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التربية العالجية في ارتفاع 
الضغط الدموي

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

يعترب مرض ارتفاع ضغط الّدم أو ما يسمى "القاتل الصامت" معضلة صحية اجتامعية حقيقية ويصيب هذا املرض حوايل 

ثلث ساكنة العامل.

يتميز بخفائه ومضاعفاته الخطرية املفاجئة كالسكتة الدماغية أو إحتشاء عضالت القلب. وبسبب عدم وجود تشخيص كاٍف، 

فإن نصف مرىض إرتفاع ضغط الّدم يجهلون حالتهم. ونصف هاؤالء املصابني ال يتم مراقبتهم. ويعود هذا لسوء املراعاة 

العالجية لديهم. 

فسوء تلقي العالج أمر طبيعي وشائع يف األمراض املزمنة مع إختالف يف املعدالت من مرض إىل آخر. وهو يف الواقع يرتتب عن 

جهل هذا املرض ورفضه من طرف املرىض )ألنه صامت وبدون أعراض( وعدم إرشاكهم يف اإلسرتاتيجية العالجية.

وهنا يأيت دور األطباء وأيضا مسؤولية الهيئات الطبية بشكل عام لرشح أفضل لهذا املرض الصامت والخطري وذلك بإرشاك 

املرىض يف القرارات العالجية. ونذكر عىل سبيل املثال تحسني منط عيش املرىض بتجنب أخد األدوية أو بالتقليل أو الحد من 

الجرعات.

ولذا فعىل الطبيب محاربة هذا الجمود الذي يجعله خامال أمام ارتفاع أرقام ضغط الدم. ويرجع ذلك نادرا لجهل الطبيب 

للهدف العالجي لهذا املرض أو يف غالب األحيان التفاق بينه وبني املريض؛ مراعاة له؛ مع سوء تقديره للعالج. 

االلتزام الطبي

هو املراقبة الصارمة من طرف املريض لإلرشادات والتوصيات التي وصفها له الطبيب املعالج. يتضح أن مرىض ارتفاع الضغط 

الدموي ال يلتزمون بهذا التقييد الطبي الذي يزداد سوءا مع عدد  األقراص التي تؤخد يوميا. وينخفض معدل االلتزام ب50٪ 
عندما يتوجب عىل املريض تناول 4 أقراص يوميا. )1(

الثاين: رفض املرض من قبل  العامل  السلبية.  العامل األول: جهل املرض وأعراضه  االلتزام لعدة عوامل.  ويرجع سوء هذا 

العالجية  اإلسرتاتجية  يف  املريض  إرشاك  عدم  الثالث:  العامل  الدموي.  الضغط  ارتفاع  داء  بطبيعة  يرتبط  والذي  املريض 

بضعف  مرتبط  إذن  االلتزام  فسوء  لعالجه.  التدابري  كل  ويأخذ  يشء  كل  يقرر  الذي  الطبيب  أمام  بالضعف  يشعره  مام 

مشاركة املريض ونقص يف املعلومات عن عالجه التي تعد من مسؤولية الطبيب املعالج. فهو بذلك املسؤول جزئيا عن عدم 

التزام املرىض بالعالج.)2( وبالتايل، فعىل كل من األطباء والجمعيات تكريس بعض الوقت للمرىض لرشح عواقب هذا املرض 

ومضاعفاته الوخيمة وإرشاكهم يف العالج واتخاذ القرارات الهامة بشأن تغيري منط عيشهم.

إن عوامل الخطر املؤدية الرتفاع ضغط الدم ال ينبغي أن تفرض من طرف الطبيب فحسب بل عليها أن تقبل النقاش وأن 

تكون عبارة عن اقرتاحات تُطرح وتُناقش. يؤدي هذا التغري يف أغلب األوقات إىل نتائج إيجابية وتطبيق عميل من طرف 

املرىض.

إن التزام املريض للعالج يكون أفضل عندما يكون واعيا مبرضه ويساهم يف اسرتاتيجيته العالجية التي يتم من خال لها اختيار 

عوامل الخطر التي يجب تغيريها أو اجتنابها.

األستاذ العلمي محمد

أستاذ في أمراض القلب واالشرايين.

رئيس جمعية "جميعاً مع القلب" للتوعية 

من أمراض القلب واألوعية الدموية.

رئيس سابق للجمعية المغربية ألمراض 

القلب
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الجمود الطبي

هو مفهوم جديد نسبيا ويثري مشاكل عدم تكثيف العالج الطبي أو بصفة عامة 

التحكم يف  عدم وصف عالج معرتف به نظريا. يساهم هذا الجمود إىل عدم 

إرتفاع الضغط الدموي )عدم بلوغ ضغط الدم للهدف املعرتف به عند 50% 

من املصابني بهذا املرض(. فعدم تكثيف العالج يجعل الطبيب جامدا ويعود 

هذا الجمود لعدة عوامل:

العامل األول: جهل الطبيب ألخر التوصيات العلمية٫ ويعد هذا العامل نادرا 
يف وقتنا الراهن.)3(

فيكتفي  ملريضه  املوصف  العالج  تقدير  يف  الطبيب  مبالغة  الثاين:  العامل 

بتخفيض ضئيل ملستوى ضغط الدم. ويرتبط العامل األخري ببحث الطبيب عن 

مربرات لعدم تكثيف العالج. 

وهكذا فسرتتفع نسبة املرىض الذين تم التحكم يف ضغط دمهم مبحاربة هذا 

الجمود عىل جميع أشكاله.

الجلسات التربوية والكشف 

تعترب أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والكولسرتول أمراضا صامتة وتتطور 

مدة  مرور  وبعد  األحيان.  غالب  واضحة يف  أعراض  بدون  السنوات  مرور  مع 

من الزمن تظهر كل هذه األمراض من جديد عىل شكل جلطة قلبية أو دماغية 

األمر  به  ينتهي  والذي  الصامت  وتطوره  املرض  هذا  النتشار  ونظرا  حادة. 

الصحة  أولويات  من  يصبح  فإنه  خطرية  جلطة  حدوث  اىل  األحيان  غالب  يف 

العمومية لجميع الدول. 

عامة  بصفة  القلب  أمراض  وانتشار  خاصة  بصفه  الدم  ارتفاع ضغط  إن  فعال 

يشكالن أوىل أسباب الوفيات يف معظم الدول. فالحل إذن هو القيام بالواجب 

قبل فوات األوان. ومن الرضوري الكشف عن هذا املرض وتحسيس عامة الناس 

ملراقبة مستمرة  لضغط دمهم. 

عىل كل شخص يتجاوز عمره 40 سنة قياس ضغط دمه وكذا كل أفراد عائلته  �

املصابة غالبا بنفس املرض. 

السكر  � نسبة  قياس  الدم،  ضغط  مراقبة  عىل  زيادة  الكشف،  هذا  يشمل 

بأمراض  الوزن وتقدير مؤرش اإلصابة  الدم، إضافة إىل مراقبة  والكولسرتول يف 

القلب. 

يؤدي هذا الكشف إىل تحسيس املرىض الجدد لفهم أحسن ملرضهم بتقبله  �

أوال وباتخاذ اإلجراءات الالزمة لتغيري منط عيشهم وإرشاكهم يف عالجهم.

تقدم هذه الحصص الرتبوية من طرف خرباء، أطباء وفاعلني جمعويني. �

إن مكافحة آفة التدخني والّسمنة وارتفاع الضغط الدموي والكولسرتول قادرة 

)املنظمة   %50 بنسبة  القلب  أمراض  عن  الناتجة  الوفيات  عدد  تقليص  عىل 

العاملية للصحة(.

الدور الجمعوي 

تقوم جمعية ''جميعا مع القلب'' بالكشف عن ارتفاع الضغظ وتحسيس املرىض 

الجدد. ويف ظرف ثالث سنوات، كشفت الجمعية عىل ما يزيد عن عرشة آالف 

شخص )قياس ضغط الدم(، الوزن، نسبة السكر والكولسرتول يف الدم وتقديم 

مؤرش اإلصابة مبرض القلب(. وتستخدم هذه املعايري لتقييم خطر اإلصابة مبرض 

القلب وكذا توجيه املرىض للقيام والرشوع بتغيريات يف منط عيشهم.  

البيضاء  الدار  جهتي  ساكنة  من  حوايل 33%  أن  األولية  النتائج  أظهرت  ولقد 

وبرشيد مصابة بارتفاع الضغط الدموي. بل ويصيب مرض السمنة والزيادة يف 

الوزن %70 من نساء املنطقة. 

متصلة  مضاعفات  حدوث  من  الحّد  عىل  الفحص  مراكز  عدد  تزايد  يساعد 

الكشف رضوريا ولكنه غري كاٍف ملحاربة  الدموي. ويعد هذا  الضغط  بارتفاع 

هذا الداء عىل املستوى الوطني، وبالتايل فالحاجة ماسة إىل املزيد من الجهود 

واملبادرات عىل مستوى املجتمع. وذلك بتخفيض نسبة امللح املتواجدة يف الخبز 

مثال التي ستؤدي إىل الحد من الجلطات الدماغية كام هو الحال يف العديد من 

الدول الغربية.

وتحقيقا لهذه الغاية، فقد عملت جمعية جميعا مع القلب عىل تقدير كمية 

الخبزة  تحتوي  اذ  البيضاء  الدار  لدى 80 مخبزة يف  الخبز  املستعملة يف  امللح 

الواحدة عىل ما يقرب 3 غرام من امللح، علام أن املواطن املغريب يستهلك ما 

يتناول حوايل 6 غرام من امللح يوميا يف  أنه  معدله خبزتني يوميا. فهذا يعني 

الخبز فقط.)4( مع العلم أن نسبة 6 غرام تتجاوز اإلستهالك اإلجاميل املوىص به 

عامليا والذي ميثل 5غرام يف اليوم.

الّدموي. ومن  الضغط  ارتفاع  بالنسبة ملرىض  مهاّم  أمراً  العالجية  الرتبية  تعترب 

حق املريض أن يعرف جليّا خطرهذا الّداء والحاجة املاّسة إىل عالج طويل األمد 

)اتباع نظام  يتبع منط عيش صحّي  أن  )حتى يف غياب األعراض(. وعليه أيضاً 

غذايئ متوازن بدون ملح مع مامرسة التامرين الرياضية بانتظام.

الّدموي مشكلة صّحية اجتامعية، فمن الرضوري  يشكل مرض ارتفاع الضغط 

الساكنة  جميع  يشمل  الذي  املبكر  والفحص  بالكشف  الرتبية  هذه  إكامل 

كمية  )تخفيض  بأكمله  املجتمع  فّعالة عىل مستوى  إجراءات  باتخاذ  املغربية 

الصحي  بالقطاع  املتصلة  األطراف  جميع  مبشاركة  وذلك  الخبز(  يف  امللح 

)أطباء،مسعفني،وزراء و جمعيات...(.
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