iniciadores
معلومات عن

أدوية

مرشوع مم َّول من

الكوليسرتول يف كتالونيا

تطور يف ارتفاع ضغط الدم
الكوليسرتول هو عامل الخطر الرئييس ألمراض القلب
واألوعية الدموية .ميكن أن يرتاكم الكوليسرتول يف الرشايني
ويسدها .وميكن أن تحدث مضاعفات.

 1من كل  5أشخاص لديهم كوليسرتول إجاميل أعىل من
 250مجم  /مل

الرشايني التاجية
فشل قلبي حاد
الذبحة الصدرية

 3من كل  5أشخاص لديهم كوليسرتول إجاميل أعىل من
 200مجم  /مل

الرشايني الدماغية
االحتشاء الدماغي
السكتة الدماغية اإلقفارية

الكوليسرتول غري مصحوب بأعراض ،ويعتقد الكثريون أنه
ليس لديهم مشكلة" .عدم القيام بأي يشء" ليس خيا ًرا،
فالكولوستريول ال يُعالج نفسه.

إجراءات
إضافية

تقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
التحكم يف ضغط الدم *

نظام غذايئ صحي ومتوازن *

الرشايني املحيطية
أمل يف الساق يظهر عند امليش ويختفي عند الراحة.

العالج
1

من الرضوري دامئًا اتباع أسلوب حياة صحي
ونظام غذايئ متوازن ونشاط بدين.
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إذا مل يكن هذا كافيًا ،فسيتم استكامل
العالج باألدوية التي تساعد عىل خفض
مستويات الكوليسرتول لديك.
ميكن أن يختلف تب ًعا للمرحلة التي تم فيها
تشخيص املرض وتطوره:

مترين منتظم *

تجنب التبغ والكحول *
التحكم يف الوزن *
* الفوائد التي يدعمها العلم
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إذا مل تكن الخطوات املذكورة أعاله كافية
للسيطرة عىل الكوليسرتول ،فستحتاج إىل
إضافة أدوية أخرى لخفض الدهون.
2

َخفْض الدهون

الفوائد

األعراض الجانبية

التناول

Estatinas
Simvastatina / Atorvastatina / Pravastatina
يقلل من نسبة الكوليسرتول الضار بنسبة ٪40-20

ما هو الغرض من العالج؟
تقليل الكوليسرتول الضار
(الكوليسرتول املرتفع)

صداع ال ّرأس
ضطرابات الجهاز الهضمي

تقليل الدهون الثالثية
(نوع من الدهون)

تغريات يف وظائف الكبد

زيادة نسبة الكوليسرتول الحميد
(الكولسرتول الجيد)

أمل عضيل
معأوبدونطعام،ويُفضَّ لأنيكونذلكيفالليل

Fibratos
Gemfibrozilo
يُقل ُّل الدهون الثالثية بنسبة ٪40-20
يقلل من نسبة الكوليسرتول الضار بنسبة ٪15-7
عرس الهضم
مع الطعام

متى يكون العالج
رضورياً؟
الوقاية األولية

 - Ezetimibaمبفرده أو مع إستاتني
يقلل من نسبة الكوليسرتول الضار بنسبة ٪14-12

يف حالة عدم إصابتك بأي مرض قلبي وعايئ من قبل،
إال أن مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
مرتفعة.

صداع الراس
اضطرابات الجهاز الهضمي
تغريات يف وظائف الكبد
أمل عضيل *
مع او بدون طعام

* عندما يقرتن بالستاتني
شائع جدا .ميكن أن يصيب أكرث من  1من كل  10أشخاص.
شائع .ميكن أن يصيب أكرث من  1من كل  10أشخاص.
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الوقاية الثانوية
عندما يكون لديك مرض قلبي وعايئ ناتج عن تصلب
الرشايني.

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.

