به زندگی خود نیرو بخشید

قلب تان را فعال تر کنید

قلب خود را دوست داشته باشید

خوردن و آشامیدن درست به قلب شما نیرویی می

فعالیت بدنی به شما کمک می کند خطرر ابرال بره

ترک مصرف دخانیاا هترار ر هی اس یکا

دهد که برای زندگی نیاز دارید.

بیماری قلبی عروقی را کراه

سعی کنید غذاهای فرآوری شده و بسته بندی شده کههاغلب پر از قند و چربی هستند ،زیاد مصرف نکنید.
مصرف نوشیدنی ها و آبمیهوه ههای شهیریا را کهاهدهید .بجای آن از آب یها نوشهیدنی ههای غیهر شهیریا
استفاده کنید.
میوه های تازه را جایگزیا مواد غذایی شیریا و قنهدیکنید.
سعی کنید در روز  5سهم میوه و سبزی(هر سهم معادل 011گرم) مصرف کنید .میوه ها و سبزی ها می تواننهد
به شکل تازه ،یخ زده ،کنسروی یا خشک شهده مصهرف
شوند ،اما مصرف تازه آن ها بهتر است..
از مصرف الکل خودداری کنید.-در مدرسه یا محل کار از غذاهای خانگی استفاده کنید.

خوبی داشاله باشید

از میزان قند خون خود مطلع شوید
قند خون باال می تواند نشانه ای از احتمال ابهتت بهه دیابهت
باشد .اگر میزان قند خون سرمی ناشهتا در دو نوبهت بهاالتر از
 026میلی گرم در دسی لیتر باشد ،نشانه بیماری دیابت اسهت.
بیماری قلبی عروقی بالغ بر % 61مرگ های بیماران دیابتی را
تشکیل می دهند ،لذا اگهر بهدون تشهخی و درمهان بهاقی
بمانند ،می تواند شما را در معرض خطر بیماری قلبی عروقی و
سکته مغزی قرار دهد.

دهیرد و ااسرا

حداقل  01دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسه و  5روزیا بیشتر در هفته انجام دهید.
بازی ،راه رفتا ،فعالیت های خانه داری و فعالیت ههایورزشی همه در ایا مدت به حساب می آیند.
هر روز بیشتر فعال باشید ،از پله ها بیشتر استفاده کنید،بجای رانندگی پیاده روی یا دوچرخه سواری کنید.
با اعضای خانواده و دوستان فعالیت ورزشی و تمرینهاتانجام دهید تا جنبه تفریحی داشته باشد.
قبل از شروع هر برنامه تمرینهی و ورزشهی بها پزشهکمشورت کنید .خصوصا" اگر سا شما بیشهتر از  01سهال
است.
نرم افزارهای قدم شمار (پهدومتر) بهرای پیگیهری رونهدپیشرفت فعالیت ،به شما کمک می کنند.

میروینید هریی هتبود کالم

ا

قلب خود ینجام د ید

یک سال پس از ترک مصرف دخانیات  ،خطرگرفتگهیعروق کرونر قلب به نصه و بعهد از دو سهال بهه مقهدار
اساسی کاه می یابد و طی  05سهال ،خطهر همچنهان
کاه می یابد و به میزان افراد غیر سیگاری می رسد.
در معرض دود دست دوم دخانیات(دود ناشی از سهوختمواد دخانی افراد مصرف کننده ) قرار گرفتا نیز یکهی از
دالیل بروز بیماری قلبی در افراد غیر سیگاری است.
با ترک دخانیات نه تنهها سهتمت خهود بلکهه سهتمتاطرافیان را بهبود می بخشید.
اگر برای ترک دخانیات مشکل دارید ،بهه مراکهز تهرکدخانیههات مراجعههه یهها از افههراد متخص ه و کارشناسههان
بهداشتی در ایا مورد راهنمایی بگیرید.
همچنیا می توانید از افراد خانواده خود بخواهید بهرایترک دخانیات به شما کمک کنند و شما را همراهی کنند.

از میزان فشارخون خود مطلع شوید

از میزان کلسالرول و نمایه ترود بردنی )BMI

فشارخون باال اولیا عامل خطر بیماری قلبی عروقهی اسهت.

خود مطلع شوید

ایا بیماری قاتل خاموش نامیده می شود ،چون اگر مقدار آن
باال باشد ،معموال هیچ نشانه یا عتئم هشدار دهنده ای ندارد
و ممکا است اولیا تظاهر آن به صورت سکته های قلبی یا
مغزی باشد .به همبا علت متاسفانه بسهیاری از افهرادی کهه
دارای فشارخون باال هستند ،نمی دانند به آن مبهتت هسهتند.
فشارخون طبیعی کمتر از  021/81میلی متر جیوه است.

کلسترول خون باال با  0میلیون مرگ در سال مرتب است ،در
نتیجه به کارکنان بهداشتی مراجعه کنید و از آن هها بخواهیهد
سطح چربی های خهون و قهد و وزن شهما را انهدازه گیهری و
نمایه توده بدنی شما را محاسبه کنند .ایا کارکنان بر اسهاس
میزان خطر قلبی عروقی محاسبه شده ،به شما در برنامه ریزی
برای بهبود ستمت قلب تان کمک خواهنهد کهرد .کلسهترول
خون طبیعی کمتر از  211میلی گرم در دسی لیتر است.

قلب سالم به کل بدنتان نیرو
می بخشد

شما قدرت دار ید و می توان ید به
زندگی خود نیرو ببخشید

ایر نیررو سربب دوسررت داشرال  ،شراد بررودن و

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی قلب افراد سراسهر دنیها
برای انجهام فعالیهت ههایی ماننهد پیهاده روی ،دویهدن و
برگههزاری مسههابقات ورزشههی ،برگههزاری سههخنرانی ههها،
گفتگوهای های عمومی و غربالگری عوامل خطر بیماری
قلبی عروقی مانند فشارخون ،چاقی ،قند و کلسترول خون
 ،برنامه ریزی می کنند.
سعی کنید در برنامه ریهزی اینگونهه مراسهم همکهاری و
حداقل در یکی از برنامه ها شرکت کنید.

گذراندن یک دور کامل زندگی می شود

به همیا علت توجه به ستمت قلب بسیار مههم اسهت و
باید از قلبتان مواظبت کنید .اگر از قلهب خهود محافظهت
نکنید ،خودتان را در معرض خطر بیماری قلبی عروقی از
جمله سکته های قلبی و مغزی قرار مهی دهیهد .گرچهه
بیماری قلبی عروقی اولیا علت مرگ در دنیا بوده و ههر
سال ایا بیماری ها مسئول  01/5میلیون مهرگ در دنیها
هستند و انتظار می رود تا سال  2101تا  20میلیون مرگ
افزای یابد ،اما خبر خهوب ایها اسهت کهه بیشهتر ایها
بیماری ها با ایجاد چند تغییر ساده روزانهه ،ماننهد تغذیهه
سالم ،فعالیت بدنی بیشتر و ترک مصرف دخانیات قابهل
پیشگیری هستند.
بنابرایا اطمینان داریهم کهه شهما و افهراد خهانواده شهما
اقداماتی را برای ایجاد یک تغییر دائمی در شیوه زنهدگی
ناسالم و نیرو بخشیدن به قلب خود انجام می دهید.

از میزان خطر خود مطلع شوید
مواظبت از قلب با دانستا میزان خطر ابتت به بیمهاری قلبهی
عروقی شروع می شود ،لذا باید برای اطهتع از همهه مقهادیر
مربوط به ستمتی خود به کارکنان بهداشتی مراجعه کنید و از
آن ها درخواست کنید چند اندازه گیهری سهاده بهرای تعیهیا
وضعیت فشارخون ،اضافه وزن و چاقی و چند آزمهای سهاده
مانند قند و کلسترول خون انجام دهند .و میزان عوامل خطهر
قلبی عروقی را محاسبه کنند .بیاد داشته باشید ایا اطتعهات
به شما برای مبارزه با عوامل خطر ،قدرت می بخشند.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفالر مدیریت بیماری های غیرواگیر
گرو قلب و عروق
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مهربانی با قلب
نیرو بخش زندگی

 با انالخاب شیو زندگی سالم به قلب
خود نیرو ببخشید
 قلب خود را فعال تر کنید
 قلب خود را دوست داشاله باشید

