
أمراض القلب لدى النساء:
الرسائل الرئیسیة 



 قد تكون النساء أكثر عرضة لإلصابة بأمراض 
القلب بالمقارنة مع الرجال.

ال یتم التعُرف على أعراض النوبة القلبیة لدى 
أكثر من 50٪ من النساء.

یمكننا جمیعاً المساعدة في تقلیل المخاطر، 
فالوقایة من أمراض القلب ممكنة إلى حد كبیر.

 تحّدث/ي مع النساء في حیاتك. 
لالعتناء باآلخرین، علیك أوالً أن تعتني بنفسك.

 المعرفة قوة والوقایة ھي المفتاح

ھل لدیك أي أسئلة؟ قم بزیارة  WearRedCanada.ca أو مقِدم الرعایة الصحیة الخاص بك.

ال تزال إصابة بأمراض 
القلب في ازدیاد

 وھي السبب الرئیسي 
لوفاة النساء على الصعید 

العالمي.

 قد تختلف أسباب أمراض القلب عند النساء 
بالمقارنة مع الرجال.



Heart disease 
is on the rise 
and is the 
leading cause 
of death for 
women 
worldwide. 

اإلحصاءات الحیویة من 
بیانات الوفیات الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة

 ال تزال إصابات بأمراض 
القلب في ازدیاد وھي السبب 
الرئیسي لوفاة النساء على 

الصعید العالمي.

كندا
الوالیات المتحدة
أسترالیا
المملكة المتحدة
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Lopez et al. Int J Epidemiol, 2019, 1815-1823.

نسبة تغُیر العمر المئویة - معدالت الوفیات المعیاریة

 ھل لدیك أي أسئلة؟ قم بزیارة 
WearRedCanada.ca أو مقِدم 

الرعایة الصحیة الخاص بك.

السنة
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أعراض النوبات القلبیة التي غالبا ما یتم اإلبالغ 
عنھا  من قبل النساء ھي

األعراض  األخرى المصاحبة أو المرافقة

ضعف أو تعب غیر عادي•
آالم الظھر أو الكتف أو الذراع األیمن •
اضطرابات النوم•
الدوخة أو الدوار•
ضربات قلب سریعة أو غیر منتظمة•

Lichtman JH, et al. Circulation. 2018;137:781–790

ال یتم التعُرف على أعراض 
النوبة القلبیة لدى أكثر من 

50٪ من النساء.

تعاني النساء ثالثة أعراض أخرى أو 
أكثر باإلضافة إلى ألم الصدر 3+

إذا كنت تعتقد أَن شخًصا ما یعاني من 
نوبة قلبیة، فاطلب العنایة الطبیة على 

الفور.

ألم أو انزعاج في الصدر (مثل الضغط أو الضیق •
أو الحرقة)

ألم في الفك أو الرقبة أو الذراع أو الظھر•
التعُرق المفرط غیر الطبیعي•
ضیق في التنفس•
آالم في المعدة أو عدم الراحة، أو الشعور بالغثیان •

أو عسر الھضم
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قد تختلف أسباب 
أمراض القلب 

عند النساء 
بالمقارنة مع 

الرجال

Norris CM, et al. J Am Heart Assoc 2020 Feb 16; 9(4): e015634.

WearRedCanada.ca  ھل لدیك أي أسئلة؟ قم بزیارة

         األسباب الشائعة ألمراض القلب:
أمراض القلب التاجیة ●
أمراض صمامات القلب●
أمراض  عدم انتظام ضربات القلب (ضربات القلب غیر منتظمة)●

النساء أكثر عرضة من الرجال لإلصابة بما یلي:
التسلخ التلقائي للشریان التاجي●
تشنج األوعیة التاجیة●
ضعف األوعیة الدمویة الدقیقة (مرض األوعیة الدمویة الدقیقة)●
اعتالل عضلة القلبي بسبب اإلجھاد (مرض عضلة القلب) (تاكوتسوبو) ●
اعتالل عضلة القلب في الفترة المحیطة بالوالدة (ضعف القلب أثناء الحمل أو بعده)●

قد یكون بعض مقَدمي الخدمات 
الصحیة أقل وعیاً باالختالفات بین 

النساء والرجال.
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قد تكون النساء 
أكثر عرضة 
لإلصابة 
بأمراض القلب 
بالمقارنة مع 
الرجال.

بعض مضاعفات الحمل
 (على سبیل المثال، الوالدة المبكرة، أو 

مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أثناء 
الحمل، أو تسمم الحمل)

انقطاع الطمث المبكر
 (متوسط   عمر سن الیأس 52-50)

داء السكري
(النساء المصابات بداء السكري أكثر 
عرضة للوفاة بأمراض القلب 3 مرات 

مقارنة بالرجال)

تدخین السجائر 
(النساء أكثر عرضة لإلصابة بالنوبات 
القلبیة 3 مرات بسبب تدخین السجائر 

مقارنة بالرجال)

متالزمة تكیس المبیض

االضطرابات الجھازیة االلتھابیة 
والمناعة الذاتیة

(مثل التھاب المفاصل الروماتویدي 
والذئبة)

Garcia, M. et al. (2016). Circ Res, 118(8), 1273-1293.
Yusuf, S. et al. (2004). Lancet, 364(9438): 937-52. 

ھل لدیك أي أسئلة؟ قم بزیارة   WearRedCanada.ca أو مقِدم الرعایة الصحیة الخاص بك.

تؤدي الحاالت التالیة إلى زیادة خطر اإلصابة بأمراض القلب:
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لالعتناء باآلخرین، علیك أوالً أن تعتني بنفسك
قم بزیارة WearRedCanada.ca أو مقِدم الرعایة الصحیة الخاص بك.

Hu, F. B., et al (2000). New England Journal of Medicine, 343(8), 530-537
Yusuf, S. et al (2004). Lancet, 364(9438):937-52

یمكننا جمیعاً المساعدة في تقلیل المخاطر
 فالوقایة من أمراض القلب ممكنة إلى حد كبیر.

استمري   كوني نشیطة ، 
في الحركة

تناولي مجموعة متنوعة 
من األطعمة الصحیة

ابقى بعیدة عن استخدام التبغ عالجي التوتر
التجاري والسجائر اإللكترونیة

احصلي على فحوصات منتظمةقللي من تناول الكحول
(اختبار سكر الدم وضغط الدم 

والكولیسترول)

، 


