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 1399روز جهانی قلب 
 

   مراقبت کنید  از سالمت قلب با تمام وجود
یکی از اعضایی که در بدن ما وجود دارد و معنی واقعی زنده بودن است، قلب ماست. بطوری که حتی افرادی که دچاار مار           

مغزی می شوند، هنوز زنده هستند. لذا مراقبت از قلب حیاتی ترین اقدام است. در حال حاضر بیماری قلبی عروقی اولین علت مر  

%  31میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت می کنناد کاه    17.9ت. ساالنه، در دنیا و همچنین در کشور اس

کل مر   های جهانی و نیمی از مر  های ناشی از بیماری های غیرواگیر است. اکثریت این مر  ها ناشی از بیماری کرونار قلاب   

مغزی شامل فشارخون، کلساترول و قناد خاون بااال، م ار       یا سکته مغزی است. عوامل خطر اصلی بیماری قلبی عروقی و سکته 

 دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم ، چاقی و آلودگی هوا هستند.

برگزاری روز جهانی قلب نقش بسیار مهمی در تغییر این عوامل خطر دارد. این روز بزرگترین اقدام در جهت افزایش آگاهی جهاانی  

، به سرعت رشد کارده و مشاارکت و حمایات جهاانی ع یمای را      1999زمان طرح آن از سال برای بیماری قلبی عروقی است و از 

 تجربه کرده است.

این یک فرصت جهانی است که افراد می توانند برای ارتقای آگاهی عمومی و تشویق افراد، خانواده ها، جوامع و دولت ها برای اقدام 

ر فردی در کاهش مر  های زودرس و بار ناشی از بیماری های قلبی عروقای  فوری علیه بیماری های قلبی عروقی استفاده کنند. ه

 و ارتقای سالمت قلب و زندگی طوالنی تر و با کیفیت بهتر نقش دارد.

هر سال مراسم روز جهانی قلب در سراسر دنیا برای برجسته کردن اقداماتی که افراد می توانند برای پیشاییری و کنتارل بیمااری    

عهده گیرند، برگزار می شود. هر سال این مناسبت یک موضوع مختلف دارد، که مسائل کلیدی و عناوین مارتب  باا   قلبی عروقی بر 

 سالمت قلب را منعکس می کند و مناسبت های گوناگون و فعالیت های مختلفی مرتب  با سالمت قلب سازماندهی می شود.

عالیت هایی مانند گفتیوهای عمومی، کنسرتها و وقایع ورزشی برگزار مای  دولت ها و سازمان های غیردولتی این روز را با برگزاری ف

 کنند و ترویج می دهند. هر سال افراد بیشتری در این مناسبت ها شرکت می کنند که حمایت آن ها از این روز را نشان می دهد.

ی فعالیت های ارتقای سالمت، پیشاییری  هر سال کانون توجه و موضوع این روز در چارچوب اهدا  اولیه عوض می شود و به برپای

از بیماری و کنترل در سطح جامعه کمک می کند. در نهایت این فعالیت ها باید در ن ام سالمت برای تضمین تداوم و پایاداری آن  

یش باار  ادغام شوند. محی  برای مداخالت جامعه باید توسعه یابد و هماهنیی مجدد مهمی در خدمات بهداشتی برای پاسخ به افازا 

 بیماری های قلبی عروقی در سطح جهانی انجام شود. 

، بیماران قلبی عروقی با تهدید دولبه مواجه خواهند شد. نه تنها در معرض اباتالی ناوع شادیدتر    19در زمان بحران بیماری کووید 

خوداری کنناد. ایان مسا له    ویروس و عوارض وخیم تر هستند، بلکه ممکن است به علت ترس، از دریافت مراقبت بموقع قلب خود 

 اهمیت اقدامات امسال در خ وص بیماری قلبی عروقی را دو چندان می کند.

 م( برگزار می شود. 2020سپتامبر 29)م اد  با 1399مهر 8 سه شنبهامسال این روز در روز 

 و  »  «Use Heart to Beat Cardiovascular disease «از سالمت قلب مراقبت کنید  با تمام وجود »آن  شعار

 عنوان شده است.  «کنید مراقبتسالمت قلب خود، خانواده و جامعه  از و همدلی اثرگذاربا تدبیر،  »پیام اصلی آن

سالمت قلب خود را حفظ   افراد بدانند چیونه می توانند با انتخاب شیوه زندگی سالم و چند تغییر سادههد  این روز این است که 

و همدلی( برای انتخاب های بهتر، برای گوش دادن به قلبشان، برای جامعه، افرادی کاه دوستشاان    اثرگذاراز قلب)با تدبیر، و کنند 

   دارند و خودشان، برای تشکر از کارکنان بهداشتی درمانی و برای مشارکت استفاده کنند.

 هایی است که باید در طول سال ادامه یابد. این روز در واقع شروع برنامه و فعالیت
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 1399روز جهانی قلب 
 کنید تالشدارید و خودتان  انفرادی که دوستشابرای جامعه،  "اقلب

مراقبت  بهداشتی، ن ام هاینان کارکسبب توجه بیشتر به حرفه  19زندگی می کنیم. پاندمی کووید ای ما در یک دوران بی سابقه 

 است. شده -افراد آسیب پذیر در جامعهبرای برای سالمت خود و –ما ردی فو مس ولیت  یسالمت مل

، اما می دانیم کهه مراقبهت از   بخشی از خدمات را در بر می گیرددرآینده چه  19همه گیری جهانی کووید ما نمیدانیم 

 قلب مان همین االن مهمتر از هر زمان دیگری است.

و  م ر  دخانیات، دیابت، فشارخون بااال ( اولین علت مر  در سیاره ما است و علت های زیادی دارد: از CVD)بیماری قلبی عروقی

 و شرای  نادر و غفلت شده مانند بیماری شاگاس و آمیلوئید قلبی. تا آلودگی هواچاقی، 

 اباتالی ناوع شادید   خطار  در معارض   بیشاتر ، بیماران قلبی عروقی با تهدید دولبه مواجه خواهند شد. نه تنهاا   19در زمان کووید 

 خودداری کنند. ،قلب خودبه علت ترس از این بیماری از پیییری و دریافت خدمات مراقبت از ، بلکه ممکن است  ویروس هستند

به مباارزه باا بیمارای قلبای عروقای       "قلبا از دنیا میخواهد کهاین پویش ، امسال (2020سپتامبر 29 مهر)م اد  با 8 بنابر این در

 :بپردازیم

 از قلب در باره استفاده از موارد زیر است: استفاده

 خوداستفاده از مغز و فکر و تدبیر 

         برای درک اینکه چه چیزی سبب زندگی با سالمت قلب می شود و اقدام بار مبناای آن داناش، تغییار فتاار خاود بارای

 کیفیت زندگی بهتر در حال و آینده.

  بیماری قلبی عروقی فکر کنید و بر مبنای آن رفتاار خاود را بارای ارتقاای کیفیات      در خ وص عوامل خطر ایجاد کننده

 زندگی در حال و آینده تغییر دهید.

 خود  و اعتبار و تاثیرنفوذ استفاده از 

 .به عنوان فردی که نمونه ای برای افرادی که دوستشان دارید باشید 

 که تغییرات مثبت برای ساالمت قلاب خودشاان ایجااد     خود ن به عنوان کارکنان بهداشتی حرفه ای برای کمک به بیمارا

 .دنکن

    .به عنوان یک کارفرما برای سرمایه گذاری در سالمت قلب کارکنان خود 

 که به سالمت قلب اجتماعی بهتر ، مانند مالیاات بار شاکر،     باشید به عنوان یک دولت برای اجرای سیاست ها و ابتکاراتی

 کاهش آلودگی هوا هدایت می کند.ممنوعیت های م ر  دخانیات و 

  باشید. ،برای افرادی که دوستشان داریددر مقام یک فرد با سالمت قلب الیویی 

  دنتغییرات مثبت برای سالمت قلب خودشان ایجاد کنخود کمک کنید تا به بیماران در مقام یک کارمند بهداشتی. 

 کنید.یک کارفرما برای سالمت قلب کارکنان خود سرمایه گذاری  در مقام 

 و همدلی خود رحم و شفقتاستفاده از 

    نیاه به اطرا  خود و اقدامات از راه هایی که  از آسیب پذیرترین افراد جامعه حمایت می کند: افراد با شرای  زمیناه سااز

 قرار دهد. 19در زمان کووید  مرتب  با قلب که ممکن است آن ها را در معرض خطر بیشتری
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    به اطرا  خود نیاه کنید و از راه هایی اقدام کنید که  از آسیب پذیرترین افراد جامعه حمایت می کند: این افاراد کساانی

، آن ها را در معارض  19هستند با شرای  زمینه ساز مرتب  با بیماری قلبی که ممکن است در زمان بحران بیماری کووید

 رار دهد.خطر بیشتری ق

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شمسی( 1399)2020روز جهانی قلب 

 پیشگیری از حمله قلبی و سکته مغزی

کاه  –این بیماری ها  عوامل خطر% کل مر  های جهان را می گیرد.  31میلیون نفر یعنی  17.9بیماری قلبی عروقی ساالنه جان 

دخانیات، رژیام غاذایی ناساالم، کام تحرکای، و م ار        م ر   -در ابتدا به شکل حمله های قلبی و سکته مغزی ت اهر می کنند

خطرات تخریب کننده د خون باال و اضافه وزن و چاقی ، و افراد به شکل فشارخون باال، قن به نوبه خود در ند کهبیرویه الکل می باش

اولاین عامال   و یرواگیر بیماری قلبی عروقی از جمله سکته های مغزی مس ول نیمی از بیماری های غ ند.نسالمت قلب ت اهر می ک

 کشنده جهان هستند.

برای گسترش آگاهی در خ وص پیشییری از بیمااری قلبای عروقای و ساکته مغازی        جهانی روز جهانی قلب بخشی از یک پویش

 .بنا نهاد سپتامبر 29بین المللی ساالنه  در  پویش یکبه عنوان است. فدراسیون جهانی قلب این روز را 

. این ایده بارای  م پیشنهاد دادند1999برگزاری روز جهانی قلب را در سال همراه با سازمان جهانی بهداشت فدراسیون جهانی قلب 

 یشنهاد شده بود.م پ1997-1999وس  رئیس فدراسیون در سال این واقعه ت

 ساپتامبر ساال    24ر ادامه داشت . اولین جشن د م 2011سال  اما تا، در اصل  این روز در آخرین یکشنبه سپتامبر طرح شده بود 

 برگزار شد. م2000
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سازمان جهانی بهداشت برای کاهش مر  بیماری های غیرواگیر  تا . جهانی حمایت می کند مناسبتفدراسیون جهانی قلب از این 

 تعیین کرده است.را %  25کاهش مر  های زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی تا هد  ، م 2025سال 

 جهانی قلبهدف از تعیین روز 

افرادی که دچار مر  مغزی حتی  بطوری که یکی از اعضایی که در بدن ما وجود دارد و معنی واقعی زنده بودن است ، قلب ماست.

 می شوند، هنوز زنده هستند.

علات   در سراسار دنیاا باه   سااالنه  میلیون نفر 17.9 "اصلی مر  در دنیا هستند و  تقریبابیماری قلبی عروقی عامل  در حال حاضر

 .. اکثریت این مر  ها ناشی از بیماری کرونر قلب یا سکته مغزی  بوده است می کنندبیماری قلبی عروقی فوت 

 عوامل خطر هدایت کننده به بیماری قلبی و سکته مغزی شامل:

 فشارخون باال، کلسترول و قند خون باال 

 م ر  دخانیات 

 رژیم غذایی ناسالم 

 چاقی 

مهمی در تغییر این عوامل خطر دارد. این یک پلت فرم جهانی قاطع است که افراد می توانناد  بسیار ش روز جهانی قلب نقبرگزاری 

هر فرد قادرت کااهش   فوری استفاده کنند. با همدییر، برای افزایش آگاهی و تشویق افراد، خانواده ها، جوامع و دولت ها برای اقدام 

برای زنادگی طاوالنی تار، بهتار و      ی دنیاجاکبه مردم در هر  که، وقی را داردهای قلبی عر بیماریناشی از مر  های زودرس و بار 

 کند.می  سالمت قلب کمک 

جهانی فدراسیون جهانی قلب برای بیماری قلبی عروقی است. از زماان طارح آن، باه     رسانی آگاهیروز جهانی قلب بزرگترین بنیان 

 کرده است. ی را تجربهجهانی ع یمسرعت رشد کرده و مشارکت و حمایت 

 

 روز جهانی قلب گرامیداشت

ری ابارای پیشاییری و کنتارل بیما    می توانند دنیا برای برجسته کردن اقداماتی که افراد سراسر  هرسال مراسم روز جهانی قلب در

مای  گوناگون و فعالیت های مختلف مرتب  با سالمت قلاب ساازماندهی   مناسبت های برگزار می شود.  ،قلبی عروقی بر عهده گیرند

 مختلف دارد، که مسائل کلیدی و عناوین مرتب  با سالمت قلب را منعکس می کند. موضوعیک  این مناسبتسال  . هرشود

و مای کنناد   برگزار  ع ورزشیدولت ها و سازمان های غیردولتی این روز را با فعالیت هایی مانند گفتیوهای عمومی، کنسرتها، و وقای

 شرکت می کنند که حمایت آن ها از این روز را نشان می دهد.مناسبت ها ترویج می دهند. هر سال افراد بیشتری در این 

کشور سازماندهی می کند. آن ها شاامل معایناات و چاک آ      100رسانی را در بیش از  مناسبت های اطالعبه هر حال فدراسیون 

اجتماعی، نماایش   یروم هاو، گفتیوهای عمومی و فآمادگی جسمانی(شامل پیاده روی، مسابقات دو و )یع ورزشیهای سالمتی، وقا

 ها، کنسرت ها و نمایشیاه ها هستند.

ن بهداشتی درمانی، انجمن های پزشکی، سیاستیذاران، بیماران، سازمان ها و سایر افاراد ساالم را   به عالوه این که فدراسیون کارکنا

 .تشویق می کندو سکته های مغزی  عروقی ی قلبیرااز بیم افزایش آگاهیاین پویش برای برای مشارکت فعال در 

 :آن  موضوعمهر( برگزار می شود.  8سپتامبر)م اد  با 29 امسال این روز در روز سه شنبه

   »  «Use Heart to Beat Cardiovascular disease «کنید با تمام وجود از سالمت قلب مراقبت » شعار:

 کنید. مراقبتسالمت قلب خود، خانواده و جامعه و همدلی از  اثرگذاربا تدبیر،  :پیام اصلی
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برپایی فعالیت های ارتقای سالمت، پیشییری از بیماری و کنترل  به کانون توجه هر سال در چارچوب اهدا  اولیه عوض می شود و

سالمت برای تضمین تداوم و پایداری آن ادغام شوند. محای   در نهایت این فعالیت ها باید در ن ام  کمک می کند. در سطح جامعه

بار بیمااری هاای قلبای     افزایشه توسعه یابد و هماهنیی مجدد مهمی در خدمات بهداشتی برای پاسخ ب برای مداخالت جامعه باید

 شود. انجام عروقی در سطح جهانی 

 

 پیام 

  «با تمام وجود از سالمت قلب مراقبت کنید »

 .کنید تالش برای مبارزه با بیماری قلبی عروقی  "قلبا 

 .استفاده کنید برای مبارزه با  از   

 .با تمام وجود به مبارزه با بیماری قلبی عروقی بپردازید 

 .برای سالمت قلب کوشش کنید "قلبا 

 .بهترین راه های مبارزه با بیماری قلبی عروقی را انتخاب کنید "قلبا 

 .انتخاب های بهتری برای سالمت قلب خود داشته باشید "قلبا 

 و همدلی انتخاب های بهتری برای سالمت قلب داشته باشید. اثرگذاربا تدبیر،  

 دهید.با تمام وجود به صدای قلبتان گوش  

 .برای گوش دادن به صدای قلبتان کوشش کنید"قلبا 

 و همدلی به صدای قلبتان گوش دهید. اثرگذاربا تدبیر،  

 مدبرانه به صدای قلبتان گوش دهید. 

 و همدلی به صدای قلبتان گوش دهید. یبا تدبیر، اثربخش 

 د و خودتان اقدام کنید.و همدلی برای سالمت قلب جامعه، افرادی که دوستشان داری یبا تدبیر، اثربخش 

 با تمام وجود برای سالمت قلب جامعه، افرادی که دوستشان دارید و خودتان مبارزه کنید. 

 .برای سالمت قلب جامعه، افرادی که دوستشان دارید و خودتان تالش کنید "قلبا 

 د.از زحمات کارکنان بهداشتی درمانی در زمینه سالمت قلب تشکرکنی "قلبا 

 .از زحمات کارکنان بهداشتی درمانی در زمینه سالمت قلب تشکرکنیدبا تمام وجود  

 با همدلی از کارکنان بهداشتی حرفه ای تشکر کنید. 

 .مشارکت کنیدجامعه، افرادی که دوستشان دارید و خودتان برای مراقبت از سالمت قلب  "قلبا 

 .برای مبارزه با بیماری قلبی عروقی مشارکت کنید با تمام وجود 

 .تمام وجود برای مبارزه با بیماری قلبی عروقی مشارکت کنیدبا  

 و همیاری در سالمت قلب مشارکت کنید. اثرگذاربا تدبیر،  

 و همدلی برای مشارکت در سالمت قلب خود، خانواده و جامعه تالش کنید. یبا تدبیر، اثربخش 

 ود، خانواده و جامعه تالش کنید.و همدلی برای مقابله با بیماری های قلبی عروقی خ یبا تدبیر، اثربخش 
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 2020روزجهانی قلب   پیام های کلیدی

 یک پیام از فدراسیون جهانی قلب

 علت های زیادی دارد:   و بیماری قلبی عروقی اولین علت مر  در سیاره ما است

 آلودگی هوا.  از م ر  دخانیات تا دیابت، فشارخون باال ، چاقی و

ویروس هساتند ،   ترشدید، بیماران قلبی عروقی با تهدید دولبه مواجه خواهند شد. نه تنها در معرض ابتالی نوع 19در زمان کووید 

 بلکه ممکن است از دریافت مراقبت بموقع قلب خود، ترس داشته باشند.

یر مثبت و همدلی( دعوت می کنیم تاا راه هاایی را   ه از قلب)با تدبیر و تفکر و تاثرا برای استفاد همهامسال در روز جهانی قلب ، ما 

   .پیدا کنند توانایی های شخ یاستفاده از برای 

  م( 2020)1399پیام های روز جهانی قلب 

 با تدبیر از قلب خود مراقبت کنید. 

 خود برای سالمت قلب افراد خانواده استفاده کنید. اثربخشیبه عنوان یک الیوی مناسب از  

 همدلی برای سالمت قلب جامعه تالش کنید.با عطوفت و  

 منطقی، تاثیرگذار و همدل برای پیشییری از بیماری قلبی عروقی در خود ، خانواده و جامعه تالش کنید. 

 کنید.مراقبت سالمت قلب خود ، خانواده و جامعه  ازو عطوفت  یبا تدبیر، اثربخش 

 برای سالمت قلب خود، خانواده و جامعه تالش کنید. همیاریو  یبا تدبیر، اثربخش 

 با فکر، اعتبار و همدلی خود برای پیشییری از بیماری قلبی عروقی در خود ، خانواده و جامعه تالش کنید. 

 و دلسوزی خود به مقابله با بیماری قلبی عروقی در خود، خانواده و جامعه بپردازید. اثرگذاربا تدبیر،  

 بپردازید. تانخودو خانواده ، خود به مقابله با بیماری قلبی عروقی در جامعه همدلیو  بودن وثربا فکر، الیوی م 

 تان مراقبت کنید.خودو خانواده ، جامعهبا تمام وجود از سالمت قلب  

 با تفکر و همدلی و نفوذ خود الیوی موثری برای سالمت قلب خانواده و جامعه باشید. 

 خود، خانواده و جامعه تالش کنید.با همدلی برای سالمت قلب  

 برای سالمت قلب خود، خانواده و جامعه تالش کنید. "مدبرانه، موثر و قلبا 

 و اثر بخش تالش کنید.خود، خانواده و جامعه با تدبیر، همدل برای سالمت قلب  

 با تدبیر، عطوفت و اثربخش به مبارزه با بیماری قلبی عروقی بپردازید. 

 رای مقابله با بیماری قلبی عروقی بکار گیرید.همه توان خود را ب 

 با بیماری قلبی عروقی مقابله کنید. یبا تفکر، همدلی و اثربخش 

 .تالش کنیدبرای سالمت قلب خود، خانواده و جامعه  یبا تفکر، عطوفت و اثربخش 

 مراقب سالمت قلب خود، خانواده و جامعه باشید. "قلبا 

 سالمت قلب برای افراد خانواده و جامعه باشید.گذار با تمام وجود الیوی اثر 

 خود را برای مقابله با بیماری قلبی عروقی بکار گیرید.وجود تمام  

 بیماری قلبی عروقی را شکست دهید. تمام وجودبا  

 برای سالمت قلب خود، خانواده و جامعه گام بردارید. یبا تفکر، همدلی و اثربخش 

 مقابله کنید.با بیماری قلبی عروقی  "قلبا 
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 با تمام توان جسمی و روحی سالمت قلب را حفظ کنید. 

 با تمام وجود به مبارزه با بیماری قلبی عروقی بپردازید. 

 کمک کنید. ،تغییرات مثبت برای سالمت قلبشانبرای ایجاد ه بیماران ببه عنوان کارکنان بهداشتی  

 ه گذاری کنید.ن خود سرمایبه عنوان یک کارفرما برای سالمت قلب کارکنا 

 اجراء کنید.تهیه و می کند، بیشتری کمک که به سالمت قلب اجتماعی  را به عنوان یک دولت سیاست ها و ابتکاراتی 

 

 و همدلی( اثرگذار)با تدبیر، استفاده از قلب هدف

 قلبی عروقی استفاده از قلب برای مبارزه با بیماری هدف مشترک و هدف نهایی                                                 

 بهتر های استفاده از قلب برای انتخاب تاثیرات تغییر زندگی                                                             

 علوم پیشرفتهتوسعه استفاده از قلب برای  پیشرفت و شکاف ها                                                                

 استفاده از قلب برای پیشییری از دیابت بیماری های همراه و شرایط بهداشتی                                

 استفاده از قلب برای ترک دخانیات خطرات بیماری های مهم قلب و عروق                               

 پرستاران     کارکنان بهداشتی و ر از استفاده از قلب برای تشک الهام بخشیدن و تشکر از کارکنان بهداشتی                      

 پله باال رفتناستفاده از قلب برای انجام فعالیت مانند از  بهبود شیوه زندگی

 استفاده از قلب برای تغییرات آب و هوا مسائل جهانی موثر بر روی بیماری قلبی عروقی              

 گفتیوهای چندجانبهاستفاده از قلب برای  لویت های ذینفع                                                    وشرکاء و ا 

استفاده از قلب برای دستیابی به هر چیزی که به مبارزه با بیماری قلبی  فرصت های شما برای خالقیت                                              

 عروقی کمک می کند

 

 

 کنید.تالش سالمت قلب خود، خانواده و جامعه برای   با تمام وجود

 :اقدام   

این چیزی است که از مردم میخواهیم انجام دهند. از قلب در تمام اقدام هایشان استفاده کنند. بطور متفاوت فکر کنند. ت امیمات  

 با این علت مهم درگیر شوند. کمک کنند. انییربییرند. با شجاعت اقدام کنند. به ددرست 

 :ارتباط 

اولین و آخرین نشانه زنادگی اسات. یکای از ماوارد      قلبد. ید و احساس کنیشنوصدای آن را بد یقلب تنها عضوی است که می توان

 .  عمل می کند ،است که با توان بالقوه برای اتحاد ما به عنوان مردم معدودی

 هدف 

پزشاک و  ایان هاد  اولیاه هازاران      بساته اسات و  و تمام انجمن هاای وا مبارزه با بیماری قلبی عروقی هد  نهایی فدراسیون قلب 

کانون توجه کلیدی هر خدمات بهداشتی ملی اسات. روز جهاانی قلاب ابازار     بهداشتی در سراسر دنیا است و یک ان حرفه ای کارکن

 است. هد اصلی ارتباطی برای حمایت از این 

 علت 
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 مر  در سراسر جهان است. اصلی بیماری قلبی عروقی علت 

 

 (عطوفت)با تدبیر، اثربخش و با قلباستفاده از 

 از قلب خود برای انتخاب های بهتر استفاده کنید 

از قلب خود با م ر  رژیم غذایی سالم مراقبت کنید، به دخانیات نه بیویید و به میزان کاافی فعالیات کنیاد. و از راهنماایی هاای      

 پیروی کنید. 19دولت در خ وص کووید 

 جامعه، افرادی که دوستشان دارید و خودتان استفاده کنیداستفاده از قلب خود برای  

انتخاب های بهتر در هر سطحی ، از افراد، خانواده و جامعاه، تاا تماام جمعیات هاا و      -اهمیت مراقبت از یکدییر 19پاندمی کووید 

 است.  را برجسته کردهدولت ها 

 استفاده از قلب خود برای شنیدن صدای قلب خود استفاده کنید 

 تماس بییرید. ن شوید بطور مرتب معاینات دوره ای را انجام میدهید و در صورت نیاز با اورژانسمطم 

 استفاده از قلب برای مشارکت 

  در برنامه های روزانه استفاده از قلب 

 

 ، همدلی( برای خوب خوردن و منطقی آشامیدناثرگذار استفاده از قلب)با تدبیر، 

  را انتخاب کنید.آب یا آبمیوه های شیرین نشده  کاهش دهید بجای آن را شیرینم ر  نوشابه ها و آبمیوه های 

 جاییزین کنید. میوه های تازه به عنوان یک جاییزین  سالم ابرا شیرین مواد غذایی  و سایر شیرینی جات 

 5 در روز  -دنمی توانند تازه، منجمد، کنسروی یاا خشاک شاده باشا    –ک کف دست( میوه و سبزی در روزسهم )حدود ی

 م ر  کنید.

 م ر  نکنید. الکل 

   زیاد را محدود کنید. نمک، شکر و چربیحاوی غذاهای فرآوری شده و بسته بندی شده م ر 

  را در منزل تهیه کنید.غذاهای محل کار یا مدرسه 

 آیا می دانستید؟

بناابراین اگار    اسات. اکثریت مر  ها در افاراد دیاابتی    علتقند خون باال می تواند نشانه بیماری دیابت باشد. بیماری قلبی عروقی 

 بدون تشخیص و درمان باقی بماند می تواند شما را در معرض خطر بیشتری از بیماری قلبی و سکته مغزی قرار دهد.

 اعتبار، همدلی( برای فعالتر بودن استفاده از قلب )با تدبیر، 

  روز در هفته انجام دهید 5متوس  و دقیقه فعالیت بدنی با شدت  30ت میم بییرید حداقل. 

  دقیقه فعالیت بدنی با شدت زیاد در طول هفته انجام دهید 75یا حداقل. 

 به حساب می آیندجزء این فعالیت همه  ه روی، کار در خانه، حرکات موزونبازی کردن، پیاد. 

 یا دوچرخه سواری کنید از پله ها باال بروید، بجای رانندگی پیاده روی کنید-هر روز بیشتر فعال باشید. 

 آیا میدانستید؟

های    "چاون معماوال   ،وش نامیده می شودی عروقی  است و به عنوان قاتل خامفشارخون باال یکی از عوامل خطر اصلی بیماری قلب

 و بسیاری از افراد متوجه ابتال به این بیماری نمی شوند.عالئم هشدار دهنده ای ندارد 

 ، همدلی( برای نه گفتن به مصرف دخانیاتاثر گذاراستفاده از قلب )با تدبیر،  
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  ی است که برای بهبود سالمت قلب انجام می دهید.کاراین بهترین 

  کاهش می یابد. یاساسبطور  از ترک دخانیات، خطر بیماری عروق کرونر قلب بعد سال 2طی 

  افراد غیر سییاری میرسدخطر بیماری قلبی عروقی به میزان خطر در بعد از ترک دخانیات، سال  15طی. 

 .مواجهه با دود دست دوم دخانیات نیز یک علت بیماری قلبی عروقی در افراد غیرسییاری است 

 آیا می دانستید؟

ان بهداشتی درمانی مراجعه کنید و از آنها بخواهید کلسترول خاون و  نمیلیون مر  در سال است، لذا به کارک 4کلسترول همراه با 

هنماایی  اردر خ وص خطر قلبی عروقی شما را  قادر خواهند بود سپس آن هاند. نوده بدنی شما را اندازه گیری کنیز وزن و نمایه ت

 در نتیجه می توانید اقداماتی برای بهبود سالمت قلب خود انجام دهید.و کنند 

 

 به معنی دوست داشتن است؟)با تدبیر،اعتبار، همدلی( آیا استفاده از قلب 

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

 .داردبیشتری نیز 

 

 

 آیا میدانستید:
 بیماری قلبی عروقی بزرگترین قاتل دنیاست. 

 است. میلیون مرگ در سال ناشی از بیماری قلبی عروقی 9/17 

 .سال  به علت بیماری قلبی عروقی فوت می کنند 70تا  30نفر  10یک نفر از هر  

 .% تمام مرگ ها ناشی از بیماری قلبی عروقی است 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میلیون نفر 9/17

 هرساله به علت

بیماری های قلبی عروقی 

 فوت می کنند
 کل مرگ های%  31که شامل 

 جهان است

 

 

 

پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  
 معاونت بهداشت

 دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر
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 گروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر

           

 خطر بیماری قلبی عروقی 

 از طریق اقدامات زیر کاهش می یابد

سالمرژیم غذایی   عدم مصرف دخانیات 

 فعالیت بدنی اجتناب از مصرف الکل

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 معاونت بهداشت

 دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر
 

 

 


