
))به فكر سالمت قلب خود باشيد((

 به مناسبت روز جهاني قلب

بررسي سير بيماريها از گذشته تا كنون بيانگر اين مطلب است كه بسياري از جوامع گذر از يك مقطع
اين مقطع حساس جايگزين شدن بيماريهاي غيرواگير به جاي. حساس بهداشتي را تجربه كرده اند

در واقع امروزه بيماريهاي واگير نظير وبا،. اولين مشكل سالمتي بشر مي باشدبيماريهاي واگير به عنوان 
و  علت اصلي مرگ انسانها در جهان نيستند بلكه عنوان نخستين علت مرگ در دنيا متعلق به ... طاعون

بيماريهاي غيرواگير مي باشد بطوريكه بيماريهاي قلبي عروقي كه گسترده ترين بيماريهاي غيرواگير 
و كشور ما محسوب مي شوندهست و مير در جهان مطالعات نشان داده اند ساالنه. ند اولين عامل مرگ

.ميليون از مرگ ها ناشي از اين بيماريهاست3/17حدود 

به7، 2000به دليل اهميت اين بيماريها در سالمت افراد جامعه، اتحاديه جهاني قلب در سال مهر ماه را
گذاري نمود تا در اين روز بوسيله تالش هاي جهاني، فرصتي عمومي براي عنوان روز جهاني قلب نام

و دوستدار سالمت. مقابله با اين بيماريها بوجود آيد امسال تاكيد اين اتحاديه به ايجاد محيط هاي سالم
درباره مسائلي كه به گونه) خانه،محل بازي،محل كار(قلب است بطوريكه هرفردي بتواند در هر مكاني

ب .ه تندرستي مربوط مي شوند گزينه هايي را انتخاب نمايد كه سالمت قلب وي را به خطر نيندازداي
و آب پز نيز داشته باشند تا افراد بتوانند به جاي مثال غذاخوريها در فهرست غذاهاي خود، غذاهاي بخارپز

است هر فرد تغييراتي براي انجام چنين اقداماتي الزم. فست فودها، غذاهاي بخارپز را انتخاب نمايند
و كارخود ايجاد كند زماني كه عموم مردم اين تغييرات به ظاهر. هرچند كوچك در محيط زندگي، بازي

و جهاني دوستدار سالمت قلب  ناچيز را در محيط هاي پيرامون خود ايجاد نمايند ما جامعه، كشور
.خواهيم داشت

 توصيه هايي براي داشتن قلب سالم

پز.غذاها را به صورت آب پز يا بخارپز تهيه نماييد: يي مناسبرعايت رژيم غذا-1 و براي پخت
تا جايي كه امكان دارد از سرخ كردن مواد. غذاها از روغن هاي مايع گياهي استفاده نماييد

غذاهايي. غذايي بپرهيزيد اما در صورت لزوم از روغن هاي مخصوص سرخ كردن استفاده كنيد
و به جاي. نمك كمي بكار رفته است را براي خوردن انتخاب كنيد كه در تهيه آنها چربي

و سبزي هاي تازه استفاده كنيد و شيرين از ميوه ها و. مصرف خوراكيهاي پرچرب گوشت مرغ



و. ماهي را جايگزين گوشت قرمز نماييد و نان هاي سبوسدار مثل نان بربري لبنيات كم چرب
از براي طعم دار كردن. را مصرف كنيد سنگك و سس هاي چرب غذا يا ساالد به جاي نمك

و سبزيجات معطر استفاده نماييد .آبليمو،آبغوره، روغن زيتون
زماني را براي ترك سيگار. همواره زندگي عاري از دخانيات را انتخاب نماييد: دوري از دخانيات-2

و در اسرع وقت نسبت به اين كار اقدام كنيد سي. در نظر بگيريد گار، براي خود يا به جاي خريد
و. اعضاي خانواده تان هديه بخريد چنانچه در طي روز تمايل به مصرف سيگار پيدا كرديد ميوه

.از ورزش كردن غافل نشويد. براي خود تفريحات سالم پيدا كنيد. سبزي تازه يا آب بخوريد
به. ده طي كنيدبراي انجام كارهاي خارج از منزل سعي كنيد مسافتي را پيا: فعاليت بدنيانجام-3

در30حداقل. جاي اتومبيل از دوچرخه استفاده نماييد روز از هفته5دقيقه ورزش با شدت متوسط
و يكباره هم ورزش كردن. انجام دهيد در هر جلسه ورزشي يكباره شروع به ورزش كردن نكنيد

ك: مرحله باشد3را متوقف نكنيد بلكه جلسات ورزشي بايد همواره شامل  ردن، مرحله مرحله گرم
و مرحله سرد كردن انجام حركات ورزشي نبايد آهسته باشد بلكه. فعاليت هاي اصلي ورزشي

بايد با شدت متوسط انجام شود يعني شخص در حالي كه ورزش مي كند ضمن نفس نفس زدن 
از. بتواند صحبت كند سال است قبل از برنامه ريزي45فراموش نكنيد چنانچه سن شما بيشتر

.ورزش كردن حتما با پزشك مشورت نماييدبراي 
استرس ها يا فشارهاي رواني بخش جدايي ناپذير زندگي روزمره: كنترل استرس يا فشار رواني-4

بايمدر انبوهي از موقعيت هاي استرس زا قرار دارما است بطوريكه همه كه ناچار به رويارويي
د آمدن فشاررواني در شما مي شود را عواملي كه باعث بوجو بنابراين الزم است. آنها هستيم

و با آنها مقابله كنيد براي انجام كارهاي خود برنامه ريزي كنيد فراموش نكنيد. شناسايي نماييد
و استراحت كردن اختصاص دهيد. عويق نيندازيدتو آنها را به  از ورزشو زماني را به تفريح

.كردن غافل نشويد
قن: اطالع از وضعيت سالمتي-5 و وزن خود را بدانيدمقدار به. دخون، فشارخون چنانچه مبتال

همواره با رعايت. باال يا ديابت هستيد تحت نظر پزشك، بيماري خود را كنترل كنيدفشارخون 
و با مراجعه به پزشك  و ورزش كردن، وزن مطلوب خود را داشته باشيد رژيم غذايي مناسب

.يدبراي تعيين وضعيت سالمتي قلب خود اقدام نماي
 گروه غيرواگير معاونت بهداشتي


