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  سال 64تا  18نکاتی براي بزرگساالن 
می توانید در جاده   چه قدم هایی را ببینید :روز جهانی قلب را جشن بگیرید

  .قلب سالم و براي زندگی طوالنی تر و بهتر، بردارید 

فشارخون خود را بطور مـنظم انـدازه گیـري      
    .کنید

به . فشارخون باال عامل خطر اول بیماري هاي قلبی عروقی است
عالئـم و نشـانه هـاي     "می گویند چون معمـوال  "قاتل بیصدا"این بیماري 

  .  هشدار دهنده ندارد ،  بسیاري از افراد نمی دانند که به آن مبتال هستند

بگویید و از دود سیگار دست  به مصرف دخانیات نه
  .دوم اجتناب کنید

قی وسال بعد از ترك دخانیات، خطر بیماري قلبی عر 2در طول 
سال خطر بیماري قلبی عروقی  15و طی  بطور اساسی کاهش می یابد

  .درسافراد غیر سیگاري می  ود خطر دربه حد
،اگر  براي ترك دخانیات ،بدنبال مشاوره پزشکی حرفه اي باشید

زم است،یا از کارفرماي خود کمک بخواهید، اگر در محل کـار شـما داراي   
  . خدمات ترك دخانیات باشید

  .میزان قند خون خود را اندازه گیري کنید 
  .قند خون باال نشانه بیماري دیابت است

مرگ هـاي افـراد دیـابتی را    % 60بیماري قلبی عروقی بالغ بر 
در نتیجه اگر بدون تشخیص و درمان بمانید، مـی توانـد    تشکیل میدهند،

شما را در معرض خطر افزایش یافته ابتالء به بیماري قلبی و سـکته مغـزي   
  .قرار دهد

زمانی که از میزان خطر کلی بیماري قلبی عروقی  خـود مطلـع   
هستید،می توانید یک برنامه عملیاتی خاص براي بهبود سالمت 

برنامه عملیاتی رابراي یـادآوري بطـور    این.قلب خود تهیه کنید
در .شفاف و قابل رویت در خانـه در معـرض دیـد قـرار دهیـد      

صورت لزوم مراقبین بهداشتی نیز می توانند در مورد انتخـاب  
 .درمان هاي  مناسب شما  را راهنمایی کنند

  

   .فعال باشید  
بـار در هفتـه ،خطـر     5دقیقه فعالیت با شدت متوسط  30حتی

  .قلبی و سکته مغزي را کاهش می دهد بیماري
هر حرکت  .بیاد داشته باشید که فعالیت بدنی فقط ورزش نیست

این فعالیت می .بدن که همراه با صرف انرژي  است  فعالیت محسوب میشود
تواند از ورزش ها و تمرینات تا سایر فعالیت ها مانند بازي با کودکان در خارج 

  ..را شامل شود......رهاي خانه و از خانه ،پیاده روي ،انجام کا
  

  
  
  

به محتواي هر چه که می خورید توجه داشته   
  .باشید

رژیم هاي غذایی غنی از چربی هاي اشـباع ،اسـیدهاي چـرب    
ترانس و نمک، خطر حمله قلبی یا سکته مغزي شما را افزایش 

مصرف . مصرف زیاد نمک ، می تواند منجر به فشارخون باال شود. می دهند
  .زیاد چربی هم منجر به انسداد عروق می شود

در خصوص غذاهاي فرآوري شده  که اغلب حاوي مقـادیر زیـادي از نمـک    
در روز  گـرم  5دریافت نمک بایـد بـه کمتـر از    . هستند، بسیار محتاط باشید

  .محدود شود) حدود یک قاشق چایخوري (

  از متخصصین بخواهید  
اگر شما از حمله قلبی یا سکته مغزي رنج می برید، با کارکنـان  
بهداشتی در مورد بهترین راهی که عوامل خطر ي را که زمینـه  
بیماریهاي فوق را فراهم کرده است را درمان و کنترل می کنـد،  

از حادثـه   با درمان و کنترل این عواملدر نتیجه می توانید صحبت کنید، 
  .بعدي جلوگیري کنید

  از وضعیت عوامل خطر خود مطلع شوید 
تـا فشـارخون    را مالقـات کنیـد  ) مثل پزشـک ( کارکنان بهداشتی

،کلسترول خون ،قند خون ،وزن و نمایه توده بدنی شما را اندازه گیري کنند و 
  .در مورد میزان خطري که دارید ،شما را راهنمایی کنند

  زنان و بیماري قلبی عروقی
 6/8و بیش از عروقی اولین علت مرگ هستند بیماري هاي قلبی - 

کـه  :میلیون نفر از زنان در سراسر دنیا ساالنه به این علت فـوت  مـی کننـد   

٣ ٢ ١ 



زنان باید این حقیقت را در مـورد میـزان   .حدود یک مرگ در هر دقیقه است
  . خطر خود و اقدامات حفاظتی از خود را یاد بگیرند

بیشتري براي مرگ ناشی زنان مبتال به دیابت در معرض خطر 
بنـابراین مطمـئن   از بیماي قلبی عروقی نسبت به مردان هسـتند ، 

شوید قند خون شما توسط کارکنان بهداشـتی انـدازه گیـري شـده اسـت و       
  .مشکلی وجود ندارد

خطر بیماري قلبی عروقی قبل از تولد،طی رشد جنینی  شروع 
یی ناسالم ،کم تحرکی و در دوران کودکی در مواجهه با رژیم غذامی شود، 

در دوران بارداري سـالمت قلـب   . و مصرف دخانیات، بیشتر افزایش می یابد
 پیشـگیري خود را حفظ کنید تا از بروز خطر در آینده در زندگی کودك خود 

  .کنید
-چه ابتالء قبل یا بعد از بارداري باشد- فشارخون باال در طی بارداري

یک بیماري جدي که –پراکالمپسی دارند زنانی که .نیاز به مراقبت ویژه دارد
بـارداري مشـخص مـی     20با فشازخون باال و پروتئین در ادرار بعد از هفته 

علیرغم این حقیقت که بعد از بارداري فشارخون بـه وضـعیت طبیعـی    -شود
در معرض خطر افزایش یافته اي از بیماري قلبی عروقی در این افراد برگردد،

  .خطر با کارکنان بهداشتی صحبت کنید در باره این. آینده هستند
و فقط روي مطمئن باشید از سالمت قلب خود مراقبت می کنید 

  .سالمت قلب خانواده تمرکز نمی کنید
لذا رفتارهاي سالمت قلب را از جوانی  کودکان با مثال یاد می گیرند،

  .با پذیرش این رفتارها توسط خود، به کودکان آموزش دهید

  
که شامل بیماري قلبـی و سـکته مغـزي    - بیماري قلبی عروقی 

بر روي تمام افراد از هر سن و جمعیتی ،ازجمله زنان و  –است 
میلیون مرگ  3/17این بیماري بطور رایج سبب .کودکان تاثیر می گذارد

آن در کشورهاي با درآمد کم و متوسـط رخ مـی   % 80در سال می شود که 
تعـداد زیـادي از ایـن مـرگ هـا      . شکیل میدهددهد و اولین علت مرگ را ت

در کشورهاي با درآمد کم و متوسط مرگ هاي زودرس هستند و  "،خصوصا
که جان افراد را در مولد ترین سن سال .:سالگی رخ می دهند 70قبل از سن 

هاي کاري می گیرد ،که  می تواند اثرات زیان بار مـالی و عـاطفی بـرروي    
  .خانواده داشته باشد

خبر خوب این است که اکثریت بیماري هاي قلبی عروقی به علـت عوامـل   
دولت ها به . خطري ایجاد می شوند که قابل کنترل،درمان یا اصالح هستند

افراد باید قـدم هـایی   تنهایی نمی توانند با این بیماري مبارزه کننند و 
براي کاهش خطر خـود و خـانواده خـود بردارنـد چـون افـراد       

منجر به خانواده هاي سالم و جوامع سـالم مـی    بزرگسال سالم
  .شود

  آیا می دانستید؟
هر سال فعالیت بدنی در بیش از سه میلیون مرگ قابل پیشگیري شـرکت  -

  .دارد
: رژیم غذایی ناسالم به چهار عامل از ده عامل خطر اول مرگ مرتبط اسـت -

  الفشارخون باال،قند خون باال،اضافه وزن و چاقی،و کلسترول خون با
نفر به علت اثرات ناشی از دخانیات و یک نفر از هر دو نفر  15.000هر روز ،-

دود . مصرف دخانیات فوت می کنند سیگاري به علت بیماري هاي مرتبط با
نفر غیرسیگاري از جمله کودکان را در  600.000دست دوم دخانیات بیش از 

  .     سال از بین می برد
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  .گرفته می شودجشن 

ي هـدایت بـه یـک    ااز طریق تالش هاي جمعی ما میتوانیم به افراد دنیا بر
  .کنیم کمکزندگی طوالنی تر و بهتر با قلب سالم 

                            
  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی                                 

  معاونت بهداشت                                  
  اداره قلب و عروق-واحد بیماري هاي غیرواگیر   
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 سالم قلبجاده در همواره 
  ديحركت كن

  )سال ۱۸- ۶۴(
World Heart Day -29 Sep, 2013  

Take the road ,to a healthy heart 
(18-64 years) 

۴ ۵ 


