
 
 

                                                                                              هزکش هدیزیت بیواریْا                                                                  هزکش قلب تْزاى                           

 ٍاحد پیطگیزی                                                             ادارُ قلب ٍ عزٍق                
 

 

؟  چگًَِ هي تَاًن ضیَُ سًدگي سالوتزی داضتِ باضن

ضٗظإٚ افطاز تسياضي تسٍيٌ اتتال تٚ ائ تيْاضي ٛا . تيْاضيٜاي قَثي ٗ ػطٗقي، قاتٌ ضْاضٙ يل إسإٜا ّي تاضٖس 

تسياضي . ظيازي ٕيع تا ائ تيْاضيٜا ظٕسىي ّي مٖٖس  ضْٔ ايٖنٚ افطاز. ّي ّيطٕس 

زض . اظ ائ افطاز، زٗضآ پس اظ سنتٚ ّغعي يا حَْٚ قَثي ضا سپطي ّي مٖٖس

حاٍينٚ افطاز پطذغط تٚ ّٖظ٘ضماٛص ّيعآ ذغط اتتالي ذ٘ز ّطاقثت ٛاي الظُ ٗ 

.  تغييطات ضطٗضي ضا إجاُ ّي زٖٛس

تي ذ٘ز، ّي ت٘إيس إجاُ زٛيس ، حتي اىط ضْا اقساّات ظيازي ضا جٜت سالّت قٌ

تٚ ضْا زض احساس تٜتط ٗ  تٜساضتيتغييطات . تجطتٚ تسي ٕيع زاضتٚ تاضيس 

ّيعآ ّطىٜاي ٕاضي اظ حَْٚ قَثي ، سنتٚ ّغعي ٗ سايط تيْاضيٜاي قَثي . ظاٛطي ّغَ٘ب تط مْل ّي ْٕايس 

. ي ضا زض ائ ّيآ تطػٜسٙ زاضٕس ػطٗقي زض حاً ماٛص است ٗ ضي٘ٙ ٛاي ساٍْتط ظٕسىي، ٕقص تعضه

ضْا زض ذ٘اٛيس يافت مٚ . امٖ٘ٓ ٗقت آٓ ضسيسٙ است مٚ شٛٔ ذ٘ز ضا تٚ مٖتطً تيطتط تط آيٖسٙ تآ ّؼغ٘ف ْٕاييس

: شمط ضسٙ إستطاي تغييط زض ايٖجا تطذي اظ اقساّات . تؼسي سازٙ تط استٛاي اىط يل تغييط ضا ايجاز مٖيس، تغييط

  سيياض ٕنطيس. 

 ٘ض ّٖظِ فطاض ذ٘ٓ ذ٘ز ضا مٖتطً مٖيس تٚ ع. 

  ػازات غصايي ذ٘ز ضا اغالح مٖيس .

  فؼاٍيت جسْإي تيطتطي زاضتٚ تاضيس .

  حفظ مٖيس ّٖاسة ٗظٓ ذ٘ز ضا زض حس. 

  ِپعضني زاضتٚ تاضيس  (چناج)تطضسيتٚ ع٘ض ّٖظ. 



 ٓ٘مَستطًٗ تاال زض غ٘ضت ٕياظتٚ ّػطف زاضٗ، زاضٗٛاي ذ٘ز ضا تٚ ع٘ض ّٖظِ ّػطف مٖيس تا فطاضي ذ ، 

 .تحت مٖتطً تاضس  قٖس ذ٘ٓ تاالي ضْا ،ٗ  ذ٘ٓ تاال

 

چگًَِ هي تَاًن سیگار را تزك کٌن ؟ 

  اتتساتا ذ٘زتآ ت٘افق مٖيس مٚ ّي ذ٘اٛيس سيياض ضا تطك مٖيس . 

  اظ ّطاٗض سالّت ذ٘ز زض ذ٘است اعالػات ٗ ْٛچٖئ تطٕاّٚ اي ضا مٖيس مٚ تٚ ضْا مْل تْٖايس. 

 ٘سيياض زض إٜٓا ّْٖ٘ع است ٗ اجتٖاب اظ ضفت ٗ آّس  ّػطفز اظ عطيق ضفتٔ تٚ ّنإٜايي مٚ تا ٗس٘سٚ ذ

 .تا افطاز سيياضي ّقاتَٚ مٖيس 

  ظّإي مٚ سيياض ضا تطك مطزيس، تٚ ذ٘ز پازاش تسٛيس. 

  ذ٘ز ضا ّطغً٘ ٕيٚ زاضيس ٗ ماضٛايي تنٖيس مٚ ّػطف سيياض ضا تطاي ضْا زض٘اض ّي ساظز، ّإٖس ماض زض

 .اط ّٖعً ، ضستٔ ظطفٜا ٗ إجاُ تيطتط فؼاٍيت جسْإي حي

  ٗ اىط سيياض ّػطف ّي مٖيستٚ ذ٘زتآ يازآٗضي مٖيس مٚ سيياض سثة تطٗظ تسياضي اظ تيْاضيٜا ّي ض٘ز 

 .ّي ت٘إيس سثة آسية يا ّطه ذ٘ز ٗ زييطآ ض٘يس 

  اظ زٗستآ ٗ ذإ٘ازٙ ذ٘ ز تر٘اٛيس مٚ زض ائ ضاٙ تٚ ضْا مْل مٖٖس. 

چگًَِ هي تَاًن عادات غذایي خَد را تغییز دّن ؟  هي

 اظ پعضل ، پطستاض يا ّترػع تغصيٚ ذ٘ز زض ذ٘است مْل مٖيس. 

 ، ى٘ضت ٛاي پط چطب ، ّطؽ تا پ٘ست، مطٙ ٗ ذاّٚ ضا ّحسٗز مٖيس  ّػطف غصاٛايي چ٘ٓ ظضزٙ ترِ ّطؽ. 

  ّػطف ْٕل ، قٖس ، چطتي اضثاع ٗ چطتي تطإس ضا قغغ مٖيس . 

 يط ماٌّ اظ ضيط تسٗٓ چطتي يا مِ چطتي استفازٙ مٖيستٚ جاي ش. 

  ٓضا آب پع مٖيس يا زض فط مثاب مٖيس آٓ زض ضٗغٔ، غصا تجاي سطخ مطز. 

  ،ٍ٘تيا، ّاماضٕٗي، ّاٛي ٗ ّطؽ تسٗٓ پ٘ست  ٗ ٕر٘ز ذطلحث٘تات ّثٌ اظ ّي٘ٙ ٛا، سثعيجات، غالت

 .استفازٙ مٖيس 



  ّغاتق زست٘ض غطيح اسالُ اٍنٌ ٕٖ٘ضيس ٗ زض غ٘ضت پيطٗي اظ سايط ازيآ اٍٜي، ّػطف ضٗظإٚ اٍنٌ ضا

تٚ يل ٕ٘ضيسٕي زض ظٕآ ٗ زٗ ٕ٘ضيسٕي زض ّطزآ ماٛص زٛيس ٗ اىط اٍنٌ ّػطف ْٕي مٖيس ٛطىع ضطٗع تٚ 

 .استفازٙ اظ آٓ ٕنٖيس 

 

چگًَِ هي تَاًن فعالیت جسواًي اًجام دّن ؟ 

 ّٔ ظِ جسْإي، ّيعآ ذغط اتتال تٚ تيْاضي قَثي ٗ سنتٚ ّغعي ضا ماٛص ٗ قَة ضْا ضا ق٘ي تط فؼاٍيت

 .ّي ساظز 

  ٙتٚ ضْا زض مٖتطً ٗظٓ ٗ فطاض ذٕ٘تآ مْل ْٕ٘زٙ ٗ زض افعايص ضٗحيٚ ٗ احساس آضاّص ٕيع مْل مٖٖس

 .است 

  جسْإي اتتسا تا پعضل اىط ّست ظّآ ع٘الٕي است مٚ فؼاٍيت جسْإي ٕساضيس، قثٌ اظ ضطٗع فؼاٍيت

 .ذ٘ز ّط٘ضت ْٕاييس 

  ٚزقيقٚ زض امثط يا تْاُ ضٗظٛاي  60تا  30فؼاٍيت ذ٘ز ضا آٛستٚ آغاظ مٖيس ٗ تٚ آٛستيي ّيعآ آٓ ضا ت

 .ٛفتٚ افعايص زٛيس 

 زقيقٚ پيازٙ ضٗي زض عً٘ ضٗظ يا پس اظ غطف غصا  15تا  10. تٚ زٕثاً افعايص فؼاٍيت جسْإي ذ٘ز تاضيس

 .ضيس زاضتٚ تا

چگًَِ هي تَاًن آراهص بیطتزی داضتِ باضن ؟ 

 15  زقيقٚ زض ضٗظ، آضاُ ٗ سامت تٖطيٖيس ، ٕفس ػْيق تنطيس ٗ تٚ يل تػ٘يط آضاّص ترص فنط  20تا

 .مٖيس 

  ضٗظإٚ فؼاٍيت تيطتطي زاضتٚ تاضيس. 

  ٌذ٘ز ضا ّغاتق زست٘ض غطيح اسالُ اٍنٌ ٕٖ٘ضيس، زض غ٘ضت پيطٗي اظ سايط ازيآ اٍٜي ّػطف اٍن

 .ّحسٗز مٖيس 

  اظ چيعٛايي مٚ سثة ٕاضاحتي ضْا ّي ضٕ٘س، ّإٖس ساػات اٗج تطافيل پطٛيع مٖيس. 



  ّثثت تاضيس ٗ ٕٚ ّٖفي . ٕح٘ٙ پاسد ذ٘ز تٚ ضطايظ زض٘اض ضا تغييط زٛيس. 

چگًَِ هي تَاًن هصزف دارٍّای خَدم را فزاهَش ًكٌن ؟ 

  ٛط ضٗظ سط ساػت ّطرػي إٜٓا ضا ّػطف مٖيس. 

 يل جؼثٚ قطظ ٛفتيي استفازٙ مٖيس مٚ قسْت ّطت٘ط تٚ ٛط ضٗظ ٗ ٕيع ظّآ آٓ ضٗظ جساىإٚ تاضس اظ . 

  ظّإي مٚ زاضٗ ضا ّػطف ّي مٖيس، ياززاضت مٖيس. 

 اظ اػضاي ذإ٘ازٙ يا زٗستآ ذ٘ز تر٘اٛيس مٚ تٚ ضْا ّػطف زاضٗ ضا ى٘ضعز مٖٖس. 

  اظ يل ساػت ّچي تا ظٕو آىاٙ ساظ، استفازٙ مٖيس .

  اظ يل زستياٙ ٛطساض زٖٛسٙ ّرػ٘ظ استفازٙ مٖيس. 

 

چگًَِ هي تَاًن بیطتز یاد بگیزم ؟ 

اىط ّثتال تٚ تيْاضي قَثي ّي تاضيس يا قثال زچاض سنتٚ . تا پعضل ، پطستاض يا ّطاٗض سالّتي ذ٘ز ّط٘ضت مٖيس 

ِٛ زض ّؼطؼ ذغط اتتالء تٚ ّغعي ضسٙ ايس،چ٘ٓ ائ تيْاضي ٛا ظّيٖٚ اضثي زاضٕس ّْنٔ است اػضاي ذإ٘ازٙ ضْا

 .ايجاز تغييطات زض ضي٘ٙ ظٕسىي إٜٓا جٜت ماٛص ّيعآ ذغط ِّٜ است . ائ تيْاضي ٛا تاضٖس 

ضْا ّي ت٘إيس اظ متاتچٚ ٛا ٗ تطٗض٘ضٛاي ػَْي جٜت إتراب ظٕسىي ساٍْتط ٗ ماٛص ّيعآ ذغط ، مٖتطً  

زإايي ت٘إايي است تٖاتطائ تيطتط تياّ٘ظيس ٗ تيطتط ظٕسىي .تيْاضي ٗ ّطاقثت اظ افطاز ّ٘ضز ػالقٚ تآ استفازٙ مٖيس 

. مٖيس

آیا پزسص یا تَضیحي اس پشضك خَد دارید ؟ 

: تطاي ّثاً. زقايقي ضا تطاي ياززاضت س٘االت ذ٘ز زض ّالقات تؼسي ذ٘ز تا پعضنتآ اذتػاظ زٛيس

ّْٜتطئ چيعينٚ ّٔ ّي ت٘إِ إٓطا تغييطتسِٛ چيست ؟ 

 زات تس ذ٘ز تطىطتِ چٚ اتفاقي ّي افتس ؟اىط زٗتاضٙ تٚ ػا

 
 
 



 
 
 

 

 


