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 (2022سپتامبر  29)1401 مهر 7موضوع روز جهانی قلب 

 

 

 

 

 

 

       ❤  USE   ❤     FOR EVERYشعار :

 ❤  برای ❤استفاده از  

 سالمت جامعه ،شعار ملی: سالمت قلب 

  2022ام های کلیدی بسیج یپ

بهه   تهوا   بایستد و در نظر بگیرد چگونهه مهی   هر فرد است تا یفرصتی برا هسپتامبر ، روز جهانی قلب ک 29در 

عروقی  های قلبیا  استفاده کرد. مبارزه با بیماری ، برای طبیعت، و برای خودمیتبشراز قلب برای  بهترین نحو

 چیزی است که برای هر قلب تپنده ای اهمیت دارد.

 ستون ها

 .برای خودتان استفاده کنید  ❤  از                 .کنیداستفاده  برای طبیعت  ❤از                    .ت استفاده کنیدبشریبرای   ❤از  

 

 

 

 

 

 

 

 

برای یک دنیایی با 

 عدالت

 

از دسترسی  بید دانیان م یتاییت     

بیتاای قلب  عرمق  بطوا گسیترده  

سراسر دنییا نتفیاما اسیت.    ای دا 

اش  از داصد نرگ های ن 75بیش از 

بیتییاای هییای قلبیی  عرمقیی  دا  

کشواهای با داآند کم تا نتوسط اخ 

دسترسی   دا هر جیا   ن  دهد ، انا 

 ن  تواند یک نسئلد باشد.

 

برای سالمتی سیاره 

 خودتان و

 

داصد تتیا    25آلودگ  هوا نسئول 

نرگ های ناش  از بیتاای های قلب  

 7کید دا سیال جیان     ،عرمق  است

نیلیون نفر اا ن  گیرد. هر یک از نا 

خودنان دا ایجاد  بد امشن  توانیم 

نشااکت داشتد یک سیااه سالم تر 

 باشیم.

 

به توانایی بالقوه 

 خودتان پی ببرید

 

بیرمز  ند خطیر  نن  توا فشااهای امان 

 بیا نید.  نیتلد های قلب  اا دم برابیر ک 

نقابلید  سیازمکااهای   دا برابر نقامنت

م عاداا بد ناش  از فشااهای آما  زیان

 ودسالنت قلب خی  نا ن  توانیم ،امان 

 اا بد یداکثر برسانیم.

 

 

 استفاده کنید ❤برای هر  ❤از    
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 کنید از آن خود  این بسیج را

بهر روی  ، رفتارهای فردی، یا بشریتدر سطح وسیع  چهما شما را تشویق می کنیم بسیج خود را شخصی کنید، 

جههانی ، و ترربهه    دیهدااه   ،چشهم انهداز خودتها    برای شخصی سازی بسیج هر چیزی مابین آ  تمرکز کنید. 

 بکار بگیرید. ،را تا  ییستز

 استفاده کنید. برای دسترس  بد نراقبت های بهداشت   ❤از    

 برای صلح استفاده کنید.  ❤از    

 استفاده کنید. برای آنوزش  ❤از    

 برای هوای تازه استفاده کنید.  ❤از    

 استفاده کنید.جنگل ها برای   ❤از    

 برای کاهش تولید زبالد استفاده کنید.  ❤از    

 استفاده کنید. برای کاهش فشااخون  ❤از    

 استفاده کنید. یم غذای  سالتترژبرای ا  ❤از    

 استفاده کنید. برای فعالیت بدن   ❤از    

سهممت قلهب خهود را  فه        بدانند چگونه می توانند با انتخاب شیوه زندای سالم و چند تغییر سادهباید افراد 

و دولهت هها بداننهد     )مانند مقابله با فشارهای روانی، کاهش فشارخو ، رژیم غذایی سالم و فعالیت بهدنی   کنند

انرام می شود در سطح استرده به سممت نوع بشر و ایراد دنیای با عهدالت )بها    اقداماتی که برای سممت قلب

توزیع و دسترسی عادالنه خدمات بهداشتی درمانی و  مایت از برنامه های مبارزه با بیماری های قلبی عروقی  و 

از آلهودای   سممت سیاره و طبیعتی که درآ  زندای می کنیم )مانند برنامه های اجتماعی و فهردی ییشهگیری  

 هوا، جنگلها و دفع زباله ها  کمک می کند.

 خواهیم : ، نا از دنیا ن 1401ا امز جهان  قلب د

 استفاده از قلب برای هر قلبی/از قلب برای هر قلبی استفاده کنیم

سهممت  روز جهانی قلب فرصتی برای هر فرد است تا بایستد و در نظر بگیهرد چگونهه مهی تهوا  از قلهب بهرای       

خودما  به بهترین نحو استفاده کرد. مبارزه با بیماری های قلبهی  سممت طبیعت، و برای سممت بشریت، برای 

 عروقی چیزی است که برای هر قلب تپنده ای اهمیت دارد.
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 Use ❤   /بها جهرات اقهدام کهرد       به معنی تفکر متفاوت است. تصمیمات درست ارفتن است./ استفاده از قلب

کهه مهی توانیهد بشهنوید و      گرا  است. درایری با این علت مهم است. قلب تنها عضهوی اسهت  است.کمک به دی

  بهالقوه بهرای متحهد    ا توابیکی از معدود چیزهایی  قلب ید. قلب اولین و آخرین نشانه زندای است.ا ساس کن

 عنوا  مردم است. کرد  همه ما تحت

❤ For every  /  کلمهاز  استفاده ،برای هر قلب"for  بهر مهی ایهرد و  تمرکهز را از اقهدام بهرای        را در "بیرای

نیهز  آنهرا  در  هالی کهه    ،اجازه می دهداقدامات تغییر می دهد، به کاربرد استرده تر بسیج ذینفعا  خودشا  به 

ا  د امکا  به افراد بیشتری برسد تها بهه دسهتیابی    میخواهیم ییام های روزجهانی قلب تما  .شخصی تر می کند

 قلب و عروق برای هر قلبی کمک کند.برای سممت 

 سه ذینفع کلیدی  -سه ستون

 برای بشریت ❤استفاده از 

 75دسترسی به درما  و  مایت از بیماری قلبی عروقی بطور استرده ای در سراسر دنیا متفاوت است. بهیش از  

می دهد، اما  در هر درصد مرگ های ناشی از بیماری های قلبی عروقی در کشورهای با درآمد کم تا متوسط رخ 

درایر شد  در وقایع جهانی مانند روز جهانی قلب و نیهز فعالیهت ههای     جا دسترسی می تواند یک مسئله باشد.

 می سازد تا آااهی را استرش دهیم که به ایراد تفاوت در زندای نوع بشر کمک می کند. توانمند ما را محلی، 

 تطبیعبرای  ❤استفاده از 

 7درصد تمام مرگ های ناشی از بیماری های قلبهی عروقهی اسهت، کهه در سهال جها         25آلودای هوا مسئول 

 میلیو  نفر را می ایرد. 

دراز ههای   ش، یها تهم  د ییاده روی و دوچرخه سواری برای سفر با ماشین وجهود دارد نارچه اقدامات زیادی مان

به روش خودمها  در ایرهاد یهک     تر مانند  مایت از قوانین هوای تمیز، وجود دارد، هریک ازما می توانیم  مدت

 سیاره سالم تر مشارکت داشته باشیم.

 برای خودتان   ❤  استفاده  از

فشارهای روانی می توانند خطر  مله های قلبی را دو برابر کنند. تمرینات ورزشی، مراقبهه، و خهواب کهافی بهه     

زیا  آور و عادات بد ناشی از فشهارهای   واکنش هاید. با مقاومت در برابر  نکاهش فشارهای روانی کمک می کن

 یم.افزایش دهسممت قلب خود را  می توانیم روانی،



4 
 

 پیام های روز جهانی قلب

  بشریت، طبیعت م خودتان کتک ن  کند.سالنت سالنت قلب بد 

  ن  کند.افراد جانعد کتک سالنت سالنت قلب بد 

  کتک کنیم. سالنت جانعدسالم بد قلب با 

  کتک کنیم.جانعد خودنان م سالنت شیوه زندگ  سالم بد پیرمی از یک با 

   سیالنت  بید    ،بیتاای های قلب  عرمق با توزیع عادالند خدناا بهداشت ، دانان  م یتایت

 کتک کنیم.جانعد 

 ند.نن  کبرابر  فشااهای امان  خطر برمز یتلد های قلب  اا دم 

  یم.افزایش دهن  توانیم سالنت قلب خود اا با فشااهای امان  با نقابلد 

   افزایش داداا ن  توان سالنت قلب با نقابلد با فشااهای امان. 

  افزایش دهیمبا نقامنت داست دا نقابل فشااهای امان  ن  توانیم سالنت قلب خود اا. 

  ن  کند.نقابلد با فشااهای امان  بد سالنت قلب کتک 

 بد سالنت قلب کتک ن   ،زیان آما م عاداا بد ناش  از فشااهای امان  ماکنش های بلد بانقا

 کند.

  زیان آما م عاداا بد ناش  از فشااهای امان  بد سیالنت قلیب    ماکنش هاینقامنت دا برابر

 کتک ن  کند.

 سالنت قلب خود زیان آما م عاداا بد ناش  از فشااهای امان ،  ماکنش هایدا برابر  بلدبا نقا

 افزایش دهیم.اا 

     فشااهای امان  خطر برمز یتلد های قلب  اا دمبرابر ن  کننید.تتریناا مازشی ، نراقبید م

 د. نخواب کاف  بد کاهش فشااهای امان  کتک ن  کن

 فاده کنید.برای نقابلد با فشااهای امان  استتوانای  بالقوه خودتان از 

 برای نقابلد با فشااهای امان  م بیرمز بیتیاای هیای قلبی  عرمقی       توانای  بالقوه خودتان از

 استفاده کنید.

  داصد تتا  نرگ های ناش  از بیتاای های قلب  عرمقی  دا جهیان    25نسئول ، آلودگ  هوا

 نیلیون نفر اا ن  گیرد.  7ساالند جان  ماست، 

  اا بد علت بیتاای های قلبی  عرمقی  نی     دا جهان نیلیون نفر  7آلودگ  هوا دا سال جان

 گیرد. 
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  بد علت بیتاای های قلب  عرمق  ناش  از آلودگ  هیوا فیوا    ،نیلیون نفر دا جهان 7ساالند

 ن  کنند. 

 هر یک از نا ن  توانیم بد امش خودنان دا ایجاد یک سیااه سالم تر نشااکت داشتد باشیم. 

  خودنان م هم بد طبیعت کتک کنیم.سالنت قلب با اقداناا پیشگیری از آلودگ  هوا هم بد 

 سالنت قلب، سالنت جانعد 

  سالنت جانعدهتدسالنت قلب ، 

 سالنت هر قلب ، سالنت جانعد 

 نان سالنت جانعد اا تضتین کنیم. با سالنت قلب 

 بد سالنت قلبتان اهتیت دهید. 

 جانعد  سالنت  قلب ها، ضانن سالنت 

 کلید زندگ  سالم است ،قلب سالم      

 

 

 


