
  چگونه من مي توانم شيوه زندگي سالمتري داشته باشم ؟

روزانه افراد بسياري بدليل ابتال به ايـن بيمـاري هـا     . بيماريهاي قلبي و عروقي، قاتل شماره يك انسانها مي باشند           

. ضمن اينكه افـراد زيـادي نيـز بـا ايـن بيماريهـا زنـدگي مـي كننـد                     . مي ميرند   

از سكته مغـزي يـا حملـه قلبـي را سـپري مـي               بسياري از اين افراد، دوران پس       

در حاليكه افراد پرخطر به منظوركاهش ميزان خطر ابتالي خـود مراقبـت             . كنند

  . مي دهندهاي الزم و تغييرات ضروري را انجام 

  .ه دارند 

شما اقدامات زيادي را جهت سالمت قلبي خود، مي توانيـد انجـام دهيـد ، حتـي                  

ت سـالم بـه شـما در احـساس بهتـر و           تغييـرا . اگر تجربه بدي نيز داشته باشيد       

ميزان مرگهاي ناشي از حمله قلبي ، سـكته مغـزي و سـاير بيماريهـاي قلبـي                  . ظاهري مطلوب تر كمك مي نمايد       

عروقي در حال كاهش است و شيوه هاي سالمتر زندگي، نقش بزرگي را در اين ميان برعهد

شـما در خواهيـد     . كنترل بيشتر بر آينده تان معطوف نماييد      اكنون وقت آن رسيده است كه شما ذهن خود را به            

  :در اينجا برخي از اقدامات ذكر شده اند. يافت كه اگر يك تغيير را ايجاد كنيد، تغييربعدي ساده تر است

 .سيگار نكشيد  

 .به طور منظم فشار خون خود را كنترل كنيد  

  .عادات غذايي خود را اصالح كنيد  

  .ي داشته باشيد فعاليت جسماني بيشتر 

 .وزن خود را در حد سالم حفظ كنيد  

 .به طور منظم چكاپ پزشكي داشته باشيد  

در صورت نيازبه مصرف دارو، داروهاي خود را به طور منظم مصرف كنيد تا پرفشاري خون ، افـزايش                    

  .كلسترول و ديابت شما، تحت كنترل باشد 



  چگونه من مي توانم سيگار را ترك كنم ؟

 . خودتان توافق كنيد كه مي خواهيد سيگار را ترك كنيد ابتدابا  

 .از مشاور سالمت خود در خواست اطالعات و همچنين برنامه اي را كنيد كه به شما كمك بنمايد  

با وسوسه خود از طريق رفتن به مكانهايي كه استعمال سيگار در آنها ممنوع است و اجتنـاب از رفـت و                       

 .كنيد آمد با افراد سيگاري مقابله 

 .زماني كه سيگار را ترك كرديد، به خود پاداش بدهيد  

خود را مشغول نگه داريد و كارهايي بكنيد كه مصرف سيگار را براي شما دشوار مي سـازد، ماننـد كـار                       

 .در حياط منزل ، شستن ظرفها و انجام بيشتر فعاليت جسماني 

ماريها مـي شـود و شـما مـي توانيـد سـبب              به خودتان يادآوري كنيد كه سيگار سبب بروز بسياري از بي           

 .آسيب يا مرگ خود و ديگران شويد 

 .از دوستان و خانواده خو د بخواهيد كه در اين راه به شما كمك كنند  

  من چگونه مي توانم عادات غذايي خود را تغيير دهم ؟

 .از پزشك ، پرستار يا متخصص تغذيه خود در خواست كمك كنيد 

گوشت هاي پر چرب ، مرغ با پوسـت، كـره و خامـه را محـدود                    تخم مرغ ،   مصرف غذاهايي چون زرده    

 .كنيد 

 . مصرف نمك ، قند ، چربي اشباع و چربي ترانس را قطع كنيد  

 .به جاي شير كامل از شير بدون چربي يا كم چربي استفاده كنيد 

 .بجاي سرخ كردن در روغن، غذا را آب پز كنيد يا در فر كباب كنيد  

 . سبزيجات، غالت، نخود خشك، لوبيا، ماكاروني، ماهي و مرغ بدون پوست استفاده كنيد از ميوه ها، 



مطابق دستور صريح اسالم الكل ننوشيد و در صورت پيروي از ساير اديان الهي، مصرف روزانه الكل را                   

به يك نوشيدني در زنان و دو نوشيدني در مردان كاهش دهيد و اگر الكل مصرف نمـي كنيـد هرگـز شـروع بـه                  

 .استفاده از آن نكنيد 

 

  من چگونه مي توانم فعاليت جسماني انجام دهم ؟

فعاليت منظم جسماني، ميزان خطر ابتال به بيماري قلبي و سكته مغزي را كاهش و قلب شما را قوي تـر                      

 .د مي ساز

به شما در كنترل وزن و فشار خونتان كمك نموده و در افزايش روحيه و احـساس آرامـش نيـز كمـك                        

 .كننده است 

اگر مدت زمان طوالني است كه فعاليت جسماني نداريد، قبل از شروع فعاليت جسماني ابتدا با پزشـك                   

 .خود مشورت نماييد 

 دقيقـه در اكثـر يـا تمـام     60 تـا  30آن را بـه  فعاليت خود را آهسته آغاز كنيـد و بـه آهـستگي ميـزان           

  .روزهاي هفته افزايش دهيد 

 دقيقه پياده روي در طول روز يا پس از صـرف         15 تا   10. به دنبال افزايش فعاليت جسماني خود باشيد       

 .غذا داشته باشيد 

  چگونه مي توانم آرامش بيشتري داشته باشم ؟ من

ينيد ، نفس عميق بكشيد و به يك تصوير آرامش بخش فكر  دقيقه در روز، آرام و ساكت بنش 20 تا   15 

 .كنيد 

 .روزانه فعاليت بيشتري داشته باشيد  

مطابق دستور صريح اسالم الكل ننوشيد، در صورت پيروي از ساير اديـان الهـي مـصرف الكـل خـود را                       

 .محدود كنيد 



 .يز كنيد از چيزهايي كه سبب ناراحتي شما مي شوند، مانند ساعات اوج ترافيك پره 

 .مثبت باشيد و نه منفي . نحوه پاسخ خود به شرايط دشوار را تغيير دهيد  

  من چگونه مي توانم مصرف داروهاي خودم را فراموش نكنم ؟

 .هر روز سر ساعت مشخصي آنها را مصرف كنيد  

 . باشداز يك جعبه قرص هفتگي استفاده كنيد كه قسمت مربوط به هر روز و نيز زمان آن روز جداگانه  

 .زماني كه دارو را مصرف مي كنيد، يادداشت كنيد  

 .از اعضاي خانواده يا دوستان خود بخواهيد كه به شما مصرف دارو را گوشزد كنند 

  .از يك ساعت مچي با زنگ آگاه ساز، استفاده كنيد  

 .از يك دستگاه هشدار دهنده مخصوص استفاده كنيد  

  من چگونه مي توانم بيشتر ياد بگيرم ؟

اگر مبتال به بيماري قلبي مي باشيد يا قبال دچار سكته مغزي شـده              . با پزشك ، پرستار يا مشاور سالمتي خود مشورت كنيد           

ايجاد تغييرات در شـيوه زنـدگي آنهـا جهـت كـاهش ميـزان               . ايد، ممكن است اعضاي خانواده شما در معرض خطر باشند           

  .خطر مهم است 

روشورهاي علمي جهت انتخاب زنـدگي سـالمتر و كـاهش ميـزان خطـر ، كنتـرل بيمـاري و                    شما مي توانيد از كتابچه ها و ب       

  .دانايي توانايي است بنابراين بيشتر بياموزيد و بيشتر زندگي كنيد.مراقبت از افراد مورد عالقه تان استفاده كنيد 

  آيا پرسش يا توضيحي از پزشك خود داريد ؟

  :براي مثال. مالقات بعدي خود با پزشكتان اختصاص دهيددقايقي را براي يادداشت سواالت خود در 

  مهمترين چيزيكه من مي توانم آنرا تغييربدهم چيست ؟

  اگر دوباره به عادات بد خود برگشتم چه اتفاقي مي افتد ؟
  
  

                                             


