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ما هو؟ 
ن بقوة أك�ب من المعتاد. اي�ي ي ارتفاع ضغط الدم أن دمك ُيَضخ ع�ب ال�ش ي هي التسمية الطبية لوصف ارتفاع ضغط الدم. يع�ن

يا�ن فرط التوتر ال�ش

ي الدماغ والقلب والكىل، مما يؤدي إىل إصابتك بالجلطة الدماغية أو قصور القلب أو 
ي إتالف األوعية الدموية �ن

ة أن يبدأ �ن بوسع هذا الضغط المرتفع بعد ف�ت
الفشل الكلوي، بينما يقلل خفض ضغط الدم من هذه المخاطر.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
ي ذلك صحة قلبك وكليتيك.

ي فحص صحتك العامة بدقة، بما �ن
غب أيًضا �ن عندما يشخص الطبيب العام إصابتك بارتفاع ضغط الدم، س�ي

: وللقيام بذلك قد يقوم طبيبك العام بالتاىلي
ي	 

قياس وزنك واالستفسار عن نظامك الغذا�ئ
ب الكحول أو تمارس الرياضة بانتظام	  االستفسار منك عن نمط معيشتك، مثال إذا كنت تدخن أو ت�ش
ات عىل نمط معيشتك كاتباع حمية غذائية والنشاط المنتظم	  التوصية بإجراء تغي�ي
وريا	  وصف أدوية تخفض ضغط الدم إذا كان ذلك �ن
ول أو أمراض الكىل 	  طلب إجراء تحاليل للدم والبول للتحري عن مشكالت أخرى مثل ارتفاع مستوى الكولس�ت
ي إذا دعا األمر	 

إحالتك إىل أخصا�ئ

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
ي مقابلتك للمتابعة بانتظام. 

غالًبا ما يحتاج األشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم إىل المراقبة الطبية والعالج لبقية حياتهم. لذلك قد يرغب طبيبك العام �ن
 : قد يقوم طبيبك العام أثناء زيارات المتابعة بالتاىلي

قياس ضغط الدم لديك	 
تعديل األدوية إذا لزم األمر 	 
ات عىل نمط معيشتك 	  ي إضفاء التغي�ي

التأكد من تقدمك �ن
إجراء فحص سنوي لصحة الكىل )عادة تحليل الدم والبول(	 
ي ضغط الدم لديك أو كانت هناك مضاعفات أخرى	 

ي إذا لم يجدي التحكم �ن
إحالتك إىل أخصا�ئ

 ماذا بوسعي أن أفعل؟     
راجع طبيبك العام بانتظام للمتابعة - ستحتاج إىل قياس ضغط الدم بانتظام للتأكد من فعالية أي عالج تتناوله. من المهم أن تحافظ عىل نشاطك إذا كنت 

: ي معينة تتوافق مع ظروفك. عليك أيضا القيام بالتاىلي
مصاًبا بارتفاع ضغط الدم. قد يوصيك طبيبك العام بأنواع نشاط بد�ن

ات عىل الحمية أوصاك بها طبيبك العام.	  اتبع أي تغي�ي
تناول أدويتك عىل النحو الذي وصفه لك طبيبك	 
قس وسجل قراءات ضغط الدم في المنزل إذا أشار عليك طبيبك العام بالقيام بذلك.	 
ي ذلك.	 

ن إذا كنت مدخًنا - اتصل عىل الرقم 48 78 13 للبدء �ن اقلع عن التدخ�ي
ن إىل 4 أسابيع )راجع “المعهد 	  ي غضون أسبوع�ي

ي يخفض ضغط الدم �ن
،  إذ ثبت أن هذا النظام الغذا�ئ ي

استف� من طبيبك العام عن نظام DASH الغذا�ئ
ي القسم أدناه(.   

ن - خطة DASH الغذائية” �ن ن العموم�ي اىلي للممارس�ي الملكي األس�ت

ي 
يا�ن فرط التوتر ال�ش
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ي 
يا�ن فرط التوتر ال�ش

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟ 
ن بارتفاع ضغط الدم.  ي مستش�ن بانكستاون وليفربول الدعم للمصاب�ي

، تقدم عيادات أمراض الكىل �ن ي
 بالنسبة للمر�ن الذين يحتاجون إلحالة إىل أخصا�ئ

ي خاص كخيار بديل، إال أن ذلك قد تنطوي عليه تكلفة مالية.
يمكن لطبيبك العام أن يحيلك إىل طبيب أخصا�ئ

ف ضغط الدم لدي؟  ي تحس�ي
كيف يمكن�ف

ل؟  ف ي الم�ف
هل يجب أن أقيس ضغط الدم �ف

هل هناك أي أدوية يجب أن أتفاداها؟ 

ّ أن أتناولها؟  ي علي
ما هي األدوية ال�ت

ي سأحتاج إىل تناول الدواء خاللها؟ 
ة ال�ت ما هي الف�ت

ي علي تفاديها؟    
ي ينب�ف

 ماهي األغذية ال�ت

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

 أين يمكنني معرفة المزيد؟   
ي قراءة المزيد حول ارتفاع ضغط الدم، فقد تستفيد من قائمة الموارد التالیة:

إذا كنت ترغب �ن
 	heartfoundation.org.au :الية - معلومات وموارد عن ضغط الدم مؤسسة صحة القلب األس�ت
 	heartfoundation.org.au : ي الية - السيطرة عىل صحة قل�ب مؤسسة صحة القلب األس�ت
 	healthdirect.gov.au :ارتفاع ضغط الدم - Health Direct
 	georgeinstitute.org :معهد جورج - تطبيق تغي�ي الطعام
 	racgp.org.au :الغذائية DASH ف - خطة ف العموم�ي اىلي للممارس�ي المعهد الملكي األس�ت

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��
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https://www.heartfoundation.org.au/Heart-health-education/Blood-pressure-and-your-heart
https://www.heartfoundation.org.au/images/uploads/publications/Managing-my-heart-health.pdf
http://www.healthdirect.gov.au/high-blood-pressure-hypertension
https://www.georgeinstitute.org/projects/foodswitch
http://www.racgp.org.au/your-practice/guidelines/handi/interventions/nutrition/dash-(dietary-approaches-to-stop-hypertension)-diet-to-prevent-and-control-hypertension/

