
 کىیذ.تالش تزای سالمت قلة خًد، خاوًادٌ ي جامعٍ  تا تمام يجًد 

 

 اس قلة خًد تزای اوتخاب َای تُتز استفادٌ کىیذ 

اس قلت خود ثب مػزف رصیم غذایی سبلم مزاقجت کنیذ، ثه دخبنیبت نه ثگوییذ و ثه میشان کابیی یابلیات کنیاذ  و اس راانیابیی ااب       

 کنیذ پیزو   91دولت در خػوظ کوویذ 

 استفادٌ اس قلة خًد تزای جامعٍ، افزادی کٍ ديستشان داریذ ي خًدتان استفادٌ کىیذ 

انتخبة اب  ثهتز در از سطحی ، اس ایزاد، خابنواد  و ابمااه،  اب  یابع ایایات ااب و       -ااییت مزاقجت اس یکذیگز 91پبنذمی کوویذ 

 دولت اب را ثزاسته کزد  است  

 صذای قلة خًد استفادٌ کىیذاستفادٌ اس قلة خًد تزای شىیذن  

 مطیئن ضویذ ثطور مز ت مابینبت دور  ا  را انجبع میذایذ و در غورت نیبس ثب اورصانس  یبس ثگیزیذ 

 استفادٌ اس قلة تزای مشارکت 

 استفادٌ اس قلة در تزوامٍ َای ريساوٍ  

 

 استفادٌ اس قلة)تا تذتیز، اثزگذار، َمذلی( تزای خًب خًردن ي مىطقی آشامیذن 

  مػزف نوضبثه اب و آثییو  اب  ضیزین را کباص دایذ ثجب  آن آة یب آثییو  اب  ضیزین نطذ  را انتخبة کنیذ 

  ضیزینی ابت و سبیز مواد غذایی ضیزین را ثب میو  اب   بس  ثه عنوان یک ابیگشین  سبلم ابیگشین کنیذ 

 5 در روس  -منجیذ، کنسزو  یاب خطاک ضاذ  ثبضانذ    می  واننذ  بس ، –سهم )حذود یک کف دست( میو  و سجش  در روس

 مػزف کنیذ 

  الکل مػزف نکنیذ 

  مػزف غذااب  یزآور  ضذ  و ثسته ثنذ  ضذ  حبو  نیک، ضکز و چزثی سیبد را محذود کنیذ 

  غذااب  محل کبر یب مذرسه را در منشل  هیه کنیذ 

 

 آیا می داوستیذ؟

ثییبر  قلجی عزوقی علت اکثزیت مزگ اب در ایازاد دیابثتی اسات  ثنابثزاین ا از       قنذ خون ثبال می  وانذ نطبنه ثییبر  دیبثت ثبضذ 

 ثذون  طخیع و درمبن ثبقی ثیبنذ می  وانذ ضیب را در مازؼ خطز ثیطتز  اس ثییبر  قلجی و سکته مغش  قزار داذ 

 استفادٌ اس قلة )تا تذتیز، اعتثار، َمذلی( تزای فعالتز تًدن 

  روس در افته انجبع دایذ  5قه یابلیت ثذنی ثب ضذت متوسط و دقی 03 ػییم ثگیزیذ حذاقل 

  دقیقه یابلیت ثذنی ثب ضذت سیبد در طول افته انجبع دایذ  55یب حذاقل 

  ثبس  کزدن، پیبد  رو ، کبر در خبنه، حزکبت موسون ایه اشء این یابلیت ثه حسبة می آینذ 

 راننذ ی پیبد  رو  کنیذ یب دوچزخه سوار  کنیذ اس پله اب ثبال ثزویذ، ثجب  -از روس ثیطتز یابل ثبضیذ 

 آیا میذاوستیذ؟

اای    "یطبرخون ثبال یکی اس عوامل خطز اغلی ثییبر  قلجی عزوقی  است و ثه عنوان قب ل خبموش نبمیذ  می ضود، چاون مایاوال  

 عالئم اطذار دانذ  ا  نذارد و ثسیبر  اس ایزاد متواه اثتال ثه این ثییبر  نیی ضونذ 



 ادٌ اس قلة )تا تذتیز، اثز گذار، َمذلی( تزای وٍ گفته تٍ مصزف دخاویاتاستف 

  این ثهتزین کبر  است که ثزا  ثهجود سالمت قلت انجبع می دایذ 

  سبل ثاذ اس  زک دخبنیبت، خطز ثییبر  عزوق کزونز قلت ثطور اسبسی کباص می یبثذ  2طی 

  عزوقی ثه میشان خطز در ایزاد غیز سیگبر  میزسذ سبل ثاذ اس  زک دخبنیبت، خطز ثییبر  قلجی  95طی 

  موااهه ثب دود دست دوع دخبنیبت نیش یک علت ثییبر  قلجی عزوقی در ایزاد غیزسیگبر  است 

 
 

 آیا می داوستیذ؟

خاون و   میلیون مزگ در سبل است، لذا ثه کبرکنبن ثهذاضتی درمبنی مزاااه کنیذ و اس آنهب ثخواایذ کلستزول 4کلستزول ایزا  ثب 

نیش وسن و نیبیه  ود  ثذنی ضیب را انذاس   یز  کننذ  سپس آن اب قبدر خواانذ ثود در خػوظ خطز قلجی عزوقی ضیب را راانیابیی  

 کننذ و در نتیجه می  وانیذ اقذامب ی ثزا  ثهجود سالمت قلت خود انجبع دایذ 

 

 ته است؟آیا استفادٌ اس قلة )تا تذتیز،اعتثار، َمذلی( تٍ معىی ديست داش

ثلی، این یکی اس مابنی آن است  دوست  داضتن یک ثخص مهم اس کیک ثه انتخبة اب  ثهتز است، امب استفبد  اس قلت مانی ثسایبر  

 ثیطتز  نیش دارد 

 

 آیا میذاوستیذ:
 تیماری قلثی عزيقی تشرگتزیه قاتل دویاست. 

 میلیًن مزگ در سال واشی اس تیماری قلثی عزيقی است. 9/11 

 سال  تٍ علت تیماری قلثی عزيقی فًت می کىىذ. 10تا  00وفز  10اس َز یک وفز  

 % تمام مزگ َا واشی اس تیماری قلثی عزيقی است. 01 

 


