
 

 روز جهانی قلب و نکاتی در خصوص سالمت آن

به گزارش . در سال ھای اخیر آمار مرگ و میر بیماران قلبی و عروقی در دنیا افزایش چشمگیری داشته است

میلیون نفر در دنیا، بخاطر عارضه ھای قلبی جان خود را از دست می  ١٧٫١، ساالنه فدراسیون جھانی قلب

از پیش  این مساله اھمیت اطالع رسانی در خصوص راه ھای پیشگیری از بروز عوارض قلبی را بیش. دھند

 .نمایان می کند

درصد  ۴٠نزدیک به . بیماری ھای قلبی و عروقی یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در ایران به شمار می روند

 .علل فوت جوانان در ایران، بیماری ھای قلبی شناخته شده اند

این عوامل . ھستند» غذای ناسالم، فعالیت بدنی کم و مصرف دخانیات«موثرترین عوامل در بروز عوارض قلبی، 

در بین ھمه اقشار جامعه و سنین مختلف شایع ھستند که الزم است با فرھنگ سازی و اطالع رسانی، جامعه 

  .را در شناسایی بھتر این عوامل بیدار کرد

در حال حاضر موسسات، انجمن ھا و مراکز متعددی در بازشناسی اطالع رسانی علل و عوامل بیماری ھای 

انجمن توانبخشی قلب و «از جمله آنھا می توان به . ای پیشگیری آن، در ایران فعالیت می کنندقلبی و راه ھ

اشاره کرد که به عنوان بخشی از » Iranian Heart Association«و » انجمن جراحان قلب«، »عروق و تنفس ایران

فعالیت ھایشان در اطالع رسانی در این رابطه، می توان برگزاری ھمایش ھا و سمینارھای عمومی و تخصصی، 

سانی در خصوص بیماری ھای قلبی و عروقی را نام چاپ کتب و نشریات و ایجاد سایت ھا و کمپین ھای اطالع ر

  .برد

  نکاتی برای محافظت از قلب

برای داشتن قلب و بدنی سالم و پیشگیری از بروز عوارض و مشکالت قلبی و عروقی، رعایت نکات زیر توصیه 

  :می شود

موادی که کربوھیدارت تحقیقات نشان داده اند که مصرف بیش از انداره : مصرف کربوھیدارت ھا را کم کنید -١ 

مواد غذایی مانند کورن فلکس، نان ھای چرب و سیب . دارند، احتمال بروز بیماری قلبی را تشدید می کنند

  .زمینی سرخ کرده در این دسته قرار می گیرند

احتمال بروز حمله قلبی در یک فرد . یکی از مھمترین عوامل بروز حمالت قلبی، سیگار است: سیگار نکشید -٢

اگر سیگار می کشید و در کنار آن ھم به سالمتی . درصد بیشتر از یک فرد غیر سیگاری است ٧٠سیگاری، تا 

پس سعی کنید از ھمین امروز . قلب و بدن خود اھمیت می دھید، بدانید که این دو در تضادی عظیم ھستند

  .سیگار را کنار بگذارید

دقیقه از وقت خود را به ورزش ھای سبک اختصاص  ٣٠تا  ٢٠انه روز: فعالیت ھای ورزشی منظم را از یاد نبرید -٣

پیاده روی . این مقدار ورزش می تواند سرعت طپش قلب شما را بین شصت تا ھفتاد درصد افزایش دھد. دھید

حتی اگر در توان خود می بینید، بد نیست . به عنوان یکی از بھترین و ساده ترین ورزش ھا بھترین توصیه است

  .دقیقه، کمی ھم دویدن را امتحان کنید ٢٠در این 

برخی متخصصین، استرس و ناراحتی اعصاب را مھمترین دلیل بیماری ھا و : استرس به خود راه ندھید -۴

استرس حاد، در حد عواملی ھمچون سیگار کشیدن، فشار خون باال، افزایش . عوارض قلبی به حساب می آورند

  .ی تواند ریسک حمله قلبی را افزایش دھدکلسترول خون و عدم فعالیت بدنی، م

اگر در خانواده تان، فرد یا افرادی با سابقه بیماری و یا حمله قلبی ھستند، آگاه : چک آپ منظم داشته باشید -۵

به ھر ترتیب می توانید با چک آپ منظم، . باشید که شانس بروز این بیماری در شما بیشتر از سایرین است

ون و اندازه گیری فشارخون در بازه ھای زمانی منظم، قبل از بروز حادثه از خود بررسی سطح کلسترول خ

  .البته این چک آپ ھا برای ھمه افراد توصیه می شوند. محافظت کنید

http://salemzi.com/835/world-heart-day-2011/
http://www.world-heart-federation.org/
http://www.icra.ir/main/default.asp?vlms=main
http://www.icra.ir/main/default.asp?vlms=main
http://www.scsir.org/
http://www.ihacongress.org.ir/index.asp


***  

ھر چند که روز جھانی قلب، بھانه ای مناسب برای ذکر این نکات بود؛ اما اگر این نکات را در مسیر سالمت قلبی 

کنید، الزم است با بھبود عادات فعلی تان، به ورزش، آرامش، مصرف غذاھای سالم تر، عدم خود رعایت نمی 

  .توجه بیشتری داشته باشید تا سالم بمانید… مصرف سیگار و 
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