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ما همه می توانیم با دادن یک قول .......... به دوستانمان، افرادی که دوستشان داریم ، 

 قهرمان قلب باشیم  ..… والدین مان ، کار فرمایمان

 توقلب من، قلب 

 اقدامیدارند زندگی که دوران  افرادی از تمام .قهرمانان قلب ایجاد کنیم از جامعه جهانیامسال میخواهیم یک 

 با سالمت قلب زندگی کنند، با قول دادن برای ........می کنند تا طوالنی تر، بهتر و 

  تر سالم تغذیهو آشپزی خانواده برای افراد قول به 

  به آن ها برای فعال تر بودن، به دخانیات نه گفتن  تمرین بیشتر و کمکفعالیت و قول به بچه ها برای

 کمک به افرادی که دوستشان داریم برای ترک دخانیات و

  قول به عنوان کارکنان بهداشتی برای کمک به بیماران برای ترک دخانیات و کاهش میزان کلسترول

 خونشان

  های سالم را ترویج می  /قلبحمایت از سیاست هایی که سالمت قول به عنوان یک سیاستمدار برای

 دهد

  محل های کار دوستدار سالمت قلب تاسیسقول به عنوان یک کارفرما برای سرمایه گذاری در 

 .......... برای همه قلب ها .......برای قلب من، برای قلب تویک قول ساده ، 
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لی است که آن ها را به هدف این روز آموزش، ایجاد روحیه و تهییج افراد برای سالم نگهداشتن قلب خود در حا

 عمل به عنوان ترغیب کننده خودشان، تشویق می کنیم.

باشتتتد. با ایجاد چند تغییر  نباید چنین "اما لزوما. ندستتتته قلبی عروقی اولین علت مرگ در دنیا های بیماری

دهیم و کیفیت زندگیمان  را کاهش مغزیساده در زندگی، می توانیم خطر بیماری قلبی و سکته های و کوچک 

، ناست که به خودتابدین معنی . این به وجود آوریمآینده نسل های  خوبی برایالگوی و  ببخشتیمرا نیز بهبود 

چه کاری می توانم "و همه افرادی که در ستراستر دنیا هستند بگویید،  دمی که به آن ها اهمیت می دهیدبه مر

 "مراقبت کنم؟ تو قلب .... وانجام دهم تا از قلب خودم، .

  نفر در سال فوت می کنند 009.119111

 

 قلب کل سالمتی است ،سالمت قلب

مصتتترف الکل ، ترک دخانیات.............و همه ردن، عدم ز قلب به معنی خوب خوردن، فعالیت و تمرین کمراقبت ا

ندگی از ز باشید و بتوانیدداشته هم بلکه احساس خوبی  باشید رمتلاردی استت که ستبب می شود نه تنها سموا

 ید.ببرلذت 
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میلیون نفر در سال  .009بب مرگ سست که ا عامل مرگ و ناتوانی در دنیااولین بیماری قلبی عروقی 

یک سوم کل مرگ ها در دنیا و نصف کل مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر است. تعداد این  می شوود.

 قلبی و سکته مغزی است.این مرگ ها به علت بیماری  % 58حدود 

 روز جهانی قلب به افراد قدرت می دهد قلب سالم داشته باشند

  ی افزایش سکو. این بزرگترین است  0222در سال ون جهانی قلب ابتکار فدراسیمعرفی روز جهانی قلب

 آگاهی در خصوص بیماری قلبی عروقی ، از جمله بیماری قلبی و سکته مغزی است.

  با مرگ  خواهد شتتتد تا نحوه ملابلهستتتازماندهی دنیا  در هزاران فعالیت و رخداد ستتتپتامبر، 09در روز

 د.، آموزش دهاولین عامل کشنده دنیا را ،زودرس ناشی از بیماری قلبی عروقی

  دوستش دارند یا برایشان مهم است، یک قول به کسی که ا دادنب اهیمدنیا میخو از مردم 0209در سال 

قول  یک ستتالمتر، فعالتر بودن و به دخانیات نه گفتن.تغذیه ک قولی برای ی یک قهرمان قلب باشتتند .

 ماهمه ، برای قلب تو......برای قلب من، برای قلب ساده ...........

 

 

 

 

 

 

 کمک کنیم م تر،سال ما باهم می توانیم به افراد برای زندگی طوالنی تر، بهتر و زندگی با قلب

 52 %  عامل خطر  4مرگ های زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی است که می توان با کنترل

 .کرد اجتنابار آن مهم مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناسالم ، فعالیت بدنی و مصرف بیرویه الکل 

 در سال می میلیون نفر  6مرگ  موجب، مصرف دخانیات و در معرض دود سیگار دست دوم قرار گرفتن

 بیماری های قلبی عروقی شود.بروز  % 02 "زده می شود سبب تلریبا نو تخمیگردد 

 آن ها کودک  % 05در سال از بین میبرد:  نفر را 622.222در معرض دود دست دوم سیگار قرار گرفتن

 هستند.

  08اهش می یابد. در طول ر بیماری عروق کرونر بطور اساسی کسال بعد از ترک دخانیات ، خط 0طی 

 ال بعد از ترک، خطر بیماری قلبی عروقی به وضعیت افراد غیر سیگاری بر می گردد.س

 ماهمه ، برای قلب  تورای قلب من، برای قلب سالمت قلب خوب ب
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  تا  0202تا سال  پیش بینی می شودمیلیون مرگ در ستال است و  9..0بیماری قلبی عروقی مستوول

 میلیون نفر افزایش یابد. 00

  و هزینه  عمومیبه علت هزینه های ستتالمتی یهای غیرواگیر، همراه با ستتایر بیماربیماری قلبی عروقی

 سهیم است.در جوامع با درآمد کم تا متوسط،  "فلر، خصوصاایجاد در از جیب مردم  باالی های

 ارد.می گذ، تصاد جوامع با درآمد کم تا متوسط، بیماری قلبی عروقی بار سنگینی بر دوش اق در پی آن 

 نداشت کند:تواند یک اختالف قدرتمندی در ستالمت قلب ما ایجاد  تغییرات کوچک شتیوه زندگی  می 

یماری ب از به پیشگیری تواندمی  ترک ستیگار و یک رژیم غذایی سالم، در روز ،بدنی دقیله فعالیت  02

 قلبی و سکته مغزی کمک کند.

  کنیم  کمکبه یکدیگر ، ما می توانیم برای سالمت قلب بیشتر راهبرد هابا اشتراک دانش، پیشنهادات و

 روحیه دهیم.و 

 

 

 

 

 

 کنیم.اقدام ما باید همین حاال بار بیماری قلبی عروقی می تواند کاهش یابد. اما 

 ان شبا درک خطر قلبی عروقی خود و خانواده ه باشند و افراد باید بر روی سالمت قلب خود کنترل داشت

 و برای بهبود آن اقدام کنند.قدرت خود را به اشتراک بگذارند 

 مراقبت بیماری  پایش و درسرمایه گذاری با  "حکومت ها و وزرای بهداشتت باید میزان مشتکل را دقیلا

 قلبی عروقی درک کنند.

  از جمله موارد زیر رامداخالت مبتنی بر جامعه  باید برای کاهش بیماری قلبی عروقی کشورهاهمچنین 

 :اجراء کنند

o  سیاست های جامع مبارزه با دخانیاتتدوین 

o  که پرچرب و شور هستندمالیات برای کاهش دریافت غذاهایی بستن 

o  برای افزایش فعالیت بدنیمحل های عبور برای پیاده روی و دوچرخه سواری ایجاد 

o  برای کاهش مصرف بیرویه الکل راهبردهاییتهیه 

o  الم برای کودکان در مدارسسغذاهای تهیه 

 سپتامبر برگزار می شود .9قلب هر ساله در روز  روز جهانی
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کاهش  % 08را تا  ری های غیرواگیرارهبران دنیا متعهد شدند تا میزان مرگ ناشی از بیم 0200در ماه می سال 

دنیاست که به همین علت اولین عامل کشنده از تمام مرگ های  یمسبب نیم "قلبی عروقی تلریبا یبیمار دهند.

جامعه قلب و عروق برای مبارزه اتحاد یک ستتکوی خوب برای روز جهانی قلب ، می گردد. در نتیجه  محستتوب

 علیه بیماری قلبی عروقی و کاهش بار جهانی بیماری ها است . 

اینکه بیماری قلبی  ازدنیا را  سراسرجهانی قلب ایجاد شتده استت، مردم  فدراستیونروز جهانی قلب که توستط 

میلیون مر گ در  9..0سبب  وعامل هدایت کننده مرگ در دنیاست  ،شامل بیماری قلبی و سکته مغزی ،عروقی

ن نترل ایو اقداماتی را برجستته می کند که افراد می توانند برای پیشگیری و کآگاه می ستازد  ،ستال می شتود

مانند مصرف  یمسوله است که با کنترل عوامل خطر در خصوص اینبیماری انجام دهند. هدف آن آموزش افراد 

مرگ های زودرس ناشتتی از بیماری قلبی و  % 52، حداقل  ناکافی دخانیات، رژیم غذایی ناستتالم و فعالیت بدنی

 .است پیشگیری قابلسکته مغزی 

استتت که طی آن افراد، خانواده ها، جوامع و حکومت ها در ستتراستتر دنیا در روز جهانی قلب یک بستتیج جهانی 

قعالیت هایی برای پذیرش مستوولیت ستالمتی قلب خود و دیگران شرکت کنند. از طریق این بسیج ، فدراسیون 

می روحیه  به آن هاو متحد می کند در مبارزه علیه بار بیماری قلبی عروقی را تمام کشتتتورها جهانی قلب مردم 

  با سالمت قلب در دنیا سوق می دهد. المللی را برای تشویق زندگی توام دهد و اقدامات بین

 در روز جهانی قلب ما برای قهرمانان قلب جشن می گیریم

تعهد، جرات و شتتجاعت، همدلی و عالقمندی خود را در   ،در هر دوره ای از زندگی قهرمانان افرادی هستتتند که

 رابطه با سالمت قلب نشان داده اند.

از افراد حرفه ای در زمینه تحلیلات قلب و عروق و مراقبت های بهداشتتتتی قلب تا مردم روزمره ای که کاری را 

ند برای قهرمانان روزانه همه میخواه انجام می دهند، برای مواظبت از قلب خود و افرادی که دوستتتشتتان دارند

 قلب در سراسر دنیا جشن بگیرند. این در خصوص قلب من، قلب تو و قلب همه ماست.
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در خصتتتوص حف  وجود دارد و به افزایش آگاهی  0209راه های زیادی برای حمایت از روز جهانی قلب ستتتال 

 جهانی قلب همه می توانیم قهرمان های سالمت قلب باشیم. سالمت قلب کمک می کند. امسال در روز

ک ستکوی جهانی استت که ما و اعیای ما ، گروه بیماران و شبکه حامیان، از آن برای افزایش ی روز جهانی قلب

  آگاهی و تشویق افراد، خانواده آن ها، جوامع و حکومت ها برای اقدام استفاده می کنیم.

 

در ستتراستتر دنیا ، هزاران نفر و ستتازمان تمام انوای فعالیت های را در همان روز و محدوده آن اجراء می کنند: از 

پیاده روی ، دویدن، و وقایع ورزشی تا برگزاری کنسرت ها، گفتگوهای عمومی، غربالگری ها و بسیج های رسانه 

 های همگانی  

 

 

 




