
 
مصرف نوشابه ها و آب میوه های شییرن  ا  طعی  <1>

شیرین نشده را طبیعی بجای آن آب یا آب میوه های  کنید و

 انتخاب کنید.

مووا  شیرننی ا   با سانر مو د جیانزین  کنیید   < 2 >

به عنووان یو   بر ی  نتخاب میوه های تازهقندی تهدیدی 

 جایگزین سالم هستند.

سهم میوه نیا سیییی مصیرف  5سعی کنید  ر روز  <3>

این ها می توانند -)هر کدام به اندازه ی  مشت پر  ستکنید

 تازه، یخ ز ه ، کنسروی یا خش  شده باشند.

  لکل مصرف نکنید.<4>

غذ های فرآوای شیده و بتیته بنیدی سعی کنیود <5>

نمو ، قنود و بربوی هسوتند را ای را که اغلو  اواوی شده 

 محدود کنید .

 ا  خودتان تهیه کنید.مدرسه و محل کارتان ناهاا<6>

 

 آنا مید نتتید؟

گلوکزخون باال )قند خون( می توانود  ا  بور بیمواری  یابوت 

باشد. بیماری قلبی عروقی سب  مرگ اکثریت بیماران  یابتی 

می شو  بنابراین اگر بیماری  یابت بدون تشخیص باقی بماند 

می تواند شما را  ر معرض خطر بیشتر بیماری و  رمان نشو  

 قلبی و سکته مغزی قرار  هد.

 

 
با شدت متوسو   فعالیت بدنی  دطیقه 33برای اداقل  <1>

 هدف گذاری کنید.باا دا هفته  5

که دا طیو  زیا فعالیت با شدت  دطیقه 55 نا حد طل<2>

 هدف گذاری کنید. هفته توزن  شود 

 

 آنا می د نتتید؟

فشارخون باال یکی از عوامل خطر اصلی بیماری قلبوی عروقوی 

هیچ نشانه  "است. به آن قاتل خاموش می گویند بون معموال

یا عالمت هشدار  هنده ای ندار  و بسیاری از افرا  پوی نموی 

 فشارخون باال  ارند.برند 

 

 ن  همه  -ارکات مووزونبازی، پیا ه روی، خانه  اری، <3>

 یء  ن  فعالیت ها محتوب می شوند.جفعالیت ها 

از پلوه بواال برویود، بجوای  -هر اوز فعا  تیر باشیید<4>

 رانندگی پیا ه روی یا  وبرخه سواری کنید.

 ر ایون  -کنیید وازشبا  فر د خانو ده نا دوسیتان <5>

 شرای  انگیزه بیشتری خواهید  اشت و این مفرح تر است.

 ز ی  نرم افوزار ورزشوی یوا از یو  قودم شومار بورای  <6>

 استفا ه کنید.پیشرفت خودتان  پیگیری

یک قول ساده........برای قلب  نب   

   برای قل  همه نا.توبرای قل  
 

 
که شما بر ی بهیود سالمت  تنها اقدام  خوب استاین <1>

 طلب خود  نجام می دهید.

خطور  سا  بعد  ز تیر  مصیرف دخانییا . 2طی <2>

 بیماری عروق کرونر قل  بطور اساسی کاهش می یابد.

 سا  بعید  ز تیر  مصیرف دخانییا    خعیر 15 <3>

 به میی ن  فر د غیر سیزاای میرسد.بیماری قلبی عروقی 

دا معرض دود دست دوم دخانیا  طر ا گرفت  نیی <4>

 برای بیماری قلبی  ر افرا  غیر سیگاری است.علتی 

با ترک مصرف  خانیات)یا عدم شروع مصورف(  بنابراین <5>

سیالمتی  طر فییان بلکوه تنها سالمتی طلب خود ه نشما 

 می بخشید بهبو را هم  خود

دنییا  ه باگر برای ترک مصرف  خانیات مشکل  ارید، <6>

و مر کیی که خدما  تر  دخانیا   ا ئه ا هنمانی فنی 

 .باشیدمی دهند  

 آیا می  انستید؟

میلیون مرگ  ر سا  است، لذا  4کلسترو  خون باال همراه با 

به کارکنان بهداشتی  رمانی مراجعه کنیود و از آن هوا تضا وا 

کنید فشارخون ، کلسترو  و قند خون شما و نیز وزن و نمایه 

تو ه بدنی شما را اندازه گیری و ااتما  خطور قلبوی عروقوی 

موی تواننود بور  شمار را محاسبه کنند.  ر این صوورت آن هوا

اساس میزان خطر قلبی عروقی شما را راهنمایی کنند و شوما 

هم می توانید برای یهیوو  بخشویدن بوه سوالمت قلو  خوو  

 برنامه ریزی کنید. 

 <دهید قول>
 اشیدفعالترب

 <دهید قول>
 سالم بخورید و عاقالنه بنوشید

 <دهید قول>
 به مصرف دخانیات نه بگویید



 بر ی طلب همه ما

میلیون نفر بوه علوت بیمواری قلبوی  5.71هر سا  ، 

عروقی، از جمله بیماری قلبی و سوکته مغوزی فووت 

اولوین علوت مورگ  ر بیماری می کنند، امروزه این 

 00بوه  0202 نیا است و انتظوار موی رو  توا سوا  

 میلیون نفر برسد.

فعلی به همین منوا  ا امه  و عیتلزومی ندار  اما -

تغییر کوب   ر زندگی، همه موی  با ایجا  بندیابد.

توانیم به مدت طوالنی تر ، بهتر ، بوا قلو  سوالم تور 

زندگی کنیم. این راجع به این است که بوه خو توان، 

افرا ی که برای آن ها نگران هستید و افورا  سراسور 

 الن م  چه کاای می تو نم  نجیام " نیا بگویید، 
بدهم تا  ز طلب خیودم و طلیب شیما مو  ییت 

 "کنم؟
، فرصتی برای شما است که  بنابراین روز جهانی قل 

که غوذاهای سوالم  ی  قو  بدهید ...........قو  بدهید

تر بپزید و مصرف کنید ، فعالیت و تمرینات بیشتری 

انجام  هید و کو کان خو  را تشویق کنید که فعوا  

تر باشند، به  خانیات نوه بگوینود و بوه کسوانی کوه 

 ای ترک  خانیات کم  کنید. وستشان  ارید بر
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

یبک قبول برای سبمنی  قلتیبا  

 ساده به خودتا  بدهید.

 به قول  که برای سبمن  قلب  

 خود دادید  وفا کنید.
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شتي ردماني استان زنجان گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش
شت  معاونت بهدا

 روز جهانی قلب
 

 

 یک قول بدهید

 تا قهرمان سالمت قلب شوید.
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