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روز جهانی قلب: به مناسبت بزرگداشت
قلبیهمه با هم براي سالمت

)1396مهر 7( -2017سپتامبر 29

عروقی همچنان اولین عامل هدایت کننده و مهم مرگ و ناتوانی در دنیـاي امـروز اسـت و سـاالنه بـیش از      -بیماري قلبی
23رود بـه  انتظـار مـی  2030و تـا سـال   شوندعروقی دچار مرگ زودرس می-میلیون نفر به علت بیماري قلبی 5/17

نفر برسد. میلیون
ًبیمـاري هـاي غیرواگیـر ، در ایجـاد فقـر، خصوصـ      سایر عروقی همراه با - بیماري قلبی در کشـورهاي بـا   ا

ی نمایند.نقش اصلی را ایفا م،درآمد کم و متوسط، به علت هزینه زیاد
هاي ناشی از قلب ، عروق مغز و عروق خونی به عنوان بیماري قلبی عروقی در نظر گرفته می شـوند. شـایع تـرین    بیماري

بیماري هاي قلبی عروقی شامل بیماري عروق کرونر قلب (مانند حمله هاي قلبی) و بیماري عـروق مغـزي (ماننـد سـکته     
، دخانیـات اسـتعمال نامناسـب، فعالیـت بـدنی کـم ،     مغزي ) هستند. کنترل عوامل خطر کلیدي مهم مانند رژیم غـذایی 

باال، خطر ابتال به بیماري قلبی عروقی را کاهش می دهد.و فشارخونمصرف الکل
% از مـرگ  80کنتـرل شـوند   مصرف الکل واستعمال دخانیاتاگر چهار عامل خطر مهم رژیم غذایی ناسالم، کم تحرکی، 

هاي زودرس ناشی از بیماري هاي قلبی عروقی قابل اجتناب است، 
دقیقه فعالیـت بـدنی در روز،   30در ارتقاء سطح سالمتی بسیار تأثیرگذار باشد.تغییرات کوچک در شیوه زندگی می تواند

بیماري قلبی و سکته مغزي کمک کند.دخانیات، و رژیم غذایی سالم می تواند به پیشگیري از استعمال ترك 
چند تغییر ساده روزانه در زندگی کل کاري است که باید انجام داد تا قلب را قوي کرد و براي حفظ سالمت آن تغییراتـی  
ماندگار ایجاد کرد. اگر اینکار انجام نشود، فرد در معرض خطر بیماري هاي قلبی عروقـی (شـامل بیمـاري قلـب و سـکته      

می گیرد.مغزي) قرار 
کیفیـت  طـوالنی تـر و بـا    و زنـدگی  ، شاد بودن امکان دوست داشتن، خندیدنو این نیرو قلب به کل بدن نیرو می بخشد

و به زندگی خود نیـرو بخشـد. قلـب    رسانده تواند به قلب خود انرژي هر فرد باید بداند چگونه می.را فراهم می کند.تري 
شایسته آن است براي آن انجام داد.مرکز سالمتی است. پس باید مراقبتی که 

دوست داشتن قلب با درك از مهربانی با قلب، نیرو بخش زندگی است. . دقلب خود را دوست داشته باشهر فرد الزم است 
در ابتدا باید از میـزان خطـر قلبـی عروقـی     قلبی عروقی شروع می شود.بروز حوادث کشنده و غیر کشنده احتمالمیزان 
پایگـاه  نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سالمت/ ، الزم است به آنپس براي اطالع از مطلع شویم .سال آینده 10در خود 

چنـد  با انجام ارزیابی اولیه توسط مراقب سالمت/ بهورز و انجام و/ خانه بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنیمسالمت
سـپس بـا انتخـاب    کارت ارزیابی سالمت خود را دریافت نماییم. و خطر قلبی عروقی تعیین ،در صورت نیازآزمایش ساده 

.ببخشیمشیوه زندگی سالم به زندگی نیرو 
، قلب خود را دوست بداریم و به قلب خود انرژي دهیم و زندگی خـود را  در آوریمقلب خود را بیشتر به حرکت الزم است

و این نیرو را به اشتراك بگذاریم.ببخشیمقدرت 
می شود. سالم به قلب ما انرژي می دهد و سبب زندگی طوالنی تر و با کیفیت بیشترغذاي
به کاهش خطر بیماري قلبی عروقی کمک می کند.تحرك بدنی



٢

.ترك مصرف دخانیات مهم ترین راه براي بهبود سالمت قلب ماست

اقداماتی است که براي نیرو بخشـیدن بـه   در خصوص به اشتراك گذاشتن سپتامبر)29–مهر 7(روز جهانی قلب امسال 
این روز یـک محـرك و فرصـت جهـانی     . زندگی با ایجاد چند تغییر ساده روزانه براي حفظ سالمت قلب صورت می گیرد

ها در طـول سـال از آن اسـتفاده    دولتمهم است که می توان براي افزایش آگاهی و تشویق افراد، اعضاي خانواده، جوامع و 
هـدف ایـن   امسال در روز جهانی قلـب ،  طول سال ادامه یابد. درشروع برنامه و فعالیت هایی است که بایدکرد و در واقع 

است که افراد بدانند چگونه می توانند به قلب خود انرژي دهند و به زندگی خود نیرو بخشند.  
همه ما با هم قدرتی بـراي کمـک   روز جهانی قلب به افراد اطالعات الزم براي سالمت و قدرت بخشیدن به قلب می دهد. 

تر داریم.به افراد براي زندگی طوالنی تر، بهتر، و قلب سالم
انتظار داریم این مسئله که چگونه به قلبتان نیرو می بخشید را با دیگران به اشـتراك بگذاریـد و بـه میلیـون هـا نفـر در       

، دویدن، وقایع ورزشی، کنسرت ها، گفتگوهاي عمـومی  پیاده روي سراسر دنیا  الهام بخشید تا سالمت قلب داشته باشند.
و غربالگري ،........همه انواع فعالیت هایی هستند که افراد میتوانند در آن شرکت کنند.  

مراقبت از قلب با کنترل عوامل خطر قلبی عروقی صورت می گیرد. بعضی از این عوامل قابل اصالح و بعضی قابـل کنتـرل   
هستند و عبارتند از:

فشارخون باال
قند خون باال
کلسترول خون باال

عوامل با اصالح عوامل زیر قابل کنترل هستند:ینا
مصرف دخانیات
مصرف الکل
رژیم غذایی نا سالم
چاقیاضافه وزن/
کم تحرکی

سالمت/ خانه ساله و باالتر با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سالمت/ پایگاه 30در این رابطه، کلیه افراد 
محل سکونت خود، می توانند از مقادیر عوامل خطر خویش مطلع شده و کارت ارزیابی سالمت خویش را بهداشت

دریافت نمایند.

گروه پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیر واگیر


