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مقدمة ..

العربية  اململكة  يف  الوفيات  اأ�سباب  اأول  من  هي  وال�سرايني  القلب  امرا�ض  اأن  تعلم  هل 

ال�سكري  داء  فن�سبة  م�ستمر،  تزايد  يف  اخلطورة  لعوامل  التعر�ض  ن�سبة  واأن   ، ال�سعودية 

و�سلت اإىل ٢٤٪ ون�سبة ارتفاع �سغط الدم جتاوزت ٣٠٪ ون�سبة البدانة ت�سل اإىل ٥٠٪، مع 

ارتفاع ملحوظ يف معدل الدهون يف الدم م�ساهد وبكرثة يف اململكة العربية ال�سعودية.

الوزن  وزيادة  ال�سمنة  فانت�سار  العمر،  تقدم  تزداد مع  وال�سرايني  القلب  امرا�ض  ن�سبة  اإن 

م�ساحباً الرتفاع معدل �سغط الدم يكرث بني امل�سابني باأمرا�ض القلب وال�سرايني.

 بينما امل�سابني بداء ال�سكري واللذين يعانون من ارتفاع الدهون الثالثية والكولي�سرتول 

هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سرايني.

وخا�سة  املدخنني وكذلك املقلعني عن التدخني حديًثا هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض 

القلب وال�سرايني من غري املدخنني بن�سبة كبرية. اأثبتت الدرا�سات اأن ما يقارب اإىل ٣٠٪ 

من �سكان اململكة ميار�سون هذه العادة القاتلة )اأي ما يقارب �ستة ماليني ن�سمة يعر�سون 

اأنف�سهم للموت املحتم اإن مل يقلعوا عن هذه العادة كما اأنهم ينفقون مليار ريال �سنوًيا(.
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متالزمة الشريان التاجي الحاد

هي احلاالت التي تنتج عن �سيق حاد يف اأحد ال�سرايني التاجية امل�سوؤولة عن تروية 

ع�سلة القلب بالغذاء واالك�سجني وت�سمل اجللطة )النوبة( القلبية والذبحة ال�سدرية 

الغري م�ستقرة

األسباب وعوامل الخطورة: 
حتدث متالزمة ال�سريان التاجي احلاد ب�سبب ت�سلب ال�سرايني وهو عبارة عن تر�سبات على جدران ال�سرايني مما �سبب �سيقها وبالتايل 

يعيق جريان الدم وو�سوله اإىل ع�سلة القلب ب�سكل كاف. مما يوؤدي اإىل تلف �سديد يف الع�سلة اأو حتى الوفاة ال �سمح اهلل.

عوامل يمكن تعديلها : 
الدم  • ارتفاع �سغط  ال�سكري    • داء 

الكولي�سرتول • ارتفاع  • التدخني   
الريا�سة وقلة  • اخلمول  • ال�سمنة  

عوامل ال يمكن تعديلها : 
ال�سن • تقدم 

الياأ�ض( �سن  بعد  )واالناث  • الذكور 
باالإ�سابة  عائلي  تاريخ  • وجود 

االأعراق • بع�ض 

معدل االنتشار في
 المملكة العربية السعودية 

120 �ألف العدد املتوقع من االإ�سابات بهذه املتالزمة �سنوياً
54 �سنة متو�سط عمر امل�سابني )وهو اأقل ب 10 �سنني من املعدل العاملي(

اأكرث  و�ل�سمنة  �ل�سكري  د�ء 

بت�سلب  امل�سابني  عند  انت�ساراً 

مقارنة  اململكة  يف  ال�سرايني 

بنظائرهم من الدول االأخرى

ال�سنوية  الوفيات  عدد  �ألف   20
ال�سرايني  ت�سلب  اأمرا�ض  ب�سبب 

ال�سبب  هو  يعترب  والذي  التاجية 

رقم 1 للوفيات يف اململكة

متالزمة 
�ل�سريان 
�لتاجي 

�حلاد

ما الذي يمكن فعله لتقليل خطر اإلصابة؟

ال�سيطرة على العوامل 

التي ميكن تعديلها 

وعالجها 

تناول االأدوية املو�سوفة 

بانتظام وح�سب

 التعليمات 

تغيري منط احلياة اإىل ما 

هو �سحي مثل الريا�سة 

املنظمة والنظام الغذائي 

املتوازن

املتابعة املنتظمة 

مع الطبيب

اجراء عمليات الق�سطرة 

الت�سخي�سية والعالجية 

اأو عمليات القلب املفتوح 

ح�سب احلاجة

ما هي األعراض المحتملة؟ 

اأمل يف ال�سدر 

اأمل بالذراع االأي�سر اأو 

بالرقبة والفك  ال�سفلي

غثيان

�سيق يف النف�ض

تعرق �سديد

ومفاجئ

@ Nabeelosis
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اأكرث من 33 مليون �شخ�ص حول العامل 

م�شابون بالرجفان الأذيني          

نب�ض 

منتظم 

نب�ض 

الرجفان االأذيني 

�لـرجـفـان �لأذيـنـي معلومات

مهمة عن 

هو اأحد اأكرث ا�سطرابات كهرباء القلب انت�ساراً ،ويكون ب�سبب ت�سكل وانتقال ع�سوائي لل�سارة الناقلة يف 

االأذينني يف القلب ،مما يوؤدي اإىل انقبا�سات ع�سوائية وغري منتظمة خلاليا االأذينني .

ممن هم فوق �سن الـ 40 معر�سون لالإ�سابة 

بالرجفان االأذيني ..

معر�سون  االأذيني  االإرجتاف  مر�سى  من 

لالإ�سابة ب�سكتة دماغية خالل فرتة حياتهم 

عند  حت�سل  الدماغية  ال�سكتات  حاالت  من 

م�ساب ب الرجفان االأذيني . 

حاالت من ال�سكتات الدماغية املت�سببة بالرجفان االأذيني 

ميكن منعها ... وذلك باتباع اأحد اخليارين:

- ا�ستخدام م�سيالت الدم املنا�سبة 

االأي�سر عن  االأذين  تركيب جهاز يف  بع�ض احلاالت  - يف 

طريق الق�سطرة العالجية ملنع تكون اجللطات .

من ال�سكتات الدماغية هي ب�سبب الرجفان 

االأذيني مبعنى اآخر..

تزيد ن�سبة االإ�سابة مبقدار ال�سعف كل 1٠ 

�سنني بعد عمر الـ 55 

�لـرجـفـان

�لأذيـنـي

1 من كل 4

1 من كل 3

1 من كل 6

3 من كل 4

٪ 20 - 15
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عند ح�سول �لرجفان �لأذيني 
اإذا و�سلت اإىل اأحد �سرايني املخ ف�سوف ت�سبب 

ال�سكتة الدماغية

هذه التخرثات )التجلطات( ميكن اأن تتحرك 

عن طريق البطني االأي�سر اإىل اأحد ال�سرايني

التنقب�ض احلجرات العلوية يف القلب )االأذينني(

ب�سكل �سليم ،لدفع الدم اإىل البطينني،وذلك 

يوؤدي اإىل بقاء الدم داخل االأذين لفرتة اأطول 

مما ي�سبب تكون تخرثات يف الدم

�أثبتت �لدر��سات و�لأبحاث �أن ..

�لـعـو�مـل �لـمـ�سـبـبـة 

�لـمـ�سـاعـفـات �لـمـحـتـمـلـة

�لأعــــــر��ض
تقدم ال�سن 

ارتفاع �سغط الدم 

ت�سلب ال�سرايني التاجية

ف�سل القلب 

اأمرا�ض واعتالل ال�سمامات 

زيادة ن�ساط الغدة الدرقية 

خمول وتعب 

دوخة 

�سيف يف التنف�ض 

اأمل بال�سدر 

خفقان 

3

2

1

احتمالية ال�سكتة الدماغية 

تزيد ن�سبة احتمالية تزيد بـ 5 اأ�شعاف 

التنومي يف امل�ست�سفى 

بـ�شعفني 

ف�سل القلب يزيد 

تزيد احتمالية التنومي  بـ 3 اأ�شعاف 

املتكرر  بـ 3 اأ�شعاف 

@ Nabeelosis
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 ما يجب �أن تعرفه عن مر�ض �رتفاع �سغط �لدم

حـقـائـق هـامـة عـن �رتـفـاع �سـغـط �لــدم

يعترب ارتفاع �سغط الدم اأحد اأهم عوامل اخلطر امل�سببة الأمرا�ض القلب وال�سكتات 

الدماغية والتي تعترب من اأكرب اأ�سباب الوفيات يف اململكة العربية ال�سعودية .

يف اململكة العربية ال�سعودية يكلف ارتفاع �سغط الدم �سنويا ما يزيد على 

6.5 مليار ريال  ...  6.5 مليار ريال منها للتكاليف املبا�سرة للعالج

ارتفاع �سغط الدم يت�سبب يف

�سوف تزيد احتمالية الوفاة 

ب�سبب ال�سكتات الدماغية 

اإىل 4 �أ�سعاف

%74   من مر�سى ف�سل القلب املزمن 
%77   من امل�سابني بال�سكتة الدماغية 

االأوىل

%69   من امل�سابني بالنوبة القلبية 
)اجللطة( االأوىل  .

�سوف تزيد احتمالية الوفاة 

ب�سبب اأمرا�ض القلب

اإىل 3  �أ�سعاف

8 مليون من البالغني يف اململكة لديهم ارتفاع يف �سغط الدم .
4 مـن كـل 9

38 حالة وفاة يوميًا

عندما يكون 

�سغط �لدم مرتفعًا ..

يعانون من 

�رتفاع �سغط �لدم

@ Nabeelosis
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�ل�سيطرة على �رتفاع �سغط �لدم

�جعل هدفك: �ل�سيطرة على �ل�سغط كل يوم

مـا يـقـارب �لـنـ�سـف فـقـط
ممن يعاين من ارتفاع �سغط الدم متكن 

من ال�سيطرة عليه ب�سكل كاف

داوم على قيا�ض �سغطك ب�سكل 

دوري يف البيت، العمل، والعيادة

تناول ادوية ال�سغط املو�سوفة بانتظام 

ح�سب االر�سادات وجتنب االدوية التي 

ترفع ال�سغط قدر االإمكان

عليك باحلركة والريا�سة املنتظمة 

واحلفاظ على الوزن املثايل

اجعل هدفك احل�سول على �ساعتني 

ون�سف من الريا�سة املتو�سطة كل 

اأ�سبوع

تناول االأطعمة ال�سحية:

 كاالإكثار من الفواكه، اخل�سروات واحلبوب الكاملة ..

و قلل من ملح ال�سوديوم والدهون امل�سبعة والغري م�سبعة 

جتنب االنفعال والتوتر وخذ ق�سطا 

كافياً من الراحة والنوم

اأقلع عن التدخني

التمكن من خف�ض معدل ال�سغط االنقبا�سي بحوايل 

12-13 ملم زنبقي ممكن اأن يقلل من:

الوفيات ب�سكل

عام

الوفيات من 

اأمرا�ض القلب 

وال�سرايني

ت�سلب �سرايني 

القلب التاجية

ال�سكتات 

الدماغية

13%
25%21%

37%

@ Nabeelosis
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تضيق الصمام األورطي

التعريف : 

اأكرث  من  )االأبهري(  االأورطي  ال�سمام  ت�سيق  يعد 

ال�سن.  كبار  عند  خ�سو�سا  و  �سيوعا  القلب  اأمرا�ض 

وهو ينتج عن تكل�سات على ال�سمام والتي من �ساأنها 

تدفق  على  �سلبا  يوثر  مما  بالكامل،  فتحه  تعيق  اأن 

الدم من القلب اإىل ال�سريان االأبهر، ومنه اإىل جميع 

اأجزاء اجل�سم.

االأورطي،  ال�سمام  يف  اإن�سداد  اأو  ت�سيق  حدوث  عند 

الدم  �سخ  يف  اأكرب  جمهود  بذل  اإىل  القلب  يحتاج 

القلب.  ع�سلة  اإ�سعاف  اإىل  يوؤدي  مما  اجل�سم  اإىل 

�سوءا ويف حاالت  االأعرا�ض  تزداد  الوقت  ومع مرور 

متقدمة وبدون تدخل طبيب القلب توؤدي اإىل الوفاة 

ال �سمح اهلل.

الأعرا�ص : 

ترتاوح �سدة ال�سيق بال�سمام االأورطي بني اخلفيف واملتو�سط، اىل ال�سديد. بوجه عام تظهر عالمات واأعرا�ض �سيق 

ال�سمام االأورطي عندما يحدث �سيق �سديد يف ال�سمام، وقد تت�سمن ما يلي:

اأمل بال�سدر )الذبحة ال�سدرية(

ال�سعور باالإعياء اأو االإغماء عند االإجهاد

�سيق التنف�ض، ال �سيما عند االإجهاد

ا خالل فرتات زيادة الن�ساط التعب، وخ�سو�سً

خفقان القلب — االإح�سا�ض ب�سرعة �سربات القلب اأو ارجتافه

ينجم عن �سيق ال�سمام االأورطي اآثار ت�سعف القلب بل وقد توؤدي اإىل ف�سل وق�سور القلب، والتي من اأعرا�سها: 

التعب و ق�سر التنف�ض وتورم يف الكاحل والقدم.

يف كثري من االأحيان، ال ينتج عن �سيق ال�سمام االأورطي عالمات اأو اأعرا�ض حتذيرية مبكرا، مما يجعل من ال�سعب 

اكت�سافه يف البداية. 

غالًبا ما يتم اكت�ساف احلالة خالل الفح�ض الطبي الروتيني عندما ي�سمع الطبيب �سوًتا غري طبيعي يف القلب.

 تضیق الصمام األورطي
 

 التعریف
 

 یعد تضیق الصمام األورطي (األبهري) من أكثر أمراض القلب
 شیوعا و خصوصا عند كبار السن. وهو ینتج عن تكلسات على

 الصمام والتي من شأنها أن تعیق فتحه بالكامل، مما یوثر سلبا على
 تدفق الدم من القلب إلى الشریان األبهر, ومنه إلى جمیع أجزاء

 الجسم.
 عند حدوث تضیق أو إنسداد في الصمام األورطي، یحتاج القلب إلى

 بذل مجهود أكبر في ضخ الدم إلى الجسم مما یؤدي إلى إضعاف
 عضلة القلب. ومع مرور الوقت تزداد األعراض سوءا وفي حاالت

 متقدمة وبدون تدخل طبیب القلب تؤدي إلى الوفاة ال سمح اهللا.
 

 األعراض
 

 تتراوح شدة الضیق بالصمام األورطي بین الخفیف والمتوسط, الى الشدید. بوجه عام تظهر عالمات وأعراض ضیق الصمام
 األورطي عندما یحدث ضیق شدید في الصمام، وقد تتضمن ما یلي:

 ألم بالصدر (الذبحة الصدریة)▪
 الشعور باإلعیاء أو اإلغماء عند اإلجهاد▪
 ضیق التنفس، ال سیما عند اإلجهاد▪
 التعب، وخصوًصا خالل فترات زیادة النشاط▪
 خفقان القلب — اإلحساس بسرعة ضربات القلب أو ارتجافه▪
 ینجم عن ضیق الصمام األورطي آثار تضعف القلب بل وقد تؤدي إلى فشل وقصور القلب، والتي من أعراضها:▪

 التعب و قصر التنفس وتورم في الكاحل والقدم.
 في كثیر من األحیان، ال ینتج عن ضیق الصمام األورطي عالمات أو أعراض تحذیریة مبكرا، مما یجعل من▪

  الصعب اكتشافه في البدایة.
 غالًبا ما یتم اكتشاف الحالة خالل الفحص الطبي الروتیني عندما یسمع الطبیب صوًتا غیر طبیعي في القلب▪

 
 

 العالج
 استبدال الصمام األورطي بالجراحة :▪

 وهي الطریقة التقلیدیة بعملیات القلب المفتوح، والتي یقوم فیها
 الجراح بإزالة الصمام األورطي الضیق واستبداله بصمام میكانیكي
 أو نسیجي. وكما معروف أن هناك نسبة خطورة لیست بسیطة عند

 اجراء مثل تلك العملیات
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العالج : 

- ا�شتبدال ال�شمام الأورطي باجلراحة :

املفتوح،  القلب  بعمليات  التقليدية  الطريقة  وهي 

االأورطي  ال�سمام  باإزالة  اجلراح  فيها  يقوم  والتي 

ن�سيجي.  اأو  ميكانيكي  ب�سمام  وا�ستبداله  ال�سيق 

وكما معروف اأن هناك ن�سبة خطورة لي�ست ب�سيطة 

عند اجراء مثل تلك العمليات

 )TAVI( ا�شتبدال ال�شمام الأورطي عن طريق الق�شطرة -

االن ومع تقدم التقنيات الطبية هناك طريقة اأحدث الإ�ستبدال 

مقارنة  اأ�سرع  وبتعايف  اأقل  خطورة  مب�ستوى  املت�سيق  ال�سمام 

عن  االأورطي  ال�سمام  ا�ستبدال  وهي  اأال  اجلراحي،  باال�ستبدال 

باآخر  االأورطي  ال�سمام  ا�ستبدال  يتم  وفيها  الق�سطرة.  طريق 

�سناعي عن طريق ال�سريان الفخذي حيث يقوم االأطباء باإدخال 

اإىل  توجيهه  يتم  ثم  الفخذ،  يف  �سغري  �سق  طريق  عن  ق�سطرة 

القلب واإىل داخل ال�سمام االأورطي. 

مكان  ليحل  بالق�سطرة  اجلديد  ال�سمام  اإنزال  يتم  ذلك،  وبعد 

القدمي املت�سيق ويقوم بعمله تلقائيا على اأكمل وجه. 

يف بع�ض احلاالت، ميكن اإدخال �سمام عن طريق الق�سطرة كبديل 

باإ�ستخدام  برتكيبه  القلب  جراح  قام  الذي  الن�سيجي  لل�سمام 

اإىل  ويحتاج  الوقت  مرور  مع  تهالك  وقد  املفتوح  القلب  عملية 

ا�ستبدال )اإجراء ال�سمام داخل �سمام(.

الكامل  التخدير  باإ�ستخدام  هذه  الق�سطرة  عملية  اإجراء  ميكن 

اأو التخدير الواعي، ويف اأغلب احلاالت ميكن للمري�ض اأن يعود 

للمنزل خالل ٤8-7٢ �ساعة وممار�سة حياته الطبيعية جمددا.

تتميز هذه التقنية باأنها جديدة ن�سبًيا وتتطور ب�سرعة، وقد اأثبت 

جناحها ونتائجها الباهرة عامليا وحمليا.

@ Nabeelosis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
▪ (TAVI) استبدال الصمام األورطي عن طریق القسطرة 

 االن ومع تقدم التقنیات الطبیة هناك طریقة أحدث إلستبدال الصمام
 المتضیق بمستوى خطورة أقل وبتعافي أسرع مقارنة باالستبدال

 وفیها الجراحي، أال وهي استبدال الصمام األورطي عن طریق القسطرة.
 حیث یتم استبدال الصمام األورطي بآخر صناعي عن طریق الشریان الفخذي

 یقوم األطباء بإدخال قسطرة عن طریق شق صغیر في الفخذ، ثم یتم
  توجیهه إلى القلب وإلى داخل الصمام األورطي.

 وبعد ذلك، یتم إنزال الصمام الجدید بالقسطرة لیحل مكان القدیم
  المتضیق ویقوم بعمله تلقائیا على أكمل وجه.

 في بعض الحاالت، یمكن إدخال صمام عن طریق القسطرة كبدیل
 للصمام النسیجي الذي قام جراح القلب بتركیبه بإستخدام عملیة القلب المفتوح وقد تهالك مع مرور الوقت ویحتاج إلى استبدال

 (إجراء الصمام داخل صمام).
 یمكن إجراء عملیة القسطرة هذه بإستخدام التخدیر الكامل أو التخدیر

الواعي، وفي أغلب الحاالت یمكن للمریض أن یعود للمنزل خالل 48-
 72 ساعة وممارسة حیاته الطبیعیة مجددا.

 تتمیز هذه التقنیة بأنها جدیدة نسبًیا وتتطور بسرعة، وقد أثبت نجاحها
 ونتائجها الباهرة عالمیا ومحلیا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
▪ (TAVI) استبدال الصمام األورطي عن طریق القسطرة 

 االن ومع تقدم التقنیات الطبیة هناك طریقة أحدث إلستبدال الصمام
 المتضیق بمستوى خطورة أقل وبتعافي أسرع مقارنة باالستبدال

 وفیها الجراحي، أال وهي استبدال الصمام األورطي عن طریق القسطرة.
 حیث یتم استبدال الصمام األورطي بآخر صناعي عن طریق الشریان الفخذي

 یقوم األطباء بإدخال قسطرة عن طریق شق صغیر في الفخذ، ثم یتم
  توجیهه إلى القلب وإلى داخل الصمام األورطي.

 وبعد ذلك، یتم إنزال الصمام الجدید بالقسطرة لیحل مكان القدیم
  المتضیق ویقوم بعمله تلقائیا على أكمل وجه.

 في بعض الحاالت، یمكن إدخال صمام عن طریق القسطرة كبدیل
 للصمام النسیجي الذي قام جراح القلب بتركیبه بإستخدام عملیة القلب المفتوح وقد تهالك مع مرور الوقت ویحتاج إلى استبدال

 (إجراء الصمام داخل صمام).
 یمكن إجراء عملیة القسطرة هذه بإستخدام التخدیر الكامل أو التخدیر

الواعي، وفي أغلب الحاالت یمكن للمریض أن یعود للمنزل خالل 48-
 72 ساعة وممارسة حیاته الطبیعیة مجددا.

 تتمیز هذه التقنیة بأنها جدیدة نسبًیا وتتطور بسرعة، وقد أثبت نجاحها
 ونتائجها الباهرة عالمیا ومحلیا.

 تضیق الصمام األورطي
 

 التعریف
 

 یعد تضیق الصمام األورطي (األبهري) من أكثر أمراض القلب
 شیوعا و خصوصا عند كبار السن. وهو ینتج عن تكلسات على

 الصمام والتي من شأنها أن تعیق فتحه بالكامل، مما یوثر سلبا على
 تدفق الدم من القلب إلى الشریان األبهر, ومنه إلى جمیع أجزاء

 الجسم.
 عند حدوث تضیق أو إنسداد في الصمام األورطي، یحتاج القلب إلى

 بذل مجهود أكبر في ضخ الدم إلى الجسم مما یؤدي إلى إضعاف
 عضلة القلب. ومع مرور الوقت تزداد األعراض سوءا وفي حاالت

 متقدمة وبدون تدخل طبیب القلب تؤدي إلى الوفاة ال سمح اهللا.
 

 األعراض
 

 تتراوح شدة الضیق بالصمام األورطي بین الخفیف والمتوسط, الى الشدید. بوجه عام تظهر عالمات وأعراض ضیق الصمام
 األورطي عندما یحدث ضیق شدید في الصمام، وقد تتضمن ما یلي:

 ألم بالصدر (الذبحة الصدریة)▪
 الشعور باإلعیاء أو اإلغماء عند اإلجهاد▪
 ضیق التنفس، ال سیما عند اإلجهاد▪
 التعب، وخصوًصا خالل فترات زیادة النشاط▪
 خفقان القلب — اإلحساس بسرعة ضربات القلب أو ارتجافه▪
 ینجم عن ضیق الصمام األورطي آثار تضعف القلب بل وقد تؤدي إلى فشل وقصور القلب، والتي من أعراضها:▪

 التعب و قصر التنفس وتورم في الكاحل والقدم.
 في كثیر من األحیان، ال ینتج عن ضیق الصمام األورطي عالمات أو أعراض تحذیریة مبكرا، مما یجعل من▪

  الصعب اكتشافه في البدایة.
 غالًبا ما یتم اكتشاف الحالة خالل الفحص الطبي الروتیني عندما یسمع الطبیب صوًتا غیر طبیعي في القلب▪

 
 

 العالج
 استبدال الصمام األورطي بالجراحة :▪

 وهي الطریقة التقلیدیة بعملیات القلب المفتوح، والتي یقوم فیها
 الجراح بإزالة الصمام األورطي الضیق واستبداله بصمام میكانیكي
 أو نسیجي. وكما معروف أن هناك نسبة خطورة لیست بسیطة عند

 اجراء مثل تلك العملیات
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ماهو قصور القلب ؟
المري��ض  به��ا  يص��اب  الت��ي  األع��راض  م��ن  مجموع��ة 

 عندم��ا يفش��ل القل��ب ف��ي توصي��ل كمي��ة كافي��ه م��ن الدم 

و االكسجين الى الجسم .

ماهي أعراض قصور القلب ؟
 ضيق النفس مع الحركة و عند اإلستلقاء .

  تورم األطراف السفلية )الساقين و الكاحلين(.

  التعب واإلعياء الشديد .

ماهي أسباب قصور القلب؟
السبب األكثر شيوعا هو االصابة بنوبة قلبية  و من األسباب األخرى:

 ارتفاع ضغط الدم .

  خلل في وظيفة صمامات القلب .

  التهاب عضلة القلب .

 امراض القلب الخلقية.

  فقر الدم .

 اإلعتالل العضلي في القلب.

كيف يتعايش المريض مع قصور القلب؟
 تناول كميات اقل من الملح : 

تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي الى زيادة الوزن و تورم الساقين و تجمع السوائل 

ف��ي الرئتي��ن لذا يجب على المريض تن��اول ملعقة طعام صغيره فق��ط من الملح في 

قصور القلب
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اليوم = 2300 ملغم من الصوديوم 

محاول��ة اضافة النكهات و التوابل بدال 

من الملح

 و تجن��ب الزبدة و الجبنة و الصلصات و 

الكاتش��ب و يمكن اس��تخدام الزيت و 

الخل لتتبيل السلطة .

 التقليل من شرب السوائل:

عل��ى المريض مراقبة كمية الس��وائل 

يوميا على ان

 ال تتج��اوز 1- 1.5 لت��ر يومي��ا م��ا يعادل 6 

اكواب تقريبا 

و اذا ش��عر المري��ض بالعط��ش علي��ه 

تن��اول مكعب��ات الثلج  او مض��غ العلك  

او المضمض��ة بالم��اء او غس��ول الفم 

الب��ارد او اضاف��ة عصي��ر الليم��ون ال��ى 

الماء ليروي عطشه بشكل أسرع. 

 ممارسة الرياضة:
يج��ب ممارس��ة الرياض��ة كالمش��ي ف��ي الش��ارع او ح��ول المن��زل لم��دة 30 دقيق��ة 3 

مرات في األس��بوع ، و للتعود على المش��ي يس��تطيع المريض البدء ب المش��ي لمدة 

5 دقائ��ق م��ن ب��اب المن��زل و م��ن ث��م الع��وده الي��ه ، بعد اس��بوع يق��وم بزي��ادة مدة 

 المش��ي لتصب��ح 10-15 دقيقة في الي��وم ، و عندما يش��عر ان بإمكانه القي��ام بالمزيد ،

 يستطيع اضافة 5 دقائق اخرى .

 التحكم بالوزن :
عل��ى المري��ض قي��اس وزن��ه يومي��ا ف��ي  الصب��ا ح بع��د الذه��اب ال��ى دورة المي��اه و 

 ، م��رة  كل  ف��ي  الم��كان  نف��س  ف��ي  و  المي��زان  نف��س  بإس��تخدام   ، اإلفط��ار   قب��ل 
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و عليه اإلحتفاظ بجدول يومي للوزن .

 تن��اول األدوية يوميا في األوقات الصحيح��ة و تجنب تفويت اي جرعة  و االمتناع عن 

تناول جرعات مزدوجة .

 التوقف عن التدخين لتخفيف الجهد على القلب و تحس��ين األعراض التي قد يعاني 

منها المريض.

الطب��ي  التدخ��ل  لطل��ب  المستش��فى  ال��ى  الذه��اب  المري��ض  عل��ى  يتوج��ب   مت��ى 

أو األتصال باإلسعاف 997؟

 اذا عان��ى المري��ض من ضيق في النفس أثناء الراح��ة أو قصر النفس أكثر من العادة 

أو شعر بألم في الصدر.

 إذا عانى المريض من دوار أو دوخة أكثر من العادة .

 إذا عانى المريض من زيادة تورم الساقين .

 في حال ازدياد الوزن بمعدل 2.5 كيلو جرام خالل 3 أيام عن الوزن الطبيعي.
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2 مـن كـل 3 
من امل�سابني بال�سكري 

معر�ض للوفاة ب�سبب 

اأمرا�ض القلب وال�سرايني 

اأو ال�سكتات الدماغية

ح�سب اح�سائيات

 مركز ال�سيطرة على 

االأمرا�ض والوقاية منها 

 )CDC(

 %20
من الوفيات الناجمة عن 

النوبات )اجللطات( القلبية 

احلادة 

و

 %13
من الوفيات الناجمة عن 

ال�سكتات الدماغية 

هي مرتبطة بال�سكري اأو ما 

قبل ال�سكري.

حافظ على وزن 

مثايل وجتنب 

ال�سمنة

اقلع عن 

التدخني 

متاماّ 

وهل  اأعاله،  املذكورة  االأهداف  على  تعرف   -

حتققت تلك االأهداف بالن�سبة لك .

- ا�ساأل طبيبك عن كيفية الو�سول اىل االأرقام 

املنا�سبة لك وما االأدوية ايل حتتاجها.

تناول غذاء 

�سحي 

ومتوازن

مار�ض 

الريا�سة 

بانتظام ودع 

اخلمول

�لإ�سابة بد�ء �ل�سكري 

تزيد احتمالية ح�سول اأمرا�ض القلب 

وال�سرايني اأو ال�سكتات الدماغية 

ب 2-4 �أ�سـعـاف

�لـتـدخـيـن 
ي�ساعف خطر 

االإ�سابة باأمرا�ض 

القلب عند مر�سى 

ال�سكري

ABCs أهد�ف رعاية مر�سى �ل�سكري�

ماذ� عليك فعله لتقليل خطر �ل�سكر على �لقلب 

معدل �ل�سكر 

�لرت�كمي 

)A1C(

�لكولي�سرتول 

Cholesterol

�سغط �لدم 

 Blood
Pressure

 �لتدخني 

Smoking

A

C

B

S

الهدف: 7% اأو اأقل ، اختبار معدل ال�سكر الرتاكمي يعك�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم 

على مدى الثالثة اأ�سهر ال�سابقة. وكلما زاد ال�سكر عن امل�ستوى الطبيعي زادت احتمالية 

االإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سرايني، الكلى، واعتالل �سبكة العني .

اأقل من )100mg/dL) )2.6mmol/L( ، يعترب الكولي�سرتول منخف�ض الكثافة 

)LDL( »الكولي�سرتول ال�سيئ« والدهون الثالثية )TG( من املواد االأ�سا�سية يف تكوين الرت�سبات 

على جدران ال�سرايني مما ي�سبب ت�سلبها وبالتايل ان�سدادها اما تدريجياً اأو ب�سكل حاد

الهدف: ل يتجاوز 120/80 ، ارتفاع �سغط الدم ي�سعب من مهمة القلب يف �سخ 

الدم لل�سرايني مما يزيد من احتمالية ح�سول النوبات القلبية، ال�سكتات الدماغية، 

واأمرا�ض الكلى

الهدف: الإقالع التام ، تذكر اأن خطر ال�سكري على القلب يزيد مبقدار ال�سعف عند 

وجود التدخني

تأثير السكر على صحة القلب

@ Nabeelosis
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انسداد جمرى التنفس 
أثناء النوم

متالزمة توقف التنف�ض اأثناء النوم.  يعني »وقف التنف�ض.« بنوبات متكررة من ان�سداد جمرى الهواء العلوي 

التي حتدث اأثناء النوم، وعادة ما يرتبط مع انخفا�ض يف ت�سبع االأك�سجني يف الدم. وبعبارة اأخرى، ي�سبح 

جمرى الهواء �سيق او م�سدود ب�سكل متكرر خالل فرتة النوم مما يكون له االثر الكبري يف �سحة القلب 

وعدم احل�سول على جودة نوم جيدة. 

 اأعرا�ص ان�شداد جمرى التنف�ص :

٢-فرط النعا�ض خالل النهار 1-ال�سخري العايل    

٤-جفاف الفم عند اال�ستيقاظ  ٣-ال�سداع عند اال�ستيقاظ   

6-كرثة اخلمول والك�سل ٥-�سعف الذاكرة املوؤقته   

8-�سعوبة الرتكيز يف العمل 7-ال�سعور بالكاآبه واحلزن   

9-الوزن الزائد
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التشخيص والعالج

الت�شخي�ص:

عمل  طريق  عن  النوم  طبيب  قبل  من  الت�سخي�ض  يتم 

اختبار النوم ويتم يف معمل النوم. حيث يتم درا�سة نوم 

الوظائف  مراقبة  خاللها  ويتم  واحدة  لليلة  ال�سخ�ض 

احليوية،مراحل النوم،التنف�ض، ن�سبة االك�سجني. 

العالج:

طرق العالج ان�سداد التنف�ض خالل النوم متنوعة وذلك 

العالج عن  وال�سبب ويتم حتديد  االن�سداد  �سدة  ح�سب 

طريق الطبيب املخت�ض ونذكر بع�ض انواع العالج:

1-جهاز �سغط الهواء املوجب لفتح جمرى التنف�ض. 

٢-تركيبات اال�سنان

٣-العمليات اجلراحية

٤-انقا�ض الوزن

انسداد جمرى التنفس أثناء النوم
هناك عالقة بني هذا اال�سطراب الذي ينتج منه توقف متكرر للتنف�ض اأثناء النوم ب�سبب ان�سداد جمرى 

ا�ستيقاظ  النوم مر�ض �سائع ينتج منه  اأثناء  التنف�ض  التنف�ض العلوي وبني هبوط )ف�سل( القلب. وتوقف 

متكرر ونق�ض متكرر مل�ستوى االأك�سجني يف الدم مما يوؤدي اإىل زيادة متكررة يف �سغط الدم ودقات القلب 

القلب  احتياج  من  تزيد  بدورها  التي 

احتماالت  ثم  ومن  االأك�سجني  اإىل 

نق�ض تروية القلب خا�سة عند املر�سى 

امل�سابني ب�سيق يف ال�سرايني التاجية.

توقف  اأن  الدرا�سات  من  عدد  واأظهر 

اإىل  يوؤدي  قد  النوم  اأثناء  التنف�ض 

ال�سرايني  و�سيق  بت�سلب  االإ�سابة 

التاجية.
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اإلقالع عن التدخين

التدخني هو ابتالء وعادة �شيئة ميكن لالإن�شان اأن 

حوله,  ومن  ب�شاحبه  ي�شر  التدخني  عليها.  يدمن 

مواد  من  ال�شيجارة  داخل  يحرق  مبا  اأو  بالرائحة 

كيميائية و�شموم. 

ن�شاعدك  لكي  منا  الن�شائح  هذه  تتقبل  اأن  نتمنا 

على ترك التدخني والإقالع عنه. 

ل�شت مهتم بالإقالع عن التدخني

اإذاً ، التفكري واحلديث يف االإقالع عن التدخني ي�ساعد على فهم مدى خطورة التدخني. فكر يف تاأثري التدخني على �سحتك 

و�سحة من حتب حولك. 

اإذا كان لديك مر�ض اأو عار�ض �سحي ، فيمكن التدخني هو ال�سبب الرئي�سي. 

اإذا كنت ال تريد ترك التدخني ، ال تدخن داخل املنزل او حول من حتب. 

اأنت مهتم وتفكر بالإقالع عن التدخني

 اأواًل ، قيم ما بني فوائد التدخني واأ�سراره .

- فوائده : ماذا حتب يف التدخني؟ 

- اأ�سراره : ماهي عواقب التدخني؟ كيف توؤثر على حياتك وعلى عائلتك؟ 

النتيجة هي اأن م�سار التدخني ت�سجع على االإقالع عن التدخني. ويف املقابل ، فوائد التدخني ت�ساعد يف اإيجاد حلول بديلة 

عن التدخني. 

ثانياً ، قم بقيا�ض الفرق مبا بني فوائد االإقالع عن التدخني واأ�سرار االإقالع عن التدخني. 

- فوائد االإقالع عن التدخني : ماذا �ستك�سب اإذا اقلعت عن التدخني؟ هل �ستتح�سن �سحتك؟ هل ترك التدخني �سيوؤثر على 

عائلتك؟ هل �ستوفر املال واجلهد؟ هل �ستتجنب خماطر التدخني اذا اأقلعت عنه؟ 

- اأ�سرار االإقالع عن التدخني : ماذا �ستخ�سر اإذا اأقلعت عن التدخني؟

اأما فوائد  اأن م�سار االإقالع عن التدخني �ست�ساعدك يف التفكري مراراً يف ايجاد احلل لالإقالع عن التدخني.  النتيجة هي 

االإقالع عن التدخني فهي تدل على جاهزيتك يف ترك التدخني ويجب التخطيط لذلك. 
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اأنا مهتم وم�شتعد لالإقالع عن التدخني 

ترك  على  واالإ�سرار  والعزمية  الفكرة  بهذه  االإلتزام  من  البد   ، التدخني  عن  لالإقالع 

التدخني. يجب التخطيط جيداأً وبذل اجلهد يف تنفيذ خطط االإقالع عن التدخني. 

ال�سابقة  التجارب  من  التعلم  ت�ستطيع  هل  التدخني؟  ترك  حاولت  هل   ، ال�سابق  يف  فكر 

لالإقالع عن التدخني؟ 

هل التدخني عادة؟ هل ت�ستطيع التحكم يف هذه العادة؟ 

اعرف ما يجعلك تدخن ، هل هو الطعام ، اأو القهوة وال�ساي ، اأو �سغوط العمل واحلياة ، 

اأو اأنه فقط ا�ستياق للتدخني؟ 

تعلم كيف تدرب نف�سك على االإقالع عن التدخني ، وكافئ نف�سك معنوياأً يف كل مرة. 

اطلب امل�ساعدة من االأقارب واالأ�سدقاء واأخربهم عن عزميتك يف االإقالع عن التدخني. 

حدد اآخر يوم �سوف تدخن فيه واأخرب اجلميع عنه. جتنب العوده للتدخني وقاوم الرغبة 

يف الرجوع ، قم بعمل ن�ساط ريا�سي اأو امل�سي. 

ت�ستطيع اإ�ستخدام اأدوية ت�ساعد على االإقالع عن التدخني ، ا�ساأل طبيبك لي�ساعدك يف ذلك. 

مربوك , لقد اأقلعت عن التدخني

االآن وقد توقفت عن التدخني ، البد مواجهة اأعرا�ض االإقالع عن التدخني. 

�سيكون هناك اأعرا�ض ان�سحاب مواد التدخني من اجل�سم ، واال�ستياق للرجوع للتدخني. يجب حتملها والعزم على عدم الرجوع. 

اأطلب امل�ساعدة من االأقارب واالأ�سدقاء مل�ساعدتك. 

اإذا بداأت دواء لالإقالع عن التدخني ، البد من انهاء الفرتة الكاملة للدواء. 

�سجع نف�سك معنوياً ، ادعو و�سلي ، وكافئ نف�سك على ما تقوم به. 

تذكر: 

االإقالع الكامل عن التدخني هو الهدف. ال تفكر اأن تدخن قلياًل اأو ت�سم رائحة التدخني. 

ابتعد عن املدخنني ، فهم عائق لالإقالع عن التدخني. 

ابتعد عن ال�سغط النف�سي وا�ستغفر كثرياً.

مترن وقم بريا�سات خفيفة ، تغذى جيداً ، وابداأ يوما بعد يوم. 

أهاًل بك في حياة خالية من التدخين. 
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فائدة ممارسة الرياضة بانتظام 
اإن اأحد الأ�شباب الرئي�شية للوفاة والعجز يف العامل  اليوم هي احلياة اخلالية من الن�شاط احلركي, وت�شري 

تقارير منظمة ال�شحة العاملية اأن مليوين وفاة حتدث يف العامل �شنويًا نتيجة اإنعدام الن�شاط احلركي.

اأن يكون ريا�شيًا حمرتفًا لكي يعترب ن�شيطًا بدنيًا, فقط ثالثون دقيقة من الن�شاط   ل يحتاج املرء اإىل 

اجل�شمي املعتدل كامل�شي يوميًا اأو معظم اأيام الأ�شبوع حتقق لنا القدر الالزم من الفائدة دون عناء يذكر. 

الن�شاط احلركي ميكن اأن ميار�ص يف اأي مكان ول �شرورة للذهب اإىل قاعات الألعاب الريا�شية ملمار�شة 

الن�شاط احلركي وميكن اأن ميار�ص يف املنزل, واملكتب, واملدر�شة ويف املنتزهات.

فوائد الن�شاط احلركي:

اثبتت الدرا�شات اأن الن�شاط اجل�شدي ينظم �شكر الدم و�شغط الدم, وينق�ص الكولي�شرتول ال�شار ويرفع 

قوية,  والعظام  القلب  على  ُيحافظ  كما  وال�شكتات,  القلب  اأمرا�ص  خطر  وينق�ص  املفيد,  الكولي�شرتول 

ويحافظ على املفا�شل مرنة, وي�شاعد يف اإنقا�ص الوزن, ويعطي مزيدًا من احليوية وُينق�ص ال�شدة والتوتر 

لديك 

كيف تبداأ برناجمك الريا�شي:

ولياقته. عمره  ح�شب  للمري�ص  املنا�شب  الريا�شة  نوع  • اخرت 
زمن  زيادة  على  واحلر�ص  الأ�شا�شي  التمرين  قبل  الع�شالت  لتهيئة  دائما  الإحماء  بتمارين  البدء   •

ممار�شة الريا�شة تدريجيًا لتجنب ال�شد الع�شلي. 

اأحد الأ�شدقاء مما ي�شاعد على ال�شتمرار يف التمارين وخلق روح املتعة  • يف�شل ممار�شة الريا�شة مع 
فيها.

بع�ص اأنواع الريا�شة املفيدة: 

بها  تبداأ  اأن  ت�شتطيع  التي  الريا�شة  اأنواع  اأف�شل  من  امل�شي  يعترب  ال�شريع(  )امل�شي  امل�شي:  ريا�شة   •
برناجمك الريا�شي خا�شة اإذا مل تكن تزاول الريا�شة �شابقًا... وحتتاج اأوًل لل�شري ملدة 10-15 دقيقة 

ثم زيادة املدة تدريجيًا كل اأ�شبوع حتى ت�شل اإىل 45 دقيقة يوميًا مبعدل ثالث اإىل خم�ص مرات اأ�شبوعيًا. 

يف  كبرية  ب�شورة  انت�شر  وقد  الريا�شة  من  اآخر  نوع  ال�شريع  واجلري  الهرولة  ال�شالمل.  �شعود  • اجلري 
�شدمات  يتلقى  اجل�شم  لأن  ذلك  فرتة  بعد  املفا�شل  يف  اآلمًا  ت�شبب  قد  الهرولة  اأن  اإل  املا�شية  ال�شنوات 

متتابعة اأثناء الهرولة قد ت�شر باملفا�شل لذا يجب اأن تكون الهرولة على اأطراف الأ�شابع. 

م�شافة  زيادة  على  اعمل  ثم  ق�شرية  مل�شافة  بال�شباحة  ابداأ  املائية.  الريا�شة  ممار�شة  اأو  • ال�شباحة 
اأف�شل انواع الريا�شة  ال�شباحة تدريجيًا وهذا النوع خا�شة يفيد ال�شيدات احلوامل. وتعترب ال�شباحة 

للمر�شى الذين يعانون من اآلم املفا�شل.

والقليلة  املفيدة  الريا�شة  اأنواع  اأحد  املنزل  يف  الثابتة  الدراجة  اأو  املنزل  خارج  الدراجة  ركوب   •
اخلطر ب�شرط عدم ممار�شة ريا�شة الدراجة يف طريق توجد به حركة �شيارات. 

التن�ص. ولعب  اجلليد  على  والتزلج  الطائرة,  وكرة  ال�شلة  كرة  • لعب 
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الكولي�سرتول هو مادة دهنية بي�ساء و �سمعية وموجودة يف جميع خاليا اجل�سم ، 

ويدخل كمادة رئي�سة لبناء

- الغ�ساء اخلاليا         - فيتامني د         - الهرمونات         - الع�سارة ال�سفراء 

وغريها  ... 

اإن الزيادة الكبرية يف كمية الكولي�سرتول يف الدم توؤدي اإىل االإ�سابة بت�سلب 

ال�سرايني وهو عبارة عن تر�سب الكولي�سرتول والدهون يف ال�سرايني التاجية 

للقلب وبالتايل ت�ساهم يف �سيقها وان�سدادها مما ي�سبب اأمرا�ض القلب 

ابتداء من عمر ٢٠ �سنة ، ويتم قيا�ض م�ستوى الكولي�سرتول الكلي يف الدم 

كل ٥ �سنوات

عوامل وراثية : 

الكولي�سرتول ال�سار الوزن : ت�ساهم ال�سمنة يف رفع م�ستوى الكولي�سرتول ال�سار .  - الغذاء : يوجد يف الطعام ماي�سبب ارتفاع امل�ستوى  

- الن�ساط احلركي : الن�ساط احلركي رمبا يخف�ض من م�ستوى الكولي�سرتول .

- العمر واجلن�ض : كون م�ستوى الكولي�سرتول الكلي يف مرحلة ال�سباب عند الن�ساء اقل من م�ستواه عند الرجال يف نف�ض الفئة العمرية . وبعد �سن 

اخلم�سني يكون م�ستوى الكولي�سرتول الكلى اعلى يف امل�ساء منه يف الرجال من نف�ض العمر . 

كما اأن هناك عوامل خطر اأخرى وهي :  التدخني - ال�سغوط النف�سية - ارتفاع �سغط الدم - اال�سابة بال�سكري  

يكون  ان  واليتطلب   ، امل�ستويات  تلك  على  للح�سول  للدم  حتليل  بعمل  ذلك  ويتم 

ال�سخ�ض �سائما. ويف�سل ان يتم عمل ذلك ب�سكل دوري على ح�سب احلالة للتاكد 

من ان التغيري يكون يف االجتاه االإيجابي 

 ) HDL( الربوتينات الدهنية مرتفعة الكثافة

) الكولي�سرتول » اجليد او املفيد » ( 

والذي ي�ساعد على منع ت�سلب ال�سرايني باإزالة 

الرت�سبات عن جدار ال�سرايني ، و بالتايل تقليل ن�سبة 

ح�سول جلطات القلب و ال�سكتات الدماغية 

..)TG( الدهون الثالثية

وهو من الدهون التي ي�سنعها اجل�سم  ، وغالباً ما 

تكون االأن�سجة الدهنية املخزنه يف اجل�سم وتكون هنا 

ن�سبة قليلة منها يف تيار الدم.

-  حتديد مدى تاأثريه وخطورته على ال�سخ�ض ح�سب حالته  -  التعرف على م�ستوياته يف الدم  

-  اتباع منط �سحي يف احلياة اليومية 

الكولي�سرتول الكلى

TG      + LDL + HDL = )TC (

 ) LDL( الربوتينات الدهنية منخف�سة الكثافة

)الكولي�سرتول » ال�سيء او ال�سار »(  

وهذا هو النوع اال�سا�سي املكون للرت�سبات و التي 

ت�سبب ت�سلب ال�سرايني ، ومن ثم ت�سيقها تدريجيا او 

ان�سدادها ب�سكل حاد مما ي�سبب اجللطات  

75٪ من الكولي�سرتول املوجود داخل اجل�سم يتم
ت�سنيعه عن طرق الكبد

25٪ من الكولي�سرتول املوجود يف ج�سم الإن�سان
يرتكز يف ان�سجة الدماغ و اخلاليا الع�سبية 

25٪ م�سدره من الكل احليواين

1

2

3

4

�أنـو�ع �لـدهـون يف �لـجـ�سـم

تعريف �لكولي�سرتول يف �لدم

مـتـى يـقـا�ض �لكولي�سرتول ؟

�لعو�مل �ملوؤثرة يف �رتفاع و�نخفا�ض م�ستوى �لكولي�سرتول 

تعرف على م�ستويات الكولي�سرتول لديك .

اهم ما ميكن فعله لل�سيطرة على الكولي�سرتول :

هناك نوعان رئي�سيان للكولي�سرتول :

1
5

كيف تسيطر على الكوليسترول

@ Nabeelosis
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يجب حتديد اأهداف عملية ميكن تنفيذها باإ�ستمرارية ولو كانت بطيئة وهذا 

ي�ساعد على النجاح والو�سول اىل حالة �سحية اأف�سل 

تناول الطعام ال�شحي ..

غني بالفواكه و اخل�سراوات و احلبوب الكاملة و م�ستقات احلليب قليلة الد�سم و اللحوم البي�ساء 

وتقليل اللحوم احلمراء و االأطعمه الغنية بال�سكر وكذلك تقليل الدهون امل�سبعة و الدهون امل�سنعه 

بالهيدروجني 

HEART,ORG/NUTRITION

ا�شتك�شف انواع الدهون يف الأكل : ..

تعرف على االأطعمه التي تزيد الكولي�سرتول ال�سار وتلك التي ت�ساعد على تخفي�سه، وا�ستبدل 

الدهون امل�سبعه و املتحولة ) التقابلية ( بتلك الغري م�سبعه و التي ت�ساعد على تقليل الكولي�سرتول 

ال�سار و ترفع ن�سبة الكولي�سرتول النافع 

Heart.org /fats

احلركة و الريا�شة  ..

ين�سح باال�ستمتاع بانواع الريا�سة متو�سطة ال�سدة ملدة ٣٠ دقيقة يف اليوم ٥ ايام يف اال�سبوع او 

مايعادل 1٥٠ دقيقة يف االأ�سبوع وذلك للحفاظ على ال�سحة العامه للقلب 

او  مبعدل ٤٠ دقيقة من الريا�سة املتو�سطة اىل عالية ال�سده ٣-٤ مرات يف االأ�سبوع  لتقليل خماطر 

ارتفاع �سغط الدم و الكولي�سرتول 

Heart.och/physicalActivity

تناول الأدوية املو�شوفة لك ح�شب التعليمات ..

والتي ت�ساعد على الو�سول اإىل الهدف املرجو من و�سفها من تقليل الكولي�سرتول ال�سار 

وخف�ض احتمالية االإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سرايني.

heart.org/CholesterolMedication

ن�سائح نحو �لتغيري �ل�سحيح :5

�لـتـوقـف عـن �لـتـدخـني تـمــامـًا : 
الن تاأثريه يكون م�ساعفا عند من لدية ارتفاع يف الكولي�سرتول 

Heart.org/Quitsmoking

@ Nabeelosis
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االنعاش القلبي الرئوي

هي عمليه مزدوجه يقوم بها امل�شعف بانعا�ص الرئه والقلب. 

انعا�ص الرئه: يتم من خالل اي�شال الهواء والك�شجني اليها عن طريق التنف�ص ال�شطناع.

انعا�ص القلب: يتم عن طريق ال�شغط اليدوي عللى منطقه قلب امل�شاب .

طريقة ال�شغط على ال�شدر:

ال�سغط. منطقه  تغطي  التي  املالب�ض  • انزع 
االوىل. اليد  فوق  االخرى  اليد  راحه  �سع  ال�سدر  عظم  من  ال�سفلي  الن�سف  على  اليدين  احدى  راحه  • �سع 

الدقيقه. يف  �سغطه   1٢٠ اىل   1٠٠ عن  يقل  ال  ومبعدل  االقل  على  �سم   ٥ بعمق  ال�سفل  • ا�سغط 
الطبيعي. و�سعه  اىل  يعود  ال�سدر  اترك  �سغطه  كل  • بعد 

طريقة التنف�ص ال�شناعي:

عاديا. نف�سا  خذ  الهواء  جمرى  • افتح 
بالكامل. يغطيه  بحيث  امل�ساب  فم  فوق  فمك  �سع  الغالقه  با�سبعك  االنف  عللى  • ا�سغط 

مع  االرتفاع  يف  يبدء  حتى  ال�سدر  راقب  ا�سطناعي  نف�ض  لكل  ثانيه  ملده  انفخ  ا�سطناعيني  نف�سيني  اعطي   •
اعطاء كل نف�ض ا�سطناعي.

ا�ستمر يف اجراء املجموعات املكونه من عمليات ال�سغط على ال�سدر واعطاء انفا�ض ا�سطناعيه حتى يبدء امل�ساب 

بالتنف�ض او التحرك او حتى ي�سل �سخ�ض حا�سل على تدريب اكرث تقدما ويتوىل االمر.

 االنعاش القلبي الرئوي

 

  هي عملیه مزدوجه یقوم بها المسعف بانعاش الرئه والقلب.

 انعاش الرئه:  یتم من خالل ایصال الهواء واالكسجین الیها عن طریق التنفس االصطناع

 انعاش القلب:  یتم عن طریق الضغط الیدوي عللى منطقه قلب المصاب

 

 خطوات االنعاش القلبي الرئوي:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 االنعاش القلبي الرئوي

 

  هي عملیه مزدوجه یقوم بها المسعف بانعاش الرئه والقلب.

 انعاش الرئه:  یتم من خالل ایصال الهواء واالكسجین الیها عن طریق التنفس االصطناع

 انعاش القلب:  یتم عن طریق الضغط الیدوي عللى منطقه قلب المصاب

 

 خطوات االنعاش القلبي الرئوي:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 طریقة الضغط على الصدر:

 انزع المالبس التي تغطي منطقه الضغط.●

 ضع راحه احدى الیدین على النصف السفلي من عظم الصدر ضع راحه الید االخرى فوق الید االولى.●

 اضغط السفل بعمق 5 سم على االقل وبمعدل ال یقل عن 100 الى 120 ضغطه في الدقیقه.●

 بعد كل ضغطه اترك الصدر یعود الى وضعه الطبیعي.●

 

 طریقة التنفس الصناعي:●
 افتح مجرى الهواء خذ نفسا عادیا.●
 اضغط عللى االنف باصبعك الغالقه ضع فمك فوق فم المصاب بحیث یغطیه بالكامل.●
 اعطي نفسیین اصطناعیین انفخ لمده ثانیه لكل نفس اصطناعي راقب الصدر حتى یبدء في االرتفاع مع اعطاء كل نفس●

 اصطناعي.

 

  

 

 

 

 

 طریقة الضغط على الصدر:

 انزع المالبس التي تغطي منطقه الضغط.●

 ضع راحه احدى الیدین على النصف السفلي من عظم الصدر ضع راحه الید االخرى فوق الید االولى.●

 اضغط السفل بعمق 5 سم على االقل وبمعدل ال یقل عن 100 الى 120 ضغطه في الدقیقه.●

 بعد كل ضغطه اترك الصدر یعود الى وضعه الطبیعي.●

 

 طریقة التنفس الصناعي:●
 افتح مجرى الهواء خذ نفسا عادیا.●
 اضغط عللى االنف باصبعك الغالقه ضع فمك فوق فم المصاب بحیث یغطیه بالكامل.●
 اعطي نفسیین اصطناعیین انفخ لمده ثانیه لكل نفس اصطناعي راقب الصدر حتى یبدء في االرتفاع مع اعطاء كل نفس●

 اصطناعي.
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اطلب امل�ساعده : ات�سل برقم الطواريء 997ربت على كتف امل�ساب للتحقق من ا�ستجابه ال�سخ�ض

حتقق من النب�ض ال�سباتي ملده ع�سر ثوان او اقل: ملعرفه 

مكان ال�سريان ال�سباتي هو املجرى املحاذي للحنجره

قم بعمليات ال�سغط واجراء التنف�ض ال�سناعي ٣٠ 

�سغطه ونف�سني ا�سطناعيني
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تعريفات وحقائق عن االختناق:
كيفيه م�شاعده �شخ�ص بالغ م�شاب بالختناق:

م�شاعده �شخ�ص بالغ م�شاب بالختناق:

االمام. يف  يدك  تكون  بحيث  حوله  ذراعيك  لف  خلفه  • قف 
قب�سه. �سكل  على  يديك  احدى  • اجعل 

بكثري. ال�سدر  عظمه  وا�سفل  بقليل  �سرته  فوق  قب�ستك  من  االبهام  جانب  • �سع 
البطن. منطقه  اعلى  اىل  �سريعه  د�سرات  ووجه  االخرى  القب�سه  • ام�سك 

يتوقف  حتى  او  التحدث  او  ال�سعال  او  التنف�ض  من  ال�سخ�ض  ويتمكن  اجل�سم  اخراج  يتم  حتى  د�سرات  باعطاء  • قم 
عن اال�ستجابه.

م�شاعده �شخ�ص بالغ م�شاب بالختناق وتوقف عن ال�شتجابه

ال�سروره. عند  الرئوي  القلبي  االنعا�ض  باجراء  قم  الرئوي  القلبي  االنعا�ض  اىل  ال�سخ�ض  حاجه  • قيم 
اخرجه. الفم  يف  ج�سما  راأيت  اذا  الفم  افتح  �سغطه   ٣٠ من  جمموعه  كل  • بعد 

حا�سل  �سخ�ض  ي�سل  حتى  او  يتنف�ض  او  يتحرك  او  املري�ض  يتكلم  حتى  الرئوي  القلبي  االنعا�ض  اجراء  يف  • ا�ستمر 
على تدريب اكرث تقدما ويتوىل االمر.

 تعریفات وحقائق عن االختناق:

 
 

 كیفیه مساعده شخص بالغ مصاب باالختناق:

 

 

 مساعده شخص بالغ مصاب باالختناق:

 

 قف خلفه لف ذراعیك حوله بحیث تكون یدك في االمام.●
 اجعل احدى یدیك على شكل قبضه.●
 ضع جانب االبهام من قبضتك فوق سرته بقلیل واسفل عظمه الصدر بكثیر.●
 امسك القبضه االخرى ووجه دسرات سریعه الى اعلى منطقه البطن.●
 قم باعطاء دسرات حتى یتم اخراج الجسم ویتمكن الشخص من التنفس او السعال او التحدث او حتى یتوقف عن االستجابه.●

 

 مساعده شخص بالغ مصاب باالختناق وتوقف عن االستجابه

 قیم حاجه الشخص الى االنعاش القلبي الرئوي قم باجراء االنعاش القلبي الرئوي عند الضروره.●
 بعد كل مجموعه من 30 ضغطه افتح الفم اذا رأیت جسما في الفم اخرجه.●
 استمر في اجراء االنعاش القلبي الرئوي حتى یتكلم المریض او یتحرك او یتنفس او حتى یصل شخص حاصل على تدریب اكثر●

 تقدما ویتولى االمر.

 تعریفات وحقائق عن االختناق:

 
 

 كیفیه مساعده شخص بالغ مصاب باالختناق:

 

 

 مساعده شخص بالغ مصاب باالختناق:

 

 قف خلفه لف ذراعیك حوله بحیث تكون یدك في االمام.●
 اجعل احدى یدیك على شكل قبضه.●
 ضع جانب االبهام من قبضتك فوق سرته بقلیل واسفل عظمه الصدر بكثیر.●
 امسك القبضه االخرى ووجه دسرات سریعه الى اعلى منطقه البطن.●
 قم باعطاء دسرات حتى یتم اخراج الجسم ویتمكن الشخص من التنفس او السعال او التحدث او حتى یتوقف عن االستجابه.●

 

 مساعده شخص بالغ مصاب باالختناق وتوقف عن االستجابه

 قیم حاجه الشخص الى االنعاش القلبي الرئوي قم باجراء االنعاش القلبي الرئوي عند الضروره.●
 بعد كل مجموعه من 30 ضغطه افتح الفم اذا رأیت جسما في الفم اخرجه.●
 استمر في اجراء االنعاش القلبي الرئوي حتى یتكلم المریض او یتحرك او یتنفس او حتى یصل شخص حاصل على تدریب اكثر●

 تقدما ویتولى االمر.

 تعریفات وحقائق عن االختناق:

 
 

 كیفیه مساعده شخص بالغ مصاب باالختناق:

 

 

 مساعده شخص بالغ مصاب باالختناق:

 

 قف خلفه لف ذراعیك حوله بحیث تكون یدك في االمام.●
 اجعل احدى یدیك على شكل قبضه.●
 ضع جانب االبهام من قبضتك فوق سرته بقلیل واسفل عظمه الصدر بكثیر.●
 امسك القبضه االخرى ووجه دسرات سریعه الى اعلى منطقه البطن.●
 قم باعطاء دسرات حتى یتم اخراج الجسم ویتمكن الشخص من التنفس او السعال او التحدث او حتى یتوقف عن االستجابه.●

 

 مساعده شخص بالغ مصاب باالختناق وتوقف عن االستجابه

 قیم حاجه الشخص الى االنعاش القلبي الرئوي قم باجراء االنعاش القلبي الرئوي عند الضروره.●
 بعد كل مجموعه من 30 ضغطه افتح الفم اذا رأیت جسما في الفم اخرجه.●
 استمر في اجراء االنعاش القلبي الرئوي حتى یتكلم المریض او یتحرك او یتنفس او حتى یصل شخص حاصل على تدریب اكثر●

 تقدما ویتولى االمر.

عندما يعاين �شخ�ص من اختناق �شديد قم باجراء 

كل  توؤدي  بقليل  ال�شره  اعلى  البطن  على  د�شرات 

د�شره اىل دفع الهواء من الرئتني وقد ي�شاعد هذا 

يف ازاله اجل�شم لذي ي�شد جمرى الهواء التنف�شي

بالختناق  م�شاب  ال�شخ�ص  ان  تعتقد  كنت  اذا 

اوماأ برا�شه  اذا  فا�شاله هل انت م�شاب بالختناق 

ايجابا فاخربه انك �شت�شاعده

يحدث الختناق عندما يعلق الطعام او ج�شم اخر 

يف املجرى الهوائي داخل احللق فهذا اجل�شم مينع 

الهواء من الو�شول اىل الرئتني
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أهم الطرق الصحيه للتكيف مع الضغوط النفسية

والإرهاق.  الإجهاد  وجتنب  العامة  بال�شحة  • العناية 

اجليدة.  بالتغذية  • العناية 

والراحة.  النوم  من  كايف  ق�شط  • اأخذ 

�شخ�ص  مع  والتحدث  كامل�شي,  الريا�شية  والتمارين  الرتفيهية  والأن�شطة  الهوايات  • ممار�شة 

قريب اأو �شديق ممن يكون يف حمل ثقة وحماولة البوح بامل�شكلة. 

املعلومات  وجمع  كال�شتف�شار  هادفة  بطريقة  حللها  وال�شعي  امل�شكلة  بوجود  الإعرتاف   •

واللجوء لطلب امل�شاعدة من الأ�شخا�ص املتخ�ش�شني. 

يداومون  اللذين  الأ�شخا�ص  عند  النف�شية  الراحة  جتلب  القراآن  وقراءة  ال�شالة  تاأدية   •

على ذلك. 

اأيام.  لعدة  اإجازة  فخذ  العمل  يف  ال�شغوط  عليك  زادت  • اإذا 

ذهنك.  لت�شفية  هادئ  مكان  • اأق�شد 

الهادئة.  املو�شيقى  اإىل  الإ�شتماع  اأو  الإيحاء  اأو  واليوجا  ال�شرتخاء  • مزاولة 

كبتها. حماولة  وعدم  والفرح  احلزن  م�شاعر  عن  التعبري  • حرية 

الأخرين. مع  التوا�شل  يف  ال�شلمية  الإيجابية  الطرق  • اإ�شتخدام 

وامل�شوؤوليات.  الوقت  وموازنة  حلها  ت�شتطيع  حتى  امل�شاكل  دائرة  خارج  اخلروج  • حاول 

يف  قدرته  على  توؤثر  التي  ال�شلبية  اأفكاره  اأو  لالأمور  نظرته  بتغيري  يقوم  اأن  للفرد  املهم  ومن 

التعامل مع م�شاكله مبو�شوعية.
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أهم الطرق الصحية للتكيف مع الضغوط النفسية للمراهقين

ي�شيبه  مما  عليه  �شغوطًا  ت�شكل  املدر�شة  يف  يومي  وب�شكل  مراهقته  �شنني  بداية  يف  املراهق 

بالإجهاد, ولكن كيف ميكن اأن يتعرف الآباء والأمهات على ال�شاب املجهد ...؟! وما دور الأ�شرة 

يف تخلي�شه من الإجهاد قبل اأن ي�شتنفذ طاقاته ...؟! فال�شتهالك اليومي لطاقاتهم اأوًل باأول 

يكاد ي�شتنزف قواهم الذهنية واجل�شدية.

ولكن كيف يتعرف الآباء و الأمهات على املراهق املجهد؟ هناك عدة عالمات ج�شدية واأخرى 

نف�شية فمن العالمات اجل�شدية:

• ا�شطرابات النعا�ص و�شعوبة ال�شت�شالم للنوم وال�شتيقاظ املتكرر يف امل�شاء بالإ�شافة اإىل 
ال�شعور بالتعب نهارًا و�شعوبة الرتكيز. 

الإختبارات.  اأوقبل  ال�شبوع  بداية  يف  جليًا  ذلك  ويظهر  البطن  • اآلم 
والأمرا�ص.  بالعدوى  الإ�شابة  و�شهولة  املناعة  • قلة 

نوبات  اإىل  بالإ�شافة  الأكزميا,  اأو  بالربو(  كان م�شابًا  )اإن  الربو  بنوبات  املتكررة  • الإ�شابة 
التاأتاأة واللجلجة وتظهر العادات ال�شيئة بكرثة كقر�ص الأظافر ويل خ�شالت ال�شعر.

اأما العالمات النف�شية لدى املراهق املجهد فتظهر يف عبارات ترتدد على ل�شانه خا�شة اإذا طلب 

منه اإجناز بع�ص املهام مثل )لن اأ�شتطيع( )هذا �شعب( )اأنا فا�شل( اأو )ل اأريد الذهاب للمدر�شة 

من الآن ف�شاعدا(. لذلك ينبغي م�شاعدته على جتاوز هذه احلالة من الإجهاد دون اأن ترتك 

تاأثريًا على نف�شيته.

 واحلل: األ يرتك منفردًا حتى تنهار قواه بل احلر�ص على:

وعدم  له  املعلم  وظلم  وزمالئه  اأ�شدقائه  مع  اإحباطاته  عن  يتحدث  عندما  له  الإن�شات   •
و�شف ذلك باحلركات ال�شبيانية. 

انه  طاملا  ج�شديًا  اأنهك  ولو  الإ�شرتخاء  على  ت�شاعده  و  يحبها  باأن�شطه  فراغه  وقت  • ا�شغل 
�شعيد وم�شتمتع. 

حو�ص  يف  م�شرتخيًا  طوياًل  وقتًا  اأم�شى  اإذا  وم�شاحمته  �شيء  فعل  عدم  يف  رغبته  تفهم   •
احلمام مثال.
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صحـــتيقلـــــبـي 
MyHeart My Health
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مع حتيات

ق�شم اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية وجراحة ال�شدر

نتمنى لكم دوام ال�شحة والعافية 


