








    :که است داده نشان ایران در میر و مرگ آمار

 

 (1394% )41/5بیماری های قلبی عروقی علت 

مرگ و میـر ها می باشندکه اولین علت مرگ و میر در کشور 

 .می باشد
 



 
 

 :1395در سالاستان اصفهان  آمار مرگ و میر استخراج شده در 

 مرگ و میـرها ناشی از % 40/5

 .بیماری های ایسکمیک قلبی عروقی است









بیماری های غیرواگیر چهارگانه ای که با استفاده از مداخالت موثر در مقابله با عوامل خطر مشترک  
 تا حد زیادی قابل پیشگیری هستند 

 نداشتن فعالیت فیزیکی

 رژیم غذایی
ناسالم   

  دخانیات

 بیماری های 
 تنفسی مزمن

 مصرف الکل

 بیماری های 
 قلبی و عروقی

 دیابت

 سرطان

 آسیب ها

 اختالالت روانی
بیماری های غیر  

 واگیر و شرایط

 عوامل خطر



 یک بلکه ندارد، وجود عروقی قلب های بیماری برای مشخصی علت         
 رفتاری و محیطی اجتماعی، عوامل شامل شده شناخته خطر عوامل سری

 .دهند می افزایش را بیماری این به ابتال احتمال یا خطر که هستند
 

 احتمال که هستند هایی وضعیت یا ها رفتار ،خطر عوامل واقع در        
 در اصلی خطر عوامل اکثر .دهند می افزایش را بیماری این به ابتال

 می ها آن کنترل یا حذف و اند شده شناخته عروقی قلبی های بیماری
 .شود بیماری این % 80 از بیش بروز از مانع تواند

 

 



 



 باال خون فشار و  عروقی قلبی های بیماری در خطر عوامل ترین مهم    
   : از عبارتند که شوند می تقسیم گروه دو به

 و نیستند تغییر قابل خطر عوامل این  :اصالح خطرغیرقابل عوامل    
 زندگی شیوه اصالح با توان می اما .آید می دنیا به ها آن با فرد معموأل

 .کرد کم را ها آن تاثیر
 سبک یا رفتار تغییر با که هستند عواملی :اصالح قابل خطر عوامل    

 .کرد اصالح را آن توان می زندگی
 

 



 :این عوامل خطر شامل       
    (سال و باالتر  60)سن باال 
    (در مردان و زنان بعد از سن یائسگی بیشتر است )  جنس 
     





 به ویژه وجود سابقه سکته قلبی و یا مغزی در  :سابقه خانوادگی
 65سالگی و یا مادر یا خواهر قبل از  55برادر قبل از یا    پدر 

 سالگی 

 پدر، مادر، ) که حداقل یکی از اعضای درجه یک خانواده افرادی
و یا  2آن ها بیماری فشار خون باال و یا دیابت نوع ( خواهر و برادر 

 .  اختالالت چربی خون دارند
 



 :این عوامل خطر شامل    
 مصرف غذاهای پر چرب، پر انرژی، پر نمک و مصرف ) تغذیه نامناسب

 (کم میوه و سبزی

کم تحرکی 
اضافه وزن و چاقی 

استرس 
 (سیگار، قلیان، پیپ و چپق و )مصرف دخانیات ... 
 اختالل در چربی های خون 
دیابت 



 نمک      
بین مصرف نمک بیش از نیاز بدن و فشار خون باال ارتباط وجود : نمک مصرف 
واکنش افراد به میزان نمک رژیم غذایی متفاوت است و افراد سالمند . دارد

 .نسبت به نمک حساس تر هستند
باعث افزایش آب بدن شده و این سبب تحمیل بار اضافی به قلب می نمک   

 .شود
افزایش سن میزان فشارخون و حساسیت به نمک افزایش می یابد، بنابراین با   

در فرد مبتال به . در افرد مسن، کاهش مصرف نمک مفیدتر خواهد بود
فشارخون باال کاهش مصرف نمک سبب کاهش فشارخون می شود و اگر فرد 

مبتال تحت درمان با داروهای ضد فشارخون می باشد، مصرف کمتر نمک 
 . می تواند تأثیر داروهای ضد فشارخون را افزایش دهد( سدیم)



که حالی در .باشد می گرم 14 حدود اصفهان در نمک روزانه مصرف 
   .باشد می گرم 6 روزانه آن مناسب و استاندارد مصرف

6 درصد 7 .است سفره سر بر شده مصرف نمک مصرفی نمک از درصد 
 12 .غذاست پخت هنگام در شده اضافه نمک به مربوط نمک مصرف
 نمک از درصد 75 و است غذایی مواد در موجود سدیم به مربوط درصد

  شده فرآوری غذاهای در موجود سدیم به مربوط مصرفی سدیم یا
   .است غذایی مواد صنایع توسط

را قلبی سکته درصد 18 و مغزی سکته درصد 24 نمک گرم 6 کاهش 
   .دهد می کاهش

 
 
 



قلبی های بیماری از پیشگیری برای سبزی و میوه وعده 5 روزانه مصرف 
 (واحد 2-4 میوه و واحد 3-5 سبزی ) .است الزم عروقی

 
88 که است داده نشان کشور در 88 سال خطر عوامل مراقبت آمارنظام 

 .کنند می مصرف سبزی و میوه وعده 5 از کمتر روزانه مردم درصد
 
مرگ میلیون 2/7 از ساالنه تواند می سبزی و میوه مصرف افزایش 

 .کند پیشگیری



 م تحركي ک       
بیماری قلبی عروقی کسانی که به اندازه کافی تحرك ندارند، احتمال در 

این افراد  دارند، زیرا است که فعالیت بدنی منظم بیش از افرادی 
 .دارنداضافه وزن احتماال چاق هستند و یا 

 



   جهان در سال در پیشگیری قابل مرگ میلیون 1/9 حدود عامل تحرکی کم 
 .است

افرادی از بیشتر درصد 30 تا 20 تحرك بی افراد در علت هر به میر و مرگ خطر  
 می انجام متوسط شدت با فعالیت دقیقه 30 هفته روزهای بیشتر در که است
 .دهند

برای خطری عامل خود که است، چاقی ایجاد برای مهم عامل یک تحرکی بی 
 .باشد می مزمن بیماریهای سایر

روز 5 تا 3 در متوسط شدت با بدنی فعالیت دقیقه 30 حداقل روزانه بالغین برای 
 و کودکان برای .است الزم عروقی قلبی های بیماری از پیشگیری برای هفته

 .است الزم متوسط شدت با بدنی فعالیت ساعت یک روزانه نوجوانان
خصوصأ آن نوع بهترین .باشد داشته تداوم تا باشد بخش لذت باید بدنی فعالیت 

     .باشد می تند روی پیاده بالغین برای



کنند می فوت چاقی یا وزن افزایش دلیل به نفر میلیون3 حداقل سال هر در.   
هستند چاقی و وزن اضافه به مبتال دنیا سراسر در بالغ انسان میلیارد یک از بیش.   
سال 30 باالی افراد % 70 حدود در شد انجام 91 -89 از اصفهان در که درغربالگری  

   .بودند مبتال چاقی و وزن اضافه به
است بوده % 16 اصفهان در 88 سال در آموزان دانش در چاقی و وزن اضافه. 
20 شد خواهند مبتال باال خون فشار به چاقی و وزن اضافه دارای افراد % 40 تا.   
اختالالت باال،دیابت، خون فشار جمله از زیادی های بیماری باعث چاقی و وزن اضافه  

  ، استخوانی و گوارشی های بیماری ومغز، قلب عروق های بیماری ،خون چربی
   .شود می ...و سرطان





ها سیگاری تعداد و کشند می سیگار جهان سراسر در نفر میلیارد 1/3 حدود در  
 .است افزایش حال در همچنان

کنند می زندگی توسعه حال در کشورهای در افراد این از %84 حدود در. 
کنند می فوت دخانیات مصرف نتیجه در نفر میلیون 6 حداقل سال هر در. 
با مرتبط عروقی قلبی های بیماری به ابتال خطر سیگار، ترك از پس سال یک 

 5 مغزی، سکته مورد در خطر کاهش این .یابد می کاهش نصف به سیگار استعمال
   .شود سیگاری غیر افراد مشابه مغزی سکته خطر تا کند می پیدا ادامه سال 15 تا

 



ها سیگاری تعداد و کشند می سیگار جهان سراسر در نفر میلیارد 1/3 حدود در  
 .است افزایش حال در همچنان

کنند می زندگی توسعه حال در کشورهای در افراد این از %84 حدود در. 
کنند می فوت دخانیات مصرف نتیجه در نفر میلیون 6 حداقل سال هر در. 
با مرتبط عروقی قلبی های بیماری به ابتال خطر سیگار، ترك از پس سال یک 

 5 مغزی، سکته مورد در خطر کاهش این .یابد می کاهش نصف به سیگار استعمال
   .شود سیگاری غیر افراد مشابه مغزی سکته خطر تا کند می پیدا ادامه سال 15 تا

 



 .است شرایین تصلب برای ساز زمینه عامل یک دخانیات مصرف : دخانيات مصرف         
 شود، می فشارخون و قلب ضربان افزایش به منجر موقت طور به نیز سیگار نیکوتین

 .داشت خواهد فشارخون افزایش در توجهی قابل تأثیر مدت دراز در اما



 میلیارد نخ سیگار دود می شود 70در ایران ساالنه بیش از  . 
 1درصد مردان و حدود  21) سال  15 - 64درصد جمعیت  12حدود  

 .  کننده مواد دخانی به طور روزانه هستند مصرف ( درصد زنان
 میلیارد تومان   1700میلیون ایرانی، حدودا سالی  10عبارت دیگر به

هزار ایرانی قربانی مصرف   60کنند و ساالنه بیش از  دود میسیگار 
 . مواد دخانی می شوند 

 مصرف ساالنه یک سیگاری برا بر با متوسط هزینه تحصیل یک هزینه
با هزینه ای که ایرانیان بابت سیگار و دیگر انواع  . آموزاستدانش 

 .دانشگاه در سال تاسیس کرد 10توان دخانیات می پردازند، می 



برابر دود ناشی از مصرف سیگار   20تا  10می شود دودی که وارد بدن حجم : قلیان
سی سی تا یک لیتر دود تولید می کند اما یک بار  500یک نخ سیگار معموال . است 

تولید خواهد کرد و در واقع، یک نوبت قلیان لیتر دود  20تا  10از قلیان استفاده 
 . است نخ سیگار  70کشیدن برابر با استعمال 

استفاده شود، از انتقال بیماری ها جلوگیری نمی کند یک بار مصرف اگر قلیان با سر 
ها در داخل لوله قلیان باقی مانده و می تواند ناقل و ویروس چون باکتری ها 

 .و هپاتیت باشدمانند سل بیماری های خطرناکی 
«  سیگار سبک یا الیت » ،« توتون میوه ای » و یا « قلیان برای آب درمانی  

عبارات فریبنده ای  هستند و مضرات مواد دخانی را کاهش نداده بلکه حتی 
فرد را تشویق به مصرف بیشتر بدون توجه به اثرات مضر آن می کند و در 

 .نهایت منجر به صدمات بیشتری می شود
 



 دود دست دوم دخانیات
سیگاری می شود و ترکیبات خطرناك تری در ریه  تنفس فرد دستگاه وارد با هر پک از سیگار اولیه دود 

 ایجاد می کند 

 .فرعی سیگار است که از قسمت مشتعل سیگار ناشی می شودشامل دود دست دوم دود 

 . است تحمیلیناخواسته دود ناشی از سوختن سیگار، به معنی سیگاری شدن به صورت استنشاق 

 .نخ سیگار است  80زندگی با یک فرد سیگاری به منزله مصرف مستقیم ساالنه   

درصد و در بچه ها تا   25های تنفسی را در بالغین تا حدود خطر بیماری گرفتن در معرض دود سیگار، قرار 

 .دادخواهد درصد افزایش     50-100حدود 

و یک سوم بیماری های  قلبی عروقی درصد بیماری های  30طبق آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از    

 .تحمیلی ایجاد می شوند های تنفسی در بین سیگاری 

والدین سیگاری  کودکانی که میزان بروز سرماخوردگی، عفونت گوش میانی، گلودرد، سرفه و گرفتگی صدا در 

 .دارند بیش از کودکان دارای والدین غیرسیگاری است



 دخانیاتخطرات دود دست سوم 
نیز آثار باقیمانده از دود محیطی ناشی از مصرف دخانیات بر روی اشیاء،  دود دست سوم 

 .البسه و سایر لوازم است
نمی هوا رویت ناشی از سوخت انواع دخانیات که به صورت دود در سموم 
 .  بیش از آنچه تصور می شود، خطرناك و آسیب رسان هستندشود، 
لباس، پوست و مو و وسایل اطراف فرد سیگاری به دیگران ازطریق سموم این 

طوری که ثابت شده این اثرات حتی تا ماه ها پایدار و تاثیر به . شودمنتقل می 
 .  گذار است 

که ابراز ناراحتی از بوی ناشی از سیگاری که مدت ها این عقیده این ترتیب به 
حساسیت روحی و تلقین شرطی افراد نسبت می را به قبل در محل کشیده شده 

که این بو هشداری است برای مغز تا ثابت شده دادند، رد شده و از لحاظ علمی 
 .شودمحل دور تر به فرد اطالع داده و او از سریع هرچه 

  



 :کودکان بیشتر درمعرض عوارض این مواد سمی هستند زیرا

 .کودکان زمان بیشتری را در منزل سپری می کنند. 1

سیگاری  کودکان بیشتر در معرض در آغوش کشیدن و بوسیدن توسط بزرگساالن . 2

 .خودهستندپوست و لباس مو، می گیرند که حامل ذرات مضر دود دست سوم در قرار 

شده  سینه خیز و چهار دست پا راه رفتن، کودکان را بیشتر در معرض سموم پخش . 3

 .می دهدقرار 

به  می کشند و معموالً وسایل اطراف و دست آلوده خود را نفس کودکان سریع تر . 4

 . دهان می برند که تماس با مواد سمی محیط را تشدید می کند



 دقیقه فشار را باال می برد 30-20کشیدن هر نخ سیگار به اندازه. 
 
سیگار عامل خطر مهم قلبی عروقی است. 

 
برابر بیشتر از   3برابر و سکته مغزی  6-2در افراد سیگاری خطر سکته قلبی

 . افرادی است که سیگار نمی کشند

 



که موجب ( اپی نفرین، نور اپی نفرین)در شرایط استرس، بدن هورمون هایی را ترشح می کند 
این هورمون ها در طول زمان به پوشش داخلی سرخرگ ها آسیب  . افزایش فشارخون می شود

در برخی افراد، فشارخون در پاسخ به شرایط استرس زا . می زند و سبب تشکیل پالك می گردد
شرایط  . افزایش می یابد و این افراد در معرض خطر بیشتری برای ابتال به فشارخون باال هستند

استرس زا ممکن است ضربان قلب و فشارخون را افزایش دهند و در نتیجه قلب نیاز به اکسیژن 
در برخی از افراد مبتال به بیماری قلبی، این افزایش نیاز به  . بیشتری در این شرایط داشته باشد

 .شود( آنژین)اکسیژن می تواند منجر به درد قفسه سینه 
متأسفانه برخی افراد در هنگام مواجهه با استرس به پرخوری، استعمال سیگار، مصرف بیش از  

روی می آورند که این ها خود نیز از عوامل خطر افزایش فشارخون بوده و وضعیت  ... حد الکل و
 .را بدتر می کند

 



 :تمرکز کردن روش های متفاوتی دارد مثل
   
  تکرار یک کلمه یا جمله 
 
توجه دقیق به تنفس برای رسیدن به آرامش درونی 
 
 جدا شدن از محیط اطراف 
 





    کنهیم،  یک قول به عنوان یک فرد، برای این که غذای سالم تهیهه   صرهر

بهه  کنیم، را به فعالیت بدنی بیشتر تشویق هایمان   بچه کنیم بیشتر  رزش 

 .کنیمکمک اجرای این صوارد برای عزیزانمان   به بگوییم سیگار   قلیان نه 

       یک قول به عنوان یک شاغل در بهداشهت   درصهان ایهن کهه زنهدیی ههای

 .دهیمبیشتری را نجات 

   یک قول به عنوان یک سیاستگزار برای طراحی   اجرای صهداالتت   برناصهه

 .های عملیاتی بیماری غیر اییر

 به الاطر قلب صن، قلب تو   قلب همه صا........ یک قول ساده 

 



 به عنوان قاتل ( قلبی   صغزیسکته های )بیماری های قلبی   عر قی اصر زه

با ایجهاد  . اصا صی تواند این طور نباشداست، شماره یک در دنیا شناالته شده 

تغییرات کوچک در زندییمان صی توانیم الطر ابتت بهه سهکته ههای قلبهی       

صغزی را کاهش دهیم   با بهبود کیفیت زندیی صان نمونه الوبی برای نسهل  

 .بعدی باشیم

 کچه کاهی  ککک "بپرسهید،  از الودتان، عزیزانتان   تمام صردم دنیا این جمله را

 "؟توانمکبرا کمراقبتکازکقلبکخودمکوکقلبکتوکانجیمکبدهممیک

 





 زصانی که شما از قلبتون صحافظت صی کنید یعنی سالم صی الورید،  رزش 

 تمام اینها نه تنها شما را سالم تر ..... کشید قلیان نمی کنید   سیگار   صی 

کند بلکه احساس الوب بودن به شما صی دهد   توانایی لذت بردن از صی 

 .زندییتان را بیشتر صی کند

  5ناتوانی علت صرگ   ( سکته های قلبی   صغزی)بیماری های قلبی عر قی/ 

صیلیون نفر در سال در دنیاست، یعنی  17
1

3
در زصین، ها در کره صرگ علت  

 این صرگ ها در کشورهایی با درآصد اقترادی کم   صتوسط اتفاق  % 80حد د 

بیماری افتد جایی که حداقل صنابع انسانی   صالی قادر به پاسخگویی به بار صی 

 .قلبی   عر قی هستندهای 

 



با اطتع رسهانی در  . ر ز جهانی قلب نقش حیاتی در تغییر تمام این ها دارد

صی توان در این حاصیان را افزایش داد، صا، تمام اعضا   این صی توان آیاهی 

ر ز افراد، الانواده ها، جاصعه   د ست ها را آیاه   تشویق کرد که  ارد عمل 

با همدیگر قدرتمان بیشتر شده   صی توانیم بار صرگ   صیهر ز درس  . شوند

را کم کنیم   ( سکته های قلبی   صغزی)قلبی عر قی بیماری های ناشی از 

صی توانیم به صردم در هر جایی کمک کنیم که طوالنی تهر   بهتهر زنهدیی    

 .کنند

 





 بریههزاری ر ز جهههانی قلههب بزریتههرین اتفههاق بههرای افههزایش آیههاهی در صههورد      

 .های قلبی   صغزی صی باشدسکته 

این ر ز هزاران نفر در جهان آیاه صی شوند که چگونه صی توانیم با علهل صهرگ     در 

 . صبارزه کنیم( قاتل شماره یک)صیر ز درس سکته های قلبی   صغزی 

 



عاصهل الطهر زیهر     4از صرگ های ز درس ناشی از سکته های قلبی   صغزی با حهذ   % 80

 :یابدصی کاهش 

 سیگار   قلیان صرر  _

 رژیم غذایی ناسالم  –

 کم تحرکی  –

 استفاده از الکل  _

صیلیون نفهر در سهال    6صرر  سیگار   قلیان   در صعرض د د دست د م بودن باعث صرگ 

 در جهان صی شود

 .از صرگ های ناشی از سکته های قلبی   صغزی صی باشد% 10این علت   
 



آنهها  % 28نفر صی شهود کهه    600/000د م باعث صرگ ، د د دسته هرساله

 .بچه ها هستند

 قلهب کهاهش   کر نهر  سال از تهر  سهیگار الطهر بیمهاری عهر ق       2پس از 

 .سال این الطر صانند یک فرد غیرسیگاری صی شود 15یابد   پس از صی 

 



صیلیون صرگ در هر سال است   پیش   17/5صسئول بیماری های قلبی عر قی 

 .صیلیون نفر برسد 23به  2030بینی صی شود در سال 

همراه با سایر بیماری های غیر اییر، بیماری های قلبی عر قی از طریق هزینه های 

کند صی های باال از جیب صردم به افزایش فقر کمک هزینه بهداشتی عظیم   

 .الروصاً در کشورهای با درآصد اقترادی کم   صتوسط صانند کشور صا

قلبی عر قی یک بار سنگین برای اقتراد کشورهای با درآصد بیماری های در نتیجه 

 .اقترادی کم   صتوسط ایجاد صی کند

 



30 دقیقه فعالیت بدنی ر زانه 

تر  سیگار 

صرر  غذای سالم 

 .صی تواند به پیشگیری از سکته های قلبی   صغزی کمک کند
  با به اشترا  یذاشتن این اطتعات صا صی توانیم در داشتن قلبی سالم الهام

 .بخش یکدیگر باشیم

 





 الطر قلبی عر قهی  باشد   عواصل هر کسی باید صسئول ستصت قلب الودش
 .  بتواند آن ها کنترل   یا حذ  کند که ا  را تهدید صی کند بشناسند

 باید صداالتت یسترده در جاصعه را به صنظور کهاهش  همچنین سیاستگزاران
 به عنوان صثال : این بیماری ها طراحی کنند

 دالانیاتهای کنترل جاصع سیاست 
        افزایش صالیات به صواد غذایی که حها ی چربهی، شهکر   نمهک هسهتند بهه

 صنظور کاهش صرر  آنها

ایجاد صسیرهای پیاده ر ی   د چراله سواری به صنظور افزایش فعالیت بدنی 

راهکارهایی برای کاهش صرر  الکل 

 صدارس با غذای سالم برای بچه هاتوسعه 

 


