املعلومات التي �أنت بحاجة اىل معرفتها للوقاية
من ال�سكري و�أمرا�ض القلب
هل تعلم؟

2Ó Óمن ا�صل  3من االمريكيني مفرطني يف الوزن او البدانة.
 1Ó Óمن كل  3من االمريكيني البالغني م�صابون بارتفاع �ضغط الدم.
 1Ó Óمن كل  4من االمريكيني البالغني م�صاب بارتفاع الكول�سرتول.
 1Ó Óمن كل  6من االمريكيني هم يف مرحلة ما قبل بال�سكري.
Ó Óحوايل مليون امريكي ميوتون من مر�ض ال�سكري ،و�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية كل عام.
اثار ال�سكري وامرا�ض القلب مدمرة .ال�سكري ميكن ان ي�ؤدي اىل العمى ،والف�شل الكلوي ،وال�ضرر الع�صبي ،والبرت،
وامرا�ض القلب .امرا�ض القلب ممكن ان ت�ؤدي اىل كثري من امل�شاكل مبا يف ذلك االمرا�ض ال�شريانية ،وف�شل القلب
املزمن ،وال�سكتة القلبية ،واملوت املبكر.

اعرف اخطار اال�صابة باالمرا�ض

خطر ا�صابتك بالنوع الثاين من مر�ض ال�سكري وامرا�ض القلب تت�أثر بعدد من العوامل امل�ؤهلة .كل من هذه العوامل
امل�ؤهلة .ميكن ان متثل خطرا على ال�صحة اجليدة ،وكلما كانت العوامل امل�ؤهلة اكرث لديك ,كلما كانت املخاطر
اخلا�صة بك اكرب.
Ó Óالوزن الزائد وال�سمنة
Ó Óارتفاع �ضغط الدم
Ó Óالتدخين
Ó Óارتفاع �سكر الدم
Ó Óالخمول البدني
Ó Óالكول�سترول

قم بخف�ض امكانية اال�صابة باالمرا�ض

اخلرب ال�سار هو انه ميكنك ال�سيطرة على امكانية اال�صابة باالمرا�ض ومنع املخاطر من النوع الثاين من مر�ض
ال�سكري وامرا�ض القلب .وهذا لي�س من ال�صعب جداً ،وميكنك ان تفعل ذلك .خطوات �صغرية ممكن ان ت�ؤثر كثريا
وميكن ان ت�ساعدك لتعي�ش عمرا اطول وحياة �صحية.
اخلطوة االوىل :اخلطوة االوىل هي ان تراجع طبيبك للفح�ص ومعرفة املخاطر اخلا�صة بك .مبجرد �أن تعرف
احلقائق ،انت وطبيبك ممكن ان تقررا ما ميكنك القيام به لإحداث الت�أثري االكرب على �صحتك.
اخلطوة الثانية :قم بزيارة � www.CheckUpAmerica.orgأو ات�صل برقم 1-800-342-23837
�أو  1-800-DIABETESللح�صول على معلومات ون�صائح لكيف تبد�أ ،وافكار ب�سيطة خلطوات �صغرية ممكنك
اتخاذها للم�ساعدة يف خف�ض امكانية اال�صابة باالمرا�ض.
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املعلومات التي �أنت بحاجة اىل معرفتها:
ماهو مر�ض ال�سكري
ال�سكري هو حالة ال ي�ستطيع فيها اجل�سم ا�ستخدام الطاقة امل�ستمدة من الغذاء ب�شكل جيد .ج�سمك يح�صل على الطاقة
من الغذاء .ويف حالة �شخ�ص بدون ال�سكري ،اجل�سم يحلل الغذاء اىل اجللوكوز (ال�سكر) وير�سله اىل جمرى الدم.
االن�سولني ،وهو هورمون يفرزه البنكريا�س ،ي�ساعد على نقل اجللوكوز من الدم اىل اخلاليا ،حيث ميكن ان ي�ستخدم
الغرا�ض الطاقة .يف النا�س امل�صابون بداء ال�سكري من النوع الثاين ،البنكريا�س اليفرز ما يكفى من الأن�سولني ،او
االن�سولني ال يعمل جيداً ،او كليهما .ومن دون االن�سولني ،اجللوكوز ال ميكن ان يتحول من جمرى الدم اىل اخلاليا،
وبالتايل فان كمية اجللوكوز يف دمك تزداد .وهذا ما ي�سمى بارتفاع ال�سكر يف الدم .واذا هذا مل يعالج ،فان ارتفاع ال�سكر
يف الدم ي�سبب م�شاكل مثل ال�ضرر الع�صبي ،وم�شاكل يف الكلى او العني ،و�أمرا�ض القلب ،وال�سكته الدماغية.

ماهي مرحلة ما قبل ال�سكري؟

يف مرحلة ما قبل ال�سكري ،ال�سكر يف الدم يكون يف م�ستوى اكرث من املعتاد ولكن لي�س عايل مبا يكفي لي�سمى ال�سكري.
مرحلة ما قبل ال�سكري ت�سمى املر�ض ال�صامت ،وهذا يعنى انه ميكن ان يكون لديك ولكن بدون علمك .واالنباء ال�سارة
هي ان تقلي�ص ال�سعرات احلرارية ،وممار�سة الن�شاط البدين ،وفقدان الوزن ميكن عك�س مرحلة ما قبل ال�سكري
وت�أخري او منع ال�سكري من النوع الثاين .مر�ض ال�سكري ال يزول بعد اال�صابة به ،لذلك فانه من االف�ضل منعه ا�صالً.

منع مرحلة ما قبل ال�سكري وداء ال�سكري

اخلرب ال�سار هو انه ميكنك عك�س مرحلة ما قبل ال�سكري ومنع او تاخري داء ال�سكري من النوع الثاين .ويف درا�سة
حديثة ،اال�شخا�ص الذين كانوا معر�ضني لداء ال�سكري من النوع الثاين خف�ضت خطورة ا�صابتهم بهذا املر�ض اىل حد
كبري بتقليل كمية االكل ،وممار�سة املزيد من الريا�ضة وزيادة الن�شاط البدين ،وتخفيف الوزن .وانهم قاموا باالتي -
Ó Óتخفي�ض الدهون
Ó Óا�ستهالك �سعرات حراريه �أقل
Ó Óممار�سة الريا�ضة حواىل  30دقيقة يومياً 5 ،ايام يف اال�سبوع ،عادة عن طريق امل�شي
Ó Óفقدان الوزن مبعدل  15باوند يف ال�سنة االوىل من الدرا�سة.
هذه اال�سرتاتيجيات تعمل ب�شكل جيد للرجال والن�ساء على ال�سواء ،وب�شكل خا�ص لال�شخا�ص بعمر 60عام ًا واكرث.
عدة درا�سات اخرى اظهرت اي�ض ًا ان داء ال�سكري من النوع الثاين ميكن ان يت�أخر او مينع.
تذكر  :لي�س هناك حاجة اىل اتخاذ خطوات جذرية .اذا حرقت �سعرات حرارية اكرث من التي ت�أخذها وحتى ب�شئ
قليل فانك �ستفقد الوزن .قم بزيارة � www.checkupamerica.orgأو ات�صل برقم 1-800-342-23837
�أو  1-800-DIABETESللح�صول على معلومات ون�صائح لكيف تبد�أ.
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املعلومات التي �أنت بحاجة اىل معرفتها:
ماهو الكول�سرتول
الكول�سرتول هو نوع من الدهون التي يتم حملها يف اجل�سم وتكون من نوعني او “اليبو بروتني”  ,ومن املهم ان يكون
كل منهما مب�ستوى �صحي.
Ó Óاليبو بروتني ذو الكثافة الواطئة ( )LDLميكن ان ي�ؤدي اىل تراكم الكولي�سرتول يف ال�شرايني .البع�ض ي�سمي
( )LDLبالكول�ستريول “ال�ضار” .وكلما ارتفع م�ستوى( )LDLيف دمك كلما كانت احتماالت ا�صابتك ب�أمرا�ض
القلب اكرب .والهدف هو ابقاء م�ستوى ( )LDLحتت .mg/dl 100
Ó Óاليبو بروتني ذو الكثافة العالية ( )HDLوت�سمى اي�ضا بالكول�سرتول “اجليد” )HDL( .ي�ساعد على ازالة
الكول�سرتول من ج�سمك ،لذا كلما ارتفعت ن�سبة ( )HDLكلما انخف�ضت خماطر اال�صابة ب�أمرا�ض القلب.
والهدف هو ابقاء م�ستوى ( )HDLفوق .mg/dl 60
تراي كل�سريايد هو نوع �آخر من الدهون يف الدم ويرفع احتماالت اال�صابة بامرا�ض قلبية او بال�سكتة الدماغية اذا كان
مب�ستويات عالية .عموم ًا تريد ان يكون م�ستوى الرتاي كل�سريايد اخلا�صة بك اقل من  .mg/dl 150وطبيبك ميكن
اي�ضا ان يعطيك “جمموع” عدد الكول�سرتول .واملجموع اجليد للكول�سرتول يجب ان يكون اقل من .mg/dl 200

ماذا ميكنك ان تفعل لتح�سني االرقام اخلا�صة بك؟

انها فكرة جيدة اذا فح�صت م�ستوى الكول�سرتول لديك مرة كل � 5سنوات ،او اكرث �إذا كانت هنالك م�شكلة .و�إليك
بع�ض اخلطوات التي ميكنك اتخاذها لتح�سني الكول�سرتول اخلا�ص بك :
Ó Óاذا كنت من املدخنني فتوقف عن التدخني
Ó Óقلل وزنك
Ó Óقم بن�شاط بدين معتدل ملعظم ايام اال�سبوع
Ó Óحول طعامك اىل اغذية قليلة الدهون وذات الكول�سرتول الواطئ
Ó Óطبيبك قد ي�صف اي�ض ًا ادوية لتخفي�ض الكولي�سرتول يف الدم
الكول�سرتول يت�أثر ب�ضغط الدم وال�سكر يف الدم .اذا كان ال�سكر يف الدم و�ضغط الدم عاليان ،فمن املحتمل ان ارقام
الكول�سرتول تكون عالية كذلك .وهذه كلها تكون من العوامل امل�ؤهلة لال�صابة مبر�ض ال�سكري و�أمرا�ض القلب ،وكلما
كانت العوامل امل�ؤهلة لال�صابة باالمرا�ض عالية لديك  ,كلما كانت احتمال اال�صابة باالمرا�ض عالية لديك .حتدث
اىل طبيبك واعرف اذا كنت قد تكون يف خطر لال�صابة مبر�ض ال�سكري وامرا�ض القلب .ثم اتخذ خطوات لتخفي�ض
هذه االخطار حتى ميكنك ان تعي�ش اطول ،وت�ستمتع بحياة اكرث �صحة.
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املعلومات التي �أنت بحاجة اىل معرفتها:
كيف تبد�أ بعمل الريا�ضة البدنية
هناك ا�سباب عديدة حلثك للقيام بالريا�ضة البدنية اليك ما ميكن ان يفعله الن�شاط البدين لك:
Ó Óتخفي�ض ال�سكر و�ضغط الدم والكولي�سرتول.
Ó Óتخفي�ض خماطر مر�ض ال�سكري ،و�أمرا�ض القلب ،وال�سكتة الدماغية.
Ó Óتخفيف االجهاد.
Ó Óتقوية قلبك ،والع�ضالت ،والعظام.
Ó Óحت�سني الدورة الدموية و اعطاء مرونة وقوة للع�ضالت.
Ó Óاعطاء مرونة للج�سم واملفا�صل.
حتى اذا مل متار�س الريا�ضة من قبل ،فيمكنك ان جتد ال�سبل ملمار�سة الن�شاط البدين اليومي .و�سوف ت�شعر مبنافع
الريا�ضة البدنية حتى لو كان الن�شاط خفيفاً .وبعده �ستجد ان ممار�سة الن�شاط البدين �سيكون جزء ًا طبيعي ًا من
الروتني اليومي.

االبتداء

يف البداية ،ركز على هدفني :
 .1حاول ان تقوم بالتمارين الريا�ضية ملدة  30دقيقة على االقل يف معظم �أيام اال�سبوع.
 .2حاول ان تزيد من ن�شاطك اليومي.
اذا مل تكن ن�شط ًا يف الآونة االخرية ،ميكنك البدء بخم�س او ع�شر دقائق يومي ًا وارفع ن�شاطك تدريجياً .او ق�سم
ن�شاطك اليومي — حاول ان مت�شي  10دقيقة بعد كل وجبة طعام .وجرب بع�ض االن�شطة الريا�ضية مثل امل�شي،
والرق�ص ،وال�سباحة ،و ركوب الدراجة الهوائية
الن�شاط طوال اليوم ي�ساعد على حرق ال�سعرات احلرارية ،وهناك الكثري من ال�سبل لتحقيق ذلك.
اي من االن�شطة التي تريد ان حتاولها؟
Ó Óامل�شي بدال من ركوب العربة عند االمكان.
Ó Óاذا كنت تقود عربة ،اوقفها يف �أق�صى مكان من موقف العربات.
Ó Óا�ستعمل الدرج بد ًال من امل�صعد.
Ó Óام�شي عندما تتحدث على الهاتف.
Ó Óاعمل يف احلديقة ،نظف اغ�صان ال�شجر املت�ساقط ،او اغ�سل العربة.
�Ó Óإلعب مع االطفال.
-
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املعلومات التي �أنت بحاجة اىل معرفتها:
معاجلة ارتفاع �ضغط الدم
ما يقرب من  1فى  3من االمريكيني البالغني م�صاب ب�ضغط الدم املرتفع .قلبك يعمل مب�شقة اكرب عندما يكون
�ضغط الدم مرتفع ،وامكانية ا�صابتك بامرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية ،وغريها من امل�شاكل قد ترتفع  .وارتفاع
�ضغط الدم م�شكلة لن تزول من دون عالج ،والعالج ممكن ان ي�شمل تغيريات يف منط احلياة �أو اخذ االدوية.

ما هو �ضغط الدم املرتفع؟

�ضغط الدم هو قوة تدفق الدم داخل االوعية الدموية .طبيبك يقي�س �ضغط الدم برقمني مثل  ،80/120والتي ممكن
ان ت�سجل مثل “ 120على  .”80و كل من هذين الرقمني مهمني.
الرقم الأول هو رقم ال�ضغط عندما يدق قلبك ويدفع الدم خالل االوعية الدموية .موظفي ال�صحة واالطباء يطلقون
عليه ا�سم “ ”systolicاو “انقبا�ض القلب” .الرقم الثاين هو رقم ال�ضغط عند اال�سرتخاء بني دقات القلب .ويدعى
“ ”diastolicاو “ا�سرتخاء القلب”.
كلما كان �ضغط دمك منخف�ض ،كلما كانت فر�صتك لت�أخري او منع النوبة القلبية او ال�سكتة الدماغية اف�ضل� .أكتب
ارقام �ضغط الدم اخلا�صة بك و امل�أخوذة حديث ًا وحدد اهدافك .واذا كنت غري مت�أكد من نتائجك او كيفية حتديد
الهدف ،حتدث مع طبيبك.

تخفي�ض �ضغط الدم مع تغري ا�سلوب احلياة

احدى الطرق للم�ساعدة يف ال�سيطرة على �ضغط دمك هو تغري ا�سلوب احلياة .وت�شمل هذه التغيريات على تغيري
النظام الغذائي اخلا�ص بك لت�شمل الفواكه واخل�ضروات ،واخلبز الطبيعي واالغذية امل�صنوعة من احلبوب ومنتجات
الألبان املنخف�ضة الدهون او اخلالية من الدهون ،وبع�ض املك�سرات واجلرزات ،واللحوم اخلالية من الدهون .وميكنك
اي�ضا خف�ض كمية امللح يف االغذية اخلا�ص بك عن طريق الت�سوق والطهي الذكي.
واخرياً ،ميكنك اجراء تغيريات هامة يف ال�سلوك اليومي اخلا�ص بك ،مثل القيام بالتمارين الريا�ضية اخلفيفة ملدة
 30دقيقة ،مثل امل�شي ملعظم الأيام؛ واحلد من ا�ستهالك امل�شروبات الكحولية ،وقطع التدخني.

تخفي�ض �ضغط الدم باالدوية

هناك عدة انواع من االدوية املتاحة للم�ساعدة يف عالج ارتفاع �ضغط الدم .الياخذ الكل نف�س ادوية �ضغط الدم،
وكثري من النا�س ت�أخذ �أكرث من نوع واحد .االدوية التي ت�أخذها ،ان وجدت� ،سوف تعتمد على قراءات �ضغط دمك
وعوامل �أخرى ،مثل الكلفة والت�أثريات اجلانبية .ميكنك ان ت�ستمع اىل طبيبك ب�شري اىل انواع من االدوية مثل
مثبطات  ،ACEو  ،ARBSمانعة البيتا ,قناة الكال�سيوم املانعة ،او ( diureticsحبوب املاء) .حتدث مع طبيبك حول
اي اف�ضل االدوية لك.
-
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املعلومات التي �أنت بحاجة اىل معرفتها:
ترك التدخني
لي�س �سر ًا ان التدخني �سيء ل�صحتك .التدخني ي�ضر الرئتني والقلب .انه يقلل من كمية الأوك�سجني التي ت�صل اىل
اجهزتك اجل�سمية ،ويرفع كولي�سرتولك ،ويرفع �ضغط دمك .وجميعها عوامل ممكن ان تزيد من احتمال ا�صابتك
ب�أزمة قلبية او�سكتة دماغية.
ولكن هناك �شيء ت�ستطيع ان تفعله  :ادفع نف�سك لرتك التدخني .و�إليك بع�ض اخلطوات التي ت�ساعدك على هذا النجاح :

اخلطوة االوىل  :اعرف الفوائد املرجوة من ترك التدخني

ترك التدخني ي�ساعد قلبك والرئتني  -و يقلل من خطر ايذاء اوعيتك الدموية ،عيونك ،واع�صابك ،وغريها من
االجهزة .وترك التدخني ممكن ان يقلل التجاعيد يف وجهك؛ ورائحة اف�ضل يف �شعرك وفمك ومالب�سك؛ واقل خطر ًا
لأ�سرتك يف التعر�ض لدخان ال�سكائر الثانوي.

اخلطوة الثانية  :عد نف�سك لرتك التدخني

ترك التدخني عمل �شاق ،ولذلك تعامل معه كم�شروع رئي�سي .قبل ترك التدخني :
Ó Óحدد موعد ترك التدخني ،و�أخرب ا�صدقائك وعائلتك به.
Ó Óاختار الوقت عندما تكون حياتك هادئة ودرجة االرهاق والتوتر على م�ستويات منخف�ضة.
Ó Óفكر باال�سباب اخلا�صة بك لرتك التدخني ،واكتبها على قائمة .و�ضع القائمة يف مكان تراه كل يوم.
Ó Óارمِ ال�سجائر والكربيت والوالعات ومطافئ ال�سجائر.
Ó Óاطلب من الآخرين امل�ساعدة والفهم .ا�س�أل احد ا�صدقائك املدخنني ليرتك التدخني معك.

اخلطوة الثالثة  :اختيار �سرتاتيجية ترك التدخني

Ó Óاترك التدخني على دفعة واحدة .ترك التدخني على دفعة واحدة قد حتقق النجاح لبع�ض النا�س.
Ó Óاترك التدخني ب�شكل تدريجي .االقالع عن التدخني ب�شكل تدريجي على مدى عدة ا�سابيع.
Ó Óا�ستخدم ل�صقات النيكوتني ،اوعلك النيكوتني اوم�ستن�شق النيكوتني او رذاذ النيكوتني ,او �س�أل طبيبك
لو�صفة دواء.
�Ó Óإ�س�أل طبيبك للح�صول على معلومات حول اال�ست�شارة الطبية او العالج بالوخز او التنومي املغناطي�سي.
ميكنك ا�ستخدام واحدة من هذه اخلطوات ،او اكرث من واحدة منها .وعندما تفعل ذلك ف�سوف ت�شعر ب�صحة اف�ضل
فوراً ،و�سوف تكون ب�صحة اف�ضل لبقية حياتك.
-

CheckUpAmerica.org

1-800-DIABETES

