iniciadores
معلومات عن

األدوية الخافضة لضغط الدم

مرشوع مم َّول من

ضغط الدم املرتفع
يف كتالونيا

تطور يف ارتفاع ضغط الدم
إذا تُر َِك ارتفاع ضغط الدم دون عالج ميكن أن يؤثر عىل الرشايني
املختلفة ويسبب:
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رشايني الدماغ

يعاين  2من كل  5أشخاص من ارتفاع ضغط الدم.

سكتة دماغية
ضعفاألوعيةالدمويةيفالدماغ

ارتفاع ضغط الدم غري مصحوب بأعراض ويعتقد
ال َك ِث ُريون أنه ليس لديهم مشكلة
“عدم القيام بأي يشء” ليس خيا ًرا جيدً ا،
ضغط الدم املرتفع
ال يشفى وحده

مشاكل يف الذاكرة
رشايني القلب
نوبة قلبية
قصور القلب
الرشايني املحيطية
مضاعفات يف العني

إجراءات
إضافية

فشلكلوي

لخفض ضغط الدم املرتفع

العالج
تجنب التبغ والكحول *

نظام غذايئ صحي ومتوازن *

ميكن أن يختلف تب ًعا للمرحلة التي تم فيها تشخيص املرض وتطوره:
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من الرضوري دامئًا اتباع أسلوب حياة صحي
ونظام غذايئ متوازن ونشاط بدين.

فقدان الوزن *
التقليل من تناول امللح إىل أقل من
 6جرامات يف اليوم *
مترين منتظم *

* الفوائد التي يدعمها العلم
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إذا مل يكن ذلك كافيًا لخفض ضغط الدم ،فسيتم
تكميله بدواء خافض للضغط.
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إذا مل يكن دواء واحد كافيًا ،فسيتم البدء يف
العالج املركب بدواءين أو أكرث.
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األدوية الخافضة لضغط الدم

الفوائد

ARA II

األعراض الجانبية

IECA
Enalapril / Perindopril / Trandolapril / Captopril /
Lisinopril / Ramipril

Losartán / Valsartán / Irbesartán
Candesartán /
يخفِّض ضغط الدم

يخفِّض ضغط الدم

يُريح األوعية الدموية

يحمي الكىل
السعال

يزيد من مستويات البوتاسيوم يف الدم
٢

نخفاض مفاجئ يف ضغط الدم (ضغط الدم املنخفض)
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مع أو بدون طعام

مع أو بدون طعام

Diuréticos
Hidroclorotiazida / Furosemida / Espironolactona

Alfa-bloqueadores
Doxazosina

يخفِّض ضغط الدم

يخفِّض ضغط الدم

منع احتباس السوائل (الوذمة)

انخفاض ضغط الدم الوضعي

يزيد من مستويات الكهارل يف الدم

مع أو بدون طعام

انخفاض مفاجئ يف ضغط الدم (ضغط الدم املنخفض)

Betabloqueadores

هجامت النقرس

Atenolol / Carvedilol / Metoprolol / Bisoprolol
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مع أو بدون طعام

يخفِّض ضغط الدم

Antagonistas del calcio

مينع أمراض القلب التاجية

Amlodipino

يريح القلب

يخفِّض ضغط الدم

صداع الراس
انخفاض مفاجئ يف ضغط الدم (ضغط الدم املنخفض)
نقص الطاقة (الوهن)
يقلل من معدل رضبات القلب
مع أو بدون طعام

3

املدَّة

2

مينعاحتباسالسوائل(الوذمة)
مع أو بدون طعام
شائع جدا .ميكن أن يصيب أكرث من  1من كل  10أشخاص
شائع .ميكن أن تظهر لدى حتى  1من كل  10أشخاص

 1يف حالة إناالبريل
 2حسب الجرعة
 3يف حالة فوروسيميد
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نحن نُ َق ّر ُر معاً

هل تفكر
يف خيار مل نناقشه؟

هل توافق
عىل أخذ
دواء؟

متابعة
خطة شخصية

هل لديك أي سؤال؟

تريد معرفة املزيد؟

ممرضة

صيدلية

صفحة اإلنرتنت
املوكل املقبل
استخدم رمز االستجابة الرسيعة للوصول إىل موقع اإلنرتنت

www.iniciadores.es
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األشخاص الذين كتبوا هذه النرشة ليس لديهم تضارب يف املصالح.

