
لينا تعاين من فرط كولسرتول الدم العائيل

كتيب معلومات عن فرط 

 كولسرتول الدم لألطفال

 والشباب واآلباء املصابني.
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بيانات النارش:

نرُش من قبل CholCo( Cholesterin & Co ج.م(، منظمة رعاية املرىض املصابني بفرط كولسرتول الدم العائيل أو غريه من أمراض عرس شحيامت الدم 

الوراثية الحادة

 النرش والتحرير:

www.cholco.de ج.م، فرانكفورت Cholesterin & Co ميشائيال فولف، رئيسة مجلس إدارة 

www.revierpr.de بوخوم ،RevierPR فريدريكه فينتينجامن، مالكة وكالة 

 املشورة العلمية:

السيدة الحاصلة عىل دكتوراه يف الطب د. آنيا فوجت، إدارة العيادة الخارجية للتمثيل الغذايئ / فصادة الربوتني الشحمي، العيادة الطبية والعيادة الشاملة 

الرابعة، مستشفى جامعة ميونخ LMU واملجلس االستشاري العلمي التابع لـ CholCo ج.م.

www.danielaveit.de ،التصوير: دانيال فايت، دريسدن 

www.kathrinschirmer.de الجرافيك: كاثرين شريمر 

www.heider-verlag.de ،ش.ذ.م.م، برجيش جالدباخ Heider Druck :دار الطباعة

 حقوق الطبع والنرش

هذا الكتيب محمي مبوجب حقوق الطبع والنرش. وال يُسمح بإعادة الطبع، أو االستنساخ، أو التلخيص أيًضا، إال بإذن كتايب من CholCo ج.م.
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أعزايئ األطفال واآلباء

ليس من السهل معرفة أن أحدهم مريٌض. فال يكفي عدم 

رؤية أعراض املرض أو الشعور بها. ويف املقام األول تكون 

الحرية كبرية عندما يكون املرض مجهوالً – مثل كولسرتول 

.)FH( الدم العائيل

بالكاد يعرف أي شخص ما هو فرط كولسرتول الدم العائيل 

وال يعرف املصابني بهذا املرض

إال النزر اليسري – عىل الرغم من أنه ليس مرًضا نادًرا. وفوق 

ذلك غالبًا ما يتكلم األطباء يف التوضيحات بلغة ال يفهم منها املصابون سوى بعض بعضها 

أو ال يفهمونها عىل اإلطالق.

ولهذا السبب تحديًدا وضعنا هذا الكتيب. فيجدر بك وبوالديك معرفة أنكم لستم 

وحيدين. ومع ذلك ال ينبغي وال ميكن لهذا الكتيب أن يحل محل املحادثات مع طبيبك، 

بل هو ملحق مساعد له. فمن املفرتض أن يتوىل رشح فرط كولسرتول الدم العائيل لكم 

وأن يوضح لكم أنه ميكنكم أيًضا أن تحيوا حياًة طبيعية متاًما مع فرط كولسرتول الدم 

العائيل. وبإمكانكم أن تقوموا ببعض األمور حياله – سنعطيكم نصائح!

تجدون يف صفحة 34 عنوان منظمة املرىض Cholesterin & Co ج.م يف أملانيا. يُسعدنا 

اإلجابة عىل أسئلتكم! تجدون أيًضا املزيد من عناوين االتصال يف جميع أنحاء العامل يف 

املرفق. 

مع أطيب التحيات

ميشائيال فولف، رئيسة مجلس إدارة Cholesterin & Co ج.م.
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مرحًبا!

الرقص والقراءة،  الثالث. هوايايت هي  الصف  أعوام، وأرتاد  العمر 9  لينا، وأبلغ من  اسمي 

ومداعبة أرنبّي اللطيفني.

وأعاين منذ مولدي من مستويات كولسرتول مرتفعة - إال أن والدّي وأنا كنا ال نعرف شيئًا 

عن ذلك لفرتة طويلة.

وعندما أصبت بنزلة برد حادة قبل حني، أخذ مني الطبيب عينة دم ملعرفة ما أعاين منه 

بالضبط. ويف أثناء ذلك اكتشف أنني أعاين من مستويات كولسرتول عالية. ومل يكن لذلك 

أدىن عالقة بنزلة الربد. حيث اختفت بعد ذلك بأسبوع.

مرتفعة،  كولسرتول  مستويات  من  عمري  مثل  يف  طفل  يعاين  أن  الطبيعي  غري  من  وألنه 

أننا  الكربى فحًصا دقيًقا، واكتشف  أُرسلت إىل أخصايئ. وبدوره قام بفحص والديَّ وأختي 

جميًعا مصابون مبرض يسمى »فرط كولسرتول الدم العائيل«. الذي ال أسميه باملناسبة دامئًا 

.FH :سوى

إذا كنت ترغب، فسأخربك باملزيد حول FH ومهام الكولسرتول يف الجسم. وعالوة عىل ذلك، 

سأخربك مبا يحدث يف حالة تكوين جسمك لكمية مفرطة من الكولسرتول وبكل ما ميكنك 

فعله يف حالة املعاناة من مستويات مرتفعة من الكولسرتول.

صديقتك لينا
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ما هو فرط كولسرتول الدم العائيل؟

ميكن أن يعاين أي شخص من فرط كولسرتول الدم العائيل بغض النظر عن عمره، أو جنسه، 

أو موطنه. ويتألف اسم فرط كوليسرتول الدم العائيل من ثالثة أجزاء هي: »عائيل« تعني 

أن االضطراب ورايث، وبناًء عىل ذلك ميكن أن ينتقل من الوالدين إىل األطفال. »فرط« وتعني 

وباختصار  مهمة.  دم  دهون  هو  والكولسرتول  الدم.   تعني  يونانية  وكلمة  للغاية«.  »كثري 

إن ترجمة فرط كولسرتول الدم العائيل هي: »وجود كمية كبرية للغاية من الكولسرتول يف 

الدم«. ويعد فرط كولسرتول الدم العائيل مرًضا وراثيًا يعاين املرء فيه من وجود كمية كبرية 
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للغاية من الكولسرتول يف جسمه عندما كان طفاًل. وألن كل طفل يرث سامت سواًء من األم 

أو األب، فيمكن أن يرث فرط كولسرتول الدم من أحد الوالدين أو كليهام. ففي حالة وراثة 

مرتفًعا  يكون  لديه  الكولسرتول  مستوى  فإن  والديه،  أحد  من  الدم  كولسرتول  فرط  طفل 

للغاية بالفعل. أما إذا ورث فرط كولسرتول الدم من كىل الوالدين، فإن القيمة غالبًا ما تكون 

مرتفعة جًدا أيًضا.
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إذن  العائيل.  الدم  كولسرتول  بفرط  مصاب  مليون   43 إىل   41 هناك  أن  التقديرات  وتشري 

كولسرتول  فرط  من  يعانون  أنهم  يعرفون  ال  الناس  ذلك معظم  ومع  وحيًدا!  لست  فأنت 

الدم العائيل. ويرجع ذلك إىل أن وجود الكولسرتول يف الدم ليس أمرًا مؤملًا، لذلك ال ميكنك 

الشعور به. وعىل الرغم من أنه ال ميكن الشعور به، فإنه قد يكون له عواقب عىل صحة 

األطفال بالفعل. حيث ميكنه تكوين ترسبات يف األوعية الدموية الكبرية والرشايني، وال ميكن 

اكتشافها إال بإجراء فحوصات بأجهزة متخصصة. ولكن إذا اكتُشف املرض مبكرًا، ميكن منع 

هذه الرتسبات.
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الطبيب والديَّ عمن يعاين من مستويات كولسرتول مرتفعة يف عائلتنا بالضبط.  لقد سأل 

ثم سجل كل يشء يف شجرة عائلة. وبذلك ميكن معرفة من يعاين من فرط كولسرتول الدم 

العائيل ومن أي نوع.
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ترى هنا شجرة عائلتي. حيث ورثت فرط كولسرتول الدم 

، أما أختي فورثته من أحد والديَّ فحسب. من كال والديَّ



الجدة

األماألب

لينا مايا

الجدةالجدالجد
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 فرط كولسرتول الدم العائيل متغاير الزيجوت: يُورث من أحد

  الوالدين فرط كولسرتول الدم العائيل متامثل الزيجوت: يورث

 من كال الوالدين ال يعانون من فرط كولسرتول الدم العائيل
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املرتفعة يف  الكولسرتول  ما حيال مستويات  فعل يشء  تستطيع  كنت  إذا  تتساءل عام  قد 

أحد!  عىل  ذلك  يف  اللوم  يقع  وال  تستطيع!  ال  بالطبع  ال،  وضوح:  بكل  سأقول  لذا  دمك. 

فالجميع يرثون من والديهم مستوى ارتفاع الكولسرتول كام هو. فيمكننا القول أيًضا أن فرط 

كولسرتول الدم مرٌض خلقي.
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 HDL هناك نوعان من الكولسرتول. كولسرتول

.LDL وكولسرتول

الكثافة  عايل  شحمي  بروتني  إىل  يشري   HDL

)يُفضل استعامل هذا(، وهو يحمي أوعيتنا.

الكثافة  LDL يشري إىل بروتني شحمي منخفض 

)يُفضل ترك هذا(، وهو يرض بأوعيتنا.

أال  ينبغي  عاًما   16 سن  دون  لطفل  وبالنسبة 

يكون كولسرتول LDL أعىل من 150 مليل جرام 

لكل ديسيلرت )ملج/دسل(.

كلام  التالية:  القاعدة  فترسي   HDL لـ  بالنسبة 

ارتفع كان أفضل!



14

ملاذا يوجد الكولسرتول يف الجسم؟

من  رضورية  دم  دهون 

ويحتاجه  حياتنا.  أجل 

وإنتاج  الخاليا  لبناء  جسمنا 

والفيتامينات.   الهرمونات 

لذلك ميكن للخاليا جميعها 

إنتاج الكولسرتول يف  الجسم، 

غالبيته. ومن  الكبد  ويكوِّن 

األمعاء  متد  الطعام  خالل 

الجسم بكولسرتول إضايف.

رشيان صحي

الكبد

ترسبات أولية ترسبات شديدة
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 ما الذي يحدث يف حالة وجود كميات كبرية
 للغاية من الكولسرتول يف الدم؟

يعد وجود كميات كبرية للغاية من الكولسرتول يف دمك أمرًا غري سار بالنسبة لك! فيمكن أن 

يعلق الكولسرتول بالجدران الداخلية لألوعية الدموية )الرشايني( ويستوطن هناك. وهذا ما 

يسمى »الرتسبات« فيام بعد. ومبرور السنوات ميكن أن تزداد األوعية الدموية ضيًقا بسبب 

هذه الرتسبات وقد يصبح الدم غري قادٍر عىل التدفق بشكل جيد. وبالتايل ميكن أن يصاب 

اإلنسان مبرٍض شديد. والكتشاف حالة جدران األوعية، ما عىل اإلنسان سوى إجراء فحوصات. 

وهي ال تؤمل عىل اإلطالق – أعدك بذلك!

ترى هنا األوعية الدموية وكيف 

ميكن للكولسرتول االستيطان فيها.
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الفحوصات

يف أثناء الفحص يعرف الطبيب الكثري بشأنك وبشأن مرضك.

بالنسبة يل ِقيَس ضغط الدم أوالً. ولهذا الغرض يُلف سوار 

يكون  أن  الهواء. وميكن  َعُضدك ويُضخ  للنفخ حول  قابل 

ذلك ضاغطًا بعض اليشء، ولكنه ليس سيئًا. واآلن ميكن 

للطبيب قراءة مدى ارتفاع ضغط الدم.
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وليك ميكن فحص دمك، يأخذ الطبيب عينة منه. ويف أثناء ذلك يقوم بوخزك بحقنة صغرية 

يف وريد الذراع، أي يف الوعاء الدموي يف الجهة الداخلية ملرفقك، بحيث ميكن أن يندفع 

بعض الدم إىل أنبوب صغري.

ثم يقوم أحد املعامل بفحص مستويات الكولسرتول يف الدم وغريها من املستويات املهمة 

األخرى يف دمك.
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كهربايئ  قلب  رسم  عمل  ميكن  قلبك،  يعمل  كيف  لرؤية 

القفص  عىل  الوصالت  تُلصق  الغرض  ولهذا   .)EKG(

الصدري ويُسجل نشاط قلبك. وليك يرى الطبيب مدى 

نبض قلبك، يجب عليك أن تبقى هادئًا لفرتة وجيزة.
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يك ميكن رؤية أوعيتك الدموية وقلبك من الداخل، ميكن للطبيب إجراء فحص باملوجات فوق 

الصوتية. ويف أثناء ذلك يحرك أحد أنواع الكامريات املوصلة بشاشة، عىل جلدك. وقبل ذلك 

يُوضع چل بارد ولزج بعض اليشء. وبذلك لن تشعر بأي يشء جراء هذا الفحص.
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 أُجري هذه الفحوصات بصفة دورية.

وهذا أمر مهم بالنسبة لك أيًضا!
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الطبيب املتخصص الذي يفحصك بسبب الكولسرتول املرتفع يف دمك، يسمى »طبيب 

السنة.  إىل مرتني يف  تزوره بصفة دورية مرة  أن  املهم  الشحيامت«. ومن  متخصص يف 

وسيخربك أنت ووالديك بعدد املرات التي ينبغي عليك الحضور إليه فيها.
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التغذية

أنت تعرف بالتأكيد أن التغذية الجيدة مهمة لكل إنسان. ميثل موضوع »التغذية« لدى 

املصابني بفرط كولسرتول الدم أولوية قصوى أيًضا.

حيث ينبغي لك تناول كمية قليلة من الدهون الحيوانية وكمية كبرية من الدهون النباتية 

قدر اإلمكان. يف البداية أنا وأرسيت مل نكن نعلم ما يعنيه ذلك وكنا يف حرية مام ميكننا أكله 

ومام ال ميكننا. لذلك ذهبنا إىل مستشارة تغذية وطلبنا منها النصيحة. ولقد ساعدتنا كثريًا. 

الرحالت  أيًضا. وحتى يف  استثناءات  يعد  ما قد  بذلك وأعرف  أنا عىل دراية جيدة  واآلن 

للسيطرة عىل فرط كولسرتول الدم 

العائيل وخفض مستوى الكولسرتول 

يف دمك، من املهم مراعاة أن تحظى 

بنمط معيشة صحي.
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املدرسية واملبيت لدى األصدقاء ال يكون هناك مشكلة، إذا التزمت ببعض القواعد. وأحيانًا 

أصطحب معي بعض األطعمة اللذيذة التي ميكنني تناولها.

 ورسعان ما اعتدت أنا وأرسيت عىل تناول يشء مختلف عن ذي قبل. والتغيري مل يكن صعبًا 

عىل اإلطالق –  ويناسب أذواقنا أيًضا!
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أقل مالءمًة مالمئة  األطعمة

  عصري محىل بالسكر

  عصري الليمون/ املرشوبات الغازية

  عصري مثلج

  املاء 

  شاي بال سكر

  عصري ُمحىل بسكر فاكهة طبيعي 

   بكميات معتدلة

املرشوبات

  رشائح البطاطس املقلية

  املعكرونة بالبيض

  موسىل ُمحىل بالسكر )شوكوالتة 

   موسيل أيًضا(

  الرقائق واملرشوبات املخلوطة

  املخبوزات املصنوعة من عجينة مورقة

  البطاطس

  معكرونة دون بيض

  موسيل بال سكر

  منتجات مصنوعة من حبوب كاملة

   مثل الخبز، واألرز، ودقيق الشوفان

  املكرسات

النشويات واأللياف الغذائية

  الفاكهة املعلبة املحالة بالسكر

  كومبوت فاكهة محىل بالسكر

  السلطة والخرضوات الدسمة مع 

   املايونيز/ صلصة الكريم

  الفاكهة الطازجة

  كومبوت فاكهة بال سكر

  السلطة والخرضوات – أيًضا مثل 

    الخرضوات النيئة، واملشوية، واملطهية 

   بالبخار

  البقول

الفاكهة والخرضوات

لألطعمة  أمثلة  القامئة  لك هذه  توضح 

الجيدة بالنسبة لك. األطعمة املرسودة 

وميكنك  لك،  مالمئة  األخرض  العمود  يف 

أما  تريد.  ما  بقدر  منها  تأكل  أن 

األحمر  العمود  يف  املرسودة  األطعمة 

فيجدر بك أال تأكلها كثريًا.
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أقل مالءمًة مالمئة  األطعمة

  الحليب كامل الدسم والقشدة

  أنواع األجبان التي تحتوي عىل دسم 

   بنسبة أكرب من 30%

  البيض املسترت عىل سبيل املثال يف 

    املعكرونة بالبيض، والحلويات، وفطائر 

    البان كيك، والكثري من املنتجات تامة 

   الصنع

  حليب قليل الدسم ولنب رائب خايل 

   الدسم

  جنب به دسم يصل إىل 30%

  3-2 بيضات كل أسبوع

منتجات األلبان والبيض

  الجلد واألحشاء

  البط واللحوم ذات الدهون امللحوظة

  السجق الدهني مثل السجق املحشو 

   بالسالمي والسجق املحشو بالكبدة

  ثعبان املاء، والسمك املقيل، وسلطة 

    األسامك مع املايونيز / صلصة الكريم 

   وفواكه البحر

  أنواع اللحوم قليلة الدسم مثل الدواجن، 

   والعجول، ولحم الغزال

  اللحم البقري الخايل من الدهون

  نقانق الدواجن الخالية من الدهون

  أسامك املياه الباردة مثل سمك 

    السلمون، الرنجة، وسمك التونة، 

   واملاكريل

اللحوم واألسامك

  الدهون الحيوانية مثل الشحم، ودهن 

   الخنزير

  زيت جوز الهند، وزيت بذور النخيل

  الصلصات الدهنية، وصلصات السلطة 

   مثل الرميوالد، واملايونيز

  آيس كريم القشدة

  السكر، واملرشوبات املحالة بنسبة 

   عالية من السكر

  الدهون املسترتة يف الوجبات الجاهزة، 

    والجراتان، والبيتزا، ودهان الخبز، 

   والشوكوالتة، والكعك، والتورتات

  الزيون النباتية مثل زيت اللفت، وزيت

    الجوز، وزيت فول الصويا، وزيت بذر

   الكتان

  زيت الزيتون ومنتجاته

  السمن النبايت

  آيس كريم الفواكه، مصاصة الثلج، 

    واآليس كريم املصنوع من الحليب 

   خايل الدسم

  العرقسوس، وعلكات الفواكه

الدهون والحلويات
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الرياضة

الحركة جيدة ومهمة بالنسبة لك!  خالل مامرسة رياضات التحمل املنتظمة يرتفع مستوى 

مارست  وإذا  دمك.  ضغط  عىل  إيجايب  تأثري  وللحركة  دمك  يف  »الجيد«   HDL كولسرتول 

الرياضة مرتني إىل ثالث مرات أسبوعيًا ملدة نصف ساعة عىل األقل، سيكون ذلك رائًعا. وأنا 

أحب نادي الرقص خاصتي وأذهب إىل التمرين مرتني أسبوعيًا عىل األقل. وبالطبع ميكنك 

مامرسة الرياضة أكرث من ذلك!

هل تذكر »كولسرتول– أنا أحبك« من صفحة 13؟

يرتفع مستوى كولسرتول HDL، عندما متارس الرياضة وذلك 

أمر جيد!
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هل تذكر »كولسرتول– أنا أحبك« من صفحة 13؟

يرتفع مستوى كولسرتول HDL، عندما متارس الرياضة وذلك 

أمر جيد!
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التدخني

أرى أن التدخني سلوك مثري لالشمئزاز. وأعلم أنه ضار بالصحة. وهذه أسباب وجيهة لعدم 

باألوعية  إنه يرض  أقول: ال!  التدخني مطلًقا. وعندما يقدم يل أحدهم سيجارة،  الرشوع يف 

إىل  هذا  ويؤدي  الذكر.  سالفة  الرتسبات  تكوُّن  من  ل  يعجِّ أن  وميكن  الداخل  من  الدموية 

اضطرابات الدورة الدموية، التي ميكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية. باإلضافة إىل 

ذلك ينقطع نََفس املدخنني بصورة أرسع - وأنا احتاج نََفِس من أجل الرقص.
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األدوية

الرياضة  غالبًا ال يكفي مامرسة  العائيل  الدم  بفرط كولسرتول  اإلصابة  مع األسف يف حالة 

تخفض  أدوية  ذلك  إىل  باإلضافة  أتناول  املثال  سبيل  فعىل  فحسب.  بالتغذية  واالهتامم 

مستوى الكولسرتول وتساعدين عىل البقاء يف صحة جيدة. وطبيبك هو من يحدد ما إذا كان 

ينبغي لك تناول أدوية. كام سيوضح لك ما هي ومدى تأثريها. وبالنسبة لألطفال يتم اتخاذ 

قرار العالج باألدوية بدًءا من سن الثامنة. وسيناقش طبيبك معك ومع والديك املوعد الذي 

ينبغي لك البدء فيه.

بعض الذين يعانون من نوع حاد من فرط كولسرتول الدم العائيل، يحتاجون عالًجا خاًصا 

بجانب مامرسة الرياضة والتغذية واألدوية: الفصادة...



30

كام تعرف اآلن يعيد جسمك إنتاج الكولسرتول باستمرار. ولذلك من الرضوري 

الخضوع للعالج مدى الحياة، للعيش بصحة ملدة طويلة.
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الفصادة

عن  الزائد  الكولسرتول  »يُفصل«  الدم،  مكونات  فصل  أيًضا  تسمي  التي  الفصادة  خالل 

احتياج جسمك عن الدم مبساعدة آلة. ولهذا الغرض، يدفع أنبوب صغري إىل الوريد عىل كلتا 

الذراعني. ويف جانب يتدفق دمك إىل املاكينة، حيث يعلَق الكولسرتول الزائد يف مرشح. ويف 

الجانب اآلخر يخرج دمك املنقى من املاكينة عائًدا إىل جسمك. من خالل تنظيف الدم مُينع 

تكون الرتسبات يف أوعيتك الدموية.  وعادة ما

تستغرق الفصادة ساعتني إىل ثالث ساعات. بعدها قد تشعر ببعض التعب – ولكن ذلك 

ليس أمرًا حتميًا!
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آمل أن تكون قد عرفت اآلن كثري من املعلومات حول فرط كولسرتول الدم العائيل وكيف 

ميكنك التعامل معه. وهناك بعض األشياء التي يجدر بك مراعاتها، كام سبق وقلت، وال سيام 

أصدقاؤك. ومن  يفعله  ما  وبذلك ميكنك فعل كل  بصفة دورية.  التوجه إلجراء فحوصات 

الجيد اكتشاف إصابتك بفرط كولسرتول الدم العائيل مبكرًا! فكلام اكتشف املرض يف وقت 

مبكر، كان ذلك أفضل، ألنه بذلك تحظي أنت وأرستك بفرصة تغيري بعض األشياء يف مرحلة 

مبكرة وبالتايل تنعمون بحياة صحية حتى مع فرط كولسرتول الدم.

وباملناسبة بوصفك عضًوا يف منظمة رعاية املرىض CholCo ج.م سيتلقى والداك وأنت الكثري 

من النصائح حول التعايش مع فرط كولسرتول الدم العائيل من بينها نصائح 

لقاءاتنا  وخالل  الطبية.  والرعاية  والحركة،  التغذية،  حول 

الدورية سوف تتطلعون

فرط  موضوع  بشأن  املعلومات  أحدث  عىل 

تبادل  وميكنكم  العائيل  الدم  كولسرتول 

األعضاء  منتدى  يف  آخرين.  أعضاء  مع  اآلراء 

املحميني الخاص بنا ميكنك أن تقرأ موضوعات 

فرط  مع  آخرين  أطفال  تعامل  كيفية  حول 

كولسرتول الدم العائيل وميكنك التحدث معهم.
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يف حال ما زلت تود معرفة املزيد حول فرط 

كولسرتول الدم العائيل،فام عليك سوى إلقاء نظرة 

www.cholco.de عىل موقعنا

حسًنا، عيلَّ اإلرساع 

اآلن إىل تدريب الرقص 

خاصتي!

 مع السالمة،

 صديقتك لينا
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بيانات االتصال:
Cholesterin & Co ج.م.:

منظمة رعاية املرىض املصابني بفرط كولسرتول الدم العائيل 

أو غريه من أمراض عرس شحيامت الدم الوراثية الحادة 

)CholCo ج.م.(

Hoherodskopfstr. 30 

60435 Frankfurt 

هاتف: 45 59 42 69-95 )0( 49+  

info@cholco.de :بريد إلكرتوين 

www.cholco.de :الصفحة الرئيسة 

معلومات حول CholCo ج.م

التعاون  عىل  وكذلك  واألعضاء  املصابني  مع  الشخيص  االتصال  عىل  ج.م   CholCo تعوِّل 

األخرى،  املرىض  رعاية  ومنظامت  والسياسة،  الصحة،  وقطاع  واألطباء،  املصابني  بني  املثايل 

وقادة الرأي. حملت CholCo ج.م عىل عاتقها مهمة توعية السكان واألطباء مبا يخص فرط 

كولسرتول الدم، وضامن تبادل نشط للخربات بني املصابني، واملساعدة يف البحث عن أطباء 

مالمئني وعيادات مناسبة، وتقديم نصائح قيِّمة يف التعامل مع مقدمي الرعاية الطبية. وتعمل 

CholCo ج.م بصورة مستمرة عىل الشبكة املستهدفة مع منظامت رعاية املرىض الدولية 

بخصوص فرط كولسرتول الدم العائيل وكذلك مع منظامت أخرى لها املصالح نفسها، إلتاحة 

توعية أفضل، وتجنب انتهاء األمر باإلصابة بأمراض القلب والرشايني املبكرة. 
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 يلئاعلا مدلا لورتسلوك طرفل ةيكيرمألا ةسسؤملا 

www.thefhfoundation.org

)a( املنظمة األمريكية لرعاية املرىض بالربوتني الشحمي 

www.Lipoproteinafoundation.org

Belchol املنظمة البلجيكية لفرط كولسرتول الدم 

www.belchol.be

 املنظمة الربيطانية لفرط كولسرتول الدم العائيل

www.heartuk.org.uk

 املنظمة البلغارية لفرط كولسرتول الدم العائيل 

www.fbpf.org

 املنظمة الفنلندية لرعاية املرىض

www.sydanliitto.fi

 Anhet.F     املنظمة الفرنسية لرعاية املرىض 

www.hypercholesterolemie-familiale.fr

LDL Greeceاملنظمة اليونانية لفرط كولسرتول الدم العائيل 

www.ldlgreece.gr

  املؤسسة الدولية لفرط كولسرتول الدم العائيل

www.thefhfoundation.org

 املؤسسة األيرلندية 

Croí, West of Ireland Cardiac Foundation 

www.croi.ie

 املجموعة اإليطالية لفرط كولسرتول الدم العائيل 

Gruppo Italiano Pazienti FH 

www.sisa.it

 مدلا لورتسلوك طرفل ةيلاطيإلا ةمظنملا 

 A.N.I.F. Associazione Nazionale 

Ipercolesterolemia Familiare

www.associazioneanif.it

 عناوين مواقع اإلنرتنت الخاصة مبنظامت ومؤسسات
 رعاية مرىض فرط كولسرتول الدعم الدولية

  ParSirdi.Iv  منظمة التفيا 

www.parsirdi.lv

 املنظمة الرنويجية لرعاية مرىض فرط الدم العائيل 

www.fh.no

 FHchol Austriaاملنظمة النمساوية لرعاية املرىض 

www.fhchol.at

 املنظمة البولندية لرعاية مرىض فرط الدم العائيل

 www.hipercholesterolemia.pl

 املنظمة الربتغالية لفرط الدم العائيل

www.fhportugal.pt

  املنظمة الرومانية لرعاية مرىض فرط الدم العائيل

 www.fobac.ro

 املنظمة السويدية لرعاية مرىض فرط الدم العائيل 

www.fhsverige.se

 املنظمة السويرسية لفرط الدم العائيل

 www.sgfh.ch

 املنظمة السلوفاكية لفرط الدم العائيل

 www.rodinysfh.sk

 املنظمة اإلسبانية لفرط الدم العائيل 

www.colesterolfamiliar.org.

 Diagnoza FH – FHاملنظمة التشيكية لفرط الدم العائيل 

www.diagnozafh.cz

 املجر

www.szivsn.hu



تم متويل هذا الكتيب من قبل بان - ب ك ك.

منظمة املريض كولكو CholCo ش.م.هي املسؤولة عن املحتوى.

وال ميكن املطالبة بأي مستحقات ضد باهن-بك BAHN-BKK بناًء عىل هذا الكتيب.

هل تعاين من مستويات مرتفعة يف الكولسرتول ألسباب وراثية؟

اتصل بنا وستصبح عضًوا – أنت لست وحيًدا!


