر ،األمم املتحدة.
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