
بزاي هشخص كزدى اّويت رٍسجْاًي قلب، فذراسيَى جْاًي 

قلب ٍ اػضاي آى اصزار دارًذ شوا اقذاهي بزاي ًجات جاى سًاى ٍ 

حتي يك تغييز كَچك .كَدكاًي كِ دٍستشاى داريذ اًجام دّيذ

هاًٌذ تشَيق بِ تغذيِ سالن ٍ فؼاليت بذًي ٍ هٌغ هصزف دخاًيات، 

هي تَاًذ بِ كاّش خطز بيواري قلبي ػزٍقي ٍ سكتِ هغشي آى ّا 

 .بياًجاهذ

ها هتَجِ شذُ اين كِ گاّي گفتي راحت تز اس ػول كزدى است اها 

اهيذٍارين كِ ًكات سيز بِ شوا كوك هي كٌذ كِ اس ّويي حاال 

اهزٍس فزصتي بزاي پيشگيزي اس بيواري قلبي ٍ .تغييز را شزٍع كٌيذ

سكتِ هغشي  با استفادُ اس تغذيِ سالن اس دٍراى كَدكي ٍ سزاسز 

 .بٌابزايي اهزٍس اقذام بزاي سالن هاًذى است.بشرگسالي است

 آيا براي اقدام آماده ايد؟

 
تراي حفاظت از سالمت قلة در كودكان و اجتناب از اثرات 

 "جسمي،عاطفي و مالي تيماري قلثي و سكته مغسي تايد فورا
 .اقدام كنيد

 فعال تاشيد-1

ػَاهل خطشي هاًٌذ .اص هشي ّاي سشاسش دًيا است" 6ون تحشوي ػاهل 

چالي،دياتت ٍ ون تحشوي دس دٍساى وَدوي تِ همذاس صيادي هي تَاًذ احتوال 

 .اتتالء تِ تيواسي للثي دس تضسگسالي سا افضايص دّذ

 بار در هفته خطز 5  وشدت هتوسط  دقيقه فعاليت بدني با30تنها
        ماهش  به طزس قابل توجهيبيواري قلبي و سنته هغشي را

  .هي دهد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غذاي سالم مصزف كىيد-2

افشاد صيادي دس حال سٍ آٍسدى تِ سوت غزاّاي فَسي ّستٌذ وِ اغلة هولَ اص 

سطين غزايي ًا سالن .ضىش ،ًوه ،چشتي ّاي اضثاع يا چشتي ّاي تشاًس ّستٌذ

 . هَسد اٍليِ ػَاهل خطش هسثة هشي هشتثط است10 هَسد اص 4تا 

يل رصين غذايي سالن غني اس هيوه و سبشي است مه به بيوار قلبي 
 .و سنته هغشي مول هي مند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ته دخاويات وه تگًييد-3

يه ًفش اص ّش دٍ ًفش سيگاسي تِ ػلت تيواسي ّاي ًاضي اص دخاًيات فَت     

هتاسفاًِ وَدواى ٍ ًَجَاًاى تيطتش ٍ تيطتشي تِ هػشف سيگاس سٍ هي .هي وٌذ

 ًفش غيش سيگاسي اص جولِ وَدواى 600.000دٍد دست دٍم سيىاس تيص اص .آٍسًذ

دس اطفال دٍد دست دٍم سيىاس سثة هشي .سا ّش سالِ تِ وام هشي هي وطاًذ 

 .ًاگْاًي هي ضَد

تزك هصزف دخانيات و اجتناب اس دود دست دوم سينار خطز 
 .بيواري قلبي و سنته هغشي را ماهش هي دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مقدار فشارخًن،قىد خًن ي چزتي هاي خًن خًد را تداويد-4

تا اًجام هشاحل تاال ضوا ٍ افشاد خاًَادُ هي تَاًيذ تاس تيواسي للثي ٍ سىتِ هغضي 

اها هْن است وِ يه تشسسي هٌظن دس .سا دس ّش جاي دًيا وِ ّستيذ واّص دّيذ

 .خػَظ سالهت للة خَد  اًجام دّيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سايش فؼاليت ّا ! ًثايذ تِ ضىل توشيي يا ٍسصش تاضذ" فؼاليت تذًي لضٍها-

" هثال- هاًٌذ اًجام واسّاي خاًِ داسي ًيض فؼاليت تذًي هحسَب هي ضَد

 تاغثاًي دس طَل سٍص يا دسخَاست اص وَدواى تشاي ووه دس تويض وشدى هٌضل 

تذًي تتذسيج تْتش افضايص سطح فؼاليت -اّذاف ٍالؼي تشاي خَد تؼييي وٌيذ-

 اص سؼي وشدى تشاي اًجام هاساتَى دس اٍليي لذم است

دس تؼضي ضْشّا چْشُ -ٍضؼيت فؼاليت تذًي دس هٌطمِ خَد سا جستجَ وٌيذ-

دٍچشخِ سَاسي داسًذ يا تا هحل واس هي دًٍذ وِ هووىي است تِ تٌاسة 

 .توشيي تا تشًاهِ واسي پشهطغلِ ضوا  ووه وٌذ

تٌظش هي سسذ تشن هػشف تؼضي غزاّاي هضش وِ تِ هػشف آى ػادت -

اها تا جايگضيٌي ايي غزاّا تا غزاّاي سالن تِ تذسيج . وشدُ اين سخت تاضذ

هي " هثال.رائمِ خَد سا تغييش هي دّين ٍ تِ ايي هَاد غزايي ػادت هي وٌين 

 .تَاًين ضىالت يا سايش ضيشيٌي ّا سا تا اًثِ يا سايش هيَُ ّا جايگضيي وٌين

غزاّاي سًگي سا اًتخاب -غزاّاي سالن سا تشاي وَدواى جارتِ داس وٌيذ-

 .وٌيذ ٍ وَدواى سا دس پخت غزاّا هطاسوت دّيذ

حذٍد يه لاضك $ گشم دس سٍص هحذٍد وٌيذ 5دسيافت ًوه سا تِ ووتش اص -

 #چايخَسي

اص تطماب ّاي وَچىتش استفادُ وٌيذ ٍ  :همذاس پشس غزا سا دس ًظش تگيشيذ-

پشس ّاي تضسگتش تشاي هيَُ ٍ سثضي  تجاي گَضت يا وشتَّيذسات ّا 

 .استفادُ وٌيذ

 تشاي حفاظت اص افشاد خاًَادُ خَد دس آيٌذُ ،تسياس لاطؼاًِ اص هػشف سيگاس -

 .دس خاًِ خَد جلَگيشي وٌيذ

وَدواى سا دس خػَظ خطشات هػشف دخاًيات ،آهَصش دّيذ تا تِ آى ّا -

 .تشاي گفتي ًِ تِ هػشف سيگاس ،ووه وٌيذ

اگش تشن سيگاس سخت تَد ، تشاي ساٌّوايي اص واسوٌاى تْذاضتي ووه -

تگيشيذ يا اص واسفشهايتاى تشاي حوايت اص فشاّن وشدى خذهات تشن سيگاس  

 .دس هحيط واس ،دسخَاست ووه وٌيذ

 

 

تِ واسوٌاى تْذاضتي وِ تتَاًٌذ فطاسخَى،ولستشٍل ،ٍصى  ٍ ًوايِ تَدُ -

 .تذًي سا اًذاصُ گيشي وٌٌذ هشاجؼِ وٌيذ

اص هشالة تْذاضتي يا پضضه تخَاّيذ فطاسخَى ، ولستشٍل خَى ،  لٌذ -

ضوا سا اًذاصُ  #BMI$خَى، ًسثت دٍس ووش تِ تاسي ٍ ضاخع تَدُ تذًي

 .گيشي وٌذ ٍ همذاس آى سا تِ ضوا اطالع دّذ

صهاًي وِ اص ٍضؼيت خطش ولي للثي ػشٍلي خَد هطلغ ضذيذ،هي تَاًيذ -

ايي . يه تشًاهِ ػولياتي خاظ  تشاي تْثَد سالهت للة خَد تْيِ وٌيذ

تشًاهِ ػولياتي سا تشاي يادآٍسي دس هؼشؼ ديذ خَد ٍ ّوِ اػضاء خاًَادُ 

واسضٌاساى تْذاضتي دس غَست لضٍم هي تَاًٌذ دس خػَظ دسهاى . لشاس دّيذ

 .هٌاسة ساٌّوايي الصم سا اسئِ وٌٌذ
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  هويي حاال تراي   

ًجات جاى افرادي كه 

دوستشاى داريد اقدام 

 نيدك



 

تيماري قلثي ي  سكته مغشي قاتل اجتىاب هستىد ي اغلة تا عًامل 

خطزي ماوىد فشارخًن تاال،كلستزيل خًن تاال،اضافه يسن ي 

ايه عًامل  ته . چاقي،مصزف دخاويات يا دياتت آغاس مي شًود

مقدار سيادي اسطزيق مصزف يك رصيم غذايي سالم،يرسش مىظم 

 .ي اجتىاب اس مصزف دخاويات قاتل پيشگيزي ي كىتزل هستىد

 

 
بيواري ّاي قلبي ػزٍقي اس جولِ بيواري قلبي ٍ سكتِ هغشي سبب 

 هيليَى 3/17در ٍاقغ ايي بيواري ّا سبب .هزگ سٍدرس هي شًَذ

هزگ در سال هي شًَذ ٍ ايي تؼذاد در حال افشايش است ٍ اًتظار 

 هيليَى ًفز بِ ػلت بيواري ّاي قلبي ػزٍقي 23هي رٍد ساالًِ 

 .كِ ايي تؼذاد بيش اس جوؼيت قارُ استزاليا است-فَت كٌٌذ

ايي يه تػَس غلط  است وِ تيواسي للثي ٍ سىتِ هغضي فمط افشاد هسي 

 . ،هشداى ٍ افشاد ثشٍتوٌذ سا تحت تاثيش لشاس هي دّذ

دس حميمت ايي تيواسي اٍليي ػاهل هشي دس صًاى است ٍ سثة يه هشي اص ّش .

لزا .ايي تِ هؼٌي حذٍد يه هشي دس ّش دليمِ است.سِ هشي دس صًاى هي ضَد

تسياس حياتي ٍ هْن  است وِ صًاى دس هَسد خطش تيواسي للثي ػشٍلي ٍ الذاهات 

 . حفاظتي تشاي خَد ٍ افشاد خاًَادُ آگاّي ياتٌذ

خطش تيواسي للثي لثل اص تَلذ طي دٍسُ .،:وَدواى ًيض دس هؼشؼ خطش ّستٌذ

جٌيٌي ضشٍع هي ضَد ٍ دس دٍساى وَدوي تا هَاجِْ تا سطين غزايي ًاسالن ،ون 

 .تحشوي ٍ هػشف دخاًيات افضايص هي ياتذ

وَدواى تا خطش هضاػف ًاضي اص تيواسي للثي ٍ سىتِ هغضي سٍتشٍ خَاٌّذ 

آى ّا اص يه طشف هوىي است تا ػَالة ػاطفي هطاّذُ تيواسي للثي .ضذ

ػشٍلي دس وساًي وِ دٍستطاى داسًذ سٍتشٍ ضًَذ ٍ اص طشفي ديگش خَد دس هؼشؼ 

 . خطش اتتالء ٍ ػَالة جسوي تيواسي للثي ٍ سىتِ هغضي لشاس گيشًذ

جاهؼِ هذسى ،وَدواى سا دس هؼشؼ ػَاهل خطش ي هاًٌذ سطين غزايي خيلي ون 

والشي،سطين ّاي غزايي غٌي اص چشتي ّاي هضش غزايي ٍ لٌذ ،فؼاليت ّايي 

هاًٌذ تاصي ّاي واهپيَتشي وِ ون تحشوي سا تطَيك هي وٌٌذ  ٍ دس تؼضي 

وطَسّا تثليغات هطَق هػشف دخاًيات يا هحيطي وِ پش اص دٍد سيگاس يا تاصدم 

 .افشاد سيگاسي است،لشاس هي دّذ

تا ًگاّي تِ دٍساى صًذگي ٍ ضيَُ صًذگي جاسي ،وَدواى دس آيٌذُ دس هؼشؼ 

 . افضايص خطش تيواسي للثي ػشٍلي ّستٌذ

هادساى اغلة هحافظ سالهت للة خاًَادُ ّستٌذ، اص ايي جْت آى ّا يه /صًاى

 .ػاهل هؤثش وليذي دس حفظ سالهت للة افشاد خاًَادُ ّستٌذ

اطالع سساًي ٍ آهَصش ٍ فشاّن وشدى ضشايطي تشاي گشٍُ ّاي ّذف گًَاگَى 

تا هحتَايي وِ تش سالهت للة صًاى ٍ وَدواى تاويذ داسد،داساي اّيت تسياسي 

 ..است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پسشكي

 معاونت بهداشت

 اداره قلب و عروق-واحد بيماري هاي غيرواگير

 روز جهاًي قلة 
 1391 ههر 9يكشٌثه 

 
 سالن قلثي

 خاًه اي سالن
 دًيايي سالن

 
World Heart Day-30 Sep,2012 

One world,One home ,One Heart 
 

 :شؼار رٍس جْاًي قلب ّوِ افزاد را در بز هي گيزد

اسصضوٌذتشيي اػضاي جاهؼِ ّستٌذ ٍ هشالثت اص آى ّا يه : كَدكاى

هشالثت تْذاضتي لثل ٍ تؼذ اص تَلذ تطَس لاتل تَجْي تش سٍي .ٍظيفِ است

 .خطش تيواسي للثي ػشٍلي دسوَدواى ،تاثيش هي گزاسد

ّش صًي تاالخشُ هادس،دختش،خَاّش يا دٍست يه فشد :جاهؼِ ػوَهي

تٌاتشايي سالهتي ٍ سفاُ آى ّا تشاي ّوِ ها تطَس جذي حائض اّويت .است

 .است

دس سٍص جْاًي للة ،ّذف ايي است وِ ضوا للة خَد ٍ خاًَادُ تاى سا 

سالن ًگْذاسيذ ٍ هحيط خاًِ سا تشاي حوايت اص صًذگي تا يه للة سالن 

 .آهادُ ساصيذ

تا اهيذ تِ ايي وِ ايي پوفلت ايذُ ّايي سا تشاي ضشٍع فؼاليت ّايي تشاي 

 .حفظ سالهت للة فشاّن وٌذ

قلة سالن در خاًه اي سالن تدست هي آيد و دًياي سالن ازخاًه 
خاًه را هحلي تراي زًدگي حاهي .هاي سالن ساخته هي شىد

ي سالن داشته يهن قلة سالن و هن دًيا سازين تا بقلة سالن  
 زًاى تياييد اهسال پيشگيري از تيواري قلثي عروقي در .تاشين

 . را هدف قرار دهينو كىدكاى
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