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در دست گرفتن کنترل
خطر ابتال به بیماری قلبی و سکته مغزی خود را کاهش دهید

Taking Control
Lower your risk of heart disease
and stroke (Farsi version)

Prenez le Contrôle
Réduisez vos risques de maladies du
cœur et d’AVC (version farsi)
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بنیاد قلب و سکته مغزی

سکته مغزی

بیماری قلبی

آیا در معرض خطر هستید؟

آیا در معرض خطر هستید؟

بیماری قلبی یک اصطالح کلی است که ناراحتیهای قلبی زیادی را شامل میشود،
اما بیماری شریانهای کرونری )coronary artery disease (CAD
شایع ترین آنهاست .بیماری شریانهای کرونری هنگامی رخ میدهد که رگهاي
خونی در قلب مسدود یا تنگ شده و از رسیدن خون سرشار از اکسیژن به
عضالت قلب جلوگیری میکنند .نتیجه این امر ممکن است درد قفسه سینه (که به
آن آنژین نیز گفته میشود) یا حمله قلبی باشد .احتمال در معرض خطر بودن خود
را بررسی کنيد .لطفا ً تمام موارد مربوط بخود را عالمت بزنيد.

سکته مغزی هنگامی رخ میدهد که جریان خون به قسمتی از مغز نرسد .در نبود
خون سرشار از اکسیژن ،سلولهای مغز شروع به مردن میکنند .اگر جریان خون
دوباره برقرار نشود ،بخش آسیب دیده مغز میمیرد ،و این امر باعث معلولیت و
یا مرگ میشود .احتمایا در معرض خطر بودن خود را بررسی کنيد .لطفا ً تمام
موارد مربوط بخود را عالمت بزنيد.

عوامل خطرآفرینی که توانایی کنترل آنها را ندارید  -بیماری قلبی
	سن
با افزایش سن ،خطر ابتال به بیماریهای قلبی افزایش مییابد

سابقه خانوادگی
اگر اعضای نزدیک خانواده شما  -پدر و مادر ،خواهر و برادر و یا کودکان -
قبل از  55سالگی ،یا آن دسته از خویشاوندان مؤنث باشند قبل از یائسگی دچار
بیماریهای قلبی شوند ،خطر بیماری قلبی در شما افزایش مییابد.
قومیت
در میان افراد بومی کانادا و کسانی که نژاد آفریقایی یا آسیای جنوبی دارند
معموالً موارد ابتال به فشار خون باال و دیابت بیشتر بوده و لذا این افراد نسبت
به کل جمعیت بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی هستند.

عوامل خطرآفرینی که میتوانید آنها را کنترل کنید
باال بودن فشار خون (هایپرتنشن)
باال بودن کلسترول خون
سیگار کشیدن
دیابت
داشتن اضافه وزن
عدم انجام فعالیت بدنی
مصرف بیش از حد الکل
فشارروحی (استرس)

قومیت
در میان افراد بومی کانادا و کسانی که نژاد آفریقایی یا آسیای جنوبی دارند
معموالً موارد ابتال به فشار خون باال و دیابت بیشتر بوده و لذا این افراد نسبت
به کل جمعیت بیشتر در معرض خطر سکته مغزی هستند.
سابقه خانوادگی
اگر اعضای نزدیک خانواده شما  -پدر و مادر ،خواهر و برادر و یا کودکان -
قبل از  65سالگی دچار سکته مغزی شوند ،خطر سکته مغزی در شما افزایش
مییابد.
سکته مغزی اولیه یا ( TIAحمله ایسکمی زودگذرtransient ischemic -
)attack
اگر قبالً سکته مغزی یا ( TIAکه به آن سکته سکته مغزي خفيف هم گفته
میشود) داشتهاید ،خطر سکته مغزی در شما بیشتر است.

عوامل خطرآفرینی که میتوانید آنها را کنترل کنید
باال بودن فشار خون (هایپرتنشن)
باال بودن کلسترول خون
سیگار کشیدن
دیابت
بیماریهای قلبی  -فیبریالسیون دهلیزی
داشتن اضافه وزن
عدم انجام فعالیت بدنی
مصرف بیش از حد لکل
فشار روحی (استرس)

هرچه تعداد عوامل خطرآفرین مربوط به بیماری قلبی در شما بیشتر باشد ،در
معرض خطر بیشتری هستید .برای دانستن اینکه چطور میتوانید کنترل این عوامل
را در دست گرفته و میزان خطر را کاهش دهید ،قسمتهای بعد را مطالعه کنید.
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سن
اگرچه سکته مغزی ممکن است در هر سنی رخ دهد ،سکته مغزی بیشتر در
افراد باالی  65سال رخ میدهد.

جنسیت
خطر ابتال به سکته مغزی در زنان تا زمانی که به یائسگی نرسیدهاند ،کمتر
از مردان است .با این حال ،در نهایت تعداد زنانی که در اثر سکته مغزی
میمیرند بیشتر از مردان است.

جنسیت
مردان 55 ،سال به باال
زنان ،پس از یائسگی
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عوامل خطرآفرینی که توانایی کنترل آنها را ندارید  -سکته مغزی

قلب و سکته مغزی

هرچه تعداد عوامل خطرآفرین مربوط به سکته مغزی در شما بیشتر باشد ،در
معرض خطر بیشتری هستید .برای دانستن اینکه چطور میتوانید کنترل این عوامل
را در دست گرفته و میزان خطر را کاهش دهید ،قسمتهای بعد را مطالعه کنید.

در دست گرفتن کنترل
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بنیاد قلب و سکته مغزی

خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سکته مغزی خود را کاهش دهید
بیماریهای قلبی و سکته مغزی مهمترین عوامل
منجر به مرگ در کانادا هستند ،بنابراین مهم است
که بدانیم چگونه از این بیماریهای جدی که زندگی
تقریبا ً  70%مردم کانادا را به نوعی تحت تأثیر
قرار میدهند ،جلوگیری کنیم.
مرحله اول برای این کار ،یادگیری نحوه شناسایی و کنترل عوامل خطرآفرین
است  -بنیاد قلب و سکته مغزی میتواند در این مورد به شما کمک کند.
درست است که نمیتوانید سن ،سابقه خانوادگی ،جنسیت یا نژاد خود را کنترل
کنید ،اما بسیاری عوامل خطرآفرین دیگری  -نظیر چاقی ،دیابت ،سیگار کشیدن،
باال بودن فشار خون و باال بودن کلسترول خون  -وجود دارند که میتوان آنها
را کنترل کرد.
با مراقبین بهداشتی خود مشورت کنید و با راهنمای این کتابچه سالمت قلبی
بهتری داشته باشید.

با گذشت زمان ،فشار خون باال میتواند به دیواره رگهای خونی آسیب بزند و باعث
ایجاد پالک چربی شود که ممکن است شریانها را تنگ و در نهایت مسدود کند .این
امر سبب افزایش بار قلب گردیده و در نهایت منجر به ضعف قلب میگردد .همچنین
فشار خون بسیار باال میتواند باعث پارگی رگهای خونی در مغز شود.
با انجام اقدامات الزم  ،میتوانید فشار خون خود را تحت کنترل درآورید و خطر
ابتال به حمله قلبی و سکته مغزی را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

میزان خطر را کاهش دهید
•

حداقل هر دو سال یک بار اجازه دهید که یک متخصص درمانی فشار خون
شما را اندازه بگیرد و با هم در مورد نتایج آن صحبت کنید .درصورت ابتال به
فشار خون باال  ،پزشکتان میتواند شما را بیشتر تحت نظر گرفته و توصيه هاي
خاص را ارائه دهد.

•

اگر به شما گفته شده که فشار خونتان به طور طبيعي باال است ،دستورالعملهای
موجود در کانادا توصیه میکنند که حداقل یک بار در سال فشار خون خود را
کنترل کنید.
محدوده طبیعی فشار خون بین  130/85و  139/89میباشد.

•

ترک سیگار میتواند به کاهش فشار خون کمک کند.
درصورت استعمال سیگار  ،از نکات مندرج در صفحه  8برای ترک سیگار
استفاده کنید.

•

اگر اضافه وزن دارید ،باید با همکاری مسئول مراقبتهای بهداشتی خود برنامه
ای برای رسیدن به وزن مناسب و حفظ آن تهیه کنید .حتی میزان اندک کاهش
وزن نیز در فشار خون شما تأثیر زیادی میگذارد.

•

فعالیت جسمی را شروع کرده و ادامه دهید .فعالیت جسمی به کاهش فشار خون
باال و بهبود سالمت کلی قلب کمک میکند.

•

استرس میتواند باعث افزایش فشار خون شود ،لذا هر روز زمانی را برای
کسب آرامش خود در نظر بگیرید.

•

درصورت مصرف الکل  ،تعداد دفعات نوشیدن را به  2-1بار در روز و
حداکثر  9بار در هفته برای زنان و حداکثر  14بار در هفته برای مردان
کاهش دهید.

•

اگر فشار خون شما باال است ،در خصوص نوشیدن مشروبات الکلی با پزشک
خود صحبت کنید.

•

اگر از بابت فشار خون خود نگران هستید ،درباره نحوه کنترل آن در خانه از
پزشک خود اطالعات کسب کنید.

•

اگر پزشک برایتان داروهای ضد فشار خون باال تجویز کرده است ،اطمینان
حاصل کنید که داروها را دقیقا ً مطابق دستور پزشک مصرف کنید .درصورت
ابتال به فشار خون باال  ،ممکن است پزشک کاهش مصرف نمک را در رژیم
غذایی به شما پیشنهاد کند.

نخستین قدم را به سوی یک زندگی طوالنیتر و سالمتر بردارید!
درابتدا به وب سایت ما  www.heartandstroke.caمراجعه نمائید و سپس
به روی ( Heart&Stroke Risk AssessmentTMارزیابی ریسک قلب وسکته
مغزی) کلیک نمائید و از وضعیت شخصی خطرزای خود آگاه شوید .انجام این
کار سریع ،رایگان و محرمانه است و بعد از اتمام این ارزیابی ،درک بهتری از
خطرات بیماری قلبی و سکته مغزی خواهید داشت.
بر اساس ارزیابی انجام شده شما میتوانید دستورالعملهای ضروری به صورت
آنالین ،ابزار ،دستورات غذایی و سایر منابع دیگر برای کاهش خطرات بیماری
قلبی و سکته مغزی دریافت نمائید.

فشار خون باال
چیست؟

فشار خون باال که به آن هایپرتنشن هم گفته میشود ،زمانی اتفاق میافتد که فشار
جریان خون که با پمپاژ قلب به دیواره رگهای خونی وارد میشود ،بیش از حد باال
باشد.
فشار خون باال ،عامل خطرآفرین شديدي برای سکته مغزی و بیماری قلبی محسوب
می شود ،بنابراین کنترل صحیح آن بسیار مهم است.
هنگامی که فشار خون به طور مداوم بیش از  140/90میلیمتر جیوه باشد ،میزان
آن باال محسوب میشود .میزان فشار خون طبیعی کمتر از  120/80میلیمتر جیوه
است .برای افراد مبتال به دیابت ،فشار خونی که به طور مداوم  130/80میلیمتر
جیوه باشد ،باال محسوب میشود.
اگر دارای چندین عامل خطرآفرین مربوط به بیماریهای قلبی و سکته مغزی یا سایر
مشکالت ناشی از فشار خون باال مانند دیابت یا بیماری کلیوی هستید ،ممکن است
پزشک شما قصد درمان فشار خون شما را داشته باشد ،حتی اگر میزان آن به
باالیی  140/90میلیمتر جیوه نباشد.
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بنیاد قلب و سکته مغزی

کلسترول خون باال

مصرف چربی خود را تا میزان  20-35%از کالری روزانه خود کاهش دهید

چیست؟

میزان باالی کلسترول خون یک عامل خطرآفرین مهم در بیماریهای قلبی و
سکته مغزی است .کلسترول که یک چربی موجود در خون است ،از واحدهای
سازنده حیاتی محسوب شده و بدن از آن جهت ساختن غشای سلولی ،ویتامین  Dو
هورمونها استفاده میکند.
سه نوع اصلی چربی خون وجود دارند که عبارتند از :کلسترول لیپوپروتئین کم
چگال (  )low density lipoprotein - LDLکه اغلب بنام کلسترول “بد“  ،و
کلسترول لیپوپروتئین پرچگال ( )high-density lipoprotein - HDLکه بنام
کلسترول “خوب“ معروف می باشند ،و تری گلیسیرید.
کلسترول  LDLباعث افزایش سرعت ایجاد پالکهای چربی بر روی دیواره رگهای
خونی میشود ،در حالی که  HDLبه پاک کردن رگها کمک میکند .میزان باالی
تری گلیسیرید برای زنان و مردان هردو خطرناک است ،اما ممکن است برای
زنان خطر بیشتری داشته باشد و همچنین با اضافه وزن ،مصرف بیش از حد الکل
و دیابت نیز ارتباط دارد.باال بودن مقدار تری گلیسیرید ممکن است نشانه عامل
خطر بیشتری برای ایجاد بیماری قلبی ،یا لزوم تغییر در شیوه زندگی افراد باشد.
میزان باالی کلسترول خون میتواند شریانها را تنگ کرده ،و خطر بیماریهای قلبی
و سکته مغزی را افزایش دهد .تغییر رژیم غذایی و یا دارو میتواند به کاهش میزان
کلسترول خون کمک کند.

•

برای یک زن این مقدار به معنی حدود  45-75گرم چربی در روز است

•

برای یک مرد این مقدار به معنی حدود  60-105گرم چربی در روز است

کیفیت چربی و همچنین میزان آنرا در نظر بگیرید
•

چربیهای سالم نظیر چربیهای اشباع نشده چند واحدی و چربیهای اشباع نشده
تک واحدی موجود در روغنهای نباتی ،آجیل و ماهی را انتخاب کنید

•

مصرف چربیهای اشباع شده را که عمدتا ً در گوشت قرمز و
محصوالت لبنی پر چرب یافت میشوند ،محدود کنید

•

از چربیهای ترانس که غالبا ً در غذاهای تهیه شده با استفاده از روغن نباتی
جامد و یا روغن نباتی نیمه هیدروژنه ،مارگارین پرچرب ،فست فود و بسیاری
از غذاهای آماده یافت میشوند ،اجتناب کنید .چربیهای ترانس میزان کلسترول
بد را افزایش داده و میزان کلسترول خوب را پایین میآورند

از راهنمای غذایی کانادا ( )Canada’s Food Guideبرای برنامه ريزي یک
رژیم غذایی سالم استفاده کنید.
از سایت  heartandstroke.caبازدید کرده و بخش “راهنمای غذایی“ را
پیدا کنید.
•

محصوالت لبنی کم چرب مانند شیر کم چرب و پنیر کم چرب را انتخاب کنید.

•

بیشتر از حبوبات کامل ،غالت ،میوه ها و سبزیجات به عنوان میان وعده
استفاده کنید ،و بجای تنقالت دارای چربی زیاد یا “آت و آشغال“ ،چوب شور
کم نمک ،پاپ کورن ساده یا ميوه جات بخورید.

•

از شیوه های پخت کم چرب مانند پختن (درفر یا تنور) ،جوشاندن یا
بخارپز کردن استفاده ،و از مصرف غذای سرخ شده خودداری کنید.

•

سیگار را ترک کنید! سیگار کشیدن میزان “کلسترول “ LDLبد“
خون را افزایش میدهد.

• دچار بیماریهای قلبی یا سکته مغزی ،دیابت و یا فشار خون باال هستید

•

• اندازه دور کمر برای مردان بیش از  102سانتیمتر ( 40اینچ) ،و
برای زنان بیش از  88سانتیمتر ( 35اینچ) باشد

فعالیت جسمی انجام دهید .انجام فعالیت جسمی در بیشتر روزهای
هفته میتواند میزان کلسترول “خوب“ خون را افزایش دهد.

•

اگر داروهای کاهش کلسترول برای شما تجویز شده است ،داروها را
دقیقا ً مطابق دستور مصرف کنید.

میزان خطر را کاهش دهید
اگر یکی از شرایط زیر را دارید ،از پزشک خود بخواهید آزمایش کلسترول را
تجویز کند:
• مرد و بیش از  40سال دارید
• زن و باالی  50سال و یا یائسه هستید

• سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی یا سکته مغزی دارید
نخستین گام در پایین آوردن کلسترول ،تغییر رژیم غذایی جهت کاهش میزان کل
چربی مصرفی است .شواهد نشان میدهند که افزایش میزان فیبر نیز مفید است.
رسیدن به وزن مناسب و حفظ آن ،انجام فعالیت جسمی و ترک سیگار نیز در
کنترل کلسترول خون بسیار مهم هستند.
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دیابت

سیگار کشیدن

چیست؟

چرا باید ترک کرد؟

سیگار کشیدن و یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار اثرات منفی زیادی بر
سالمتی بجا میگذارد و خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سکته مغزی را افزایش
میدهد .این موارد عبارتند از:
کمک به تشکیل پالک در شریانها
افزایش خطر لخته شدن خون
کاهش اکسیژن خون
افزایش کار قلب

•
•
•
•

میزان خطر را کاهش دهید
•

درخواست کمک کنید .ترک سیگار ممکن است کار دشواری باشد،
بنابراین از درخواست کمک و حمایت از خانواده ،دوستان و پزشکتان هراسی
نداشته باشید .جایگزین کردن نیکوتین و داروهای نسخه ای میتواند مفید باشد.
لطفا ً در مورد ترک سیگار با متخصص درمانی خود صحبت کنید ،تا روش
مناسب ترک را برای شما پیدا کند.

•

سیگار را ترک کنید و از قرار گرفتن در معرض دود سیگار بپرهیزید .با این
کار خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سکته مغزی را به سرعت کاهش میدهید.

•

اگر آماده ترک کردن هستید ،یک “تاریخ ترک“ را تعیین کرده و آن را
یادداشت کنید.

•

آب فراوان بنوشید .این امر به انجام ترک مؤثرتر کمک میکند.

•

آدامس بدون شکر ،تکه های هویج و یا تنقالت کم کالری را برای کنترل میل
به سیگار کشیدن جایگزین کنید.

•

دستان خود را با کلید ،سکه یا تسبیح مشغول نگه دارید.

•

منزل و خودروی خود را عاری از دود سیگار نگه دارید.

بدن برای تجزیه قند و آزاد کردن انرژی آن به انسولین نیاز دارد.
بیماری دیابت هنگامی رخ میدهد که بدن انسولین کافی تولید نکرده یا از انسولین
تولیدی به طور مؤثر بهره نمیگیرد .این مسئله خطر افزایش فشار خون ،تصلب
شرایین ،بیماری شریانهای کرونری و سکته مغزی را افزایش میدهد ،به خصوص
اگر میزان قند خون به درستی کنترل نشود.
سه نوع دیابت وجود دارد:
•

دیابت نوع  1معموالً در کودکان ،نوجوانان ،جوانان و حتی افرادی که در
سنین  30سالگی هستند رخ داده و باید با انسولین درمان شود .این امر هنگامی
رخ میدهد که لوزالمعده دیگر انسولین تولید نمیکند .بدن برای استفاده از قند
وآزاد کردن انرژی آن به انسولین نیاز دارد .تقریبا ً  10%افراد دیابتی ،مبتال
به دیابت نوع  1هستند.

•

دیابت نوع  2زمانی رخ میدهد که لوزالمعده انسولین کافی تولید نمیکند و یا
بدن از انسولین تولید شده به طور مؤثر استفاده نمیکند 90% .بیماران
دیابتی مبتال به دیابت نوع  2هستند .گاهی اوقات به آن دیابت «شروع
بزرگسالی» یا غیرانسولینی نیز گفته میشود و اغلب در افراد چاق رخ میدهد.
این نوع دیابت را گاهی میتوان با رژیم غذایی و کاهش وزن از بین برد یا
کنترل کرد.

•

دیابت حاملگی در  2%-4%زنان در دوران بارداری رخ داده و پس از تولد
نوزاد از بین میرود .با این حال ،این نوع بیماری میتواند در مراحل بعدی
زندگی ،خطر ابتال به دیابت را در مادر و کودک افزایش دهد.

میزان خطر را کاهش دهید

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ترک سیگار و روشهای ترک از وبسایت
 heartandstroke.caبازدید کرده و عبارت “( ”smoke freeترک سیگار) را
جستجو کنید یا از بخش بهداشت کانادا در وبسایت  gosmokefree.caبازدید کرده و یا
با شماره  1-800-O-Canadaتماس بگیرید.

اگر سن شما  40سال یا بیشتر است ،دارای سابقۀ خانوادگی دیابتی ،فشار و
کلسترول باالی خون ،یا اضافه وزن هستید ،از پزشک خود آزمایش میزان قند
خون را درخواست کنید.
اگر اضافه وزن دارید ،برای دستیابی به وزن مناسب و حفظ آن تالش کنید.
•

از پزشک خود بخواهید جهت کسب اطالع در مورد غذاهای سالم ،شما را به
یک متخصص تغذیه معرفی کند .شما باید از راهنمای غذایی کانادا ،که میزان
چربی مصرفی را محدود میکند ،پیروی کنید.

•

با تیم مراقبتهای بهداشتی خود همکاری کنید تا میزان مناسب قند خون شما
تعیین شود و خودتان از این میزان مطلع باشید.

“پس از ترک سیگار ،تنها در عرض دو روز خطر حمله قلبی شما
کاهش می یابد .ظرف یک سال این خطر به نصف میرسد .و در عرض
 10تا  15سال ،خطر بیماری قلبی در شما تقریبا ً با افراد غیرسیگاری
برابر میشود“.
دکتر پل دبلیو مک دونالد
پژوهشگر بنیاد قلب و سکته مغزی

•

دانشیار مطالعات بهداشت و علم پیری شناسی
معاون گروه پژوهشی جمعیت سالم ،دانشگاه واترلو
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نحوۀ کنترل قند خون خود را از پزشک و یا آموزشیار دیابت خود
بیاموزید .در صورت قادر نبودن کنترل قند خون خود ،موضوع را
به پزشکتان اطالع دهید.
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فعالیت جسمی انجام داده و با همکاری پزشک خود برنامه مناسبی را برای
خودتان طراحی کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد دیابت ،با شعبه انجمن دیابت
کانادا ( )Canadian Diabetes Associationدر منطقه خود تماس
بگیرید.

•
•

حمله ایسکمی زودگذر

چیست؟

حمله ایسکمی زودگذر یک «سکته ناقص» است .همانند سکته مغزی ،ممکن است
ناگهانی و بدون هشدار رخ داده واز چند دقیقه تا  24ساعت طول بکشد .عالئم
هشدار دهنده حمله ایسکمی زودگذر مشابه عالئم سکته مغزی هستند .تفاوت سکته
مغزی با حمله ایسکمی زودگذر در این است که عالئم نهایتا ً متوقف میگردند .حمله
ایسکمی زودگذر هشدار میدهد که اشکالی جدی در جریان خون به مغز وجود دارد
و شما در معرض خطر یک سکته مغزی کامل هستید .تا  15%از افراد مبتال به
سکته مغزی ،دچار حمله ایسکمی زودگذر هم شده اند.

میزان خطر را کاهش دهید
•

عالئم هشدار دهنده سکته مغزی و حمله ایسکمی زودگذر را بشناسید .در
صورت بروز آنها ،مراقبت فوری پزشکی را درخواست کنید.

•

باال بودن فشار خون  ،باال بودن کلسترول خون و یا دیابت را به طور مؤثر
کنترل کنید.

•

اگر پزشک برایتان داروهای کاهش خطر حمله ایسکمی زودگذر
تجویز کرده است ،نظیر ( ASAاستیل سالیسیلیک یا دارویی که به
®( Aspirinآسپرین) معروف است) اطمینان حاصل کنید که داروها
را دقیقا ً مطابق دستور مصرف کنید.

•

سَبک زندگی خود را تغییر دهید .سیگار را ترک کنید ،به وزن
مناسب رسیده و آن را حفظ کنید ،مصرف الکل را کاهش دهید،
استرس را کنترل کنید و فعالیت جسمی انجام دهید.

بیماری قلبی
چیست؟

بیماری قلبی یک اصطالح کلی است که ناراحتیهای قلبی زیادی را شامل میشود.
همچنین یک عامل خطرآفرین مهم برای سکته مغزی است .احتمال سکته مغزی
در افراد مبتال به بیماری قلبی دو برابر سایر افراد یست که فاقد این بیماری
می باشند .فیبریالسیون دهلیزی نوعی از بیماری قلبی است که باعث میشود قلب
نامنظم بزند و ممکن است موجب تشکیل لخته خون و در نهایت منجر به سکته
مغزی شود.

میزان خطر را کاهش دهید
•

از عوامل خطرآفرین خود آگاه بوده و با ایجاد تغییرات به آنها واکنش نشان
دهید.

•

اگر سیگار می کشید ،از نکات مندرج در صفحه  8برای ترک سیگار کمک
بگیرید .اگر سیگار نمیکشید ،دست به این کار نزنید.

•

فعالیت جسمی انجام دهید.

•

به وزن مناسب رسیده و آن را حفظ کنید.

•

تمام داروها را دقیقا ً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.

•

درصورت احساس ضربان نامنظم یا لرزش سریع (فلوتـِر) قلب با پزشک
معالج خود تماس بگیرید.

•

اگر فشار خونتان باال است ،اقداماتی برای کنترل مؤثر آن انجام دهید.

•

رژیم غذایی سالمی داشته باشید که چربی و بخصوص چربیهای اشباع و
ترانس کمتری داشته و شامل سبزیجات و میوه تازه ،کربوهیدراتهای پیچیده و
غذاهای حاوی فیبر باال باشد.

•

مصرف الکل را کاهش داده یا آن را ترک کنید.

•

اگر به دیابت مبتال هستید ،میزان قند خون خود را در سطح مناسبی حفظ کنید.

•

استرس را کنترل کنید.

“از آنجا که نزدیک به  60%از کانادایی ها دارای اضافه وزن

“تحقیقات بنیاد قلب و سکته مغزی نشان داده که آسپرین میتواند
باعث جلوگیری از سکته مغزی شود .این کشف در مراحل

بوده یا چاق هستند ،ما با یک مشکل جدی در زمینه بهداشت

اولیه بوده اما بسیار مهم است چرا که نقش مهمی در درمان

عمومی مواجه هستیم“.

سکته مغزی ایفا میکند“.
جفری ویتس ،دکترای پزشکی

بروس ای .ریدر ،دکترای پزشکی ،کارشناس ارشد علوم بهداشت،

پژوهشگر بنیاد قلب و سکته مغزی

کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانادا

مدیر مرکز تحقیقات هندرسون ،همیلتون ،انتاریو

پژوهشگر بنیاد قلب و سکته مغزی
گروه بهداشت جامعه و اپیدمیولوژی دانشگاه ساسکاچوان
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وزن ناسالم

)Health Risk Classification According to Body Mass Index (BMI

خطر بروز مشکالت جسمی

چیست؟

 BMIو دور کمر معیارهای خوبی برای ارزیابی خطر ابتال به مشکالت سالمتی
ناشی از وزن محسوب میشود .بهترین راه برای مشخص کردن اینکه آیا وزن شما
باعث میشود که در معرض خطر بیماریهای مربوط به چاقی مانند فشار خون باال،
کلسترول خون باال ،دیابت و بیماریهای قلبی و سکته مغزی قرار دارید یا خیر
استفاده از محاسبه کننده شاخص وزن بدن  BMIاست .اگرچه  BMIبرای
آماده سازي دستورالعملهای مربوط به افراد بزرگسال سالم (سنین  18تا 65
سال) مناسب است ،اما در مورد نوزادان ،کودکان ،نوجوانان ،زنان حامله یا
شیرده ،افراد مسن (بیش از  65سال) و یا افراد بسیار قوی یا دارای عضالت قوی
صدق نمیکند.

دستهبندی
)kg/m2( BMI

افزایش یافته

رده

< 18.5

وزن پایین

حداقل

 18.5 - 24.9وزن طبیعی

افزایش یافته

 25.0 - 29.9اضافه وزن

باال

30.0 - 34.9

خیلی باال

 35.0 - 39.9چاق رده دو

بیش از حد باال

>= 40.0

چاق رده یک
چاق رده سه

(مأخذ :بهداشت کانادا .دستورالعملهای کانادا برای دسته بندي وزن بدن در بزرگساالن .اتاوا :وزارت امور و خدمات
عمومی دولت کانادا.)2003 ،

افرادی که اضافه وزن آنها در اطراف کمر آنهاست (به شکل سیب) نسبت به
کسانی که این اضافه وزن در اطراف باسن آنهاست (به شکل گالبی) از نظر
مشکالت سالمتی (فشار خون باال ،کلسترول خون باال ،دیابت و بیماری قلبی) در
معرض خطر بیشتری هستند .به طور کلی ،اگر مرد هستید و دور کمر شما بیش از
 102سانتیمتر ( 40اینچ) بوده و یا زن هستید و این مقدار بیش از  88سانتیمتر
( 35اینچ) میباشد ،خطر ابتال به مشکالت جسمی نظیر بیماری قلبی ،فشار خون
باال و دیابت در شما افزایش مییابد.
برای افرادی که از نژاد چینی یا آسیای جنوبی هستند ،اگر این مقدار در مردان
بیش از  90سانتیمتر ( 35اینچ) باشد و اگر در زنان بیش از  80سانتیمتر
( 32اینچ) باشد ،میزان خطر برای این افراد زیاد است.

میزان خطر را کاهش دهید

جهت برآورد  BMIنقطه اي بر روی نمودار را که قد و وزن شما در آنجا با هم
تالقی میکنند ،مشخص کنید .عدد روی نزدیکترین خط نقطه چین به این نقطه را
بخوانید .به عنوان مثال ،اگر وزن شما  69کیلوگرم و قد شما  173سانتیمتر باشد،
شما دارای  BMIحدوداً  23هستید که وزن طبیعی است.

شما همچنین می توانید  BMIخود را با استفاده از این فرمول محاسبه کنید:
)(m2قد(kg)/وزن = BMI
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•

با انتخاب رژیم غذایی مناسب و انجام فعالیت جسمی ،به وزن مناسب رسیده و
آن را حفظ کنید.

•

به تدریج وزن کم کنید .هدف خود را رسیدن به وزن مناسب در دراز مدت
تعیین کنید.

•

از رژیمهای غذایی چرب پرهیز کنید.

•

رژیم غذایی سالمی داشته باشید که چربی و بخصوص چربیهای اشباع و
ترانس کمتری داشته و شامل سبزیجات و میوه تازه ،کربوهیدراتهای پیچیده و
غذاهای حاوی فیبر باال باشد.

•

برای آشپزی از روغن کمتری استفاده کنید .مواد غذایی خود را پخته ،بخارپز
کرده ،بجوشانید ،با مایکروویو بپزید و یا کباب کنید.

•

مقدار زیادی آب بنوشید.

•

مقدار پروتئین را کنترل کنید .غذای خود را به چهار قسمت تقسیم کنید .سه
چهارم آن را با غالت و سبزیجات و یک چهارم باقیمانده را با گوشت یا مواد
جایگزین گوشت پر کنید.

•

اگر راه مقابله با استرس برای شما پرخوری است ،منبع استرس خود را
شناسایی کرده و روشهای تازهای را برای مقابله با آن بیابید.
در دست گرفتن کنترل

13
C2142 HP2104Farsi.indd 12-13

بنیاد قلب و سکته مغزی

عدم فعالیت جسمی

مصرف الکل*

افرادی که فعالیت جسمی ندارند ،نسبت به افراد فعال در معرض خطر بیشتری
از بیماری قلبی و سکته مغزی قرار می گیرند .شیوه زندگی سالم و پرفعالیت
میتواند به پیشگیری و کنترل فشار خون باال ،کلسترول خون باال ،وزن ناسالم و
استرس کمک کند  -که همگی خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سکته مغزی را
افزایش میدهند.

نوشیدن زیاد مشروبات الکلی و افراط در این کار با ابتال به سکته مغزی رابطه
زیادی دارد .بیش از دو نوشیدنی الکلی در روز فشار خون را باال میبرد ،و عامل
خطرآفرینی برای بیماری قلبی و سکته مغزی است.

میزان خطر را کاهش دهید
•

در اکثر روزها  30تا  60دقیقه فعالیت جسمی متوسط انجام دهید .دقایق مهم
هستند  -هر بار ده دقیقه به این مقدار اضافه کنید .اگر مطمئن نیستید؟ با یک
متخصص مراقبتهای بهداشتی مشورت کنید.

•

به آهستگی شروع و اهداف قابل دسترس تعیین کنید و به تدریج و مرور
زمان میزان فعالیت جسمی خود را افزایش دهید.

•

فعالیتهایی را انتخاب کنید که از آنها لذت میبرید.

•

به یک گروه بپیوندید یا با استفاده از «گروه دوستان» انگیزه خود را حفظ
کنید.

•

•

میزان خطر را کاهش دهید
•

اگر الکل مینوشید ،تعداد دفعات نوشیدن را به  1-2بار در روز و
حداکثر  9بار در هفته برای زنان و حداکثر  14بار در هفته برای مردان
کاهش دهید.

•

در مورد خطرات ناشی از نوشیدن الکل با پزشکتان مشورت کنید.

•

اگر دچار فشار خون باال هستید ،مصرف الکل را کم کرده و یا با پزشک خود
در این مورد صحبت کنید.

•

اگر مشروبات الکلی نمي نوشيد دست به این کار نزنید.

یک بار نوشیدن معادل است با:

در هنگام انجام فعالیت جسمی همیشه باید قادر به حرف زدن باشید .اگر
احساس تنگی نفس ،سرگیجه یا ناراحتی در قفسه سینه ،شانه ها یا بازوهای
خود دارید ،دست از فعالیت بردارید .در خصوص عالئم هشدار حمله قلبی و
سکته مغزی ،به صفحات  17و  18مراجعه کنید.

•

 341میلیلیتر  12 /اونس ( 1بطری) آبجو معمولی ( 5%الکل)

•

 142میلیلیتر  5 /اونس شراب ( 12%الکل)

•

 43میلیلیتر  11/2 /اونس عرق ( 40%الکل)

اگر فعالیت چندانی نداشته ايد قبل از شروع برنامه فعالیت جسمی با پزشک
خود صحبت کنید.

با معده خالی مشروبات الکلی ننوشید .نوشیدنیهای غیرالکلی مانند آب یا آب میوه را
جایگزین کنید.

“در حالی که در مورد نقش عوامل خطرآفرین در بیماری قلبی
تحقیقات کافی صورت گرفته است ،اما تحقیقات روزافزونی در
خصوص نقش عوامل محیطی ،اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر

* در صورتی که مبتال به بیماریهای کبدی یا بیماریهای روانی بوده ،داروهای
خاص مصرف میکنید ،و یا سابقه شخصی یا خانوادگی استفاده نامناسب از الکل
دارید ،باردار هستید ،قصد حامله شدن داشته یا به نوزاد خود شیر می دهید  ،این
دستورالعملها در مورد شما کاربرد ندارد .اگر نگران اثرات نوشیدن مشروبات الکلی
بر سالمت خود هستید ،با پزشک خود مشورت کنید.

سالمت و شیوه زندگی مردم در حال انجام است .بنیاد قلب و
سکته مغزی به طور روزافزون نسبت به حمایت و پیگیری از این
تحقیقات و روشهای بررسی اقدام کرده و ما می توانیم با همکاری دیگران از تغییراتی که به این
مسائل بسیار پیچیده میپردازند حمایت کنیم“ .

دکتر کیم راین ،متخصص تغذیه
پژوهشگر بنیاد قلب و سکته مغزی
مدیر و استاد مطالعات ارتقای سالمت ،بهداشت و درمان ،محقق ارشد بنیاد میراث
پژوهش پزشکی آلبرتا ( ،)AHFMRدانشگاه آلبرتا
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استرس
استرس میتواند چیز مفیدی باشد .به ما انگیزه داده و ما را سر شوق میآورد و ذهن
و بدن را تحریک میکند .اما استرس بیش از حد میتواند منجر به میزان کلسترول
خون باال و فشار خون باال شده و ممکن است خطر لخته شدن خون را افزایش دهد
که همگی خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سکته مغزی را افزایش میدهند.

عالئم هشدار دهنده حمله قلبی
درد
• ناراحتی یا درد ناگهانی که با استراحت برطرف نمیشود
• درد ممکن است در قفسه سینه ،گردن ،فک ،بازو ،شانه یا پشت باشد
• درد ممکن است به صورت سوزش ،تنگی ،سنگینی ،سفتی یا فشار احساس
شود
• در زنان ،درد ممکن است مبهمتر باشد

میزان خطر را کاهش دهید
•

منبع استرس خود را شناسایی کنید .اولین گام در کنترل استرس دانستن علت
آن است ،تا بتوان از پس این مشکل برآمد.

•

فعالیت جسمی انجام دهید .فعالیت جسمی میتواند در از بین بردن استرس و
تقویت سالمت قلب مؤثر باشد.

•

احساسات خود را ابراز کنید .گفتگو با یک دوست و یا اعضای خانواده میتواند
برای شما حمایت معنوی فراهم آورد تا آرام شوید.

تهوع
• سوء هاضمه
• استفراغ

•

برای خودتان وقت صرف کنید .در زمان برآورده ساختن نیازهای اطرافیان
خود  ،از خودتان نیز غفلت نکنید.

تعریق
• پوست سرد و مرطوب

•

تعطیالت را نادیده نگیرید .دور شدن از محل کار و صرف وقت با کسانی که
دوستشان دارید برای سالمت روان ،و جسم شما مهم است.

•

از تکنیکهای تمدد اعصاب استفاده کنید .مدیتیشن و تنفس عمیق میتواند به رفع
تنش و کاهش فشار خون کمک کند.

•

به اندازه کافی بخوابید و رژیم غذایی مناسب برای قلب داشته باشید.

•

از کمک خواستن نترسید .اگر احساس میکنید دچار استرس مزمن هستید،
متخصص مراقبتهای بهداشتی میتواند شما را کمک و درمان کند.

بیماری قلبی و سکته مغزی  -اقداماتی برای کاهش خطر ابتال
•

عوامل خطرآفرین مربوط به خود را شناخته و کنترل کنید

•

سیگار را ترک کنید

•

فعالیت جسمی انجام دهید

•

از میزان فشار خون خود آگاه شوید و آنرا کنترل کنید

•

از میزان کلسترول خون خود آگاه شوید و آنرا کنترل کنید

•

از رژیم غذایی مناسب قلب استفاده کنید

•

به وزن مناسب رسیده و آن را حفظ کنید

•

دیابت خود را کنترل کنید

•

مصرف الکل را کم کنید

•

استرس را کاهش دهید

•

به طور منظم با پزشک خود مالقات کرده و به توصيه هاي وی عمل کنید
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تنگی نفس
• مشکل در تنفس

ترس
• اضطراب
• انکار

اگر عالئم هشدار دهنده حمله قلبی را مشاهده کردید باید هر
چه سریعتر:
•

•
•
•

•

با شماره  9-1-1یا شماره اورژانس محلی خود تماس بگیرید یا از کسی
بخواهید این کار را برای شما انجام دهد.
تمام فعالیتهای خود را متوقف کرده و در وضعیتی که راحت هستید بنشینید
یا دراز بکشید.
اگر نیتروگلیسیرین مصرف مي کنيد دوز عادی خود را استفاده کنید.
اگر دچار درد قفسه سینه هستید ،یک ( )1قرص آسپیرین بزرگساالن 325
میلیگرمی (اسید استیل سالیسیلیک که معموالً به آن ®  Aspirinمیگویند) و یا
دو قرص  80میلیگرمی را جویده و قورت دهید .داروهای مسکن مثل
استامینوفن (نظیر تیلنول) یا ایبوپروفن نظیر ® ( Advilآدویل) همان کارکرد
( ASAیعنی ®  )Aspirinرا نداشته و در نتیجه در شرایط اضطراری که در
باال توضیح داده شد کمکی نمیکنند.
استراحت کرده و منتظر خدمات پزشکی اورژانسی (( )EMSنظیر
آمبوالنس) شوید.

اقدام سریع موجب نجات زندگی میشود.
قلب و سکته مغزی
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عالئم هشدار دهنده سکته مغزی یا حمله ایسکمی
زودگذر ()TIA
ضعف
ضعف یا بی حسی ناگهانی صورت ،بازو یا پا ،حتی به طور موقت
مشکل در صحبت کردن
مشکل ناگهانی قدرت تکلم یا فهمیدن یا گیجی ناگهانی ،حتی اگر به طور موقت
باشد
مشکالت بینایی
مشکل ناگهانی بینایی ،حتی اگر موقتی باشد
سردرد
سردرد ناگهانی شدید و غیرمعمول
سرگیجه
از دست دادن ناگهانی تعادل ،به ویژه اگر با هر یک از موارد فوق همراه باشد
در صورت مشاهدۀ هر یک از این نشانه ها در خود ،فوراً فرد دیگری را آگاه و
با شماره  9-1-1یا با شماره اورژانس منطقه خود تماس بگیرید.

به یک نجاتبخش زندگی تبدیل شوید
تشخیص ایست قلبی :هنگام از کار افتادن تنفس یا از بین رفتن ضربان قلب شخص  ،به
این شرایط ایست قلبی گفته میشود .ایست قلبی میتواند علل مختلفی داشته باشد  -حمله قلبی،
غرق شدن ،سکته مغزی ،برق گرفتگي ،خفگی ،مصرف بیش از حد مواد مخدر ،تصادف با
خودرو یا سایر حوادث .اگر یک بزرگسال ،کودک یا نوزاد را مشاهده کردید که نفس
نمیکشد باید به سرعت وارد عمل شوید .از عزیزان خود محافظت کنید – برای انجام امور
مواقع اضطراری آموزش ببینید.
حضور شخصی که آگاهی الزم را در زمینه تشخیص ایست قلبی داشته باشد ،شانس زنده
ماندن و بهبودی فرد بیمار ممکن است  30%یا بیشتر افزایش یابد .تماس سریع با شماره
 9-1-1باعث میشود خدمات اورژانس پزشکی به موقع به صحنه برسند.
احیای قلبی-ریوی (  )CPR - Cardiopulmonary resuscitationکه مهارت فشار
دادن شدید و سریع بر روی قفسه سینه و دادن تنفس مصنوعی میباشد  -قدرت بازگرداندن
جریان خون در افراد دچار ایست قلبی را دارد ،و میتواند گردش خون را در بدن تا زمان
رسیدن آمبوالنس به صحنه حفظ کند .احیای قلبی-ریوی به همراه استفاده از دیفیبریالتور
خودکار خارجی ( )AED - automated external defibrillatorکه یک دستگاه
مورد استفاده جهت تصحیح ریتم قلبی نامنظم است  -میتواند به طور چشمگیری احتمال زنده
ماندن فرد را پس از بروز ایست قلبی افزایش دهد.
بنیاد قلب و سکته مغزی کانادا ،دستورالعملهای کانادا در خصوص احیای قلبی-ریوی،
دیفیبریالسیون و سایر جنبه هاي مراقبتهای اضطراری قلبی عروقی را در کانادا تعیین
میکند .این بنیاد پیشگام روشها و آموزش احیای قلبی-ریوی است .برای کسب اطالعات در
مورد این دوره ها در منطقه خود ،کافی است با دفتر بنیاد قلب سکته مغزی در منطقه خود یا
با شماره  1-888-HSF-INFOتماس بگیرید.

“ 80%کاناداییها ،حداقل یک عامل خطرآفرین مربوط به بیماریهای
قلبی عروقی را دارند  -و همین امر باعث میشود هم اکنون نسبت
به هر زمان دیگری ،حمایت بنیاد قلب و سکته مغزی از پژوهشهای
مربوط به علل ريشه اي عوامل خطر بیماریهای قلبی و کشف
استراتژیهای موفق برای جلوگیری از این عوامل خطرآفرین اهمیت
پیدا کند“ .
ژاک جینست ،دکترای پزشکی
پژوهشگر بنیاد قلب و سکته مغزی
متخصص قلب و عروق،
مدیر بخش قلب و عروق
مرکز بهداشت دانشگاه مک گیل ،بیمارستان رویال ویکتوریا
استاد رشته پزشکی ،دانشگاه مک گیل
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از شما میلیونها کانادایی که با جان و دل از کار حیاتی
ما حمایت کردید ،متشکریم.
با کمک شما ،این بنیاد توانسته است در  50سال گذشته میزان مرگ و میر
ناشی از بیماریهای قلبی و سکته مغزی را به میزان  70%کاهش دهد.
متأسفانه ،هنوز هم در هر سال از هر سه مورد مرگ در کانادا یکی به علت
بیماریهای قلبی و سکته مغزی است  -و میلیونها نفر همچنان در معرض
خطر هستند.
برای تسهیل بیشتر پیشرفتهای پزشکی ،ایجاد تغییرات اجتماعی و ارائه آموزش
سالمت عمومی و حرفهای که نجات جان انسانها را  ،هم برای امروز و هم
براي هم نسل های آينده ،در پی دارد به اقدامات بیشتری نیاز است.
وب سایت بنیاد قلب و سکته مغزی اطالعات و ابزارهاي ارزشمندی را برای کمک
به شما و خانوادهتان جهت جلوگیری و کنترل بیماریهای قلبی و سکته مغزی
ارائه میدهد.
در این سایت میتوانید به موارد زیر دسترسی پیدا کنید:
•
•
•
•

دستورالعملهای غذایی لذيذ و مناسب برای سالمت قلب
نکاتی برای فعال شدن و فعال ماندن در زندگی
اطالعاتی براي بیماران فعلی مبتال به بیماریهای قلبی و سکته مغزی
آخرین اخبار در زمینه تحقیقات تحت پوشش بودجه بنیاد

• خبرنامه رایگان بنیاد قلب و سکته مغزی  He@lthlineو He@lthline
برای والدین
• چطور دست به کار شوید و در جامعه خود تغییر ایجاد کنید

اطالعات بیشتر را از سايت

heartandstroke.ca

کسب کنید یا با شماره تلفن زیر تماس بگيريد ا

1-888-HSF-INFO
)(1-888-473-4636

بنیاد قلب و سکته مغزی پژوهش ،نگارش و بازنگری این کتابچه را به صورت مستقل انجام داده و این کتابچه
بر اساس مستندات علمی تهیه شده است.
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