
ما ھو المقصود بالجلطة الدماغیة؟
تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.  إذا توقف تدفق الدم الغني تحدث الجلطة الدماغیة عندما ینقطع

تدفق الدم، فإن األجزاء المتضررة باألكسجین، فإن خالیا الدماغ تبدأ في الموت. إذا لم یتم إعادة
 .من الدماغ ستموت، األمر الذي یتسبب في حدوث إعاقة أو الوفاة

طوارئ؟ حالة الدماغیة الجلطة تعتبر لماذا
عیتحكم الدماغ في كل شيء في جسمك. وكلما فترة انقطاع الدم ن الدماغ كلما ازداد عدد ازدادت

قد تموت التي للحصول على المساعدة في 911اطلب الرقم.الخالیا فوراً رقم الطوارئ المحلي، ، أو
ممكن یستطیع األطباء إعطائك دواء لمنع تكون الجلطة والمساعدة على إعادة تدفق الدم.أسرع وقت

ا فوراً بعد الدواء ھذا تتناول أن یجب دماغك، ولكن   .911إلصابة بالجلطة. ال تتأخر. اطلب الرقم إلى

العابرة اإلقفاریة بالنوبة المقصود ھو ؟ما
ھي "جلطة مصغرة".  ویمكنھا أن تصیب transient ischemic attack/TI)النوبة اإلقفاریة العابرة

مثل الجلطة الدماغیة. تستمر النوبة اإلقفاریة العابرة لبضعة دقائق  فجأة وبدون سابق إنذار، تماماً المرء
ساعة. الفرق بین الجلطة الدماغیة والنوبة اإلقفاریة العابرة ھو أن األعراض في حالة النوبة  24حتىأو

.العابرة تختفي في نھایة األمر

طوارئ؟ حالة العابرة اإلقفاریة النوبة تعتبر لماذا
بالجلطة الدماغیةالنوبة تحذیر خطرة تشیر إلى أنك قد تصاب الحقاً  .اإلقفاریة العابرة ھي عالمة

ترى تشترك النوبة اإلقفاریة العابرة والجلطة الدماغیة في نفس العالمات التحذیریة. ال تنتظر حتى
ما إذا كانت ھذه األعراض ستختفي. ال تحاول أن تتكھن لوحدك سبب حدوث ھذه األعراض.

بسرعة.911طلب الرقما یعرف الطبیب من الضروري أن فإنھ ھذه األعراض، حتى لو اختفت
ھذا من شأنھ أن یمنع حدوث جلطة دماغیة في المستقبل ھذه األعراض. إن   .سبب حدوث

أستطی الدماغیةكیف بالجلطة اإلصابة تجنب ؟ع
إصابتك  یرتفع احتمال لدیك، عوامل الخطر ازدادت العابرة.كلما  النوبة اإلقفاریة الدماغیة أو بالجلطة

یمكن منع حدوث حوالي ھي80لحسن الحظ، عوامل الخطر الدماغیة. إن معظم % من حاالت الجلطة
أجل التقلیل من خطر عملھ من یمكنك تابع القراءة لتعرف ما بھا. التحكم على قدرتك إطار ضمن

الدماغیة. بالجلطة إصابتك

بھاعوامل التحكم یمكنك ال التي الخطر
اإلالسن تحدث معظم حاالت بالجلطة الدماغیة. یزداد خطر إصابتك تقدمت في العمر، تحدث الجلطة الدماغیة مھما كان سن الشخص. وكلما بالجلطة : یمكن أن الدماغیةصابة

على 3/2(حوالي  تزید أعمارھم .عاما65ً) لدى األشخاص الذین
یصبح خطر اإل: النوع عندما تتجاوز المرأة سن الیأس، بالنساء إلى أن یصلن سن الیأس. مقارنة صابة بالجلطة الدماغیةیزداد خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیة لدى الرجال

تقریب متساویاً لدى الجنسین
العرقياإل من أفریقینتماء یبدو أن األشخاص المنحدرین من الشعوب األولى في كنـدا، أو معدالت أو جنوب آسیا ا، أو الصین، أو أمریكا الالتینیة،: ارتفاع ضغط الدملدیھم

من غیرھم خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیةالسكانعامةمنغیرھممنأعلىو/أو الكولیسترولالسكريومرض یواجھون أكثر .. ولھذا، فإنھم
العائلال بالجلطة يتاریخ یزداد عندك خطر اإلصابة یبلغ : كان أحد أفراد العائلة (أب أو أم، ابن أو ابنة، أخ أو أخت) قد أصیب بجلطة دماغیة قبل أن عاماً من65الدماغیة إذا

.العمر
مإصابة سابقة بالجلطة الدماغیة أو النوبة اإلقفاریة العابرة نوبة إقفاریة عابرة (تسمى عادة جلطة بجلطة دماغیة أو كنت قد أصبت من قبل من: إذا صغرة) فإنك تواجھ أكثر

غیرك خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیة.

عابرة"، تعرضت لنوبة إقفاریة "لقد تم اقتباسھا من العابرة والنوبة اإلقفاریة الدماغیة بالجلطة ھو المقصود عنوان ما تحت في كندا.المعلومات الدماغیة والجلطة بالوضع" من إصدار مؤسسة القلب "التحكم و
غرب أونتاریو. جنوب في الدماغیة شبكة الجلطة الدماغیة" من إصدار والجلطة "النساء بتصرف من تم اقتباسھا عوامل الخطر عن المعلومات

التقلیل من خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیة

التحذیریةالعالمات
الدماغیةللجلطة

أو التالیةألعراضحد األالمفاجئالظھور
 :أكثر

فقد اإلحساس أو الَخَدر•
ُضعف الجسم أو جزء منھ•
الدوخة/عدم التوازن•
أعراض بصریة•
في النطق أو الفھم• صعوبة
شدید• صداع

911نتظر. اطلب الرقم ال ت

ما ھو المقصود بالجلطة الدماغیة؟
تحدث الجلطة الدماغیة عندما ینقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.  إذا توقف تدفق الدم الغني      

باألكسجین، فإن خالیا الدماغ تبدأ في الموت. إذا لم یتم إعادة تدفق الدم، فإن األجزاء المتضررة 
.من الدماغ ستموت، األمر الذي یتسبب في حدوث إعاقة أو الوفاة

لماذا تعتبر الجلطة الدماغیة حالة طوارئ؟
ن الدماغ كلما ازداد عدد ازدادت فترة انقطاع الدم عیتحكم الدماغ في كل شيء في جسمك. وكلما

، أو رقم الطوارئ المحلي، فوراً للحصول على المساعدة في 911اطلب الرقم .الخالیا التي قد تموت
یستطیع األطباء إعطائك دواء لمنع تكون الجلطة والمساعدة على إعادة تدفق الدم .أسرع وقت ممكن

.911إلصابة بالجلطة. ال تتأخر. اطلب الرقم إلى دماغك، ولكن یجب أن تتناول ھذا الدواء فوراً بعد ا

؟ما ھو المقصود بالنوبة اإلقفاریة العابرة
ھي "جلطة مصغرة".  ویمكنھا أن تصیب transient ischemic attack/TI)النوبة اإلقفاریة العابرة

المرء فجأة وبدون سابق إنذار، تماماً مثل الجلطة الدماغیة. تستمر النوبة اإلقفاریة العابرة لبضعة دقائق 
ساعة. الفرق بین الجلطة الدماغیة والنوبة اإلقفاریة العابرة ھو أن األعراض في حالة النوبة 24حتى أو 

.العابرة تختفي في نھایة األمر

لماذا تعتبر النوبة اإلقفاریة العابرة حالة طوارئ؟
.اإلقفاریة العابرة ھي عالمة تحذیر خطرة تشیر إلى أنك قد تصاب الحقاً بالجلطة الدماغیةالنوبة 

تشترك النوبة اإلقفاریة العابرة والجلطة الدماغیة في نفس العالمات التحذیریة. ال تنتظر حتى ترى 
ما إذا كانت ھذه األعراض ستختفي. ال تحاول أن تتكھن لوحدك سبب حدوث ھذه األعراض.

حتى لو اختفت ھذه األعراض، فإنھ من الضروري أن یعرف الطبیب بسرعة .911طلب الرقم ا
.سبب حدوث ھذه األعراض. إن ھذا من شأنھ أن یمنع حدوث جلطة دماغیة في المستقبل

؟ع تجنب اإلصابة بالجلطة الدماغیةكیف أستطی
بالجلطة الدماغیة أو النوبة اإلقفاریة العابرة.كلما  ازدادت عوامل الخطر لدیك، یرتفع احتمال إصابتك 

% من حاالت الجلطة الدماغیة. إن معظم عوامل الخطر ھي80لحسن الحظ، یمكن منع حدوث حوالي 
ضمن إطار قدرتك على التحكم بھا. تابع القراءة لتعرف ما یمكنك عملھ من أجل التقلیل من خطر

إصابتك بالجلطة الدماغیة.

بھاعوامل التحكم یمكنك ال التي الخطر
اإلالسن تحدث معظم حاالت بالجلطة الدماغیة. یزداد خطر إصابتك تقدمت في العمر، تحدث الجلطة الدماغیة مھما كان سن الشخص. وكلما بالجلطة : یمكن أن الدماغیةصابة

على 3/2(حوالي  تزید أعمارھم .عاما65ً) لدى األشخاص الذین
یصبح خطر اإل: النوع عندما تتجاوز المرأة سن الیأس، بالنساء إلى أن یصلن سن الیأس. مقارنة صابة بالجلطة الدماغیةیزداد خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیة لدى الرجال

تقریب متساویاً لدى الجنسین
العرقياإل من أفریقینتماء یبدو أن األشخاص المنحدرین من الشعوب األولى في كنـدا، أو معدالت أو جنوب آسیا ا، أو الصین، أو أمریكا الالتینیة،: ارتفاع ضغط الدملدیھم

من غیرھم خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیةالسكانعامةمنغیرھممنأعلىو/أو الكولیسترولالسكريومرض یواجھون أكثر .. ولھذا، فإنھم
العائلال بالجلطة يتاریخ یزداد عندك خطر اإلصابة یبلغ : كان أحد أفراد العائلة (أب أو أم، ابن أو ابنة، أخ أو أخت) قد أصیب بجلطة دماغیة قبل أن عاماً من65الدماغیة إذا

.العمر
مإصابة سابقة بالجلطة الدماغیة أو النوبة اإلقفاریة العابرة نوبة إقفاریة عابرة (تسمى عادة جلطة بجلطة دماغیة أو كنت قد أصبت من قبل من: إذا صغرة) فإنك تواجھ أكثر

غیرك خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیة.

عابرة"، تعرضت لنوبة إقفاریة "لقد تم اقتباسھا من العابرة والنوبة اإلقفاریة الدماغیة بالجلطة ھو المقصود عنوان ما تحت في كندا.المعلومات الدماغیة والجلطة بالوضع" من إصدار مؤسسة القلب "التحكم و
غرب أونتاریو. جنوب في الدماغیة شبكة الجلطة الدماغیة" من إصدار والجلطة "النساء بتصرف من تم اقتباسھا عوامل الخطر عن المعلومات

الدماغیة اإلصابة بالجلطة خطر التقلیل من
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911نتظر. اطلب الرقم ال ت

ما ھو المقصود بالجلطة الدماغیة؟
تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.  إذا توقف تدفق الدم الغني تحدث الجلطة الدماغیة عندما ینقطع

تدفق الدم، فإن األجزاء المتضررة باألكسجین، فإن خالیا الدماغ تبدأ في الموت. إذا لم یتم إعادة
.من الدماغ ستموت، األمر الذي یتسبب في حدوث إعاقة أو الوفاة

طوارئ؟ حالة الدماغیة الجلطة تعتبر لماذا
عیتحكم الدماغ في كل شيء في جسمك. وكلما فترة انقطاع الدم ن الدماغ كلما ازداد عدد ازدادت

قد تموت التي للحصول على المساعدة في 911اطلب الرقم.الخالیا فوراً رقم الطوارئ المحلي، ، أو
ممكن یستطیع األطباء إعطائك دواء لمنع تكون الجلطة والمساعدة على إعادة تدفق الدم.أسرع وقت

ا فوراً بعد الدواء ھذا تتناول أن یجب دماغك، ولكن .911إلصابة بالجلطة. ال تتأخر. اطلب الرقم إلى

العابرة اإلقفاریة بالنوبة المقصود ھو ؟ما
ھي "جلطة مصغرة".  ویمكنھا أن تصیب transient ischemic attack/TI)النوبة اإلقفاریة العابرة

مثل الجلطة الدماغیة. تستمر النوبة اإلقفاریة العابرة لبضعة دقائق  فجأة وبدون سابق إنذار، تماماً المرء
ساعة. الفرق بین الجلطة الدماغیة والنوبة اإلقفاریة العابرة ھو أن األعراض في حالة النوبة 24حتىأو

.العابرة تختفي في نھایة األمر

طوارئ؟ حالة العابرة اإلقفاریة النوبة تعتبر لماذا
بالجلطة الدماغیةالنوبة تحذیر خطرة تشیر إلى أنك قد تصاب الحقاً .اإلقفاریة العابرة ھي عالمة

ترى تشترك النوبة اإلقفاریة العابرة والجلطة الدماغیة في نفس العالمات التحذیریة. ال تنتظر حتى
ما إذا كانت ھذه األعراض ستختفي. ال تحاول أن تتكھن لوحدك سبب حدوث ھذه األعراض.

بسرعة.911طلب الرقما یعرف الطبیب من الضروري أن فإنھ ھذه األعراض، حتى لو اختفت
ھذا من شأنھ أن یمنع حدوث جلطة دماغیة في المستقبل ھذه األعراض. إن .سبب حدوث

أستطی الدماغیةكیف بالجلطة اإلصابة تجنب ؟ع
إصابتك  یرتفع احتمال لدیك، عوامل الخطر ازدادت العابرة.كلما  النوبة اإلقفاریة الدماغیة أو بالجلطة

یمكن منع حدوث حوالي ھي80لحسن الحظ، عوامل الخطر الدماغیة. إن معظم % من حاالت الجلطة
أجل التقلیل من خطر عملھ من یمكنك تابع القراءة لتعرف ما بھا. التحكم على قدرتك إطار ضمن

الدماغیة. بالجلطة إصابتك
 

بھاعوامل  الخطر التي ال یمكنك التحكم
اإلالسن تحدث معظم حاالت بالجلطة الدماغیة. یزداد خطر إصابتك تقدمت في العمر، تحدث الجلطة الدماغیة مھما كان سن الشخص. وكلما بالجلطة : یمكن أن الدماغیةصابة

على 3/2(حوالي  تزید أعمارھم .عاما65ً) لدى األشخاص الذین
یصبح خطر اإل: النوع عندما تتجاوز المرأة سن الیأس، بالنساء إلى أن یصلن سن الیأس. مقارنة صابة بالجلطة الدماغیةیزداد خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیة لدى الرجال

تقریب متساویاً لدى الجنسین
العرقياإل من أفریقینتماء یبدو أن األشخاص المنحدرین من الشعوب األولى في كنـدا، أو معدالت أو جنوب آسیا ا، أو الصین، أو أمریكا الالتینیة،: ارتفاع ضغط الدملدیھم

من غیرھم خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیةالسكانعامةمنغیرھممنأعلىو/أو الكولیسترولالسكريومرض یواجھون أكثر .. ولھذا، فإنھم
العائلال بالجلطة يتاریخ یزداد عندك خطر اإلصابة یبلغ : كان أحد أفراد العائلة (أب أو أم، ابن أو ابنة، أخ أو أخت) قد أصیب بجلطة دماغیة قبل أن عاماً من65الدماغیة إذا

.العمر
مإصابة سابقة بالجلطة الدماغیة أو النوبة اإلقفاریة العابرة نوبة إقفاریة عابرة (تسمى عادة جلطة بجلطة دماغیة أو كنت قد أصبت من قبل من: إذا صغرة) فإنك تواجھ أكثر

غیرك خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیة.

عابرة"، تعرضت لنوبة إقفاریة "لقد تم اقتباسھا من العابرة والنوبة اإلقفاریة الدماغیة بالجلطة ھو المقصود عنوان ما تحت في كندا.المعلومات الدماغیة والجلطة بالوضع" من إصدار مؤسسة القلب "التحكم و
غرب أونتاریو. جنوب في الدماغیة شبكة الجلطة الدماغیة" من إصدار والجلطة "النساء بتصرف من تم اقتباسھا عوامل الخطر عن المعلومات

الدماغیة اإلصابة بالجلطة خطر التقلیل من

التحذیریةالعالمات
الدماغیةللجلطة

أو التالیةألعراضحد األالمفاجئالظھور
:أكثر

فقد اإلحساس أو الَخَدر•
ُضعف الجسم أو جزء منھ•
الدوخة/عدم التوازن•
أعراض بصریة•
صعوبة في النطق أو الفھم•
صداع شدید•

911نتظر. اطلب الرقم ال ت

ما ھو المقصود بالجلطة الدماغیة؟
تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.  إذا توقف تدفق الدم الغني تحدث الجلطة الدماغیة عندما ینقطع

تدفق الدم، فإن األجزاء المتضررة باألكسجین، فإن خالیا الدماغ تبدأ في الموت. إذا لم یتم إعادة
.من الدماغ ستموت، األمر الذي یتسبب في حدوث إعاقة أو الوفاة

طوارئ؟ حالة الدماغیة الجلطة تعتبر لماذا
عیتحكم الدماغ في كل شيء في جسمك. وكلما فترة انقطاع الدم ن الدماغ كلما ازداد عدد ازدادت

قد تموت التي للحصول على المساعدة في 911اطلب الرقم.الخالیا فوراً رقم الطوارئ المحلي، ، أو
ممكن یستطیع األطباء إعطائك دواء لمنع تكون الجلطة والمساعدة على إعادة تدفق الدم.أسرع وقت

ا فوراً بعد الدواء ھذا تتناول أن یجب دماغك، ولكن .911إلصابة بالجلطة. ال تتأخر. اطلب الرقم إلى

العابرة اإلقفاریة بالنوبة المقصود ھو ؟ما
ھي "جلطة مصغرة".  ویمكنھا أن تصیب transient ischemic attack/TI)النوبة اإلقفاریة العابرة

مثل الجلطة الدماغیة. تستمر النوبة اإلقفاریة العابرة لبضعة دقائق  فجأة وبدون سابق إنذار، تماماً المرء
ساعة. الفرق بین الجلطة الدماغیة والنوبة اإلقفاریة العابرة ھو أن األعراض في حالة النوبة 24حتىأو

.العابرة تختفي في نھایة األمر

طوارئ؟ حالة العابرة اإلقفاریة النوبة تعتبر لماذا
بالجلطة الدماغیةالنوبة تحذیر خطرة تشیر إلى أنك قد تصاب الحقاً .اإلقفاریة العابرة ھي عالمة

ترى تشترك النوبة اإلقفاریة العابرة والجلطة الدماغیة في نفس العالمات التحذیریة. ال تنتظر حتى
ما إذا كانت ھذه األعراض ستختفي. ال تحاول أن تتكھن لوحدك سبب حدوث ھذه األعراض.

بسرعة.911طلب الرقما یعرف الطبیب من الضروري أن فإنھ ھذه األعراض، حتى لو اختفت
ھذا من شأنھ أن یمنع حدوث جلطة دماغیة في المستقبل ھذه األعراض. إن .سبب حدوث

أستطی الدماغیةكیف بالجلطة اإلصابة تجنب ؟ع
إصابتك  یرتفع احتمال لدیك، عوامل الخطر ازدادت العابرة.كلما  النوبة اإلقفاریة الدماغیة أو بالجلطة

یمكن منع حدوث حوالي ھي80لحسن الحظ، عوامل الخطر الدماغیة. إن معظم % من حاالت الجلطة
أجل التقلیل من خطر عملھ من یمكنك تابع القراءة لتعرف ما بھا. التحكم على قدرتك إطار ضمن

الدماغیة. بالجلطة إصابتك

الخطر التي ال یمكنك التحكم بھاعوامل 
الدماغیة صابة بالجلطة : یمكن أن تحدث الجلطة الدماغیة مھما كان سن الشخص. وكلما تقدمت في العمر، یزداد خطر إصابتك بالجلطة الدماغیة. تحدث معظم حاالت اإلالسن

.عاماً 65) لدى األشخاص الذین تزید أعمارھم على 3/2(حوالي 
صابة بالجلطة الدماغیة یزداد خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیة لدى الرجال مقارنة بالنساء إلى أن یصلن سن الیأس. عندما تتجاوز المرأة سن الیأس، یصبح خطر اإل: النوع

متساویاً لدى الجنسین تقریب
ارتفاع ضغط الدم لدیھم معدالت أو جنوب آسیا ا، أو الصین، أو أمریكا الالتینیة،: یبدو أن األشخاص المنحدرین من الشعوب األولى في كنـدا، أو من أفریقینتماء العرقياإل

.. ولھذا، فإنھم یواجھون أكثر من غیرھم خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیةالسكانعامةمنغیرھممنأعلىو/أو الكولیسترول السكريومرض
عاماً من 65الدماغیة إذا كان أحد أفراد العائلة (أب أو أم، ابن أو ابنة، أخ أو أخت) قد أصیب بجلطة دماغیة قبل أن یبلغ : یزداد عندك خطر اإلصابة بالجلطة يتاریخ العائلال

.العمر
صغرة) فإنك تواجھ أكثر من : إذا كنت قد أصبت من قبل بجلطة دماغیة أو نوبة إقفاریة عابرة (تسمى عادة جلطة مإصابة سابقة بالجلطة الدماغیة أو النوبة اإلقفاریة العابرة

غیرك خطر اإلصابة بالجلطة الدماغیة.

و "التحكم بالوضع" من إصدار مؤسسة القلب والجلطة الدماغیة في كندا.المعلومات تحت عنوان ما ھو المقصود بالجلطة الدماغیة والنوبة اإلقفاریة العابرة تم اقتباسھا من "لقد تعرضت لنوبة إقفاریة عابرة"، 
المعلومات عن عوامل الخطر تم اقتباسھا بتصرف من "النساء والجلطة الدماغیة" من إصدار شبكة الجلطة الدماغیة في جنوب غرب أونتاریو.

الدماغیة اإلصابة بالجلطة خطر التقلیل من

التحذیریةالعالمات
الدماغیةللجلطة

أو التالیةألعراضحد األالمفاجئالظھور
:أكثر

فقد اإلحساس أو الَخَدر•
ُضعف الجسم أو جزء منھ•
الدوخة/عدم التوازن•
أعراض بصریة•
في النطق أو الفھم• صعوبة
شدید• صداع
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تحكى تهاانػىايم خطش يًكُك 

ضـظ اُسّ ٝاٗؽساز اُشطا٤٣ٖ. ٣ٝعزاز ذطط  :  ٣ئز١ اُرسذ٤ٖ، ٝاُرسذ٤ٖ اُصا١ٞٗ، ا٠ُ اضذلاعانتذخيٍ
 ٖ ٝ ذسذ٤ٖ٘ ٝذظات٤ ٖ حثٞب ٓ٘غ اُحَٔ أ اطاتري تاُجِطح اُسٓاؿ٤ح اشا ًِ٘د ٖٓ أُسذ٤ٖ٘ ٝذر٘ا٤ُٝ

  .تحاالخ اُظساع اُ٘ظل٢

ٝ اُؽٌط، أٝ أُٞاز اُـصائ٤ح أُؼاُجحَظاو تغزيح سي  أٝ شس٣سج   : ذئز١ األطؼٔح اُـ٤٘ح تأُٞاز اُس٤٘ٛح، أ
ٕ ٝٓطع اُؽٌط١أُِ  .ٞحح ا٠ُ ظ٣ازج ذطط اإلطاتح تاضذلاع ضـظ اُسّ، ٝظ٣ازج اُٞظ

 اُص١ أُِح 2ٖٓ =5 حٞا٢ُ. اُسّ ضـظ ٖٓ ٣ع٣س تاؼرٔطاض أُاُح اُطؼاّ ذ٘اٍٝ: انًهح/  انصىديىو
ْ اُر٢  ثؤجأُؼ/  أُظ٘ؼح األؿص٣ح ٖٓ أٝ اُراضض ك٢ اُطؼاّ ذ٘اٍٝ ٖٓ ٣ؤذ٢ ٣ئًَ   ٓحالخ ٖٓ إٛااشط٣ر
.اُط٢ٜ أش٘اء أٝ اُطاُٝح ػ٠ِ أُِح اؼررساّ ٖٓ ٣ؤذ٢ كوظ2 98 حٞا٢ُ. ثواُحاُ

هس ٣ئز١ ٛصا ا٠ُ ظ٣ازج ذطط اإلطاتح تاضذلاع ضـظ اُسّ، ٝٓطع  ػذو يًاسسح انُشاط انثذَي:
ٕ ٝاضذلاع ٓؽر٣ٞاخ اإلجٜاز اُ٘لؽ٢  اُؽٌط١، ٝظ٣ازج اُٞظ

ٓح٤ظ اُرظط ٣عزاز ذطط  : ًِٔا اظزازسى نهشجال 102سى نهُسا  و  88 يحيظ انخصش أكثش يٍ
ٕ هس ذئز١ ا٠ُ اضذلاع ضـظ اُسّ، ٝاضذلاع ٗؽثح  اإلطاتح تاُجِطح اُسٓاؿ٤ح. إ اُع٣ازج أُلططح ك٢ اُٞظ

ٍ ٝٓطع اُؽٌط١  .ا٤ٌُُٞؽرطٝ

ٙ ا٠ُ تؼاطي انًششوتاخ انكحىنيح  َ أهظا ٖ ٖٓ أُشطٝب ٤ٓٞ٣اً )تح٤س ٣ظ ٍ أًصط ٖٓ ًؤؼ٤ ٕ ذ٘اٝ : ا
ٖ ذطط اإلطاتح تاُجِطح اُسٓاؿ٤ح. =9ًئٝغ أؼثٞػ٤اً ُِ٘ؽاء /  98 ًؤؼاً أؼثٞػ٤اً ُِطجاٍ( ٣ع٣س ٓ

 ٓاز٣ح كؼَ ضزٝز اُشاضع ػواه٤ط/  اُرط٣ٝح٤ح ػواه٤ط اؼررساّ ٣ؽثة إٔ ٣ٌٖٔ: انتشفيهيح انؼقاقيش استخذاو
 اُشطا٤٣ٖ، ٝذظِة اُس٣ٞٓح األٝػ٤ح ك٢ اُرٜاب أٝ ذش٘جاخ أٝ اُسّ ضـظ ك٢ حازج ظ٣ازج ٓصَ اُجؽْ ك٢

 ذطط تع٣ازج أُطذثطح اُؼواه٤ط ٝذشَٔ .اُوِة ك٢ تاُجِطاخ اإلطاتح ذطط ٝظ٣ازج تاُسّ االُرظام ٝظ٣ازج
/  ٝاُو٘ة ، LSD و ،PCP األك٤ٕٞ،/ٝا٤ُٜط٣ٖٝ اُ٘شٞج ٝٓٞاز ٝأُو٣ٞاخ اًٌُٞا٤٣ٖ اُسٓاؿ٤ح اُؽٌرح

 .أُاض٣جٞاٗا

َ ٛٞ ٖٓ ػٞآَ  ته/نى يتى تشخيصه )استفاع ضغظ انذو(:ضغظ دو يشتفغ نى يتى انتحكى   إ ٛصا اُؼآ
ٕ تٚ.  ٕ اٌُص٤ط ٖٓ اُ٘اغ ال ٣سضًٕٞ أْٜٗ ٓظاتٞ ٖ "اُشؼٞض" تٜا ٝتاُرا٢ُ كب اُرطط األؼاؼ٤ح اُر٢ ال ٣ٌٔ

ٚ ٝاُرحٌْ تٚ، كبٕ ذطط اإلطاتح تاُجِطح اُسٓاؿ٤ح ٣رضاءٍ  .ٝػ٘سٓا ذرْ ٓؼاُجر

ٌ األريُي(: اضطشاب في َثضاخ انقهة نى ٙ  يتى انتحكى ته/نى يتى تشخيصه )انشجفا ٖ إٔ ذئز١ ٛص ٌٔ٣
َ ذسكن اُسّ ا٠ُ اُسٓاؽ ٝذرؽثة ك٢ حسٝز  اُحاُح ا٠ُ ذٌٕٞ ذرصطاخ زّ ك٢ اُوِة هس ذرلرد، ٝذؼطه

  .اُجِطح اُسٓاؿ٤ح

اُضطض : ٣ئز١ اضذلاع ٓؽر٣ٞاخ اُؽٌط ك٢ اُسّ ا٠ُ اُحام يشض انسكشي، وخاصح إرا نى يتى انتحكى ته
ٖ األٓط اُص١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئز١ ا٠ُ اضذلاع ضـظ اُسّ.  تاُشطا٤٣

ٖ اإلجٜاز اُ٘لؽ٢ ٓغ أٗٔاط ح٤اج ؿ٤ط طح٤ح اإلجهاد انُفسيانتىتش و :  ذطذثظ أُؽر٣ٞاخ أُطذلؼح ٓ
)اظز٣از ذؼاط٢ أُشطٝتاخ اٌُح٤ُٞح، ؿصاء ؿ٤ط طح٢، اُد(. ٣ٌٖٔ أ٣ضاً إٔ ٣ئز١ اإلجٜاز اُ٘لؽ٢ ا٠ُ 

 .ـظ اُسّ، اُؽٔ٘ح أُلططح، اُوِن ٝاٌُآتحاضذلاع ض

ٞ أُٞاز اُس٤٘ٛح أُٞجٞزج ك٢ زٓي. ذئز١ أُؽر٣ٞاخ استفاع َسثح انكىنيستشول : أُوظٞز تصُي ٛ
ْ اُسٖٛ )طلائح ضه٤وح( ػ٠ِ جسضإ اُشطا٤٣ٖ، األٓط اُص١ ٣ئز١ ا٠ُ  ٍ ا٠ُ ذطاً أُطذلؼح ٖٓ ا٤ٌُُٞؽرطٝ

ٚ ٝتاُرا٢ُ ظ٣ازج ذطط اإلطاتح تاُجِطح اُسٓاؿ٤حذض٤٤ن أُٔط اُص١ ٣رسكن اُسّ ٖٓ ذ   .الُ

 تاُٜطٓٞٗاخ ٝاُؼالض اُحَٔ ٓ٘غ حثٞب ذع٣س  (HRT) :انثذيهح تانهشيىَاخ انؼالج/  انحًم يىاَغ
 ٓوسّ ٓغ ذحسَز. اُسٓاؿ٤ح اُؽٌرح ذطط ٖٓ االؼرطٝج٤ٖ ٛطٕٓٞ ػ٠ِ ذحر١ٞ اُر٢ (HRT) اُثس٣ِح 
 .ُي اُر٤اضاخ أكضَ ػ٠ِ ُِرؼطف تي اُراص اُظح٤ح اُطػا٣ح

 من للتقليل تفعل أن يمكهك ماذا
الإصابة خطر  

 مناسبة خطوات اتخذ المدخنٌن، من كنت إذا•
ً العقاقٌر. التدخٌن عن للتوقف  أو تعاط

ٌقة 30 لمدة البدنً النشاط مارس•    على دق
.ٌومٌا   األقل  

ٌلة كمٌات على ٌحتوي صحٌا   غذاءا   تناول•  قل
ٌة دلٌل واتبع الملح من  الكندي االغذ

.Canada’s Food Guide 

 المشروبات من كأسا   2-1 من أكثر تتناول ال•
 10 العدد ٌتجاوز ال بحٌث الٌوم فً الكحولٌة
ٌارٌة كؤوس  .األسبوع فً مع

.علٌه وحافظ صًح وزن إلى توصل•

فً مرة الدم ضغط فحص على احرص•
 .األقل على السنة

 كنت إذا ما لمعرفة فحصل ٌتم أن اطلب•
 القلب دقات فً اضطراب من تعانً

نً الرجفان) .)األٌذ
 دمك، فً الكولٌسترول مستوٌات اعرف•

 .وضبطها فٌها التحكم على واحرص

 مع تعاون السكري، بمرض مصابا   كنت إذا•
ٌة مقدًم أحد  فٌه للتحكم الصحٌة الرعا

 .وضبطه

ٌات التحكم على احرص•  اإلجهاد بمستو
 .اُ٘لؽ٢

طث٤ة• اخ ُا ٣ح حؽة ذؼ٤ِٔ  .ذ٘اٍٝ ج٤ٔغ األٝز

ُجِطح • رحص٣ط٣ح ٖٓ ا اػطف اُؼالٓاخ ُا
ؼاتطج.  ٘ٞتح اإلهلاض٣ح ُا  اُسٓاؿ٤ح / اُ

ضاً اشا الحظد ٛٙص  ؽرشل٠ ٞك اشٛة ا٠ُ أُ
ؽ٤اضج.  ز ُا 911اطهة انشقى األػطاع. ال ذٞو

ذحسز ٓغ اُشرض اُص١ ٣وسّ ُي اُطػا٣ح .
 اُظح٤ح

ذلضَ تع٣اضج ٓٞهغ االٗرطٗد 
www.heartandstroke.ca 




