
 
    مصرر ن شابررها   رره ی ه  میررا   رره

بجای  ن  ن  اای ن     بی ین را قطع کنید ی

 شیران نشده را انتخی  کنید.طبیعی میوه هی  

 از جمله میوه هی و  )بی ینی را  اه سهی  مااد

 جهیگزین کنید،   (سبزاجیت

   سهم میا  یره سریز     5سعی کنیاد رر روز

خ زره ، کنسرو  می توانند تیزه، ا)مص ن کنید

 ای خشک شده بیشند(

 .الکل مص ن شکنید 

   غذا ه  ف هیر  بد  ی اسره   سعی کنیاد

 ا  را که اغلب حیو  نمک، قناد و اند  بد  

  محدید کنید .چربی هستند را 

 را خادتهن تهی  مدرسه و محل کیرتی   شه هر

 کنید.

 هیه میداشسهید؟
مای تواناد راب بار بیمایر  رایباد بیشاد.        بیال  قند خو 

مبتال باه  بیمیر  قلبی عروقی سبب مرگ اکثراد بیمیرا  
شور بنیبراان اگر بیمیر  رایبد بدو  تشخیص  می رایبد

می تواند شمی را رر معرض خطر بیقی بمیند و ررمی  نشور 
                                                                                                     بیشتر بیمیر  قلبی و سکته مغز  قرار رهد.

                                                            

 
   بی شدت فعهلیت ادشی  دقیق  03حداقل برا

 و ای اهر در  فه   5متوسط  

  ک  در  زایرفعیلید بی شدت  دقیق  55حداقل

 هدف گذار  کنید. طال  فه  تازیع باد،
 

 هیه می داشسهید؟

اکی از عوامل خطار الالی بیمایر     فشیرخو  بیال 
به ن  قیتل خیموش می گواند و قلبی عروقی اسد.

هیچ نشینه ای عالمد هشدار رهناده   "چو  معموال
فشایرخو    نمیدانند کاه ا  ندارر و بسییر  از افرار 

 .بیال رارند

  ، حرکایت ماوزو   بیز ، پییره رو ، خینه رار- 
 زء اان فعیلید هی محسو جاان فعیلید هی همه 

 می شوند.
 از پله بیال بروااد، بجای     -هر روز فعیب تر بیشید

 رانندگی پییره رو  ای روچرخه سوار  کنید.
   رر ااان   -کنیاد  ورزشبی افرار خینواره ای روستی

شرااط انگیزه بیشتر  خواهید راشد و اان مفرح 
 تر اسد.

 ز اک نرم افزار ورزشی ای از اک قدم شمیر برا ا 
 پیشرفد خورتی  استفیره کنید. پیگیر 

 

 
  که شمی بارا  بهباور    تنهی اقدام  خو  اسداان

 سالمد قلب خور انجیم می رهید.

  سیب بعد از ترک مصرف رخینیایت. خطار    2طی
کرونر قلب بطور اسیسای کایه    بیمیر  عروق 

 می ایبد.

 51     سیب بعد از ترک مصارف رخینیایت ، خطار
بیمیر  قلبی عروقی به میزا  افرار غیر سیگیر  

 میرسد.
    رر معرض رور رسد روم رخینییت قارار گارفتن

نیااز علتاای باارا  بیماایر  قلباای رر افاارار غیاار  
 سیگیر  اسد.

 بی ترک مصرف رخینییت)ای عادم شارو     بنیبراان
ه تنهی ساالمتی قلاب خاور بلکاه     نمصرف( شمی 

 می بخشید بهبورسالمتی اطرافیی  خور را هم 
     ،اگر برا  ترک مصرف رخینیایت مشاکل رارااد

و مراکز  که خدمیت ترک بدنبیب راهنمیای فنی 
 .بیشیدرخینییت ارائه می رهند، 

 

..ا ا  قلب من، ا ا  قلرب  یک قال سهد .

 ، ا ا  قلب  م  مهتا
 

 <دهید قول>
 اشیدب تر فعال

 <دهید قول>
 سالم بخورید و عاقالنه بنوشید

 <دهید قول>
  به مصرف دخانیات نه بگویید



 هیه می داشسهید؟
، لذا می شور؟رر سیب  نفر میلیو   4کلستروب خو  بیال بیعث مرگ 

به کیرکنی  بهداشتی ررمینی مراجعه کنیاد و از ن  های تضی ای کنیاد     
و نیز وز  و نمیاه توره بدنی شامی  فشیرخو  ، کلستروب و قند خو  

رر را اندازه گیر  و احتمیب خطر قلبی عروقی شمیر را محیسبه کنند. 
می توانند بر اسیس میزا  خطر قلبی عروقی شمی  اان لورت ن  هی

را راهنمیای کنند و شمی هم می توانیاد بارا  اهیاور بخشاید  باه      
 برنیمه راز  کنید.  سالمد قلب خور 

 ا ا  قلب  م  مه

میلیو  نفر به علد بیمیر  قلبی عروقی،  5.71هر سیب ، 
می کنند، امروزه  مغز  فوت  سکته هی  قلبی و از جمله 
اولین علد مرگ رر رنیی اسد و انتظیر می رور بیمیر  اان 

 میلیو  نفر برسد. 20به  2202تی سیب 
 فعلی به همین منواب اراماه ایباد.   و عیدلزومی ندارر امی 

می توانیم باه مادت   بی ااجیر چند تغییر کوچک رر زندگی، 
یم. کنسیلم تر زندگی  یبهتر ، بی قلب طوالنی تر و بی کیفید

االن من چ  کهر  می تااشم "، پس به خور بگاوایم  
  مرر اشجره  اررد م ترره از قلرب خرراد  ی قلررب   

 "مااظیت کنم؟ یهشماط اف
ی اسد که اک ، فرلتی برا  شم بنیبراان روز جهینی قلب

  .قوب بدهید ..
که غذاهی  سیلم تار بززااد و مصارف کنیاد ،      قوب بدهید

فعیلید و تمرانیت بیشتر  انجیم رهید و کورکای  خاور را   
تشواق کنید که فعیب تر بیشند، به رخینییت نه بگواند و به 
کسینی که روستشی  راراد بارا  تارک رخینیایت کماک     

 کنید.
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

قال سهد   کی  قلیههن  ا ا  سالمت

 ا  خادتهن اد ید.

خراد    ا  قالی ک  ا ا  سالمت قلب 

 دادید، یفه کنید.

My Heart, 
Your Heart 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 جمهار  اسالمی ای ان

 درمهن ی همازش پزبکی یزارت اهدابت،

 ایمهر   ه  غی یاگی  مدی یتفه  ، دمعهیشت اهدابت

 یع یق یقلیپیشگی   از ایمهر   ه    گ ی

 ریز جههشی قلب
 

 

 م پیمهن ا ا  

 سالمت قلب
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