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 مقدمة
  مرض ارتفاع ضغط الدم احدالمشاكل الصححة  الاامح   حص مصحرث حةحث ت حةن

 ث(1771-1771من دراسات المشروع القومص المصري الرتفاع ضغط الدم ) 
وهححو اول دراسحح  مةدافةحح   ححص دول الاححالم الدالححث لتحدةححد حيححم المشححكم  ومححدي 

مصححرةةن ال ححالغةن افتشححار المححرض امححص المسححتوي القححومصث ان اكدححر مححن ر حح  ال
ممةحححون محححرةض حالةحححا مححح  ا تحححراض ان  14مصحححا ون  احححرا المحححرض اي ححححوالص 

ماححدالت االصححا   لححم تتغةححر وت ححةن اةضححا مححن هححرا المسحح  ان فسحح   المرضححص 
%  قححط مححن مرضححص الضححغط  ححص 6% وان  31الخاضحاةن لماححالج ال تتيححاور 

 الص المستوةات الط ةاة ث صر تم التحكم  ص الضغط والاودة  هم

   مرض ارتفاع ضغط الدم أحد األس اب الرئةسحة  المددةح  الحص السحكت  الدما ةح
وفزةححا المححب وه ححوط القمححب وتصححمب الشححراةةن و شححل الكمححص  ا ضححا   الححص افححه 

لحححرا أصححح   مححححط  ثاوسححح  األمحححراض المزمفححح  الغةحححر مادةححح  افتشحححارا   حححص الاحححالم
الم وأصححح حت اهتمحححام الميتمححح  الط حححص والاةئحححات الاممةححح   حححص مختمحححا  حححالد الاححح

هفحححاا حايحححه ماسححح  لوضححح  ارشحححادات واضحححح  ةت ااحححا االط حححا   حححص تشحححخة  
 واالج ومتا ا  هرا المرضث

   تادا هره التوصةات الص وض  سةاس  االيةح   فحا   امحص الدراسحات الحدةدح
و اةدا  ان االفط ااات الشخصة  والمامومات الفاقص  وما قد ترويه شركات 

 ن اال راضثالدوا  من دااة  قد ال تخمو م

  ماظحححم هحححره التوصحححةات تضحححااا اليماةحححات الاممةححح   حححص الاحححالم الغر حححص والحححدول
الصفااة  المتقدم  وال تأخر  ص االات حار الظحروا االقتصحادة  وفظحام الرااةح  
الصحة  وأسموب الماةش   ص دول الاالم الدالث  ا ضا   الص الفروق الورادة  

تفحححاع ضحححغط الحححدم ومحححدي اسحححتيا ته الر   والخحححوا  السحححكافة  والاوامحححل المددةححح
 لماالج  ةن مختما مفاطق الاالمث
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  أص حت هفحاا ضحرورة لويحود توصحةات خاصح   األط حا   حص مصحر لموصحول
مح  الص الرااة  الط ةه المدمحص لمرضحص الضحغط  حص ضحو  المامومحات الحدةدح  

شحارة الةاحا مح  الامحم  حأن  ال ةح  مراااة الظروا المحمة  والفروقات السحا ق ا 
 المحححدودالشخصححص المرضححص  ححص مصححر ةتحممححون ففقححات الاححالج مححن دخماححم 

رةةن  أسحموب صح دون دام من الحكوم  وكرلا اليال الشدةد  حةن يماحور الم
الماةش  الصحص وافتشار الاادات الغرائة  السةئ  وارتفاع مادالت السمف   ةن 

 المصرةةن وهص من االس اب الرئةسة  المددة  الرتفاع ضغط الدمث

 ظحححرا لتكمفححح  الاحححالج و ةحححاب الشحححكوي ةتوقحححا مرضحححص الضحححغط احححن االفتظحححام ف
 3222واالسحححتمرار  حححص الاحححالجث و حححص دراسححح  ايرةحححت امحححص اةفححح  محححن ححححوالص 

مرةض مصحري مصحا ةن  ارتفحاع الضحغط  ت حةن ان دحالث ار حاع المرضحص  حص 
 مصر ةتوقفون ان الاالج الدوائص خالل  ترة المتا ا ث

  تفححاع ضححغط الحدم   اححداد توصححةات سححا قه صححدرت قامحت اليماةحح  المصححرة  الر
وهحححححرا هحححححو األصحححححدار الدالحححححث لاحححححره  3222، 1776 حححححص كتحححححا ةن  حححححص أاحححححوام 

التوصححةات الححري أخححر  ححص االات ححار التقححدم  ححص ال حححث الاممححص ودخححول مفححاهةم 
يدةححدة  ححص التشححخة  والاححالج واكتشحححاا اقححاقةر حدةدحح  لخفححض ضححغط الحححدم 

  قتااثالمرتف  قد تكون أكدر  اامة  من سا

 

 

 لمن هذه التوصيات؟
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  هححره التوصححةات ااححدت لةت ااححا يمةحح  االط ححا  الماتمححةن  مححرض ارتفححاع ضححغط
 سححححوا  الحححرةن ةقومحححون  احححالج ومتا اححح  مرضحححص الضحححغطمحححن الحححدم  حححص مصحححر 

 الممارسةن واألخصائةةنث األط ا 

 
 طريقة اعداد التوصيات

  غط الححححدمقححححام رئححححةس اليماةحححح  المصححححرة  الرتفححححاع ضححححالاححححداد هححححره التوصححححةات 
ط ة ا   ص مختما التخصصحات محن الياماحات  11تشكةل ميموا  امل من  

الماتمحةن  محرض ارتفحاع ضحغط   ةن المصرة  ومااد القمب ووزارة الصح  من
 الدمث

  ففدق مارةوت الزمالحا  3213ماةو  33  اول ايتماع لاا  ص ااقدت الميمو 
تا ح   صححول ميمواحات مسحئول  احن ك 5حةحث تحم وضح  خطح  الامحل واختةحار 

التوصحححةات المختمفححح  وتححححددت االسحححئم  المطروحححح   حححص التوصحححةات ومحتوةحححات 
 الفصول المختمف ث

    كمفححت كححل ميمواحح   مراياحح  التوصححةات الاالمةحح  والمحمةحح  األخححري  ا ضححا
الححححص اال حححححاث الاممةحححح  الحدةدحححح  الخاصحححح   موضححححوع التوصححححةات وقامححححت كحححححل 

 ادد من االيتماااتثمسودة لاا فوقشت ورويات  ص   اادادميموا  

  حص  3213تاا  ص دةسحم ر  الفاائة  وقرا هتم كتا   التوصةات  ص صورتاا ش 
واختةححرت ميمواحح  مححن هةئحح  التحرةححر الاححداد الصححورة  االقصححرايتمححاع  مدةفحح  

وضحححات  وقححد 3211مححارس لمتوصححةات حةححث افتاححت مححن امماححا  حح  الفاائةحح  
ة  الرتفحححاع ضحححغط الحححدم امحححص الموقححح  االلكتروفحححص لميماةححح  المصحححر التوصحححةات 
egypt.net-www.ehs  وأرسححمت لاححدد مححن االط ححا  ال ححدا  الححرأي وارضححت

والمفصححورة وطفطححا وسححوهاج السححتماع   ححص فححدوات اممةحح   القححاهرة واالسححمااةمة 
  ص صورتاا الفاائة ث لوياات الفظر المختمف  ق ل اصدارها

http://www.ehs-egypt.net/
http://www.ehs-egypt.net/
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 ت ميمواحح  الامححل كافححت فقححط االخححتالا ةححتم التصححوةت امةاححا خححالل ايتمااححا
واتخححار مححاتراه اال م ةحح   ححص الفقححاط التححص تاتمححد امححص خ ححرة األاضححا  ولححةس لاححا 

 مري  اممص واض ث

  فح ( صح 62أادت هره التوصةات  ص اصدارةن األول تفصةمة  )  حص ححوالص
مححويز  فشححرت كاممحح   ححص ممحححق خححا  لميمحح  يماةحح  القمححب المصححرة  والدححافص

 ماهث وم سط  ص كتةب ةمكن لمط ةب ان ةحممه

 
 حتوي التوصياتم

 :األسئلة المطروحة في التوصياتأوال: 

   افد وضح  التوصحةات االيا ح  احن احدد محن االسحئم  المحورةح  الاامح  رواص
الط ةحححب افحححد رااةححح  محححرةض  والتحححص قحححد توايحححهاحححرض لممشحححاكل الةومةححح  التححص تت

لحس ان ظروا المرةض االقتصادة  وتكمف  الضغط  ا ضا   الص االخر  ص ا
 مة ثالاالج والتحالةل المام

  
 في التوصيات: والتي نوقشت أهم االسئلة المطروحة

هححل المححرةض مصححاب  ارتفححاع ضححغط الححدم حقححا وهححل هححره الزةححادة  ححص الضححغط  ث1
ومحححاهص  ؟طارئححح  فتةيححح  التحححوتر الاصححح ص الححححاد او الخحححوا محححن اممةححح  القةحححاس

ومححاهو دور قةححاس الضححغط  ححالمفزل وخححارج  لمححرض؟أفسححب الطححرق لتشححخة  ا
 اةادة الط ةب؟

هححل المححرةض  ححص حايححه الححص الاححالج الححدوائص ام ميححرد المتا احح  وات ححاع اسححموب  ث3
 الماةش  الصحص؟ وكةا ةمكن اختةار الاالج المفاسب؟
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محححححاهص الفححححححو  الماممةححححح  االساسحححححة  ومتحححححص ةميحححححأ الط ةحححححب الحححححص مزةحححححد محححححن  ث1
 الفحوصات؟

حةححال ارتفححاع ضححغط الححدم المتر ححرب الغةححر مسححتقر) ةرتفحح  مححارا ةفاححل الط ةححب  ث2
وةفخفض ( ادفا  القرا ات المختمفح  وكةحا ةمكحن التصحرا  حص ححاالت ارتفحاع 

 الضغط التص ال تستيةب لماالج؟

 ماهص الطرةق  المدمص لمتا ا  مرةض الضغط؟ ث3

وضححمان افتظححام المححرةض  ححص  ثكةححا ةمكححن الحححد مححن تكمفحح  المتا احح  والاححالج ث4
 تفاول الاالج؟

 
 فصول التوصياتثانيًا: 
  دقةقح  وكةفةح  تشححخة  الفصحل االول: قةحاس الضحغط والحصحول امحص قحرا ات

مححرض ارتفححاع ضححغط الححدم واححدد القةاسححات المطمو حح  وطححرق القةححاس المختمفحح  
 واالرقام التص تشكل حاله مرضة  الرتفاع الضغط

 مةفةكةحححح  والماممةحححح  االساسححححة  والدافوةحححح  وتحدةححححد الفصححححل الدححححافص: الفحححححو  االك
دريححح  الخطحححورة واحتمحححاالت ححححدوث أزمحححات قم ةححح  أو سحححكت  دما ةححح  او ه حححوط 

 القمب  ص المستق لث

  االقححالل  -اححالج السححمف  -الفصححل الدالححث: الاححالج الغةححر دوائححص: فواةحح  الغححرا
 الفشاط الرةاضص -من المم 

  :الفصل الرا  : الاالج الدوائص 

ميحححححأ الط ةحححححب لماحححححالج الحححححدوائص؟ ومحححححاهص الاقحححححاقةر المختمفححححح  متحححححص ة ثأ 
 ؟الخا ض  لمضغط

 الحاي  لماالج الدوائص افد اول زةارة لمط ةب ثب 
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ةويحد حالةحا   ص تفاسب حالح  المحرةض؟كةفة  اختةار ادوة  الضغط الت ثج 
ميمواحححات دوائةححح   12اقحححار لاحححالج الضحححغط  حححص  323 حححص مصحححر 

 مختمف ث

 ول الةه  الاالجماهو مستوي الضغط المطموب الوص ثد 

  الفصححل الخححامس: ارتفححاع الضححغط المصحححوب  ححامراض القمححب والكمححص والسححكر
 والشراةةن

 : السحةدات -افحد المسحفةن -الفصل السادس: ارتفاع الضغط  حص اححوال خاصح
حححاالت ارتفححاع الضححغط الحححادة -ادفححا  الفححوم التححففسافقطححاع  مححرض-االطفححال–

لضححغط الغةححر مسححتيةب لماححالج تفححاع اار  -والحريحح  والتححص تاححدد حةححاة المححرةض
 وارتفاع الضغط الفاتج ان حاالت مرضة  مارو  ث

 

 
 التوصيات المصرية عن نظائرها االجنبية: اختالف

  طحححرق القةحححاس وتشحححخة  المحححرض: تدكحححد التوصحححةات المصحححرة  امحححص ضحححرورة
 التفاصحححةل الدقةقححح  واالحتةاطحححات الوايححححب  وافةحححتالدقححح  افحححد قةحححاس الضحححغط 

قرا ات سحمةم  والحايح  الحص اخحر قةاسحات متكحررة و حص اتخارها لمحصول امص 
ادة زةارات لمط ةحب ق حل تشحخة  المحرضث وةختمحا تارةحا قحرا ات الضحغط 
التص تتخر لتشخة  المرض ان المارو    ص التوصةات االيف ةح   ر ح  الححد 

 ةحاب اي اوامحل خطحر اخحري وهحرا الححد ةحددي  افحد 73/132المطموب الحص 
ت التشححخة  الخححاطجا واححالج المححرض دون ضححرورة الححص االقححالل مححن احتمححاال

 او  ائدة مريوةث

  ا و الححححد محححن الفححححو  الماممةححح : خال حححا لمتوصحححةات االيف ةححح  ولمرااحححاة ظحححر
المرضص االقتصادة  وقم  االمكافةات المتاح  تاتمد التوصةات المصرة  امص 



 5 

والفحححححح   الحححححد االدفححححص محححححن الفحححححو  الماممةححححح  واألخححححر  التحححححارةب المرضححححص
ارتفحاع  تصحبةكص لتصفةا المرض من فاحة  اوامل الخطر التص قد االكمةف

 الضغط وتحتاج الص رااة  خاص ث

  الفظححححام الغححححرائص وأسححححموب الماةشحححح : لمحححححد مححححن الحايححححه الححححص الاححححالج الححححدوائص
ولالقالل من يراات الدوا  دات التوصةات المصرة  الص االلتزام التام  فظام 

در االمكححححان مححححن ممحححح  الطاححححام  ححححرائص خححححا  لمرضححححص الضححححغط واالقححححالل  قحححح
وتارةا مصادره  الفس   لممرضص م  احالج السحمف  وافقحا  الحوزن وممارسح  

 الرةاض  الةومة  وتيفب الاقاقةر التص تس ب ارتفاع الضغطث

  حص  شدةد داة  الاالج الدوائص:  ص  ةر الحاالت الطارئ  والمصحو    ارتفاع 
   ضححميو  الححص الاقححاقةر الخاةاححدد حةححاة المححرةض الةفصحح   ححال قححد الضححغط ممححا

لمضحغط اال  احد  تحرة متا اح  تتحراوح محن اسح وع الحص احدة شحاور حسحب مسحتوي 
الضغط وحال  المرةض وفتةي  الفححو  الماممةح  وال ةفصح   حالاالج الحدوائص 

التحص تحددي الحص خطحر الاوامل من ةصح اا اي  ص الحاالت ال سةط  التص ال 
التحححدخةن وزةحححادة دهحححون الحححدم والتحححارةب مدحححل السحححكر و  تصحححمب الشحححراةةن الم كحححر

  ص ادة قرا اتث 122/142الورادص اال ارا تياوز مستوي الضغط 

 افححد اسححتخدام   ححص مصححر فواةحح  الاححالج الححدوائص: تتححراوح تكمفحح  الاححالج الشححاري
 ضحححاااتيفةاحححا  وت 162 الحححص يفةاحححات 3 فحححوع واححححد محححن ادوةححح  الضحححغط  حححةن

ت التوصةات المصرة  الاقاقةر قمةمح  التكمف  م  زةادة ادد االدوة  لرلا وضا
رورة ممححح  السححتخدام اححالج االختةححار االول  ححص حالححه اححدم ويححود ضححكالتكمفحح  

 لخفض الضغطث من فوع خا 

   متا اح  مححرةض الضحغط: اححالج الضححغط ةسحتمر مححدي الحةحاة وةتطمححب المتا احح
ع شحححاور وفظحححرا  لغةحححاب الشحححكوي حةحححث الةسححح ب ارتفحححا 4الحححص  1 كحححلالمفتظمححح  
وث مضححححاافات وفظححححرا لمححححا تسحححح  ه  اححححض اال افححححد حححححد ي ااححححراضالضححححغط ا



 6 

تتوقحا فسح   الاقاقةر الخا ض  لمضغط من ادار ياف ة   االضا   الحص التكمفح  
ك ةحححرة محححن المرضحححص احححن االفتظحححام  حححص الاحححالج لحححرلا ويحححب تواةحححه المرضحححص 
 ط ةا  المرض الصامت  و أهمة  الاالج المستمر وتداو التوصةات المصرة  

المححرةض  ححص الاححالج والمتا احح  ومار حح  الضححغط محح  داححوة االط ححا  الححص اشححراا 
 ححاالقالل مححن الفحححو  الماممةحح  اال افححد الضححرورة ووصححا الحححد االدفححص مححن 
الاقحححاقةر االساسحححة  ومرااحححاة حالححح  المحححرةض االقتصحححادة  ومقدرتححح  امحححص تكمفححح  

 الاالج والرااة  المستمرةث
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 :مجموعة العمل

 رئيس مجوعة العمل:

 ياما  القاهرة   محسن ا راهةمأثد/ محمد  ث1

 األعضاء )أبجديُا(:

 ياما  األزهر  أثد/ أحمد ا د المطةا رمضان  ث1

 ياما  قفاة السوةس    أثد/ أحمد الاواري 

 ياما  القاهرة   د/ أمةر ا د الوهاب 

 ياما  القاهرة    أثد/ امرو حسان 

 األزهرياما      أثد/ ازةز مدكور 

 اه السوةسياما  قف    أثد/ ازة الاراقص 

 ياما  القاهرة    أثد/ ازة  راج 

 ياما  األزهر    أثد/ از الصاوي 

 ياما  قفاة السوةس    أثد/  تحص مقمدي 

 ياما  القاهرة    دث/  ادة سةد 

 مااد القمب    أد/ هافص رايص 

 وزارة الصح     د/ ه ه يا ر 

 ياما  القاهرة    أثد/ حسام قفدةل 

 ياما  القاهرة    د/ حسةن حشمت 

 ياما  القاهرة    أثد/ حسةن رزق 

 ياما  القاهرة    د/ كرةم ساةدأث 

 ياما  القاهرة   أثد/ ميدي ا د الحمةد 

 ياما  القاهرة   أثد/ ماهر  داد رمزي 

 ياما  األسكفدرة     أثد/ محمود حسفةن 
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 ياما  القاهرة   أثد/ محمد ا د الغفص 

 ياما  قفاة السوةس    أثد/ محمد ارا ص 

 ياما  المفةا    طه أثد/ فاصر 

  ياما  اةن شمس    أثد/ امر اواد 

  ياما  القاهرة    أثد/ امر الخشاب 

 ياما  القاهرة     أثد/ سام   اخوم 

 ياما  اةن شمس    أثد/ سام  شاهةن 

 ياما  القاهرة    أثد/ سمةمان  رةب 

 ياما  القاهرة   أثد/ و ا  الاروسص 

 ياما  األسكفدرة     أثد/ ويدي اةاد 

 ياما  القاهرة    أثد/ ةاسر  غدادي 

 
 :من خارج مجموعة العمل لمراجعونا

 ياما  الزقازةق   أثد/ ا د الفتاح  رةر 

 ياما  سوهاج   أثد/ اادل ا د الازةز 

 ياما  القاهرة   أثد/ ا د المفام ا راهةم 

 ياما  القاهرة    أثد/ حسن خالد 

  ياما  القاهرة    أثد/ سام  سالم 

 

 


