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أعدت بواسطة: 

شانتي مينديز بكالوريوس الطب والجراحة، دكتوراه في الطب، زميل الكلية الملكية لألطباء، زميل الكلية األمريكية ألمراض القلب، كبير 

المستشارين السابق لألمراض غير الُمعدية، منظمة الصحة العالمية بدعم من مؤسسة التعليم بجنيف ومؤسسة استراتيجيات التعلم 

الدولية؛ رضا صادقي، جوليا لويليري مولدر وفيليب ويندي.

المراجعون 

أعضاء الفريق العامل غير الرسمي المعني باألمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية.

موظفو لجنة اإلنقاذ الدولية والموظفون الطبيون الدوليون الذين يعملون في األوضاع اإلنسانية ومنها ليبيا، والصومال، وجنوب السودان، 

وكينيا، وأوغندا، واليمن، وسوريا، واألردن، وتايالند.

إخالء المسؤولية 

التوصيات الواردة في هذه األدلة اإلكلينيكية، مأخوذة من الوثائق واإلرشادات المستندة إلى الدالئل )انظر قوائم المراجع( وتتطلب التحديث بشكل دوري. عند ممارسة 

حكمهم، يتوقع من المهنيين والعاملين في مجال الصحة أخذ هذا التوجيه بكامل االعتبار، إلى جانب السياقات المحددة لحاالت الطوارئ اإلنسانية فضالً عن االحتياجات الفردية 

والتفضيالت والقيم لدى مرضاهم. التوصيات الواردة في هذه الحزمة ليست إلزامية وال يلغي هذا التوجيه مسؤولية مهنيي الرعاية الصحية في اتخاذ القرارات المناسبة لظروف 

المريض الفرد، بالتشاور مع المريض، وعند االقتضاء، ولي األمر. 

يتحمل المسؤولون المحليون ومقدمو الخدمات مسؤولية تمكين تطبيق هذا التوجيه في األوضاع اإلنسانية عندما يرغب المهنيون الصحيون كأفراد ومرضاهم أو مستخدمو الخدمة 

في استخدامه. ينبغي عليهم القيام بذلك في سياق األولويات المحلية والوطنية لتمويل الخدمات وتطويرها، وفي ضوء واجباتهم في إيالء االعتبار الواجب للحاجة إلى القضاء على 

التمييز غير القانوني، والحد من حاالت التفاوت الصحي. ال يجب تفسير أي شيء في هذه الحزمة بطريقة تتعارض مع االمتثال لتلك الواجبات.
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ما هو الغرض الرئيسي من هذه الحزمة ومن هو الجمهور المستهدف؟
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1 PEN-H الجزء األول

PEN-H الجزء األول
 الخلفية، والغرض، وكيفية استخدام الحزمة
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هل هناك حاجة لهذه الحزمة؟

يواجه العالم أعداًدا متزايدة من حاالت الطوارئ اإلنسانية التي تترتب عليها عواقب صحية بسبب مجموعة من األزمات، بما في ذلك 

الكوارث الطبيعية، والصراعات، واالنسكابات الكيميائية أو النووية المشعة، وتفشي األمراض الُمْعِدية. تعد العديد من البيئات معقدة، ألكثر 

من سبب واحد. في هذه البيئات، غالبًا ما تكون البنية األساسية، واإلمدادات، والقوى العاملة في المجال الصحي ضعيفة، مما يزيد من 

تحديات تقديم رعاية جيدة النوعية. ال يوجد فقط زيادة كبيرة في الطلب على الصحة لالستجابة لحالة الطوارئ األولية، ولكن إذا طال أمد 

الطوارئ، فغالبًا ما تكون هناك زيادة ثانوية في الطلب في األشهر أو السنوات التالية.

بسبب انتشارها المتزايد، أصبحت األمراض غير الُمعدية )NCDs( تهديًدا رئيسيًا للصحة العامة في األوضاع اإلنسانية في جميع أنحاء 

العالم. تزود هذه الحزمة العاملين في المجال الصحي بالتوجيهات الالزمة، لتسهيل تقديم رعاية عالية الجودة لألشخاص المصابين باألمراض 

غير الُمعدية في هذه الحاالت. في حالة عدم توفر التوجيه الوطني، يمكن تعديل PEN-H بما يناسب السياقات الوطنية. يمكن أن تكمل 

الحزمة أيًضا التوجيه الوطني للتعامل مع األمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية.

ما مدى شيوع األمراض غير الُمعدية؟

األمراض غير الُمعدية هي األسباب الرئيسية للوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. 

تشمل األمراض غير الُمعدية الشائعة أمراض القلب واألوعية الدموية، وداء السكري، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والسرطان. في بيئات 

الطوارئ، يعد الصرع وأمراض الكلى من األمراض غير الُمعدية الشائعة أيًضا. 

في عام 2014، كان االنتشار العالمي الرتفاع ضغط الدم وداء السكري لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما فما فوق حوالي 22٪ 

و٪9 على التوالي1. في بعض سكان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ال سيما في الشرق األوسط، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم وداء 

السكري مرتفًعا بنسبة ٪36 2 و3%14 على التوالي.

معلومات أساسية: 

معلومات أساسية

 هناك حاجة لهذه الحزمة؟

ما مدى شيوع األمراض غير الُمعدية؟

 هل ترتبط األوضاع اإلنسانية بمعدالت أعلى النتشار األمراض غير الُمعدية 

والوفيات الناجمة عنها؟

 ما هو الغرض الرئيسي من هذه الحزمة 

ومن هو الجمهور المستهدف؟

PEN-H كيفية استخدام

ما هي األمراض غير الُمعدية التي توفر حزمة PEN-H توجيهات بشأنها؟

من هو الجمهور المستهدف لـ PEN-H؟

ما هي مكونات PEN-H؟
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في أي مجموعة من سكان بالغين عددهم 10 آالف شخص، من المحتمل أن يكون هناك:

• 3000-1500 شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم4

• 2000-500 شخص يعانون من داء السكري4

• 8-3 نوبات قلبية حادة على مدى فترة 90 يوًما طبيعية5

• 16-4 حالة سكتة دماغية حادة على مدى فترة 90 يوًما طبيعية6

هل ترتبط األوضاع اإلنسانية بمعدالت أعلى النتشار األمراض غير الُمعدية والوفيات 

الناجمة عنها؟

تشير الدراسات إلى أن األوضاع اإلنسانية مرتبطة بزيادة معدالت انتشار األمراض غير الُمعدية والوفيات الناجمة عنها والتي قد تستمر 

لسنوات بعد ظهور أي أزمة7. في أعقاب األزمات، يكون األشخاص الذين يعانون من األمراض غير الُمعدية عرضة بشكل خاص لتفاقم 

حالتهم. تشمل العوامل التي تساهم في مشكلة هذه القابلية لإلصابة باألمراض: 

•  انقطاع العالج الطبي المنتظم في كثير من األحيان مع تدمير مرافق الرعاية الصحية

• التوتر النفسي والقلق الشديدان المرتبطان بالموقف

•  تدهور الظروف البيئية مع استنشاق الدخان والمواد الكيميائية السامة األخرى

• اإلصابات الجسدية

• نقص إمدادات المياه والمواد الغذائية العادية

 •  االكتظاظ وسوء مستويات المعيشة مع فقدان المأوى وسبل العيش 

واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية المجتمعية األساسية

ما هو الغرض الرئيسي من هذه الحزمة ومن هو الجمهور المستهدف؟

 الغرض الرئيسي من PEN-H، هو الحد من انتشار األمراض غير الُمعدية والوفيات 

الناجمة عنها من خالل:

توفير استمرارية الرعاية لألشخاص الذين يعانون من األمراض غير الُمعدية

عالج حاالت األمراض غير الُمعدية التي تهدد الحياة 

منع تفاقم األمراض غير الُمعدية

تسهيل استرداد النظام الصحي بعد الحاالت الحادة.

اإلرشادات الواردة في PEN-H، مستمدة من المبادئ التوجيهية القائمة على األدلة بما في ذلك حزمة منظمة الصحة العالمية للتدخالت األساسية 

 .)WHO PEN(8 لألمراض غير الُمعدية 

إن تنفيذ PEN-H، المصممة خصيًصا للحاالت اإلنسانية، لن يوفر استمرارية الرعاية لألشخاص الذين يعانون من األمراض غير الُمعدية فحسب، بل 

سيسهل أيًضا استرداد النظام الصحي بعد الكوارث. على سبيل المثال، أدى التنفيذ السريع لحزمة PEN الصادرة من منظمة الصحة العالمية في الفلبين 

بعد إعصار هايان الذي تعرضت له في عام 2013 إلى زيادة توفر مقدمي الخدمات الصحية المدربين؛ وتحسين توفر المعدات واللوازم واألدوية 

األساسية؛ وتعزيز أنظمة اإلحالة الوظيفية؛ وزيادة استخدام أدوات الرصد - كل ذلك في غضون بضعة أشهر من اإلعصار9.

الحزمة موجهة أساًسا للممرضات، والممرضين المؤهلين، والموظفين الطبيين، وغيرهم من الموظفين اإلكلينيكيين الذين يقدمون الرعاية لألشخاص 

المصابين باألمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية. توفر األدلة اإلكلينيكية من 1 إلى 6 والبروتوكوالت اإلكلينيكية المصاحبة لها المعايير الدنيا 

واإلجراءات ذات األولوية للتعامل مع أمراض القلب واألوعية الدموية، وداء السكري، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والصرع لدى البالغين الذين 

يعيشون في هذه البيئات. تتضمن الحزمة أيًضا مخططات بيانية لدعم العاملين في مجال الصحة المجتمعية )CHWs( لتقديم الرعاية لألشخاص 

المصابين باألمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية.
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يجب على العاملين الصحيين الذين يستخدمون PEN-H مراجعة األدلة اإلكلينيكية التي توفر المعرفة الطبية األساسية حول أمراض القلب واألوعية 

الدموية، وداء السكري، والربو الُشعبي، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والصرع. كما أنه يحتاجون أيًضا إلى تدريب رسمي لتنفيذ البروتوكوالت 

اإلكلينيكية المبسطة المصممة للمساعدة في التعامل مع هذه الحاالت الطبية في األوضاع اإلنسانية. سيتم إعداد المواد التدريبية لهذا الغرض في 

الوقت المناسب. ستكون هناك حاجة إلى اإلشراف، والتدقيق، والرصد لضمان أن تكون جودة الرعاية المقدمة ُمرِْضية. البروتوكوالت أ-د مخصصة 

للعاملين في مجال الصحة المجتمعية )CHWs( من خالل التدريب المناسب والمعدات األساسية، يمكنهم دعم رعاية األشخاص المصابين باألمراض 

غير الُمعدية عن طريق التفاعل مع المرضى وتقديم المشورة لهم وتعزيز أدلة الرعاية الذاتية. 

يتم أيًضا توفير قائمة مرجعية بجاهزية المرافق لتحديد ومعالجة أوجه القصور في عناصر النظام الصحي األساسية الالزمة لتنفيذ البروتوكوالت 

اإلكلينيكية. يتم تضمين أدلة الرعاية الذاتية لمساعدة المرضى على التعامل مع الحاالت الصحية والمرضية لديهم. 

من أجل تنفيذ هذه الحزمة بفعالية، يتعين على السلطات الصحية اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان وجود البنية التحتية الالزمة. يتم تشجيع التكيف 

مع السياق الوطني والمواءمة مع المبادئ التوجيهية القائمة. تم تصميم الحزمة لتتوافق مع قائمة عقاقير األمراض غير الُمعدية في مجموعة أدوات 

الطوارئ الصحية المشتركة بين الوكاالت Interagency Emergency Health Kit 2017"10" 2017 ومجموعة أدوات األمراض غير الُمعدية الخاصة 

بمنظمة الصحة العالمية 201711. ستكون هناك حاجة إلى تهيئة PEN-H مع مواقف األزمات المختلفة بناًء على مدى توفر العقاقير، وطبيعة األزمات 

ومدى شدتها ومرحلة حدوثها.

ما هي األمراض غير الُمعدية التي توفر PEN-H توجيهات من أجلها؟

 نظرًا للقيود المفروضة على البنية التحتية، والموارد البشرية، والموارد المالية، 

 من الممكن فقط تنفيذ تدخالت محددة لألمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية. 

أعطت هذه الحزمة األولوية لمجموعة أساسية من تدخالت معقولة التكلفة لألمراض غير الُمعدية والتي يمكن تنفيذها في حاالت األزمات 

والتي تنطوي على إمكانات كبيرة لتحسين نتائج األمراض غير الُمعدية بتكاليف منخفضة.

 يركز المحتوى الحالي لـ PEN-H على أمراض القلب واألوعية الدموية، وداء السكري، 

 وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والصرع.

ما هي االفتراضات  الكامنة وراء PEN-H؟

تفترض هذه الحزمة أنه على الرغم من طبيعة األزمات أو الكوارث التي حدثت، فإن أطباء الرعاية الصحية األولية، و/أو الممرضات، و/أو 

الممرضين المؤهلين، و/أو غيرهم من العاملين الصحيين المدربين تدريبًا مالئًما سيكونون متوفرين مع إتاحة الحصول على األدوية األساسية 

 ومرافق محدودة لإلحاالت. استناًدا إلى السياق الوطني، فإن استخدام 

هذه الحزمة تحت إشراف طبيب، وممرضات، وممارسي تمريض قد يدعم العالج الطبي وإعادة صرف األدوية للمرضى.

ما هي مكونات PEN-H؟

تحتوي PEN-H على المكونات التالية:

ص 27 فرز مرضى األمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية  

ص 6 األدلة اإلكلينيكية  

ص 32 البروتوكوالت اإلكلينيكية في شكل مخططات بيانية  

)المخططات البيانية 3.1 إلى 3.20(

ص 84 مخططات بيانية للعاملين في مجال الصحة المجتمعية 

)المخططات البيانية أ إلى د(

ص 97 أدلة الرعاية الذاتية  

ص 106 قائمة مرجعية بجاهزية المرافق  

PEN-H كيفية استخدام
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قبل تطبيق - PEN-H للتعامل مع المرضى المصابين باألمراض غير الُمعدية، يجب على العاملين في مجال الصحة القيام بالتدريب الرسمي 

باستخدام المواد التدريبية واألدلة اإلكلينيكية. توفر األدلة اإلكلينيكية 1 - 6 والبروتوكوالت اإلكلينيكية المصاحبة للممرضات، والممرضين 

المؤهلين، والمسؤولين الطبيين، وغيرهم من األطباء الحد األدنى من المعايير واإلجراءات ذات األولوية للتعامل مع األمراض غير الُمعدية. 

تهدف األدلة اإلكلينيكية إلى توعية مستخدمي حزمة- PEN-H باألمراض غير الُمعدية المحددة وتحسين فهمهم للمخططات البيانية 

المبسطة وذات المردود العملي. لكل مرض من األمراض غير الُمعدية التي يتم تناولها في الحزمة، توفر األدلة اإلكلينيكية معلومات أساسية 

عن:

ما هي الحالة؟

ما هي أسبابها؟

 كيف تبدو أعراضها؟ 

)بما يخبرك المريض وما الذي تجده في الفحص(

كيف يتم تشخيصها؟ 

ما هي المضاعفات؟

كيف يتم عالجها؟

ما الذي يمكن عمله للوقاية من هذه الحالة؟

مقدمة

)CVD( 2.1 أمراض القلب واألوعية الدموية

2.2 ارتفاع ضغط الدم

2.3 داء السكري

2.4 الربو الُشَعبّي

2.5 مرض االنسداد الرئوي المزمن

2.6 الصرع

المقدمةالمحتويات

1

2

5

6

7

3

4

6

7

13

16

20

22

24
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ما هي أمراض القلب واألوعية الدموية؟

أمراض القلب واألوعية الدموية )CVD( هي اضطرابات في القلب واألوعية الدموية التي تغذي القلب والدماغ. تشمل األمراض القلبية 

الوعائية ما يلي: 

)CHD( اعتالل شرايين القلب التاجية •

)CeVD( االعتالل الدماغي الوعائي •

• أمراض القلب الخلقية 

• أمراض القلب الروماتيزمية 

اعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي هما أكثر أنواع األمراض القلبية الوعائية شيوًعا التي تصيب األوعية الدموية للقلب 

والدماغ على التوالي. ال تتناول هذه الوثيقة سوى اعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي وعوامل الخطر الرئيسية المرتبطة 

بهما مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري. تصيب أمراض القلب الخلقية بنية القلب وعادًة ما تظهر على شكل تشوهات بالصمامات أو 

عيوب بالجدار )الحاجز(. تصيب أمراض القلب الروماتيزمية بشكل أساسي صمامات القلب وتنتج عن رد فعل مناعي غير طبيعي لعدوى 

الحلق بالمكورات العقدية.

ما الذي يسبب اعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي؟

ينجم اعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي عن طريق عملية َمرَضية تُعرف باسم تصلب الشرايين، والتي تحدث تدريجيًا 

في تجويف األوعية الدموية بسبب ترسب المواد الدهنية. يحدث تصلب الشرايين بسبب مزيج من العوامل السلوكية - بما في ذلك 

 استخدام التبغ، واستخدام الكحوليات بشكل ضار، وقلة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي غير صحي، 

 والعوامل البيئية بما في ذلك تلوث الهواء داخل المنزل وفي الهواء الطلق 

والسموم البيئية. 

 الشكل 2.1 

عوامل الخطر السلوكية، والبيئية، واأليضية العتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي

استخدام التبغ

استخدام الكحوليات بشكل ضار

ارتفاع ضغط الدم

داء السكري

ارتفاع شحوم الدم

اعتالل شرايين القلب 

التاجية

االعتالل الدماغي 

الوعائي

قلة النشاط البدني

اتباع نظام غذائي غير صحي

تلوث الهواء

عندما يتعرض األشخاص لعوامل الخطر السلوكية والبيئية هذه على المدى الطويل، يحدث خلل في عملية األيض مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم )فرط 

ضغط الدم(، وارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم )داء السكري(، وارتفاع نسبة الدهون في الدم )فرط شحوم الدم(. تُعرف كل هذه العوامل بعوامل الخطر 

األيضي لألمراض القلبية الوعائية )الشكل 2.1( وهي قالبة للتغير. يعد العمر والتاريخ العائلي الَمرَضي عاملين مهمين غير قابلين للتغير لخطر اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية.

أمراض القلب واألوعية الدموية 2.1
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كيف تبدو أعراض اعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي؟

يمكن العتالل شرايين القلب التاجية أن يظهر بأي طريقة من الطرق التالية )الشكل 2.2(:

الذبحة الصدرية المستقرة )ألم في الصدر يتسم بنمط ثابت(

الذبحة الصدرية غير المستقرة )تفاقم تدريجي آلالم الصدر(

احتشاء عضلة القلب )النوبة القلبية( 

قصور القلب

اضطراب النظم القلبي )عدم انتظام ضربات القلب(

 الشكل 2.2 

أعراض أمراض القلب واألوعية الدموية )CVD( الظاهرة

مرض قلبي وعائي

االعتالل الدماغي الوعائياعتالل شرايين القلب التاجية

 أمراض 

 القلب الروماتيزمية

 أمراض

القلب الخلقية

 الذبحة الصدرية المستقرة

الذبحة الصدرية غير المستقرة

احتشاء عضلة القلب

قصور القلب

)TIA( نوبة نقص التروية العابرة

السكتة الدماغية

إذا أُعيق تدفق الدم إلى القلب، فسيُعاق إمداد األكسجين والجلوكوز مسببًا ألًما إقفاريًا في الصدر أو الذبحة الصدرية. إذا كان ألم الصدر يبدأ بسبب 

قدر معروف من الجهد، ويقل مع الراحة ويمكن التنبؤ به، فإنه يُعرف باسم الذبحة الصدرية المستقرة. عندما يكون ألم الصدر جديًدا في الظهور، 

أو أكثر تكراًرا ويحدث مع مجهود أقل، فإنه يُعرف باسم الذبحة الصدرية غير المستقرة. إذا كانت إعاقة إمدادات الدم إلى القلب شديدة، فإن عضلة 

القلب تتضرر وتؤدي إلى احتشاء عضلة القلب )نوبة قلبية(.

يمكن أن يظهر االعتالل الدماغي الوعائي في األشكال التالية )الشكل 2.2(:

)TIA( نوبة نقص التروية العابرة

تخثر األوعية الدموية أو النزيف )السكتة الدماغية(

 تُعرِّف منظمة الصحة العالمية السكتة الدماغية بأنها متالزمة إكلينيكية

 لإلصابة السريعة بعجز دماغي بؤري، والذي يستمر ألكثر من 24 ساعة )ما لم يتم التدخل جراحيًا لعالجه أو حدوث الوفاة( دون سبب واضح بخالف أن 

يكون بسبب األوعية الدموية. إذا كان العجز الدماغي البؤري مؤقتًا وتم الشفاء منه خالل ساعات قليلة، فإنه يُعرف باسم نوبة نقص تروية عابرة.

 ما الذي يشكو منه الشخص المصاب 

باعتالل شرايين القلب التاجية؟

 قد يشكو الشخص الذي يعاني من مرض الشريان التاجي من 

واحد أو أكثر مما يلي: 

ألم في الصدر )الذبحة الصدرية(

ضيق التنفس )صعوبة التنفس(

الخفقان )عند الشعور بضربات القلب(

 يحدث الشعور بألم الصدر الناتج عن اعتالل شرايين القلب التاجية في وسط الصدر في المنطقة المعروفة باسم منطقة َخلَْف الَقّص. 

ويستمر لبضع دقائق. وغالبًا ما يحدث بسبب النشاط البدني ويزول مع الراحة. قد يكون سببه أيًضا انفعال عاطفي قوي، أو توتر نفسي، أو التعرض 

لحرارة أو برودة شديدة. يتم تخفيف ألم الصدر الناتج عن اعتالل شرايين القلب التاجية باستخدام النترات. تعمل النترات على تمديد األوعية الدموية 

للقلب مما يحسن من تدفق الدم. تؤخذ النترات عادًة في شكل أقراص تحت اللسان أو بخاخات عن طريق الفم. 

األشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية معرضون لخطر اإلصابة بنوبة قلبية كبيرة أو احتشاء عضلة القلب. ألم احتشاء عضلة القلب شديد للغاية 

وغالبًا ما يتم الشعور به في منطقة َخلَْف الَقّص. قد ينتشر األلم إلى الذراعين، والظهر، والفك، والعنق، والمعدة. يستمر ألم الصدر ألكثر من 4-3 دقائق 

وال يزول تماًما بواسطة النترات. قد يصاحبه تعرق، وتقيؤ، وضيق في التنفس، وخفقان وإغماء )انظر الجدول أدناه(.

لدى معظم األشخاص الذين يعانون من اعتالل شرايين القلب التاجية واحد أو أكثر من عوامل الخطر القلبية الوعائية؛ استخدام التبغ، وزيادة الوزن، 

واستخدام الكحوليات بشكل ضار، وقلة النشاط البدني، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وارتفاع نسبة شحوم الدم.
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خصائص آالم الصدر حسب الحالة

الذبحة الصدرية المستقرة مالمح ألم الصدر 

متالزمة الشريان التاجي الحادة )احتشاء عضلة القلب أو الذبحة الصدرية 

األلم العضلي الهيكلي غير المستقرة(*

في أي مكان في الصدرخلف الَقّص عادًة وسط الصدر )خلف الَقّص( موضعه 

يمكن أن يشبه األلم الذبحة الصدرية المستقرة، ولكن قد يكون أكثر شدة أو يبدو األلم وكأنه ألم ِضيْق، ثَِقلن انقباض طبيعته 

تقدميًا أكثر وغالبًا ال يرتبط بالتمارين أو يُحفز من خاللها

مؤلم

خفيف إلى شديد شديد انزعاج أو ألم الشّدة 

متغير يستمر ألكثر من 15 دقيقة 5 - 10 دقائقالمدة 

يبدأ مع المجهودعالقته بالمجهود 

يزول مع الراحة

مرتبط بحركة الجسم واألطرافال عالقة له بالمجهود، موجود أثناء الراحة

عادًة ال ينتشرقد ينتشر إلى الذراعين، العنق، الفك، البطن العلويقد ينتشر إلى الذراعين، العنق، الفك، البطن العلوي االنتشار 

يوحي الغثيان، والتقيؤ أو تعرق، والدوار، والخفقان )اإلحساس بضجة في األعراض المصاحبة 

القلب( بوجود إصابة باحتشاء عضلة القلب 

قد يتفاقم مع الحركة

تغير في نمط الذبحة الصدرية المستقرة و/أو تفاقم األعراض يستجيب لثالثي نترات الجلسرين الذي يؤخذ تحت اللسان مالمح أخرى 

ال توجد استجابة أو استجابة غير مكتملة لثالثي نترات الجلسرين

قد يختلف حسب وضعية الجسم

*قد تكون األعراض غير نمطية لدى النساء، أو كبار السن، أو مرضى الُسّكري. قد يسبب االسترواح الصدري أيًضا ألًما شديًدا في الصدر.
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ما الذي قد يكشفه الفحص البدني للمريض المصاب باعتالل شرايين القلب التاجية؟

قد يكون الفحص البدني طبيعيًا ولكن قد يكشف أيًضا عن خلل في معدل النبض، ونظم القلب، وضغط الدم.

كيف يتم تشخيص اعتالل شرايين القلب التاجية؟

يمكن تأكيد التشخيص إذا كان مخطط كهربية القلب أثناء الراحة يُظِهر نتائج غير طبيعية نموذجية. إذا كان مخطط كهربية القلب أثناء الراحة طبيعيًا، 

فقد يكون إجراء مخطط كهربية القلب عند بذل المجهود وتصوير األوعية التاجية ضروريين. 

تأكيد احتشاء عضلة القلب باستخدام رسم كهربية القلب واختبارات الدم. يؤدي احتشاء عضلة القلب إلى تغيرات محددة في مخطط كهربية القلب. 

تُجرى االختبارات المعملية الكتشاف إنزيمات القلب )مثل التروبونينات(، التي تتسرب إلى مجرى الدم عندما تتضرر عضلة القلب بسبب االحتشاء. 

يجب تشخيص احتشاء عضلة القلب بشكل عاجل لتحديد ما إذا كان من المفيد عالجه بأدوية عالج التخثر )العقاقير التي تعوق الجلطات مثل 

الستربتوكيناز( التي تفتح األوعية الدموية المسدودة وتوقف المزيد من تلف عضلة القلب. 

 في حالة عدم توفر مخطط كهربية القلب واختبارات الدم في األوضاع اإلنسانية، يجب إجراء تشخيص محتمل الحتشاء عضلة القلب استناًدا إلى 

تاريخ ألم الصدر وحده.

ما الذي قد يكشفه التاريخ الَمرَضي والفحص البدني للمريض المصاب باالعتالل 

الدماغيالوعائي؟

الشخص الذي يعاني من االعتالل الدماغي الوعائي قد يحدد سبق إصابته بواحد أو أكثر مما يلي:

الوجه: تدلى جانب واحد من الوجه

الجسم: ضعف جانب واحد من الجسم وعدم الثبات 

 الكالم:  صعوبة في التحدث

الحالة العقلية: االرتباك 

 تعتمد آثار الجلطة على أي جزء من الدماغ مصاب ومدى تضرره. قد تؤثر السكتة الدماغية على جزء واحد فقط من الجسم مثل الوجه، أو ذراع، أو 

ساق أو قد تؤدي إلى شل أحد جوانب الجسم تماًما. يمكن أن تسبب السكتة الدماغية الشديدة جًدا الموت المفاجئ.

عادًة ما يتم التشخيص اإلكلينيكي للسكتة الدماغية عن طريق التاريخ الَمرَضي والفحص البدني. يتضمن التاريخ الَمرَضي السؤال عن األعراض الموجودة 

والوقت الذي بدأت فيه، وما إذا كانت تتحسن، أو تتفاقم، أو تظل كما هي. سوف يبحث التاريخ الَمرَضي السابق عن عوامل الخطر لإلصابة بالسكتة 

الدماغية واألدوية. يتم إجراء فحص الجهاز العصبي للكشف عن العيوب العصبية؛ ضعف الذراع والساق على جانب واحد، و/أو شلل األعصاب القحفية، 

و/أو صعوبة التحدث، و/أو فقدان اإلحساس بجانب واحد من الجسم.

ما االختبارات التي يمكن إجراؤها للمساعدة في تشخيص االعتاللالدماغي الوعائي؟

تُستخدم اختبارات الدم والتصوير المقطعي المحوسب للدماغ في تشخيص االعتالل الدماغي الوعائي ووضع خطط العالج للمرضى المصابين به. نظرًا 

ألن هذه االختبارات ال تتوفر عادًة في األوضاع اإلنسانية، فيجب إجراء تشخيص السكتة الدماغية استناًدا إلى التاريخ الَمرَضي والعالمات الجسدية 

وحدها. من أجل "منع" السكتة الدماغية بأدوية عالج التخثر )العقاقير التي تعوق الجلطات(، يجب إجراء التشخيص على وجه السرعة.
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ما الذي يمكن القيام به للوقاية من اعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي؟

يزيد استخدام التبغ، واستخدام الكحوليات بشكل ضار، واتباع نظام غذائي غير صحي، وقلة النشاط البدني من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية. إن التوقف عن استخدام التبغ يقلل من فرصة حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية من لحظة التوقف عن استخدامه. تساعد ممارسة النشاط 

البدني لمدة 30 دقيقة على األقل في معظم أيام األسبوع )150 دقيقة على األقل في األسبوع( في الوقاية من اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية )انظر 

الشكل 2.3 أ و2.3 ب( إن تناول ما ال يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، وتقليل تناول الدهون، والحّد من تناول الملح ألقل من ملعقة 

صغيرة يوميًا يحمي الصحة. إن زيادة الوزن تزيد من خطر اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية. يمنع النشاط البدني المنتظم )انظر المخطط التوضيحي 

الذاتي أدناه( باإلضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي زيادة الوزن )انظر المخططين البيانيين 3.19 و3،20(. باإلضافة إلى ذلك، من المهم الحفاظ على 

ضغط الدم، ونسبة الجلوكوز في الدم، ونسبة الدهون في الدم في حدود القيم المثلى من خالل التغيير السلوكي واألدوية إذا لزم األمر. 

 الشكل 2.3ب 

السلوكيات الصحية للوقاية من اعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي )مستنسخة بإذن من صاحب حقوق الطبع والنشر(

 الشكل 2.3أ 

السلوكيات الصحية للوقاية من اعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي )مستنسخة بإذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.(

ABCDE الحفاظ على الصحة أمر سهل كحروف  الهجاء

Aتجنب الكحول

 Cقلل

الملح والسكر

 Dال تستخدم

منتجات التبغ

Eتناول كميات وفيرة من الخضروات والفاكهة

Bحافظ على نشاطك البدني

افقد بضعة كيلوغرامات واكسب بضع سنوات

30 دقيقة يوميًا

تقي من. تعالج. تدحر داء الُسكّري.
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يجب أن تكون اإلرشادات المذكورة أعاله مصممة وفًقا لألوضاع اإلنسانية. على سبيل المثال، إذا لم يكن المشي ممكًنا ألسباب تتعلق بالسالمة، فيمكن 

أن يشمل النشاط البدني األنشطة المنزلية مثل الغسيل، والتنظيف، والطهي. وبالمثل، فإن تقليل كمية الملح والزيت المضافة في الطهي يعد بداية 

جيدة لجعل النظام الغذائي صحيًا.

ما الذي يمكن القيام به لألشخاص المصابين باعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي 

الوعائي في األوضاع اإلنسانية؟

 تتمثل الخطوة األولى في الشك في اإلصابة باعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي عندما يكون لدى الشخص واحد أو أكثر 

مما يلي:

• أعراض الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية

• أعراض نوبة نقص التروية العابرة أو السكتة الدماغية

• ضيق التنفس

• الخفقان

• ارتفاع ضغط الدم

• داء السكري

• مالمح مرض الكلى

• مالمح قصور القلب

في األوضاع اإلنسانية، توجد مرافق محدودة لتشخيص األمراض غير الُمعدية وعالجها. من ناحية أخرى كما هو مبين في المخططات البيانية في 

PEN-H، يمكن الوقاية من النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وقصور القلب، والوفاة عن طريق تقديم العالج األساسي لألشخاص الذين يعانون من 

أمراض القلب واألوعية الدموية المؤكدة )انظر المخططات البيانية 3.1، و3.3، و3.4( وارتفاع مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية )انظر 

المخطط البياني 3.8( يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وداء السكري للوقاية من المضاعفات )انظر المخططين البيانيين 3.9، و3.10 والمخططات 

البيانية 3.11، و3.12، و3.13 على التوالي(. يمكن عالج قصور القلب )انظر المخطط البياني 3.6(. اعتماًدا على المرافق المتاحة، قد تكون هناك حاجة 

إلى إحالة بعض األشخاص المصابين باعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي إلى المستشفى إلجراء مزيد من التقييم والعالج.

الوقاية من السكتة الدماغية

اإلقالع عنتناول الكحوليات والتدخين

 السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

والكوليسترول

السيطرة على داء الُسّكري

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام 30 دقيقة كل يوم

اتباع نظام غذائي صحي

مراقبةالخصر والوزن
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ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

يُعرَف ارتفاع ضغط الدم المستمر باسم ارتفاع ضغط الدم وينتج عن قوة اندفاع الدم التي تضغط على جدران األوعية الدموية )الشرايين( بينما يتم 

ضخها بواسطة القلب. 

وهو واحد من عوامل الخطر الرئيسية العتالل شرايين القلب التاجية )النوبة القلبية( واالعتالل الدماغي الوعائي )السكتة الدماغية( )الشكل 2.4(. 

 الشكل 2.4 

عوامل الخطر القلبية الوعائية 

استخدام التبغ 

استخدام الكحوليات بشكل ضار

قلة النشاط البدني

اتباع نظام غذائي غير صحي

تلوث الهواء

ارتفاع ضغط الدم

السمنة

داء السكري

فرط شحوم الدم

النوبة القلبية )اعتالل 

شرايين القلب التاجية(

السكتة الدماغية )االعتالل 

الدماغي الوعائي(

قصور القلب

يتم قياس ضغط الدم في ملليمتر من الزئبق )مم زئبقي( ويتم تسجيله كرقمين عادًة ما يكتب أحدهما فوق اآلخر. الرقم العلوي هو ضغط الدم 

االنقباضي - وهو أعلى ضغط يحدث في األوعية الدموية عندما ينقبض القلب، أو ينبض. الرقم األدنى هو ضغط الدم االنبساطي - وهو أقل ضغط 

يحدث في األوعية الدموية بين دقات القلب عندما تسترخي عضلة القلب. يتم تعريف ضغط الدم الطبيعي للبالغين على أنه عندما يكون ضغط الدم 

االنقباضي 120 مم زئبقي وضغط الدم االنبساطي 80 مم زئبقي. يتم تعريف ارتفاع ضغط الدم على أنه عندما يكون ضغط الدم االنقباضي 140 مم 

زئبقي أو أعلى و/أو ضغط الدم االنبساطي 90 مم زئبقي أو أعلى.

ارتفاع ضغط الدم 2.2

ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم؟

عندما يصاب األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاًما بارتفاع ضغط الدم، فمن المهم استبعاد أي سبب ثانوي مثل أمراض الكلى، أو أمراض الغدد 

الصماء، أو تشوهات األوعية الدموية. في معظم األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ممن تزيد أعمارهم عن 30 عاًما، ال يمكن تحديد سبب 

محدد وقد تلعب العوامل الوراثية دوًرا في ذلك. تشمل العديد من العوامل السلوكية التي تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

احتواء النظام الغذائي على الكثير من الملح والدهون 

عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات

استخدام الكحوليات بشكل ضار 

قلة النشاط البدني 

ضعف السيطرة على التوتر النفسي.

ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

تحدث اإلصابة بارتفاع ضغط الدم عادًة بعد العقد الثالث من العمر وقد يتم اكتشافه أثناء الفحص الطبي الروتيني. غالبًا ما يحدث ارتفاع ضغط الدم 

بمصاحبة عوامل الخطر القلبية الوعائية األخرى مثل داء السكري. يصاب بعض األشخاص بمضاعفات ارتفاع ضغط الدم وال يدركون أنهم مصابون بهذه 

الحالة. 

هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن المصابين بارتفاع ضغط الدم يعانون دائًما من أعراض. هذا غير صحيح ألن معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم ال تبدو 

عليهم أي أعراض ظاهرة. في بعض األحيان يسبب ارتفاع ضغط الدم أعراًضا ال ينبغي تجاهلها بما في ذلك الصداع، وضيق التنفس، والدوخة، وآالم 

الصدر، وخفقان القلب، ونزف أنفي.
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كيف يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم؟

يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم عن طريق قياس ضغط الدم. تشمل الخيارات الحالية ألجهزة قياس ضغط الدم أجهزة قياس ضغط الدم الزئبقية، 

ومقاييس الضغط الالهوائي، واألجهزة اإللكترونية األوتوماتيكية. تستخدم مقاييس ضغط الدم الزئبقية ومقاييس الضغط الالهوائية أسلوب التسمع 

لقياس ضغط الدم. ويتكون من نقل وتفسير إشارة )صوت كوروتكوف( من شخص ما عبر سماعة الطبيب إلى مالحظ. يتطلب هذا األسلوب تدريب 

العاملين في مجال الصحة وتقييمهم للتأكد من دقتهم في القياس. بالنسبة لبعض األشخاص، قد يؤدي قلق زيارة الطبيب إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا 

)"ارتفاع ضغط دم بسبب متالزمة المعطف األبيض"( 

ال ينبغي تشخيص ارتفاع ضغط الدم بقراءة واحدة ما لم تكن قراءة ضغط الدم 180/110 مم زئبقي أو أعلى )يتطلب هذا المستوى من ضغط الدم 

العالج الفوري(. نظرًا لتغير ضغط الدم على مدار اليوم استناًدا إلى درجة التوتر النفسي/االسترخاء والعوامل البيئية أخرى، يجب إجراء قياسات ضغط 

الدم في وضع الراحة في مناسبتين على األقل، عادًة في غضون بضعة أيام أو أسابيع بين بعضها البعض. هذا صحيح بشكل خاص في حاالت الطوارئ 

حيث يتعرض األشخاص لتوتر نفسي متزايد مما يؤثر على ضغط الدم لديهم.

ما هو األسلوب الصحيح لقياس ضغط الدم؟

يعد قياس ضغط الدم ضروريًا لتقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والشرايين لدى الشخص )خطر اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية(، وتشخيص 

ارتفاع ضغط الدم، ورصد استجابة المريض للعالج الخافض لضغط الدم.

 قد ال تعكس قراءة ضغط الدم بدقة حالة ضغط الدم الكامنة لدى شخص ما 

نظرًا لعدد من األسباب، بما في ذلك:

• التباين الكامن في ضغط الدم 

ة حجمها غير صحيح،  ة فوق المالبس، استخدام كُفَّ  • اتباع أسلوب غير صحيح )وضع الُكفَّ

عدم معايرة الجهاز(

• أنماط ضغط الدم مثل تأثير متالزمة المعطف األبيض 

 يجب صيانة جميع أجهزة قياس ضغط الدم مرة واحدة على األقل كل عام. 

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على دقة قياس ضغط الدم:

ة بشدة • صغر حجم الُكفَّ

ة فوق المالبس • وضع الُكفَّ

• عدم سند الظهر أو الذراع 

• التدخين أو تناول الكافيين في غضون ساعتين من القياس

• انتفاخ المثانة 

ما الذي يمكن عمله للوقاية من ارتفاع ضغط الدم؟

 يزداد خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر، ولكن يمكن الوقاية منه من خالل 

اتباع سلوكيات صحية كما هو موضح أعاله )انظر دليل العناية الذاتية بشأن الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية(.

ما هي مضاعفات ارتفاع ضغط الدم؟

تشمل مضاعفات ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

النوبة القلبية )تلف عضلة القلب بسبب قلة إمداد الدم(

السكتة الدماغية )تلف في الدماغ بسبب قلة إمدادات الدم(

قصور القلب )ضعف نشاط ضخ القلب( 

الفشل الكلوي  )فقدان وظائف الكلى(

 اعتالل الشبكية )تلف األوعية الدموية في شبكية العين(

يعد تجاهل ارتفاع ضغط الدم أمرًا خطيرًا، ألن هذا يزيد من فرص حدوث مضاعفات تهدد الحياة. كلما ارتفع ضغط الدم، زاد احتمال حدوث عواقب 

ضارة على القلب واألوعية الدموية في األعضاء الرئيسية مثل القلب، والدماغ، والكلى.
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ما مدى أهمية تقييم مخاطر القلب واألوعية الدموية؟

من المهم أن ندرك أن خطر حدوث ضرر باألعضاء الحيوية )المعروف باسم مخاطر القلب واألوعية الدموية(، بسبب ارتفاع ضغط الدم ال يعتمد فقط 

على ضغط الدم ولكن أيًضا على وجود عوامل خطر أخرى متعلقة بالقلب واألوعية الدموية مثل استخدام التبغ، وقلة النشاط البدني، وداء السكري، 

وارتفاع الكوليسترول في الدم، واستخدام الكحوليات بشكل ضار، واتباع نظام غذائي غير الصحي، وتدني الوضع االجتماعي واالقتصادي، وتاريخ اإلصابة 

باألمراض القلبية الوعائية في العائلة. إن إجراء تقييم لمخاطر القلب واألوعية الدموية سيساعد على تحديد األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية وتقديم العالج لهم )انظر المراجع 8، 14-12 لمزيد من التفاصيل(.

كيف يتم عالج ارتفاع ضغط الدم؟

يمكن عالج ارتفاع ضغط الدم الخفيف )ضغط الدم االنقباضي 159-140 مم زئبقي و/أو ضغط الدم االنبساطي 99-90 مم زئبقي( دون عوامل الخطر 

األخرى مثل داء السكري باستخدام نُهج غير دوائية بما في ذلك مزيج مما يلي: 

قم بتقليل الملح في النظام الغذائي إلى أقل من خمسة جرامات يوميًا

تناول على األقل خمس حصص من الفواكه والخضروات، )انظر المخطط البياني أ4(

تجنب استخدام الكحوليات بشكل ضار )انظر المخطط البياني أ2(

 احرص على ممارسة النشاط البدني بما ال يقل عن 30 دقيقة في معظم أيام األسبوع 

)150 دقيقة من النشاط البدني في األسبوع( )انظر المخطط البياني أ3(.

إذا كان مستوى ضغط الدم ثابتًا عند أو فوق 160/100 مم زئبقي، فإنه من الضروري استخدام األدوية الخافضة لضغط الدم )انظر المخططين البيانين 

3.9 و3.10(، بما في ذلك:

• مدرات البول الشبيهة بالثيازيدات )على سبيل المثال هيدروكلوروثيازيد(

• مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين )مثل إناالبريلين(

• حاصرات مستقبالت األنجيوتينسين )مثل اللوسارتان(

• حاصرات قنوات الكالسيوم )مثل أملوديبين( و

• موسعات األوعية

باإلضافة إلى ذلك، يجب إعطاء األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ممن هم معرضون لإلصابة بمخاطر القلب واألوعية الدموية بشكل معتدل 

أو عاٍل أدوية لخفض الدهون )مثل الستاتين(، كإجراء وقائي ضد األزمة القلبية والسكتة الدماغية.

ما الذي يمكن عمله لألشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم في األوضاع اإلنسانية؟

يمكن اكتشاف األشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من خالل الطرق التالية: 

• تشخيص مؤكد  لإلصابة بارتفاع ضغط الدم 

• أحد مضاعفاتارتفاع ضغط الدم

• أعراضارتفاع ضغط الدم

• االكتشاف عند الفحص الطبي الروتيني

كما هو موضح في المخططات البيانية في حزمة PEN-H، يتوفر عالج فعال للتحكم في ارتفاع ضغط الدم من أجل الوقاية من النوبات القلبية، 

والسكتات الدماغية، وفشل الكلى، وقصور القلب )انظر المخططين البيانيين 3.9 و3.10(. يجب تقديم األدوية لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بهذه 

المضاعفات بشكل متوسط أو عاٍل. هذا مهم بشكل خاص في األوضاع اإلنسانية، حيث أنه توجد حاجة إلى توجيه الموارد المحدودة إلى األشخاص 

األكثر احتياًجا للعالج. لكي يحدث ذلك، يجب أن يخضع المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لتقييم خاص بمخاطر القلب واألوعية الدموية، 

بما في ذلك، عند اإلمكان، اختبارات الكتشاف داء السكري وعوامل الخطر األخرى. يرتبط ارتفاع ضغط الدم وداء السكري ارتباطًا وثيًقا جًدا، وال يمكن 

التحكم في أحدهما بشكل صحيح دون االهتمام باآلخر.
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داء السكري 2.3

ما هو دا السكري؟

داء السكري هو مرض أيضي مزمن يتسم بارتفاع مستويات السكر في الدم )جلوكوز الدم( )انظر الجدول 2.1(. النوعان األكثر شيوًعا لداء 

السكري هما داء السكري من النوع 1 والنوع 2. يحدث داء السكري من النوع 2، عادًة عند البالغين، عندما يصبح الجسم مقاوًما لألنسولين 

 أو ال ينتج األنسولين بكميات كافية. 

كَِّريُّ الياِفعين أو داء السكري المعتمد على األنسولين،   داء السكري من النوع 1، المعروف أيًضا باسم داء سُّ

 هو حالة من أمراض المناعة الذاتية ينتج فيها البنكرياس كميات قليلة من األنسولين أو ال ينتج أي أنسولين بالمرة. 

 يحدث داء السكري من النوع 1 بشكل رئيسي لدى األطفال والمراهقين. ال يعد التمييز بين 

 داء السكري من النوع 1 والنوع 2 دائًما أمرًا سهالً ألنه يتطلب 

غالبًا إجراء اختبارات معملية معقدة نسبيًا لتقييم وظيفة البنكرياس. 

 الجدول 2.1

معايير منظمة الصحة العالمية لتشخيص اإلصابة بداء السكري

نسبة الجلوكوز في البالزما أثناء الصيام
 ≤ 7.0 مليمول/لتر

 )126 مجم/ديسيلتر(

أو

 Zh 2 جلوكوز البالزما 

)بعد تناول 75 غرام من ِحْمل الجلوكوز (

 ≤ 11.1 مليمول/لتر

)200 مجم/ديسيلتر(

أو

HbA1c اختبار الهيموغلوبين السكري
 6.5% ≥ 

)≤ 48 مليمول/مول(

ما الذي يسبب داء السكري؟

النوع األول.يتسم النوع األول من داء السكري بنقص األنسولين بعد تدمير خاليا البنكرياس البائية المنتجة لألنسولين، إال أن األسباب 

الدقيقة لداء السكري من النوع 1 غير معروفة. من المتفق عليه عموًما أن داء السكري من النوع 1 هو نتيجة لتفاعل معقد بين الجينات 

والعوامل البيئية، على الرغم من عدم ظهور عوامل خطر بيئية محددة تسببت في عدد كبير من الحاالت. 

النوع الثاني. يتم تحديد مخاطر اإلصابة بداء السكري من النوع 2 من خالل تفاعل العوامل الوراثية والعوامل األيضية. يرتبط التاريخ العائلي 

لإلصابة بداء السكري، وداء السكري الحملي السابق، وارتفاع محيط الخصر، ومؤشر كتلة الجسم العالي )BMI( بزيادة خطر اإلصابة بداء 

السكري من النوع 2. تزداد أيًضا مخاطر اإلصابة بداء السكري من النوع 2 بشكل كبير في حال تناول كميات كبيرة من األحماض الدهنية 

المشبعة والدهون الكلية، وعدم تناول األلياف الغذائية بشكل كاٍف، وتناول كميات كبيرة من المشروبات المحالة بالسكر )انظر األشكال 

أدناه(.

ما هي أعراض داء الُسكّري؟

غالبًا ما يصاب مريض داء السكري من النوع 1 بأعراض تدفعه إلى االتصال بالخدمات الصحية - العطش المفرط، وفقدان الوزن، والتبول 

الكثيف أو الحماض الكيتوني السكري. ال ينطوي داء السكري من النوع 2 على أي أعراض، ويتصل بعض المرضى بالخدمات الصحية بسبب 

مضاعفات مثل فقدان البصر، أو النوبة القلبية، أو السكتة الدماغية، أو قرحة األطراف. تحدث اإلصابة بداء السكري من النوع 2 ببطء، وغالبًا 

ما تَُمر فترة طويلة جًدا على اإلصابة بالمرض دون اكتشافه.
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كيف يتم تشخيص اإلصابة بداء السكري؟

يتم تشخيص اإلصابة بداء السكري عن طريق قياس نسبة الجلوكوز في عينة من الدم تؤخذ بينما يكون المريض صائًما، أو بعد ساعتين من تناوله كمية 

من األطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الجلوكوز عن طريق الفم. يمكن أيًضا تشخيص داء السكري من خالل قياس نسبة الهيموغلوبين السكري 

)HbA1c( الذي يعكس متوسط تركيز الجلوكوز في الدم خالل األشهر 3-2 الماضية، بدالً من تركيز الجلوكوز في الدم في ذات اللحظة. هذا االختبار هو 

أكثر تكلفة من قياس نسبة الجلوكوز في الدم ونادًرا ما يتوفر في األوضاع اإلنسانية.

ما هي مضاعفات داء الُسكّري؟

ًدا للحياة إذا كان يؤدي  عندما ال تتم السيطرة على داء السكري بشكل جيد، يمكن أن يكون لالرتفاع غير الطبيعي لنسبة الجلوكوز في الدم تأثيرًا مهدِّ

إلى حدوث حاالت مثل الحماض الكيتوني السكري أو غيبوبة فرط األسمولية المصاحبة لفرط سكر الدم. يمكن أن يحدث انخفاض السكر في الدم 

بشكل غير طبيعي عندما يكون األشخاص المصابون بداء السكري يستخدمون األنسولين أو أدوية خفض سكر الدم التي تؤخذ عن طريق الفم، وقد 

يؤدي ذلك إلى تشنجات أو فقدان الوعي. قد يحدث هذا بعد تفويت وجبة أو عند ممارسة التمارين، أو إذا كانت جرعة الدواء المضاد لداء السكري 

مرتفعة للغاية. 

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي داء السكري إلى مضاعفات في العديد من أعضاء الجسم ويمكن أن يزيد من خطر الوفاة قبل األوان. تشمل المضاعفات 

المحتملة النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، وفشل الكلى، وبتر الساق، وفقدان البصر، وتلف األعصاب. تكون معدالت اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية 

لدى البالغين الذين يعانون من داء السكري أعلى مرتين أو ثالث مرات منها لدى البالغين غير المصابين بداء السكري. تحدث غالبية حاالت مرض 

الكلى ذي المراحل النهائية )ESRD( بسبب داء السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو كليهما. يُِزيد داء الُسّكري أيًضا من خطر بتر األطراف السفلية بسبب 

تقرحات القدم المصابة والتي ال تشفى. أثناء الحمل، يُزيد داء السكري غير الخاضع للسيطرة بشكل جيد من خطر وفاة الجنين وغيره من المضاعفات 

لألم والجنين.

كيف يتم عالج داء السكري؟

تعزز التغييرات السلوكية التالية الصحة بشكل عام وتساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

تناول نظام غذائي صحي )نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات واأللياف ومنخفض الملح والدهون( 

تجنب األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، والدهون، والسعرات الحرارية

الحفاظ على وزن صحي للجسم من خالل ممارسة النشاط البدني بانتظام وتناول نظام غذائي صحي 

تجنب استخدام الكحوليات بشكل ضار )يُعتبَر أكثر من مشروب واحد في اليوم للنساء وأكثر من مشروبين في اليوم للرجال أمرًا ضاًرا. 

يتمثل مشروب قياسي واحد في 250 مل من البيرة أو 25 مل من الويسكي أو 100-75 مل من النبيذ(

اتباع نمط حياة نشط )ممارسة النشاط البدني لمدة ال تقل عن 30 دقيقة في معظم أيام األسبوع )150 دقيقة على األقل في األسبوع(.

إذا كانت هذه األساليب ال تقلل نسبة الجلوكوز في الدم بشكل كاٍف، فذلك يعني أن هناك حاجة إلى األدوية. في األوضاع اإلنسانية والبيئات الهشة، 

غالبًا ما يصعب اتباع هذه األساليب وقد يلزم وصف األدوية مسبًقا للتحكم في مستويات السكر في الدم. يحتاج األشخاص المصابون بداء السكري من 

النوع 1 إلى األنسولين للبقاء على قيد الحياة. فبدون أنسولين، ولو حتى لفترة قصيرة، قد يواجه هؤالء األفراد عواقب تهدد حياتهم. باإلضافة إلى ذلك، 

يحتاج معظم مرضى داء السكري إلى أدوية مضادة للصفيحات، والستاتين، وأدوية خفض ضغط الدم المرتفع لتقليل مخاطر اإلصابة بالنوبات القلبية 

والسكتات الدماغية.



PEN-H الجزء الثاني18

ما هي األنواع الرئيسية لألنسولين؟

يبدأ مفعول األنسولين القابل للذوبان، عندما يتم حقنه تحت الجلد، في غضون 60-30 دقيقة وتصل مدة مفعوله إلى ثماني ساعات )الجدول 2.2(. 

يُحتفظ باألنسولين القابل للذوبان عن طريق الوريد للعالج العاجل وله عمر نصف قصير جًدا يبلغ حوالي خمس دقائق فقط ويزول مفعوله في غضون 

30 دقيقة. عند الحقن تحت الجلد، يسري مفعول األنسولين متوسط المفعول في غضون ساعة إلى ساعتين، ويستمر مفعوله لمدة 24-16 ساعة. 

ويمكن إعطاؤه مرة أو مرتين يوميًا. يبدأ مفعول األنسولين طويل المفعول بعد حوالي أربع ساعات من الحقن تحت الجلد وتصل مدة مفعوله إلى 36 

ساعة. 

 الجدول 2.2 

بداية مفعول ومدة مفعول أنواع مختلفة من األنسولين

نوع األنسولين

 بداية 

المفعول

 مدة 

المفعول

 األنسولين قصير المفعول؛ األنسولين القابل للذوبان 

)الحقن: 40 وحدة دولية/مل في قارورة سعة 10 مل؛ 100 وحدة دولية/

مل في قارورة سعة 10 مل.(

8 ساعات30 - 60 دقيقة

األنسولين متوسط المفعول: معلق أنسولين الزنك المركب أو أنسولين 

 اإليزوفان 

)الحقن: 40 وحدة دولية/مل في قارورة سعة 10 مل؛ 100 وحدة دولية/

مل في قارورة 10سعة مل(

24-16 ساعة2-1 ساعة

حتى 36 ساعة4-3 ساعاتاألنسولين طويل المفعول

ما الذي يمكن فعله للوقاية من داء الُسكّري؟

بناًء على المعرفة الحالية، ال يمكن منع داء الُسّكري من النوع 1. تتوفر طرق فعالة للوقاية من داء السكري من النوع 2 ولمنع المضاعفات والوفاة 

المبكرة التي يمكن أن تنجم عن جميع أنواع داء الُسّكري. وتشمل هذه الطرق سياسات تُطبق عبر جميع الفئات السكانية التي تحمي صحة جميع 

األشخاص، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من داء الُسّكري. على المستوى الفردي، يمكن أن تساعد ممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام 

غذائي صحي، وتجنب استخدام التبغ، وتجنب استخدام الكحوليات بشكل ضار، والسيطرة على وزن الجسم وضغط الدم والدهون على الوقاية من داء 

الُسّكري ومضاعفاته )انظر الشكل 2.4 أدناه(. 

 الشكل 2.4 

السلوكيات الصحية للوقاية من داء الُسّكري )مستنسخة بإذن من صاحب حقوق الطبع والنشر.(

ية  في حالة العطش - تناول الماء بدالً من المشروبات الُسكَرِّ

المياه
ية المشروبات الُسَكرِّ

تقي من. تعالج. تدحر داء الُسكّري.
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 تجنب التبغ 

والحد من الكحوليات 

إجراء الفحوصات الطبية بانتظام

أخذ األدوية الموصوفة

الحفاظ على وزن صحي

 تناول المزيد من

الخضروات والفواكه

 التعرف على عوامل الخطر لديك 

واتخذ اإلجراءات حيالها

 للحفاظ على وزن صحي،

ضع طعاًما أقل في طبقك
تقي من. تعالج. تدحر داء الُسكّري.

ما الذي يمكن عمله لألشخاص المصابين بداء الُسكّري في األوضاع اإلنسانية؟

يمكن اكتشاف األشخاص المصابين بداء السكري من خالل الطرق التالية:

• التشخيص المؤكد لداء الُسّكري 

• أعراض داء الُسّكري

• المعاناة من غيبوبة الُسّكري )نقص السكر في الدم أو الحماض 

الكيتوني(

• المعاناة من مضاعفات داء الُسّكري مثل األمراض القلبية الوعائية، أو 

الفشل الكلوي، أو قرحة القدم غير الشافية

• االكتشاف أثناء الفحص الطبي الروتيني

األشخاص المصابون بداء الُسّكري معرضون لخطر اإلصابة بنوبات قلبية، أو سكتات دماغية، أو تلف بالكلى. يتوفر عالج فعال للتحكم في داء الُسّكري 

ومنع هذه المضاعفات )انظر المخططات البيانية 3.11 إلى 3.12(. قد تكون هناك حاجة للعالج بالعقاقير لتحسين نسبة السكر في الدم، وضغط الدم، 

والدهون في الدم لدى مرضى الُسّكري. يجب إعطاء األنسولين لألشخاص الذين يعانون من داء الُسّكري من النوع 1. يجب اتخاذ خطوات للوقاية من 

نقص السكر في الدم وعالجه خاصًة في مرضى الُسّكري الُمعتَِمدين على األنسولين.
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ما هو الربو الُشَعِبّي؟

الربو هو مرض مزمن في الُشَعب الهوائية بالرئة يتسم بحدوث نوبات متكررة من ضيق التنفس. بسبب االلتهاب تتضخم الُشَعب الهوائية، وتنتج المزيد 

من المخاط وتصبح ضيقة مما يجعل التنفس صعبًا. يمكن أن يصيب الربو األطفال والبالغين على حٍد سواء.

ما الذي يسبب الربو الُشَعِبّي؟

أسباب الربو ليست مفهومة تماًما ولكن الحساسية تلعب دوًرا هاًما في اإلصابة به. تشمل العوامل التي تسبب الربو:

مسببات الحساسية بالمنزل )على سبيل المثال عث غبار 

المنزل المتناثر على الفراش والسجاد، نفايات الصراصير 

أو جزيئات من جلد الحيوانات األليفة ولعابها الجاف، 

وبر الحيوانات األليفة( 

  مسببات الحساسية بالهواء الطلق )مثل حبوب اللقاح، 

والعفن، وتلوث الهواء( 

دخان التبغ 

ممارسة الرياضة البدنية

الهواء البارد

اإلثارة العاطفية الشديدة مثل الغضب أو الخوف

 الغازات، والمهيجات الكيميائية 

في مكان العمل 

 عقاقير مثل األسبرين، وغيرها من 

 األدوية غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات، 

وحاصرات بيتا.

ما هي أعراض الربو الُشَعِبّي؟

 يعاني األشخاص المصابون بالربو عادًة من ضيق في التنفس، وصفير، وسعال. 

تختلف شدة أعراض الربو ومدى تكرارها من شخص آلخر. قد تكون األعراض نادرة، أو تحدث في بعض األيام، أو تكون موجودة طوال الوقت. تُثار 

نوبات الربو عن طريق نزالت البرد أو األنفلونزا. في بعض األشخاص قد تتفاقم نوبات الربو مع النشاط البدني وأثناء الليل.

الربو الُشَعبّي 2.4

ما هي أعراض الربو الُشَعِبّي وعالماته؟

تشمل أعراض الربو وعالماته:

• ضيق التنفس

• ضيق الصدر 

• صوت صفير عند الزفير 

• السعال. 

ع • غطائط في الرئتين عند الِتِسمُّ

كيف يتم تشخيص الربو الُشَعِبّي؟

 يمكن تشخيص اإلصابة بالربو على أساس التاريخ الَمرَضي وأثناء الفحص البدني 

 إذا كانت األعراض والعالمات المذكورة أعاله موجودة. للتأكيد، يمكن إجراء اختبارات وظائف الرئة 

لقياس كمية الهواء التي تتحرك داخل الممرات الهوائية وخارجها مع التنفس. تشمل هذه االختبارات:

ر هذا االختبار مدى تَضيُّق الُشَعب الهوائية عن طريق التحقق من   قياس التنفس. يقدِّ

مدى سرعة الهواء الذي يتم إطالقه مع الزفير بعد التنفس العميق وكميته. 

 معدل ذروة التدفق. مقياس ذروة التدفق عبارة عن جهاز بسيط يقيس 

 مدى القوة التي يتم بها إطالق الهواء مع الزفير بعد التنفس العميق )انظر المربع 3.12 و

الجدول 3.10(

غالبًا ما يتم إجراء اختبارات وظائف الرئة قبل أخذ موسع للُشَعب مثل سالبوتامول وبعد أخذه. بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الربو، تتحسن 

وظائف الرئة لديهم باستخدام موسع للُشَعب.

ما الذي يمكن عمله للوقاية من الربو الُشَعِبّي؟

يمكن الوقاية من الربو عن طريق تجنب المحفزات - المثيرات التي تهيج الُشَعب الهوائية وتثيرها. يجب تشجيع كل مريض على التعرف على مثيرات 

الربو لديه.
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ما هي مضاعفات الربو الُشَعِبّي؟

إذا لم يتم التحكم في الربو بالشكل المالئم فقد يكون له تأثير سلبي على نوعية الحياة مسببًا التعب، أو قلة األداء، أو الغياب عن العمل، وعدم القدرة 

على ممارسة الرياضة. قد يتطلب التفاقم المتكرر والشديد للربو دخول المستشفى بشكل متكرر.

قد يعاني األشخاص المصابون بالربو الشديد من مضاعفات تنفسية مهددة للحياة بما في ذلك:

• االلتهاب الرئوي 

• انخماص رئوي جزئي أو كلي

• الفشل التنفسي 

• حالة ربوية )نوبات ربو شديدة ال تستجيب للعالج(

كيف يتم عالج الربو الُشَعِبّي؟

يمكن السيطرة على الربو من خالل التعامل معه بالشكل المناسب. تُستخدم موسعات الُشعب الهوائية قصيرة المدى مثل السالبوتامول لتخفيف 

األعراض. يحتاج األشخاص ذوو األعراض المستمرة إلى أدوية يومية مثل الستيرويدات المستنشقة للتحكم في االلتهابات الكامنة والوقاية من األعراض 

وتفاقم النوبات.

ما الذي يمكن عمله لألشخاص المصابين بالربو الُشَعِبّي في األوضاع اإلنسانية؟

في األوضاع اإلنسانية، يمكن اكتشاف األشخاص المصابين بالربو من خالل الطرق التالية:

• تشخيص مرض الربو المؤكد 

• تفاقم الربو 

• الحالة الربوية

• مضاعفات الربو 

• االكتشاف أثناء الفحص الطبي الروتيني

قد يعاني األشخاص المصابون بالربو من أعراض أسوأ بسبب الطبيعة العصيبة لألوضاع اإلنسانية. قد يتفاقم مرض الربو في المخيمات وبين النازحين 

الذين يطهون داخل المخيمات باستخدام الخشب/الفحم دون تهوية 

عالوة على ذلك، في مثل هذه الظروف، قد ال يتوفر قياس التنفس وقياس ذروة تدفق الهواء. في هذه الحالة، يجب أن يتم تشخيص الربو الُشَعِبّي بناًء 

على التاريخ الَمرَضي والفحص البدني المبين أعاله.

يتوفر عالج فعال لمنع مثل هذا النوع من تفاقم الربو وكذلك السيطرة عليه )انظر المخططين البيانيين 3.14 و3.15(. يجب أيًضا اتخاذ خطوات لضمان 

حصول األشخاص المصابين بالربو على األدوية الموصوفة لهم والتزامهم بالعالج.
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مرض االنسداد الرئوي المزمن 2.5

ما هو مرض االنسداد الرئوي المزمن )COPD(؟

 مرض االنسداد الرئوي المزمن )COPD( هو اسم لمجموعة من حاالت الرئة - انتفاخ الرئة )تلف الحويصالت الهوائية في الرئتين( و

التهاب الُشَعب الهوائية المزمن - التهاب الُشَعب الهوائية على المدى الطويل - تسبب مشاكل في التنفس. يتضمن هذا القسم: يصيب مرض االنسداد 

الرئوي المزمن بشكل رئيسي البالغين في منتصف العمر أو كبار السن الذين يدخنون.

ما الذي يسبب مرض االنسداد الرئوي المزمن؟

يرتبط مرض االنسداد الرئوي المزمن عادًة بالتعرض الطويل األجل للمواد الضارة بما في ذلك:

دخان التبغ؛ وهو السبب األكثر شيوًعا لمرض االنسداد الرئوي المزمن 

الغبار والمواد الكيميائية في مكان العمل )غبار الفحم، غبار الكادميوم، غبار الحبوب والدقيق، غبار السيليكا، أبخرة اللحام، 

اإليزوسيانات( 

تلوث الهواء في المنازل وفي الهواء الطلق 

ما هي أعراض مرض االنسداد الرئوي المزمن؟

تحدث اإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن ببطء ويُزيد هذا المرض من صعوبة التنفس على مدار سنوات عديدة. يالحظ معظم األشخاص المصابين 

بمرض االنسداد الرئوي المزمن األعراض عند بلوغهم سن 50 عاًما تقريبًا. غالبًا ما تزداد األعراض سوًءا بمرور الوقت وقد تُزيد من صعوبة ممارسة 

األنشطة اليومية. قد تحدث نوبات التفاقم بالتزامن مع الطقس البارد، ونزالت البرد، واإلنفلونزا.

 ما هي أعراض 

مرض االنسداد الرئوي المزمن وعالماته؟

أهم أعراض مرض االنسداد الرئوي المزمن وعالماته هي:

• ضيق في التنفس متزايد 

• سعال مستمر مصحوب ببلغم 

• حاالت عدوى متكررة بالصدر 

• صفير مستمر 

• َغطَائِط في الرئتين

• تورم القدمين )ملمح متأخر(

 • في الغالب تتفاقم مشاكل التنفس الناجمة عن مرض االنسداد الرئوي المزمن مع مرور الوقت 

 وتقيد المرضى من ممارسة األنشطة الطبيعية، على الرغم من أن العالج يمكن أن يساعد في إبقاء الحالة 

 تحت السيطرة.

كيف يتم تشخيص مرض االنسداد الرئوي المزمن؟

يتم إجراء تشخيص اإلصابة المحتملة بمرض االنسداد الرئوي المزمن على أساس التاريخ الَمرَضي والفحص البدني، إذا كانت األعراض والعالمات المذكورة 

أعاله موجودة. لتأكيد التشخيص، يلزم إجراء قياس للتنفس. 

 قياس التنفس- يقيس مقياس التنفس مقياسين- حجم هواء الزفير في ثانية واحدة والمقدار اإلجمالي لهواء الزفير. يتم إجراء المقياسين قبل 

استنشاق موسع للُشَعب وبعد استنشاقه. في مرض االنسداد الرئوي المزمن، ال يتم عالج انسداد مجرى الهواء تماًما باستخدام موسع للُشَعب. يتم إجراء 

تصوير للصدر باألشعة السينية، وتخطيط كهربية القلب، واختبارات دم الستبعاد الحاالت األخرى.
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ما الذي يمكن فعله للوقاية من مرض االنسداد الرئوي المزمن؟

يعد التوقف عن التدخين هو الطريقة األكثر فعالية للوقاية من مرض االنسداد الرئوي المزمن. على الرغم من أن اإلقالع عن التدخين ال يمكنه عالج أي 

ضرر قد لحق بالرئتين والمجاري الهوائية، إال أنه يمكن أن يساعد في منع حدوث مزيد من الضرر.

ما هي مضاعفات مرض االنسداد الرئوي المزمن؟

 يتقدم مرض االنسداد الرئوي المزمن ببطء على مدى عدة سنوات، ولكن قد تحدث المضاعفات المرتبطة به

في أي وقت. قد تكون هذه المضاعفات مهددة للحياة وتشمل:

االلتهاب الرئوي

قصور القلب

الفشل التنفسي

متالزمة الضائقة التنفسية الحادة

كيف يتم عالج مرض االنسداد الرئوي المزمن؟

يعد إيقاف استخدام التبغ أهم طرق العالج. يمكن أن يخفف العالج بالعقاقير بما في ذلك موسعات الُشَعب الهوائية، والستيرويدات، ومذيبات البلغم 

األعراض ويبطئ تقدم مرض االنسداد الرئوي المزمن. 

يتم تقديم برامج متخصصة في التمرين والتربية )إعادة التأهيل الرئوي( ونادًرا عمليات زرع الرئة في مراكز الرعاية الثالثية المتقدمة.

ما الذي يمكن عمله لألشخاص المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن في األوضاع اإلنسانية؟

في األوضاع اإلنسانية، يمكن اكتشاف األشخاص المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن من خالل التالية:

• تشخيص مؤكد باإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن

• تفاقم مرض االنسداد الرئوي المزمن 

• أحد مضاعفات مرض االنسداد الرئوي المزمن مثل قصور الناحية اليمنى للقلب 

• االكتشاف أثناء الفحص الطبي الروتيني

قد يعاني األشخاص المصابون بمرض االنسداد الرئوي المزمن من تفاقم األعراض بسبب الطبيعة العصيبة لألوضاع اإلنسانية. قد يكون التفاقم شائًعا في 

أماكن المخيمات وبين النازحين الذين يطهون في داخل المخيمات باستخدام الخشب/لفحم دون تهوية.

يتوفر عالج فعال لمنع مثل هذا النوع من التفاقم وكذلك السيطرة عليه )انظر المخطط البياني 3.16(. يجب اتخاذ خطوات لضمان حصول األشخاص 

المصابين بمرض االنسداد الرئوي المزمن على عالج إذا بدأ ظهور أي من األعراض التالية: 

• ضيق في التنفس متزايد

• تغير في كمية المخاط، أو لونه، أو قوامه

• الحمى

• سعال متزايد

• تورم جديد أو متزايد في القدمين، أو الساقين، أو الكاحلين

• ألم الصدر

• ازرقاق األظافر أو الشفتين

• االرتباك 
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الصرع 2.6

ما هو الصرع؟

الصرع هو مرض يصيب الدماغ يتسم بالتعرض لنوبات تشنجية متكررة )نوبات صرعية(. النوبات التشنجية هي سلسلة موجزة من حركة الإرادية قد 

تشمل جزًءا من الجسم )جزئية( أو الجسم كله )شاملة(. وتكون مصحوبة أحيانًا بفقدان الوعي وفقدان التحكم في التبول أو التبرز. يمكن أن يختلف 

الصرع من أقصر فترات االنتباه إلى تشنجات طويلة. يمكن أن تختلف النوبات التشنجية أيًضا في التكرار، من أقل من نوبة في السنة إلى عدة نوبات 

في اليوم...

ما الذي يسبب الصرع؟

 النوبات التشنجية ناتجة عن إفرازات كهربائية مفرطة في مجموعة من خاليا الدماغ. 

النوع األكثر شيوًعا من الصرع، يسمى الصرع مجهول السبب وليس له سبب محدد.

يُسمى الصرع ذو السبب المعروف الصرع الثانوي وتشمل األسباب:

تلف في الدماغ ناتج عن رضح أثناء الوالدة

ورم في الدماغ

تشوهات ِخلِْقية

تشوهات بالدماغ

إصابة شديدة في الرأس

سكتة دماغية تقيد كمية األكسجين التي تصل إلى الدماغ

عدوى بالدماغ على سبيل المثال التهاب السحايا، والتهاب الدماغ، و

الحاالت الوراثية

ما هي أعراض الصرع وعالماته؟

 معظم المصابين بالصرع لديهم نفس النوع من النوبات في كل مرة تشمل األعراض 

والعالمات:

• ارتباك مؤقت

• رجيج الإرادي بجزء من الجسم، مثل الذراع أو الساق 

• تيبس ورجيج الإراديان بالجسم كله

• فقدان الوعي أو اإلدراك

• تغير بالمشاعر أو في الشكل الذي تبدو عليه األشياء، أو في رائحتها أو مذاقها أو صوتها

يتم استخدام مصطلح الحالة الصرعية عندما يكون هناك نشاط تشنجي مستمر يدوم  ألكثر من خمس دقائق أو إذا كانت هناك نوبات متكررة دون 

استعادة الوعي الكامل بينها. األشخاص الذين يعانون من حالة الصرع معرضون بشكل متزايد لخطر اإلصابة بتلف دائم في الدماغ والوفاة.

كيف يتم تشخيص الصرع؟

يمكن إجراء تشخيص لإلصابة المحتملة بالصرع على أساس التاريخ الَمرَضي ويؤكد مخطط كهربية الدماغ التشخيص. قد تكون هناك حاجة إلجراء 

اختبارات أخرى مثل تصوير الجمجمة باألشعة السينية، والتصوير المقطعي المحوسب للدماغ الستبعاد األسباب الثانوية.
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ما الذي يمكن عمله للوقاية من الصرع؟

يمكن الوقاية من الصرع الثانوي عن طريق:

• الوقاية من إصابات الرأس 

• الحصول على رعاية مناسبة في مرحلة ما قبل الوالدة للحد من إصابة المواليد

• الوقاية من التهابات الدماغ بما في ذلك االلتهابات الطفيلية 

ما هي مضاعفات الصرع؟

إذا لم تتم السيطرة على النوبات المتكررة للصرع، فإنها قد تسبب تلًفا بالدماغ والوفاة. يمكن أن يشكِّل التعرُّض لنوبة في ظروف معينة خطرًا بشكل 

خاص. على سبيل المثال، األشخاص الذين يعانون من الصرع عرضة لخطر الغرق أثناء السباحة أو عرضة بشكل متزايد لخطر الحوادث أثناء القيادة 

بسبب فقدان الوعي أو السيطرة.

كيف يتم عالج الصرع؟

يعالج الصرع باألدوية المضادة للصرع مثل كاربامازيبين والفينيتوين. تؤخذ غالبية األدوية المضادة للصرع عن طريق الفم وعادًة ما يستمر استخدامها 

لسنوات عديدة. إذا كانت النوبات تحدث بسبب حالة كامنة بالدماغ قابلة لإلصالح، فيمكن اللجوء إلى الجراحة في بعض األحيان.

كيف تبدو أعراض الصرع في األوضاع اإلنسانية؟

في األوضاع اإلنسانية، يمكن اكتشاف األشخاص المصابين بالصرع من خالل الطرق التالية:

التشخيص المؤكد لنوبات الصرع 

نوبات تشنجية ناجمة عن إيقاف األدوية 

الحالة الصرعية 

استمرار العالج أمر بالغ األهمية لألشخاص الذين يعانون من الصرع. ومع ذلك، في حاالت األزمات، يعد وقف العالج أكثر شيوًعا مما يؤدي إلى زيادة 

معدالت النوبات. 

يتوفر العالج الفعال في السياق اإلنساني )انظر المخططين البيانيين 3.17 و3.18(. يجب اتخاذ خطوات لضمان استمرار تقديم الرعاية لألشخاص الذين 

يعانون من الصرع عن طريق توفير سبل الحصول على األدوية األساسية وتعزيز االلتزام بالعالج - وقد يشمل ذلك السماح ألحد األقارب بالحصول على 

األدوية إذا كان المريض غير قادر على االنتقال إلى العيادة )انظر دليل الرعاية الذاتية حول التعايش مع الصرع(.
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 فرز المرضى المصابين بحاالت شديدة من األمراض غير الُمعدية 

في األوضاع اإلنسانية

قد تكون المضاعفات والوفيات المتعلقة باألمراض غير الُمعدية أكثر انتشاًرا خالل مرحلة االستجابة األولية ألي أزمة، خاصًة خالل األسبوع األول. خالل 

هذه المرحلة يجب أن تركز عملية إدارة األمراض غير الُمعدية على عالج الحاالت المهددة للحياة. يمكن الوقاية من العديد من المضاعفات المرتبطة 

باألمراض غير الُمعدية إذا تم التعرف على األشخاص المرضى للغاية ومعالجتهم من خالل الفرز - فرز المرضى إلى مجموعات ذات أولوية حسب 

حاجتهم والموارد المتاحة. يتم إجراء الفرز لتحسين سالمة المرضى. في األوضاع اإلنسانية، يمكن أن تأتي إجراءات الفرز الشاملة والمستهلكة للوقت 

ن النتائج الصحية مباشرًة. بنتائج عكسية وقد تَُعرِّض سالمة المريض للخطر من خالل تحويل الموارد عن األنشطة التي يمكن أن تَُحسِّ

فرز المرضى المصابين بحاالت شديدة من األمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية

نظرة عامة

الفرز باستخدام مفهوم حروف الهجاء ABCDE )انظر الجدول 3.1(

 حاالت األمراض غير الُمعدية 

الطارئة

 األمراض غير الُمعدية الرئيسية 

 )غير الحادة(

األمراض غير الُمعدية األخرى وحاالت 

ليست من األمراض غير الُمعدية 

العالج الفوري واإلحالة الفورية
 العالج واإلحالة 

حسب االقتضاء

التقييم، العالج/اإلحالة، والمتابعة 

حسب االقتضاء

قد يبدو المرضى الذين يعانون من األمراض غير الُمعدية مصابين بحالة طارئة متعلقة بمرض غير ُمعدي، أو حالة متعلقة بمرض غير ُمعدي ولكنها 

ليست عبارة عن حالة طارئة، أو حالة حادة غير متعلقة بمرض غير ُمعدي ولكنها مع ذلك مهددة للحياة )مثل اإلنتان الدموي(. سيؤثر التمييز بين هذه 

االحتماالت على كيفية التعامل مع الحالة. يجب أن يكون الفرز قادًرا على اكتشاف المرضى المصابين بالحاالت الشديدة من األمراض غير الُمعدية ممن 

يعانون من "حاالت طارئة" مهددة للحياة وتتطلب عالًجا فوريًا وإحالة فورية. إذا لم يتم اكتشاف مثل هؤالء المرضى أو تم اكتشافهم متأخرًا، فقد ال 

يستجيبوا للعالج. ال توجد أي حاجة ُملحة لتقديم العالج الفوري لألنواع غير الرئيسية وغير الحادة من األمراض غير الُمعدية أو غيرها من األمراض غير 

الُمعدية مثل هشاشة العظام. من أجل إنقاذ األرواح، قد تكون هناك حاجة إلى عدم إعطاء األولوية لهذه الحاالت بشكل مؤقت وخاصًة في المرحلة 

 الحادة األولية من االستجابة لحاالت الطوارئ. 

فرز المرضى في األوضاع اإلنسانية

رعاية األشخاص المصابين باألمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية؛ اعتبارات هامة

المحتويات

27

29
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 يمكن دمجها الحًقا عندما تدخل االستجابة للطوارئ في مرحلة أكثر تنظيًما واستقراًرا. ليس من الممكن اكتشاف جميع حاالت 

األمراض غير الُمعدية الطارئة ومعالجتها في األوضاع اإلنسانية، على سبيل المثال تمدد الشريان األبهر.

أمثلة على حاالت األمراض غير الُمعدية الطارئة

المخطط البياني 3.5متالزمة الشريان التاجي الحادة 1

المخطط البياني 3.6قصور القلب الحاد 2

المخطط البياني 3.10ارتفاع ضغط الدم اإلسعافي 3

المخطط البياني 3.7السكتة الدماغية4

المخطط البياني 3.13الحماض الكيتوني الُسَكرّي 5

المخطط البياني 3.15الربو الحاد الشديد 6

المخطط البياني 3.16تفاقم شديد لمرض االنسداد الرئوي المزمن 7

المخطط البياني 3.18الحالة الصرعية 8

أمثلة على األمراض غير الُمعدية الرئيسية

المخطط البياني 3.3اعتالل شرايين القلب التاجية 1

المخطط البياني 3.4االعتالل الدماغي الوعائي 2

المخطط البياني 3.8مخاطر عالية لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 3

المخطط البياني 3.10ارتفاع ضغط الدم اإللحاحي بدون أعراض4

المخطط البياني 3.12داء الُسّكري )النوع 1( 5

المخطط البياني 3.11داء الُسّكري )النوع 2( 6

المخططان البيانيان 3.14 و3.16الربو الحاد/مرض االنسداد الرئوي المزمن 7

المخطط البياني 3.17الصرع 8

غير مدرج في PEN-Hأمراض الكلى 9

غير مدرج في PEN-Hالسرطان10

الهدف الرئيسي من الفرز هو بالتالي اكتشاف مجموعة )حوالي 7( من أكثر حاالت الطوارئ غير الُمعدية التي يمكن عالجها. فهو يتضمن 

أوالً أخذ تاريخ موجز لألعراض الرئيسية التي تميز الحاالت الطارئة تلك )الخطوة 1( ثم البحث عن العالمات الجسدية المذكورة أدناه 

)الخطوة 2 والجدول 3.1(. أثناء فرز المرضى المصابين بحاالت شديدة من األمراض غير الُمعدية، يمكن بسهولة تذكر السمات اإلكلينيكية 

الرئيسية التي يجب البحث عنها على أنها حروف الهجاء ABCDE )مجرى الهواء )A( - التنفس )B( - الدورة الدموية/ألم الصدر/الوعي/

التشنج )C( - الجفاف/العجز )D( والتََعرُّض )E( )انظر الجدول 3.1(. يسرد الجدول 3.1 فقط الحاالت الطارئة الشائعة لألمراض غير 

الُمعدية.

)ABCDE كيفية فرز المرضى المصابين باألمراض غير الُمعدية )باستخدام نهج حروف الهجاء

الخطوة 1:

تاريخ موجز للمشكلة الحالية يسرده المريض أو األسرة

هل يوجد ألم بالصدر؟ هل هناك ضيق في التنفس؟ الحمى.

التاريخ السابق لإلصابة باألمراض غير الُمعدية )مثل داء الُسّكري وارتفاع ضغط الدم(

الخطوة 

الثانية:

أ.(
مجرى الهواء - سالك؟ هل التنفس مصحوب بضوضاء؟ هل هناك صعوبة في التنفس؟ هل توجد أي 

إفرازات؟

ع الرئتينب.( التنفس - هل هناك أي ضائقة؟ معدل التنفس، حركات الصدر، تََسمُّ

ج.(

الوعي - منتبه، مستجيب للصوت، مستجيب لأللم، غير يستجيب

ع القلب الدورة الدموية - إعادة ملء الشعيرات الدموية، شحوب، ازرقاق، نبض، ضغط دم، تََسمُّ

التشنجات - عض اللسان، حركات توترية/رمعية

د
العجز - ضعف الوجه أو الذراعين أو الساقين، الشلل

الجفاف - جفاف الجلد، جفاف اللسان

التََعرُّض - درجة حرارة الجسم هـ

المدى الطبيعي للبالغين:

• معدل التنفس: 20-12 في الدقيقة

• وقت إعادة ملء الشعيرات الدموية: أقل من ثانيتين

• معدل النبض/القلب: 100-60/الدقيقة

• ضغط الدم: ضغط الدم االنقباضي 140-100 مم زئبقي

• مقياس تأكسج النبض: ٪97 ٪100- )إن وجد(

الخطوة 3:
قم بإجراء تشخيص بناًء على نتائج الفحص )الخطوة 2( والسمات اإلكلينيكية األخرى المدرجة في الجدول 3.1 واتخاذ 

إجراء فوري
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ترد في الجدول 1-3 أدناه السمات الرئيسية لحاالت األمراض غير الُمعدية الطارئة الشائعة التي تهدد الحياة ولكن القابلة للعالج الفوري. على سبيل 

المثال، إذا أوضح مريض أنه سبق له التعرض أللم شديد في الصدر وكان وقت الفحص مصابًا بضيق في التنفس، فمن المحتمل أنه يعاني من متالزمة 

الشريان التاجي الحادة. وبالمثل، إذا كان مريض يعاني من ضيق في التنفس ولديه ازرقاق، فيجب األخذ في االعتبار أنه قد يكون مصابًا بقصور القلب 

الحاد أو الربو الحاد الشديد/مرض االنسداد الرئوي المزمن. إذا كان شخص مصاب بداء الُسّكري يعاني من قصور في الوعي وحمى، فيجب استبعاد 

أنه قد يكون مصابًا بالحماض الكيتوني السكري المصحوب بإنتان دموي. في األوضاع اإلنسانية، غالبًا ما يتم اكتشاف الحاالت الطارئة الشائعة لألمراض 

غير الُمعدية بعد فوات األوان، ألن العاملين في مجال الصحة ليسوا مدربين على اكتشافها بشكل استباقي. تحتاج الحاالت الطارئة إلى عالج فوري في 

غضون دقائق.

يجب أيًضا عالج الحاالت المدرجة في قائمة األمراض غير الُمعدية الرئيسية من ناحية أخرى، ولكن يمكن القيام بذلك بعد االهتمام بحاالت الطوارئ. 

 الجدول 3.1 

السمات السريرية الرئيسية التي تساعد على التعرف على الحاالت الحادة لألمراض غير الُمعدية التي تهدد الحياة ولكن القابلة للعالج الفوري

PEN-H الجزء الثالث أ

رعاية األشخاص المصابين باألمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية؛ االعتبارات الهامة

تم تبسيط البروتوكوالت اإلكلينيكية الواردة في هذه الحزمة قدر اإلمكان مع مراعاة الحاجة إلى اتباع التوصيات القائمة على األدلة. ومع ذلك، في 

األوضاع اإلنسانية، قد ال يكون من الممكن تقديم الرعاية لألشخاص المصابين باألمراض غير الُمعدية تماًما كما هو موضح في هذه البروتوكوالت. فيما 

يلي اعتبارات مهمة تؤخذ في الحسبان أثناء التنفيذ.

يجب أن يكون إنقاذ األرواح األولوية القصوى. يمكن من خالل فرز الحاالت الشديدة من المرضى المصابين باألمراض غير الُمعدية إنقاذ األرواح 

وذلك عن طريق تشخيص الحاالت الطارئة من األمراض غير الُمعدية وتوفير عالج فوري في غضون دقائق.

قد تكون اإلحالة صعبة أو متأخرة. في هذه الحالة، يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة إلنقاذ األرواح، كما هو موضح في المخطط البياني 3.2. 

ينبغي بذل كل جهد ممكن الستخدام الموارد المتاحة، بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. على سبيل المثال، يجب إجراء تشخيص ارتفاع ضغط الدم 

باستخدام األسلوب المناسب وبعد إجراء قياسات متكررة لتجنب تشخيص األشخاص الطبيعيين بأنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم وزيادة عبء 

تقديم الخدمات )انظر المخطط البياني 3.9 بشأن ارتفاع ضغط الدم(.

يجب أن تستهدف الموارد المتاحة على وجه التحديد أولئك الذين يُحتََمل أن يستفيدوا أكثر. على سبيل المثال، باستخدام تقييم مخاطر القلب 

واألوعية الدموية )انظر المخطط البياني 3.8(، لتحديد األشخاص األكثر ُعرَضة لإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تسرد البروتوكوالت الواردة في هذه الحزمة الفحوصات األساسية المطلوبة لتشخيص األمراض غير الُمعدية الشائعة والتعامل معها. إذا كانت 

هذه الفحوصات غير متوفرة، فيجب إجراء التشخيص على أساس التاريخ الَمرَضي والسمات اإلكلينيكية وحدها.

قد ال تكون األدوية المحددة في البروتوكوالت متوفرة دائًما. في هذه الحالة، إلى أن يتم استئناف إمدادات الدواء، قد يتم استخدام دواء آخر 

يندرج ضمن نفس الفئة مؤقتًا. على سبيل المثال بيزوبرولول، وبروبرانولول، وميتوبرولول، وأتينولول وكارفيديلول كحاصرات بيتا؛ برافاستاتين، 

وفلوفاستاتين، وأتورفاستاتين، ولوفاستاتين كستاتينات إلخ...
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العالمات الجسدية الرئيسية السمات الرئيسية التي تأتي عليها الحالةالحالة

 متالزمة الشريان التاجي الحادة 

)انظر المخطط البياني 3.5(

ألم شديد في الصدر 

قد يكون هناك تعرق و/أو غثيان

ضغط الدم: طبيعي، أو منخفض، أو مرتفع

النبض: عدم انتظام دقات القلب

نظم القلب: منتظم أو غير منتظم

 قصور القلب الحاد 

)انظر المخطط البياني 3.6(

ضيق في التنفس

قد يكون هناك سعال وصفير 

صعوبة في االستلقاء ممدًدا

قد يكون هناك ازرقاق وَوَذَمٌة اِنِْطبَاِعيَّة بكلتا القدمين

ضغط الدم: طبيعي، أو منخفض، أو مرتفع، قد يرتفع ضغط الوريد 

الوداجي

النبض: عدم انتظام دقات القلب

نظم القلب: نظم ثالثي أو غير منتظم 

قد يكون هناك تضخم في القلب و/أو تضخم في الكبد

فرقعات قاعدية بكلتا الناحيتين

 ارتفاع ضغط الدم اإلسعافي 

)انظر المخطط البياني 3.10(

صداع شديد

عدم وضوح الرؤية

ألم في الصدر 

غثيان وتقيؤ

ضيق في التنفس

نوبات تشنجية

تغير حالة الوعي 

ارتفاع ضغط الدم

 سكتة دماغية 

)انظر المخطط البياني 3.7(

صعوبة في الكالم

ضعف في جانب واحد من الجسم 

تغير حالة الوعي 

صعوبة في الكالم

ضعف أو شلل األطراف

 في حال فقد الوعي، قد تكون هناك إفرازات 

تعرقل مجرى الهواء

 الحماض الكيتوني السكري

)انظر المخطط البياني 3.13(

قد يكون مصابًا بداء الُسكري

فقدان الوزن السريع

التبول المفرط

العطش

ألم البطن

تغير في الحالة العقلية صعوبة في التنفس

رائحة الفم كالفاكهة )بسبب األسيتون الخارج مع الزفير(

جفاف الجلد واللسان، انخفاض تورم الجلد

النبض: عدم انتظام دقات القلب

ضغط الدم: قد يكون منخفًضا

 نقص سكر الدم

)انظر المخطط البياني 3.7(

تََعرُّق

جوع

خفقان

ارتباك

دوخة

فقدان الوعي

اإلصابة بداء الُسّكري واالعتماد على األنسولين 

أو السلفونيل يوريا

تغير في الحالة العقلية أو فقد الوعي

ارتعاش

قد تحدث إصابة بنوبات تشنجية 

الربو الحاد الشديد أو مرض االنسداد الرئوي 

 المزمن

)انظر المخطط البياني 3.15(

صفير وسعال

اإلصابة بالربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن

قد يكون هناك ازرقاق

قد يحدث تغير للحالة العقلية

ارتفاع درجة الحرارة إذا كانت العدوى ثانوية

عدم القدرة على التحدث بجمل كاملة، ضيق في التنفس

غطائط في كلتا الرئتين )إذا كان الصدر صامتًا شديًدا للغاية(

 الحالة الصرعية 

)انظر المخطط البياني 3.18(

النوبات التشنجية

إمكانية حدوث إصابة سابقة بالصرع

فاقد للوعي

حركات توترية رمعية باألطراف     

قد يكون هناك َزبَد في الفم والبول

قد تكون هناك إفرازات في مجرى الهواء

دوخةالسكتة الدماغية

تعرُّق

ارتباك

تغير في الحالة العقلية

 جلد شاحب وبارد، 

إعادة ملء الشعيرات الدموية < 3 ثواني

النبض: عدم انتظام دقات القلب

ضغط الدم: منخفض

ارتفاع في درجة الحرارة إذا كانت السكتة الدماغية ناتجة عن اإلنتان الدموي
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الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

 نظرة عامة 

من هم األشخاص المعرضون للخطر؟

II. األشخاص المعرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدمويةI. األشخاص المؤكد تشخيص إصابتهم بأمراض القلب واألوعية الدموية

من هم األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة بالفيروس؟

هناك فئتان من األفراد األكثر عرضة لإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن غيرهم، بما في ذلك:

I. األشخاص المؤكد تشخيص إصابتهم بأمراض القلب واألوعية الدموية

II. األشخاص المعرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

I. األشخاص المؤكد تشخيص إصابتهم بأمراض القلب واألوعية الدموية

األشخاص المؤكد تشخيص إصابتهم بأمراض القلب واألوعية الدموية معرضون بشكل كبير جًدا لخطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 

يشمل األفراد المندرجون ضمن هذه الفئة أولئك الذين يعانون من اعتالل شرايين القلب التاجية )أولئك الذين سبقت لهم اإلصابة باحتشاء عضلة 

القلب أو مرض نقص التروية القلبية أو أولئك الذين خضعوا لعملية استرجاع التروية الدموية في الشرايين التاجية( أو االعتالل الدماغي الوعائي )أولئك 

الذين سبقت لهم اإلصابة بالسكتة الدماغية أو نوبات نقص التروية العابرة أو ممن هم في مرحلة ما بعد استئصال باطنة الشريان السباتي(. 

 تُعرَف الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى األشخاص الذين يعانون من اعتالل شرايين القلب التاجية المؤكد أو 

االعتالل الدماغي الوعائي المؤكد بالوقاية الثانوية. )انظر المخطط البياني 3.1(

II. األشخاص المعرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

هؤالء هم األشخاص الذين يعانون من واحد أو أكثر من عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، 

وفرط شحوم الدم، واستخدام التبغ، واستخدام الكحوليات بشكل ضار، وقلة النشاط البدني، والوزن الزائد، ووجود تاريخ عائلي لإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية المبكرة. 

 تُعرَف الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية األولى لدى األشخاص المعرضين بشكل كبير لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

بالوقاية األولية. )انظر المخطط البياني 3.8(.

أمراض القلب واألوعية الدموية
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 المخطط البياني 3.1 

الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى األشخاص المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية

 الخطوة األولى

تََعرَّف

يتم التشخيص بناًء على التاريخ الَمرَضي الذي يقدمه المريض و/أو أحد أفراد األسرة. يجب البحث عن تاريخ سابق ألي من األمور 

التالية

دخول المستشفى بسبب أزمة قلبية أو سكتة دماغية ومتابعة العالج

عالج الذبحة الصدرية/نوبة نقص التروية الدماغية العابرة

عملية مجازة الشريان التاجي من خالل جراحة تحويل مسار الشريان التاجي بأوعية دموية سليمة/ تدخالت الشريان 

التاجي عن طريق الجلد/ تثبيت الدعامات/ جراحة الشريان السباتي

تاريخ اإلصابة بضيق في التنفس، ألم الصدر عند بذل المجهود و/أو استخدام أقراص نترات التي تؤخذ تحت 

اللسان 

تاريخ اإلصابة بارتفاع ضغط الدم و/أو داء الُسّكري.

بطاقات التشخيص، قد يتوفر تخطيط كهربية القلب للتحقق من التشخيص وتقديم العالج

 الخطوة الثانية

افحص

قياس ضغط الدم

وذمة اِنِْطبَاِعيَّة بالكاحلين 

ع القلب )المعدل، اإليقاع، اللغط( والرئتان )الخشخشة( تََسمُّ

فحص نسبة الجلوكوز في الدم

 الخطوة الثالثة

عالِج

يمكن أن توفر بطاقات الخروج من المستشفى وبطاقات التشخيص، إن وجدت، معلومات عن األدوية التي يتناولها المريض بشكل 

 روتيني. يمكن أن يستمر استخدام هذه األدوية 

إذا تمكن األشخاص من الحصول عليها. 

بالنسبة لآلخرين الذين يوجد لديهم تشخيص مؤكد إلصابتهم باعتالل شرايين القلب التاجية المؤكد أو االعتالل الدماغي الوعائي 

المؤكد، يجب تقديم العالج بالعقاقير.

العالج بالعقاقير العتالل شرايين القلب التاجية )انظر المخطط البياني 3.3(

العالج بالعقاقير لالعتالل الدماغي الوعائي )انظر المخطط البياني 3.4( 

أهداف العالج:       

 ضبط جرعات العقاقير الخافضة لضغط الدم حسبما يتم تحملها للوصول إلى 

ضغط دم انقباضي أقل من 130 مم زئبقي في العيادة )انظر الجدول 3.2(.

 بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من داء الُسّكري، يجب السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم 

)انظر المخطط البياني 3.11، 3.12(

 الخطوة الرابعة

أِحل

قم بإحالة الفئات التالية من األشخاص الذين يعانون من اعتالل شرايين القلب التاجية و/أو االعتالل الدماغي الوعائي لمزيد من الفحوصات والرعاية المتقدمة:

ألم بالصدر أو ألم بالصدر شديد غير خاضع للسيطرة يوحي بوجود إصابة بنوبة قلبية 

أعراض نوبة نقص تروية عابرة أو سكتة دماغية جديدة

خفقان، تفاقم ضيق التنفس، وتورم القدمين بسبب قصور القلب 

ارتفاع ضغط الدم اإللحاحي بدون أعراض وضغط الدم اإلسعافي

إذا لم تكن اإلحالة ممكنة، فراجع المخطط البياني 3.2 لمعرفة اإلجراءات المؤقتة قصيرة األجل

إذا كان المريض يحمل نصيحة باإلمداد بأدوية لالستمرار في استخدام نفس األدويةنقطة الممارسة

إذا كان ذلك متاًحا، فقم بإعادة صرف األدوية المعتادة للمريض

 حسب التوفر، يمكن استخدام بيزوبرولول، أو ميتوبرولول، أو أتينولول، أو كارفيديلول 

كحاصرات بيتا

 حسب التوفر، يمكن استخدام سيمفاستاتين، أو برافاستاتين، أو فلوفاستاتين، أو أتورفاستاتين 

أو لوفاستاتين كستاتينات

PEN-H الجزء الثالث ب



35

 الجدول 3.2 

األدوية المستخدمة للوقاية األولية والثانوية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية

جرعة المداومة اليومية األثر الرئيسي/اآلثار الرئيسيةالعقار

100 مجممضادات الصفيحات الدموية، تُعطى مرة واحدة في اليومحمض األسيتيل ساليسيليك

12.5 مجم - 50 مجمثيازيد، يخفض ضغط الدم، يُعطى مرة واحدة في اليومهيدروكلوروثيازيد

2.5 مجم - 5 مجممثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين، يخفض ضغط الدم، ويُعطى مرة واحدة في اليومإناالبريل

10 مجم - 40 مجممثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين، يخفض ضغط الدم، ويُعطى مرة واحدة في اليومليزينوبريل

2.5 مجم - 20 مجممثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين، يخفض ضغط الدم، يُعطى في جرعة أو جرعتين متساويتين راميبريل

25 مجم 100- مجم ُمْحِصر  مستقبالت أنجيوتنسين، يخفض ضغط الدم، يُعطى مرة واحدة في اليوم لوسارتان 

5 مجم - 10 مجمُمْحِصر  قناة الكالسيوم، يخفض ضغط الدم، يُعطى مرة واحدة في اليومأملوديبين

30 مجم - 60 مجم ُمْحِصر  قناة الكالسيوم، يخفض ضغط الدم، يُعطى مرة واحدة في اليومنيفيديبين )ممتد المفعول(

1.25 مجم - 20 مجمحاصرات بيتا، يخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، يُعطى مرة واحدة في اليوم بيزوبرولول

25 مجم - 300 مجمحاصرات بيتا، يخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، يُعطى مرة واحدة في اليومميتوبرولول )ممتد المفعول(

50 مجم 100- مجم حاصرات بيتا، يخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، يُعطى مرة واحدة في اليومأتينولول

20 مجم - 80 مجمحاصرات بيتا، يخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، يُعطى مرة واحدة في اليومكارفيديلول)ممتد المفعول(

5 مجم - 40 مجمالستاتين، يخفض الكوليسترول، يُعطى مرة واحدة في اليوم سيمفاستاتين

10 مجم - 60 مجمالستاتين، يخفض الكوليسترول، يُعطى مرة واحدة في اليوملوفاستاتين )ُممتد المفعول(

10 مجم - 80 مجمالستاتين، يخفض الكوليسترول، يُعطى مرة واحدة في اليومبرافاستاتين

20 مجم - 80 مجمالستاتين، يخفض الكوليسترول، يُعطى مرة واحدة في اليومفلوفاستاتين )ممتد المفعول(

10 مجم - 80 مجمالستاتين، يخفض الكوليسترول، يُعطى مرة واحدة في اليومأتورفاستاتين

PEN-H الجزء الثالث ب



36

 المخطط البياني 3.2 

التدابير المؤقتة عندما تكون إحالة المرضى المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية غير ممكنة

قد ال تكون اإلحالة ممكنة خاصًة في مرحلة االستجابة الحادة لألزمات اإلنسانية.

عندما تكون إحالة المرضى المصابين بأمراض حادة )راجع الخطوة 4 من المخطط البياني 3.1( غير ممكنة، فيمكن اتخاذ اإلجراءات المؤقتة التالية كتدابير قصيرة األجل:

في حال كان المريض ال يتنفس، فضعه في وضعية نصف جالس، وإذا كان يعاني من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، فارفع طرف السرير من ناحية قدمه

ضع أنبوبًا وريديًا 

أِمد المريض باألكسجين عن طريق قناع بمقدار من 6 إلى 10 لترات/دقيقة

 )SPO2( راقب مستوى الوعي، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة، ومعدل التنفس، وكمية البول، ومستوى تشبع األكسجين بالدم

امنع الشفط إذا كان المريض شبه فاقد للوعي أو غير واعي، عن طريق وضع المريض في وضعية اإلفاقة )انظر الشكل أدناه(

إذا كان المريض غير قادر على تناول السوائل عن طريق الفم، فقم بإعطائه السوائل الوريدية. المتطلبات التقريبية للبالغين هي

• ماء 30-25 مل/كجم/يوم 

• البوتاسيوم، والصوديوم، والكلوريد 1 مليمول/كجم/يوم و

• الجلوكوز 100-50 جم/يوم للحد من فرط كيتونات المخمصة

بالنسبة لجرعة المداومة الروتينية وحدها، ِصف لمريض يبلغ وزنه 70 كجم حوالي 2 - 2.5 لتر لمدة 24 ساعة باستخدام مزيج من المحاليل الوريدية التالية:

• كلوريد الصوديوم 0.9٪ 

• كلوريد الصوديوم 0.18 ٪ في جلوكوز 4٪

• جلوكوز 5٪ 

• كلوريد الصوديوم ٪0.18 في الجلوكوز ٪4 + البوتاسيوم )2G / 27 مليمول، تركيز 0.2٪(

إلى أن يتم إنشاء روابط اإلحالة، يجب تقديم الرعاية الواردة في المخططات البيانية لكل منها على النحو التالي:

ألم بالصدر أو ألم بالصدر شديد غير خاضع للسيطرة يوحي بوجود إصابة بنوبة قلبية )انظر المخطط البياني 3.5(

أعراض نوبة نقص تروية عابرة أو سكتة دماغية جديدة )انظر المخطط البياني3.7(

خفقان، وتفاقم ضيق التنفس، وتورم القدمين بسبب قصور القلب )انظر المخطط البياني 3.6(

ارتفاع ضغط الدم اإللحاحي بدون أعراض وضغط الدم اإلسعافي )انظر المخطط البياني 3.10(
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وضعية اإلفاقة

 المخطط البياني 3.2 

التدابير المؤقتة عندما تكون إحالة المرضى المصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية غير ممكنة )تابع(
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 المخطط البياني 3.3

العالج بالعقاقير لحاالت اعتالل شرايين القلب التاجية المؤكدة

العالج بالعقاقير العتالل شرايين القلب التاجية

 )نظرة عامة( )انظر الجدولين 3.2 و3.4(

مثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين 

)ACEI(

حاصرات بيتا

العقاقير المضادة للذبحة الصدريةالسيطرة على داء الُسكّريالستاتيناتمضادات الصفيحات الدمويةالسيطرة على ضغط الدم

مثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين )ACEI(: إناالبريل أو أي مثبط آخر من مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين )ACEI( يستخدمه المريض. إذا 

كان المريض ال يستطيع تحمل مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين )ACEI(، فيمكن تقديم أحد حاصرات مستقبالت األنجيوتنسين. 

حاصرات بيتا: بيزوبرولول )أو ميتوبرولول أو كارفيديلول( لمدة 12 شهرًا على األقل، بعد أي نوبة قلبية.

السيطرة على ضغط الدم: يجب السيطرة على ضغط الدم باستخدام مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين )ACEI( و/أو حاصرات بيتا إذا كان مستوى 

ضغط الدم أعلى من 140/90 مم زئبقي. 

العقاقير المضادة للصفيحات الدموية: حمض األسيتيل الساليسيليك يوميًا في حالة عدم وجود موانع لالستعمال )مثل الحساسية تجاه حمض األسيتيل 

الساليسيليك، والقرحة الهضمية(.

الستاتينات: سيمفاستاتين أو أتورفاستاتين. ال تعد مراقبة مستويات الكوليسترول في الدم ضرورية.

السيطرة على داء الُسكّري: إذا كانت نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام < 7 مليمول/لتر على الرغم من اتباع المريض نظام غذائي لداء الُسّكري، فإن 

الميتفورمين و/أو األنسولين مناسبان لالستخدام.

 األدوية المضادة للذبحة الصدرية للوقاية من نوبات 

  ألم الصدر وعالجها: بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية المستقرة، يجب تقديم نترات قصير المفعول. 

 يتم استخدام النترات قصير المفعول )نترات الجليسريل( مباشرًة قبل بذل المجهود. 

قد تحدث آثار جانبية مثل االحمرار، والصداع، واإلحساس بالدوار. يُنّصح المريض بالجلوس إذا شعر بدوار. يمكن تكرار الجرعة بعد خمس دقائق إذا 

استمر ألم الصدر. للوقاية من نوبات الذبحة الصدرية المتكررة، يجب معايرة جرعة األدوية )حاصرات بيتا و/أو حاصرات قنوات الكالسيوم( مقابل 

له. األعراض لدى الشخص حتى الحد األقصى المسموح به من الجرعة الذي يمكنه تحمُّ
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السيطرة على ضغط الدم  إذا كان ضغط الدم أعلى من 140/90 مم زئبقي: 

• بالنسبة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاًما أو أكثر، أو من أصل أفريقي أو كاريبي في أي عمر، يجب تقديم أملوديبين أو هيدروكلوروثيازيد. إذا 

لم يتحقق ضغط الدم المستهدف، فيمكن إضافة إناالبريل أو حاصرات مستقبالت األنجيوتنسين.

• بالنسبة لألشخاص الذين ليسوا من أصل أفريقي أو كاريبي والذين تقل أعمارهم عن 55 عاًما، فيجب إعطاء إناالبريل أو حاصرات مستقبالت 

األنجيوتنسين.

الستاتينات: يمكن تقديم سيمفاستاتين أو أتورفاستاتين )أو ستاتين آخر( ما لم يكن هناك مانع الستعماله. 

العقاقير المضادة للصفيحات الدموية: يمكن تقديم حمض األسيتيل الساليسيليك )75 مجم - 100 مجم يوميًا( في حالة عدم وجود موانع لالستعمال 

لة  )مثل الحساسية تجاه حمض األسيتيل الساليسيليك، والقرحة الهضمية(. إذا كان المريض يستخدم بالفعل كلوبيدوغريل 75 ملغ يوميًا أو جرعة ُمعدَّ

المفعول من عقار ديبيريدامول 200 ملغ مرتين يوميًا، فيمكن االستمرار في تقديم نفس هذه األدوية إذا كانت متاحة.

السيطرة على داء الُسكّري: إذا كانت نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام < 7 مليمول/لتر على الرغم من اتباع المريض نظام غذائي لداء السكري، 

فيمكن تقديم الميتفورمين و/أو األنسولين حسب االقتضاء )انظر المخططين البيانيين 3.10،3.11(

 المخطط البياني 3.4

العالج بالعقاقير لحاالت االعتالل الدماغي الوعائي المؤكدة

العالج بالعقاقير لحاالت االعتالل الدماغي الوعائي

نظرة عامة )انظر الجدولين 3.2 و3.4( 

السيطرة على داء الُسكّريمضادات الصفيحات الدمويةالستاتيناتالسيطرة على ضغط الدم

االعتالل الدماغي الوعائي والرجفان األذيني في األوضاع اإلنسانيةنقطة الممارسة

بالنسبة للمرضى الذين سبقت لهم اإلصابة بنوبة نقص تروية عابرة أو سكتة دماغية ممن يعانون من الرجفان 

األذيني، يلزم منع تخثر الدم على المدى الطويل للوقاية من السكتات الدماغية. 

ومع ذلك، في األوضاع اإلنسانية، من غير الممكن عادًة مراقبة تخثر الدم بأمان. في مثل هذه الظروف، أو في حالة 

عدم توفر مضادات التخثر التي تؤخذ عن طريق الفم، فيجب النظر في استخدام العالج بحمض أسيتيل الساليسيليك.

النصيحة السلوكية العتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائينقطة الممارسة

تسهم عوامل الخطر السلوكية مثل التدخين، واستخدام الكحوليات بشكل ضار، وقلة النشاط البدني، واتباع نظام 

غذائي غير الصحي في زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. يوفر تعديلها آلية مهمة للتأثير على 

النوبات القلبية والسكتات الدماغية المتكررة )انظر المخططين البيانيين 3.19 و3.20(.

في األوضاع اإلنسانية، قد يكون االلتزام الصارم بالسلوكيات الصحية أمرًا صعبًا، على الرغم من ذلك، يجب تقديم 

النصح والمشورة للمرضى المصابين بأمراض اعتالل شرايين القلب التاجية أو االعتالل الدماغي الوعائي )انظر 

المخططين البيانيين 3.19 و3.20(.
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 المخطط البياني 3.5

متالزمة الشريان التاجي الحادة

متالزمة الشريان التاجي الحادة 

أِحل )حاالت الطوارئ(عالِجافحصتََعرَّف

 الخطوة األولى

تََعرَّف

• يظهر كل من احتشاء عضلة القلب والذبحة الصدرية غير المستقرة )متالزمة الشريان التاجي الحادة( في صورة آالم في الصدر 

• فرِّق بين الذبحة الصدرية المستقرة واألسباب األخرى أللم الصدر )انظر الجدول 3.3(

• ألم الصدر خلف الَقّص، و/أو الغثيان، و/أو التقيؤ، و/أو التعرق، و/أو ضيق التنفس، و/أو اإلغماء هي أعراض توحي بوجود إصابة باحتشاء عضلة القلب

• استفسر عن التاريخ الَمرَضي لإلصابة بألم الصدر، ومدى وجود عوامل خطر لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية، ودخول المستشفى 

 الخطوة الثانية

افحص

ع معدل ضربات القلب، والنظمن والرئتين  • افحص ضغط الدم، وتسمَّ

• إن أمكن، قم بإجراء تخطيط كهربية القلب )ECG( ذي الـ 12 قطبًا في وضع الراحة. يجب أن ال يؤدي تسجيل تخطيط كهربية القلب إلى تأخير النقل إلى المستشفى.

 الخطوة الثالثة

عالِج

• ثالثي نترات الجليسيرين الذي يؤخذ تحت اللسان 

• مورفين 10 مجم عن طريق الحقن تحت الجلد أو في العضل كل أربع ساعات إذا لزم األمر

• حمض األسيتيل ساليسيليك 300 مجم كجرعة أولية عالية واحدة )إذا لم يكن قد أصيب المريض في السابق بحساسية تجاه األسبرين(

 الخطوة الرابعة

أِحل
انقل المريض إلى المستشفى كحالة طارئة لدخول العناية المركزة. إذا أمكن، قم بإدخال قسطرة وريدية في المريض قبل نقله.

إذا تأخر نقل المريض إلى المستشفى، فقّدم له الرعاية المؤقتة )انظر المخطط البياني 3.2(نقطة الممارسة

• باإلضافة إلى ذلك، اعمل على تخفيف ألم الصدر لديه باستخدام المورفين 10 مجم الذي يُعطى عن طريق الحقن تحت الجلد أو في العضل 

 • إذا استمر ألم الصدر )وإذا كان ضغط الدم االنقباضي أعلى من 120 مم زئبقي(، فيجب إعطاء المريض إيزوسوربيد ثنائي النترات )قرص 5 مجم( أو ثالثي نترات الجليسيرين، تحت اللسان 

)قرص 0.5 مجم(. في حالة الضرورة، كرر ذلك حتى جرعتين خالل 15-10 دقيقة 

• إذا كان المريض يعاني من ضيق شديد في التنفس )مالمح قصور القلب الحاد(، فأعطه فوروسيميد 40 مجم عن طريق الوريد )انظر المخطط البياني 3.6(.
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خصائص ألم الصدرالجدول 3.3

الذبحة الصدرية المستقرة مالمح ألم الصدر 

متالزمة الشريان التاجي الحادة )احتشاء عضلة القلب أو الذبحة الصدرية 

األلم العضلي الهيكلي غير المستقرة( *

في أي مكان في الصدرخلف الَقّص عادًة وسط الصدر )خلف الَقّص( موضعه 

يمكن أن يشبه األلم الذبحة الصدرية المستقرة، ولكن قد يكون أكثر شدة أو يبدو األلم وكأنه ألم ِضيْق، ثَِقلن انقباض طبيعته 

تقدميًا أكثر وغالبًا ال يرتبط بالتمارين أو يُحفز من خاللها

مؤلم

خفيف إلى شديد شديد انزعاج أو ألم الشّدة 

متغير يستمر ألكثر من 15 دقيقة 5 - 10 دقائقالمدة 

يبدأ مع المجهودعالقته بالمجهود 

يزول مع الراحة

مرتبط بحركة الجسم واألطرافال عالقة له بالمجهود، موجود أثناء الراحة

 قد ينتشر إلى الذراعين، العنق، الفك، البطن العلوياالنتشار 

 

عادًة ال ينتشر قد ينتشر إلى الذراعين، العنق، الفك، البطن العلوي

يوحي الغثيان، والتقيؤ أو تعرق، والدوار، والخفقان )اإلحساس بضجة في األعراض المصاحبة 

القلب( بوجود إصابة باحتشاء عضلة القلب 

قد يتفاقم مع الحركة

تغير في نمط الذبحة الصدرية المستقرة و/أو تفاقم األعراض يستجيب لثالثي نترات الجلسرين الذي يؤخذ تحت اللسان مالمح أخرى 

ال توجد استجابة أو استجابة غير مكتملة لثالثي نترات الجلسرين

قد يختلف حسب وضعية الجسم

*قد تكون األعراض غير نمطية لدى النساء، أو كبار السن، أو مرضى الُسّكري. قد يسبب االسترواح الصدري أيًضا ألًما شديًدا في الصدر.
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 المخطط البياني 3.6

قصور القلب

 قصور القلب؛ اإلدارة

أِحل )الحاالت العاجلة(عالِجافحصتََعرَّف

 الخطوة األولى

تََعرَّف

التاريخ الَمرَضي: 

• التعب وضيق التنفس )عند بذل المجهود، و/أو أثناء الراحة، و/أو االستلقاء ممدًدا(

• تورم الكاحل

• الذبحة الصدرية )إذا كان المريض يعاني من اعتالل شرايين القلب التاجية(

• سبق اإلصابة بأمراض القلب، أو السكتة الدماغية، أو ارتفاع ضغط الدم، أو داء الُسّكري

 الخطوة الثانية

افحص

• وذمة انطباعية بالكاحل، 

• معدل النبض والنظم )قد يكون سريًعا وغير منتظم(

• ضغط الدم

• الضغط الوريدي الوداجي )قد يرتفع(/إيالم محسوس بالكبد

ع القلب )النظم واللغط( • تََسمُّ

ع الرئتين )الخشخشة( • تََسمُّ

 الخطوة الثالثة

عالِج

قصور القلب الحاد

• يمكن إعطاء عقار فوروسيميد عبر الوريد )حقن بطيء في الوريد 40-20 مجم. إذا لزم األمر كرر الجرعة 20 - 40 مجم على مدار 

ساعتين. )إذا لم يكن فوروسيميد متوفرًا، فيمكن استخدام مستحضر يؤخذ عن طريق الفم(.

• السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وعالج األمراض المصاحبة األخرى

• مراقبة الوزن وكمية البول 

• مراقبة وظائف الكلى )إن أمكن(

قصور القلب المزمن

• إعطاء مدر للبول )إذا كان المريض بالفعل يأخذ مدًرا للبول، فيمكن النظر في إعطائه جرعة أعلى إذا تفاقمت األعراض/العالمات 

لديه(

• السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وداء الُسّكري، وعالج األمراض المصاحبة األخرى

• مراقبة الوزن وكمية البول

 الخطوة الرابعة

أِحل

قم بإجراء إحالة من أجل: 

 • الفحوصات )تخطيط كهربية القلب )ECG(، ببتيد البالزما المدر للصوديوم، تخطيط صدى القلب 

 وغيرها( 

• مزيد من التقييم/العالج: مثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين وغيره من العالجات حسب االقتضاء

مدرات البول لعالج قصور القلب:نقطة الممارسة

• فوروسيميد - جرعة أولية 40 مجم يوميًا في الصباح؛ جرعة المداومة، 40-20 مجم يوميًا؛ لقصور القلب الحاد، يمكن إعطاء حقن 

بطيء في الوريد 40-20 مجم. إذا لزم األمر كرر الجرعة 20 مجم على مدار ساعتين. )إذا لم يكن فوروسيميد متوفرًا، فيمكن استخدام 

مستحضر يؤخذ عن طريق الفم(.

• هيدروكلوروثيازيد- 25 مجم يوميًا في الصباح يمكن زيادتها إلى 50 مجم إذا لزم األمر

• السبيرونوالكتون - )إذا كان المريض يستخدمه بالفعل، فيمكنه االستمرار فيه. يتم تضمينه في مجموعة أدوات الطوارئ الصحية 

المشتركة بين الوكاالت(
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 المخطط البياني 3.7

نوبة نقص التروية العابرة )TIA( والسكتة الدماغية 

نوبة نقص التروية العابرة )TIA( أو السكتة الدماغية

أِحل )حاالت الطوارئ(عالِجافحصتََعرَّف

 الخطوة األولى

تََعرَّف

قد تكون األعراض

 • المعاناة فجأة من ضعف أو خدر بجانب واحد من الجسم، 

 أو أحد األطراف، 

• صعوبة مفاجئة في التحدث أو الفهم 

• اضطراب مفاجئ في الرؤية

• صداع شديد غير عادي مفاجئ

• دوخة مفاجئة أو عدم ثبات المشية

• اختالل الوعي

 • استفسر عن تاريخ اإلصابة بداء الُسّكري، وارتفاع ضغط الدم، 

وإدمان الكحول/المخدرات 

 • استبعد إصابة الرأس، والصرع، وتسمم الحمل المفرط، والجرعة الزائدة، 

ولدغة الثعابين

 الخطوة الثانية

افحص

• مستوى الوعي

• درجة الحرارة وتصلب الرقبة )الستبعاد التهاب السحايا(

• ضغط الدم )الستبعاد حالة ارتفاع ضغط الدم اإلسعافي؛ انظر المخطط البياني 3.10(

• نسبة الجلوكوز في الدم )الستبعاد نقص السكر في الدم أو الُحَماض الكيتوني الُسّكري؛ انظر المخطط البياني 3.13(

 الخطوة الثالثة

عالِج/أِحل

إذا كان المريض فاقًدا للوعي 

• فضعه في وضعية اإلفاقة الجانبية )انظر المخطط البياني 3.2(

• حافظ على مجرى الهواء )سلِك مجرى الهواء واشفط اإلفرازات(

إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم >= 2.8 مليمول/لتر، فيجب معالجة نقص السكر في الدم 

 • إذا كان المريض واعيًا وقادًرا على الشرب، فيجب إعطاؤه 30-20 غلوكوز مخلوط في الماء، 

أو كوب واحد من عصير الفاكهة، أو العسل، أو مشروب يحتوي على السكر. 

 • إذا كان المريض فاقًدا للوعي/غير قادر على الشرب، فيجب إعطاؤه الجلوكاغون 1 مجم في العضل، 

إذا لم تحدث استجابة في خالل 10 دقائق فيجب إعطاؤه جلوكوز في الوريد.

 • يمكن إعطاء 50 مل من محلول الجلوكوز، ٪20 أو 25 مل من محلول الجلوكوز عبر الوريد،

 ٪50 في أحد األوردة الكبيرة من خالل إبرة قياس كبيرة؛ 

الحذر مطلوب ألن محلول الجلوكوز في هذه التركيزات يكون ُمَهيًِّجا، خاصًة إذا حدث انصباب دموي.

إذا كان التشخيص يشتبه في حدوث نوبة نقص تروية عابرة )أعراض وعالمات عصبية تزول خالل 24 ساعة(، فيجب إعطاء المريض حمض األسيتيل 

ساليسيليك )300 مجم(، ما لم يكن هناك موانع لالستعمال )على سبيل المثال، حساسية تجاه األسبرين(، قم بإحالة المريض فوًرا ألجل تقييمه من 

ِقبل اختصاصي وتقديم العالج له.

إذا كان التشخيص يشتبه في اإلصابة بسكتة دماغية، فيجب إعطاء المريض حمض األسيتيل الساليسيليك )300 مجم(، ما لم يكن هناك موانع 

لالستعمال )مثل حساسية تجاه األسبرين(، ونقله إلى المستشفى على الفور إلجراء مزيد من التقييم وتقديم العالج له.

إذا كان هناك تأخير في اإلحالة، فيجب تقديم الرعاية المؤقتة كما هو مبين في المخطط البياني 3.2
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 المخطط البياني 3.8 

الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى األشخاص المعرضين بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

نظرة عامة

 تحديد األشخاص المعرضين بشكل كبير لخطر اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية )انظر أدناه(

 السيطرة على ارتفاع ضغط الدم 

)انظر المخطط البياني 3.9(
السيطرة على داء الُسكّري )انظر المخططين البيانيين 3.11، 3.12(

تحسين ضغط الدم

تقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وتقليلها

الوقاية من مضاعفات مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

تحسين السكر في الدم

تقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وتقليلها

الوقاية من المضاعفات 

د األشخاص المعرضين بشكل كبير لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية  َحدِّ

 في األوضاع اإلنسانية، سيقابل العاملون في مجال الصحة أشخاًصا معرضين بشكل كبير لمخاطر 

 اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. األشخاص المعرضون بشكل كبير لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

لديهم واحد أو أكثر من عوامل الخطر التالية:

مرض اعتالل شرايين القلب التاجية )انظر المخطط البياني 3.3(

مرض االعتالل الدماغي الوعائي )انظر المخطط البياني 3.4(

عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

• ارتفاع ضغط الدم 

• داء السكري

• ارتفاع نسبة الدهون في الدم 

• زيادة الوزن/السمنة

• استخدام التبغ، استخدام الكحوليات بشكل ضار، قلة النشاط البدني

• مرض الكلى المزمن

• تاريخ عائلي لإلصابة باألمراض القلب واألوعية الدموية المبكرة

في الغالب تتكتل عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وداء الُسّكري مًعا وتمارس تأثيرًا تآزريًا على مخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية. لذلك ينبغي السيطرة على عوامل الخطر مًعا باستخدام نهج متكامل. وهذا ما يُعرَف أيضا باسم نهج مخاطر كلي. يمكن 

تقييم المخاطر الكلية باستخدام مخططات المخاطر. يكتشف تقييم المخاطر األشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ممن لديهم مخاطر متوسطة إلى 

مرتفعة والذين هم أكثر عرضة لإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. إنهم بحاجة الى العالج بالعقاقير لمنع وقوع مثل هذه األحداث. يساهم 

تقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية أيًضا في إدارة الموارد النادرة بمزيد من الكفاءة من خالل توجيهها إلى مرضى ارتفاع ضغط الدم 

الذين يحتاجون إليها أكثر )مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم المعرضين بشكل أكبر لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية(.
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 المخطط البياني 3.9

ارتفاع ضغط الدم 

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

)نظرة عامة(

التشخيص:

تسجيل التاريخ الَمرَضي

إجراء فحص بدني

إجراء فحوصات

استخدام نهج المخاطر الكلية

تقييم مدى الضرر الذي لحق بالعضو المستهدف
تقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

وتقليلها
إجراء إحالة للمريض إذا لزم األمرتحسين ضغط الدم

 الخطوة األولى

تََعرَّف

حدد الفئات التالية من المصابين بارتفاع ضغط الدم: 

• المرضى الذين تم سابًقا تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم )تحت السيطرة أو خارج عن السيطرة( مع أو بدون معلومات طبية موثقة 

• ارتفاع ضغط الدم لدى شخص مصاب بأعراض )صداع، دوار( أو عند الفحص الَعرَِضي

 الخطوة الثانية

اسأل/افحص

• اسأل عن مدى استخدام المريض للتبغ والكحول، ومدى وجود إصابات بداء الُسّكري، وأمراض القلب واألوعية الدموية المبكرة في األسرة 

• سّجل التاريخ الَمرَضي لإلصابة بالذبحة الصدرية، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، ونوبات نقص التروية العابرة، وقصور القلب، وداء الُسّكري، ومرض الكلى المزمن )إذا كان تاريخ اإلصابة بتلك األمراض إيجابيًا، فراجع المخطط البياني 3.3 )اعتالل شرايين القلب التاجية(، 

والمخطط البياني 3.4 )االعتالل الدماغي الوعائي(، والمخططين البيانيين 3.11، 3.12 )داء الُسّكري(.

• قم بقياس ضغط الدم في وضع الراحة )انظر أدناه المربع 3.3( 

• قم بفحص أي مالمح إكلينيكية لقصور القلب )الوذمة االنطباعية، وضغط الوريد الوداجي المرتفع، ونَظْم الراكض، والفرقعات القاعدية(

 الخطوة الثالثة

أتِح الوصول

الفحوصات األساسية )إن أمكن(

• تحليل البول

• نسبة الجلوكوز في الدم )إن لم يكن ممكًنا، فيمكن قياس نسبة الجلوكوز عن طريق البول باستخدام شرائط االختبار(

• الكرياتينين في مصل الدم أو اليوريا في الدم

• الدهون في الدم، على األقل الكوليسترول الكلي

• تخطيط كهربية القلب

تقييم الضرر الذي لحق بالعضو المستهدف )انظر أدناه المربع 3.1( 

تقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية )انظر أدناه المربع 3.2(
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 الخطوة الرابعة

عالِج

تقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ؛يُوَصى باستخدام عقار الستاتين للوقاية األولية من أمراض القلب واألوعية الدموية لألشخاص 

الذين كانوا معرضين بنسبة ٪10 أو أكثر خالل 10 سنوات لخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. في األوضاع اإلنسانية، حيث قد ال تكون 

الستاتينات متاحة مجانًا، يجب تقديم الستاتينات لألشخاص الذين كانوا معرضين على األقل بنسبة ٪20 أو أكثر خالل 10 سنوات لخطر اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية. 

اطلب المشورة بشأن السلوكيات الصحية التي يجب اتباعها )انظر المخططين البيانيين 3.19 و3.20(

قم بتحسين ضغط الدم )انظر الجدولين 3.2 و3.4(

  أعِط األدوية الخافضة لضغط الدم على الفور إذا كان ضغط الدم االنقباضي يبلغ 180 مم زئبقي و/أو ضغط الدم االنبساطي يبلغ

110 مم زئبقي 

أعِط األدوية الخافضة لضغط الدم إذا كان ضغط الدم االنقباضي يبلغ 160 مم زئبقي و/أو ضغط الدم االنبساطي يبلغ 100 مم زئبقي 

)مؤكد بقياسين على األقل في أيام منفصلة(

يُنَصح باستخدام األدوية الخافضة لضغط الدم إذا كان ضغط الدم االنقباضي يبلغ 140 مم زئبقي و/أو ضغط 

الدم االنبساطي يبلغ 90 مم زئبقي وفي أي مما يلي:

• وجود مخاطر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية لمدة 10 سنوات بنسبة أكبر من 20 ٪

• وجود أضرار لحقت بالعضو المستهدف )مثل اعتالل الشبكية، تضخم البطين األيسر(

• مرض الكلى

• إصابة مؤكدة بمرض بالقلب واألوعية الدموية )انظر المخططين البيانيين 3.3، 3.4(

• داء الُسّكري )انظر المخططين البيانيين 3.11، 3.12(

اختر أحد األدوية الخافضة لضغط الدم كما هو موضح أدناه. انظر الجدولين 3.2 و3.4 للتعرف على قائمة باألدوية الخافضة 

لضغط الدم. )في حالة توفر الدواء الذي كان يتناوله المريض، فيمكن وصف نفس الدواء له(.

اختيار أحد األدوية الخافضة لضغط الدم

أقل من 55 عاًما
أكثر من 55 عاًما

أصل العائلة أفريقي أو كاريبي )جميع األعمار(

)II حاصرات مستقبالت األنجيوتنسين( ACEIحاصرات قناة الكالسيوم

إذا كان خاضًعا للسيطرة، فيمكن إضافة مدر للبول شبيه بثيازيد ACEI /ARB إذا لم يكن خاضًعا للسيطرة، فيمكن إضافة أحد حاصرات قناة الكالسيوم المدرة للبول الشبيهة بثيازيد

استهدف الوصول بضغط الدم إلى أقل من 140/90
استهدف الوصول بضغط الدم إلى أقل من 140/90

في كبار السن )أكبر من 80 سنة( استهدف الوصول بضغط الدم إلى أقل من 150/90 

 الخطوة الخامسة

أِحل

معايير اإلحالة

• عندما يكون ذلك ممكنا، ينبغي إحالة ما يلي لمزيد من التقييم والعالج. 

• إذا كان ضغط الدم االنقباضي أعلى من 180 وضغط الدم االنبساطي أعلى من 110 )إذا لم يكن باإلمكان إجراء إحالة للمريض، فيمكن معالجته 

باألدوية الخافضة لضغط الدم المتاحة(

• عندما يكون ذلك ممكًنا، يُرجى إجراء إحالة للمريض في اليوم نفسه إذا كان ضغط الدم أعلى من 180/120 مم زئبقي مصحوبًا بأعراض مهددة 

للحياة مثل بدء نوبات جديدة من االرتباك، أو ألم الصدر، أو عالمات قصور القلب، أو إصابة حادة بالكلية، أو عدم وضوح الرؤية )عالمات نزيف في 

شبكية العين أو وذمة حليمية(

• وجود أضرار لحقت بالعضو المستهدف )إذا لم يكن باإلمكان إجراء إحالة للمريض، فيمكن عالج ارتفاع ضغط الدم لديه 

باستخدام األدوية الخافضة لضغط الدم المتاحة(

• ارتفاع ضغط الدم الثانوي المشتبه به

• ضغط الدم المقاوم )غير الخاضع للسيطرة حتى مع استخدام ثالثة أنواع من األدوية الخافضة لضغط الدم(

• إذا لم تكن اإلحالة ممكنة، فيجب أن يستمر العالج أعاله حتى يتم تأسيس روابط اإلحالة
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 المربع 3.1 

تقييم الضرر الذي لحق بالعضو المستهدف

 األضرار التي تلحق بالعضو المستهدف:

• تضخم البطين األيسر )تخطيط كهربية القلب(

• اعتالل شرايين القلب التاجية )التاريخ الَمرَضي، تخطيط كهربية القلب(

• االعتالل الدماغي الوعائي )التاريخ الَمرَضي(

• مرض الكلى )ألبومين البول، الكرياتينين في مصل الدم(

• اعتالل الشبكية )فحص قاع العين(

 تظهر األضرار التي تلحق بالعضو المستهدف في شكل تضخم في البطين األيسر، أو اعتالل شرايين القلب التاجية، أو االعتالل الدماغي الوعائي،

 أو أمراض الكلى، أو اعتالل الشبكية. 

من خالل تخطيط كهربية القلب، من الممكن تحديد تضخم البطين األيسر ومرض نقص التروية القلبية. يتم تشخيص اعتالل الشبكية الناجم عن 

ارتفاع ضغط الدم عن طريق فحص القاع البصري للعين الكتشاف اعتالل الشبكية الناجم عن ارتفاع ضغط الدم. 

يشير وجود البروتين في البول إلى أن هناك ضرًرا بالكلى، لكنه ال يميز بين مرض الكلى الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم )الثانوي( وضرر الكلى 

الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم )األساسي(. يتكون االختبار من غمس شريط االختبار، الذي يتم تشريبه بالمواد الكيميائية التي تتفاعل مع 

البروتين، في عينة بول. بعد 30 إلى 60 ثانية )أو وفًقا لتعليمات الشركة المصنعة(، تتم قراءة الشريط إلى جانب الكود اللوني المرفق. يمكن أن 

تساعد قياسات اليوريا والكرياتينين، التي تعكس وظائف الكلى، في استبعاد أمراض الكلى كسبب ثانوي الرتفاع ضغط الدم.

 

 المربع 3.2 

تقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

قبل تطبيق مخطط مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية لتقدير مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية لمدة 10 سنوات، 

المعلومات التالية ضرورية )انظر الرابط أدناه إلى مخططات مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية(

• وجود إصابة بداء الُسّكري من عدمه؛ شخص يستخدم األنسولين أو عقاقير خفض السكر في الدم التي تؤخذ عن طريق الفم، أو لديه تركيز 

جلوكوز في البالزما أثناء الصيام فوق 7.0 مليمول/لتر )126 مجم/ديسيلتر(. يمكن استخدام اختبار الجلوكوز في البول للكشف عن داء الُسّكري 

إذا كان فحص نسبة الجلوكوز في الدم غير ممكن. فحص الدم ضروري لتأكيد التشخيص.

• النوع االجتماعي

• مدخن أو غير مدخن؛ جميع المدخنين الحاليين وأولئك الذين يتركون التدخين قبل أقل من عام يعتبرون مدخنين بالنسبة لتقييم مخاطر 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

• العمر

• ضغط الدم االنقباضي 

• إجمالي الكوليسترول في الدم؛ إذا تعذر قياس مستوى الكوليسترول في الدم بسبب قيود الموارد، فاستخدم 5.2 مليمول/لتر كمستوى 

للكوليسترول.

األشخاص الذين يعانون من اعتالل شرايين القلب التاجية )انظر المخطط البياني 3.3(، واالعتالل الدماغي الوعائي )انظر المخطط البياني 3.4( 

وداء الُسّكري )انظر المخططين البيانيين 3.11، 3.12( وأمراض الكلى معرضون بشكل كبير لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. 

الحظ أن خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية قد يكون أعلى مما هو موضح في المخططات في ظل ما يلي:

• تلقي المريض العالج باألدوية الخافضة لضغط الدم فعليًا

• السمنة )بما في ذلك السمنة المركزية(

• وجود تاريخ عائلي لإلصابة باعتالل شرايين القلب التاجية أو السكتة الدماغية المبكرة في أقارب الدرجة األولى )ذكور > 55 سنة، إناث > 65 

سنة(

 

مخططات منظمة الصحة العالمية لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية: نماذج منقحة لتقدير المخاطر في 21 منطقة عالمية منشور على 

اإلنترنت: 2 سبتمبر 2019. مجموعة عمل منظمة الصحة العالمية المعنية بمخططات مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية؛ مجلة الصحة 

Lancet Global Health( https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X)19(30318-3/fulltext( العالمية النسيت
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 المربع 3.3 

استخدم األسلوب الصحيح لقياس ضغط الدم

نقطة الممارسة قياس ضغط الدم اليدوي

استخدم األسلوب الصحيح لقياس ضغط الدم 

• يجب أن يجلس الشخص هادئًا لمدة خمس دقائق على األقل.

• يجب سند ظهر المريض بواسطة الكرسي.

• اسند الذراع على مستوى القلب كما هو مبين في الشكل أعاله.

ة ثلثي طول الذراع ويغطيه، مع وضع الكيس فوق الشريان العضدي. • يجب أن يطّوق كيس هواء الُكفَّ

ة لتضغط بما يقرب من 30 مم زئبقي أكبر من الضغط االنقباضي، كما هو مقدر من اختفاء النبض في الشريان العضدي عن  • قم بنفخ الُكفَّ

طريق الجس. 

• ضع السماعة الطبية برفق فوق الشريان العضدي.

ة ببطء بمعدل 2 - 3 مم زئبقي لكل نبضة. غ الُكفَّ • فَرِّ

• يكون الضغط االنقباضي مساويًا للضغط الذي يمكن عنده أوالً جس النبض العضدي أو للضغط الذي يُسمع عنده النبض أوالً بالتسمع )مرحلة كوروتكوف 1(.

• نظرًا ألن الكفة تكون ُمفرَّغة أسفل الضغط االنقباضي، يجب االستمرار في سماع النبض إلى أن يحدث كتم صوت مفاجئ )المرحلة 4( يتبعه اختفاء الصوت 

)المرحلة 5(.

• في كل زيارة، خذ في المتوسط قرائتين على األقل لضغط الدم بفاصل بضع دقائق بينهما.

• إذا اختلفت القراءتان األولتان بأكثر من 10 مم زئبقي، أو إذا كانت القراءات األولية مرتفعة، فاسمح للشخص بالجلوس هادئًا لمدة خمس دقائق ثم خذ عدة 

قراءات حتى ال يكون هناك تفاوت بين القراءات المتتالية بأكثر من 10 مم زئبقي
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متابعة المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم:

تكون المتابعة في البداية مرة واحدة في غضون أسبوعين. 

 حالما يتم السيطرة على ضغط الدم، يمكن رؤية األشخاص المعرضين بشكل منخفض لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

مرة واحدة في 3 أشهر.

يجب رؤية أولئك المعرضين بشكل متوسط/كبير لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية على نحو أكثر تكراًرا.

 الجدول 3.4

األدوية )قائمة 24 لمنظمة الصحة العالمية الخاصة باألدوية األساسية( لعالج أمراض القلب واألوعية الدموية

الجرعة اليوميةالعقار

300 مجم - 325 مجماألسبيرين

12.5 مجم - 50 مجمهيدروكلوروثيازيد

2.5 مجم - 5 مجمإناالبريل 

25 مجم - 100 مجملوسارتان

5 مجم - 10 مجم أملوديبين

1.25 مجم - 20 مجمبيزوبرولول*

5 مجم - 40 مجمسيمفاستاتين**

100 مجمحمض األسيتيل ساليسيليك

0.5 مجم - 1 مجمثالثي نترات الجليسيرين )يؤخذ تحت اللسان(

 2.5 مجم 5- مجم يؤخذ تحت اللسان إيزوسوربيد ثنائي النترات

 20 مجم- 240 مجم يؤخذ عن طريق الفم

20 مجم - 80 مجمفوروسيميد

200-100 مجمسبيرونوالكتون

 *ميتوبرولول، أتينولول، كارفيديلول هي أيًضا حاصرات بيتا 

**برافاستاتين، فلوفاستاتين، أتورفاستاتين ولوفاستاتين هي أيًضا ستاتينات

موانع االستعمال

• استخدام حاصرات بيتا؛ تاريخ اإلصابة بالربو، مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن، إحصار القلب.

• استخدام حاصرات قنوات الكالسيوم؛ تاريخ اإلصابة بقصور القلب

• استخدام مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين؛ الحمل
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 المخطط البياني 3.10

ارتفاع ضغط الدم اإللحاحي بدون أعراض وضغط الدم اإلسعافي

 الخطوة األولى

تََعرَّف

المرضى الذين يعانون من حاالت ارتفاع ضغط الدم اإلسعافي ممن لحقت أضرار حادة بالعضو المستهدف لديهم: على سبيل المثال 

قصور القلب الحاد، أو احتشاء عضلة القلب الحاد، أو الذبحة الصدرية غير المستقرة، أو الفشل الكلوي الحاد، أو السكتة الدماغية 

الحادة، أو اعتالل الدماغ الناجم عن ارتفاع ضغط الدم، أو أزمة ارتفاع ضغط الدم الناتجة عن استخدام الكوكايين، أو األمفيتامينات، أو 

عن طريق التوقف المفاجئ عن استخدام العقاقير المثبطة لتأثير العصب الودي.

ابحث عن 

• ألم في الصدر يوحي بوجود إصابة بمرض نقص التروية القلبية أو احتشاء عضلة القلب

• آالم بالظهر توحي بوجود إصابة بتسلخ األبهر

• ضيق في التنفس يوحي بوجود إصابة بقصور القلب الحاد

• نوبات تشنجية، واضطرابات بصرية، وتغير في مستوى الوعي توحي بوجود إصابة بالتهاب الدماغ الناجم عن ارتفاع ضغط الدم

• شلل أو اضطراب في الكالم يوحي بوجود إصابة بالسكتة الدماغية

 الخطوة الثانية

َشخِّص

قم قياس ضغط الدم في وضع الراحة )انظر المربع 3.3(. 

ارتفاع ضغط الدم اإلسعافي: ضغط الدم االنقباضي أعلى من 180 مم زئبقي أو ضغط الدم االنبساطي أعلى من 120 مم زئبقي مع وجود ضرر بالعضو المستهدف.

ارتفاع ضغط الدم اإللحاحي بدون أعراض: ضغط الدم االنقباضي أعلى من 180 مم زئبقي أو ضغط الدم االنبساطي أعلى من 120 مم زئبقي لدى شخص مستقر بطريقة أخرى دون دليل على وجود ضرر حاد بالعضو المستهدف.

 الخطوة الثالثة

عالِج

ارتفاع ضغط الدم اإللحاحي بدون أعراض

كثّف العالج باألدوية الخافضة لضغط الدم التي تؤخذ عن طريق الفم لخفض ضغط الدم إلى 160/100 في 48-24 ساعة. تجنب 

اإلفراط في العالج القوي المكثف

ارتفاع ضغط الدم اإلسعافي 

يتم تضمين هيدراالزين في مجموعة أدوات الطوارئ الصحية المشتركة بين الوكاالت لعالج حاالت ارتفاع ضغط الدم.

يتكرر حقن هيدراالزين 5 - 10 مجم في العضل حسب الضرورة كل ساعتين أو كتسريب في الوريد )مبدئيًا 200 ميكروجرام/دقيقة؛ 

جرعة مداومة 150-50 ميكروجرام/دقيقة(. 

 خفض ضغط الدم بنحو ٪20 في ساعة واحدة 

ثم تدريجيا إلى 160/100 مم زئبقي في غضون الساعات الست التالية.

 الخطوة الرابعة

أِحل

يتطلب المرضى الذين يعانون من حاالت ارتفاع ضغط الدم إحالة عاجلة لتلقي العالج في أماكن العناية المركزة.

إذا تأخرت اإلحالة: انظر المخطط البياني 3.2 نقطة الممارسة

قم بخفض ضغط الدم بنحو ٪20 في ساعة واحدة ثم تدريجيًا إلى 160/100 مم زئبقي خالل الساعات الست التالية. 

عالِج ضغط الدم كما هو مبين في المخطط البياني 3.9 حتى يتم تأسيس روابط اإلحالة
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داء السكري

 تََعرَّف على

)األعراض(
افحص

 افحص نسبة الجلوكوز في الدم

لتأكيد التشخيص 

عالج مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

سيطر على نسبة الجلوكوز في الدم 

 المخطط البياني 3.11

داء الُسّكري - النوع 2

 الخطوة األولى

تََعرَّف

• تم تشخيصه سابًقا

• ال توجد أعراض

• فقدان الوزن مع زيادة الشهية 

• زيادة العطش

• التبول أكثر من المعتاد

• اسأل عن تاريخ استخدام التبغ

• التاريخ العائلي لإلصابة بداء الُسّكري

• حاالت العدوى المتكررة

 الخطوة الثانية

افحص

• قم بقياس ضغط الدم، والنبض، والطول، والوزن

ع القلب والرئتين  • تََسمَّ

• قم بتقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية )انظر المربع 3.2(

• ابحث عن المضاعفات )انظر المربع 3.4( 

• افحص القدمين بحثًا عن أي فقدان لإلحساس )انظر المربع 3.5(

• اسأل عن أعراض نقص السكر في الدم )انظر الجدول 3.6(

• ابحث عن عالمات الحماض الكيتوني وأعراضه )انظر الجدول 3.6(

 الخطوة الثالثة

افحص

• ألْبوِمين البول

• الكرياتينين في مصل الدم/الشوارد )إن أمكن(

• الجلوكوز في الدم أثناء الصيام أو الجلوكوز العشوائي في الدم )يتم تشخيص اإلصابة بداء الُسّكري إذا كانت مستوى الجلوكوز في 

الدم أثناء الصيام ≤ 7 مليمول/لتر )126 مجم/ديسيلتر( أو مستوى الجلوكوز العشوائي في الدم ≤ 11.1- مليمول/لتر )200 مجم/

ديسيلتر(

•الهيموغلوبين السكري "HbA1c" )إن أمكن(

• مستوى الدهون )إن أمكن(

• تخطيط كهربية القلب )إن أمكن(

السيطرة على داء الُسكّري
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 الخطوة الرابعة

عالِج

 يمكن استخدام مثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين 

إذا كان ضغط الدم يبلغ 140/80 مم زئبقي

 يمكن استخدام الستاتين مع األشخاص الذين كانوا معرضين بنسبة ٪10 أو أكثر خالل 10 سنوات لخطر اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية 

 السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم )انظر المربع 3 .6(

 • الميتفورمين )يمكن إضافته إذا كان الجلوكوز في الدم غير خاضع للسيطرة من خالل النظام الغذائي، 

انظر الجدول 3.7(

•السلفونيل يوريا )يمكن إضافته في حالة كانت السيطرة على الجلوكوز في الدم غير كافية أو في حالة وجود مانع 

الستعمال الميتفورمين.)انظر الجدول 3.7(

وإذا كانت السيطرة على الجلوكوز في الدم ضعيفة، فيمكن النظر في استخدام األنسولين )انظر الجدول 3.8(. بشكل عام، هذه 

هي األحوال التي يجب فيها أخذ إعطاء األنسولين في االعتبار: إذا كان اختبار الهيموغلوبين الغليكوزيالتي A1c أكبر من ٪11 أو 

إذا كان المريض يأخذ الجرعة القصوى من األدوية التي تؤخذ عن طريق الفم وأعلى من المستهدف - وجود أعراض أو دليل على 

األيْض الَهْدِمي )كثرة التبول، كثرة العطش، فقدان الوزن(-داء الُسّكري من النوع 1 هو احتمال-العدوى، الجراحة، المرض الشديد، 

الحمل، المرضى الذين يعانون من قصور حاد في وظائف الكلى أو قصور القلب، اليرقان أو قصور الكبد

 الخطوة الخامسة

أِحل

معايير اإلحالة:

• غيبوبة ُسَكر الُحَماض الكيتوني؛

• غيبوبة فرط األسمولية؛ 

• حاالت العدوى الشديدة؛ 

• اإلصابات؛ 

• المضاعفات الحادة مثل احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، والغرغرينا؛

• مضاعفات داء الُسّكري؛ االعتالل الُكلوي، اعتالل الشبكية، االعتالل العصبي

نقاط الممارسة

 المربع 3.4 

د مضاعفات داء الُسّكري حدِّ

• مضاعفات القدم )انظر المربع 3.5(

• نقص السكر في الدم )انظر الجدول 3.6(

• اعتالل شرايين القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي )انظر المخططين البيانيين 3.3 و3.4(

• الُحَماض الكيتوني )انظر الجدول 3.6(

• مرض الكلى المزمن؛ االعتالل العصبي؛ أمراض األوعية الدموية الطرفية؛ مرض العين السكري )اعتالل الشبكية(  

 المربع 3.5 

حدد مشاكل القدم السكرية في أقرب وقت ممكن

تقديم النصائح بشأن نظافة القدم، وقص األظافر، وارتداء األحذية المناسبة. توعية المريض أمر هام. 

قم بتقييم القدمين المعرضتين للخطر )إحساس وخز اإلبر، إدراك االهتزاز من خالل شوكة رنانة بقدرة 128 هرتز(، إحساس بالضغط خيط أحادي الشعاع 10 

جم في الجانب األخمصي البعيد من كال اإلصبعين الكبيرين بالقدمين والمفاصل المشطية وتقييم ردود الفعل في الكاحل.( أولئك الذين يعانون مما يلي 

معرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بمشاكل القدم السكري.

• االعتالل العصبي 

• نقص تروية األطراف )النبض المحيطي ضعيف أو غائب( 

ه؛ اعتالل مفصل شاركو*؛ عدوى و/أو التهاب؛ تقرُّح  • الثََفن؛ تشوُّ

ابدأ العالج بالمضادات الحيوية للعدوى المشتبهة في القدم السكري في أقرب وقت ممكن. إذا كان ذلك ممكًنا، فخذ مزارع وعينات قبل بدء العالج بالمضادات 

الحيوية وقم بإجراء إحالة إلى المستشفى.

يجب القيام بفحص بصري للقدمين في كل زيارة إذا كان هناك اعتالل عصبي محيطي. يوصى بفحص واحد للقدم على األقل سنويًا لآلخرين.

**اعتالل مفصل شاركو: تآكل المفاصل الحاملة للوزن وتشوها بسبب فقدان اإلحساس 
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 المربع 3.6 

مراقبة مستوى الجلوكوز في الدم ومستويات الجلوكوز في الدم المستهدفة*: 

جلوكوز البالزما أثناء الصيام 7-5 مليمول/لتر عند االستيقاظ 

• جلوكوز البالزما 8-5 مليمول/لتر قبل الوجبات في أوقات أخرى من اليوم

• جلوكوز البالزما 9-5 مليمول/لتر على األقل، بعد ساعتين من تناول الطعام 

• هدف الهيموغلوبين السكري "HbA1c" >8٪ )الصيام ليس ضروريًا ولكن تكلفة االختبار مرتفعة(

تحقق من وجود الكيتونات إذا كان مستوى السكر في الدم < 14 مليمول، وإذا كانت الكيتونات < 1.0 فستكون هناك حاجة إلى إجراء إحالة. في 

األوضاع اإلنسانية، يمكن مراقبة نسبة السكر في الدم باستخدام أحد أجهزة قياس السكر في الدم،  وشرائط االختبار، وجهاز الوخز )انظر اإلطار 

 .)3.8

قد يحتاج األشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 الذين يأخذون عدة حقن إلى فحص مستوى السكر في الدم على األقل قبل الوجبات 

وعند النوم. االختبارات اليومية ليست ضرورية لألشخاص الذين يعانون من داء الُسّكري من النوع 2 الخاضع للسيطرة بشكل جيد. إذا كان 

الشخص المصاب بداء السكري من النوع 2 يستخدم السلفونيل يوريا أو األنسولين أو ال يحقق مستويات السكر في الدم المستهدفة، فقد يكون 

من الضروري إجراء اختبار يومي للجلوكوز في الدم.

* تم تعديل مستويات الجلوكوز في الدم المستهدفة حسب األوضاع اإلنسانية

 المربع 3.7

تقديم المشورة والنصيحة )انظر المخططين البيانيين 3.19 و3.20( بشأن الرعاية الذاتية 

قم بتهيئة النظام الغذائي وممارسة النشاط البدني بانتظام حسب ظروف األوضاع الطارئة

• تقليل استهالك السعرات الحرارية للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة

• اختر األغذية منخفضة الدالة السكرية 

• استبدل الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة

• تجنب الدهون المتحولة

• استهالك كميات كبيرة من األلياف الغذائية 

• تجنب السكريات المضافة

• التوقف عن استخدام التبغ واستخدام الكحوليات بشكل ضار 

قم بتقديم المشورة بشأن الرعاية الذاتية لداء الُسكّري

يجب على المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن تقليل الوزن عن طريق الحد من تناول الطعام.

أعِط األفضلية لألغذية منخفضة الدالة السكرية )مثل الفول، والعدس، والشوفان، والفواكه غير المحالة( كمصدر للكربوهيدرات 

في نظامهم الغذائي

 إذا كنت تأخذ األنسولين، فتجنب تفويت الوجبات )حيث قد ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم( و

احمل معك الحلويات. 

قم بفحص مستويات الجلوكوز في الدم، وضغط الدم، والبول بشكل منتظم

يجب فحص العينين بحثًا عن أي أمراض في العين )اعتالل الشبكية السكري( في وقت التشخيص وعلى األقل كل سنتين بعد ذلك

عليك بالعناية اليومية بقدميك.

• تجنب المشي حافي القدمين أو بدون جوارب

• غسل القدمين في ماء فاتر وتجفيفهما جيًدا خاصًة بين أصابع القدم

• ال تجرح الثفن "الجسأة" أو مسمار القدم، وال تستخدم المواد الكيميائية عليهما

 • افحص قدميك كل يوم وإذا كانت هناك أي عدوى )مناطق حمراء، أو دافئة، أو مؤلمة، 

أو إصابة، فاطلب المساعدة الطبية( 
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 المربع 3.8

كيفية اختبار مستوى الجلوكوز في الدم باستخدام جهاز قياس السكر في الدم

• اشرح للمريض ما ستفعله. 

• اغسل يديك وارتِد قفازات. 

• أدخل شريط اختبار الجلوكوز في جهاز قياس السكر في الدم. 

• قم بتنظيف طرف اإلصبع بمسحة تحتوي على الكحول واتركه حتى يجف. 

• قم بوخز جانب اإلصبع بإبرة )واخزة(. 

• اضغط برفق على اإلصبع حتى تتشكل قطرة من الدم. 

• المس حافة شريط االختبار وامسكها وضع عليها قطرة الدم. 

• بعد بضع ثواٍن، سيعرض جهاز قياس السكر في الدم مستوى السكر في الدم على الشاشة. 

• سّجل النتيجة وأبلغ المريض بها.

• اتخذ اإلجراءات الالزمة إذا كانت النتائج غير طبيعية. 

• تخلص من جميع المعدات المستخدمة بأمان وفًقا لقواعد السالمة.

 الجدول 3.5

مقارنة بين داء الُسّكري من النوع 1 وداء الُسّكري من النوع 2

داء الُسكّري من النوع 2داء الُسكّري من النوع 1

• اضطراب المناعة الذاتية

• غالبًا ما يتم تشخيصه في الطفولة

• في حوالي ٪5 من المصابين بداء الُسّكري يكون وزن الجسم طبيعيًا

• غالبًا ما يكون مقترنًا بارتفاع في الكيتونات عند التشخيص

• العالج باألنسولين ضروري

• مقاوم لألنسولين

• يتم تشخيصه عادًة بعد عمر الـ 30

• يمثل غالبية المصابين بداء الُسّكري 

• ًعادًة يعاني المريض من زيادة الوزن أو السمنة

• غالبًا ما يكون مقترنًا بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

• يُعالَج عادًة بدون عقاقير أو باألقراص

• يُْعطَى األنسولين إذا كانت السيطرة بالعقاقير ضعيفة

كيفية اختبار نسبة الجلوكوز في الدم باستخدام جهاز قياس السكر

 الخطوة 1: اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون 

 وجففهما جيًدا أو إذا كنت تستخدم مسحة تحتوي على الكحول، 

فتأكد من أن المنطقة قد جفت قبل إجراء االختبار.

 الخطوة 2: َجهِّز 

إبرة نظيفة أو واخزة

الخطوة 3: ضع جانب إصبعك ملتصًقا 

باإلبرة/الواخزة

الخطوة 4: تأكد من أن قطرة الدم كافية للحصول 

على قراءة دقيقة. ال تلمس الشريط؛ فقط دع قطرة 

الدم تسقط عليه.

الخطوة 5: أوقف النزف عن طريق الضغط 

على طرف اإلصبع باستخدام كرة قطن نظيفة 

أو ضمادة شاش.
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 المخطط البياني 3.12

داء الُسّكري - النوع 1

 الخطوة األولى

تََعرَّف

• تم تشخيصه سابًقا على أنه داء الُسّكري من النوع 1                                                                           

• فقدان سريع للوزن مع زيادة الشهية

• زيادة العطش وتبوُّل أكثر من المعتاد

• تغيرات في الرؤية وتعب

• تَرَاكُم الِكيْتونات )انظر الجدول 3.6(

• العمر عند بدء ظهور المرض أقل من 50 عاًما

• مؤشر كتلة الجسم أقل من 25 كجم/م2

• التاريخ الشخصي و/و العائلي لإلصابة بأمراض المناعة الذاتية

• حالة التدخين 

 الخطوة الثانية

افحص

• ِقس ضغط الدم                                                                     

ع القلب والرئتين  • تََسمَّ

• قم بتقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية )انظر المربع 3.2(

• مالمح نقص السكر في الدم )انظر الجدول 3.6(

• ابحث عن الُحماض الكيتوني )انظر المربع 3.6(

• ابحث عن المضاعفات )انظر المربع 3.4( 

• افحص القدمين بحثًا عن أي فقدان لإلحساس 

 الخطوة الثالثة

افحص

• ألْبوِمين البول

• الكرياتينين في مصل الدم )إن أمكن(

• الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، أو الجلوكوز العشوائي في الدم، أو الهيموغلوبين السكري "HbA1c" )يتم تشخيص اإلصابة بداء 

الُسّكري إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ≤7 مليمول/لتر )126 مجم/ديسيلتر( أو مستوى الجلوكوز العشوائي في الدم 

)HbA1c < 6.5" 11.1 مليمول/لتر )200 مجم/ديسيلتر أو الهيموغلوبين السكري≥

• مستوى الدهون )إن أمكن(

 الخطوة الرابعة

عالِج

 • استمر على نظام األنسولين )انظر المربع 3.9(. يوصى باستخدام نظام 

األنسولين القاعدي متعدد الَحْقن اليومي(

• مستوى الجلوكوز في الدم المستهدف )انظر المربع 3.6(

 • مثبط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين إذا كان 

ضغط الدم ≤ 140/80 مم زئبقي

• الستاتين إذا قد كان المريض معرًضا بنسبة ٪10 أو أكثر خالل 10 سنوات لخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية

• تقديم المشورة )انظر المخططين البيانيين 3.19 و3.20( والنصيحة بشأن الرعاية الذاتية )المربع 3.7(

• عالج نقص السكر في الدم )انظر المربع 3.10(

• الكشف عن الُحماض الكيتوني )المخطط البياني 3.13(

• تحديات السيطرة على الحالة )المربع 3.11(

• المتابعة )المربع 3.12(

 الخطوة الخامسة

أِحل

معايير اإلحالة: 

• الغيبوبة الكيتونية / انظر المخطط البياني 3.13(

 • المضاعفات الحادة مثل احتشاء عضلة القلب، السكتة الدماغية، 

الغرغرينا )انظر المخططين البيانيين 3.5، 3.7( 

• مضاعفات داء السكري؛ االعتالل الكلوي، اعتالل الشبكية، االعتالل العصبي؛

• نقص السكر في الدم المتكرر

• غيبوبة فرط األسمولية؛  

• حاالت العدوى الشديدة؛  

• اإلصابات الجسدية.

)إذا لم يكن باإلمكان السيطرة على مستوى الجلوكوز في الدم، فقم بإدارة اإلماهة، وعالج حاالت العدوى، والمضاعفات األخرى كما هو 

موضح في المخططات البيانية(
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نقاط الممارسة

 المربع 3.9

أنظمة األنسولين      

هناك ثالثة أنواع أساسية من نظام األنسولين لداء السكري من النوع 1. 

• أنظمة حقن األنسولين القاعدية-اليومية المتعددة: ُحقن األنسولين قصير المفعول أو األنسولين سريع المفعول قبل الوجبات، جنبًا إلى جنب 

مع واحد أو أكثر من الحقن اليومية المنفصلة من األنسولين متوسط المفعول أو األنسولين طويل المفعول.

 • عدة حقن لألنسولين )3-1( يومًيا: حقن األنسولين قصير المفعول أو 

األنسولين سريع المفعول الممزوج باألنسولين متوسط المفعول.

• التسريب المستمر لألنسولين تحت الجلد )العالج بمضخة األنسولين(: عادًة ما يكون األنسولين سريع المفعول أو األنسولين قصير المفعول.

 المربع 3.11

تحديات السيطرة على داء السكري من النوع 1 

• السيطرة على داء السكري من النوع 1 في األوضاع اإلنسانية أمر صعب.

• األنسولين ضروري ويتم تضمينه في مجموعة أدوات الطوارئ الصحية المشتركة بين الوكاالت 

• من المهم ضمان حصول مرضى السكري من النوع 1 على األنسولين في أسرع وقت وبشكل عاجل )انظر الجدول 3.8(

• تعد المحافظة على المستويات الطبيعية للسكر في الدم مع استخدام األنسولين ضرورية لمنع المضاعفات )أمراض القلب واألوعية الدموية، 

واعتالل الكلى السكري، االعتالل الكلوي، واالعتالل العصبي(.

• يحتاج المرضى إلى دعم لتعديل جرعة األنسولين استناًدا إلى المراقبة الذاتية 

• يزيد أخذ جرعات زائدة من األنسولين، أو تأخير أو تفويت الوجبات، من خطر اإلصابة بنقص السكر في الدم

 المربع 3.10

تََعرَّف )انظر الجدول 3.6( أعراض نقص السكر في الدم وعالجها على النحو التالي:   

 • إذا انخفض مستوى الوعي نتيجة لنقص السكر في الدم، فأعِط المريض الجلوكاجون 

1 مجم في العضل، وإذا لم يستجب خالل 10 دقائق، فقم بإعطائه الجلوكوز في الوريد.

 • بمجرد إعطاء المريض الجلوكاجون، إذا كان منتبًها، فمن المهم إعطائه وجبة 

مختلطة للحفاظ على ارتفاع نسبة السكر في الدم )ألن تأثير الجلوكاجون سيزول(. أو إذا كان المريض فاقًدا للوعي، فقد يحتاج إلى بدء 

تسريب الجلوكوز أو مراقبته على األقل عن كثب، حيث قد يتكرر نقص السكر في الدم.

• يمكن إعطاء المريض 50 مل من محلول الجلوكوز، أو ٪20 أو 25 مل من محلول الجلوكوز، أو ٪50 في أحد األوردة الكبيرة من خالل إبرة قياس 

كبيرة؛ الحذر مطلوب ألن محلول الجلوكوز في هذه التركيزات يكون ُمَهيًِّجا، خاصًة إذا حدث انصباب دموي. 

• إذا كان المريض محافظًا على وعيه، فقم بإعطائه السكر عن طريق الفم )مثل مشروب سكري، والحلوى، وغيرهما(    

 المربع 3.12

مراقبة مرضى السكري ومتابعتهم 

إذا كانت الموارد محدودة، فيمكن فحص مستوى الجلوكوز في الدم مرة كل شهر في مرضى السكري من النوع 2 الذين يتبعون نظاًما غذائيًا لداء 

السكري/يتناولون أدوية خفض السكر في الدم التي تؤخذ عن طريق الفم ويتكرر ذلك عندما يحضرون لزيارات المتابعة.   

بالنسبة لمرضى السكري من النوع 1 ومرضى السكري من النوع 2 الذين يأخذون األنسولين، يجب إجراء اختبار الجلوكوز في الدم أثناء الصيام 

يوميًا خالل مرحلة ضبط الجرعة. بمجرد الثبات على جرعة معينة، يمكن فحص مستوى السكر في الدم أثناء الصيام بشكل أقل تكراًرا.

 بمجرد الثبات على جرعة معينة، يمكن متابعة مرضى السكري من النوع 2 الذين ال يعانون من أي مضاعفات مرة واحدة 

 في فترة 3-2 أشهر. يتعين متابعة مرضى السكري من النوع 2 الذين يعانون من مضاعفات 

بشكل متكرر.

بمجرد الثبات على جرعة معينة، يتعين رؤية مرضى السكري من النوع 1 مرة واحدة على األقل شهريًا. 

يجب تقديم المشورة حول أعراض نقص السكر في الدم وكيفية التعامل معه لجميع المرضى المصابين بداء السكري. يجب نصحهم باالتصال 

بمزود الرعاية الصحية إذا عانوا من أي من هذه األعراض.
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 المخطط البياني 3.13 

الحماض الكيتوني الُسّكري

 الخطوة األولى

تََعرَّف

• الحماض الكيتوني السكري هو حالة طارئة ويتطلب نقالً عاجالً إلى المستشفى.

• في الحماض الكيتوني السكري، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم وكذلك األجسام الكيتونية. يمكن فحص األجسام الكيتونية في البول 

باستخدام شرائط اختبار البول. يمكن فحص األجسام الكيتونية في الدم عن طريق اختبار وخز اإلصبع. الكيتون في الدم أمر طبيعي 

إذا كان أقل من 0.6 مليمول/لتر.

• تشمل العوامل الُمسبِّبة للحماض الكيتوني السكري حاالت العدوى مثل االلتهاب الرئوي أو التهاب المسالك البولية، وعدم كفاية 

العالج باألنسولين، واإلصابة الجديدة بداء السكري واألمراض الحادة مثل احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية.

• يمكن أن يصاب المرضى الذين يعانون من الحماض الكيتوني السكري ببعض أو كل األعراض التالية: كثرة التبول، وكثرة العطش، 

والغثيان، والتقيؤ، وآالم في البطن، واضطراب في الرؤية، وخمول، وتغير في مستوى الوعي، وعدم انتظام دقات القلب، وتسرع 

النفس، وتنفس كوسماول، مع رائحة نََفس كالفاكهة. عادًة ما يعاني المرضى من جفاف شديد في حالة اإلصابة بانخفاض ضغط الدم 

االنتصابي.

 الخطوة الثانية

َشخِّص

 في الحماض الكيتوني السكري، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم وكذلك األجسام الكيتونية. يمكن فحص األجسام الكيتونية في البول باستخدام شرائط اختبار البول. 

يمكن فحص األجسام الكيتونية في الدم عن طريق اختبار وخز اإلصبع. الكيتون في الدم أمر طبيعي إذا كان أقل من 0.6 مليمول/لتر.

 الخطوة 3

عالِج حتى النقل العاجل 

للمستشفى

 إذا كان هناك تأخير في نقل المريض إلى المستشفى، فأعطه ما يلي 

حتى يصل إلى المستشفى :

• السوائل التي تؤخذ عن طريق الفم واألنسولين الذي يؤخذ تحت الجلد إذا كان المريض منتبًها، وال يعاني من غثيان أو تقيؤ، وال 

يعاني من الجفاف اإلكلينيكي. 

• إذا لم يكن المريض منتبًها، فأعطه حقنة تحتوي على ٪0.9 من كلوريد الصوديوم 1 لتر في الوريد في الساعة األولى إذا كان تركيز 

الجلوكوز في الدم أعلى من 14 مليمول/لتر.  بعد الساعة األولى استمر في إعطائه ٪0.9 كلوريد الصوديوم 500-250 مل في الساعة.

• بعد البدء في اإلنعاش بالسوائل، إذا كان المريض منتبًها، فأعطه األنسولين القابل للذوبان تحت الجلد *، دفعة أولية بمقدار 0.3 

وحدة/كجم تليها دفعة بمقدار 0.1 وحدة/كجم كل ساعة، حتى يقل مستوى الجلوكوز في مصل الدم عن 250 مجم/ديسيلتر )13.9 

مليمول/لتر(. يمكن بعد ذلك تقليل جرعة األنسولين إلى 0.05 إلى 0.1 وحدة/كجم وإعطاؤها كل ساعة أو ساعتين حتى يزول 

الُحماض الكيتوني.

 • إذا لم يكن المريض منتبًها، وإذا كان من الممكن إعطاؤه تسريب وريدي ومراقبته عن كثب، 

 فأعطه األنسولين الوريدي كدفعة أولية بمقدار 0.1 وحدة/كجم، يليها تسريب بمقدار 0.1 وحدة/كجم في الساعة حتى يقل مستوى 

الجلوكوز في مصل الدم عن 250 مجم/ديسيلتر )13.9 مليمول/لتر(. يمكن عندئذ تقليل جرعة األنسولين إلى 0.05 إلى 0.1 وحدة/

كجم في الساعة حتى يزول الُحماض الكيتوني.

 • عندما ينخفض تركيز الجلوكوز في الدم إلى أقل من 14 مليمول/لتر، 

 قم بتغيير السوائل إلى كلوريد الصوديوم بنسبة ٪0.9 مع الجلوكوز بنسبة ٪5 و

كلوريد البوتاسيوم بمقدار 40 مليمول/لتر.

• قم بتحديد سبب الحماض الكيتوني السكري ومعالجته

*تم تعديل جرعة األنسولين الذي يؤخذ تحت الجلد وفًقا لألوضاع اإلنسانية
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 الجدول 3.6

مالمح نقص السكر في الدم، وارتفاع السكر في الدم، والحماض الكيتوني

ارتفاع السكر في الدم مع الحماض الكيتونيارتفاع السكر في الدمنقص السكر في الدم

تعرُّق

خفقان

جوع 

عدم وضوح الرؤية 

تهيج 

ارتباك، سلوك عدواني أو غير 

عقالني 

نوبات تشنجية وغيبوبة

 مستوى الجلوكوز في البالزما 

> 4.0 مليمول/لتر

عدم وضوح الرؤية

عطش واضح

كثرة وغزارة التبول

جفاف )جفاف الجلد، جفاف 

اللسان(

فقد الوزن

حاالت عدوى جلدية متكررة

 نفس األمر بالنسبة الرتفاع السكر في الدم، 

باإلضافة إلى الغثيان والتقيؤ

آالم في البطن وتشنجات في العضالت، انخفاض مستوى الوعي 

وغيبوبة

 تنفس شاق ثقيل 

)نمط تنفس كوسماول(

رائحة األسيتون )رائحة الَنَفس "كالفاكهة"(

 الجدول 3.7

معايرة جرعة أدوية خفض سكر الدم التي تؤخذ عن طريق الفم 

تخفيف الِشّدة تكثيف الِشّدة الجرعة الحاليةالعامل

40 مجم160 مجم80 مجمجليكالزيد

2.5 مجم10 مجم+5 مجمغليبينكالميد**

 إضافة ميتفورمين10 مجمغليبينكالميد

x 500 2 مجم*

5 مجم

500 مجمx 500 3 مجم*1000 مجم*ميتفورمين

x 500 2 مجمإضافة غليبينكالميد 5 مجم+1500 مجم*ميتفورمين

5 10- مجم غليبينكالميد + 1000 عدد 2 عقار

مجم 1500- مجم ميتفورمين

10 مجم غليبينكالميد + x 500 3 مجم 

ميتفورمين

0 - 5 مجم غليبينكالميد 

+ 3x500 مجم 

ميتفورمين

*  قد تحتاج إلى زيادة الجرعة تدريجيًا في حالة حدوث آثار جانبية في الجهاز الهضمي. يُمنع استعمال الميتفورمين إذا كان هناك مرض مزمن في 

الكلى. قم أوالً بزيادة الميتفورمين إلى حد أقصى قدره 2000 مجم يوميًا )1000 مجم مرتين يوميًا( قبل إضافة غليكالزيد 80 مجم أو غليبينكالميد 5 

مجم. الحظ أن غليبينكالميد قد يصاحبه نقص السكر في الدم بشكل شديد ومطول. جليكالزيد أقصر مفعوالً، وعموًما هو الخيار األكثر أمانًا.
+ تحذير من أعراض نقص السكر في الدم المحتملة

** غير مناسب لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاًما.

 الجدول 3.8

خصائص األنسولين24 

تخفيف الِشّدة تكثيف الِشّدة الجرعة الحاليةالعامل

قصير المفعول 

منتظم/قابل للذوبان )صافي المظهر(. النوع الوحيد الذي 

يمكن إعطاؤه عن طريق الوريد

حتى 8 ساعات2.5 - 5 ساعات½ ساعة

متوسط المفعول )غائم(

Lente أو NPH

24 ساعة12-4 ساعة1 ½ ساعة
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 المخطط البياني 3.14

الربو الُشَعبّي

 الخطوة األولى

تََعرَّف

كيفية التمييز بين الربو ومرض االنسداد الرئوي المزمن 

يأتي مرضا االنسداد الرئوي المزمن والربو مصحوبين بأعراض شبيهة وهي السعال، و/أو صعوبة التنفس، و/أو ضيق الصدر، و/أو الصفير

تجعل المالمح التالية تشخيص اإلصابة بالربو أكثر احتماالً:

• تشخيص سابق لإلصابة بالربو

• ظهور األعراض منذ الطفولة أو البلوغ المبكر

• سبق اإلصابة بحمى القش، واألكزيما، والحساسية

• أعراض متقطعة مع فترات بينية بدون أعراض

• تفاقم األعراض في الليل أو في الصباح الباكر؛

• أعراض ناجمة عن عدوى بالجهاز التنفسي، أو ممارسة الرياضة، وتغيرات الطقس، أو التوتر النفسي

• يستجيب للسالبوتامول 

تجعل المالمح التالية تشخيص اإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن أكثر احتماالً:

• التشخيص السابق لإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن

• التدخين الَشرِه لسنوات 

• سبق التعرض لحرق الوقود األحفوري، أو الغبار المهني

• بدء ظهور األعراض في منتصف العمر أو في وقت الحق

• تفاقم األعراض ببطء على مدى فترة طويلة من الزمن

• تاريخ طويل من المعاناة من السعال والبلغم يوميًا أو بشكل متكرر قبل بدء ضيق التنفس

• استمرار األعراض مع وجود اختالف بسيط من يوم آلخر

 الخطوة الثانية

َشخِّص

)PEFR( قياس معدل ذروة التدفق الزفيري

• قم بإعطاء بختين من السالبوتامول ثم أعد إجراء القياس في خالل 15 دقيقة 

• إذا تحسنت ذروة التدفق الزفيري )PEF( بنسبة ٪20، فإن تشخيص اإلصابة بالربو محتمل للغاية.

• تجعل االستجابة األقل تشخيص اإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن أكثر احتماالً

)COPD( الربو الُشَعبّي ومرض االنسداد الرئوي المزمن
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 الخطوة الثالثة

تحكم في إتاحة الوصول

يعتبر الربو خاضًعا للسيطرة بشكل جيد إذا كان/كانت:

• أعراض الربو تظهر خالل النهار ويستخدم المريض ناهض بيتا مرتين أو أقل في األسبوع؛

• أعراض الربو التي تظهر ليالً تحدث مرتين أو أقل في الشهر؛

• ال يوجد حد لممارسة األنشطة اليومية أو يوجد الحد األدنى لممارستها؛

• ال يوجد أي تفاقم شديد )على سبيل المثال يتطلب استخدام السترويدات التي تؤخذ عن طريق الفم أو دخول المستشفى( في غضون شهر؛

•معدل ذروة التدفق الزفيري )PEFR(، إذا كان متاًحا، من المتوقع أن يكون أعلى من ٪80. )انظر المربع 3.13(

إذا تم تجاوز أي من العالمات المذكورة أعاله، فإنه يتم اعتبار المريض يعاني من الربو الخارج عن السيطرة. 

تحقق مما إذا كان المريض يستخدم أسلوب االستنشاق الصحيح )انظر المربع 3.14(

 الخطوة الرابعة

عالِج

قم بزيادة العالج أو خفضه )انظر الجدول 3.9(، وفًقا لمدى السيطرة على الربو باستخدام أحد نُهج الزيادة التدريجية:

المستوى 1. استنشاق سالبوتامول عند الحاجة

المستوى 2. استنشاق سالبوتامول عند الحاجة + جرعة منخفضة من استنشاق بيكلوميتازون، بدءاً من 100 ميكروجرام مرتين يوميًا للبالغين و100 ميكروجرام مرة أو مرتين يوميًا لألطفال

المستوى 3. مثل المستوى 2، ولكن مع إعطاء جرعات أعلى من بيكلوميتازون المستنشق، 200 ميكروجرام أو 400 ميكروجرام مرتين يوميًا

المستوى 4. أضف جرعة منخفضة من الثيوفيلين الذي يؤخذ عن طريق الفم إلى العالج بالمستوى 3 )في حالة عدم توفر ناهضات بيتا طويلة المفعول ومضادات اللوكوترين( 

المستوى 5. أضف بريدنيزولون الذي يؤخذ عن طريق الفم، ولكن بأقل جرعة ممكنة للسيطرة على األعراض )تقريبًا أقل دائًما من 10 مجم يوميًا(

في كل خطوة، تحقق من مدى التزام المريض بالعالج وراقب أسلوب االستنشاق.

قم بإسداء النصيحة للمريض بشأن الرعاية الذاتية للربو )انظر المربع 3.15( بما في ذلك االستخدام المناسب لجهاز االستنشاق )اإلطار 3.14( والبخاخة )المربع 3.16( )إن وجد(

المتابعة 

 إذا تم السيطرة على األعراض بشكل جيد لمدة ثالثة أشهر تقريبًا ولم يكن المريض يعاني من أي أعراض، 

فيمكن محاولة تقليل الدواء تدريجيًا )الجدول 3.9( عند إعادة التقييم كل 3-2 أسابيع. 

يجب نُصح المرضى بزيارة الطبيب في أي وقت تحدث فيه نوبات تفاقم. 

 يعتمد مدى تكرار مرات المتابعة على مدى شدة الربو. يمكن رؤية مرضى الربو الخفيف الخاضع للسيطرة مرة كل ثالثة أشهر. 

قد تكون هناك حاجة إلى رؤية مرضى الربو الشديد الذين يعانون من عدم االستقرار مرة كل أسبوعين على األقل.
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 الجدول 3.9  

األدوية المستخدمة في عالج الربو الُشَعبي ومرض االنسداد الرئوي المزمن

 استنشاق )بخاخ(: 100 ميكروجرام )كبريتات( لكل جرعة. الَحْقن: 50 ميكروجرام )كبريتات(/مل في أمبولة سعة 5 مل. سالبوتامول

جهاز استنشاق بالجرعات المقننة )بخاخ(: 100 ميكروجرام )كبريتات( لكل جرعة. محلول تنُفس لالستخدام في البخاخات: 5 مجم )كبريتات(/مل 

جهاز االستنشاق: 50 ميكروجرام )ديبروبيونات( لكل جرعة؛ 100 ميكروجرام )ديبروبيونات( لكل جرعةبيكلوميثازون

جهاز االستنشاق: 100 ميكروجرام لكل جرعة؛ 200 ميكروجرام لكل جرعة.بوديزونيد

جهاز استنشاق )بخاخ(: 20 ميكروجرام/جرعة مقننةبروميد االبراتروبيوم

سائل يؤخذ عن طريق الفم: 5 مجم/مل. األقراص: 5 مجم؛ 25 مجمبريدنيزولون

مسحوق للَحْقن: 100 مجم )على هيئة سكسينات الصوديوم(.هيدروكورتيزون

موسعات الُشَعب الهوائية التي تؤخذ عن 

طريق الفم

ال يُنصح بالعالج بموسعات الُشَعب الهوائية التي تؤخذ عن طريق الفم ألن مفعولها يبدأ بشكل أبطأ وتحتوي على آثار جانبية بمعدل أعلى من البخاخات. 

نظرًا ألن البخاخات ال تزال باهظة الثمن وال يمكن تحمل تكلفتها في بعض بيئات الموارد المنخفضة، يستمر استخدام سالبوتامول )قرص 4 مجم، 8 مجم(، وتيربوتالين )قرص 5 مجم، 10 مجم(، وثيوفيلين )قرص 100 مجم ثالث مرات في اليوم أو جرعة معدلة 

المفعول 200 مجم، 300 مجم ليالً(.

المضادات الحيوية )يُعطى واحد مما يلي لمدة أسبوع تقريبًا، إذا كان يُشتبه في أن عدوى الجهاز التنفسي بكتيرية(المضادات الحيوية 

دوكسيسيكلين، 100 مجم مرتين يوميًا

أموكسيسيلين، 500 مجم يؤخذ عن طريق الفم كل 8 ساعات

تراي ميثوبريم-سلفاميثوكسازول، قرص واحد مرتين يوميًا

أموكسيسيلين-كالفوالنايت البوتاسيوم، قرص واحد 500 مجم/125 مجم ثالث مرات يوميًا أو قرص 875 مجم/ 125 مجم مرتين يوميًا
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 المربع 3.13 

كيفية استخدام أجهزة قياس ذروة التدفق 

جهاز قياس ذروة التدفق هو جهاز صغير محمول باليد يمكن أن يساعد في مراقبة الربو. عندما يقوم الشخص بالنفخ داخل الجهاز، يتم تسجيل سرعة تدفق الهواء الخارج من الرئتين. يجب 

على المريض قياس معدل ذروة التدفق في نفس الوقت كل يوم وإحضار السجالت إلى االستشارة.

قم بتثقيف المريض حول كيفية استخدام جهاز قياس ذروة التدفق على النحو التالي:

• انقل عالمة االنزالق )باللون األحمر( إلى بداية المقياس المرقم.

• قف بشكل مستقيم وخذ نفًسا عميًقا لملء رئتيك. 

•مع حبس الَنَفس، ضع الفوهة في الفم واغلق الشفتين من حولها. 

• انفخ بسرعة وبقوة في نََفس واحد، وأفرغ الرئتين. 

ل الرقم مقابل العالمة )الحمراء(. • سجِّ

• كرر هذه العملية ثالث مرات.

• إذا كانت القراءات الثالثة قريبة من بعضها البعض، فهذا يعني أن أسلوب القياس كان صحيًحا.

• خذ أعلى القراءات الثالث كمعدل ذروة التدفق.

إذا كان الربو تحت السيطرة بشكل جيد، فيجب قياس معدل ذروة التدفق عندما يزداد الربو سوًءا. قد يتطلب الربو األكثر شدة إجراء عدة قياسات يوميًا.

كيفية تفسير معدل ذروة التدفق )انظر الجدول 3.10( 

يعتمد معدل ذروة التدفق "الطبيعي" على عمر الشخص، وطولهن وجنسه ويمكن قراءته من الرسم البياني )انظر الجدول 3.10(. بشكل عام، يمكن أن يختلف معدل ذروة التدفق الطبيعي حتى 20٪.

الربو تحت السيطرة الجيدة بشكل معقول.٪100-80 من معدل ذروة التدفق PFR "الطبيعي"

يشير إلى الحذر مما يتطلب تعديل جرعة أدوية الربو.%80-50 من معدل ذروة التدفق PFR "الطبيعي"

يشير إلى وجود ضيق شديد في مجرى الهواء. يجب أخذ عقار اإلنقاذ وطلب المشورة الطبية.أقل من 50 ٪ من معدل ذروة التدفق PFR "الطبيعي"
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النساء

الطول )بالبوصة(السن

 5560657075

20390423460496529

25385418454490523

30380413448483516

35375408442476509

40370402436470502

45365397430464495

50360391424457488

55355385418451482

60350380412445475

65345375406439468

70340369400432461

الرجال

الطول )بالبوصة(السن

 6065707580

20554602649693740

25543590636679725

30532577622664710

35521565609651695

40509552596636680

45498540583622665

50486527569607649

55475515556593639

60463502542578618

65452690529564603

70440677515550587

 الجدول 3.10 

معدل ذروة التدفق الزفيري )لتر/دقيقة(
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 المربع 3.14 

أعِط النصيحة التالية للمريض 

 كيفية استخدام جهاز االستنشاق

 توِصل أجهزة االستنشاق رذاًذا من الدواء حتى يتمكن المريض 

 من تنفسه بعمق في الرئتين. يعتمد أسلوب االستنشاق الصحيح على الجهاز.

هناك عدة أنواع من أجهزة االستنشاق المستخدمة لعالج الربو ومرض االنسداد الرئوي المزمن  

1.  أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة المفعلة يدويًا

2.  أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة المضغوطة التي تعمل من خالل التنفس  

3. أجهزة االستنشاق بالمسحوق الجاف

أسلوب استخدام جهاز االستنشاق بالجرعات المقننة التي تعمل يدويًا 

 1.  تحقق من عداد الجرعة )إذا كان الجهاز يحتوي على واحد(. 

امسك جهاز االستنشاق بشكل مستقيم وقم بهزه جيًدا. 

2.  تنفس شهيًقا وزفيرًا برفق وعمق. 

 3.  قم بإزالة الغطاء، وضع الفوهة بين األسنان واغلق

 الشفتين حولها جيًدا. 

 4.  ابدأ في التنفس ببطء عن طريق الفم 

وفي نفس الوقت اضغط ألسفل على العلبة

 5.  استمر في الشهيق ببطء وعمق. احبس أنفاسك 

 وقم بالعّد حتى خمسة، وبينما تحبس أنفاسك، أخرج جهاز االستنشاق 

 من الفم وأخرج الزفير برفق.

أسلوب استخدام جهاز االستنشاق بالجرعات المقننة المفعل بالتنفس 

اد الجرعة. امسك جهاز االستنشاق بشكل مستقيم وقم بهزه جيًدا.  1.  تحقق من عدَّ

2.  تنفس شهيًقا وزفيرًا برفق وعمق. 

 3.  استمر في مسك جهاز االستنشاق في وضع مستقيم أثناء لف القاعدة بقبضة اليد: 

 قم بلفها لألمام ثم للخلف إلى أن تسمع صوتًا قبل 

أن تضع الفوهة داخل الفم.                                                                                                         

 4.  تنفس بقوة وعمق من أجل سحب 

الدواء من جهاز االستنشاق

5.  قم بإزالة جهاز االستنشاق من الفم
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 الجدول 3.14 

أعِط النصيحة التالية للمريض )متابعة(

 يمكن تسهيل سحب دواء االستنشاق عن طريق توصيل أسطوانة فاصلة بجهاز االستنشاق. 

 إذا لم تكن هناك أسطوانة فاصلة تقليدية متوفرة، فيمكن استخدام زجاجة بالستيكية سعة 500 مل كأسطوانة فاصلة. يتم إدخال فوهة جهاز االستنشاق في فتحة مصنوعة

 في أسفل الزجاجة كما هو موضح هنا. يتنفس المريض من فم الزجاجة بنفس الطريقة التي يتنفس بها من األسطوانة الفاصلة.

إذا كانت هناك حاجة إلى أكثر من جرعة واحدة، فكرر الخطوات. بعد استخدام جهاز االستنشاق، اغسل فمك بالماء، أو اغسل أسنانك، أو تناول مشروبًا. قم بتنظيف جهاز االستنشاق كل أسبوع.

استخدم سكيًنا لقص فتحة على شكل حرف "H" على جانب الزجاجة 

بدرجة كافية لتناسب فوهة جهاز االستنشاق
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 المربع 3.16 

كيفية استخدام البخاخات )مالحظة: قد ال تتوفر البخاخات في بعض األوضاع اإلنسانية(

كيفية استخدام البخاخات

 البخاخة هي جهاز صغير 

 من شأنه إيصال الدواء السائل 

 على هيئة رذاذ.  يجب على المريض الجلوس 

 ومعه الجهاز والشهيق 

 من خالل 

 فوهة أو قمع ُمتٍصل

  مع التنفس ببطء وعمق 

 لمدة 10 إلى 15 دقيقة. 

 يمكن لألشخاص الذين يعانون من 

 تفاقم الربو 

 االستفادة من استخدام 

 البخاخات ألنها يمكن أن 

 يوصل الدواء بجهد أقل 

من جهاز االستنشاق.

 هناك نوعان من البخاخات؛ 

بخاخة نفاثة )بخاخة ضاغطة( وبخاخة بالموجات فوق الصوتية. تعمل معظم البخاخات عن طريق استخدام ضواغط الهواء. تستخدم البخاخات التي تعمل بالموجات فوق الصوتية االهتزازات 

 الصوتية، وتتميز بأن الضوضاء الصادرة منها أقل، ولكن تكلفتها أكثر. يجب استخدام البخاخات وفًقا 

لتعليمات الشركة المصنعة.

تأتي الخطوات األساسية كما يلي:

 • ضع مكونات وحدة البخاخات )ضاغط الهواء، وكأس الدواء، والكمامة أو 

  الفوهة، واألنابيب، وجهاز القياس )أمبول الدواء، المحقنة، إلخ.( على سطح 

ثابت. قم بتوصيل الكابل الكهربائي في المقبس. 

• اغسل يديك وقم بقياس مقدار الدواء باستخدام أداة القياس المقترحة، وفًقا للتعليمات )على سبيل المثال، محلول بخاخة يحتوي على سالبوتامول 5 مجم/2.5 مل(.

• افتح الجزء العلوي من كأس البخاخة ووزع الدواء أمام الكأس. اغلق الكأس.

• قم بتوصيل الكأس بالفوهة أو الكمامة وتوصيل األنابيب بالضاغط والكأس. 

 •اطلب من المريض لوضع الفوهة بين أسنانه وغلق فمه حولها. 

إذا كان يتم استخدام كمامة، فيجب ارتداؤها وإحكامها حتى ال تكون هناك أي فجوات.

• قم بتشغيل الطاقة واطلب من المريض أن يأخذ أنفاًسا بطيئة وعميقة من الفوهة أو الكمامة، مع حبس كل نََفس لمدة ثانيتين إلى ثالث ثوان قبل الزفير. يجب أن يستمر العالج حتى يتم 

استخدام الدواء.
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 المربع 3.15

نصيحة للمرضى الذين يعانون من الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن

انصح المرضى الذين يعانون من الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن بما يلي: 

اإلقالع عن التدخين؛ 

 تجنب دخان السجائر ومثيرات الربو، 

إذا كانت معروفة؛

اعمل على تقليل الغبار في البيئة المحيطة إلى أقصى حد ممكن، على سبيل المثال عن 

طريق استخدام األقمشة الرطبة لتنظيف األثاث، ورش األرض بالماء قبل الكنس، وتنفيض 

المراتب، والوسائد، والبطانيات وما إلى ذلك وتعريضها لضوء الشمس؛

احرص على توفير تهوية جيدة باستمرار للمنطقة التي يتم فيها طهي وجبات الطعام عن 

طريق فتح النوافذ واألبواب، وإذا أمكن تجنب الطهي بالحطب في األماكن المغلقة.

فيما يتعلق بالعالج، تأكد من أن المريض:

 يفهم أهمية االلتزام باألدوية. تحقق مما إذا كان المريض لديه إمدادات 

باألدوية ويعرف الجدول الزمني للجرعات. استفسر عن أي آثار جانبية

 وتحقق من أن المريض يفهم كيفية قياس معدل ذروة التدفق 

)انظر المخطط البياني 3.14( ويفسر التقدم المحرز في عملية الرصد 

 يتبع أسلوب االستنشاق الصحيح إذا كان يستخدم بخاخة

)انظر المخطط البياني 3.14(

يعرف ماذا يفعل إذا تدهور الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن لديه؛

يفهم الفائدة من استخدام أجهزة االستنشاق بدالً من األقراص، واألسباب التي على أساسها تعد 

إضافة األسطوانات الفاصلة أمرًا مفيًدا؛

يدرك أن السترويدات المستنشقة تستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع لتكون فعالة 

تماًما.
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 المخطط البياني 3.15

تفاقم الربو

 الخطوة األولى

تََعرَّف

تدهور حديث مستمر في األعراض )صفير، ضيق في التنفس، وسعال( من حالة شخص مستقرة

 الخطوة الثانية

ة قَيِّم الِشدَّ

شديدة

• PEFR 33-50٪ األفضل أو المتوقع.

• معدل التنفس أكثر من 25 نََفًسا/دقيقة )للشخص البالغ(.

• معدل ضربات القلب ≤ 110نبضة/دقيقة )للشخص البالغ(.

• عدم القدرة على إكمال الجمل في نََفس واحد.

شديدة جًدا

• تغير في مستوى الوعي، إرهاق، عدم انتظام ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم، ازرقاق، صدر صامت، عدم القدرة على التنفس بشكل جيد.

SPO2( > 92%( مستوى تشبع األكسجين بالدم •

 الخطوة الثالثة

عالِج

عالج الخط األول

ات كل 20 دقيقة لمدة ساعة واحدة( أو عن طريق البخاخات؛ • سالبوتامول بجرعات عالية عن طريق جهاز االستنشاق بالجرعات المقننة واالسطوانة الفاصلة )على سبيل المثال 4 بخَّ

• األكسجين، إن وجد، وإذا كانت مستويات التشبع باألكسجين منخفضة )أقل من 90٪(

• بريدنيزولون 40-30 مجم لمدة خمسة أيام للبالغين و1 مجم لكل كيلوغرام لمدة ثالثة أيام لألطفال، أو لفترة أطول، إذا لزم األمر، حتى يتعافوا؛

•أعد التقييم على فترات زمنية اعتماًدا على مدى الشدة وإذا لزم األمر اتبع عالج الخط الثاني.

عالج الخط الثاني

• قم بزيادة وتيرة تكرار الجرعات عن طريق جهاز االستنشاق بالجرعات المقننة واالسطوانة الفاصلة أو أعِط سالبوتامول عن طريق اإلرذاذ المستمر بالبخاخة بمعدل 5 - 10 مجم في الساعة، إذا توفرت البخاخات؛

• بالنسبة لألطفال، يمكن إضافة اإلبراتروبيوم الرذاذي، إذا كان متاًحا، إلى السالبوتامول الرذاذي )انظر الجدول 3.9(.
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 المخطط البياني 3.16 

مرض االنسداد الرئوي المزمن

مرض االنسداد الرئوي المزمن

أِحل عالِجَشخِّص )التاريخ الَمرَضي، الفحص، االختبارات(تََعرَّف

 الخطوة األولى

تََعرَّف

• التدخين حاليًا أو سابًقا 

• ضيق التنفس 

• سعال مزمن مصحوب ببلغم عادي

• أزيز

• غطائط عند التسمع

 الخطوة الثانية

َشخِّص

قم بقياس معدل ذروة التدفق الزفيري "PEFR" )انظر المربع 3.13( والتشبع باألكسجين إن أمكن

 الخطوة الثالثة

ة قَيِّم الِشدَّ

مرض االنسداد الرئوي المزمن المستقر

• معتدل - إذا كان هناك ضيق في تنفس مع النشاط الطبيعي

• شديد - إذا كان يعاني المريض من اللهاث في وضع الراحة

تفاقم مرض االنسداد الرئوي المزمن

 تدهور حديث مستمر لألعراض لدى شخص حالته مستقرة 

)قد يكون مصابًا بحمى و/أو بلغم قيحي(

 الخطوة الرابعة

عالِج

مرض االنسداد الرئوي المزمن المستقر

• سالبوتامول المستنشق، بختان حسب االقتضاء، ما يصل إلى 4 مرات يوميًا؛

• إذا كانت األعراض ال تزال مزعجة، فيمكن التفكير في إعطاء جرعة منخفضة من الثيوفيلين الذي يؤخذ عن طريق الفم؛

• يمكن إضافة اإلبراتروبيوم المستنشق )انظر الجدول 3.9(

في حالة التفاقم، أعِط 

• المضادات الحيوية 

• بريدنيزولون الذي يؤخذ عن طريق الفم 40-30 مجم لمدة أسبوع 

ات كل 20 دقيقة لمدة ساعة واحدة أو عن طريق البخاخة  • سالبوتامول المستنشق 4 بَخَّ

 )انظر المربع 3.16(

• األكسجين، عن طريق قناع يقصر التركيز على ٪24 أو 28٪.
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نقاط الممارسة

تشمل أسباب اإلحالة )غير العاجلة( ما يلي:

• تقييم العالج باألكسجين أو العالج بالبخاخات على المدى الطويل 

• تقييم العالج بالكورتيكوستيرويد الذي يؤخذ عن طريق الفم 

)FEV1( انخفاض سريع في حجم الزفير القسري في ثانية واحدة •

• ظهور األعراض في عمر أقل من 40 سنة 

َعب(  ُع الشُّ • حاالت العدوى المتكررة )الستبعاد تََوسُّ

• ظهور قصور القلب األيمن

• نَْفث الدم )الستبعاد سرطان الُشعب الهوائية(

ترتبط المالمح التالية بسوء َمآل سير المرض 

• حالة التدخين

• ضيق التنفس الشديد

• نقص األكسجين المزمن 

• قصور القلب األيمن

• حاالت تفاقم شديدة ومتكررة ودخول المستشفى 
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 المخطط البياني 3.17

الصرع

 قد تواجه اإلمدادات باألدوية المضادة للصرع عراقيل في األوضاع اإلنسانية. نتيجة لذلك، قد يعاني األشخاص المصابون بالصرع من نوبات تشنجية. 

هناك أنواع مختلفة من الصرع. هذا البروتوكول مخصص للتعامل مع الصرع التشنجي.

الصرع التشنجي

عالِجاستبعاد األسباب األخرى للنوبات التشنجيةتََعرَّف

 الخطوة األولى

ابحث عن مالمح الصرع

ابحث عن معايير لتشخيص النوبة التشنجية: حركات متشنجة تدوم أكثر من 2-1 دقيقة 

مع َعرَضين اثنين أو أكثر مما يلي: 

• فقدان أو قصور الوعي 

• تيبس أو صالبة في الجسم أو األطراف تستمر لفترة أطول من 2-1 دقيقة

• عض أو كدمات باللسان أو إصابة جسدية 

• فقدان السيطرة على التبول أو التبرز أثناء النوبة.

• ارتباك، أو نعاس، أو سلوك غير طبيعي بعد النوبة.

 الخطوة الثانية

استبعد األسباب األخرى

1. تحقق من وجود عالمات عدوى الجهاز العصبي وأعراضه: الحمى، الصداع، التهيج السحائي )مثل تيبس الرقبة(. 

2. تحقق من األسباب المحتملة األخرى للتشنجات: إصابة بالرأس، أو خلل في األيض )مثل نقص السكر في الدم، نقص البوتاسيوم في الدم(، أو التسمم الناجم عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو األعراض االنسحابية الناجمة عن اإلقالع عن تعاطي أي منهما 

3. إذا تم تحديد وجود عدوى الجهاز العصبي أو سبب آخر للنوبات، فعالِج السبب وأِحل المريض إلى المستشفى.

 الخطوة الثالثة

َشخِّص

خذ بعين االعتبار تشخيص إصابة المريض بالصرع التشنجي إذا كان الشخص قد أصيب بنوبتين تشنجتين أو أكثر دون التعرض لمثيرات في يومين مختلفين خالل االثنى عشر شهرًا الماضية أو كان لديه تشخيص مؤكد باإلصابة بمرض الصرع.

 الخطوة الرابعة

عالِج

• استأنف إعطاء الشخص األدوية المضادة للصرع إذا كان قد استخدم أي دواء مضاد للصرع نجح في السيطرة على النوبات.

• يمكن بدء عالج جديد باستخدام أي من العقاقير المضادة للصرع المدرجة في الجدولين 3.11 و3.12، مع إيالء االعتبار الواجب لآلثار الجانبية المحتملة 24. يبدأ العالج بأقل جرعة ويزداد تدريجيًا. يتم تضمين فينوباربيتال في مجموعة أدوات الطوارئ الصحية المشتركة بين 

الوكاالت.

• يجب أن يتخذ طبيب القرار بالبدء في إعطاء دواء مضاد للصرع للمرأة الحامل مع مراعاة الضرر المحتمل الذي قد يتعرض له الجنين بفعل النوبات أو الدواء. إذا تم اتخاذ قرار ببدء الدواء، فيمكن استخدام فينوباربيتال أو كاربامازيبين.

• يجب تقديم المعلومات والمشورة للشخص المصاب بالصرع ومقدمي الرعاية )انظر دليل الرعاية الذاتية حول التعايش مع الصرع، الصفحتان 138-139(.
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 المخطط البياني 3.18

الحالة الصرعية

تشّكل النوبات التشنجية التي تدوم أكثر من 30 دقيقة حالة صرعية وقد تصاحبها مضاعفات بسبب الهبوط القلبي التنفسي وإصابات الدماغ. يلزم تقديم رعاية وعالج فوريين طارئيين لألطفال والبالغين الذين لديهم نوبات تشنجية مطولة )تستمر خمس دقائق أو أكثر( أو متكررة )ثالث نوبات أو 

أكثر في ساعة(.

 الخطوة األولى

عالِج

• تحقق من سالمة مجرى الهواء

• أعِط األكسجين

• امنع اإلصابة

• قم بتقييم وظائف القلب والجهاز التنفسي

• افحص مستويات الجلوكوز في الدم

• حاول الوصول إلى وريد كبير

قم بإعطاء لورازيبام أو ديازيبام في الوريد 26. يُعطى لورازيبام أو ديازيبام 10-5 مجم للبالغين في الوريد في البداية، مع تكراره في 

غضون 15-10 دقيقة. بالنسبة لألطفال ممن هم في عمر خمس سنوات أو أكثر، يُعطى لورازيبام أو ديازيبام 1 مجم في الوريد كل 4-5 

دقائق. أعِط جرعتين كحد أقصى إذا لزم األمر. )ديازيبام متاح في مجموعة أدوية الطوارئ المشتركة بين الوكاالت(.  

• إذا استمرت النوبات، فأعِط فينوباربيتال الذي يؤخذ عن طريق الوريد أو فينيتوين كعالج خط ثاني.

• إذا لم يكن الحقن في الوريد ممكًنا، فيمكن استخدام ميدازوالم الذي يؤخذ عن طريق المنطقة الَشدقية بالفم )إن وجد( أو ديازيبام 

الذي يؤخذ عبر المستقيم )انظر المربع 5 أ(. قد يتم التفضيل حسب التوفر والخبرة.

 الخطوة الثانية

أِحل

إذا كانت هناك مخاوف أو صعوبات في مراقبة مجرى الهواء، والتنفس، والدورة الدموية، فانقل المريض إلى المستشفى

ديازيبام الذي يؤخذ عبر المستقيم27                                                                                                 نقطة الممارسة

قد يكون من الصعب إعطاء ديازيبام الذي يؤخذ عن طريق الوريد لألطفال المصابين بنوبة تشنجية بسبب الحاجة إلى الوصول إلى 

الوريد وألنه ال يعد مثاليًا للعالج السريع في األماكن التي ال يتوفر فيها مقدمو الرعاية الطبية.

• قد يكون ديازيبام الذي يؤخذ عبر المستقيم مفيًدا في عالج التشنجات المطولة عندما يكون الحقن في الوريد غير ممكن. تُعطى 

جرعة 0.5 مجم/كجم )10 مجم كحد أقصى( من ديازيبام القابل الحقن عبر المستقيم، ويمكن أن يكون غير مخفف أو مخفف 

بمحلول بروبيلين غليكول بنسبة 50٪. 

• يمكن استخدام محقنة توبركولين )بدون إبرة( أو محقنة مزودة بأنبوب مستقيمي )لين ومشحم(. إذا كنت تستخدم أنبوبًا مستقيميًا، 

فاسحب الجرعة باستخدام األنبوب المستقيمي المثبت بالفعل على المحقنة لملء المساحة الميتة في األنبوب، وبالتالي ضمان إعطاء 

الجرعة الصحيحة.

• يتم إدخال األنبوب أو المحقنة على بعد 5-4 سم فقط من المستقيم. 

• إن أمكن، يجب وضع الرضع واألطفال الصغار في وضعية االستعداد إلعطاء الديازيبام الذي يؤخذ عبر المستقيم. يجب وضع األطفال 

األكبر سًنا على جانبهم، في وضعية اإلفاقة. 

• بعد إعطاء الدواء، ابقي الطفل في نفس الوضعية وأمسك األرداف مًعا لبضع دقائق للحد من تسرب الدواء من المستقيم.
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 الجدول 3.11 
األدوية المضادة للصرع26

فالبرواتفينيتوينكاربامازيبينفينوباربيتال

15–20 مجم/كجم/يوم 3–4 مجم/كجم/يوم 5 مجم/كجم/يوم 3-2 مجم/كجم/يوم جرعة البدء عند األطفال 

 3–8 مجم/كجم/يوم10–30 مجم/كجم/يوم 2–6 مجم/كجم/يوم الجرعة الفعالة النموذجية لألطفال 

)الجرعة القصوى 300 مجم/يوم(

15–30 مجم/كجم/يوم 

400 مجم/يوم 150–200 مجم/يوم 200–400 مجم/يوم 60 مجم/يوم جرعة البدء عند البالغين 

400–2000 مجم/يوم 200–400 مجم/يوم 400–1400 مجم/يوم 60–180 مجم/يوم الجرعة الفعالة النموذجية للبالغين 

بالنسبة لألطفال، يتم إعطاء الجرعة مرتين يوميًا؛ مرتين يوميًا مرة واحدة يوميا في وقت النوم جدول الجرعات 

بالنسبة للبالغين، يمكن إعطاؤها مرة واحدة يوميًا 

عادًة 2 أو 3 مرات يوميًا 

 طفح جلدي شديدآثار جانبية نادرة ولكنها خطيرة 

)متالزمة ستيفنز جونسون( 

نقص في خاليا نخاع العظم 

قصور الكبد 

ُر  طفح جلدي شديد )متالزمة ستيفنز جونسون، تََقشُّ

ِمّي(  تَِة البَْشَرِويَِّة التََّسمُّ األَنِْسَجِة الُمتََموِّ

نقص في خاليا نخاع العظم 

فقر الدم وغيره من أمراض خلل الدم 

ردود فعل تحسسية مفرطة بما في ذلك الطفح الجلدي 

الشديد )متالزمة ستيفنز جونسون( 

التهاب الكبد 

نعاس

ارتباك

نعاساآلثار الجانبية الشائعة 

فرط النشاط عند األطفال

نعاس

صعوبة في المشي

غثيان

غثيان، تقيؤ، إمساك 

رعشة

نعاس 

ترنح وثقل اللسان 

تشنج حركي 

تشوش ذهني 

خمول 

تخدير 

رعشة 

غثيان، إسهال 

زيادة الوزن 

 تساقط الشعر العابر 

)عادًة ما يعاود النمو في غضون 6 أشهر( 

قصور وظائف الكبد 

تجنب استخدام فينوباربيتال مع األطفال الذين لديهم االحتياطات 

إعاقة ذهنية أو مشاكل سلوكية

تجنب استخدام فالبروات

مع النساء الحوامل 
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 الجدول 3.12 

األدوية المضادة للصرع 

كاربامازيبين
سائل يؤخذ عن طريق الفم: 100 مجم/5 مل

األقراص: 100 مجم؛ 200 مجم

 حمض فالبرويك 

)فالبروات الصوديوم( 

الَحْقن: 100 مجم/مل في أمبولة سعة -4 

مل؛ 100 مجم/مل في أمبولة سعة 10 مل                                                                                            

سائل يؤخذ عن طريق الفم: 200 مجم/5 مل

األقراص: 100 مجم 200 مجم؛ 500 مجم )فالبروات الصوديوم(.

فينيتوين 

الَحْقن: 50 مجم/مل في قارورة سعة 5 مل )ملح الصوديوم(.

سائل يؤخذ عن طريق الفم: 25 مجم إلى 30 مجم/ 5 مل

األقراص: 25 مجم؛ 50 مجم؛ 100 مجم )ملح الصوديوم( 

فينوباربيتال
الَحْقن: 200 مجم/مل )الصوديوم(. سائل يؤخذ عن طريق الفم: 15 

مجم/5 مل األقراص: 15 مجم إلى 100 مجم

ديازيبام

الَحْقن: 5 مجم/مل.

سائل يؤخذ عن طريق الفم: 2 مجم/5 مل

جل أو محلول مستقيمي: 5 مجم/مل في أنابيب سعة 0.5 مل؛ 2 مل؛ 4 

مل. األقراص: 5 مجم؛ 10 مجم

لورازيبام
الَحْقن: 2 مجم/مل في أمبولة سعة -1 مل؛ 4 مجم/مل في أمبولة سعة 

-1 مل

ميدازوالم

الَحْقن: 1 مجم/مل؛ 5 مجم/مل

سائل يؤخذ عن طريق الفم: 2 مجم/مل                                                                

األقراص: 7.5 مجم؛ 15 مجم
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 المخطط البياني 3.19

التثقيف الصحي وتقديم المشورة بشأن السلوكيات الصحية

نظرة عامة على تقديم المشورة  

الرعاية الذاتية للمرضالتزم باألدويةاتبع نظاًما غذائًيا صحًيامارس النشاط البدنيتجنب استخدام الكحوليات بشكل ضارأقلع عن التدخين

في األوضاع اإلنسانية، قد يكون االلتزام بالنشاط البدني بانتظام أو اتباع نظام غذائي صحي أمرًا صعبًا أو غير ممكن. قد يكون تقديم المشورة أكثر قابلية للتطبيق في حاالت األزمات الممتدة. عندما يكون ذلك ممكًنا، ينبغي تقديم المشورة لألشخاص بشأن السلوكيات الصحية وتشجيعهم على اإلقالع عن استخدام 

الكحوليات وجميع أشكال التبغ. يمكن أيًضا اتخاذ خطوات مناسبة لمساعدة غير المدخنين على تجنب التعرض للتدخين السلبي قدر اإلمكان.

ما هي العناصر الرئيسية لتقديم المشورة؟

تقديم النفس وبناء عالقة: عند تقديم المشورة، قم بتهيئة بيئة تسهل االتصال المفتوح من خالل مقابلة الشخص في مكان خاص، عندما يكون ذلك ممكًنا. 

م نفسك ووظيفتك بطريقة مناسبة ثقافيًا. أظِهر  من المفيد أن تكون في نفس مستوى رؤية وعين الشخص الذي يتم تقديم المشورة له. رحِّب بالشخص، وقدِّ

التعاطف والتفهم واجعل الشخص يعرف أن المعلومات التي تمت مناقشتها أثناء الزيارة لن تتم مشاركتها دون إذنه. 

قم بتقييم السلوك الحالي )على سبيل المثال، راجع المخطط البياني 3.20 الخطوة 1(، فيما يتعلق بالنشاط البدني، والنظام الغذائي، واستخدام التبغ 

والكحوليات. كن واضًحا وموجزًا واستخدم اللغة التي يعرفها الشخص. إذا لزم األمر، حاول أن تعمل مع مترجمين فوريين مدربين، ويفضل أن يكونوا من 

نفس جنس الشخص الذي تقدم الرعاية له.

 ناقش التأثير الصحي للسلوكيات غير الصحية )على سبيل المثال، راجع المخطط البياني 3.20 الخطوة 2(. 

م نقطة واحدة في كل مرة  قد يضعف التوتر النفسي قدرة الشخص على معالجة المعلومات. تحلي بالصبر في الحصول على المعلومات وإعطاءها. قدِّ

 لمساعدة الشخص على فهم ما يُقال.  

من المهم أيًضا تقييم نقاط القوة لدى الشخص وموارده )مثل أنظمة الدعم االجتماعي واألسري(. 

 افحص الدافع والكفاءة الذاتية لتبني سلوك صحي )على سبيل المثال، راجع 

المخطط البياني 3.20 الخطوة 3( وقم بتقييم مدى االستعداد للتغيير وناقش اإلجراءات المحتملة )مثل المخطط البياني 3.20 الخطوتان 4 و5(.

يستخدم المخطط البياني 3.20 بشأن دعم اإلقالع عن التبغ إجراء المقابالت التحفيزية في شكل مبسط. تتوفر البروتوكوالت التفصيلية التي تستخدم 

المقابالت الشخصية التحفيزية لتعزيز السلوك الصحي ولكنها تستهلك الكثير من الوقت للتنفيذ وتتطلب تدريبًا معيًنا*.

https://www.researchgate.net/publication/5289836_Vitalum_study_design_RCT_evaluating_the_efficacy_of_tailored_print_*

communication_and_telephone_motIV Ational_interviewing_on_multiple_health_behaviorsed
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السلوكيات الصحية للوقاية من اعتالل شرايين 

القلب التاجية واالعتالل الدماغي الوعائي 

)مستنسخة بإذن من صاحب حقوق الطبع 

والنشر.(

 CقللAتجنب الكحول

الملح والسكر

 Dال تستخدم

منتجات التبغ

Eتناول كميات وفيرة من الخضروات والفاكهة

Bحافظ على نشاطك البدني

ABCDE  الحفاظ على الصحة أمر سهل كحروف الهجاء

 المخطط البياني 3.19

التثقيف الصحي وتقديم المشورة بشأن السلوكيات الصحية )يتبع(
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اقلع عن التدخين )انظر المخطط البياني 3.20(  

ع جميع األشخاص غير المدخنين على عدم البدء في التدخين شجِّ

 انصح المدخنين باإلقالع عن التدخين وادعمهم في جهودهم 

انصح األفراد الذين يستخدمون أشكااًل أخرى من التبغ

تجنب استخدام الكحوليات بشكل ضار

يجب تعزيز االمتناع عن تناول الكحول. ال يجب نصح األشخاص بالبدء في تناول الكحول ألسباب صحية

انصح المرضى بعدم استخدام الكحول عند وجود مخاطر إضافية، مثل:

قيادة المركبات أو تشغيل اآلالت بينما يكون الشخص تحت تأثير الكحول 

المعاناة من حاالت طبية تزداد سوًءا بسبب الكحول على سبيل المثال داء الُسَكري وارتفاع ضغط الدم

وجود صعوبة في السيطرة على وتيرة شرب الكحول

إذا كان والبد من شرب الكحول، فيجب أن يكون بقدر محدود - مشروب واحد يوميًا للنساء ومشروبين يوميًا للرجال بحد أقصى.

مشروب قياسي واحد عبارة عن :

• 100-75 مل من النبيذ القياسي )كحول ٪12 - ٪13( أو

• 250 مل من البيرة القياسية )كحول 4٪(

• 25 مل من الويسكي القياسي )كحول 40٪(

انصح بممارسة النشاط البدني بانتظام 

في األوضاع اإلنسانية، قد يكون االلتزام بالنشاط البدني بانتظام أمرًا صعبًا. يجب تشجيع األشخاص على ممارسة النشاط البدني دائًما لمدة 30 دقيقة 

على األقل في معظم أيام األسبوع )150 دقيقة في األسبوع(. ينبغي تشجيعهم على: 

• التمشية في ضوء النهار

• االنخراط في األعمال المنزلية مثل:

• التنظيف، 

• ترتيب األثاث والمتعلقات

• غسل المالبس وتجفيفها، 

• طهي الطعام وإعداده

وينبغي أيًضا أن يُنصح األشخاص بما يلي

• تجنب الجلوس ألكثر من 30 دقيقة متواصلة

• العمل في وضعية الوقوف بدالً من وضعية الجلوس

• تحريك الجسم واألطراف كلما كان ذلك ممكًنا.

عندما يكون ذلك ممكًنا، يجب عليهم زيادة النشاط البدني تدريجيًا إلى مستويات معتدلة )مثل المشي السريع(؛ لمدة ال تقل عن 30 

دقيقة في خمسة أيام في األسبوع على األقل.

يمكن تجنب زيادة الوزن عن طريق الحد من األطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الحلويات واألطعمة الغنية بالدهون 

وممارسة النشاط البدني بانتظام

اتباع نظام غذائي صحي

في األوضاع اإلنسانية، قد يكون االلتزام الصارم بنظام غذائي صحي أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فمن الممكن اتباع بعض جوانب الغذاء الصحي )انظر أدناه - 

للتعرف على مالمح الهرم الغذائي الصحي(. يجب تقديم النصح ألجل:

 تجنب وضع الملح على الطاولة وتقليل األطعمة المالحة مثل المخلالت، والسمك المملح، 

والوجبات السريعة، والمواد الغذائية المصنعة، واألطعمة المعلبة، ومكعبات المرقة

تقييد استخدام الملح ألقل من خمسة جرامات )ملعقة صغيرة واحدة( يوميًا

تقييد المشروبات الغازية السكرية والمواد الغذائية المصنعة 

 تناول خمس حصص )500-400 جرام( من الفواكه والخضروات يوميًا 

)الحصة الواحدة تعادل برتقالة، أو تفاحة، أو حبة مانجو، أو موزة أو 3 مالعق كبيرة من الخضار المطبوخ(. تناول الفواكه المتاحة على 

أن تكون في موسمها.

تناول المزيد من األغذية النباتية. فهي تحتوي على المزيد من األلياف ودهون مشبعة أقل من المواد الغذائية الحيوانية. 

التقليل من اللحوم الدهنية، ودهون األلبان، وزيت الطهي )أقل من ملعقتين كبيرتين في اليوم(

تجنب الدهون المتحّولة غير المشبعة

استبدال اللحوم األخرى بالدجاج )بدون جلد(

اختيار الحبوب غير المكررة مثل الخبز المصنوع من الدقيق الكامل، واألرز البني، والمعكرونة كاملة الحبوب، والشعير غير المكرر، 

والحنطة السوداء، والكينوا 

تناول البقوليات، والمكسرات، والبذور يوميًا 
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 تجنب الدهون المهدرجة 

وتجنب إضافة الملح على الطاولة

قيِّد استخدام الحلويات، والملح، والمواد 

الغذائية المصنعة، والمشروبات الغازية 

السكرية، وزيت الطهي

 قيِّد تناول اللحم البقري واللحوم الحمراء 

لمرة واحدة في األسبوع

قيِّد تناول األسماك، ومنتجات األلبان، 

والبيض، لمرتين إلى ثالث مرات في األسبوع

يمكنك استهالك الحبوب الكاملة، 

والمكسرات، والبذور، والبقوليات، والخبز 

يومًيا بشكل محدود

تناول الخضروات والفواكه يومًيا بشكل وافر

وضح العناصر الرئيسية لنظام غذائي صحي معين؛ مع إجراء مقارنة بين عناصر المواد 

الغذائية الصحية واألخرى الصحية بشكل أقل كما هو موضح في الهرم الغذائي:

يجب تناول األطعمة الصحية مثل البقوليات والحبوب الكاملة بكميات 

مناسبة يوميًا )كما هو موضح في القسم األخضر(.

يجب أن تكون بعض المواد الغذائية مثل اللحوم محدودة.

يجب الحد من األطعمة غير الصحية )كما هو موضح في القسم 

األصفر( مثل الحلويات.

يجب تجنب األطعمة الضارة )كما هو موضح في القسم األحمر(، مثل 

األطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة غير المشبعة

طعام صحي

الرئيس

طعام غير صحي

نصيحة حول اتباع نظام غذائي صحي
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 المخطط البياني 3.20

دعم اإلقالع عن استخدام التبغ

 الخطوة األولى

اسأل

ما مدى استخدامك للتبغ؟

منذ متى وأنت تستخدم التبغ؟

 الخطوة الثانية

انصح

م نصيحة لإلقالع عن استخدام التبغ بطريقة واضحة، وقوية، ومخصصة. قَدِّ

"يُزيد استخدام التبغ من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان، وأمراض الرئة. يعد اإلقالع 

عن استخدام التبغ من أهم األشياء التي تحمي صحة قلبك، ودماغك، ورئتيك. يجب عليك أن تُْقلِع عن استخدام 

التبغ اآلن."

 الخطوة الثالثة

قيِّم

هل أنت على استعداد لإلقالع عن استخدام التبغ اآلن؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، فساعد في إعداد خطة لإلقالع عن استخدام التبغ.

إذا كانت اإلجابة "ال"، فأعطه منشوًرا عن المخاطر الصحية للتبغ 

 الخطوة الرابعة

ساِعد

ساعد في إعداد خطة لإلقالع عن استخدام التبغ:

د تاريًخا لإلقالع عن استخدام التبغ َحدِّ

أبلغ األسرة واألصدقاء بخطتك لإلقالع عن استخدام التبغ واطلب منهم تقديم الدعم لك

قم بإزالة منتجات التبغ

قم بإزالة العناصر التي تشجعك على التدخين

قم بترتيب زيارة متابعة في غضون شهر واحد

 الخطوة الخامسة

رتِّب

في زيارة المتابعة 

قّدم التهنئة على النجاح في اإلقالع عن استخدام التبغ 

عزِّز الرسالة

 إذا عاود المريض التدخين، ففكر في 

تقديم متابعة له ودعم من أسرته أقوى.

االلتزام باألدوية الموصوفة:

َعلِّم المريض كيفية تناول األدوية مثل أجهزة االستنشاق )انظر المربع 3.14(

 وضح الفرق بين األدوية التي تُستخدم للسيطرة على حالة ما على المدى الطويل 

)مثل ضغط الدم( وأدوية اإلنقاذ لإلغاثة السريعة )مثالً لعالج الصفير(

أخبر المريض بسبب وصف الدواء )األدوية( له

 وضح للمريض الجرعة الصحيحة واشرح عدد المرات التي يجب فيها 

أخذ الدواء في اليوم

قم بوضع ملصقات التسمية ووضع األقراص في العبوات

وضح أهمية الحفاظ على إمدادات كافية من األدوية

وضح أهمية تناول األدوية وفًقا للتعليمات حتى إذا لم تكن هناك أعراض

وضح أهمية الحفاظ على مواعيد العيادة بانتظام
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يلعب العاملون في مجال الصحة المجتمعية )CHWs( دوًرا داعًما مهًما في توفير الرعاية لألشخاص المصابين باألمراض غير الُمعدية في 

األوضاع اإلنسانية من خالل األنشطة التالية28:

توفير نقطة اتصال بين الموظفين اإلكلينيكيين واألشخاص المصابين باألمراض غير الُمعدية 

القيام بزيارات منزلية لمراقبة مدى االلتزام بالعالج وظهور أي مضاعفات

رفع مستوى الوعي حول الوقاية من األمراض غير الُمعدية ورعاية األشخاص المصابين بها بين المرضى وعبر المجتمع

مراقبة مدى تقدم المرضى 

تعزيز استمرارية الرعاية من خالل متابعة المرضى في المجتمع

تسهيل مجموعات دعم المريض وتعزيز الصحة بمناظرة األقران من خالل األنشطة المجتمعية الخاصة باألمراض غير 

الُمعدية 

في األوضاع اإلنسانية، يتعرض األطباء والممرضات لضغوط شديدة لرؤية أكبر عدد ممكن من األشخاص في أقصر وقت ممكن. نتيجة لذلك، 

غالبًا ما تكون االستشارات في المرافق الصحية مختصرة وتركز على المشاكل الصحية األكثر إلحاًحا.  يمكن أن يساعد العاملون في مجال 

الصحة المجتمعية في تحسين التنسيق بين الموظفين اإلكلينيكيين والمرضى من خالل جمع المعلومات من المرضى على مستوى معرفتهم 

للقراءة والكتابة، واألعراض لديهم، واألمراض التي أصيبوا بها في السابق، ومدى قدرتهم على اتباع بروتوكوالت الرعاية الذاتية وأنظمة الدعم 

األسري/االجتماعي. 

يمكن للعاملين في مجال الصحة المجتمعية أيًضا توفير معلومات عامة وإرشادات بشأن الحصول على الخدمات الطبية المتاحة. في 

المجتمع، يمكنهم قيادة مجموعات الدعم وتنظيم األنشطة المجتمعية )على سبيل المثال، مناقشة جماعية حول السلوكيات الصحية أو 

مجموعات المشي( لتعزيز السلوكيات الصحية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للعاملين في مجال الصحة المجتمعية تسهيل التغير السلوكي من 

خالل مساعدة األشخاص في تحديد األهداف األساسية للغذاء الصحي والنشاط البدني المنتظم كما هو محدد في المخططات البيانية. 

تُعد المخططات البيانية أ إلى د أدوات لمساعدة العاملين في مجال الصحة المجتمعية على أداء بعض المهام المذكورة أعاله في مخيمات 

الالجئين، ومرافق الرعاية األولية، وخالل الزيارات المنزلية. قد تحتاج هذه المخططات البيانية إلى تعديل حسب السياق استناًدا إلى طبيعة، 

ومرحلة، وتنظيم األوضاع اإلنسانية المختلفة ومستوى التدريب الذي يتم تقديمه للعاملين في مجال الصحة المجتمعية.  

المخطط البياني أ التثقيف الصحي وتقديم المشورة بشأن السلوكيات الصحية

المخطط البياني أ1 المساعدة في التوقف عن التبغ

المخطط البياني أ2 المساعدة في الحد من تعاطي الكحوليات بشكل ضار

المخطط البياني أ3 نصيحة بشأن النشاط البدني

المخطط البياني أ4 نصيحة بشأن اتباع نظام غذائي صحي

المخطط البياني ب متابعة ارتفاع ضغط الدم 

المخطط البياني ج المساعدة لألشخاص الذين يعانون من الصرع

 المخطط البياني د نصيحة للمرضى الذين يعانون من 

 األمراض غير الُمعدية الشائعة

المقدمةالمحتويات
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 المخطط البياني أ 

التثقيف الصحي وتقديم المشورة بشأن السلوكيات الصحية 

نظرة عامة على تقديم المشورة  

التزم باألدويةاتبع نظاًما غذائًيا صحًيامارس النشاط البدنيتجنب استخدام الكحوليات بشكل ضارأقلع عن التدخين

ابدأ في تقديم المشورة عن طريق القيام بما يلي:

م نفسك بطريقة ودية مناسبة ثقافيًا. قَدِّ

م المشورة في مكان خاص لتسهيل التواصل بكل حرية. قَدِّ

ضع نفسك على نفس مستوى رؤية وعين الشخص الذي تقوم بتقديم المشورة إليه.

أظِهر التعاطف طوال الجلسة وال تكن ُمْصِدًرا لألحكام.

أخبر الشخص بأن المعلومات التي تمت مناقشتها أثناء الزيارة لن تتم مشاركتها دون إذن منه.

1

2

5

3

4
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 المخطط البياني أ1 

دعم اإلقالع عن استخدام التبغ 

 الخطوة األولى

اسأل

ما مدى استخدامك للتبغ؟

منذ متى وأنت تستخدم التبغ؟

 الخطوة الثانية

انصح

م نصيحة لإلقالع عن استخدام التبغ بطريقة واضحة، وقوية، ومخصصة. قَدِّ

"يُزيد استخدام التبغ من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان، وأمراض الرئة. يعد اإلقالع 

عن استخدام التبغ من أهم األشياء التي تحمي صحة قلبك، ودماغك، ورئتيك. يجب عليك أن تُْقلِع عن استخدام 

التبغ اآلن."

 الخطوة الثالثة

قيِّم

هل أنت على استعداد لإلقالع عن استخدام التبغ اآلن؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، فساعد في إعداد خطة لإلقالع عن استخدام التبغ.

إذا كانت اإلجابة "ال"، فأعطه منشوًرا عن المخاطر الصحية للتبغ 

 الخطوة الرابعة

ساِعد

ساعد في إعداد خطة لإلقالع عن استخدام التبغ:

د تاريًخا لإلقالع عن استخدام التبغ َحدِّ

أبلغ األسرة واألصدقاء بخطتك لإلقالع عن استخدام التبغ واطلب منهم تقديم الدعم لك

قم بإزالة منتجات التبغ

قم بإزالة العناصر التي تشجعك على التدخين

قم بترتيب زيارة متابعة في غضون شهر واحد

 الخطوة الخامسة

رتِّب

في زيارة المتابعة 

قّدم التهنئة على النجاح في اإلقالع عن استخدام التبغ 

عزِّز الرسالة

 إذا عاود المريض التدخين، ففكر في 

تقديم متابعة له ودعم من أسرته أقوى.

األمراض الناجمة عن استخدام التبغ

 مقتبس من الصور والرسوم التوضيحية: © وزارة الصحة بالحكومة األسترالية؛ 

 ©أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛ © جورجيوس كيكوس؛ 

 Shutterstock.com © وزارة الصحة العامة، تايالند؛ © ريتشارد شنايدر/جامعة إنديانا؛© 

.IGO ترخيص CC BY-NC-5A 3.0 .2019 منظمة الصحة العالمية © .WHO/NMH/PND/19.1
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 تدخين التبغ - خطة اإلقالع عن التدخين

لم يفت األوان بعد لإلقالع عن استخدام التبغ

 ذكّر نفسك بأنه إذا نجحت 

فهناك عائد صحي

ينخفض معدل أول أكسيد الكربون في الدمفي غضون 20 دقيقة

ينخفض معدل ضربات القلبفي غضون 12 ساعة

في غضون أسبوعين
 ينخفض معدل خطر اإلصابة بالنوبات القلبية، وتبدأ الرئتان

في أداء وظائفهما بشكل أفضل

في غضون 6 أسابيع
 يتحسن السعال 

وضيق التنفس

في غضون سنة واحدة
 يقل كثيرًا خطر اإلصابة بالنوبات القلبية 

والسكتة الدماغية

ن تاريخ اإلقالع عن التدخين: دوِّ

)إن أمكن، اختر تاريًخا مهًما مثل اليوم التالي لعيد ميالدك(

حدد المثيرات التي تغريك على التدخين والطريقة التي ستتبعها لتجنبها

ما الذي ستقوم به لتجنبهالسبب

التحدث على الهاتف 

االنتهاء من وجبة 

شرب القهوة 

قبل الذهاب إلى السرير للنوم 

مشاهدة التليفزيون 

اإلحباط بسبب البطالة 

أخذ استراحة العمل 

شرب الكحول 

التوتر العصبي في العمل 

وقت الفراغ لفترة طويلة

مضغ القات

أخرى _______________

نعم ___ ال ___تحقق مما إذا كنت قد أزلت منتجات التبغ من المنزل وأماكن العمل
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 المخطط البياني أ2

الدعم للحد من استخدام الكحوليات بشكل ضار  

 الخطوة األولى

اسأل

هل تتناول الكحول؟1

 )إذا كانت اإلجابة "ال" - فيجب تعزيز االمتناع عن تناول الكحول. يجب أال تبدأ أبًدا في تناول الكحول

ل المعلومات(  ألسباب صحية. إذا كانت اإلجابة "نعم"، فتابع إلى األسئلة الثالثة التالية وسجِّ

نعم ___ ال ___

البيرةأي نوع من الكحوليات تتناول؟2

ر محلًيا الكحول الُمَخمَّ

الويسكي/البراندي/الفودكا 

النبيذ 

يومًياكم مرة تتناول الكحول؟3

عدة مرات في األسبوع

في بعض األحيان 

منذ متى وأنت تتناول الكحول بانتظام؟4

 الخطوة الثانية

انصح

م نصيحة لإلقالع عن استخدام الكحوليات بطريقة واضحة، وقوية، ومخصصة.1 قَدِّ

"يُزيد استخدام الكحول من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والسرطان، وأمراض الكبد. ستجد أيًضا أن رغبتك في تناول الكحول تزداد بمرور الوقت. يعد اإلقالع عن استخدام الكحوليات أو الحد من استخدامها أحد أهم األشياء التي تحمي صحة قلبك، 

ودماغك، وكبدك، وأعصابك.

انصح األشخاص بعدم تناول الكحول في حال وجود مخاطر إضافية، مثل:2

  قيادة المركبات أو تشغيل اآلالت 

  المعاناة من حاالت طبية تزداد سوًءا بسبب تناول الكحول على سبيل المثال داء الُسكري، وارتفاع ضغط الدم، والصرع

  مواجهة صعوبة في السيطرة على تناول الكحول

انصح أنه إذا كان والبد من شرب الكحول، فيجب أن يكون بقدر محدود - مشروب واحد يوميًا للنساء ومشروبين يوميًا للرجال بحد أقصى.3

)المشروب الواحد عبارة عن: 100-75 مل من النبيذ القياسي ]كحول ٪12 ٪13-[، أو 250 مل من البيرة القياسية ]كحول ٪4[، أو 25 مل من الويسكي القياسي كحول 40٪(

المشروب الواحد القياسي عبارة عن 250 مل من البيرة، أو 25 مل من الويسكي، أو 100-75 مل من النبيذ
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 الخطوة الثالثة

قيِّم

هل أنت على استعداد للحد من االستخدام الضار للكحوليات اآلن؟ 

إذا كانت اإلجابة "نعم"، فساعد في إعداد خطة لذلك.

د على المخاطر الصحية للكحول مرة أخرى واطلب من الشخص إعادة النظر في األمر. . إذا كانت اإلجابة "ال"، فَشدِّ

 الخطوة الرابعة

ساِعد

المساعدة في إعداد خطة على النحو التالي: اطلب من الشخص

1  تحديد تاريخ معين

2  إبالغ األسرة واألصدقاء وطلب الدعم منهم

3  إزالة منتجات الكحول من المنزل

4  تجنب األماكن التي تدفعه إلى تناول الكحول. 

5  رتِّب زيارة المتابعة في غضون شهر واحد

6  أعِط الشخص دليل الرعاية الذاتية

 الخطوة الخامسة

رتِّب

في زيارة المتابعة 

• قّدم التهنئة للشخص على النجاح الذي حققه 

• أعطه رسالة تعزيز مفادها أن االمتناع عن الكحول مفيد للصحة

• في حال عاود المريض استخدام الكحوليات، فَعبِّر عن تعاطفك معه.

• انظر في أمر إحالة الشخص إلى طبيب لمزيد من المتابعة المكثفة 
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 المخطط البياني أ3

 نصيحة بشأن النشاط البدني  

في األوضاع اإلنسانية، قد يكون االلتزام بالنشاط البدني بانتظام أمرًا صعبًا. 

على الرغم من ذلك، يجب تشجيع األشخاص على ممارسة النشاط البدني لمدة ال تقل عن 30 دقيقة في معظم أيام األسبوع )150 دقيقة على األقل في األسبوع(، إن أمكن.

م النصيحة التالية: َقدِّ

1  عندما يكون ذلك ممكًنا، يمكنك المشي في الهواء الطلق أثناء النهار.

2  حافظ على نشاطك من خالل المشاركة في األعمال المنزلية مثل:

• التنظيف 

• ترتيب األثاث والمتعلقات

• غسل المالبس وتجفيفها، 

• اللعب مع األطفال

• طهي الطعام وإعداده

3  عند العمل:

• تجنب الجلوس ألكثر من 30 دقيقة متواصلة متى كان ذلك ممكًنا

• اعمل في وضعية الوقوف بدالً من وضعية الجلوس

• حرِّك الجسم واألطراف كلما كان ذلك ممكًنا 

4  يمكن الوقاية من زيادة الوزن عن طريق تقليل األطعمة ذات السعرات الحرارية العالية )مثل الحلويات واألطعمة الغنية بالدهون( وممارسة النشاط البدني بانتظام

استخدم دليل الرعاية الذاتية للتوضيح.
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 المخطط البياني أ4

 نصيحة حول اتباع نظام غذائي صحي 

في األوضاع اإلنسانية، قد يكون االلتزام الصارم بنظام غذائي صحي أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فمن المستحسن اتبّاع بعض جوانب األكل الصحي.

وتشمل النصيحة: 

1. تجنب وضع الملح على الطاولة 

قلل من تناول األطعمة المالحة مثل المخلالت، واألسماك المملحة، واألغذية المصنعة، واألطعمة المعلبة

اقصر استخدام الملح على أقل من ملعقة صغيرة )خمسة جرامات( في اليوم

2. قَيِّد تناول المشروبات السكرية

3.  تناول خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميًا، مثل: الكرنب األجعد، السبانخ، الكرنب، الموز، البرتقال، األفوكادو، البطيخ. )تعادل الحصة الواحدة برتقالة، أو تفاحة، أو حبة مانجو، أو موزة، أو ثالث مالعق كبيرة من الخضار المطبوخ(. تناول الفواكه والخضروات المتاحة على أن تكون في موسمها. 

4. تناول المزيد من األغذية النباتية. فهي تحتوي على المزيد من األلياف ودهون مشبعة أقل من المواد الغذائية الحيوانية.

المكسرات غير المملحة

البقوليات أو الحبوب مثل الحمص والعدس

الحبوب الكاملة مثل الخبز المصنوع من الدقيق الكامل، والبرغل، واألرز البني والشوفان، والحنطة السوداء، والكينوا.

5. قلل من اللحوم الدهنية، ودهون األلبان، وزيت الطهي )أقل من ملعقتين كبيرتين في اليوم(

6.  تجنب الدهون المتحولة غير المشبعة )مثل الكعك، والبسكويت، والزيت النباتي المهدرج(. الدهون المتحولة أو األحماض الدهنية غير المشبعة، هي نوع من الدهون المنتجة عند إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة، مثل الذرة، أو فول الصويا، أو زيت بذرة القطن لجعله صلبًا )مثل سمن الطبخ 

والمارجرين( من خالل عملية تُسمى الهدرجة.

7. استبدل اللحوم األخرى بالدجاج )بدون جلد(

استخدم دليل الرعاية الذاتية والصور أدناه للتوضيح.
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 تجنب الدهون المهدرجة 

 تجنب إضافة الملح

على الطاولة

طعام صحي

الرئيس

طعام غير صحي

قيِّد استخدام الحلويات، والملح، والمواد 

الغذائية المصنعة، والمشروبات الغازية 

السكرية، وزيت الطهي

 قيِّد تناول اللحم البقري واللحوم الحمراء 

لمرة واحدة في األسبوع

قيِّد تناول األسماك، ومنتجات األلبان، 

والبيض، لمرتين إلى ثالث مرات في األسبوع

يمكنك استهالك الحبوب الكاملة، 

والمكسرات، والبذور، والبقوليات، والخبز 

يومًيا بشكل محدود

تناول الخضروات والفواكه يومًيا بشكل وافر

 المخطط البياني أ4

نصيحة حول اتباع نظام غذائي صحي

)يتبع(   
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 المخطط البياني ب

متابعة ارتفاع ضغط الدم  

زيارة المتابعة مع األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

اسأل:  منذ زيارتك األخيرة للعيادة، هل أزعجك أي مما يلي:1

نعم ___ ال ___ألم بالصدر

نعم ___ ال ___ضيق التنفس متزايد أثناء المجهود

نعم ___ ال ___ضيق في التنفس ليالً

نعم ___ ال ___صداع شديد 

إذا كانت اإلجابة "نعم" على أي مما ذكر أعاله، فُيرجى مراجعة الطبيب

اسأل المريض عما إذا كنت تستطيع قياس ضغط الدم واتباع الخطوات أدناه2

يجب أن يجلس الشخص هادئًا لمدة خمس دقائق على األقل وأال يستخدم الهاتف المحمول.

يجب أن يكون ظهر المريض مسنوًدا بكرسي وقدماه مسطحتين على األرض.

اسند ذراع المريض عند مستوى القلب. 

ة ثلثي طول الذراع عاريًا ويغطيه، مع وضع الكيس فوق الشريان العضدي. أن يطّوق كيس هواء الُكفَّ

خالل كل زيارة، خذ في المتوسط قراءتين على األقل يفصل بينهما بضع دقائق، وهذا يُسمى ضغط دم الشخص.

PEN-H الجزء الرابع أ



90

أعِط دليل الرعاية الذاتية للجميع3

اتخذ إجراًءا بناًء على متوسط ضغط الدم كما هو موضح أدناه:

ضغط الدم يساوي أو أقل عن 140/90 مم زئبقي

ضغط الدم أعلى من 

140/90 وأقل من 160/100 مم زئبقي

إذا كان ضغط الدم االنقباضي  160 مم زئبقي و/أو ضغط 

الدم االنبساطي  100 مم زئبقي وضغط الدم أقل من 

180/110 مم زئبقي

 110 و/أو ضغط الدم االنبساطي  180 ضغط الدم االنقباضي

انصح باالستمرار في استخدام نفس األدوية

م المشورة بشأن السلوكيات الصحية )انظر المخططات  قَدِّ

البيانية من 1 إلى أ4(

 انصح بالحفاظ على الموعد المقبل

اعرف ما إذا كان المريض قد استخدم األدوية بانتظام كما 

هو موصوف

انصح برؤية الطبيب في غضون أسبوع

م المشورة بشأن السلوكيات الصحية )انظر المخططات  َقَدِّ

البيانية من أ1 إلى أ4(

اتخذ الترتيبات الالزمة لزيارة طبيب في أقرب وقت ممكن

النعم           

انصح برؤية الطبيب في غضون أسبوعين

م المشورة بشأن السلوكيات الصحية )انظر المخططات  قَدِّ

البيانية من أ1 إلى أ4(

انصح باستخدام األدوية على النحو المنصوص عليه ورؤية 

طبيب في غضون 3 أسابيع

م المشورة بشأن السلوكيات الصحية )انظر المخططات  قَدِّ

البيانية من أ1 إلى أ4(
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 تحقق مما إذا قد تم إجراء االختبارات التالية )يحتاج كل شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم إلى إجراء هذه االختبارات 4

مرة واحدة على األقل في وقت التشخيص ومرة واحدة بعد سنتين 3- سنوات(.

نعم ___ ال ___كوليسترول الدمنعم ___ ال ___جلوكوز الدم      

نعم ___ ال ___تخطيط كهربية القلبنعم ___ ال ___ألْبوِمين البول

إذا لم يكن قد تم إجراء أي من اإلجراءات المذكورة أعاله، فعليك بإخبار المريض برؤية طبيب لفحصه.

م المشورة بشأن السلوكيات الصحية لجميع األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمساعدتهم على تقليل خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، 5  قَدِّ

مع اإلشارة إلى أن األشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم في الفئات التالية معرضون بشكل كبير لمخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

• كبار السن )فوق 40 سنة(

• المدخنون

• محيط الخصر )≤ 90 سم للنساء؛ ≤ 100 سم للرجال( )انظر أدناه(

• معروف بأنه مريض بداء السكري

• تاريخ سابق لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية المبكرة في أقارب الدرجة األولى )أقل من 55 عاًما(

قم بقياس محيط الخصر

• اطلب من المريض خلع المالبس حول منطقة الخصر )مثل سترة، أو معطف، أو حزام، أو بلوزة(.

• اطلب من المريض أن يقف بشكل مستقيم مع ترك مسافة بين القدمين تساوي عرض الكتفين.

 • لف شريط قياس حول البطن، مالصُقا للجلد، في منتصف المسافة بين أسفل أدنى ضلع 

وأعلى عظام الورك )تقريبًا على نفس مستوى السرّة(

• سّجل قياس الخصر عندما يتنفس المريض بشكل طبيعي.
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 المخطط البياني ج

دعم األشخاص الذين يعانون من الصرع    

اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها العاملون في مجال الصحة 

 المجتمعية 

 لدعم التعامل مع 

الصرع

1  التأكد من أن المريض يفهم أهمية االلتزام باألدوية المعتمدة )انظر المخطط البياني د(

2  دعم الرعاية الذاتية للمرضى الذين يعانون من الصرع من خالل توفير محتوى دليل الرعاية الذاتية وشرحه

3  تقديم اإلسعافات األولية للنوبات الصرعية )انظر أدناه(

4  إحالة مرضى الصرع الخارج عن السيطرة للحصول على رأي طبي

اإلسعافات األولية لنوبات الصرعاإلسعافات األولية لنوبة الصرع

• ابق مع الشخص وحافظ على هدوئك.

 • إذا كان لديه طعام أو سائل في فمه، فقم بلفه على 

جانبه على الفور.

• قم بحماية الشخص من اإلصابة عن طريق وضع شيء لين تحت  رأسه.

• قم بإرخاء أي مالبس ضيقة.

• قم بطمأنة الشخص حتى يتعافى.

• قم بمراقبة نمط ووقت النوبة وتسجيلهما.

 • قم بلف الشخص برفق على جانبه بعد توقف الرجيج 

ساعد في تصريف أي سائل في الفم )انظر وضعية اإلفاقة أدناه(.

• اتصل للحصول على المساعدة الطبية إذا 

• استمرت النوبة لمدة خمس دقائق أو أكثر أو إذا تبعتها نوبة ثانية بسرعة

• عاني الشخص من صعوبات في التنفس بعد توقف الرجيج

• كانت هذه أول نوبة معروفة للشخص

• حدثت النوبة في الماء

وضعية اإلفاقة
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 المخطط البياني د

نصيحة للمرضى الذين يعانون من األمراض غير الُمعدية الشائعة    

انصح جميع المرضى المصابين بمرض غير ُمعدي بـ:

• اتباع سلوكيات صحية )انظر المخططات البيانية أ-1أ4( 

• االحتفاظ بإمدادات كافية من األدوية الموصوفة

• استخدام األدوية حسبما هو موصوف، حتى لو لم تكن هناك أعراض

• الحفاظ على مواعيد العيادة بانتظام

انصح المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بـ:

• اإلقالع عن التدخين 

 • أخذ األدوية يوميًا حسب إرشادات الطبيب حتى لو كانت قراءة ضغط الدم 

طبيعية

• تقليل استهالك الملح إلى أقل من ملعقة صغيرة في اليوم

• تناول الفواكه والخضروات بانتظام 

• الذهاب إلى العيادة لفحص ضغط الدم حسب تعليمات الطبيب.

انصح المرضى الذين يعانون من الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن بـ: 

• اإلقالع عن التدخين 

• تجنب دخان السجائر والعوامل المثيرة للربو، إذا كانت معروفة

• تقليل الغبار في البيئة المحيطة إلى أقصى حد ممكن على سبيل المثال عن طريق استخدام األقمشة المبللة لتنظيف األثاث، ورش األرض بالماء قبل 

الكنس، وتنفيض المراتب، والوسائد، والبطانيات وما إلى ذلك وتعريضها لضوء الشمس؛

•  توفير تهوية جيدة باستمرار للمنطقة التي يتم فيها طهي وجبات الطعام عن طريق فتح النوافذ واألبواب، وإذا أمكن تجنب الطهي بالحطب في األماكن 

المغلقة.

انصح المرضى الذين يعانون من داء الُسكّري بـ:

• إعطاء األفضلية لألغذية منخفضة الدالة السكرية )مثل الفول، والعدس، والشوفان، والفاكهة غير المحالة( كمصدر للكربوهيدرات في نظامهم الغذائي

• تجنب تفويت وجبات الطعام إذا كان يستخدم األنسولين )حيث قد ينخفض مستوى السكر في الدم( وأن يحمل حلوى معه  

• فحص نسبة الجلوكوز في الدم، وضغط الدم، والبول بانتظام حسب تعليمات الطبيب 

• فحص العينين وقت التشخيص وعلى األقل كل عامين بعد ذلك 

 انصح المرضى بإيالء رعاية خاصة ألقدامهم:

• تجنب المشي حافي القدمين أو بدون جوارب

• غسل القدمين في ماء فاتر وتجفيفهما جيًدا خاصًة بين أصابع القدم

• عدم قطع الثفن أو مسمار القدم وعدم استخدام المواد الكيميائية عليهما

• فحص القدمين كل يوم وإذا كانت هناك أي عدوى )أي مناطق مؤلمة، أو حمراء، أو دافئة في أي جزء من القدم( أو إصابة، الحصول على مساعدة طبية 

في أقرب وقت ممكن.

• وضح أهمية االحتفاظ بإمدادات كافية من األدوية

• وضح أهمية تناول األدوية وفق التعليمات حتى إذا لم تكن هناك أي أعراض 
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 توفر أدلة الرعاية الذاتية هذه معلومات حول كيفية الحفاظ على الصحة 

 والوقاية من األمراض غير الُمعدية. يمكن استخدامها من قبل األشخاص األصحاء وكذلك المرضى الذين يعانون 

 من األمراض غير الُمعدية. يمكن للعاملين في مجال الصحة استخدامها كأدوات مساعدة عند تقديم التثقيف 

الصحي لألشخاص/المرضى. 

الرعاية الذاتيةالمحتويات

94

96

99

أدلة الرعاية الذاتية

ما يمكنك القيام به للوقاية من النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية

التعايش مع الصرع
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 4  اتبع نظاًما غذائيًا صحيًا

تناول خمس حصص من أي نوع من الفواكه والخضروات يوميًا

1 حصة = 1 برتقالة

 1 حصة = 1 تفاحة

 1 حصة = 1 مانجو

1 حصة = 1 موزة

1 حصة = 3 مالعق كبيرة من الخضار المطهو 

)وليس اليام والبطاطا(

قلل من تناول الطعام الغني بـ:

السكريات - الحلويات المشروبات الغازية 

 األمالح - الرقائق المملحة، والمخلالت

الدهون - خبز سوبر انجيرا، الزيوت المهدرجة

6  خذ وقتًا لالسترخاء

 7  احرص على إجراء فحوصات طبية منتظمة ومعرفة النتائج

 افحص ضغط الدم الهدف الصحي: ضغط الدم 120/80 مم زئبقي

 افحص السكر في الدم الهدف الصحي: نسبة السكر في الدم حتى 100 مجم/ ديسيلتر

افحص الكولسترول الهدف الصحي: الكوليسترول في الدم أقل من 200 مجم/ديسيلتر

إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم أو داء الُسّكري

•  فتناول األدوية بانتظام على النحو المنصوص عليه.

•  تناول األدوية كما هو موصوف، حتى عندما ال تكون لديك أي أعراض.

•  حافظ على مواعيد العيادة بانتظام.

 •   احرص على فحص ضغط الدم، وكوليسترول الدم، و

السكر في الدم ومعرفة النتائج

سبعة إجراءات يمكنك اتخاذها للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

 2  تجنب استخدام الكحوليات بشكل ضار. 

 ال يعزز تناول الكحول الصحة.

 النساء: تجنب تناول أكثر من مشروب قياسي يوميًا.

الرجال: تجنب تناول أكثر من مشروبين قياسيين في اليوم.

انخرط في األعمال المنزلية 

• تحضير الطعام 

• ترتيب األثاث 

• غسل المالبس وتجفيفها، 

• التنظيف

• اللعب مع األطفال

• تحريك الجسم واألطراف كلما كان ذلك ممكًنا 

• تجنب الجلوس ألكثر من 30 دقيقة متواصلة متى كان ذلك ممكًنا

• العمل في وضعية الوقوف بدالً من وضعية الجلوس

3  مارس نشاطًا بدنيًا لمدة 30 دقيقة يوميًا على األقل في معظم أيام األسبوع )على األقل 150 

دقيقة في األسبوع(

مارس المشي السريع

1  ال تستخدم أي منتجات تبغ.

 5  راقب خصرك ووزنك

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فقلل من األطعمة الغنية بالدهون، والسكر، والنشا

 حاول تقليل الوزن إذا كان قياس الخصر: 

 أكثر من 94 سم )حوالي 37 بوصة( إذا كنت رجالً 

أكثر من 80 سم )حوالي 31.5 بوصة(، إذا كنِت امرأة
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كيفية التعرف على النوبة القلبية والتصرف على الفور

قد تكون لديك نوبة قلبية إذا كنت تعاني من: 

•  ألم ضاغط شديد في الصدر ال يطاق

• عادًة في منتصف الصدر 

• قد يتجه األلم ألسفل الذراعين أو ألعلى في العنق

قد يكوم ألم الصدر الناجم عن النوبة القلبية مصحوبًا بـ:

• صعوبة في التنفس

• شعور باإلغماء

• تعرُّق

• شعور بالغثيان أو التقيؤ

قد يكون ألم الصدر الناجم عن النوبة القلبية مصحوبًا بـ:

• صعوبة في التنفس

• شعور باإلغماء

• تعرُّق

• الشعور بالغثيان أو التقيؤ

استدعي سيارة إسعاف على الفور

• اذهب إلى المستشفى

• قم بزيارة طبيب
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كيفية التعرف على السكتة الدماغية والتصرف على الفور

تدلى الوجه والفم على جانب واحد مثل ابتسامة غير متوازنة

صعوبة في الكالم 

صداع شديد مفاجئ

ارتباك، عدم القدرة على التفكير بوضوح 

ضعف مفاجئ في الذراع والساق من جهة واحدة

صعوبة في المشي 

استدعي سيارة إسعاف

اذهب إلى المستشفى

قم بزيارة طبيب
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الرعاية الذاتية: التعايش مع الصرع

ما الذي يسبب الصرع؟

كل شخص لديه نشاط كهربائي في الدماغ.

يحدث الصرع نتيجة لنشاط كهربائي غير طبيعي في الدماغ.

لتجنب النوبات، تناول األدوية بانتظام كما يصفها طبيبك.

إذا كنت في الغالب تنسى، فخذ قرص الصباح بعد اإلفطار والقرص الليلي بعد العشاء.

احتفظ بتقويم وضع عالمة في المربع عند تناول الدواء.

األحدالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنين

صباًحا

مساًء

احتفظ بتقويم خاص بالنوبات وضع عالمة في المربع لإلشارة إلى تاريخ ووقت تعرضك للنوبة.

5/10/1910/11/19

صباًحا

مساًء

PEN-H الجزء الرابع ب



100

تجنب المثيرات التالية التي يمكن أن تثير النوبات وتؤدي إلى حدوثها

الحصول على قسٍط كاٍف من النوم

 تجنب تفويت الوجبات 

تجنب أشعة الشمسوتناول الكثير من الماء

تجنب استخدام الكحوليات

 تجنب األضواء الساطعة 

والضوضاء الصاخبة
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تجنب المسطحات المائيةال تعمل بالقرب من النيران المكشوفة تجنب المرتفعات

تجنب تشغيل اآلالتتجنب السير على خطوط السكك الحديدية

من أجل الوقاية من اإلصابات، أثناء النوبة، ما هي المواقف التي يجب عليك تجنبها؟
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PEN-H الجزء الخامس
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تاريخ الزيارة )يوم/شهر/سنة(

ُجمعت بواسطة )اسم العائلة/االسم األول(

اسم الموقع

عنوان المنشأة/إحداثيات نظم المعلومات الجغرافية

 تصنيف المنشأة

)الوظيفة الصحية/المركز الصحي(

المنشآت الُمدارة من قبل المجتمع، أخرىخاصةعامةإدارة المنشأة

قيود الوصول بسبب األمناألبخرة/المواد الكيميائيةانهيار المبنىالوصول من الطريق 1. الوصول واألمن

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

الهاتف الجوال

نعم

ال

الخط األرضي

نعم

ال

اإلنترنت

نعم

ال

قائمة مرجعية لتقييم جاهزية المنشأة للتعامل مع األمراض غير الُمعدية في األوضاع اإلنسانية



104

 2.  السكان في منطقة دائرة نشاط المستشفى 

)قبل الحدث(

3. السكان النازحون

خدمة اإلسعاف          الوصول إلى المستوى التالي من4. إتاحة الوصول إلى اإلحالة

نعم

ال

نعم

ال

5.  المسافة إلى أقرب منشأة صحية من المستوى التالي )بالكيلومترات(

 6.  عدد األيام في األسبوع 

التي تفتح فيها المنشأة أبوابها

7.  عدد مرضى األمراض غير الُمعدية الذين يتلقون بالفعل العالج في هذه المنشأة
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الموارد البشرية

7. هل الموارد البشرية متوفرة للتعامل مع األمراض غير الُمعدية؟

عدد الحاضرين اليومالتصنيف

 العدد اإلجمالي

أسباب التغيبمع الغائبين

األطباء المتخصصون

الممارسون العموميون/أطباء األسرة/األطباء

المسؤولون اإلكلينيكيون

ممارسو التمريض

الممرضات

العاملون في مجال الصحة المجتمعية/المثقفون الصحيون

الموزعون

فنيو المختبرات

أخرى، حدد:

8. هل يتم تدريب العاملين في مجال الصحة على التعامل مع األمراض غير الُمعدية؟

غير ُمَدرَّبتم التدريب مرة واحدةآخر تدريب شهر/سنةتدريب منتظمالتصنيف

األطباء

المسؤولون اإلكلينيكيون

ممارسو التمريض

الممرضات

العاملون في مجال الصحة المجتمعية
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المعدات

9. هل المعدات األساسية التالية متوفرة؟

عدد األجهزة التي تعمل

العناصر األساسية

سماعة الطبيب 

مقياس ضغط الدم

الة وزن

شريط قياس

ميزان الحرارة

جهاز قياس السكر في الدم

جهاز قياس ذروة التدفق

الُمَوّسعة

أسطوانات فاصلة في أجهزة االستنشاق

الشوكة الرنانة/الَخيٌط األُحاِدّي

)ECG( جهاز تخطيط كهربية القلب

منظار العين

مقياس النبض

قياس الكوليسترول

البخاخات

اسطوانات األكسجين

جهاز الشفط

كيس اإلنعاش
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المعدات

10. هل يمكن تنفيذ اإلجراءات/االختبارات التالية في المنشأة عند الحاجة؟

إذا كانت اإلجابة "ال"، فلما ال؟النعماإلجراء

إعطاء السوائل الوريدية/الُحقن الوريدية

الُحقن العضلية

إعطاء األكسجين عبر قناع أو أنبوب

اإلنعاش القلبي الرئوي

التهوية اليدوية بكيس اإلنعاش

تخطيط كهربية القلب

فحص القدمين بحًثا عن أي اعتالل عصبي   

فحص قاع العين المجهري

قياس معدل ذروة التدفق

اإلرذاذ

اإلجراءات/االختبارات األساسية 
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المعدات

11. هل يمكن القيام باالختبارات والتقييمات التالية؟

النعم في منشأة اإلحالةنعم في هذا المنشأةالعملية/الفحوصات

فرز المرضى المصابين بأمراض شديدة

تقييم مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية باستخدام الرسوم البيانية

مستوى الجلوكوز في البول )شرائط االختبار(

مستوى الجلوكوز في الدم )شرائط االختبار(

مستوى األلبومين في البول )شرائط االختبار(

مستوى الكولسترول في الدم )شرائط االختبار(

مستوى الجلوكوز في الدم )الفحص المعملي(

HbA1c اختبار الهيموغلوبين السكري

األجسام الكيتونية في البول 

مستوى الكوليسترول في الدم )الفحص المعملي(

مستوى الدهون

تعداد الدم

الشوارد في مصل الدم

الكرياتينين في مصل الدم

اإلنزيمات القلبية

تروبونين

نسبة الميكروألبومين
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المعدات

12.  هل األدوية التالية متوفرة؟

غير متوفرةمتوفرة اليوممتوفرة في معظم األيام خالل آخر 90 يوًما 

حقن األدرينالين )اإليبينيفرين( 1 مجم/مل

أقراص حمض األسيتيل ساليسيليك 100-75 مجم

أقراص أملوديبين 5 مجم

بيكلوميثازون المستنشق 100 ميكروجرام/جرعة

أقراص بيزوبرولول 5 مجم

أقراص كاربامازيبين 200 مجم

حقن ديازيبام 5 مجم/مل

أقراص إناالبريل 5 مجم

حقن فوروسيميد 10 مجم/مل

أقراص فوروسيميد 40 مجم

أقراص جليكالزيد 80 مجم

أقراص جليبينكالميد 5 مجم

حقن جلوكاجون 1 مجم/مل

بخاخ ثالثي النترات الجليسيرين الذي يؤخذ عن طريق الفم 0.4 مجم/جرعة  

محلول جلوكوز ٪50 للحقن

محلول جلوكوز %5 للحقن 

األدوية
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12.  هل األدوية التالية متوفرة؟ )يتبع(

غير متوفرةمتوفرة اليوممتوفرة في معظم األيام خالل آخر 90 يوًما 

مسحوق هيدراالزين للحقن 20 مجم

أقراص هيدروكلوروثيازيد 25 جم

حقن هيدروكورتيزون 100 مجم

حقن األنسولين متوسط المفعول 100 وحدة دولية/مل )قارورة سعة 10 مل( 

حقن األنسولين القابل للذوبان 100 وحدة دولية/مل )قارورة سعة 10 مل(

أقراص ميتفورمين 500 مجم

حقن مورفين 10 مجم/مل

أقراص مورفين 10 مجم

أقراص فينيتوين 100 مجم

أقراص فينوباربيتال 50 مجم

أقراص بريدنيزولون 5 مجم

سالبوتامول المستنشق 100 ميكروجرام/جرعة

محلول ملحي ٪0.9 للحقن 

أقراص سيمفاستاتين 10 مجم

أقراص فالبروات 200 مجم

ماء للحقن

PEN-H الجزء الخامس



111

13. ما المصادر التي توفر األدوية؟

وزارة الصحة

المنظمات غير الحكومية

 الشراء على نفقتك 

من القطاع الخاص

بدون عالمة تجاري13. ما المصادر التي توفر األدوية؟

ذات عالمة تجارية

 16.  ما النظام الذي تستخدمه المنشأة 

للحفاظ على سجالت المرضى؟

ال توجد ِسّجالت

يوجد ِسّجل

بطاقات يحملها المريض 

ملفات/بطاقات/سجالت ورقية 

ِسّجالت إلكترونية

 أخرى

د:……………( د:)َحدِّ حدِّ

 17.  هل يمكن استرجاع السجالت والرجوع إليها في كل مرة 

يزور فيها المريض المنشأة؟

نعم

ال

نعم18.  هل هناك خزانة ملفات أو خزانة يمكن قفلها لحفظ الملفات؟

ال

معلومات صحية
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التمويل واإلدارة

19. هل لدى المنشأة بطاقات أوراق مالية أو دفاتر سجالت لـ:

نعم، ولكن ال تُستَخَدم بشكل روتينيأ( األدوية

ثة حتى اآلن نعم، تُستخدم بشكل روتيني وهي ُمَحدَّ

ال

نعم، ولكن ال تُستَخَدم بشكل روتينيب( المواد االستهالكية )مثل المحاقن والضمادات(

ثة حتى اآلن نعم، تُستخدم بشكل روتيني وهي ُمَحدَّ

ال

نعم20. هل يدفع المرضى ثمن أي شيء في المنشأة الصحية؟

ال

االستشارات21. إذا كانت اإلجابة "نعم"، فُيرجى تحديد الخدمات التي يدفعون مقابلها

المختبر/التشخيص

األدوية

المعدات
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الحكومة المركزية22.  إذا كان يتم تقديم األدوية مجانًا أو مقابل دفع جزئي، فمن الذي يدعمها؟

الحكومة المحلية

التأمين الخاص

خطط المساعدة االجتماعية

د: أخرى، َحدِّ

نعم، دفع كامل23. هل يدفع المرضى للمنشأة مقابل االستشارات؟

نعم، دفع جزئي. النسبة التي 

يدفعها المريض )٪(

ال، يتم تقديم االستشارات مجانًا

الحكومة المركزية24.  إذا كان يتم تقديم االستشارات مجانًا أو مقابل دفع جزئي، فمن الذي يدعمها؟

الحكومة المحلية

التأمين الخاص

خطط المساعدة االجتماعية

د: أخرى، َحدِّ

نعم، دفع كامل25.  هل يدفع المرضى للمنشأة مقابل الفحوصات التشخيصية؟

نعم، دفع جزئي. النسبة التي 

يدفعها المريض )٪(

ال، يتم تقديم االختبارات 

التشخيصية مجانًا
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الحكومة المركزية26.  إذا كان يتم تقديم االختبارات التشخيصية مجانًا أو مقابل دفع جزئي، فمن الذي يدعمها؟

الحكومة المحلية

التأمين الخاص

خطط المساعدة االجتماعية

د: أخرى، َحدِّ

نعم27.   هل التمويل الطارئ متاح على المستوى المحلي للتعامل مع الزيادة في الطلب على الخدمات، واللوازم، والدعم اللوجستي.

ال

28.  هل هناك أي أنشطة مجتمعية لدعم األمراض غير الُمعدية/الخدمات الصحية المقدمة في منشأة الرعاية الصحية األولية 

هذه؟

نعم

ال

د: )على سبيل المثال، يتم توفير مركبة لنقل المرضى مجانًا من ِقبل المجتمع، مجموعات دعم المرضى، دعم إلدارة المالجئ، إعداد الطعام في المالجئ( إذا كانت اإلجابة "نعم"، فَحدِّ
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