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 بِ. است داضتِ چطوگیری افسایص دًیا در ػرٍقی ٍ قلبی بیواراى هیر ٍ هرگ آهار اخیر یّادر سال             

 دست از را خَد جاى قلبی ایھدًیا، بخاطر ػارضِ  در ًفر هیلیَى ٧١٫٧ ساالًِ قلب، جْاًی فذراسیَى گسارش

 پیص از بیص را قلبی ػَارؼ برٍز از پیطگیری ّای راُ خػَظ در رساًی اطالع ّویتا هسالِ ایي. ٌّذد هی

. رًٍذ هی ضوار بِ ایراى در هیر ٍ هرگ ػلل تریي ضایغ از یکی ػرٍقی ٍ قلبی ّای بیواری. کٌذ هی ًوایاى

 .اًذ ضذُ ضٌاختِ قلبی ّادرغذ ػلل فَت جَاًاى در ایراى، بیواری  ۴٠ بِ ًسدیک

ّای قلبی، اطالع رساًی هٌاسب  ریسی برای پیطگیری از برٍز بیواری بِ هٌظَر برًاهِدر ّویي راستا ٍ           

هقابلِ با ایي ّا ٍ هردم بِ فکر  ّای قلبی، دٍلت بِ افراد جاهؼِ ٍ هبارزُ ّوِ جاًبِ با ػَاهل خطرساز بیواری

الوللی  ضٌاسی ٍ اًجوي بیي الوللی قلب ّا افتادًذ. از جولِ ًْادّای هردهی هاًٌذ فذراسیَى بیي بیواری

ّای قلبی  هیالدی تاسیس گردیذ کِ هسٍَلیت آى پیطگیری ٍ کٌترل بیواری ٧7١1ضٌاساى، در سال  قلب

فدراسیَى جْاًی قلة ،  ٧771ْا رسوا از سال با ادغام ایي دٍ اًجوي با یکذیگر ٍ تغییر ًام آً .ػرٍقی بَد

کٌی  تَاًٌذ بِ ریطِ فذراسیَى جْاًی قلب با ایي ًگرش کِ توام کطَرّای ػضَ ایي فذراسیَى هی .تطکیل ضذ

هاُ سپتاهبر ّر  97ّای قلبی ػرٍقی کوک کٌٌذ، با ّوکاری سازهاى بْذاضت جْاًی  گیری جْاًی بیواری ّوِ

 .شَد ّرسالِ تا شعاری هتفاٍت ایي رٍز گراهی داشتِ هیی قلب تؼییي کرد ٍ سال را بِ ػٌَاى رٍز جْاً

   تؼییي ضذُ است ٍ ضؼار آى  ( 2018سپتاهثر  29) 1397هْرهاُ  7در تارید رٍز جْاًی قلب اهسال      

“MY HEART ,YOUR HEART “  ّن پیواى  "با تَجِ بِ فرٌّگ کطَر ها ضؼار اهسال است که

یک قَل سادُ ....ترای سالهت قلة هي ، قلة  "ٍ پیام آى  "ترای سالهت قلة 

 عٌَاى شدُ است .  "تَ ٍ قلة ّوِ ها 
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 عَاهل هَثر در ترٍز تیواریْای قلثی

ضًَذ ٍ ًذاضتي ػالهت، دلیل بر سالهت قلب ًیست.  قلبی در بسیاری از هَارد دیر ظاّر هیّای  ػالئن بیواری

پسضکاى هؼتقذًذ،  .کٌٌذ اٍلیي گام برای داضتي یک قلب سالن، ضٌاخت ػَاهل خطری است کِ قلب را تْذیذ هی

رزا را داضتِ باضیذ، بِ در خَى ضوا باالتر باضذ ٍ تؼذاد بیطتری از ػَاهل خط LDL ّر چِ هیساى کلسترٍل بذ یا

ّواى اًذازُ در هؼرؼ خطر بیطتری برای ابتال بِ بیواری ّای قلبی قرار داریذ. افرادی کِ قبال هبتال بِ بیواری 

 .قلبی بَدُ اًذ، در هؼرؼ خطر بیطتری برای ٍقَع یک حولِ قلبی هجذد ّستٌذ

 :عَاهل ذطرزای اصلی در تیواری ّای قلثی عثارتٌد از

 سیگاراستعوال  *

 فشار ذَى تاال *

 (رهیلی گرم در دسی لیت 40کوتر از  HDL (هیساى کن کلسترٍل ذَب یا *

 ّای قلثی زٍدرس ساتقِ ذاًَادگی تیواری *

 در زًاى سال یا تیشتر 55ٍ سي  در هرداى سال 45تاالی سي  *

داضتِ باضین کِ ایي ػَاهل ًیس اگرچِ چاقی ٍ ًذاضتي فؼالیت بذًی در فْرست باال ًیاهذُ است، ٍلی بایذ تَجِ 

ّای قلبی  در برٍز بیواری ّای قلبی هَثر ّستٌذ. برای آى کِ هطخع ضَد تا چِ اًذازُ در هؼرؼ خطر بیواری

 .قرار داریذ، بایذ بِ پسضک هراجؼِ کٌیذ

 
 .ارًذ، احتوال برٍز بیواری قلبی را تطذیذ هی کٌٌذد رتّیذاهػرف بیص از اًذارُ هَادی کِ کربَ

http://www.beytoote.com/art/decorum/world3-heart2-day.html
http://www.beytoote.com/art/decorum/world3-heart2-day.html
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هعاٍى تْداشت داًشگاُ جٌدی شاپَر  18/06/97هَرخ  4240/3/8شایاى ذکر است پیرٍ ًاهِ       

راجعِ تِ پایگاّْای سالهت ًسدیک هحل سکًَت ذَد تا ه در صَرت توایل تِاَّاز کلیِ ّوکاراى 

هغسی جْت ایشاى  )گرٍّْای ، تشکیل پرًٍدُ الکترًٍیک سالهت ، ذطر سٌجی سکتِ ّای قلثی 

 گردد . ایي ذدهات در هراکس فَق تِ صَرت رایگاى اًجام هی گردد . هی سال ( اًجام  30سٌی تاالی 

 
 قلب تو و قلب همه ما " یک قول ساده ....برای سالمت قلب من ،“

 
 

 ضَرای باًَاى ٍخاًَادُ

 ضرکت تَزیغ ًیرٍی برق اَّاز


