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يوم ال�صحة العاملي 2013

« ال�سيطرة علىارتفاع �ضغط الدم»
كلمة سعادة السيد
وزير الصحة بمناسبة
يوم الصحةالعالمي 2013

�سعادة ال�سيد
�صادق بن عبدالكرمي ال�شهابي
وزير ال�صحة
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�إنه ملن دواعي �سروري الكتابة عن منا�سبة يوم
ال�صحة العاملي حتت �شعار ارتفاع �ضغط الدم .
فيوم ال�صحة العاملي منا�سبة دولية هامة يجب
اال�ستفادة منها يف ت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا
ال�صحية الهامة وكما هو معروف ب�أن مو�ضوع �شعار
هذا اليوم مت اختياره بعناية كبريه ليحمل ق�ضية
عاملية هامة تهم العامل �أجمع وال تخ�ص �إقليم �أو
دولة فقط.
وعليه فقد مت اختيار �شعار هذا العام ملو�ضوع
ارتفاع �ضغط الدم وهو �أحد �أهم عوامل االختطار
لأمرا�ض القلب فلأول مرة يف تاريخ الب�شرية يعود
 %60من �أ�سباب وفيات العامل �إىل �سبب واحد وهو
الأمرا�ض غري املعدية وعوامل االختطار .هذه الن�سبة
قابلة للزيادة �إن مل يتم الت�صدي لتلك الأمرا�ض
بطريقه �شمولية ومب�شاركة وتعاون كل امل�ؤ�س�سات
احلكومية والأهلية والقطاع اخلا�ص .فالزيادة يف
انت�شار ارتفاع مر�ض �ضغط الدم يف �أي دولة �إذا مل
ي�صاحبه تخطيط �سليم ور�ؤية وا�ضحة ف�إنه ي َعر�ض
مواطنيها �إىل مزيد من الوفيات وامل�ضاعفات
الناجتة منه كال�سكتة الدماغية والنوبات القلبية
والف�شل الكلوي وبالتايل ي�ؤثر على حياة الإن�سان،
مما ينعك�س على جودة املجتمع .
واحلمد هلل ف�إننا يف البحرين نحظى بقادة
متميزين ذوي ر�ؤية م�ستقبلية بعيدة ف�صاحب

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
البحرين حفظه اهلل ورعاه �أ�صدر بالأم�س القريب
مر�سوم ًا بت�شكيل املجل�س الأعلى لل�صحة جمع فيه
كل املعنيني بال�صحة من قطاع حكومي و�أهلي وخا�ص
وهذا بدوره �سي�ضاعف اجلهود ومينع ازدواجيتها،
وي�ؤكد على امل�شاركة والتعاون املثمر بني جميع
القطاعات ال�صحية باململكة ،و �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء
املوقر �أ�صدر قرار ًا بت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة
الأمرا�ض املزمنة غري املعدية برئا�سة وزير ال�صحة
وع�ضوية ممثلي املعنيني من الوزارات واجلمعيات

الأهلية والقطاع اخلا�ص ،كما �أن �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
الأمني والنائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �صاحب
ر�ؤية البحرين االقت�صادية  2030التي تن�ص جزئية
الطموحات على م�ستوى املجتمع حرفي ًا على «حتفيز
الأ�سلوب املعي�شي ال�صحيح والت�شجيع عليه».
ونحن متفائلون بامل�ستقبل ونعمل جاهدين بالتعاون
مع �شركائنا من خارج الوزارة �سواء مبملكة البحرين
�أوخارجها كاملنظمات ال�صحية اخلليجية والإقليمية
والدولية �سعي ًا نحو حتقيق ا�سرتاجتياتنا الوطنية
ال�صحية واملبنية على ر�ؤيتنا للبحرين .2030
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ارتفاع �ضغط الدم
ق�ضية �صحية عاملية
كلمة رئيس لجنة تنظيم
االحتفال بالمناسبات
والفعاليات الصحية

د�.أمل عبدالرحمن اجلودر
مديرة �إدارة تعزيز ال�صحة
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يحتفل العامل يف ال�سابع من �أبريل من كل عام بيوم
ال�صحة العاملي .وجرت العادة على �أن يتم اختيار مو�ضوع
معني لت�سليط ال�ضوء عليه بحيث ي�شكل ق�ضية �صحية عاملية و
ال يقت�صر على منطقة معينة �أو �إقليم حمدد.
ولقد جنحت منظمة ال�صحة العاملية بتفوق يف اختيارها
ملو�ضوع ارتفاع �ضغط الدم لهذا العام .فهو من امل�شاكل ال�صحية
الهامة ويت�سبب يف العديد من امل�ضاعفات والوفيات يف العامل
ب�أ�سره  .وتكمن خطورة ارتفاع �ضغط الدم ب�أن امل�صاب به
ال يعاين من �أية �أعرا�ض وقد تكون امل�ضاعفات اخلطرية له
كاجللطة الدماغية �أو ال�سكتة القلبية �أول الأعرا�ض التي ي�شعر
بها ال�شخ�ص امل�صاب لذا يطلق عليه «القاتل ال�صامت».
ويعد الفح�ص الدوري لقيا�س ال�ضغط من �أهم الفحو�صات
الدورية ح�سب مبد�أ الفعالية والكلفة فقيا�سه لي�س بالأمر
ال�صعب فال�شخ�ص العادي ي�ستطيع قيا�س �ضغطه بنف�سه وال
يتطلب وقت ًا طوي ًال �أو تقنيات خمتربية دقيقة �أو كلفة مالية.
ولقد �أ�صدر �سعادة وزير ال�صحة الأ�ستاذ الفا�ضل �صادق
بن عبدالكرمي ال�شهابي قرار ًا وزاري ًا بت�شكيل جلنة تنظيم
االحتفال باملنا�سبات والفعاليات ال�صحية يف �شهر فرباير
 .2013ولقد كلفني �سعادته برت�أ�س هذه اللجنة  .وت�ضم اللجنة
ممثلني عن كل الإدارات والأق�سام املعنية بالأيام الدولية ذات
العالقة بال�صحة من داخل الوزارة .وتقع حتت م�سئوليتها
تنظيم وتن�سيق احتفاالت الأيام الدولية والأ�سابيع اخلليجية
ذات العالقة بال�صحة.
ولعله من حما�سن ال�صدف �أن ن�ستهل �أن�شطة اللجنة
باالحتفال بيوم ال�صحة العاملي لهذا العام فهذا اليوم بالن�سبة
لنا يف وزارة ال�صحة يوم ًا خا�ص ًا .وعليه عكفت اللجنة على
تنظيم االحتفال وتنفيذ توجيهات �سعادة الوزير لها ب�شكل

ختام ًا �أتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل �سعادة وزير ال�صحة على
ثقته بنا وعلى توجيهاته ومتابعاته امل�ستمرة بالرغم من كرثة
م�شاغله و�إىل جميع �أع�ضاء اللجنة و�إىل منت�سبي �إدارة تعزيز
ال�صحة ،وال�شكر مو�صول اىل كل من �ساهم بوقته �أو جهده
�أو ماله �أو علمه يف احتفال يوم ال�صحة العاملي جعلها اهلل يف
ميزان ح�سناتهم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته و فقنا جميع ًا يف خدمة
بلدنا احلبيب.

عام ولإ�صدار هذه املجلة ب�شكل خا�ص .حيث حر�صنا على �أن
يتم ت�شريح مر�ض �ضغط الدم و�إمداد القارئ مبرجع علمي
حول هذا املر�ض الوقاية والت�شخي�ص والعالج �آملة �أن ت�ساعد
تلك املعلومات املري�ض يف التعاي�ش مع مر�ضه ،و�أن تعم برامج
االحتفال كافة حمافظات اململكة وجميع املدرا�س احلكومية
واخلا�صة ون�صل للنا�س يف �أماكن عملهم وت�سوقهم وترفيههم
وت�ستمر الفعاليات طوال �شهر �أبريل ويف كل عطلة نهاية
الأ�سبوع.

�إ�صــدارات يــوم ال�صحــة العــاملي 2013
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برنامج مملكة البحرين املقرتح لالحتفال بيوم ال�صحة العاملي2013
حول ال�سيطرة على ارتفاع �ضغط الدم
التاريخ – اليوم – الوقت
يوم اخلمي�س
2013/4/4
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا
يوم ال�سبت
2013/4/6
ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا
يوم الأحد
2013/4/7
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املكان

نوع الفعالية

اجلهات امل�شاركة

�إدارة تعزيز ال�صحة
املجل�س البلدي فحو�صات طبية ،حما�ضرة عن �ضغط
املجل�س البلدي باملنطقة
باملنطقة الدم
اجلنوبية
اجلنوبية
عيادة ع�سكر وجو ال�صحية
متحف قلعة
البحرين
بكرباباد

حما�ضرة �صحية ،قيا�س �ضغط الدم،
توزيع مطبوعات تثقيفية ،م�شي

ال�صحف  -التغطية ال�صحفية
املحلية
 لقاء �سعادة وزير ال�صحة ال�سيد �صادقوالتلفزيون ال�شهابي يف �أخبار ال�ساعة الثامنة
واالذاعة  -لقاء �إذاعي لرئي�س جلنة االحتفال
و�سائل التوا�صل حول برنامج االحتفال
االجتماعية

يوم الأحد
2013/4/7
الفرتة ال�صباحية

الوزارات
وامل�ؤ�س�سات
احلكومية
امل�شاركة

قيا�س �ضغط الدم للموظفني

يوم الأحد
2013/4/7
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا

مركز حممد
جا�سم كانو
ال�صحي

معر�ض �صحي ،توزيع الكتيبات اخلا�صة
بالأمرا�ض املزمنة وباخل�صو�ص مر�ض
ارتفاع �ضغط الدم ،ماراثون م�شي
خا�ص مبوظفي املركز ،قيا�س ال�ضغط
للم�شاركني قبل وبعد املاراثون ،توزيع
اجلوائز الرمزية على امل�شاركني
لت�شجيعهم على ممار�سة الن�شاط
البدين و تخفيف ال�ضغوط النف�سية

وزارة الثقافة
وزارة ال�صحة
وزارة ال�صحة
هيئة �شئون االعالم
وكالة �أنباء البحرين

وزارة ال�صحة
الوزارت وامل�ؤ�س�سات
احلكومية
كلية العلوم ال�صحية
بجامعة البحرين
مركز حممد جا�سم كانو
ال�صحي
�شركة نفط البحرين «بابكو»
عيادة العنزور
�إدارة تعزيز ال�صحة

يوم الأحد
2013/4/7
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا
يوم اجلمعة
2013/4/12
ال�ساعة  4ع�صر ًا

يوم ال�سبت
2013/4/13
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا
يوم ال�سبت
2013/4/13
ال�ساعة  4ع�صراً

اجلمعة وال�سبت والأحد
2012/4/21-20-19
يوم اجلمعة
2013/4/19
من ال�ساعة � 9صباح ًا
اىل  12ظهر ًا للرجال
من ال�ساعة 3ع�صر ًا اىل ال�ساعة
 5ع�صر ًا للن�ساء

املحافظة
الو�سطى

تقدمي حما�ضرة عن ارتفاع �ضغط الدم
وقيا�س �ضغط الدم

منطقة العدلية الفعالية الرئي�سية ليوم ال�صحة العاملي
 Block 338حتت رعاية �سعادة وزير ال�صحة و�سعادة
حمافظ حمافظة العا�صمة تت�ضمن
معر�ض �صحي لعدة جهات حكومية
و�أهلية وخا�صة ،توزيع املجلة ال�صحية
واملواد التوعوية وماراثون م�شي حول
املنطقة.

املحافظة الو�سطى
�إدارة تعزيز ال�صحة
وزارة ال�صحة
حمافظة العا�صمة
جلنة تنظيم االحتفاالت
باملنا�سبات والفعاليات
ال�صحية

درة البحرين ماراثون ن�سائي لأهايل جو وع�سكر عيادة ع�سكر وجو ال�صحية
درة البحرين
ودرة البحرين
�إدارة تعزيز ال�صحة
حديقة العكر فحو�صات طبية ،ا�ست�شارات �صحية،
مهرجان لالطفال ،م�سابقات ،تلوين
الغربي
جدارية باملنطقة ،ماراثون

حلبة البحرين فحو�صات طبية
الدولية
نادي �سار
الثقايف

فحو�صات طبية
معر�ض متنوع

�إدارة تعزيز ال�صحة
املجل�س البلدي باملنطقة
الو�سطى
مركز �أحمد علي كانو
ال�صحي
مركز �سرتة ال�صحي
وزارة ال�صحة
احم قلبك
حملة ِ
نادي �سار الثقايف
والريا�ضي
�إدارة تعزيز ال�صحة
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يوم ال�سبت
2013/4/20
الفرتة ال�صباحية

جممع جواد

قيا�س �ضغط الدم

وزارة ال�صحة
املحافظة ال�شمالية

يوم اجلمعة
2013/4/26
ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا

جزر �أمواج

فحو�صات طبية ،معر�ض ،م�شي ،م�سرية
دراجات هوائية

وزارة ال�صحة
حمافظة املحرق
االحتاد البحريني
للدراجات الهوائية

يوم ال�سبت
2013/4/27
ال�ساعة الرابعة ع�صراً

مركز الزالق االحتفال بيوم ال�صحة العاملي حتت
رعاية �سعادة الدكتورة عائ�شة بوعنق
ال�صحي
وكيل وزارة ال�صحة

مركز الزالق ال�صحي
جمل�س بلدي اجلنوبية
�إدارة تعزيز ال�صحة

ور�شة (غري ا�سلوب حياتك):
 حما�ضرة ( ال�صحة بنظرة جديدة) حما�ضرة ( لاَ َ�ض َر َر َولاَ ِ�ض َرا َر) حما�ضرة (التكيف الإيجابي مع�ضغوط العمل )

مركز يو�سف اجننري
ال�صحي
اجلامعة اخلليجية
املجل�س البلدي للمنطقة
الو�سطى
ادارة تعزيز ال�صحة

يوم الأحد
2013/4/28
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا

يوم الأثنني
2013/4/29
ال�ساعة  12ظهر ًا

اجلامعة
اخلليجية

جممع الرملي االحتفال بيوم ال�صحة العاملي حتت
رعاية �سعادة الدكتورة عائ�شة بوعنق
وكيل وزارة ال�صحة

�إدارة تعزيز ال�صحة
مركز عايل ال�صحي
جممع الرملي

علم ًا ب�أن الربنامج املذكور �أعاله هو ما مت ت�أكيده من قبل اجلهات امل�شاركة حتى وقت طباعة هذه املجلة ،بالإ�ضافة �إىل فعاليات
متنوعة ببع�ض املدار�س احلكومية واخلا�صة مبملكة البحرين.
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جلنـــة تنظيـــم
االحتفــــال بيــــوم ال�صحـــة العـــاملي 2013
اال�ســـــــم

اجلهـــــــــــــــة

الدكتورة �أمل اجلودر

مدير �إدارة تعزيز ال�صحة  -رئي�س اللجنة

الدكتورة مرمي املال الهاجري

رئي�س خدمات ال�صحة املدر�سية  -ع�ضو

الدكتورة عبري الغاوي

رئي�س ق�سم البحوث والإنتاج  -ع�ضو

ال�سيدة ليلى �أ�صبعي

رئي�سة مكتب عالقات املر�ضى  -ع�ضو

ال�سيدة منال ال�صرييف

من�سق اجلودة والتميز ب�إدارة ال�صحة  -ممثل عن �إدارة ال�صحة العامة -
ع�ضو

ال�سيدة نوال علي حممد

�إدارية املنطقة ال�صحية الأوىل  -ممثل عن الرعاية الأولية  -ع�ضو

ال�سيدة ابت�سام يو�سف البوعينني

حما�سب �أول  -ممثل عن �إدارة املالية  -ع�ضو

ال�سيدة �أمرية نوح

�أخ�صائي تعزيز �صحة �أول  -ع�ضو

ال�سيدة هيفاء الربدويل

�أخ�صائية و�سائل �سمعية وب�صرية  -ع�ضو

ال�سيدة زهرة �شجاعي

�أخ�صائية و�سائل �سمعية وب�صرية  -ع�ضو

ال�سيدة حنان عبدالأمري

�أخ�صائي �إعالم ب�إدارة تعزيز ال�صحة  -ع�ضو

الآن�سة ب�سمة عبداحلميد

ال�سكرترية التنفيذية  -ب�إدارة تعزيز ال�صحة  -ع�ضو

9

ارتفاع �ضغط الدم

د .عبداحل�سني العجمي
رئي�س ق�سم وحدة الأمرا�ض غري املعدية
ب�إدارة ال�صحة العامة

ارتفاع �ضغط الدم من الأمرا�ض املزمنة واملنت�شرة يف
العامل ،وهو ما ي�سمى باملر�ض (القاتل ال�صامت) وذلك لأن
امل�صاب بارتفاع �ضغط الدم قد ال ي�شعر ب�إ�صابته ،حيث عادة
ال تظهر له �أعرا�ض ،و�إن قلة املعرفة عن هذا املر�ض ي�ؤدي
�إىل م�ضاعفات خطرية.
�  ضغط الدم هو عبارة عن قوة القلب يف �ضخ الدم عرب
الأوعية الدموية ويتكون �ضغط الدم من ال�ضغط االنقبا�ضي
وهو �ضغط الدم عند انقبا�ض ع�ضلة القلب ،وال�ضغط
االنب�ساطي وهو �ضغط الدم عند ارتخاء ع�ضلة القلب.
يكون �ضغط الدم مرتفع ًا عندما يكون ال�ضغط االنقبا�ضي
ي�ساوي �أو �أعلى من ( )140مليميرت زئبقي وال�ضغط
االنب�ساطي ي�ساوي �أو �أعلى من ( )90مليميرت زئبقي.

� أنواع �ضغط الدم و�أ�سباب ارتفاعه:
 -1ارتفاع �ضغط الدم الأ�سا�سي (وميثل  %90من حاالت
�أرتفاع �ضغط الدم).
 -2ارتفاع �ضغط الدم الثانوي.

ومن �أهم �أ�سباب ارتفاع �ضغط الدم الأ�سا�سي:
●
●
●
●
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العامل الوراثي.
زيادة ا�ستهالك ملح الطعام.
ال�سمنة وقلة احلركة.
التوتر و احلياة اليومية غري امل�ستقرة.

و�أ�سباب ارتفاع �ضغط الدم الثانوي:
ا�ضطراب بع�ض الهرمونات و�أ�سباب �أخرى مثل تناول بع�ض
الأدوية للأمرا�ض املزمنة.

العوامل التي ت�ساعد على ارتفاع �ضغط الدم
وحبوب تخفيف الوزن و�أدوية �أخرى لذلك يجب ا�ست�شارة
هناك عوامل عديدة و �أهمها:
العامل الوراثي :وجود ارتفاع �ضغط الدم عند الآباء �أو الطبيب قبل تناول �أي دواء.
الأمهات ممكن �أن ي�ؤدي �إىل حدوث هذا املر�ض عند الأبناء� ،أعرا�ض ارتفاع �ضغط الدم
لذلك �إذا كان �أحدهم يعاين من ارتفاع يف �ضغط الدم يجب
الغالبية التعاين من �أية �أعرا�ض وقد يعاين البع�ض �أحيان ًا
�إخبار الطبيب عند املعاينة ،ولكن هذا اليعني الإ�صابة احلتمية من الأعرا�ض التالية:
بهذا املر�ض و�إمنا هو يعترب عامل م�ساعد.
 �آالم يف الر�أ�سالعامل النف�سي :وهذا العامل يلعب دور ًا مهم ًا يف حدوث
 دوخةارتفاع �ضغط الدم ،خا�صة �إذا كان املري�ض يعاين من حالة
 عدم الر�ؤية الوا�ضحةنف�سية مزمنة ومتكررة �سواء كانت هذه احلالة متعلقة باملنزل
 �آالم يف ال�صدر�أو العمل.
 زيادة يف دقات القلبً ً
ال�سمنة :تلعب ال�سمنة دورا مهما يف ارتفاع �ضغط الدم ،م�ضاعفات ارتفاع �ضغط الدم
فهناك عالقة بني الوزن و�ضغط الدم ،فزيادة الوزن 10
�إن املر�ض له ت�أثري �سلبي و حاد على �أع�ضاء ج�سم الإن�سان،
كيلوجرام ت�ؤدي �إىل ارتفاع �ضغط الدم �إىل  3 - 2مليميرت
ً
و �أكرث الأع�ضاء ت�ضررا هي:
زئبقي.
القلب� :إن التوتر �أو اجلهد امل�ستمر لع�ضلة القلب قد ي�ؤدي
قلة احلركة� :إن الأ�شخا�ص الذين يعي�شون حياة اخلمول
معر�ضني الرتفاع �ضغط الدم بن�سبة � % 25-20أكرث من �إىل زيادة حجم هذه الع�ضلة وبالتايل �إىل ت�ضخم القلب ،مما
ي�ؤدي �إىل ق�صور يف جريان الدم لع�ضلة القلب وتكون النتيجة
الأ�شخا�ص الذين ميار�سون احلركة والتمارين الريا�ضية.
احلتمية لكل هذا هي الإ�صابة بالذبحة ال�صدرية.
التدخني :وهو من العوامل التي ت�ؤدي �إىل ارتفاع �ضغط
الدماغ� :إن ارتفاع �ضغط الدم �إىل (  189/105مليميرت
الدم و�أمرا�ض القلب وال�شرايني ،مما ي�ؤدي للموت املبكر.
زئبقي) �أو �أكرث ممكن �أن ي�ؤدي �إىل جلطة دماغية.
زيادة ا�ستهالك ملح الطعام :ي�ؤدي �إىل احتبا�س
العيون :االرتفاع امل�ستمر ل�ضغط الدم ممكن �أن ي�ؤدي
ال�سوائل يف اجل�سم مما ي�سبب ارتفاع �ضغط الدم.
�أي�ض ًا �إىل نزيف يف �شبكية العني ،مما ي�ؤدي �إىل فقدان الب�صر
بع�ض الأدوية :مثال على ذلك بع�ض حبوب منع احلمل ،تدريجي ًا ثم العمى.
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الأوعية الدموية� :إن ارتفاع �ضغط الدم قد ي�ؤدي �إىل
ت�صلب و�ضيق ال�شرايني ،مما ي�سبب حدوث جلطات يف القلب
والدماغ وغريها من الأع�ضاء.
الكلى� :إن ارتفاع �ضغط الدم قد ي�ؤدي �إىل �ضعف �أو �ضيق
الأوعية الدموية مما ي�سبب ق�صور تدريجي يف وظائف الكلى
�إىل �أن ينتهي املر�ض بالف�شل الكلوي.

ت�شخي�ص ارتفاع �ضغط الدم:
لت�شخي�ص ارتفاع �ضغط الدم عليك مبراجعة �أقرب مركز
�صحي لقيا�س م�ستوى �ضغط الدم .علم ًا ب�أن �ضغط الدم يتغري
خالل اليوم الواحد.

ماهي الفحو�صات الالزمة عند الإ�صابة بارتفاع
�ضغط الدم؟
فح�ص البول  -فح�ص الدم � -أ�شعة ال�صدر  -تخطيط
القلب.

عالج ارتفاع �ضغط الدم
على املري�ض البدء يف تغيري نظام حياته وجتنب العوامل
التي ت�ساعد على تطور املر�ض ،و�أخذ اجلرعات الدوائية
بانتظام ح�سب �إر�شادات الطبيب ،فهذا ي�ساعد املري�ض يف
جتنب حدوث امل�ضاعفات املزمنة بالإ�ضافة �إىل:

 -1اتباع نظام غذائي �صحي
تناول الأغذية ال�صحية وزيادة حجم الأكالت املفيدة ،على �إنقا�ص الوزن وخف�ض معدل �ضغط الدم.
احلبوب،الفاكهة،اخل�ضروات والألبان منخف�ضة الد�سم
واالعتماد يف طبخ الطعام على زيوت الت�سبب زيادة يف ن�سبة  -2تخفيف الوزن
�إذا كان معدل وزنك زائد ًا تكون معر�ض ًا الرتفاع �ضغط
الكولي�سرتول ال�ضار مثل زيت الذرة وعباد ال�شم�س والزيتون
والإقالل من تناول الن�شويات وال�سكر والدهون ،فهذا ي�ساعد الدم ،لذلك حاول ال�سيطرة على م�ستوى وزنك ،بزيادة الن�شاط
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البدين والغذاء املتوازن.

 -6البعد عن الع�صبية واالنفعال

 -3عدم الإفراط يف كمية امللح يف الطعام
ميكنك جتنب ال�ضغط الع�صبي والإنفعال وذلك بتغيري نظام
جتنب الأغذية الغنية بامللح والإلتزام باملعدل اليومي والذي احلياة الروتيني وحماولة الراحة وال�سكينة و�إقامة العالقات
الإجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل جتنب القلق امل�ستمر وحماولة حل
اليزيد عن  5جرام ي�ساعد على خف�ض ارتفاع �ضغط الدم.
م�شاكلك عن طريق الهدوء والتفكري الإيجابي.
 -4التمارين الريا�ضية

 -7احلد من تناول حبوب منع احلمل (للن�ساء)

مزاولة التمارين الريا�ضية مثل ال�سباحة واجلرى بانتظام
الن�ساء الالتي لديهن قابلية الرتفاع �ضغط الدم �أثناء
ح�سب توجيهات الطبيب املعالج ي�ساعد على خف�ض ارتفاع
تناول هذه احلبوب عليهن اللجوء لو�سائل �أخرى بعد ا�ست�شارة
�ضغط الدم.
الطبيب.

 -5الإمتناع عن التدخني

الإمتناع عن التدخني ي�ساعد على خف�ض ارتفاع �ضغط
الدم.

 - 8احلد من تناول الكحوليات والكافيني
ي�ساعد على خف�ض ارتفاع �ضغط الدم.
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عالج ارتفاع �ضغط الدم
يعترب ارتفاع �ضغط الدم من الأمرا�ض املزمنة ووجد �أنه يف
�أكرث من  % 90من احلاالت يكون ال�سبب غري معروف ولذلك ي�سمى
بارتفاع �ضغط الدم الأويل  .ومن جانب �آخر هناك ن�سبة  % 10-5من
حاالت �ضغط الدم ت�سمى بارتفاع �ضغط الدم الثانوي حيث يعرف
امل�سبب لهذا االرتفاع وقد يرجع م�ستوى �ضغط الدم �إىل امل�ستوى
الطبيعي عند �إزالة ال�سبب ولكن يف معظم احلاالت ف�إن تناول
الأدوية ب�صورة م�ستمرة هي �أ�سا�س العالج واليجب التوقف عنها دون
ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص.
يرتكز عالج �ضغط الدم على �أربعة حماور:

�أو ًال :العمل على اتباع منط حياة �صحي من خالل
خف�ض عوامل اخلطر ال�سلوكية الرئي�سية وهي

د� .أنور جم�شري
ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب
مبجمع ال�سلمانية الطبي

 االمتناع التام عن التدخني و تعاطي التبغ بجميع �صوره ملاثبت من الت�أثري ال�ضار حتى الكميات الب�سيطة منه كتدخني �سيجارة
واحدة فقط يومي ًا.
 ممار�سة الريا�ضة اخلفيفة كامل�شي ال�سريع و الهرولة ب�صورةمنتظمة وم�ستمرة  5-4مرات �أ�سبوعي ًا ملدة  45-30دقيقة مع
مالحظة �إمكانية جتزئة الوقت على ثالث مرات وحماولة احلركة
يف �أماكن العمل مث ًال.
 اتباع نظام غذائي قليل امللح (ولكن ال يجب ان يكون الأكلغري ذي طعم) بالإ�ضافة �إىل االكثارمن تناول اخل�ضروات و الفواكه
خ�صو�ص ًا الغنية بالبوتا�سيوم كاملوز والربتقال والبطاط�س.
 االمتناع عن الكحول بجميع �صوره. العمل على �إنقا�ص الوزن وتذكر �أن وزنك ي�ؤثر على �ضغطدمك.
 مالحظة ن�سبة ال�سكر والكولي�ستريول يف الدم والعمل على�ضبطهما يف امل�ستويات الطبيعية ح�سب �إر�شادات الطبيب.

ثانيا :العالج بالأدوية
هناك �أربعة جمموعات رئي�سية من الأدوية تختلف ا�ستعماالتها
و�أولوياتها ح�سب حالة املري�ض ووجود �أمرا�ض �أخرى م�صاحبة:
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 مدرات البول مثبطات بيتا ()B Blockers مثبطات االجنيوتن�سني وم�ستقبالتها ()ACE I and ARB مثبطات قنوات الكال�سيوم ()CCB هناك جمموعات اخرى مثل مثبطات الفا ت�ستخدم عادة �أثناءفرتة احلمل و غريها من االدوية التي ال زالت حتت البحث مثل
مثبطات الرينني ()DRA
وهنا نود �أن نطمئن املر�ضى ب�أنه يف بع�ض احلاالت قد ت�ستدعي �إزالة �أورام الغدة الكظرية و تو�سيع �شريان الكلى و ال�شريان االورطي
حالة املري�ض �إىل ا�ستخدام عدة انواع من االدوية بجرعات خمتلفة و اللذين ميكن عالجهما �أي�ضا با�ستخدام الق�سطرة ح�سب تقييم
فعليك �أن ال تقلق من عددها حيث �أن الهدف الأ�سا�سي هو الو�صول الطبيب.
للم�ستوى الطبيعي ل�ضغط الدم لتجنب امل�ضاعفات و �أن هذه االدوية
�سوف توفر احلماية للقلب و للكلى و للمخ فيجب االنتظام يف تناول �أي رابعا :العالج بالق�سطرة
عدد من هذه الأدوية ح�سب �إر�شادات الطبيب.
حديث ًا مت ا�ستخدام الق�سطرة لعالج بع�ض حاالت ارتفاع �ضغط
الدم الذي مل ي�ستجب للعالج بالدواء حيث يتم التدخل بالق�سطرة
ثالثا :العالج باجلراحة
العالجية يف اجلهاز الع�صبي ال�سمبثاوي املحيط ب�شرايني الكلى
وهو حم�صور لعالج بع�ض �أنواع ارتفاع �ضغط الدم الثانوي مثل ا�ضافة اىل اال�ستخدامات املذكورة �سابق ًا.
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التغذية ال�صحية
ملر�ضى ارتفاع �ضغط الدم

الدكتورة ناديه حممد غريب
رئي�سة ق�سم التغذية

م�شكلة ارتفاع �ضغط الدم ت�شكل عامل رئي�سي لال�صابة
باالمرا�ض املزمنة ،وقد تبني من الدرا�سات امل�سحية يف
مملكة البحرين ( )2007التي �أجريت على البالغني (20
�سنه فما فوق) �أن  %38.2من امل�شاركني كانوا يعانون من
�إرتفاع �ضغط الدم ( %42.9ذكور� %33.7 ،إناث).
�إ�ضافة اىل �أن م�شكلة �أمرا�ض اجلهاز الدوري �صنفت
على �أنها حتتل املرتبة الثانية من م�سببات الوفاة بالبحرين
بح�سب التقرير ال�صادر من �إدارة املعلومات ال�صحية لعام
 2009وبلغت ن�سبتها . %15.7
�إن العوامل امل�سببة الرتفاع �ضغط الدم عديدة منها
عائدة ال�سباب ع�ضوية ومنها ال�سباب متعلقة ب�أمناط احلياه
ومن �ضمنها عامل الغذاء والتغذية� .إن ما نتناوله من طعام
و�شراب ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على �ضغط الدم والعديد من
امل�شاكل ال�صحية ،وب�شكل عام ن�ستطيع �أن نقول كلما زادت
جودة الأطعمة التي نتناولها انخف�ضت فر�صة الإ�صابة
مب�شكلة ارتفاع �ضغط الدم وما ي�صاحبها من �أعرا�ض
وم�ضاعفات.

ت�أثري زيادة الوزن وال�سمنة
ارتفاع �ضغط الدم هو الأكرث �شيوعا لدى الأ�شخا�ص
الذين يعانون من زيادة الوزن �أو ال�سمنة .وتو�ضح الدرا�سات
�أن فقدان الوزن ي�ساعد على خف�ض �ضغط الدم املرتفع
وتقليل الأدوية املتناولة لل�سيطرة على ارتفاع �ضغط الدم.
�أف�ضل و�سيلة لإنقا�ص الوزن هو �إتباع نظام غذائي �صحي
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ذات �سعرات حرارية منا�سبة لعمر ون�شاط الفرد (قليل:
الدهون امل�شبعه والكولي�سرتول  ،وال�صوديوم  ،وال�سكريات
وعايل االلياف الغذائية)� .إ�ضافة �إىل االلتزام مبمار�سة
التمارين الريا�ضية بانتظام ( 30دقيقة يوميا على الأقل)
هذا بدوره ي�ساعد يف خف�ض �ضغط الدم املرتفع والوقاية من
�أمرا�ض القلب.
وتعترب املك�سرات ،والبذور ،والبقوليات ،واللحوم اخلالية من
�ضغط الدم عادة ما يرتفع مع زيادة الوزن ،فقدان  2اىل الدهن ،والدواجن هي من امل�صادر اجليدة للمغني�سيوم.
 4كجم ي�ساعد على خف�ض �ضغط الدم املرتفع ،وب�شكل عام
النظام الغذائي DASH
كلما زاد فقدان الوزن ،زاد معه انخفا�ض �ضغط الدم بل قد
()Dietary Approaches to Stop Hypertension
يجعل تناول �أدوية ال�ضغط �أكرث فعالية.
هو نظام غذائي ي�ساعد على �ضبط م�ستوى ارتفاع �ضغط
النظام الغذائي ال�صحي
الدم دون امل�سا�س بال�صحة العامة واحلاجة الغذائية .دلت
النظام الغذائي ال�صحي يحوي  :الفواكه  ،اخل�ضراوات ،العديد من الدرا�سات �أن الذين اتبعوا النظام الغذائي
منتجات احلبوب الكاملة ،الأطعمة الغنية بالألياف ،واخلالية � DASHإنخف�ض م�ستوى �ضغط الدم املرتفع لديهم بعد
من الدهون امل�شبعة واملتحولة ( ،)trans fatمنتجات �أ�سابيع قليله فقط.
الألبان قليلة الد�سم  ،البقوليات ،الدجاج بدون جلد واللحوم يتميز نظام  DASHب�أنه قليل:
احلمراء اخلالية من ال�شحوم ،والأ�سماك خا�صة تلك التي
 -1ن�سبة ال�صوديوم (امللح) ترتاوح بني 2300- 1500
حتتوي على الأوميغا  3مثل ال�صايف والكنعد واجلنم وامليد
ملليجرام يف اليوم ( حوايل  1/2اىل  2/3ملعقة �شاي
(ال يقل عن مرتني يف الأ�سبوع)  ،وامللح (ال�صوديوم) واحلد
�صغريه من ملح الطعام).
من تناول ال�سكريات.
 -2اللحوم احلمراء
كما ت�شري الدرا�سات �إىل �أن الغذاء الذي يحتوي على
 -3احللويات ،وال�سكريات
ن�سبة عالية من ال�صوديوم ي�ساعد على زيادة ارتفاع �ضغط
 -4الدهــون امل�شبعـة والكولي�سرتول والدهون املتحولة
الدم لدى البع�ض ،وكلما حت�سن �ضغط الدم املرتفع و�سهلت
( ،)trans fatوباملقابل فهو غني:
ال�سيطرة عليه.
 بالألياف الغذائيةتظهر النتائج �أي�ضا �أن البوتا�سيوم ،واملغني�سيوم،
 بالفواكه واخل�ضراواتوالألياف الغذائية لها ت�أثري على �ضغط الدم �أي�ضا .الفواكه
واخل�ضروات حتوي ن�سبا عالية من البوتا�سيوم ،واملغني�سيوم - ،اال�سماك
والألياف �إىل جانب �أنها منخف�ضة يف ال�صوديوم .هذا  -منتجات االلبان قليلة الد�سم
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ملح الطعام (ال�صوديوم)
ف�إن على امل�صاب �أن يقلل من كميات امللح اليومية
املتناولة .ومن التجارب العملية وجدت �أن بداية مراحل
التقليل قد يبدوا فيها مذاق الطعام تنق�صه �إ�ضافة امللح
ولكن بالتعود وااللتزام بذلك ف�إن مذاق دون ملح �سيكون
مقبو ًال جد ًا بعد �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني.

كيف ميكن التقليل من ملح الطعام ال�صوديوم يف
الغذاء؟
 معرفة حمتوى ال�صوديوم يف الأطعمة التي نتناولها1 ( .جم �صوديوم =  2.5جم ملح)
 حدد مقدار ا�ستهالك ال�صوديوم املتناول يوميا 1500–  2300ملليغرام.
 قراءة بطاقة املعلومات الغذائية للأطعمة املعلبة. اخرت الأطعمة التي حتتوي على � ٪5أو �أقل من القيمةاليومية من ال�صوديوم وجتنب تلك التي حتتوي على
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� %20أو �أكرث من القيمة اليومية من ال�صوديوم (البطاقة
الغذائية).
 قلل الأطعمة املعلبة واللحوم امل�صنعة (مثل ال�سو�سجواملارتديال) والوجبات ال�سريعة
 -ا�ستخدام البهارات اخلالية من امللح يف �إعداد الطعام.

�إعتقادي �أن.....
�إحداث تغيريات ب�سيطة يف العادات الغذائية اليومية
تعزز يف خلق نظام غذائي يومي �صحي له دور �أ�سا�سي بعمل
تغيريات �إيجابيه يف نظام �صحتنا.
من �أجل تغذية �صحية ملر�ضى ارتفاع �ضغط الدم نحتاج
�إىل تخ�صي�ص نظام الغذاء واحلياة على �أ�سا�س احتياجات،
وخيارات كل مري�ض.
وننوه ب�أن لي�س اجلميع بحاجة �إىل �إجراء تغيريات كبرية.
والتغيري لي�س فقط يف النظام الغذائي ،بل ي�شمل التمارين
الريا�ضية و�ضبط التوتر والإجهاد.

م�ضاعفات ارتفاع �ضغط الدم
«ال�سكتة الدماغية»

د .عادل اجل�شي
ا�ست�شاري �أمرا�ض اجلهاز الع�صبي

ال�سكتة الدماغية هي توقف عمل الدماغ املفاجئ و�سببها
انقطاع تدفق الدم �إىل الدماغ �أو �أثر نزيف يف الدماغ ،و�إن هذا
ي�ؤدي �إىل موت اخلاليا الدماغية يف املنطقة املت�أثرة بذلك.
وحوايل  %80-70من ال�سكتات الدماغية حتدث ب�سبب
توقف تدفق الدم �إىل الدماغ ب�سبب جلطة دموية وغالب ًا ما
يكون ت�صلب ال�شرايني �سبب ًا لذلك .وهناك حوايل %30 – 20
من ال�سكتات الدماغية تكون ناجتة عن النزيف الع�شوائي يف
الدماغ.
�أما �أ�سباب ذلك ف�إن ارتفاع �ضغط الدم يعترب ال�سبب
الرئي�سي يف حوايل  % 60يف احلاالت ويتبعه مر�ض ال�سكرى
يف حوايل  %40وارتفاع الكول�سرتول والتدخني يف  %30يف
احلاالت.
�أما الإ�شارات التحذيرية لل�سكتة الدماغية فتكون عادة
�ضعف يف ن�صف اجل�سم وقد ي�صاحبه خدر وفقدان الإح�سا�س.
كما �أن املري�ض قد ي�صاحبه �صعوبة يف الكالم� ،صداع وقيء �أو
دوخه �أو م�شاكل يف النظر.
ويتم ت�شخي�ص نوع ال�سكتة الدماغية با�ستخدام جهاز
الت�صوير املقطعي � CT scanأو الت�صوير املغناط�سي .MRI
�أما العالج فيعتمد على ال�سبب املبا�شر لل�سكتة الدماغية،
فا�ستعمال حبوب �أ�سربين يف اجللطات وا�ستعمال حبوب �سيولة
الدم ( )Warfarinيف حالة عدم انتظام �ضربات القلب �أو
جلطة قلبية.
كذلك ف�إن الرعاية التمري�ضية مهمة جد ًا من حيث التغذية
ومنع التهابات اجللد وكذلك ت�أهيل املر�ضى من قبل العالج
الطبيعي ال�ستعادة حيوية اجلزء امل�شلول واحلركة.
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الن�شاط البدين ملر�ضى
ارتفاع �ضغط الدم

د.كوثـــر العيـــــــد
ا�ست�شاري طب عائلة
رئي�سة ق�سم برامج تعزيز ال�صحة
للمنطقة ال�صحية والثالثة والرابعة
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كلما تقدمنا يف العمر وهي يف الفرتة التي تلي مرحلة
الأربعينات تزيد احتماالت الإ�صابة مبر�ض ارتفاع �ضغط الدم،
ويف املقابل لهذه احلقيقة ت�شري نتائج الدرا�سات الطبية التي
تابعت ت�أثريات �سلوكيات حياتية �صحية يف منط العي�ش� ،أن
ممار�سة قدر كاف وفاعل من الريا�ضة البدنية ب�شكل روتيني
يومي ميكن �أن يكون مفيد ًا جد ًا يف خف�ض تلك االحتماالت
الرتفاع �ضغط الدم عند التقدم يف العمر ،واملق�صود بـمقدار
كاف وفاعل من الريا�ضة البدنية اليومية لي�س الهرولة لقطع
م�سافات �سباق املاراثون ،ولي�س بال�ضرورة متطلب ًا لالن�ضمام
�إىل �أحد املراكز الريا�ضية ،بل العمل على القيام مبجهود
بدين متو�سط املقدار ،يتم من خالله تن�شيط القلب والأوعية
الدموية والرئتني وجمموعات من الع�ضالت.
هناك عالقة وثيقة ومبا�شرة بني بذل الإن�سان للمجهود
البدين الريا�ضي ،ومن نوعية متارين �إيروبيك الهوائية
بالذات ،وبني مقدار �ضغط الدم املوجود يف �شرايني اجل�سم،
وكلما كان امل�ستوى عالي ًا يف ممار�سة الريا�ضة البدنية
املعتدلة من النوعية التي يتم �أدا�ؤها با�ستهالك الأوك�سجني،
�أي بطريقة �إيروبيك ،كلما كانت الفر�صة �أعلى يف خف�ض
ارتفاع �ضغط الدم لدى املُ�صابني مبر�ض ارتفاع �ضغط الدم،
و�أي�ض ًا تكون الفر�صة �أعلى يف احلفاظ على م�ستويات طبيعية
ل�ضغط الدم لدى الأ�صحاء من النا�س.
وت�شري امل�صادر الطبية �إىل �أن ممار�سة التمارين الريا�ضية
ب�شكل يوميُ ،ي�ؤدي �إىل خف�ض مقدار �ضغط الدم االنقبا�ضي،
�أي الرقم الأعلى يف قراءة �ضغط الدم ،مبا يرتاوح بني  5و
 10مليمرت زئبقي ،وهي كمية ُتوازي ما هو متوقع من غالبية
�أنواع �أدوية خف�ض �ضغط الدم .ولذا هناك مر�ضى بارتفاع

�ضغط الدم يمُ كن معاجلتهم فقط مبمار�سة الريا�ضة البدنية،
وهذا حقيقة ،كما �أن كثري ًا من النا�س الطبيعيني يمُ كن منع
�إ�صابتهم مبر�ض ارتفاع �ضغط الدم ،عرب ممار�سة الريا�ضة
البدنية وعرب املحافظة على وزن طبيعي للج�سم.
ومن املهم تذ ّكر �أن ت�أثري ممار�سة الريا�ضة البدنية على
خف�ض �ضغط الدم ي�أخذ حوايل ثالثة �أ�شهر ،و�أن الت�أثريات
الإيجابية للريا�ضة البدنية تتحقق طاملا كان الإن�سان م�ستمر ًا
يف ممار�سة الريا�ضة� ،أي �أ�سوة بت�أثريات �أدوية خف�ض �ضغط
الدم ،التي ي�أخذ بع�ضها وقت ًا كي يظهر مفعوله كام ًال على
�ضغط الدم ،والتي �أي�ض ًا يزول ت�أثريها العالجي عند التوقف
عن تناول الأدوية تلك.
ان ممار�سة الريا�ضة البدنية م�ضمار وا�سع جد ًا،
وهناك �أنواع من املمار�سات الريا�ضية ال عالقة لها مبا�شرة
بال�صحة ،مثل ممار�سات الريا�ضيني املحرتفني يف الألعاب
املختلفة ،وهناك ممار�سات ُيق�صد منها بلوغ درجات مفيدة
من اللياقة البدنية ال�صحية ،فحينما يمُ ار�س �أحدنا الريا�ضة
البدنية لغايات تتعلق بال�صحة� ،أي دون الغايات الرتفيهية
واالحرتافية ،ف�إنه ينوي �أن يمُ ار�س ما ُي�ساعد على حفظ
�أع�ضاء ج�سمه �سليمة من الأمرا�ض ،وما ُي�ساعد على رفع
قدراته على �أداء املهام احلياتية ،كالأ�سرية واالجتماعية
والوظيفية وغريها ،و�صحيح �أن لياقة الع�ضالت ولياقة املرونة
ولياقة التوازن مفيدة لعي�ش الإن�سان يف احلياة وحلمايته من
الإ�صابات واحلوادث� ،إال �أن ما ُيفيد القلب والرئتني والأوعية
الدموية و ُيخف�ض مقدار �ضغط الدم وكولي�سرتول الدم ويحمي
من الإ�صابة مبر�ض ال�سكري و�أمرا�ض ال�سرطان وغريها من
الفوائد ،هو متارين �إيروبيك الهوائية ،وحتديد ًا يف جانب
خف�ض �ضغط الدم ،ال يتطلب الأمر اال�شرتاك يف ناد ريا�ضي
ملمار�سة متارين للع�ضالت وحمل �أوزان احلديد �أو غري ذلك،
بل املطلوب �إدخال مقدار متو�سط من احلركة الع�ضلية على
حياة الإن�سان اليومية .و�أي ن�شاط بدين ُي�ؤدي �إىل رفع نب�ض
القلب وعدد مرات التنف�س ،يف الدقيقة الواحدةُ ،يعترب من

متارين �إيروبيك الهوائية .ولذا ف�إن متارين �إيروبيك الهوائية
لي�ست فقط الهرولة وال�سباحة وركوب الدراجة الهوائية ،بل
حتى �صعود الدرج �أو العمل يف احلديقة واملزرعة جل ّز الع�شب
�أو قطع فروع الأ�شجار وتقليمها �أو ترتيب وتنظيف املنزل
وغريها ،هي كلها متارين �إيروبيك ،والهدف هو ممار�سة
حوايل ن�صف �ساعة من الن�شاط البدين الهوائي خالل معظم
�أيام الأ�سبوع� ،أو ممار�سة تلك الريا�ضة ملدة ربع �ساعة ،مرتني
يومي ًا .وثمة الكثري مما يمُ كن به �أن ُندخل متارين �إيروبيك
يف حياتنا اليومية ،كال�صعود با�ستخدام �سالمل الدرج بدل
ا�ستخدام امل�صعد الكهربائي� ،أو امل�شي �أثناء العمل فيما بني
املكاتب �أو �أثناء املكاملات الهاتفية �أو يف فر�صة الراحة لتناول
طعام الغداء
خلف�ض �ضغط الدم بالريا�ضة البد من التدرج يف بدء
التمرين الريا�ضي ،والتدرج يف التوقف عنه� ،أ�سا�س ممار�سة
متارين �إيروبيك الهوائية ،ومث ًال عند ممار�سة ريا�ضة الهرولة
ملدة ن�صف �ساعة يومي ًا ،ف�إن �أول خم�س دقائق تكون خم�ص�صة
للتدرج يف ت�صاعد وترية الهرولة ،و�آخر خم�س دقائق تكون يف
تناق�ص وترية الهرولة ،و�أثناء الع�شرين دقيقة املتو�سطة ،تكون
الهرولة معتدلة� ،أي معتدلة يف رفعها مقدار نب�ض القلب.
وعلينا تذكر �أن حب�س هواء النف�س يف ال�صدر �أثناء �أداء
جمهود بدين ،وخا�صة تلك الأنواع التي تجُ هد الع�ضالت فيها
ب�شدةُ ،ي�ؤدي �إىل رفع مقدار �ضغط الدم .ويزيد االرتفاع يف
�ضغط الدم عند حب�س النف�س مع �إجهاد الع�ضلة بطريقة
الهوائية ،كمثل �أثناء رفع الأوزان .ولذا من املهم �أن يمُ ار�س
املرء عملية التنف�س بتكرار خالل الهرولة �أو ال�سباحة.
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م�ضاعفات ارتفاع �ضغط الدم
«�أمــرا�ض القلــب»

د .را�شد البناي
ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب
رئي�س وحدة القلب مبجمع ال�سلمانية الطبي
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يعترب طب �أمرا�ض القلب من العلوم التي اهتم بها الإن�سان
منذ القدم  ،واكت�سب ممار�سوه اخلربات الرتاكمية على مر
الع�صور� .أمرا�ض القلب ال�سبب الرئي�س للوفاة املفاجئة
وال تكاد حت�ضر حلقة نقا�شية متخ�ص�صة يف هذا املجال
حتى ت�شعر انك يف �سباق مع املعلومات املتالحقة والطرق
امل�ستحدثة عالج ًا وت�شخي�ص ًا .يف عالجنا للمر�ضى عاد ًة ما
نتبنى التو�صيات الأوربية والأمريكية لعالج هذه الأمرا�ض،
وعلى الرغم من ر�صانتها �إال �أنها تعتمد يف جمملها على
درا�سات قد مت القيام بها على �سكان تلك البلدان املختلفة
معنا وراث ًة و امناط احلياة ال�سلوكية.
هذا ال يعد تقلي ًال �أو ا�ستنقا�ص ًا جلهد علمائهم و�أطبائهم
وما ي�ستحقه مر�ضانا الكرام من خطط عالجية قائمة على
الربهان والدليل العلمي الر�صني ولكن ال بد من االعرتاف
ب�أن اخلارطة الوراثية وفتاكة بع�ض الأمرا�ض يف مملكة
البحرين واخلليج العربي تختلف عن مثيالتها يف �أمريكا
ال�شمالية �أو �أوربا الغربية.
التدليل على ذلك هو نتائج بع�ض الدرا�سات البحثية التي
�أجرتها وحدة القلب مبجمع ال�سلمانية الطبي ،تناولت هذه
الدرا�سات تقييم املعطيات ال�سريرية والآثار اجلانبية التي
يعاين منها مر�ضى �ضغط الدم املرتفع .
اكت�شفت الدرا�سة على العينة املدرو�سة �أن عوامل
اخلطورة عند هذه ال�شريحة من املر�ضى كانت كالتايل:
ال�سكر ( ،)٪٤٦ارتفاع الكولي�سرتول (،)٪٥٣اعتالل وف�شل
الكلى( )٪٢٩والتدخني ( .)٪32.5وكانت ن�سبة الأع�ضاء

املت�أثرة ب�صورة حادة حني ارتفاع �ضغط الدم حينها ؛
ف�شل ع�ضلة القلب ( ،)٪٣٨اجللطات القلبية ( )٪32.7و
جلطات الدماغ ب�شقيها النازف وغري النازف (.)٪29.3
�أثبتت الدرا�سة كذلك �أن مر�ض ال�سكر بحد ذاته هو ال�سبب
الرئي�س ل�ضغط الدم املرتفع ،والذي عرف ب�أنه ١٢٠/١٨٠
مم زئبقي.
ا�سرتعت نتائج الدرا�سة املذكورة االهتمام مما ا�ستدعى
القيام بدرا�سة هذه الظاهرة ب�صوره �أكرث تعمق ًا .حينها
متت مقارنه هذا ال�ضغط املرتفع وم�ضاعفاته بني املر�ضى
ممن يعانون من داء ال�سكر مع �أقرانهم املر�ضى الآخرين.
(الر�سم البياين) وكانت النتائج غاية يف اخلطورة حيث
برهنت �أن مر�ضى ال�سكر ي�صنفون يف خانه اخلطورة
الق�صوى مبا متثله من قابلية كبرية جد ًا لتعر�ضهم للإ�صابة
مب�ضاعفات ال�ضغط املرتفع وخ�صو�ص ًا ف�شل ع�ضلة القلب
واالحت�شاءات القلبية مع ال�سكتات الدماغية .الأمر الباعث
على القلق هو جتاوز ن�سبه الإ�صابة بهذا ال�ضغط املرتفع عن
الن�سب املن�شورة عاملي ًا.
ومما �سبق وعود ًا على بد�أ ما ذكرناه �آنف ًا فامل�س�ؤلية امللقاة
على جمتمعنا اخلليجي والبحريني يف غاية اخلطورة.
القطاع الطبي مطالب �أن يتبنى ال�سيا�سات الت�شخي�صية
والعالجية التي تتنا�سب مع �أمرا�ضنا امل�ستوطنة و�سلوكها،
فلم يعد مقبو ًال تبني تو�صيات لعالج ال�سكر وال�ضغط
و�أمرا�ض القلب دون حماوله �صياغة خطط عالجيه حمليه
وخليجية تتنا�سب مع �سلوك هذه الأمرا�ض يف منطقة اخلليج
العربي.
وال يت�أتى ذلك �سوى بفتح �آفاق البحث العلمي على
م�صراعيه ب�صوره حثيثة لعلنا ن�ستطيع �أن نلحق الركب
املت�سابق مع الزمن يف هذا امل�ضمار.

املجتمع العزيز كذلك مطالب منه �أن يعي مقدار ا�ستيطان
هذه الأمرا�ض يف مملكه البحرين واخلليج العربي ،حيث
يعترب �إقليمنا من املناطق املوبوءة بداء ال�سكر وارتفاع �ضغط
الدم وم�ضاعفاتهما .هذا الوعي يجب ان يرتجم عمليا كما
قال حكما�ؤنا( درهم وقاية خري من قنطار عالج )

�أنواع امل�ضاعفات امل�صاحبة الرتفاع �ضغط الدم:
 ف�شل ع�ضله القلبLeft ventricular failure : -االحت�شاءات القلبيةAcute coronary syndrome :

 ال�سكتات الدماغية:Ischemic and non Ischemic strokes

املراجع:
Aysha

Husain.

Bannay,

Al

1- Rashed

Hypertensive crisis: clinical presentation,
comorbidities, and target organ involvement.
Saudi Med J 2010; 31 (8): 916-920.
2- Rashed Al Bannay, Aysha Husain. Hypertensive
diabetics

between

Comparison

crisis:

and non-diabetics. Int J Cardiol.2012;154:
(2)198-200.
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م�ضاعفات ارتفاع �ضغط الدم
«الف�شــل الكلــوي»

د� .أ�سعد الدفرت

ا�ست�شاري الأمرا�ض الباطنية والغدد ال�صم وال�سكر
م�ست�شفى نور التخ�ص�صي
زميل الكلية الربيطانية امللكية يف لندن
وع�ضو جمعية الغدد ال�صم يف بريطانيا
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�إن ارتفاع �ضغط الدم من الأمرا�ض القاتلة وكان من
�ضحايا هذا املر�ض الرئي�س الأمريكي روزفلت الذي تويف
 1945اثر نزيف يف الدماغ.
�إن للكليتني دور كبري يف تنظيم ارتفاع �ضغط الدم
من خالل التحكم بكمية الأمالح املعدنية كال�صوديوم
والبوتا�سيوم �إ�ضافة اىل كمية املاء يف اجل�سم من خالل
تنا�سق تدفق الدم يف الكبيبيات الكلوية وافراز هرمونات
الرنني ولهذا كان ت�ضيق ال�شريان الكلوي من الأ�سباب
الرئي�سية الرتفاع �ضغط الدم الثانوي �أو اخلبيث والذي
ميكن عالجه بتو�سعة هذا ال�شريان املت�ضيق.
ان تعريف ارتفاع �ضغط الدم هو ا�ستمرارية يف ارتفاع
�ضغط الدم الأنقبا�ضي �أو االنب�ساطي �أو كليهما ولفرتة
م�ستمرة اكرث من احلدود امل�سموحة .وحيث انه هناك اكرث
من  72مليون �شخ�ص يف الواليات املتحدة مع �ضغط اكرث
من  90/140ولكن 50مليون �شخ�ص منهم مت عالجهم
وت�شخي�صهم على انهم مر�ضى ارتفاع �ضغط الدم .واذا
علمنا ان معدل الوفيات جراء ارتفاع �ضغط الدم هو 277
الف يف الواليات املتحدة الأمريكية فقط كان االهتمام
بهذا املر�ض �ضروري جد ًا �إ�ضافة اىل ال�ضرر الذي ميكن
�أن ي�ؤديه �إىل الدماغ متمثل باجللطة الدماغية �أو الكلى
حيث ي�ؤدي �إىل ف�شل كلوي او ت�صلب ال�شرايني يف القلب
او الأطراف �إ�ضافة �إىل �ضرر ال�شبكية يف العني .وهناك

نوعان من ارتفاع �ضغط الدم الأول هو االبتدائي والذي
يكون وراثي ًا عادة وميثل  % 90اما النوع الثاين وميثل %10
فيكون ثانوي ًا لأ�سباب تتعلق �إما بالكلى �أو الغدد ال�صم مثل
الغدة الك�ضرية او الدرقية او ممكن ان يكون ب�سب ت�شوهات
وراثية يف ال�شرايني الرئي�سية مثل ت�ضيق ال�شريان الأبهر.
وقد مت ت�شخي�ص حاالت كثرية من هذا النوع بف�ضل وجود
اجهزة وتقنيات حديثة للت�شخي�ص متمثلة بالفحو�صات
ال�شعاعية واملختربية .
�أما اجلديد يف الت�شخي�ص والذي �أكدت الكلية امللكية
وم�ؤ�س�سة ال�صحة الربيطانية هذه امل�ؤ�س�سة الربيطانية
العريقة هو ا�ستخدام جهاز فح�ص ال�ضغط املتواتر
وامل�ستمر لل�ضغط االنقبا�ضي واالنب�ساطي خالل اليوم من
خالل ا�ستخدام اجلهاز اثناء العمل والنوم مت وبدقة عالية
التعرف على �ضغط املري�ض ب�صورة ادق وقد مت توفري
هذه الأجهزة احلديثة يف م�ست�شفيات البحرين ,وتقول
التو�صيات �ضرورة احل�صول على  14قراءة خالل العمل
على �أن تكون مبعدل مرتني بال�ساعة �أثناء �ساعات العمل ملا
ميثله العمل من �ضغوط على املر�ضى �أما ت�شخي�ص ال�ضغط
فيكون مبتابعة القراءة من خالل الكمبيوتر املرافق للجهاز
والذي يعطي خمططات �إح�صائية متيز ال�ضغط احلقيقي
من ال�ضغط نتيجة اخلوف من امل�ست�شفيات .
�إن من �أهم م�ضاعفات ارتفاع �ضغط الدم هو ت�أثريه
على الأع�ضاء احليوية مثل الدماغ والقلب والكلى حيث
�أثبتت جميع الدرا�سات تنا�سب ًا طردي ًا مع ارتفاع �ضغط
الدم وزيادة خماطر التعر�ض للإ�صابة باحت�شاء الع�ضلة
القلبية,اجللطة الدماغية وعجز الكلى خ�صو�ص ًا عندما
يرتافق مع مر�ض ال�سكر.

اما ت�أثريه على الكليتني فهو دوره يف زيادة التكل�س يف
الكبيبات والذي ي�ؤدي اىل عجز كلوي مزمن وان اهم خطوة
لعالج ومنع تدهور عمل الكليتني هو ال�سيطرة على م�ستوى
م�ستقر ل�ضغط الدم و�ضمن احلدود املعرفة عاملي ًا والذي
يعتمد كون مري�ض �ضغط الدم م�صاب بال�سكري �أو ال.
�إن من �أهم عالمات الت�شخي�ص ملر�ض عجز الكليتني
املزمن هو وجود عالمات التعب والأجهاد والتوعك ال�صحي
بدون وجود �سبب وا�ضح وعادة مايكون تدريجي ويرتافق
مع �أعرا�ض معوية مثل فقدان ال�شهية والتقي�ؤ و�إح�سا�س
طعم معدين يف التذوق .ا�ضافة اىل هذه الأعرا�ض هناك
�أعرا�ض ع�صبية مثل قلة النوم واختالل يف الذاكرة
وحركات ال ارادية وعدم راحة ال�ساق.
ارتفاع �ضغط الدم يرتافق مع معظم حاالت العجز
الكلوي املزمن ومن هذا كان عالجه �ضروري وا�سا�سي
وكل ما تتقدم حالة مري�ض الكلية �أو ت�سوء ف�أن احلاجة اىل
املحافظة اىل م�ستوى متوازن ل�ضغط الدم وان كان ال�سبب
يف عحز الكلية او نتيجة له لعدم قدرة الكلية على التخل�ص
من الأمالح الزائدة .
�إن عدم القدرة على معاجلة ارتفاع �ضغط الدم يف هذه
املجموعة الآنفة الذكر ي�ؤدي التدهور يف عمل الكليتني
ويزيد من تدهور احلالة ال�صحية للمري�ض .
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�إن من �أهم �أ�سباب ارتفاع �ضغط الدم الثانوي هو ت�ضيق
ال�شريان الكلوي والذي يكون اما نتيجة تكل�سات دهنية
وت�صلب هذا ال�شريان عند كبار ال�سن وميثل %90- 70
تقريبا من احلاالت �أو نتيجة عامل ت�شوه ع�ضلي ليفي يف
ال�شباب ويكون عادة عند املر�ضى الذين الميكن ال�سيطرة
على �ضغط الدم لديهم �أو ظهور �ضغط مفاجيء عند كبار
ال�سن او حاالت الوذمة الرئوية املرتافقة مع عدم ا�ستقرار
م�ستوى �ضغط الدم او تدهور عمل الكلية حال ا�ستعمال
ادوية ارتفاع �ضغط الدم.
ان اخلطوات الرئي�سية لعالج ارتفاع �ضغط الدم هو
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حتديد كمية امللح واملاء اليومية للمري�ض وجعلها متنا�سبة
مع وزن املري�ض واحلالة ال�صحية للمري�ض وان كمية ملح
بقدر  4غم كبداية ومن ثم تقلل اىل  2غم تكون جيدة
لتقليل �ضغط الدم .كما كان لتخفي�ض الوزن دور مهم يف
ال�سيطرة على م�ستوى �ضغط الدم وذلك با�ستعمال نظام
غذائي �صحي ومتوازن .
كما مت الرتكيز على توعية العاملني يف املجال ال�صحي
�ضرورة متابعة الأغذية ال�صحية للمري�ض وا�ستخدام
الفواكه واخل�ضراوات كجزء ا�سا�سي من غذاء الإن�سان
وتقليل امللح يف الطعام وتقليل ا�ستخدام مادة الكافيني

التي تكرث يف م�ستح�ضرات املقاهي اللذيذة وال�شاي
والقهوة ،كما مت الرتكيز عل تقليل الكحول للمر�ضى الذين
ي�شربون كحول ب�صورة مفرطة� .أما ا�ستعمال عمليات
الأ�سرتخاء فكان لها دور مهم بالتخل�ص من �شد العمل
ولها دور يف تخفي�ض ال�ضغط.اما التو�صيات با�ستعمال
امالح البوتا�سيوم واملغن�سيوم يف تنظيم ال�ضغط فكانت
بدون جدوى .اما التدخني وكما يف جميع حاالت اخلطورة
للدماغ اوالقلب فكانت التو�صيات وا�ضحة ب�ضرورة قطع
التدخني حال الت�شخي�ص بارتفاع �ضغط الدم.
�إن جميع الدرا�سات العلمية املتوفرة اثبتت وجود عالقة
وا�ضحة بني ارتفاع �ضغط الدم وزيادة املعدل يف حدوث
الإ�صابات باحت�شاء الع�ضلة القلبية واجللطات الدماغية
كما واثبتت ان ا�ستخدام الدواء املنا�سب وبا�شراف
الطبيب املخت�ص ادت اىل التقليل من هذه املخاطر �آنفة
الذكر وبالتايل من تقليل ن�سبة الوفيات .
�أو�صي جميع العاملني ب�ضرورة الت�أكد من ت�شخي�ص
هذه احلالة املر�ضية قبل ا�ستعمال الأدوية وبا�ستخدام
جهاز فح�ص ال�ضغط املتواتر على مدى ال�ساعة ب�ألإ�ضافة
�إىل عدم اهمال حاالت ارتفاع �ضغط الدم الب�سيط الذي
يوازي بخطورته ال�شديد خا�صة اذا علمنا �أن تقليل ال�ضغط
االنقبا�ضي بدرجتني يقلل خماطر الإ�صابة باحت�شاء ع�ضلة
القلب  %7والدماغ .%14
�أما دور الأدوية فهو ا�سا�سي لعالج ارتفاع �ضغط الدم
وهناك عدد كبري من الأدوية التي ت�ستعمل لتخفي�ض �ضغط
الدم من خالل عملها على هرمونات الرنني او تو�سعة
ال�شراين الدموية والت�أثري املبا�شر �أو غري املبا�شر على
اجلهاز ال�سمبثاوي ودقات القلب.
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الوقاية من ارتفاع �ضغط الدم

« منـــط حيــاة �صحــي»

د .عبري الغاوي

ا�ست�شارية طب عائلة و�أخ�صائية تغذية
رئي�س ق�سم البحوث واالنتاج
ب�إدارة تعزيز ال�صحة

�إن واحد ًا من كل � 3أ�شخا�ص يف العامل ي�شكو من ارتفاع �ضغط
الدم والذي ي�صنف عاملي ًا ال�سبب الأول للوفاة يليه التدخني وقلة
الن�شاط البدين وداء ال�سكري وذلك بح�سب ما ُت�شري �إليه بيانات
منظمة ال�صحة العاملية .وينت�شر ارتفاع �ضغط الدم ب�شكل كبري يف
مملكة البحرين كما هو احلال يف منطقة اخلليج العربي لت�صل
ن�سبة انت�شاره بني البالغني �إىل حوايل  .%40ونظر ًا لتميز هذا
املر�ض بعدم وجود �أعرا�ض دالة على الإ�صابة به ف�إن عدد كبري من
امل�صابني ال يتم ت�شخي�صهم قبل ظهور م�ضاعفات املر�ض املتمثلة
يف �أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية والف�شل الكلوي وفقدان الب�صر
و �أحيان ًا الوفاة .ومن هنا تربز �ضرورة التوعية ب�أ�سبابه و�سبل
الوقاية منه باعتباره �أحد الأمرا�ض التي ميكن جتنب حدوثها �أو
تفادي م�ضاعفاتها� .إن جتارب الدول املتقدمة يف جمال الوقاية
والعالج املبكر الرتفاع �ضغط الدم ب�شكل خا�ص وعوامل االختطار
الأخرى ب�شكل عام قد جنحت يف خف�ض وفيات �أمرا�ض القلب
ب�شكل ملمو�س وهذا ما ن�أمل حتقيقه يف بلدنا على املدى القريب
والبعيد .وفيما يلي الن�صائح الأ�سا�سية ال�ست التي ممكن �أن تقلل
من الإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم:

�أو ًال :قلل ا�ستخدام ملح الطعام
يتكون ملح الطعام من عن�صري ال�صوديوم والكلور ويعترب
ال�صوديوم العن�صر امل�ؤثر يف �ضغط الدم فزيادة تناوله عن
االحتياج اليومي قد ي�ؤدي اىل ارتفاع �ضغط الدم .وللعلم فان
الإن�سان يتناول كميات كبرية من امللح تزيد �أ�ضعاف املرات عن
حاجته والتي ال تزيد عن  100مللي مول من ال�صوديوم �أي حوايل
ملعقة �شاي واحدة من ملح الطعام يف اليوم الواحد� .إن معظم
الأطعمة الطبيعية والطازجة حتتوي على كميات معتدلة �أو قليلة
من ال�صوديوم ولكن الإن�سان ي�ضيف امللح للح�صول على النكهة
يف كثري من هذه الأطعمة ب�شكل ي�ؤثر على �صحته .ولذا ف�إنه البد
من التقليل من �إ�ضافة امللح يف حت�ضري الطعام ولو ب�شكل تدريجي
وميكن ا�ستخدام الليمون واخلل والتوابل �أو الأع�شاب العطرية
كبديل للنكهة .وحتتوي بع�ض الأطعمة على كميات هائلة من ملح
الطعام كاملخلالت والأجبان والأطعمة املجففة واللحوم امل�صنَّعة
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واملعلبات وخلطات ال�شوربة ومكعبات املرق اجلافة و�صل�صة
ال�صويا والكات�شاب واملك�سرات اململحة ووجبات الأطفال اخلفيفة
ب�شكل قد ي�ؤثر �سلب ًا على ال�صحة ،لذا وجب التقليل منها �أو جتنبها.
وتعترب البطاقة الإعالنية على املنتجات الغذائية طريقة ف َّعالة
للتعرف على كمية ال�صوديوم يف املنتج و اختيار املنتج القليل امللح
والذي ال تتجاوز كمية ال�صوديوم فيه  140مللي جرام.

ثاني ًا :تناول غذاء �صحي متوازن
�صحية وااللتزام مبمار�سة الريا�ضة ب�شكل منتظم .وملن يعانون من
�إن الغذاء ال�صحي واملتوازن ميكن اخت�صار و�صفه ب�أنه غذاء ال�سمنة فالن�صيحة هي �إنقا�ص  % 10على الأقل من الوزن احلايل
غني باخل�ضراوات والبقول والفواكه الطبيعية فهذه الأغذية الغنية فذلك يعني خف�ض خطر الوفاة مبقدار  %20نتيجة حت�سن �ضغط
بالألياف و البوتا�سيوم ت�ساعد على خف�ض �ضغط الدم .كما يحتوي الدم ومعدالت ال�سكر والدهون وال�صحة ب�شكل عام.
على احلبوب الكاملة مثل املخبوزات من القمح الكامل والرز
وال�شوفان وكذلك اال�سماك واللحوم غري الد�سمة والألبان القليلة خام�س ًا :جتنب التدخني
الد�سم� .إن الغذاء ال�صحي ي�ستوجب �أي�ض ًا التقليل من تناول
�إن النيكوتني املوجود يف منتجات التبغ ي�ؤدي �إىل ارتفاع �ضغط
الأطعمة عالية الطاقة التي حتتوي على الدهون وال�سكريات الب�سيطة الدم ويعترب التدخني بكافة �أ�شكاله �سبب ًا رئي�سي ًا لوفيات القلب
بكميات كبرية وبالأخ�ص الوجبات ال�سريعة وامل�شروبات الغازية .وال�سرطان للأ�شخا�ص يف مقتبل العمر .لذا ف�إن التوقف عن التدخني
ويت�ضمن كذلك الرتكيز على طرق الطهي ال�صحي والتقليل من وجتنب التعر�ض لدخان التبغ املت�صاعد من الأ�شخا�ص املدخنني
الدهون وا�ستبدالها بالزيوت النباتية� .إن اكت�ساب العادات الغذائية يعترب �ضرورة للحفاظ على ال�صحة والوقاية من �أمرا�ض القلب
اجليدة مثل الإكثار من �شرب املاء و تقليل حجم احل�صة الغذائية وال�سرطان.
ي�ضمن الوزن ال�صحي و الوقاية من �أمرا�ض الع�صر املختلفة.
ثالث ًا :حافظ على ن�شاط بدين منتظم
ت�ساعد ممار�سة الريا�ضة املنتظمة على خف�ض �ضغط الدم
واحلماية من �أمرا�ض القلب و تعزيز ال�صحة ب�شكل عام واملطلوب
هو زيادة ن�صيب الفرد من الن�شاط واحلركة يف جميع �أعماله التي
ي�ؤديها طوال اليوم ،فعلى �سبيل املثال ين�صح ب�إيقاف ال�سيارة يف موقف
بعيد وا�ستخدام ال�سالمل وعمل متارين ريا�ضية ب�سيطة مع الفوا�صل
الإعالنية �أثناء م�شاهدة التلفاز و هكذا ...والأهم هو ممار�سة ريا�ضة
معتدلة ال�شدة ملدة  150دقيقة �أ�سبوعي ًا كحد �أدنى و�أف�ضل مثال على
ذلك هو امل�شي ال�سريع مدة  30دقيقة خم�س مرات يف الأ�سبوع وميكن
القيام بذلك دفعة واحدة ملدة  30دقيقة �أو ب�صورة متقطعة ملدة 10
دقائق يف املرة الواحدة.

رابع ًا :حافظ على وزن �صحي
تزيد ال�سمنة من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وارتفاع �ضغط
الدم وال�سكتات الدماغية �إىل ال�ضعف وداء ال�سكري �إىل ثالث
�أ�ضعاف� .إن احلفاظ على وزن �صحي يتطلب َت َب ِّني عادات غذائية

�ساد�س ًا :احذر الكحول

�إن تناول  3جرعات من الكحول يرفع �ضغط الدم ب�شكل م�ؤقت
ولكن تناوله بكميات كبرية وب�شكل متكرر قد ي�ؤدي للإ�صابة بارتفاع
�ضغط الدم على املدى البعيد(علم ًا ب�أن احل�صة ت�ساوي � 12أون�ص من
البرية و� 5أون�صات من اخلمرة) .كما �أن الكحول ي�ؤثر على فاعلية
�أدوية عالج �ضغط الدم املرتفع ويزيد من ظهور الأعرا�ض اجلانبية
لهذه الأدوية .لذا ين�صح بالتوقف عن تناوله �أو التقليل منه.
وخال�صة القول ف�إن اتباع منط حياة �صحي خطوة �ضرورية لي�س
للوقاية من ارتفاع �ضغط الدم فقط بل من جميع الأمرا�ض املزمنة
غري املعدية مثل داء ال�سكري وارتفاع الكولي�سرتول وبالتايل تفادي
امل�ضاعفات املرتتبة عليها وبالأخ�ص �أمرا�ض القلب وال�سكتات
الدماغية� .إن ذلك ي�ستدعي منا ك�أفراد مراجعة ال�سلوكيات
املتعلقة بال�صحة وحتمل م�س�ؤوليتنا يف العناية ب�أنف�سنا بدء ًا من
حتديد �أهدافنا من �أجل التحول التدريجي نحو منط حياة �صحي
بو�ضوح وواقعية .ومايتطلبه ذلك من تخطيط ومراقبة الذات
و�شحذ العزمية نحو الهدف املن�شود.
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�إن ا�ستخدام التبغ هو امل�سبب الأكرث �شيوع ًا عامليا لوفيات
القلب والأوعية الدموية و التي ميكن جتنبها  .وهناك الآن
 1.3بیلیون من مدخني ال�سجائر 82 ،يف املائة يف البلدان
النامية ،و�إذا ا�ستمرت املمار�سات احلالية� ،سيكون هناك
حوايل  1بیلیون وفاة مرتبطة بالتبغ خالل القرن احلادي
والع�شرين .وتت�صل الآثار ال�ضارة املبا�شرة للتدخني
بفرط زيادة فعالية الأع�صاب ال�سمبثاوية ،مما يزيد من
ا�ستهالك ع�ضلة القلب للأك�سجني من خالل ارتفاع يف
�ضغط الدم ومعدل �ضربات القلب ،وتقل�ص ع�ضلة القلب.
�إن تدخني ال�سجائر املزمن ،ي�ؤدي �إىل ت�صلب ال�شرايني
التي قد ت�ستمر لع�شر �سنوات بعد الإقالع عن التدخني.
وتزداد حاالت الإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم بني �أولئك
الذين يدخنون � 15أو �أكرث من ال�سجائر يف اليوم الواحد،
و الذين يعانون من ارتفاع �ضغط الدم ،والتدخني �أي�ضا
يقلل من وظيفة البطني الأي�سر لدى الأ�شخا�ص الذين
لي�ست لديهم �أية �أعرا�ض.
مع كل �سيجارة ،يرتفع �ضغط الدم ارتفاع ًا عابر ًا وقد
يغيب عنا هذا الت�أثري �إذا قمنا بقيا�س �ضغط الدم بعد
 30دقيقة من تدخني ال�سيجارة .هذا االرتفاع العابر يف
�ضغط الدم قد يكون �أبرز ما يكون مع ال�سيجارة الأوىل
من بداية اليوم حتى يف حالة املدخنني االعتياديني .يف
�إحدى الدرا�سات على املدخنني ممن كان �ضغط الدم

لديهم طبيعي ،كان هناك متو�سط ارتفاع يف �ضغط
االنقباظي ( )systolicمبقدار من  20مم زئبق بعد
ال�سيجارة الأوىل.
وعالوة على ذلك ،ف�إن ر�صد �ضغط الدم عن طريق
جهاز الر�صد املتنقل �أعطى نتائج حول الت�أثري التفاعلي
بني التدخني و�شرب القهوة لدى املر�ضى الذين يعانون
من ارتفاع طفيف يف �ضغط الدم الأ�سا�سي .مما �أدى
�إىل رفع متو�سط �ضغط الدم االنقبا�ضي (�)systolicإىل
حوايل  6.0ملم زئبق �أثناء النهار.
ينبغي جتنب التدخني يف حالة �أي مري�ض بارتفاع
�ضغط الدم لأنه ميكن �أن يزيد زيادة ملحوظة من
خطر امل�ضاعفات القلبية الوعائية الثانوية و تطور حالة
عدم كفاية وظيفة الكلى .وقد عززت الدرا�سات هذا
الت�أثري .كان التدخني هو �أهم عامل م�ستقل كامن وراء
تطوراملر�ض الكلوي بني املدخنني مقارنة بغري املدخنني.
و الآلية الكامنة وراء هذا الت�أثري ال�سلبي غري وا�ضحة
ولكن قد تكون مرتبطة بزيادة عابرة يف �ضغط الدم
الدوري مع التدخني والذي بدوره يحال �إىل الكبيبة ،ومن
ثم ي�سفر عن ارتفاع �ضغط الدم الكبيبي يف الكلية.
دور عيادة االقالع عن التدخني يف مكافحة التبغ:
ا�ستنادا �إىل املادة  14من اتفاقية منظمة ال�صحة
العاملية الإطارية ملكافحة التبغ و التي تن�ص على ت�صميم
و تنفيذ برامج فعالة بهدف الت�شجيع على الإقالع عن
تعاطي التبغ يف �أماكن مثل امل�ؤ�س�سات التعليمية و مرافق
الرعاية ال�صحية و�أماكن العمل و �أو�ساط ممار�سة
الريا�ضة و تي�سري احل�صول بتكلفة مي�سورة على �أدوية
التعايف من االعتماد على التبغ.
ف�إن الهدف من �إن�شاء هذه العيادة هو م�ساعدة

متعاطي التبغ الراغبني يف الإقالع عن هذه العادة
الدميمة ومعاجلتهم من الإدمان املتمكن منهم و العبور
بهم ب�شتى الطرق والو�سائل �إىل بر الأمان و ال�سالمة
ب�إذن اهلل تعاىل .و ذلك من خالل الفح�ص و املتابعة و
الإر�شاد و العالج يف جو ودي ي�سمح فيه الوقت بالتحاور
و الت�شاور مع متعاطي التبغ و و�ضع خطة وا�ضحة يلتزم
بها مدمن التبغ �إىل �أن ي�شفى متاما و التي قد متتد ملدة
�سنتان ل�ضمان عدم الرجعة �إىل التعاطي.
و ال يخفى على �أحد �أن تعاطي التبغ هو واحد من
الأمرا�ض املزمنة غري املعدية – و من �ضمنها ارتفاع
�ضغط الدم  -و التي ب�سببها قامت وزارة ال�صحة ب�إجراء
امل�سح ال�صحي يف اململكة و الذي ترتبت على نتائجه
القيام بعدة �أن�شطة و �إجراءات �صحية خمتلفة من �ضمنها
مقرتح �إن�شاء عيادات متخ�ص�صة للمدخنني �إىل جانب
قيام الفريق الطبي بالرعاية ال�صحية بدعم و تعزيز
ال�سلوك ال�صحي عند غري املدخنني و املقلعني حديثا
عن التدخني و حمايتهم من التدخني ال�سلبي �إ�ضافة �إىل
حث املدخنني على الإقالع عنه يف كل منا�سبة متاحة
�إىل جانب احلملة اخلليجية املوحدة ملكافحة الأمرا�ض
املزمنة غري املعدية.
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تواجه الأنظمة ال�صحية عاملي ًا حتديات كبرية متمثلة
يف االزدياد امل�ضطرد يف ن�سبة حدوث االمرا�ض غري املعدية
والتي ت�شكل احد اال�سباب الرئي�سية للمرا�ضة والوفاة فطبق ًا
لإح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية ف�إن هذه الأمرا�ض
م�س�ؤولة عن نحو  %60من جميع الوفيات على م�ستوى العامل.
وال يختلف الو�ضع يف مملكة البحرين حيث تعترب االمرا�ض غري
املعدية ال�سبب الرئي�سي للوفاة يف مملكة البحرين فقد �شكلت
امرا�ض اجلهاز الدوري ،ال�سرطان  ،امرا�ض الغدد ال�صماء
ويف مقدمتها داء ال�سكري وامرا�ض اجلهاز التنف�سي ما ن�سبته
 ،%8 ،%13 ،%16و %6من الوفيات على التوايل يف العام .2010
ونظرا للتكلفة العالية امل�صاحبة لعالج االمرا�ض غري
املعدية وامل�ضاعفات املرتتبة عليها ،متثل الوقاية من خالل
االكت�شاف املبكر لعوامل االختطار واال�صابة باملر�ض واتباع
امناط احلياة ال�صحية من الو�سائل املهمة للحد من االعداد
املتزايدة للم�صابني بالأمرا�ض غري املعدية.
ويف مملكة البحرين وبح�سب امل�سح الوطني للعام 2006
كانت اال�صابة بارتفاع �ضغط الدم االكرث انت�شارا مقارنة
بالأمرا�ض غري املعدية الأخرى حيث بلغت  %38.2من
امل�شاركني يف امل�سح .ويرتبط مر�ض �ضغط الدم بالعديد من
عوامل االختطار فبالإ�ضافة اىل العامل الوراثي املتمثل يف
ا�صابة احد افراد اال�سرة ،توجد عوامل اخرى كالتقدم يف
ال�سن ،التعر�ض لل�ضغوط الع�صبية والنف�سية ،االفراط يف
تناول االغذية الغري �صحية وقلة ممار�سة الريا�ضة والتي ت�ؤدي
اىل ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم واال�صابة بال�سمنة،

االكثار من تناول امللح يف الطعام ،التدخني و
اال�صابة مبر�ض ال�سكر .وعلى الرغم من ان
ارتفاع �ضغط الدم يعترب من عوامل االختطار
الرئي�سية للإ�صابة باجللطة الدماغية
والقلبية و�أمرا�ض الكلى املزمنة اال انه يعترب
من االمرا�ض ال�صامته حيث نادرا ما يكون
م�صاحبا ب�أعرا�ض وعادة ما يتم ت�شخي�صه
من خالل الفحو�صات الروتينية.
ومن اخلطوات التي اتخذتها وزارة ال�صحة للحد من
اال�صابة باالمرا�ض املزمنة افتتاح عيادات اال�صحاء يف املراكز
ال�صحية والتي تهدف اىل تقدمي الفح�ص الوقائي لعوامل
االختطار لال�صابة باالمرا�ض غري املعدية وم�ضاعفاتها ومتكني
�أفراد املجتمع لتحمل امل�س�ؤلية عن �صحتهم من خالل:
● تعزيز امناط احلياة ال�صحية وتوفري فر�ص احل�صول
على الفح�ص جلميع املرتددين على املراكز والبالغني � 20سنه
من العمر او اكرث.
● التعرف على اال�شخا�ص املعر�ضني خلطر اال�صابة
باالمرا�ض غري املعدية وتقييم مدى معرفتهم بهذه االمرا�ض
و�سلوكياتهم املتعلقة باملر�ض ومن ثم تثقيفهم بناء على
احتياجاتهم.
● التقليل من الطلب على الرعاية ال�صحية عن طريق منع
�أو ت�أخري حدوث امل�شاكل ال�صحية اخلطرية مثل امرا�ض القلب
وال�شرايني ،ال�سكري وامرا�ض ال�سرطان.
�إن هذه العيادات تهدف اىل ت�شجيع افراد املجتمع
للمراجعة الطبية وهم بكامل عافيتهم من دون اي امرا�ض
او عوار�ض �صحية ظاهرة مما �سي�ساهم يف االكت�شاف املبكر
لالمرا�ض يف املراحل الأولية وتقيم العالج املبكر ومنع حدوث
امل�ضاعفات مما يخلق جمتمع ًا معافى من االمرا�ض .وقد مت
افتتاح اول عيادة لال�صحاء حتت رعاية وزير ال�صحة يف مركز
بنك البحرين والكويت ال�صحي باحلد بتاريخ  16يوليو 2012

وبح�ضور ممثلني عن جمل�س النواب واملجل�س البلدي واملجتمع
املدين وم�سئويل وزارة ال�صحة .على ان يتم الحقا افتتاح املزيد
من العيادات مبعدل عيادة يف كل منطقة �صحية .ويتم يف
العيادة مراجعة التاريخ املر�ضي والعائلي ،قيا�س م�ستوى �ضغط
الدم والوزن والطول وحميط اخل�صر وح�ساب م�ؤ�شر كتلة
اجل�سم ،فح�ص �ضغط العني لال�شخا�ص فوق الأربعني عام ًا
،عمل حتاليل للدم ح�سب احلاجة مثل قيا�س م�ستوى ال�سكر
والدهون يف الدم واعطاء الن�صائح ومواعيد للمتابعة بناء على
حاجة الفرد ونتائجه بوا�سطة ممر�ضة مدربة ومن خالل دليل
ار�شادي للخدمات الوقائية بح�سب العمر واجلن�س .كما تقوم
املمر�ضة بالتحويل اىل الطبيب او اخلدمات الطبية وامل�ساندة
الأخرى يف املركزح�سب ما ت�ستدعيه حالته.
وبالإ�ضافة اىل ارتفاع �ضغط الدم تهدف هذه العيادات اىل
االكت�شاف املبكر لأمرا�ض ال�سكر وارتفاع ن�سبة الدهون يف الدم
وال�سمنة وكذلك الك�شف املبكر عن الأورام الأكرث انت�شار ًا يف
اململكة ك�أورام الثدي والرحم والربو�ستات.
وبح�سب الدليل االر�شادي للعيادة فانه يتم قيا�س �ضغط الدم
للبالغني من العمر  20عاما او اكرث مرة كل عامني �إذا كان معدل
القراءة يف املعدل الطبيعي ،اما اذا كانت فوق املعدل الطبيعي
فيتم التعامل معها ح�سب الربوتوكوالت العلمية املعتمدة.
ان ادراج قيا�س م�ستوى �ضغط الدم من �ضمن فحو�صات عيادة
اال�صحاء يعترب ذو اهمية ق�صوى للك�شف املبكر عن احلاالت
والبدء يف العالج يف الوقت املنا�سب جتنب ًا للم�ضاعفات.
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االكت�شاف املبكر
الرتفاع �ضغط الدم
املدار�س املعززة لل�صحة

د .مرمي هرم�س الهاجري

ا�ست�شارية طب العائلة – رئي�سة خدمات ال�صحة
املدر�سية – وزارة ال�صحة
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ال�صحة املدر�سية  ..تهتم ب�صحة الطلبة والطالبات
خ�صو�صا واملجتمع املدر�سي عموما  ,وميثل االهتمام
بها و�سيلة فعالة لتعزيز �صحة املجتمع ككل.
وال يخفى على اجلميع ما يوليه القائمون على
ال�صحة والتعليم من اهتمام بتعزيز �صحة الن�شئ
ووقايتهم من الأمرا�ض من خالل االكت�شاف والعالج
املبكر ,وبرفع وعيهم ال�صحي وتوفري بيئة مدر�سية
�سليمة .
�إن العالقة بني �صحة الطلبة وتعليمهم عالقة
وثيقة وتبادلية وان ل�صحة الطلبة الأثر الكبري
على قابلية التعلم و انتاجية التعليم وهو ما ت�سعى
اليه خدمات ال�صحة املدر�سية بوزارتي ال�صحة
والرتبية والتعليم بتعزيز �صحة الطلبة بتواجدهم
يف بيئة مدر�سية تربوية �صحية �آمنة وذلك بتغيري
�أمناط العادات وال�سلوكيات ال�صحية اخلاطئة التي
مت الن�شئ عليها منذ ال�صغر وحتقيق ذلك بال�شراكة
بني الرنبية والتعليم وال�صحة املدر�سية والأ�سرة
وذلك برت�سيخ املفاهيم ال�صحيحة.
وعلى الرغم من �أنه قد مت حتقيق اجنازات
متميزة يف معدل احلفاظ على احلياة عند الأطفال
ويف معدالت التعليم اال �أن الأطفال يف ال�سن املدر�سي
يواجهون العديد من التحديات التي تعيق ما مت
حتقيقه وخا�صة اال�صابة بالأمرا�ض املزمنة الغري

معدية ,باال�ضافة اىل ذلك تهديدات ال�صحة املتمثلة
يف العوامل ال�سلوكية و�أمناط احلياة الغري �صحية
والتي ميكن الوقاية منها.
وي�أتي ارتفاع �ضغط الدم لدى الأطفال والذي يعد
من الأمرا�ض النادرة وغالب ًا ما ين�ش�أ نتيجة الإ�صابة
بالنوع الثانوي من ارتفاع �ضغط الدم حيث يكون
ارتفاع �ضغط الدم نتيجة �إ�صابة مبر�ض �آخر.
ومن املعروف �أن م�ستوى �ضغط الدم يقل عند
الأطفال عنه يف الكبار ويزداد تدريجي ًا خالل
العقدين الأولني من العمر ولذلك يختلف تعريف
مر�ض ارتفاع �ضغط الدم يف حالة الأطفال عنه يف
حالة الكبار.
وقد ذكرت درا�سة �أمريكية ،ن�شرت يف دورية
االحتاد الطبي االمريكي� ،إن ارتفاع ال�ضغط لدى
الأطفال يعود يف جزء كبري منه �إىل البدانة املفرطة
وزيادة الوزن ويزيد ارتفاع �ضغط الدم من خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية ,كما
�أكدت رئي�سة وحدة املعلومات الطبية يف م�ؤ�س�سة
�أمرا�ض القلب الربيطانية �إنه نظرا لتزايد ن�سبة
البدانة املفرطة بني الأطفال يف بريطانيا ،فمن
املتوقع �أن يحدث ارتفاع يف �ضغط الدم للأطفال
كما حدث للأطفال االمريكيني ,و�أ�ضافت“ :العوامل
الرئي�سية التي ت�ؤدي �إىل ارتفاع �ضغط الدم تتمثل يف
عدم ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية والبدانة املفرطة
وزيادة امللح يف الأطعمة”.
ويف مملكة البحرين فان الدرا�سات التي متت
بينت �أن زيادة الوزن وال�سمنة لدى طلبة املدار�س
ت�صل اىل  % 24مما ي�ؤدي اىل الزيادة يف معدالت

اال�صابة بارتفاع �ضغط الدم.
وللوقاية من اال�صابة من ارتفاع �ضغط الدم يجب
القيام مبجهودات كبرية من قبل العاملني باحلقل
الرتبوي وال�صحي ومب�شاركة الأباء واملدار�س
ملكافحة ال�سمنة وزيادة الوزن.
من هذا املنطلق ي�أتي دور املدار�س حيث
ت�ستطيع برامج ال�صحة املدر�سية املقدمة من خالل
املدار�س املعززة لل�صحة التعامل مع هذه التحديات
والتهديدات املحدقة بال�صحة ,والطريقة الفعالة
واملجدية لتح�سني �صحة الطلبة مبا يزيد معدل
�أدائهم الأكادميي يف املدر�سة وقد دلت الكثري من
الدرا�سات �أن الرتبية ال�صحية واخلدمات ال�صحية
لهما �أثر بعيد املدى مبنع �أمناط احلياة وال�سلوكيات
اخلاطئة ,حيث يتح�سن ا�ستيعاب الطالب من خالل
التغذية ال�سليمة والن�شاط البدين والنوم الكايف
والإقالل من ال�ضغوط ,باال�إ�ضافة اىل الوقاية من
اال�صابة بالأمرا�ض املزمنة غري املعدية.
لذا فان املدار�س تعترب مكان ًا مثالي ًا لتعزيز
ال�صحة ,ولزام ًا علينا �أن نعمل جميع ًا من �أجل �صحة
�أبنائنا الطلبة والطالبات ومن �أجل م�ستقبل مملكتنا
الغالية البحرين.
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ال�سيطـرة على
ارتفاع �ضغــط الــدم

عيادات الأمرا�ض غري املعدية

د .عبداحل�سني العجمي
رئي�س ق�سم وحدة الأمرا�ض غري املعدية
ب�إدارة ال�صحة العامة
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تعترب الأمرا�ض غري املعدية ال�سبب الرئي�سي للوفاة
يف مملكة البحرين لعام  2010حيث مت ت�سجيل 2388
حالة وفاة )%16( 379 ،ب�سبب �أمرا�ض القلب واالوعية
الدموية )%13( 306 ،ب�سبب ال�سرطان)%8( 187 ،
ب�سبب امرا�ض الغدد ال�صماء بحيث ي�أتي يف مقدمتها
داء ال�سكري )%6( 148 ،جراء امرا�ض اجلهاز
التنف�سي.
و نظر ًا ملا متثله هذه الأمرا�ض وعوامل اخلطورة
امل�صاحبة من عبء على ال�صحة العامة والتنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،متمثلة يف �أمرا�ض القلب
وال�شرايني وال�سكري وال�سرطان والأمرا�ض التنف�سية
املزمنة ،بالإ�ضافة �إىل عوامل اخلطورة امل�شرتكة
واملرتبطة بهذه الأمرا�ض ،والتي ميكن الوقاية منها مثل
التدخني والنظام الغذائي غري ال�صحي ونق�ص الن�شاط
البدين ،وطبق ًا لإح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية
ف�إن هذه الأمرا�ض م�س�ؤولة عن نحو  %60من جميع
الوفيات على م�ستوى العامل� ،أما يف مملكة البحرين
وبح�سب امل�سح الوطني ال�صحي للأمرا�ض املزمنة ل�سنة
2006م ،فقد بلغت ن�سبة ارتفاع �ضغط الدم ،%38.2
وال�سكري  ،%14.3وارتفاع الدهون  ،%40.6وزيادة
الوزن وال�سمنة  ،٪35.9عالوة على ذلك فان %62
يتناولون اخل�ضار و  %49.6يتناولون الفواكه يوميا،

�إ�ضافة لذلك فان  %57.1ال يقومون ب�أي ن�شاط بدين
�أثناء الفراغ ،و�أن معدل انت�شار التدخني بلغ .%19.9
وعليه بات لزام ًا على وزارة ال�صحة ملواجهة هذه
الأمرا�ض وم�ضاعفاتها� ،أن تكون هناك خطة وطنية
�شاملة تتوافق مع التوجهات والأهداف اال�سرتاتيجية
للرعاية ال�صحية الأولية يف مملكة البحرين نحو
جمتمع بحريني معافى �صحي ًا وتتوافق �أي�ض ًا مع اخلطة
التنفيذية لال�سرتاتيجية العاملية واخلليجية ملكافحة
الأمرا�ض املزمنة.
وقد �أبدت منظمة ال�صحة العاملية اهتمامها بهذا
املو�ضوع حيث ان معظم هذه الأمرا�ض  %80منها تعاين
من قبل �أطباء الرعاية ال�صحية الأولية ،بحيث �أفردت
ميزانية خا�صة لدعم هذا امل�شروع واختارت البحرين
لتكون منوذج ُيحتذى به يف دمج هذه العيادات يف نظام
الرعاية ال�صحية الأولية.
وا�سرت�شاد ًا بربوتوكوالت مكافحة الأمرا�ض املزمنة
التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية مت افتتاح �أربع عيادات
للأمرا�ض املزمنة يف الرعاية ال�صحية الأولية وذلك
يف �أكتوبر  ، 2009حيث مت ا�ستكمال فتح هذه العيادات
يف جميع املراكز ال�صحية بنهاية عام . 2012
ويتم يف هذه العيادات الرتكيز على خف�ض العوامل
امل�ساعدة حلدوث �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية منذ
البداية مثل ارتفاع �ضغط الدم والدهون والتدخني
وال�سمنة وبهذه الطريقة ميكن تاليف م�ضاعفات هذه
الأمرا�ض .وتتكون هذه العيادات من فريق عمل مكون
من طبيب ا�سرة وممر�ضة و�أخ�صائي تعزيز �صحة
بالتعاون مع ال�سجالت الطبية ،بحيث يكون تثقيف
املر�ضى عن هذه الأمرا�ض وم�ساعدتهم يف اتباع

االمناط وال�سلوكيات ال�صحية يف احلياة اليومية الذي
بدوره يعترب �إحدى �أهم املحاور التي ترتكز عليها هذه
العيادة ا�ضافة للعالج الطبي .كما مت و�ضع نظام تر�صد
�إلكرتوين ملراقبة تطورات �صحة املر�ضى وجودة تقدمي
اخلدمات ال�صحية من خالل املعلومات التي �ستدخل
�إلكرتوني ًا وحتلل لر�ؤية مدى فاعلية هذه العيادات ومن
ثم التقييم واملتابعة.
ان فتح هذه العيادات �أدى �إىل جناحات من عدة
جوانب �أهمها �أن مر�ضى الأمرا�ض املزمنة مت اعطائهم
العناية التي تليق مبعاناتهم ،حيث مت متديد وقت
اال�ست�شارة وكذلك مت ت�صنيفهم ح�سب درجة املخاطر
التي يتعر�ضون لها وقد بينت اح�صائيات هذه العيادات
منذ افتتاحها بان  %58لديهم خماطر قليلة (اقل من
 )%10و %14لديهم خماطر متو�سطة (من  - %10اقل
من  )%20وحوايل  %10لديهم خماطر عالية (%20
واكرث) وبح�سب هذا الت�صنيف يتم و�ضع خطة العالج
والوقاية للحد من حدوث �أمرا�ض وم�ضاعفات �أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية � ،أ�ضف �إىل ذلك ب�أن العالج
والوقاية تتم على �أ�سا�س فريق عمل متكامل ملثل هذه
الأمرا�ض يف الرعاية ال�صحية الأولية و�آخر هذه
النجاحات هو املتابعة امل�ستمرة له�ؤالء املر�ضى من قبل
فريق مدرب وذات كفاءة مهنية عالية.
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