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* الفوائد التي يدعمها العلم

أمراض القلب واألوعية الدموية يف كتالونيا 

إجراءات 

إضافية

ضغط الدم املرتفع *

نظام غذايئ صحي ومتوازن *

مترين منتظم * 

تجنب التبغ والكحول * 

فقدان الوزن *

العالج باملضاد للصفيحات مهم جًدا لتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية 

هم السبب الرئييس للوفاة يف كتالونيا 

تقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

يسمل األسهل عالج أمراض القلب واألوعية الدموية، كام 

يسهل الوقاية من مخاطرها عندما يتم اكتشافها مبكرًا 

واتباع العالج املوىص به من ِقبَِل الطبيب.  

"عدم القيام بأي يشء" ليس خياًرا جيًدا، إذا أردنا تقليل 

مخاطر وقوع حدث جديد.

العالج 

عوامل الخطر

القلب واألوعية الدموية 
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1
إّن اتباع أسلوب حياة صحي هو مفتاح الوقاية من 

مشاكل القلب واألوعية الدموية، ولكنه يف حد ذاته 

ال يقلل من خطر اإلصابة مبشكلة جديدة. 

ميكن أن يختلف تبًعا للمرحلة التي تم فيها 

تشخيص املرض وتطوره: 

قد يصف الطبيب دواًء أو أكرث من دواء، اعتامًدا 

عىل ملف املريض الطِّبي.  

ميكن أن يختلف تبًعا للمرحلة التي تم فيها تشخيص املرض وتطوره:

الكوليسرتول املرتفع

السكري

ضغط الدم املرتفع

معدل رضبات القلب املرتفع

التدخني

التوتر

الوزن الزائد أو السمنة

التاريخ العائيل

 )ASA مبفرده أو مع أسربين(   - Clopidogrel
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ASA - Ácido acetilsalicílico 

Triflusal

 ASA - Prasugrel

 شائع. ميكن أن يصيب أكرث من 1 من كل 10 أشخاص

مضادات الصفيحات

  يقلل من خطر حارث      

      األوعية الدموية 

نزيف  

اضطرابات الجهاز الهضمي

عىل معدة فارغة وقبل تناول الطعام بساعة عىل األقل  

  قلل من خطر حارث      

      األوعية الدموية 

عرس الهضم

ضطرابات الجهاز الهضمي  

صداع الرَّأس

مع الطعام   

   يقلل من خطر حارث      

      األوعية الدموية 

فقر الدم

نزيف  

مع أو بدون طعام   

Ticlopidina

 ASA - Ticagrelor

 )ASA مبفرده أو مع أسربين(   - Clopidogrel

شائع جدا.  ميكن أن يصيب أكرث من 1 من كل 10 أشخاص

  يقلل من خطر حارث      

      األوعية الدموية 

نزيف  

مع أو بدون طعام   

  يقلل من خطر حارث      

      األوعية الدموية 

ناضطرابات الجهاز الهضمي  

صداع الرَّأس

نزيف

يزيد من حمض البوليك

مع أو بدون طعام   

  يقلل من خطر حارث      

      األوعية الدموية 

زيادة نسبة الكوليسرتول يف الدم

صداع الرَّأس

نقص الخاليا املتعادلة  

مع الطعام )الغداء والعشاء(   

التناول  األعراض الجانبيةالفوائد
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نحن نَُقّرُر معاً 

حصل هذا املرشوع عىل متويل من مجلس البحوث األورويب )ERC( يف إطار برنامج االتحاد األورويب للبحث واالبتكار Horizon 2020 )اتفاقية املنحة رقم 948973(

األشخاص الذين كتبوا هذه النرشة ليس لديهم تضارب يف املصالح. 

هل توافق

عىل أخذ 

دواء؟

هل لديك أي سؤال؟ 

متابعة

املوكل املقبل 

خطة شخصية 

 هل تفكر

يف خيار مل نناقشه؟

استخدم رمز االستجابة الرسيعة للوصول إىل موقع اإلنرتنت 

www.iniciadores.es

تريد معرفة املزيد؟

صيدلية  ممرضة

صفحة اإلنرتنت
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