استفاده از قلب

برای خوب خوردن و عاقالنه

آشامیدن
بجای نوشابه ها و آبمیوه های شیرین آب یا آبمیوه هاای
شیرین نشده را انتخاب کنید.
بجای شیرینی جات و سایر مواد غذایی شایرین از میاوه
های تازه به عنوان یک جایگزین سالم استفاده کنید.
سعی کنید  5سامم حدادود ساک کات دساوه میاوه و
سبزی در روز مصرف کنید – آن ها مای توانناد باه هار
شکل تازه ،منجمد ،کنسروی یا خشک شده باشند.
مصرف الکل را کاهش دهید.
غذاهای فرآوری شده و بساته بنادی شاده را کاه اغ ا
داوی نمک ،شکر و چربی زیادی هستند ،محدود کنید.
غذاهای محل کار یا مدرسه را خودتان تمیه کنید.
آیا می دانستید؟
قند خون باال می تواند نشانه بیماری دیاباو باشاد .بیمااری ق بای
عروقی سب اکثریو مرگ ها در افراد دیابتی مای شاود .بناابراین
اگر بدون تشخیص و درمان باقی بماند می تواند افراد را در معار
خطر بیشتری از بیماری ق بی و سکته مغزی قرار دهد.

برای فعالتر بودن
استفاده از قلب
تصمیم بگیرید دداقل 30دقیقه فعالیو بادنی باا شادت
متوسط را روزانه یا دداقل  5روز در هفته انجام دهید.
یا دداقل  75دقیقه فعالیو بدنی با شدت زیااد در واو
هفته انجام دهید.
بازی کردن ،پیاده روی ،کار در خاناه ،درکاات ماوزون-
همه جزء این فعالیو ها محسوب می شوند.
هر روز بیشتر فعا باشید-از پ اه هاا بااال برویاد ،بجاای
رانندگی پیاده روی کنید یا دوچرخه سواری کنید.

برای نه گفتن به مصرف دخانیات
استفاده از قلب
این به تنماایی بمتارین چیازی اساو کاه بارای بمباود
سالمو ق انجام می دهید.
وی  2سا بعد از ترک دخانیات ،خطار بیمااری عارو
کرونر ق بطور اساسی کاهش می یابد.
بعد از  15سا  ،خطر بیمااری ق بای عروقای باه میازان
خطر در افراد غیر سیگاری میرسد.
مواجمه با دود دسو دوم دخانیات نیز یک ع و بیمااری
ق بی عروقی در افراد غیرسیگاری اسو.

آیا میدانستید؟
فشارخون باال یکی از عوامل خطر اص ی بیماری ق بی عروقی اساو
و به عنوان قاتل خاموش نامیده می شود .چون معموال" هیچ عالئم
هشدار دهنده ای ندارد ،بسیاری از افراد متوجه ابتال به این بیماری
نمی شوند.

آیا می دانستید؟
ک سترو خون باال همراه با  4می یون مرگ در سا اسو ،لاذا باه
کارکنان بمداشتی درمانی مراجعه کنید و از آنما بخواهید ک سترو
خون و نیز وزن و نمایه توده بدنی شما را اندازه گیری کند .بر ایان
اساس آن ها قادر خواهند بود در خصوص خطر ق بی عروقای شاما
را راهنمایی کنند .در نتیجه می توانید اقداماتی برای بمبود سالمو
ق خود انجام دهید.

آیا استفاده از قلب

به معنی دوست داشتن است؟

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

معنی بسیار بیشتتری نیت

دارد .استفاده از قلب یعنی استفاده از تدبیر برای اف ایش دانش و تغییر رفتار خود ،استفاده از اعتبار و اثربخشی خود برای الگو بودن سالمت قلتب در افتراد
خانواده و ایجاد تغییرات مثبت در بیماران و اعضای جامعه و در سیاستگذاری و استفاده از عطوفت و همدلی برای افراد بیمار آسیب پذیر جامعه

