
 
 

 وب خوردن و عاقالنه برای خ  ستفاده از قلبا

 آشامیدن
آب یا آبمیوه های  ،نوشابه ها و آبمیوه های شیرینبجای  

 را انتخاب کنید.شیرین نشده 

مییوه هیای   از شییرین  بجای شیرینی و سایر مواد غذایی  

 استفاده کنید. سالم تازه به عنوان یک جایگزین

ت( میوه و سبزی ک کف دسسهم )حدود ی 5سعی کنید  

تیازه،   بیه هیر شی      ددر روز مصرف کنید، که میی توانی  

 .منجمد، کنسروی یا خشک شده باشد

 ال   مصرف ن نید. 

ذاهای فرآوری شده و بسیته بنیدی شیده را کیه اغ ی       غ 

 محدود کنید.زیادی هستند، نمک، ش ر و چربی  حاوی

 .غذاهای مح  کار یا مدرسه را خودتان تهیه کنید 

             

 آیا می دانستید؟
قند خون باال می تواند نشانه بیماری دیابیت باشید. بیمیاری ق بیی     

بنابراین اگیر   .اکثر مرگ ها در افراد دیابتی می شود مسب عروقی 

را در معیر    افیراد بدون تشخیص و درمان باقی بماند میی توانید   

 خطر بیشتری از بیماری ق بی و س ته مغزی قرار دهد.

 
 

 برای فعالتر بودن  استفاده از قلب
دقیقه فعالیت بیدنی بیا شید      30تصمیم بگیرید حداق  

 .روز در هفته انجام دهید 5را روزانه یا حداق  متوسط 

دقیقه فعالیت بدنی با شد  زیاد در طیو    75یا حداق   

 .هفته انجام دهید

جیز  ایین   همیه  ی کیردن، یییاده روی، کیار در خانیه     باز 

 .دشونمی فعالیت ها محسوب 

از ی یه هیا بیاال برویید، بجیای      ، روز بیشتر فعا  باشید هر 

 .رانندگی ییاده روی کنید یا دوچرخه سواری کنید

 

 آیا میدانستید؟
اسیت  فشارخون باال ی ی از عوام  خطر اص ی بیماری ق بی عروقی 

هیچ عالئم  "چون معموال .وش نامیده می شودو به عنوان قات  خام

در این بیمیاری  بسیاری از افراد، از ابتال به  هشدار دهنده ای ندارد،

 خود اطالع ندارند.

 

 

 

 

 

 
 

 دخانیات استعمالبرای نه گفتن به  استفاده از قلب 
بهتیرین چییزی اسیت کیه بیرای بهبیود        ییتنهیا به این  

 .سالمت ق   انجام می دهید

از ترک دخانیا ، خطیر بیمیاری عیرو      بعد سا  2طی  

 کاهش می یابد. یاساس بطور کرونر ق  

خطر بیمیاری ق بیی عروقیی بیه مییزان       ،سا  15 بعد از 

 .رسد خطر در افراد غیر سیگاری می

مواجهه با دود دست دوم دخانیا  نیز یک ع ت بیمیاری   

 ق بی عروقی در افراد غیرسیگاری است.

 

 آیا می دانستید؟
یون مرگ در سا  است، لیذا بیه   می  4همراه با خون باال ک سترو  

ان بهداشتی درمانی مراجعه کنید و از آنها بخواهید ک سترو  کارکن

بر ایین  خون و نیز وزن و نمایه توده بدنی شما را اندازه گیری کند. 

آن ها قادر خواهند بود در خصوص خطر ق بی عروقیی شیما   اساس 

در نتیجه می توانید اقداماتی برای بهبود سالمت  .هنمایی کنندارا ر

 ق   خود انجام دهید.

 

 

 
 به معنی دوست داشتن است؟ آیا استفاده از قلب 

معنی بسیار بیشتتری نیت    بلی، این یکی از معانی آن است. دوست داشتن یک بخش مهم از کمک به انتخاب های بهتر است، اما استفاده از قلب  

و بودن سالمت قلتب در افتراد   از اعتبار و اثربخشی خود برای الگاستفاده از قلب یعنی استفاده از تدبیر برای اف ایش دانش و تغییر رفتار خود، استفاده  .دارد

 یب پذیر جامعهآسبیمار افراد  برای و استفاده از عطوفت و همدلی ذارییاستگو ایجاد تغییرات مثبت در بیماران و اعضای جامعه و در س خانواده

 

 


