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 ثبسوِ تؼبلی

 هقذهِ :

 
 ی٘فط ٔ ٖٛیّی5/17ٔاظ  صیاست ٚ سبال٘ٝ سجت ٔطي ث بیزض ز٘ یٔطي ٚ ٘بتٛا٘ ٗیٕٞچٙبٖ ٟٕٔتط یػطٚل یلّج یٕبضیث

ثبض ثیٕبضیٟبی ایسىٕیه لّجی زض جٟبٖ زض ضتجٝ پٙجٓ لطاض زاضت ِٚی پیص ثیٙی ٔی ضٛز وٝ ایٗ  1990ٌطزز. زض سبَ 

ػطٚلی  یثبض ثیٕبضیٟب ثبلی ثٕب٘س. اظ ٞط سٝ ٔٛضز ٔطي ٚ ٔیط یه ٔٛضز ثٝ ػّت ثیٕبضی لّج ِیستٔطىُ ٕٞچٙبٖ زض غسض 

 است.

ٔیالزی تبسیس  1978ضٙبسبٖ، زض سبَ  إِّّی لّت ضٙبسی ٚ ا٘جٕٗ ثیٗ لّتإِّّی  ٟ٘بزٞبی ٔطزٔی ٔب٘ٙس فسضاسیٖٛ ثیٗ

ٞبی لّجی ػطٚلی ثٛز. ثب ازغبْ ایٗ زٚ ا٘جٕٗ ثب یىسیٍط ٚ تغییط ٘بْ آٟ٘ب  ٌطزیس وٝ ٔسِٛٚیت آٖ پیطٍیطی ٚ وٙتطَ ثیٕبضی

وٝ تٕبْ وطٛضٞبی ػضٛ ایٗ  ، فسضاسیٖٛ جٟب٘ی لّت تطىیُ ضس. فسضاسیٖٛ جٟب٘ی لّت ثب ایٗ ٍ٘طش 1998ضسٕب اظ سبَ 

 ٞبی لّجی ػطٚلی وٕه وٙٙس، ٌیطی جٟب٘ی ثیٕبضی وٙی ٕٞٝ تٛا٘ٙس ثٝ ضیطٝ فسضاسیٖٛ ٔی

ػٙٛاٖ ضس تب آٌبٞی ػٕٛٔی ٘سجت ثٝ تٟسیس ثیٕبضی   2000ضٚظ جٟب٘ی لّت ثٝ ػٙٛاٖ یه اثتىبض جٟب٘ی زض سبَ        

فعایص زٞس. ضٚظ جٟب٘ی لّت سبال٘ٝ تٛسظ اػضبء اتحبزیٝ جٟب٘ی لّجی ٚ سىتٝ ٔغعی ٚ إٞیت ضیٜٛ ظ٘سٌی لّت سبِٓ ضا ا

 یٞب تیٚ جٕؼ بزٞبیثٙ ،یػّٕ یاظ سبظٔبٖ ٞب، ا٘جٕٗ ٞب ػضٛ 200اظ  صیوطٛض ٚ ثب ٕٞىبضی ث 100لّت زض ثیص اظ 

ٔی وٙس. ٚ ا٘جٕٗ ٞبی لّت ٚ ػطٚق ثطٌعاض ٔی ضٛز. سبظٔبٖ جٟب٘ی ثٟساضت ٘یع ثٝ عٛض فؼبَ اظ ایٗ ضٚظ حٕبیت  ٕبضاٖیث

زض  ِتثٝ ػسا یاظ اضوبٖ زستطس یىیٚ  یاسبس  یحك ثطط هیٞط فطز  یاػتمبز زاضز وٝ سالٔت لّت ثطا ٝیاتحبز ٗیا

 است.  یسالٔت جٟب٘
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افعایص آٌبٞی  یٞط سبِٝ، ضٚظ آذط ٔبٜ سپتبٔجط ضا ثؼٙٛاٖ ضٚظ جٟب٘ی لّت ثطا 2005اتحبزیٝ جٟب٘ی لّت اظ سبَ        

 یٚ اعالع ضسب٘ یزض حسبس سبظ ی٘مص ٟٕٔ هیضٚظ  ٗیوطزٜ است. ا ٗیٔؼ یػطٚل یلّج یٞب یٕبضیزض ذػٛظ ث بٖیجٟب٘

 یافطاز، اػضب كیٚ تطٛ یآٌبٞ صیافعا یتٛاٖ ثطا یوٝ ٔ است یٟٕٔ یزض ذػٛظ سالٔت لّت ٚ ػطٚق زاضز ٚ فطغت جٟب٘

 زض عَٛ سبَ اظ آٖ استفبزٜ وطز. طاٖیٌ ٓیٚ تػٕ بستٍصاضاٖیذب٘ٛازٜ، جٛأغ، س

سپتبٔجط ٞط سبَ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ضٚظ جٟب٘ی لّت تؼییٗ وطز ٚ ٞطسبِٝ ثب ضؼبضی  29ثب ٕٞىبضی سبظٔبٖ ثٟساضت جٟب٘ی 

ٞٓ "ْ(  2018سپتبٔجط  29) ٟٔطٔبٜ  7زض ضٚظ 1397ضؼبض ٔٙبسجت آٖ زض سبَ ٚ  ضٛز ٔتفبٚت ایٗ ضٚظ ٌطأی زاضتٝ ٔی

ٞٓ »است وٝ ثب تٛجٝ ثٝ فطًٞٙ وطٛض ٔب ضؼبض أسبَ    « My Heart, Your Heart» "پیٕبٖ ثطای سالٔت لّت 

 :آٖ  بْیٚ پ« سالٔت لّت  یثطا ٕبٖیپ

 «A simple promise ... for MY HEART, for YOUR HEART, for ALL OUR HEARTS » 

  ػٙٛاٖ ضسٜ است»سالٔت لّت ٔٗ، لّت  تٛ ٚ لّت ٕٞٝ ٔب  ثطای ……لَٛ سبزٜ هی    «

سبزٜ سالٔت لّت ذٛز ضا  طییسبِٓ ٚ چٙس تغ یظ٘سٌ ٜٛیتٛا٘ٙس ثب ا٘تربة ض یاست وٝ افطاز ثسا٘ٙس چٍٛ٘ٝ ٔ ٗیٞسف ا       

 یثس٘ تیسبِٓ تط ، وبٞص ٔػطف اِىُ، فؼبِ ٝیٞط فطز است. فمظ چٙس الساْ سبزٜ ٔب٘ٙس تغص یحفظ وٙٙس. لّت ٔطوع سالٔت

 .ضا ثٟجٛز ثرطس یتٛا٘س سالٔت لّت ٚ ضفبٜ وّ یٔ بتیٚ تطن زذب٘ طتطیث

زض وطٛض ٔب ثیٕبضیٟبی لّجی یىی اظ ٔطىالت ٚ چبِص ٞبی ٟٔٓ سالٔت ثٝ ضٕبض  ٔی ضٚز، ایٗ ضٚظ ٔغتٙٓ  ٙىٝیتٛجٝ ثٝ ا ثب

وٙیٓ ٚ  یعیثط٘بٔٝ ض یػٕٛٔ یآٌبٞ صیذٛز ضا ثطای ٔمبثّٝ ثب ایٗ ثیٕبضیٟب ٚ زض جٟت افعا یٞب تیاست تب ثط٘بٔٝ ٞب ٚ فؼبِ

ثب ٕٞت ٚتالش وّیٝ ٚاحس ٞبی شیطثظ ٚ ٔجٕٛػٝ ٕٞىبضاٖ ٔٙبسجت ٔصوٛض ثٝ اجطا زض  وٝ ایٗ ٟٔٓ ضتٝزاایٗ ضٚظ ضا ٌطأی 

 یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٚ ٔغٕئٗ تطیٗ ضاٜ ٞبی ضسیسٖ ثٝ اٞساف پیطٍیطی ٚوٙتطَ ثیٕبضی لّجی ػطٚلی آٔٛظش  .آیسٔی 
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زض عَٛ سبَ ازأٝ  سیاست وٝ ثب ییٞب تیضٚظ زض ٚالغ ضطٚع ثط٘بٔٝ ٚ فؼبِ ٗیاست.ا یػٕٛٔ یٞب صیپٛ یٍٕٞب٘ی ٚ ثطٌعاض

ثط اسبس ٔغبِت پیص ٌفت اظ ضاٜ ٞبی ٟٔٓ ٔجبضظٜ ثب ایٗ ثیٕبضی اعالع ضسب٘ی ٍٕٞب٘ی است وٝ ثب ثطٌعاضی ضٚظٞب ٚ . بثسی

 ٔٙبسجت ٞبی ّٔی ٚ جٟب٘ی ٔی تٛاٖ تب حسٚزی ثٝ ایٗ ٞسف زست یبفت.

 :(رٍس جْبًی قلت)هْزهبُ 7هقزر در هٌبسجت فؼبلیت ّبی  

 

 ًحَُ درهبى ٍ کٌتزل آى یػزٍق یداستبى ّب ٍ تجزثیبت ٍاقؼی اس افزاد هجتال ثِ ثیوبری قلج ٍ 

 ثزگشاری فَرٍم ّبی ػلوی 

 ػوَم هزدم(–)گزٍُ ّبی تخصص سخٌزاًی ّب ٍ گفتگَّب  ،ثزگشاری ّوبیش 

 فشبرخَى چزثی خَى خَى،قٌذ  اًذاسُ گیزی جولِغزثبلگزی ّبی سالهتی اس ٍ  یثْذاشت ٌبتیهؼب ٍ ..ٍ  

  ُثزًبهِ ّبی تحزک ثذًی(اجزای )فؼبلیت ّبی ٍرسشی سبسهبًذّی شذ 

 یػزٍق یثزگشاری گفتگَّبی ػوَهی در هَرد ثیوبری قلج 

 ثزپبیی چبدرّبی سالهت در سطح شْزٍ....(ًوبیشگبُ ثزگشاری( 

 در سطح گستزدُ تزتحزک ثذًی(-ٍرسشی ،ٌّزی)فزٌّگی هسبثقبت هزاسن ٍ ثزًبهِ  ثزگشاری 

 پَستز، پوفلت، ثٌز، پالکبرد، استٌذ، ......( یچبح هَاد آهَسش( 

 ...ٍ (استفبدُ اس ظزفیت گزٍُ ّبی خَدیبر)در ثیوبری فشبرخَى ٍچزثی خَى ثبال 

 .......ٍ ِدر ّویي سهیٌِ ٍ ثز اسبس هَضَػبت تؼییي شذُ در ّز سبل، ثِ شكل ثسیج ّبی اطالعک 

 سبًی ٍ آهَسشی، سبسهبًذّی شًَذ. ر
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 اّویت هَضَع :   
 

 5/17ثیٕبضی لّجی ػطٚلی ٕٞچٙبٖ اِٚیٗ ػبُٔ ٞسایت وٙٙسٜ ٚ ٟٔٓ ٔطي ٚ ٘بتٛا٘ی زض ز٘یبی أطٚظ است ٚ سبال٘ٝ ثیص اظ 

ٔیّیٖٛ ٘فط  23ا٘تظبض ٔیطٚز ثٝ  2030ٔیّیٖٛ ٘فط ثٝ ػّت ثیٕبضی لّجی ػطٚلی زچبض ٔطي ظٚزضس ٔی ضٛ٘س ٚ تب سبَ 

ثطسس. أب ذٛضجرتب٘ٝ ایٗ ثیٕبضی ثب تغییط ضیٜٛ ظ٘سٌی ٘بسبِٓ ، ٔب٘ٙس ذٛضزٖ ٚ آضبٔیسٖ سبِٓ، فؼبِیت ثس٘ی ثیطتط ٚ تطن 

 زذب٘یبت لبثُ پیطٍیطی است.

ثیٕبضی ٞبی ٘بضی اظ لّت ، ػطٚق ٔغع ٚ ػطٚق ذٛ٘ی ثٝ ػٙٛاٖ ثیٕبضی لّجی ػطٚلی زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی ضٛ٘س. ضبیغ تطیٗ 

یٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی ضبُٔ ثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘ط لّت )ٔب٘ٙس حّٕٝ ٞبی لّجی( ٚ ثیٕبضی ػطٚق ٔغعی )ٔب٘ٙس سىتٝ ث

ٔغعی ( ٞستٙس. وٙتطَ ػٛأُ ذغط وّیسی ٟٔٓ ٔب٘ٙس ضغیٓ غصایی ٘بٔٙبست، فؼبِیت ثس٘ی وٓ ، ٔػطف زذب٘یبت ٚ 

 ٞس.فطبضذٖٛ ثبال، ذغط اثتال ثٝ ثیٕبضی لّجی ػطٚلی ضا وبٞص ٔی ز

چٙس تغییط سبزٜ ضٚظا٘ٝ زض ظ٘سٌی وُ وبضی است وٝ ثبیس ا٘جبْ زاز تب لّت ضا لٛی وطز ٚ ثطای حفظ سالٔت آٖ تغییطاتی 

ٔب٘سٌبض ایجبز وطز. اٌط ایٙىبض ا٘جبْ ٘طٛز، فطز زض ٔؼطؼ ذغط ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی )ضبُٔ ثیٕبضی لّت ٚ سىتٝ 

 ٔغعی( لطاض ٔی ٌیطز.

عٛال٘ی تط ٚ ثب ویفیت تطی ٚ ظ٘سٌی ، ضبز ثٛزٖ أىبٖ زٚست زاضتٗ، ذٙسیسٖٚ ایٗ ٘یطٚ  ی ثرطسلّت ثٝ وُ ثسٖ ٘یطٚ ٔ

ٞط فطز ثبیس ثسا٘س چٍٛ٘ٝ ٔیتٛا٘س ثٝ لّت ذٛز ا٘طغی ثطسب٘س ٚ ثٝ ظ٘سٌی ذٛز ٘یطٚ ثرطس. لّت ٔطوع سالٔتی است. .ٔی زٞس

 پس ثبیس ٔطالجتی وٝ ضبیستٝ آٖ است ثطای آٖ ا٘جبْ زاز.

٘ٝ تٟٙب سجت سالٔتی ثیطتط ٔی ضٛز، ثّىٝ سجت ایجبز احسبس ثٟتط ٘یع ٔیطٛز ٚ  -لّت ذٛز ٔطالجت ٔی وٙیٓٚلتی اظ 

لبزضذٛاٞیٓ ثٛز اظ ظ٘سٌی ذٛز ثغٛض وبُٔ ِصت ثجطیٓ. فمظ چٙس الساْ سبزٜ زض ظٔیٙٝ تغصیٝ ذٛة ٚ سبِٓ ، فؼبِیت ثس٘ی ٚ 

طف اِىُ...........ٔی تٛا٘س سالٔت لّت ٚ ضفبٜ وّی ٔب ضا ثٟجٛز ٚضظش،  ػسْ ٔػطف یب تطن زذب٘یبت ، وٙتطَ ٚظٖ ، ػسْ ٔػ

 ثرطس.

ثٙبثطایٗ ثبیس اعٕیٙبٖ یبثیٓ وٝ تٕبْ السأبتی وٝ ثطای سالٔت لّت ثط ٔی زاضیٓ، ٔٙجط ثٝ ذبتٕٝ زازٖ ثٝ اذتالَ زض 

زٚست زاضتٗ لّت ثب زضن  . ٟٔطثب٘ی ثب لّت، ٘یطٚ ثرص ظ٘سٌی است.لّت ذٛز ضا زٚست زاضتٝ ثبضیسسالٔتی ٔب ٔی ضٛز. 

   اظ ٔیعاٖ ذغط لّجی ػطٚلی ضطٚع ٔی ضٛز.
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ٞبی ٘بٔٙبست است ٚ ٔطزْ ضا تطٛیك  سبظی جبٔؼٝ ٚ ظٔیٙٝ سبظی ثطای اغالح ضیٜٛ ضٚظ جٟب٘ی لّت فطغتی ثطای حسبس

 .وٙٙسضٛز، فىط  تط ٔی تط ٚ لّت سبِٓ وٙس تب زضثبضٜ ػبزات ذٛة ظ٘سٌی وٝ ٔٙجط ثٝ ظ٘سٌی عٛال٘ی ٔی

ٔطالجت اظ لّت ثب وٙتطَ ػٛأُ ذغط لّجی ػطٚلی غٛضت ٔی ٌیطز. ثؼضی اظ ایٗ ػٛأُ لبثُ اغالح ٚ ثؼضی لبثُ وٙتطَ 

 ٞستٙس ٚ ػجبضتٙس اظ:

 فطبضذٖٛ ثبال

 لٙس ذٖٛ ثبال

 وّستطَٚ ذٖٛ ثبال

 ٗ ػٛأُ ثب اغالح ػٛأُ ظیط لبثُ وٙتطَ ٞستٙس:یا

 ٔػطف زذب٘یبت

 ٔػطف ثیطٚیٝ اِىُ

 غصایی ٘ب سبِٓضغیٓ 

 اضبفٝ ٚظٖ

 وٓ تحطوی
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 ػجبرتٌذ اس: ثیوبری ّبی قلجی ٍػزٍقی ػَاهل خطز اصلی

 استؼٕبَ سیٍبض -

 فطبض ذٖٛ ثبال -

ٔیّی ٌطْ زض زسی ِیتط  50)زض ٔطزاٖ(ٚوٕتط اظ ٔیّی ٌطْ زض زسی ِیتط 40وٕتط اظ  HDL وّستطَٚ ذٛة یب ٔیعاٖ وٓ -

 )زض ظ٘بٖ(

 ٞبی لّجی ظٚزضس سبثمٝ ذب٘ٛازٌی ثیٕبضی -

 ب ثیطتطسبَ ی 55سبَ یب ثیطتط ٚ زض ظ٘بٖ سٗ  45سٗ زض ٔطزاٖ  -

ٚ ٘ساضتٗ فؼبِیت ثس٘ی زض فٟطست ثبال ٘یبٔسٜ است، ِٚی ثبیس تٛجٝ زاضتٝ ثبضیٓ وٝ ایٗ ػٛأُ ٘یع زض ثطٚظ  چبلی اٌطچٝ

  س.ثیٕبضی ٞبی لّجی ٔٛثط ٞستٙ

وٝ ػبُٔ ذغطظای ٘یطٚٔٙسی است  ثیٕبضی زیبثت اظ: ٔجتالیبٖ ثٝسبیط افطازی وٝ زض ٔؼطؼ ذغط ثیطتطی ٞستٙس ػجبضتٙس 

 .ٚ افطازی وٝ تطویجی اظ ػٛأُ ذغطظای اثتال ثٝ ثیٕبضی لّجی ضا زاض٘س

. زض سٙیٗ ثبال ثطای اعٕیٙبٖ اظ سالٔت لّت، اٌط اظ ٔٛاضز ثبال، چٙس ػبُٔ ضا زاضیس، ثبیس ثسیبض ٔطالت سالٔتی ذٛز ثبضیس

تٛا٘یس جّٛی آٖ ضا  حسالُ ثبیس سبِی یه ثبض ثٝ پعضه ٔطاجؼٝ وطز، ظیطا زض غٛضت تطریع ثیٕبضی زض ٔطاحُ اثتسایی، ٔی

 .ثٍیطیس
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ٞبی لّجی ٞستٙس وٝ ٚضؼیت ٕٞٝ ی ایٗ  تطیٗ ػُّ ثیٕبضی تحطوی ضبیغ سیٍبض، چطثی، ٕ٘ه، چبلی ٚ وٓثِ طَر کلی

است.ٔٛاضز زض ایطاٖ ٘بٔٙبست   

 سیگبر:

استؼٕبَ زذب٘یبت ٟٕٔتطیٗ ػبُٔ لبثُ پیطٍیطی زض اثتالی ثٝ ا٘ٛاع ثیٕبضی ٞب ٚٔطي ٚٔیط ٘بضی اظ آٟ٘بست .افطازی وٝ 

غیط سیٍبضی احتٕبَ زاضز ثٝ سىتٝ لّجی زچبض ضٛ٘س ٚایٗ ذغط ثب وطیسٖ ٞط ٘د سیٍبض زض  ثطاثطافطاز6سیٍبض ٔی وطٙس 

سبَ ظٚزتط اظ  10ٞطضٚظ افعایص ٔی یبثس.ٕٞچٙیٗ سیٍبض ٔی تٛا٘س عَٛ ػٕط افطاز سیٍبضی ضا وبٞص زٞس چطا وٝ ایٗ افطاز 

ثطضسی ػٛأُ ذغط ظای ثیٕبضی ٞب زض افطاز غیطسیٍبضی زچبض سىتٝ لّجی یب زیٍط ٔطىالت جسی سالٔتی ذٛاٞٙس ضس.

سبِٝ وطٛضٔبٖ سیٍبض ٔػطف ٔی وٙٙس ٚٔیبٍ٘یٗ سٗ ضطٚع سیٍبض زض 15-24زضغس پسطاٖ  9/7٘طبٖ زاز وٝ 88سبَ 

.ثیٕبضی لّجی تٟٙب یىی اظ چٙسیٗ ثیٕبضی است وٝ افطاز سیٍبضی زض سبَ است 21سبَ ٚزض ظ٘بٖ 19 "وطٛض زض ٔطزاٖ غبِجب

تٙس.وطیسٖ سیٍبض یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ػٛأُ ٚلٛع سىتٝ ٔغعی است.تحمیمبت اذیط ٘طبٖ ٔی زٞس ٔؼطؼ اثتالی ثٝ آٖ ٞس

زض افطاز غیط سیٍبضی وٝ ٔطتت زض ٔؼطؼ زٚز سیٍبض لطاض ٔی ٌیط٘س ،احتٕبَ اثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی ٔب٘ٙس افطاز سیٍبضی 

ثب زیسی ثبظتط ٔی تٛاٖ . سیٍبض ٔی وطٙسسبِٝ وطٛض 15-65زضغس اظ ظ٘بٖ  3/1زضغس اظ ٔطزاٖ 22ٚاست.زض حبَ حبضط ،

 ٔی وطٙس.  سبِٝ ٞب ٘یع سیٍبض 25-34زضغس5/24ٌفت 

سبَ وبٞص  13تب  10وٙٙس ٚ سٗ ٔػطف سیٍبض زض ایطاٖ ثٝ  ٔیّیبضز ٘د زٚز ٔی 60ٔیّیٖٛ سیٍبضی  12زض ایطاٖ سبال٘ٝ 

س.زٞٙ ذٛز ضا اظ زست ٔیٞعاض ایطا٘ی ثط اثط استؼٕبَ زذب٘یبت جبٖ  50یبفتٝ است. ٕٞچٙیٗ سبال٘ٝ   
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:چزثی  

چطثی ٞبی تطا٘س ٚیب اسیسٞبی چطة تطا٘س اظ ا٘ٛاع زیٍط چطثی ٞبی ذٛضاوی ٞستٙس وٝ ٔیعاٖ وّستطَٚ ثس ذٖٛ ضا 

سٖ ٚجبٔس ضسٖ چطثی ٞبی ٌیبٞی ثطای تِٛیس وطٜ ٘جبتی ٚیب وطٜ ٔرػٛظ افعایص ٔی زٞٙس.چطثی تطا٘س اظ سرت ض

٘بْ ٞیسضٚغ٘یعٜ وطزٖ ایجبز ٔی ضٛز.ٔٙجغ اغّی چطثی ٞبی تطا٘س،ٔٛازغصایی است وٝ زض ضیطیٙی پعی زض عی ضٚ٘سی ثٝ 

آٖ اظ ضٚغٗ جبٔس استفبزٜ ضسٜ است .زض ٔٛاز غصایی ٕٞچٖٛ وطٜ ٘جبتی،وطٜ ضیطیٙی پعی،ضیطیٙی ٞب،وطاوطٞب)ثیسىٛیت ثی 

  وٙٙس.ضىط(،ویه،وّٛچٝ، اسٙه ٞب ٚغصاٞبی سطخ وطز٘ی اظ چطثی ٞبی تطا٘س استفبزٜ ٔی 

ٞبی  تٛا٘س آٔبض ٚحطتٙبن ٔطي ٚ ٔیطٞب ثط اثط ثیٕبضی ضٛز وٝ ایٗ أط ٔی زض وطٛض ٔػطف ٔیتٗ ضٚغٗ جبٔس  2/1سبال٘ٝ  

.ویٌّٛطْ است 5/12ویٌّٛطْ ٚ زض ز٘یب  17لّجی ػطٚلی ضا تٛجیٝ وٙس. سطا٘ٝ ٔػطف ضٚغٗ جبٔس زض ایطاٖ   

:ًوک  

ثطاثط ٔیعاٖ ٔجبظ ٕ٘ه  3ٞب ثٝ عٛض ٔتٛسظ ثیص اظ  لّجی ػطٚلی است. ایطا٘ی ٞبی یىی زیٍط اظ ػٛأُ ذغط اثتال ثٝ ثیٕبضی 

ٌطْ ٕ٘ه  15تب  13ٞب ثٝ عٛض ٔتٛسظ ضٚظا٘ٝ  ٌطْ زض ضٚظ است وٝ ایطا٘ی 5تب  3وٙٙس. استب٘ساضز ٔػطف ٕ٘ه ثیٗ ٔػطف ٔی

ستٙس. فطبض ذٖٛ ثبال اظ ٟٔٓ تطیٗ زضغس ٔطزْ ایطاٖ ٔجتال ثٝ فطبض ذٖٛ ثبال ٞ 20تب  5/18وٙٙس. ثٝ ایٗ تطتیت  ٔػطف ٔی

 .ػٛأُ ذغطسبظ ثطای ثیٕبضی لّجی است

 تحزکی: ثی

ثی تحطوی ثٝ ٔیعاٖ ثسیبض ظیبزی ٘ٝ تٟٙب احتٕبَ اثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی ضا افعایص ذٛاٞس زاز ثّىٝ ایٗ ٔٛضٛع زض زیٍط 

ثیٕبضیٟب ٕٞچٖٛ  فطبضذٖٛ ثبال،زیبثت ٚاضبفٝ ٚظٖ ٘یع غبزق است .ثیطتط ٔطزْ وطٛض وٕتط اظ ٔیعاٖ ٔٛضز ٘یبظ ٚضظش ٔی 

سبِٝ وطٛض زض اٚلبت فطاغت ذٛیص ثٝ ٞیچ ٚجٝ فؼبِیت فیعیىی  15-64افطاز  زضغس39وٙٙس.ثب تٛجٝ ثٝ آٔبض ٔٙتطط ضسٜ ،

ا٘جبْ  ٕ٘ی زٞٙس.زض وُ ثٝ ٘ظط ٔی ضسس ظ٘بٖ وٕتط اظ ٔطزاٖ ٚسبِٕٙساٖ وٕتطاظ جٛا٘بٖ اظ ٘ظط فیعیىی فؼبَ ٞستٙس.أب ایٗ 
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زضغس ثیٕبضی ٞبی لّجی 22َٛ ثسیٗ ٔؼٙب ٘یست وٝ جٛا٘بٖ ثٝ ٔیعاٖ الظْ ٚضظش ٔی وٙٙس.ٔی تٛاٖ ٌفت ثی تحطوی ٔسئ

 ػطٚلی است.

 

  دیبثت :

زضغس اظ افطازی وٝ ثٝ زیبثت  65زیبثت یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ػُّ ٚلٛع سىتٝ ٔغعی ٚاثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی است.ثیص اظ 

جتال ٔیّیٖٛ ایطا٘ی ثٝ زیبثت ٔ 7ٔجتال ٞستٙس ثٝ ػّت اثتالی ثٝ ثیٕبضی ٞبی لّت ٚػطٚق جبٖ ذٛزضا اظ زست ذٛاٞٙس زاز.

یه ثیٕبضی جسی است ٚػالٜٚ ثط  2زیبثت ٘ٛع ضٛز. ٞب اضبفٝ ٔی ٞستٙس وٝ ثٝ عٛض وّی سبال٘ٝ یه زضغس ثٝ آٔبض زیبثتی

ػّت ایجبز ٘بضسبیی وّیٛی،اذتالَ زض ثیٙبیی،٘بضسبیی لّجی ذغطی وٝ زض اثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی ایجبز ٔی وٙس ،اِٚیٗ 

سبَ  15تب  10سٗ اثتال ثٝ زیبثت زض ایطاٖ حسالُ  ٔثُ پب زض ثعضٌسبِی است.ٚثیٕبضی ٞبی ػطٚق وطٚ٘ط ٚلغغ اػضبی ثسٖ 

 .تط اظ سٗ ضبیغ اثتال زض وطٛضٞبی تٛسؼٝ یبفتٝ است پبییٗ

  :اضبفِ ٍسى ٍچبقی

ثطای زاضتٗ یه ظ٘سٌی عٛال٘ی ٚپط٘طبط ٚظٖ ٔتؼبزَ اِعأی است .ٔتبسفب٘ٝ پسیسٜ اضبفٝ ٚظٖ ٚچبلی ٔفطط زض ٔیبٖ ٔطزْ 

سبِٝ وطٛض زچبض اضبفٝ ٚظٖ ٚچبلی 15-64ضسٜ است .أطٚظٜ حسٚز ٘یٕی اظ افطاز سیُ ثٝ پسیسٜ ای ٕٞٝ ٌیط تج وطٛضٔبٖ

ٞستٙس.افطازی وٝ زض سٙیٗ ٘ٛجٛا٘ی زچبض اضبفٝ ٚظٖ ٞستٙس ثٝ احتٕبَ ظیبز زض ثعضٌسبِی زچبض ثیٕبضی ٞبی لّجی ٔی 

(ٞستٙس.ایٗ 30ثیص اظ BMIسبِٝ وطٛض چبق )15-24بٖ زضغس اظ ٘ٛجٛا6٘زضغس وٛزوبٖ ٚ٘ٛجٛا٘بٖ ٚزض حسٚز  15ضٛ٘س.

  س.ثسیٗ ٔؼٙبست وٝ ذغط اثتالی ثٝ ثیٕبضی ٞبی لّجی حتی وٛزوبٖ جبٔؼٝ ضا ٘یع تٟسیس ٔی وٙ
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 پیشگیزی اس ثزٍس ػَارض قلجی ػزٍقی تَصیِ ّبیی ثزای 

ثط٘بٔٝ غصایی سبِٓ ثط٘بٔٝ غصایی پیطٟٙبز ٔی  ثطای زاضتٗ لّجی سبِٓ ثبیس ثط٘بٔٝ غصایی سبِٕی زاضتٝ ثبضیس.ثطای زاضتٗ-1

 ضٛز وٝ زاضای تٛغیٝ ٞبی سالٔتی ٚسبِٓ ثٛزٖ غصا ٘یع ٞست.

ثبیس اظ ا٘ٛاع سجٛس زاض  ستفبزٜ وٙیس.یه زْٚ اظ ٘بٖ ٚغالت ٔػطفی ضٚظا٘ٝاظ ٘بٖ ٚغالت ا "زض ثط٘بٔٝ غصایی ذٛز حتٕب-

 ثبضس.

 یجبت استفبزٜ وٙیس.عٞطضٚظ اظ ٔیٜٛ ٞب ٚسج-

 ثی ٞبی اضجبع،تطا٘س ثبال ٚوّستطَٚ ضا تب آ٘جب وٝ أىبٖ زاضز اظ ثط٘بٔٝ غصایی ذٛز حصف وٙیس.چط-

 اظ غصاٞب ٚ٘ٛضیس٘ی ٞبیی استفبزٜ وٙیس وٝ ٔیعاٖ ضىط زض آٟ٘ب ظیبز ٘جبضس.-

 زض ٍٞٙبْ آٔبزٜ وطزٖ غصا ٚغطف غصا وٕتط اظ ٕ٘ه استفبزٜ وٙیس.-

زاض٘س،  ٞیسضاتوطثٛضا وٓ وٙیس: تحمیمبت ٘طبٖ زازٜ ا٘س وٝ ٔػطف ثیص اظ ا٘ساضٜ ٔٛازی وٝ  ٞیسضات ٞبٔػطف وطثٛ -

چطة ٚ سیت ظٔیٙی سطخ وطزٜ زض ایٗ زستٝ لطاض  ٞبیاحتٕبَ ثطٚظ ثیٕبضی لّجی ضا تطسیس ٔی وٙٙس. ٔٛاز غصایی ٔب٘ٙس٘بٖ 

 .ٔی ٌیط٘س

  سیگبر ًكشیذ: -2

زضغس ثیطتط  70ػٛأُ ثطٚظ حٕالت لّجی، سیٍبض است. احتٕبَ ثطٚظ حّٕٝ لّجی زض یه فطز سیٍبضی، تب  ٟٕٔتطیٗیىی اظ 

، ثسا٘یس ٞیسٔی زٕٞیت ْ ثٝ سالٔتی لّت ٚ ثسٖ ذٛز اھاظ یه فطز غیط سیٍبضی است. اٌط سیٍبض ٔی وطیس ٚ زض وٙبض آٖ 

تطن سیٍبض ٚلّیبٖ ٔی تٛا٘س ثٝ  .یٍبض ضا وٙبض ثٍصاضیسأطٚظ س ٕٞیٗ. پس سؼی وٙیس اظ ٞستٙسوٝ ایٗ زٚ زض تضبزی ػظیٓ 

سطػت ذغط اثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی ٚزیٍط ٘بضسبیی ٞبی جسی ضا وبٞص زٞس .پس اظ یه سبَ اظ تطن سیٍبض ،ذغط اثتالی 

ضا تطن ثٝ ثیٕبضی لّجی ثٝ ٘ػف تمّیُ پیسا ٔی وٙس.پس اظ ٌصض چٙس سبَ ذغط اثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی زض فطزی وٝ سیٍبض 

 سیٍبض ٘ىطیسٜ یىسبٖ ذٛاٞس ثٛز. "وطزٜ ثب فطزی وٝ اغال
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 ی ٍرسشی هٌظن را اس یبد ًجزیذ: ّبفؼبلیت  -3

ثب ا٘جبْ فؼبِیت ٞبی ا٘جبْ فؼبِیت ٚضظضی ٔساْٚ ٔی تٛا٘س ٘مص وّیسی زض وبٞص احتٕبَ اثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی ایفب وٙس.

لّجی پیطٍیطی وطز ثّىٝ ٔی تٛاٖ  چطثی ٚفطبضذٖٛ ثبال ضا وٙتطَ وطز ٚاظ ٘ٝ تٟٙب ٔی تٛاٖ اظ اثتالی ثٝ ثیٕبضی  ٚضظضی

زلیمٝ زض ضٚظ فؼبِیت ٔتٛسظ ٚضظضی ضا ثٝ غٛضت ٔساْٚ زض  30ضٚظا٘ٝ اثتالی ثٝ زیبثت پیطٍیطی ٚیب آٖ ضا وٙتطَ وطز.

اثتالی ثٝ ثیٕبضی ٞبی ٔرتّف ثب ایٗ وبض ٔی تٛا٘یس احتٕبَ تٕبٔی ضٚظٞبی ٞفتٝ ا٘جبْ زٞیس "جیحبطثیطتط ضٚظٞبی ٞفتٝ ٚت

 ثٟتطیٗثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ  سطیغ پیبزٜ ضٚی .ٞیسی سجه اذتػبظ زٞباظ ٚلت ذٛز ضا ثٝ ٚضظش  ا٘جبْ زٞیس ضا وبٞص زٞیس.

ثطای ٔثبَ یىی اظ تحمیمبت ٘طبٖ زازوٝ پیبزٜ ضٚی سطیغ ٔساْٚ ٔی تٛا٘س ثٝ ا٘ساظٜ  تٛغیٝ است.  ٟبٚ سبزٜ تطیٗ ٚضظض

فؼبِیت ٞبیی ٔب٘ٙس زٚچطذٝ لّجی ضا وبٞص زٞس. سٍٙیٗ تط ٕٞچٖٛ زٚیسٖ آضاْ ذغط حّٕٝ ی فؼبِیت ٞبی ٚضظضی

  سٛاضی،وٜٛ ٘ٛضزی،ضٙب ٚفٛتجبَ

  

 :ّیذاستزس ثِ خَد راُ ًذ-4

ٚ ػٛاضؼ لّجی ثٝ حسبة ٔی آٚض٘س. استطس  ٞبزِیُ ثیٕبضی  ٟٕٔتطیٗثطذی ٔترػػیٗ، استطس ٚ ٘بضاحتی اػػبة ضا  

ٔچٖٛ سیٍبض وطیسٖ، فطبض ذٖٛ ثبال، افعایص وّستطَٚ ذٖٛ ٚ ػسْ فؼبِیت ثس٘ی، ٔی تٛا٘س ضیسه ھحبز، زض حس ػٛأّی 

استطس اظ جٟبت ٔرتّف ثط ثیٕبضی لّجی تبثیط ٔی ٌصاضز .تحمیمبت ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ زض ثیطتط .ٞسحّٕٝ لّجی ضا افعایص ز

یص آٔسٖ ضٚیسازی ٘بضاحت وٙٙسٜ ٕٞطاٜ ثب ػػجب٘یت ثبػث ٚلٛع حّٕٝ ی لّجی ٔی ضٛز.ا٘جبْ فؼبِیت ٔساْٚ اٚلبت پ

 ٚضظضی ٘ٝ تٟٙب ٔی تٛا٘س ثبػث اظ ثیٗ ضفتٗ استطس ثّىٝ احتٕبَ اثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی ضا ٘یع وبٞص زٞس.
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 داشتِ ثبشیذ: کٌتزل ٍپبیش دٍرُ ای ٍهٌظن -5

ستٙس، آٌبٜ ثبضیس وٝ ضب٘س ثطٚظ ایٗ ثیٕبضی زض ضٕب ٞاٌط زض ذب٘ٛازٜ تبٖ، فطز یب افطازی ثب سبثمٝ ثیٕبضی ٚ یب حّٕٝ لّجی  

، ثطضسی سغح وّستطَٚ ذٖٛ ٚ ا٘ساظٜ وٙتطَ ٚپبیص زٚضٜ ای ٚٔٙظٓط تطتیت ٔی تٛا٘یس ثب ٞثیطتط اظ سبیطیٗ است. ثٝ 

ثطای وٙتطَ ٞبی زٚضٜ ای لجُ اظ ثطٚظ حبزثٝ اظ ذٛز ٔحبفظت وٙیس. اِجتٝ ایٗ بی ظٔب٘ی ٔٙظٓ، ٌٞیطی فطبضذٖٛ زض ثبظٜ 

ب٘ٝ ای ٔٙبست ثطای شوط ایٗ ٘ىبت ثٛز؛ أب اٌط ایٗ ٘ىبت ضا زض ٟ٘ی لّت، ثٟبچٙس وٝ ضٚظ ج ٞط ٔی ضٛ٘س  ٕٝ افطاز تٛغیٝٞ

سبِٓ تط،  ٞبیٚضظش، آضأص، ٔػطف غصاجٛز ػبزات فؼّی تبٖ، ثٝ ٟٔسیط سالٔت لّجی ذٛز ضػبیت ٕ٘ی وٙیس، الظْ است ثب ث

 .ػسْ ٔػطف سیٍبض ٚ ... تٛجٝ ثیطتطی زاضتٝ ثبضیس تب سبِٓ ثٕب٘یس
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 :رٍس جْبًی قلت ّذاف ثشرگذاشت هٌبسجتا   

  ّذف کلی :

 ثیوبری ّبی قلجی ،ػزٍقیارتقبء سطح سالهت هزدم اس طزیق ثزًبهِ ّبی پیشگیزی ٍ کٌتزل 

 : اّذاف اختصبصی 

  اطالع اس هیشاى سالهت قلت (9

( افشایش آگبّی جبهؼِ ٍ هسئَلیي در ثبرُ سالهت قلت ، ػَاهل خطز ٍ ًقش آى در ایجبد ثیوبری ّبی قلجی 2
 ٍػزٍقی  ٍ شیَُ سًذگی سبلن 

( افشایش آگبّی جبهؼِ ٍ هسئَلیي در هَرد داًستي ػَاهل خطز خَد ٍاقذام جْت  تؼییي ٍضؼیت سالهت 3
 قلت 

یق جبهؼِ ثِ اًذاسُ گیزی فشبرخَى خَد ٍ خَد هزاقجتی) تشَیق جبهؼِ ثِ تغذیِ هٌبست ٍ سبلن، تزک (تش4َ
یب ػذم هصزف دخبًیبت ، اًجبم فؼبلیت ثذًی،کٌتزل فشبرخَى ،کٌتزل قٌذخَى،کٌتزل چزثی ّبی خَى،کٌتزل 

 ٍسى (

 جلت ّوزاّی ٍ حوبیت هسئَلیي ثزای دستیبثی ثِ اّذاف ثزًبهِ (5
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 :شزکبی ثزًبهِ هَرد ًظز ٍ اًتظبرات اس شزکبی هذکَر  

ضٚظ جٟب٘ی لّت  زض  ثٝ ازاضات ثٝ ٔٙظٛض ٕٞىبضی زض اجطای ثط٘بٔٝ ٞبی* ٔسئِٛیٗ استب٘ساضی ٚ فطٔب٘ساضی جٟت اثالؽ 

 پیطجطز ثط٘بٔٝ ٞبی پیطٍیطی ٚوٙتطَ ثیٕبضی ٞبی لّجی ،ػطٚلی

 زض ذػٛظ اجطای جّسبت آٔٛظضی جٟت ضبغّیٗ تحت پٛضص* ٔسئِٛیٗ ازاضات ٚ سبظٔبٟ٘ب ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی 

ثیٕبضی ٞبی لّجی ،ػطٚلی * ٔسئِٛیٗ وبضذب٘جبت ٚ وبضٌبٟٞبٚثط٘بٔٝ ضیعی جٟت ثٝ وٙتطَ زضآٚضزٖ ػٛأُ ثٝ ٚجٛز آٚض٘سٜ 

 ٚ اجطای جّسبت آٔٛظضی جٟت وبضٌطاٖ  تحطوی سیٍبض، چطثی، ٕ٘ه، چبلی ٚ وٓ ٘ظیط

 ٘مص آٔٛظضی ٚ اعالع ضسب٘ی زض جبٔؼٝ زاض٘س ٔب٘ٙس سبظٔبٖ غسا ٚ سیٕب ،جطایس ٔحّی* ازاضات ٚ سبظٔبٖ ٞبیی وٝ 

ثیٕبضی ٞبی ضاٟٞبی تطریع ظٚزضس  * پعضىبٖ ٔترػع ٚ پعضىبٖ ػٕٛٔی زض ظٔیٙٝ آٔٛظش ٔطاجؼیٗ زض ذػٛظ 

 ٚ ا٘جبْ السأبت ضطٚضیلّجی ،ػطٚلی 

 ضی زض ازاضٜ ٔصوٛض ٚ تحٛیُ ٚ تٛظیغ ٘ططیبت * ضاثغیٗ سالٔت ازاضات زض ظٔیٙٝ پیٍیطی اجطای جّسبت آٔٛظ

ٚ ضاٟٞبی ثیٕبضی ٞبی لّجی ،ػطٚلی * ضاثغیٗ ثٟساضت زض ظٔیٙٝ آٔٛظش ذب٘ٛاضٞبی تحت پٛضص زض ذػٛظ ػٛأُ ذغط 

 ضإٞٙبی سبِٓ ظیستٗ ثب لّجی سبِٓثط اسبس وتبثچٝ آٔٛظضی  پیطٍیطی ٚ تطریع ظٚز ضس
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 پیام های مصور

 با ّن برای سالهت قلب هاى: گیّوبیاییذ 

 قٌذ خَى را کبّش دّیذ 

 

 سبلن هصزف کٌیذ  

 هصزف دخبًیبت را کبّش دّیذ   

 ثِ دارٍّبی اسبسی دستزسی داشتِ ثبشیذ  

 کلستزٍل خَى را کٌتزل کٌیذ   

 ٍسى را کٌتزل کٌیذ  

 فشبرخَى را پبیش کٌیذ  

 توزیي کٌیذ             
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 ثِ کیفیت سبػت خَاة تَجِ کٌیذ.   

 فؼبل ثبشیذ. فؼبل ثَدى هی تَاًذ ثِ کبّش خطز ثیوبری قلجی شوب ٍ ایجبد احسبس خَة کوک کٌذ.  

 ثِ درهبى ٍ هشبٍرُ اّویت دّیذ ٍ شزایط خَد را ثب پششک ٍ هشبٍر ثِ اشتزاک ثگذاریذ. 

 ِ سًذگی خَد تب آخز ػوز اداهِ دّیذ.ثبخَردى ٍ آشبهیذى درست ثِ قلت خَد سَخت ثزسبًیذ تب ث 

 قلت خَد را دٍست داشتِ ثبشیذ. تزک دخبًیبت ثْتزیي راُ ثزای  ثْجَد سالهت قلت است. 

 .قلت خَد را ثِ حزکت ثیشتز درآٍریذ  

 .)اس هقذار ػَاهل خطز قلجی ػزٍقی خَد هطلغ ثبشیذ.(هقبدیز ػَاهل خطز قلجی خَد را ثذاًیذ  

 سبل آیٌذُ هطلغ شَیذ. 90اس هیشاى خطز قلجی ػزٍقی خَد طی                         
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 9397درثزًبهِ رٍس جْبًی قلتفؼبلیت ّبی هَرد اًتظبر جذٍل جذیذ  
 

 *مهر 7-تصىیر فرم گسارش فعالیت ھای روز جهانی قلب

 
 فوق مورد نظر می باشد   exelارسال شده از وزارت متبوع  ودر قالب  پیوست نامهاین فرم )*(
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 :رٍز جْاًی قلبهرتبط با  پیام ّای بْذاضتی 
 لّت سبِٓ اِٚٛیتی ثطای ٕٞٝ وس ٕٚٞٝ جب-

 ا٘تربة ٞبی زٚستساض سالٔت لّت-

 ٕٞٛاضٜ زض جبزٜ سالٔت لّت حطوت وٙیس-

 ب٘ٝ سبِٓ،یه ز٘یبی سبِٓذیه لّت سبِٓ،یه  -

 زاضْٔٗ زض ٔحیظ وبضْ ثبیس لّجٓ ضا سبِٓ ٍ٘ٝ -

 سالٔت لّت زض ٔحیظ وبض-

 آیب ػٛأُ ذغط ثیٕبضی ٞبی لّجی ذٛز ضا ٔی ضٙبسیس؟-

 چمسض لّت ذٛز ضا سبِٓ ٚجٛاٖ ٍ٘ٝ زاضتٝ ایس؟-

 ضبیغ تطیٗ ػّت ٔطي ٚٔیط زض اوثط جٛأغ ٚاظ جّٕٝ وطٛض ٔب ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی است.-

 سالٔت لّت ضا تٟسیس ٔی وٙس.اِٚیٗ لسْ ثٝ سٛی یه لّت سبِٓ آٌبٞی اظ ذغطاتی است وٝ -

 وطیسٖ سیٍبض ٚیب زاضتٗ اضبفٝ ٚظٖ ذغطاتی است وٝ سالٔت لّت ضا تٟسیس ٔی وٙس.-

 وطیسٖ سیٍبضیىی اظ  ٟٕٔتطیٗ ػٛأُ ٚلٛع سىتٝ ٔغعی ٔی ثبضس. -

ٞبی وّیٛی فطبضذٖٛ ثبال یىی زیٍط اظ ػٛأُ ذغطظا ٘ٝ تٟٙب زض اثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی ثّىٝ زض اثتالی ثٝ ثیٕبضی -

 ٚ٘بضسبیی احتمب٘ی لّت است. 

 ٟٕٔتطیٗ ػبّٔی وٝ ثبػث ثطٚظ سىتٝ لّجی ٔی ضٛز فطبضذٖٛ ثبالست.-

 ٞیچ ٘طب٘ٝ ذبغی ٘ساضز.                                  "فطبضذٖٛ ثبال ضا ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ وطٙسٜ ذبٔٛش ٔی ضٙبسٙس چطا وٝ ٔؼٕٛال "ٔؼٕٛال-

س ثٝ ضاحتی ٔی تٛا٘یس ثب وبٞص ٚظٖ زض غٛضت اضبفٝ ٚظٖ ،ا٘جبْ فؼبِیت ٚضظضی ٔٙظٓ اٌط فطبضذٖٛ ذیّی ثبال ٘جبض-

 وٙتطَ وٙیس. "ٚضٚظا٘ٝ،ػسْ ٔػطف اِىُ ٚتغییط ػبزت ٞبی غصایی ٔثُ وٓ وطزٖ ٕ٘ه ،آٖ ضا وبٔال

 چطثی ثبالی ذٖٛ یىی زیٍط اظ ػٛأُ ذغطظا ثطای اثتالی ثٝ ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی است.-
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سبِٝ وطٛض ثٝ ػّت اضبفٝ ٚظٖ ٚػسْ تحطن وبفی ثٝ ػٙٛاٖ ٘طبٍ٘بٖ ٔتبثِٛیه ضٙبذتٝ ٔی  44-65٘یٕی اظ ٔطزْ  "تمطیجب-

 ضٛ٘س.

 ٔیبٖ وٓ تحطوی ٚاحتٕبَ اثتالی ثٝ چبلی ٚثسیبضی اظ ثیٕبضی ٞبی ٔعٔٗ اضتجبط ٔستمیٕی ٚجٛز زاضز.-

ضٚظ ٞفتٝ(ٔی تٛا٘س 7 "ضٚظٞبی ٞفتٝ )تطجیحب زلیمٝ فؼبِیت ٚضظضی ٔتٛسظ زض ثیطتط 30تحمیمبت ٘طبز زازٜ است وٝ -

 ثبػث حفظ سالٔتی ثسٖ ضٛز.

 زیبثت یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ػُّ ٚلٛع سىتٝ ٔغعی ٚاثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی است.-

 استطس اظ جٟبت ٔرتّف ثطثیٕبضی لّجی تبثیط ٔی ٌصاضز.-

زضغس اظ ذغط اثتالی ثٝ  82یبزی حتی تب ثب تغییط ضیٜٛ ظ٘سٌی ٚذٌٛطفتٗ ثٝ ظ٘سٌی سبِٓ ٔی تٛا٘یس ثٝ ٔیعاٖ ثسیبض ظ-

 ثیٕبضی ٞبی لّجی ثىبٞیس.

 ثطای زاضتٗ لّجی سبِٓ ثبیس ثط٘بٔٝ غصایی سبِٕی زاضتٝ ثبضیس.-

 ثب وبستٗ ٔیعاٖ ٕ٘ه ٚزیٍط ٔطتمبت سسیٓ ٔی تٛا٘یس اظ اثتالی ثٝ فطبضذٖٛ ثبال پیطٍیطی ٚیب آٖ ضا وٙتطَ وٙیس.-

 ثٝ ثیٕبضی لّجی ضا اظ عطق ٔرتّف وبٞص زٞس. وبٞص ٚظٖ ٔی تٛا٘س احتٕبَ اثتالی-

 تطن سیٍبض ٚلّیبٖ ٔی تٛا٘س ثٝ سطػت ذغط اثتالی ثٝ ثیٕبضی لّجی ٚزیٍط ٘بضسبیی ٞبی جسی ضا وبٞص زٞس.-

حفظ سالٔت لّت اظ ٟٕٔتطیٗ وبضٞبیی است وٝ ثطای آٖ ثبیس زض عَٛ ظ٘سٌی ذٛز تالش ٞبی ثسیبضی ا٘جبْ زٞیس ٚ -

 تغییط زٞیس.ضیٜٛ ظ٘سٌی ذٛز ضا 

 ػالٜٚ ثط سالٔت لّت ذٛز ،ثٝ سالٔت لّت آٟ٘بیی وٝ زٚست ضبٖ زاضیس وٕه وٙیس.-

 

 

 

 

 
 هعوَال ایي زًاى با ا ضَد؛ بٌابرایي هوکي است ایي دٍ ًَع تَدُ با ّن اضتباُ ضًَذ. تر هی ّای سرطاًی هطکل خطر از تَدُ ّای بی ع تَدُقتی پستاى فییستیک باضذ، تدٍ یافتِ ًطذُ است. اها ٍ 
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 ثب پیبدُ رٍی تب هحل کبر 

 ثب فؼبل ثَدى ثیشتز 

 ثب تزک هصزف دخبًیبت 

 ثب هصزف ثیشتز هیَُ ٍ سجشی 

 ثب اًذاسُ گیزی هٌظن فشبرخَى 

 ثب کبّش هصزف ًَشبثِ ّبی شیزیي 

 هي دارم اس پلِ ثبال هیزٍم 

 .هي دارم هصزف غذاّبی آهبدُ )فست فَد( را کن هی کٌن 

  دارین فَتجبل ثبسی هی کٌین.هب 

 خَرم. هي دارم هیَُ ٍسجشی ثیشتزی هی 

 
 

 

ثطای پیطٍیطی اظ ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی ٚ فؼبِیتٟب  ضا زض ذب٘ٛازٜ ٚ جبٔؼٝ ثٝ اضتطان ثٍصاضیس. ٔجٕٛع ایٗ فؼبِیتٟب ایٗ

افطاز زض ٞط ٘مغٝ ای اظ جٟبٖ ثطای ٔی تٛا٘س ثٝ ٚ  تبثیط ٌصاض است وبٞص ثبض ثیٕبضی ٚ ٔطي ٞبی ظٚزضس ٘بضی اظ آٖ، 

 زاضتٗ ظ٘سٌی عٛال٘ی تط ٚ ثٟتط ٕٞطاٜ  ثب سالٔت لّت ، وٕه وٙس.
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 گیرًذ. بررسی قرار هی

 ػٙبٚیٗ ٔٙبثغ آٔٛظضی ایٗ ٔٙبسجت ثط اسبس اٞساف شوط ضسٜ جٟت ثٟطٜ ثطزاضی ثیطتط:

 /ٌطٜٚ ِٔٛفبٖٙبٔٝ آٔٛظضی ضإٞٙبی سبِٓ ظیستٗ ثب لّجی سبِٓ وتبث-

 ضإٞٙبی ا٘ساظٜ ٌیطی فطبضذٖٛ ا٘تطبضات ٚاحس ثیٕبضیٟبی غیطٚاٌیط ٚظاضت ثٟساضت  -

 جٟب٘ی لّت ٚفطبضذٖٛ ثٝ ٔٙبسجت ضٚظ لّت ٚػطٚق  ٔجٕٛػٝ پٕفّت ٞب ٚ وتبثچٝ ٞبی آٔٛظضی ازاضٜ  -

 ضإٞٙبی تطریع ،اضظیبثی ٚزضٔبٖ فطبضذٖٛ ثبال ثطای پعضىبٖ اظ ا٘تطبضات ٔطوع ٔسیطیت ثیٕبضیٟب ٚظاضتظضی وتبثچٝ آٔٛ -

            ثٟساضت 

 سَزًی قرار گرزًاًی کِ ایي کار را اًجامًطاى داد کِ هیساى گسترش تَهَر در زًاًی کِ تحت بیَپسی  4002ّا زٍدتر ضٌاسایی ضًَذ، هَفقیت درهاٍر غذهِ بسًذ ٍ باعث گسترش آى  یي تَدٍُ ّر ق
 پیَست ّا

 پیبْ ٞبی ثٟساضتی ٔطتجظ ثب ضٚظ جٟب٘ی لّت-

 ٕ٘ٛ٘ٝ ضسب٘ٝ ٞبی آٔٛظضی تِٛیس ضسٜ :-

 وتبثچٝ تٛغیٝ ٞبیی ثطای پیطٍیطی ٚوٙتطَ فطبضذٖٛ-

 فطبضذٖٛ"پٕفّت -

 تطاوت آٔٛظضی فطبضذٖٛ ذٛز ضا جسی ثٍیطیس-

 ًذٍگرافی هٌفی باضذ، دیگر جای ّیچ ًگراًی ًیست. 

تي توام سیٌِ بیص از ّا تَسط خَد فرد ٍ پسضک هتخػع ضرٍری است. دّذ. بِ ّویي دلیل هعایٌِ پستاى ّای پستاى را تطخیع ًوی ّطاى با ٍجَد اّویت فراٍاى اًجام آزهایص

ت است. اضافِ ٍزى، بِ ب -81  تي قسوتی از سیٌِ ٍ رادیَتراپی کافی ًیسدّذ افسایص هی برداضتي قسوتی از آى ٍ رادیَتراپی ضاًس زًذُ هاًذى بیوار را

 دّذ. خػَظ در دٍراى یائ احتوال ابتال بِ سرطاى پستاى را افسایص هی

 درها -81    

 




