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  ۱۳۹۷-پيام هاي روز جهاني قلب 
  : هم پيمان براي سالمت قلب  (بومي سازي شده) شعار روز جهاني قلب

)MY Heart, Your Heart,۲۹/Sep/۲۰۱۸( 

  
  پيام هاي مرتبط

 به قلب خود متعهد باشيد/ به قلبمان قول سالمتي دهيم..مبدهيسالمتي قول مان به قلب خود/  
  /.به قلبتان قول سالمتي دهيد.به قلب خود قول سالمتي بدهيد  
  براي قلب همه ما.تويك قول ساده........براي قلب من، براي قلب ، 

 .سالمت قلب براي هر فردي مهم است ، يك قول ساده براي سالمتي آن بدهيم 

  و قلب همه ما مهم است، با هم قولي براي سالمت قلبمان بدهيم. توسالمت براي قلب من، قلب  
  م، وفا كنيمسالمت قلب خود داديبه قولي كه براي.  
 .براي سالمتي قلبتان يك قول ساده به خودتان بدهيد  

  سالمتي آن بكوشيم. حفظهر ضربان قلب مهم است ، براي  
  سالمتي آن يك قول ساده دهيم. حفظهر ضربان قلب مهم است ، براي  
 .ما همه يك قلب داريم ، براي حفظ سالمت آن مبارزه كنيم  
 داريم ، بگذاريم سالم بتپد. تو يك قلب من و  
  و يك رويا بنام سالمت قلبنفر يك قلب در ميليون ها  
  ، قق سازيم.حروياي بزرگ را ميك ما همه يك قلب داريم ، با مهار بيماري هاي قلب  
 .ما همه يك قلب داريم ، با مهار بيماري هاي قلب ، روياي بزرگ سالمت قلب را محقق سازيم  
  قق سازيم.حرا مسالمت قلب ، روياي بزرگ كنترل عوامل خطر آنما همه يك قلب داريم ، با  
 .قلب ها يكي است، با مهار بيماري هاي قلبي با قلبمان مهربان باشيم  
  يست، قلب هايمان را يكي كنيم تا بيماري هاي قلبي مهار شوند.نهيچ چيز غير ممكن  
  ،بياييم سالمت آن را حفظ كنيم.من و تو و همه ما فقط يك قلب داريم  
 ،بگذاريم سالم بتپد. من و تو و همه ما فقط يك قلب داريم  
 .من و تو و همه ما فقط يك قلب داريم، نگذاريم آسيب ببيند  
 .با رعايت شيوه زندگي سالم ، نه تنها سالمتي قلب خود بلكه سالمتي قلب همه افراد خانواده را بهبود بخشيم  
  و قلب همه ما بهبود مي يابد. توبا رعايت شيوه زندگي سالم ، قلب من، قلب  
 .ما همه يك قلب داريم ، به فكر سالمتي آن با شيم 

 .ما همه يك قلب داريم، آن را سالم نگه داريم  
  و قلب همه ما. تويك قول ساده براي سالمت قلب من، قلب  
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  قلب همه ما ، براي سالمت آن يك قول ساده بدهيم. توقلب من، قلب ،  
  م.يم و دخانيات مصرف نكنيم، فعال تر باشيم : سالم تر غذا بخوريقول دههمه 

 :/ براي سالمتي قلبتان يك قول ساده بدهيد.به قلبتان يك قول ساده بدهيد.

  نكنم.من قول مي دهم : سالم تر غذا بخورم، فعال تر باشم و دخانيات مصرف 

 .من قول مي دهم : سالم تر غذا بخورم 

 .من قول مي دهم : فعال تر باشم./فعاليت بيشتري انجام دهم./بيشتر ورزش كنم 

 .من قول مي دهم : دخانيات مصرف نكنم 

  .من قول مي دهم : وزنم را كنترل كنم  
 .من قول مي دهم : وزنم را كاهش دهم  
   .من قول مي دهم : چاق نشوم  
  دهم :جلوي افزايش وزنم را بگيرم.من قول مي  
 .من قول مي دهم : مصرف سيگار را كمتر كنم  
 .من قول مي دهم : دخانيات مصرف نكنم  
 .من قول مي دهم : كمتر از غذاهاي چرب و شور مصرف كنم  
 .من قول مي دهم : از غذاهاي سالم تر كم نمك، كم چرب و كم شيرين بيشتر مصرف كنم  
 هاي حاوي سبزي و ميوه مصرف كنم.من قول مي دهم : از غذا  
 .من قول مي دهم : از غذاهاي حاوي حبوبات و غالت بيشتر مصرف كنم  
 .من قول مي دهم : از غذاهاي سرخ شده كمتر مصرف كنم  
  مصرف كنم.و كبابي پز بخارپز، آب من قول مي دهم : بجاي غذاهاي سرخ شده بيشتر از غذاهاي  
 امد از روغن هاي مايع بيشتر مصرف كنم.من قول مي دهم : بجاي روغن هاي ج  
 .من قول مي دهم : از غذاهاي زود آماده حاوي چربي و نمك زياد كمتر مصرف كنم  
 .من قول مي دهم : بيشتر پياده روي كنم  
 .من قول مي دهم : بجاي آسانسور از پله باال بروم  
 .من قول مي دهم : با دوچرخه به محل كار بروم 

 خريد هاي روزانه پياده روي كنم. من قول مي دهم : براي  
  روز در هفته، پياده روي كنم. ۵من قول مي دهم : هر روز يا حداقل  
 .من قول مي دهم : فعاليت بدني خود را افزايش دهم  
 .من قول مي دهم : در اوقات فراغت فعاليت بدني خود را افزايش دهم  
 .من قول مي دهم : از غذاهاي حاوي سبزي و ميوه مصرف كنم  
  انجام دهم . چه كاري مي توانم براي مراقبت از قلب خود .... و قلب شماهم اكنون من 

 "كنم؟ مواظبت شما قلب و خودم قلب از تا بدهم انجام توانم مي كاري چه من االن"  
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  نمونه اي از مواردي كه مي توانيد به قلب خود قول دهيد، در زير آمده است:
  » : من تصميم مي گيرم« 

  روز در هفته پياده روي مي كنم و  تعداد قدم هاي خود را  ۳بدني خود را افزايش مي دهم و  براي اينكار حد اقل فعاليت
 قدم در روز ميرسانم. ۱۰۰۰۰ماه ديگر به  ۳تا 

   دقيقه فعاليت بدني با شدت متوسط انجام ميدهم. ۳۰فعاليت بدني خود را افزايش ميدهم و روزانه حداقل 

 دقيقه فعاليت هايي را انجام ميدهم كه سبب  ۳۰روز در هفته روزانه حداقل   ۵۳را افزايش ميدهم و  فعاليت بدني خود
 افزايش ضربان قلب و تنفس من شود.

   دقيقه يكي از  فعاليتهاي بدني نرمش، پياده روي و شنا انجام  ۳۰فعاليت بدني خود را افزايش ميدهم و روزانه حداقل
 ميدهم.

 دقيقه فعاليتهايي انجام ميدهم كه سبب افزايش ضربان  ۱۰بار و حداقل  ۳افزايش ميدهم و روزانه  فعاليت بدني خود را
 قلب و تنفس شده ولي خيلي شديد نباشد.

 ..براي خريد مايحتاج از وسيله نقليه استفاده نمي كنم 

 .براي رفتن به محل كار دو ايستگاه زودتر از ماشين پياده مي شوم 

 ؛ ميروم.  ۳نواده هفته اي از فردا با اعضاي خا  روز براي ورزش و پياده روي به پار

 .بجاي آسانسور يا پله برقي از پله استفاده مي كنم 

 .براي كم كردن وزن هر روز نيم ساعت فعاليت ميكنم 

 .مصرف سيگارم را از امروز روزانه يكي كم ميكنم 

   ؛ كنم. ۵مصرف سيگارم را روزانه  نخ كم ميكنم تا بطور كامل تر

 .مصرف سيگارم را كم ميكنم .فقط عصرها مصرف ميكنم 

 .مصرف سيگارم را كم ميكنم .فقط در بيرون از منزل و در محيط باز مصرف ميكنم 

 .مصرف قليان را كم ميكنم و فقط در ميهماني ها مصرف ميكنم 

 .؛ ميكنم  مصرف سيگارم را  از فردا تر

 .از فردا غذاهاي چرب را مصرف نمي كنم 

  غذاهاي چرب را محدود مي كنم.از كره استفاده نمي كنم. از روغن هاي حيواني استاده نمي كنم.مصرف 

 ..حتي اگر غذا كم نمك بود، از نمكدان استفاده نمي كنم 

 .سر سفره از نمكدان استفاده نمي كنم 

 .از مواد غذايي شور كمتر استفاده مي كنم 

 .مصرف شيريني جات را كم مي كنم 

  يا قند استفاده نمي كنم. يا تعداد مصرف قند را كم مي كنم.در چاي از شكر 

 .از نوشيدني هاي شيرين استفاده نمي كنم 

 .سعي مي كنم مواد غذايي را كمتر سرخ كنم 
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 .بجاي روغن جامد از روغن مايع مخصوص سرخ كردني استفاده مي كنم 

 .سعي مي كنم روغن در غذا كمتر استفاده كنم 

 ي آب پز درست كنم.سعي مي كنم بيشتر غذاها 

 .مصرف نمك را كم مي كنم و بجاي نمك از چاشني هاي ديگر براي طعم غذا استفاده مي كنم 

 .سعي مي كنم كمتر از غذاهاي بيرون استفاده كنم 

 .سعي مي كنم كمتر فست فود مصرف ميكنم 

  .در ستوران ها بجاي فست فود، غذاهاي سالم را سفارش مي دهم 

 قاشق در روز ) ۵م.(مثال مصرف برنج را كم ميكن 

  كف دست در روز) ۵مصرف نان را كم ميكنم.(مثال 

 .هر روز ميوه و سبزي مصرف ميكنم 

  سهم ميوه يا سبزي مصرف ميكنم. ۵هر روز حداقل 

 .آبميوه هاي مصنوعي و شيرين را مصرف نكنم.بجاي آن دوغ كم نمك مصرف ميكنم 

 .غذاهاي كنسروي را كمتر مصرف ميكنم 

 ر غذاهايم از حبوبات استفاده مي كنم.در هفته د 

 .دارو هايم را بموقع مصرف مي كنم 

 .سعي ميكنم داروهايم را سر ساعت بخورم و فراموش نكنم 

 .حتما داروهايي را كه دكتر تجويز كرده مصرف ميكنم 

 .داروهايم را طبق دستور دكتر به اندازه و بموقع ميخورم 

 


