
  م)۲۰۱۸سپتامبر ۲۹مهرماه (۷روز جهاني قلب امسال 

  My Heart, Your Heartشعار جهاني : 
(A Simple promise � for My HEART, for Your HEART, for  ALL OUR HEARTS )  

 كه با توجه به فرهنگ كشور ما

  »  هم پيمان براي سالمت قلب: « ۹۷شعار سال  
  شده است. تعيين » يك قول ساده ... براي سالمت قلب من، قلب تو و قلب همه ما«و پيام آن 

ميليون نفر  ۵/۱۷بيماري قلبي عروقي همچنان مهمترين مرگ و ناتواني در دنيا است و ساالنه سبب مرگ بيش از 
پيش بيني مي بار بيماري هاي ايسكميك قلبي در جهان در رتبه پنجم قرار داشت ولي  ۱۹۹۰مي گردد. در سال 

شود كه اين مشكل همچنان در صدر ليست بار بيماري ها باقي بماند. از هر سه مورد مرگ و مير يك مورد به علت 
  بيماري قلبي عروقي است.

عنوان شد تا آگاهي عمومي نسبت به تهديد بيماري  ۲۰۰۰روز جهاني قلب به عنوان يك ابتكار جهاني در سال 
شيوه زندگي قلب سالم را افزايش دهد. روز جهاني قلب ساالنه توسط اعضاء اتحاديه قلبي و سكته مغزي و اهميت 

عضو از سازمان ها، انجمن هاي علمي، بنيادها و جمعيت  ۲۰۰كشور و با همكاري بيش از  ۱۰۰جهاني قلب در بيش از 
ر فعال از اين روز سازمان جهاني بهداشت نيز به طو هاي بيماران و انجمن هاي قلب و عروق برگزار مي شود.

حمايت مي كند. اين اتحاديه اعتقاد دارد كه سالمت قلب براي هر فرد يك حق بشري اساسي و يكي از اركان 
  دسترسي به عدالت در سالمت جهاني است.

هر ساله، روز آخر ماه سپتامبر را به عنوان روز جهاني قلب براي افزايش آگاهي  ۲۰۰۵اتحاديه جهاني قلب از سال 
يان در خصوص بيماري هاي قلبي عروقي معين كرده است. اين روز نقش مهمي در حساس سازي و اطالع جهان

رساني در خصوص سالمت قلب و عروق دارد و فرصت جهاني مهمي است كه مي توان براي افزايش آگاهي و 
  فاده كرد. تشويق افراد، اعضاي خانواده، جوامع، سياستگذاران و تصمي گيران در طول سال از آن است

يكي از مهمترين و مطمئن ترين راه هاي رسيدن به اهداف پيشگيري و كنترل بيماري قلبي عروقي آموزش 
همگاني و برگزاري پويش هاي عمومي است. اين روز در واقع شروع برنامه و فعاليت هايي است كه بايد در طول 

  سال ادامه يابد. 

اين روز  ،از مشكالت و چالش هاي مهم سالمت به شمار مي رود براي كشور ما نيز كه بيماري هاي قلبي يكي
مغتنم است تا برنامه ها و فعاليت هاي خود را براي مقابله با اين بيماري ها و در جهت افزايش آگاهي عمومي برنامه 

  ريزي كنيم و اين روز را گرامي بداريم.

يك قول ساده ... براي سالمت قلب «و پيام آن  » هم پيمان براي سالمت قلب«از انتخاب شعار امسال يعني  هدف
 اين است كه افراد بدانند چگونه مي توانند با انتخاب شيوه زندگي سالم و چند تغيير »من، قلب تو و قلب همه ما

ساده سالمت قلب خود را حفظ كنند. قلب مركز سالمتي هر فرد است فقط چند اقدام ساده مانند تغذيه سالم تر، 
؛ دخانيات مي تواند سالمت قلب و رفاه كلي را بهبود بخشد.   كاهش مصرف الكل فعاليت بدني بيشتر و تر


