
توعية حول مرض السكري

السكري مرضى لدى والكوليسترول الشرياين الضغط .ارتفاع

والشرايني القلب يف واضطرابات إشكاالت خلق يف خطراً تشكل اليت العوامل أهم مريضإن يكون أن هي
الكوليسترول نسبة يف أو الشرياين الضغط يف ارتفاع لديه أو مدخناً .السكري

والكوا الشرياين للضغط املستمرة .ليسترولملراقبة
الكوليسترول نسبة زيادة على أو الشرياين الضغط ارتفاع على أعراض يوجد ال الضغط. عادة كان إذا

عن يزيد متكرر، وبشكل ، عنmmHg 140/90الشرياين تزيد الكولسيترول نسبة فإنهmg/dl 250أو ،
الطبيب مراجعة .جيب

الكولسيترول من نوعان LDLنوع: هناك

س( يف) يءالكولسيترول يتجمع ألنه
ونوع انسدادها، ويسبب HDLالشرايني

جيد( هذه) الكولسيترول من جينب وهو
.املشاكل

أن رغم أنه نسيان عدم ارتفاعجيب
نسبة زيادة أو الشرياين الضغط
فهما عوارض، هلما ليس الكوليسترول
ضطرابات حبدوث اخلط زيادة ىل يؤديان

عمل(قلبية يف قصور أو ،)القلباحتشاء
الدماغ شرياين(ويف انسداد ويف)نزيف، ،

كلوي(الكليتني العني)قصور شبكية ويف .إخل) .. العمى(،

ا ر إ

الشرياين الضغط ارتفاع معاجلة من اهلدف هو .ما
هناك يكون عندما اخلطورة نسبة ازدياد على الدراسات من العديد أثبتت يفلقد الضغطنسبةارتفاع

الك نسبة أو من. ولسيترولالشرياين أدىن الشرياين الضغط نسبة على احملافظة جيب السكري ملريض بالنسبة
130/85 mmHgمن أدىن الكوليسترول ونسبة ،200 mg/dlًتقريبا.
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العالج يف األساسي الركن هي  .احلمية
امللح تناول من اإلقالل جداً اهلام  :من

الغذائ الوجبات حتضري عند امللح إضافة من الطاولةاإلقالل على اململحة وضع وعدم .ية
امللح عن بدائل .استعمال

ملح بدون خببز العادي اخلبز استبدال .جيب
مثل األطعمة بعض تناول من اإلقالل السجق: جيب يورك(أنواع جامبون فيها ، )مبا

ظروف الصلصات، أنواع وكذلك واملعلبات، املطبوخة وشبه اجلاهزة املأكوالت
املقبال املقلية(تالشوربات، البطاطس واحللويات،)الزيتون، املعكرونات البسكويت، ،

الفواكه وأمالح البيكربونات الغازية، .املشروبات
احليواين املنشأ ذات وخاصة الدمسة، املواد زيادة جتنب القشدة،(جيب السجق، الزبدة،

البيض احملروقة) صفار .والزيوت
للشرايني جيدة غري واحللويات .املعجنات

الطهي ويف الطعام يف الزيتون زيت .استخدام
السلق أو بالفرن أو بالبخار أو الصاج على الشواء باستخدام هي الطهي أساليب . أفضل

املقلي الطعام من .اإلقالل
مرة من أكثر املقلي الزيت استعمال .عدم

وجبة كل مع النبيذ من كأس هو حد وأقصى الكحول، من قليلة بكميات السماح ميكن
يوميا2ً-1أو. غذاء القهوة من يكون. فنجان أن جيب الطعام فإن ذلك إىل وباإلضافة

ومتنوع .كامل

امللح عن بديلة مواد
مر طعم الثوم

يانسون طعم الشمراء
حلو طعم الفانيليا
حلو طعم القرفة

األطباق على نكهة إلضفاء القرنفل
قوي طعم البقدونس

جداً مرطب النعناع
النكهة وقليل أكثر حار أبيض فلفل

أ مميزسودفلفل بشكل حار
خفيف بشكل حار أخضر فلفل

صحي حياة منط  .اتباع
اجلسدية التمارين وممارسة املناسبة احلمية إىل وملدة(باإلضافة أسبوعياً أيام أربعة األقل 60-45على

أخرى)دقيقة بأمور القيام الضروري من فإنه مدخ: ، املريض كان إذا فوراً التدخني عن ناً،اإلقالع
مربرات أو حجج أي تقدمي والقلق!. ودون التوتر فترات من اإلقالل حماولة إىل  .باإلضافة
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خمتلف، حياة منط واتباع احلمية بواسطة الشرياين الضغط نسبة ضبط يتم مل إذا الوقاية، فترة انقضاء بعد
أد أو الضغط ارتفاع ملعاجلة الدوائي بالعالج البدء الضروري من يكون قد نسبةفإنه خلفض وية

إىل. الكولسيترول الوصول أجل من وحلاجاته املريض حلالة املناسب الدواء بوصف الطبيب يقوم سوف
للحالة أفضل .ضبط

الضغط ارتفاع ضبط أجل من تناوهلا يتم اليت األدوية حول نعرف أن جيب ماذا
.الشرياين

لعالج أدوية باستخدام الدوام على ينصح ال بأنه العلم نسبةجيب زيادة أو الشرياين الضغط ارتفاع
دوماً اتباعهما جيب وانه صحي، حياة نظام وعن احلمية عن بديلة ليست األدوية هذه وأن .السكر،

يلي مبا العلم أخذ فيجب معيناً، دواءاً الطبيب وصف :إذا
شديد بتقيد العالج اتباع جداً اهلام عدم. من
تناو أيقاف أو حمددة جرعة أي الدواءجتاهل ل

مسبقاً الطبيب استشارة .دون
حددها اليت الدورية الفحوصات إجراء وجوب

الشرياين. الطبيب الضغط قياس جداً املهم من
.باستمرار

أو أكثر، جرعات املرضى بعض حيتاج أحياناً
األدوية من نوع من أكثر أن. تناول يعين هذا

متقدمة حبالة لديه .املرض


