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بیماری های قلب و عروق 
و سکته مغزی

بیماری های قلب و عروق )CVD( شامل بیماری های قلب و رگ های خون است. CVD ممکن است به بعضی از عوارض 
مربوط باشد، از جمله سکته مغزی، آریتمی قلبی، نارسایی قلبی، بیماری قلبی کرونری )حمله قلبی و درد سینه(، و مشکالت 

دریچه قلب. 

CVD در اثر محدودیت جریان عادی خون به بخش هایی از بدن به دلیل تشکیل پالک رخ می دهد. هنگامی که این حالت رخ 
می دهد، آنوریسم  ها و لخته ها ممکن است نارسایی  هایی در بدن ایجاد کنند.

احتمال ابتالی اهالی بومی هاوایی و جزایر اقیانوس آرام به بیماری قلبی کرونری 10% بیشتر از سفیدپوستان   •
غیرهیسپانیک است )دفتر سالمت اقلیت، 2021(.

احتمال مرگ در اثر حمالت قلبی در میان اهالی جنوب آسیا 40% بیشتر از افراد عادی است )استنفورد، 2021(.  •
بیماری قلبی اصلی ترین دلیل مرگ در میان فیلیپینی ها است و 32% موارد مرگ  در میان فیلیپینی ها را تشکیل می دهد   •

)اداره سالمت و خدمات انسانی ایاالت متحده، 2003(.

حمالت قلبی هنگامی رخ می دهند که جریان 
خون به قلب مسدود می شود. 

سکته های مغزی هنگامی رخ می دهند که یک 
رِگ حامل اکسیژن به مغز مسدود می شود. 

فشار خون باال )بیماری فشار خون(، 
افزایش فشار در درون سرخرگ ها است. 

نارسایی قلبی عبارت است از کمبود خون 
و اکسیژن در بدن به دلیل ضعف قلب در پمپ 

کردن خون. 

جلوگیری از بیماری های قلب و عروق و سکته مغزی
از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها

با یک سبک زندگی سالم، می توانید کمک کنید فشار خون ، کلسترول، و میزان قند خون تان در سطح عادی بمانند 
و خطر بیماری قلبی و حمله قلبی را کاهش دهید.

هر روز 30 دقیقه ورزش کنید. پیاده روی، دویدن، 
هوال، پارو زنی، تای چی، یا کریکت نمونه های 

عالی هستند. 

 اگر نوشیدنی الکلی مصرف می کنید، 
با اعتدال بنوشید. 

برای معاینه و غربالگری، مرتب به پزشک 
مراجعه کنید.

میوه ها و سبزیجات را به رژیم غذایی تان 
اضافه کنید، مانند کالو، اولو، مانگو، پاپایا، 

عدس ها، و دوریان.

از سیگار کشیدن و دود دست دوم کال 
پرهیز کنید.  

استرس را کم کنید و غذاهای سالم بخورید 
تا از افزایش ناسالم وزن جلوگیری کنید.

عالمت ها و نشانه های بیماری قلبی

عالمت ها و نشانه های سکته مغزی

 بیماری قلبی ممکن است »خاموش« باشد و تا زمانی که شخص عالمت ها یا نشانه های یک حمله قلبی، نارسایی قلبی، 
یا یک آریتمی را تجربه کند، تشخیص داده نشود. 

حمله قلبی: درد یا ناراحتی سینه، درد باالی پشت یا گردن، سوء هاضمه، سوزش قلب، تهوع یا استفراغ، خستگی شدید،   •
ناراحتی باالتنه، سرگیجه، و تنگی نفس.

نارسایی قلبی: تنگی نفس، خستگی، یا تورم پاها، قوزک های پا، ساق های پا، شکم، یا سیاهرگ های گردن.  •
آریتمی: حس های لرزش در سینه )تپش ها(.  •

بی حسی یا ضعف در صورت، بازو، یا ساق پا، به ویژه در یک طرف بدن.  •
گیجی، مشکل در تکلم، یا مشکل در فهم صحبت.  •

مشکل ناگهانی بینایی در یک چشم یا هر دو.  •
مشکل در راه رفتن، سرگیجه، از دست دادن تعادل، یا عدم هماهنگی.  •

سردرد شدید بدون دلیل مشخص.  •
اگر شما یا یک نفر، یکی از این نشانه ها را داشته باشد، فورا با 1-1-9 تماس بگیرید.

اگر فکر می کنید یک نفر ممکن است دچار سکته مغزی شده باشد،»سریع« اقدام کنید و تست زیر را انجام دهید:
— صورت: از شخص بخواهید لبخند بزند. آیا یک طرف صورت سست می شود؟

— بازوها: از شخص بخواهید هر دو بازو را بلند کند. آیا یک بازو به سمت پایین می افتد؟
— صحبت: از شخص بخواهید یک اصطالح ساده را تکرار کند. آیا صحبت کردن شخص مبهم یا عجیب است؟

— زمان: اگر هر کدام از این نشانه ها را دیدید، فورا با 1-1-9 تماس بگیرید.



غذاهای سالم برای قلب
غذای توصیه شده انجمن قلب آمریکا

لوکو موکوی سالم تر
تعداد وعده ها: 3 

محتویات: 
1/2 کدوی سبز، ریز شده   •
1/3 فنجان پیاز، ریز شده   •

1/8 قاشق چای خوری پودر سیر یا 1 حبه سیر،   • 
ریز شده 

1/2 قاشق چای خوری روغن   •
1/2 پوند گوشت چرخکرده گوساله )95% بدون چربی(   •

فلفل سیاه برای چاشنی   •

1 )0.87 اونس( پاکت آبگوشت کم نمک   •
)مثال McCormick 30% ترکیب آبگوشت 

قهوه ای کم نمک( 
3 تخم مرغ ]184 میلی گرم کلسترول در هر تخم مرغ[   •

3 فنجان برنج قهوه ای یا هاپا، پخته   •
3 فنجان سبزیجات، مانند ساالد یا سبزیجات پخته   •

پیازهای سبز، قاچ شده )اختیاری(  •

دستورات:
روغن را در یک ماهیتابه متوسط روی گرمای مالیم داغ کنید. یک پیاز اضافه کنید و برای حدود 3 دقیقه بپزید در . 1

حالی که هر از گاه هم می زنید. 
کدوی سبز و سیر را اضافه کنید و بپزید، در حالی که برای یک یا دو دقیقه هم می زنید تا این که کدوی سبز نرم شود. . 2

از روی اجاق بردارید و کنار بگذارید تا سرد شود. 
هنگامی که پیاز و کدوی سبِز پخته شده سرد شدند، آنها را در یک کاسه با گوشت چرخکرده گوساله مخلوط کنید. . 3

اگر دوست داشتید، فلفل سیاه اضافه کنید. 
مخلوط را در 3 چونه شکل دهید و برای حدود 1 ساعت در یخچال بگذارید. اگر زمان کم دارید، می توانید این مرحله . 4

را نادیده بگیرید. 
ضمنا، یک ساالد تهیه کنید یا مخلوطی از سبزیجات را برای سرو کردن در کنار غذا بپزید. . 5
با دنبال کردن دستورات روی بسته، آبگوشت را درست کنید. . 	
هنگامی که چونه ها سرد هستند، ماهیتابه را با روغن گرم کنید و چونه ها را بپزید )حدود 5 - 4 دقیقه در هر طرف(.. 7
تخم مرغ ها را بپزید، طوری که زرده آنها رو به باال باشد یا برگردانید تا طرف دیگر نیز کمی بپزد. . 8
 بشقاب ها را با بستر برنج، یک چونه، و یک تخم مرغ بچینید و روی آنها آبگوشت بریزید. اگر دوست داشتید، . 9

با پیاز سبز آرایش کنید. همراه با سبزیجات سرو کنید.

اطالعات تغذیه در هر وعده: 

کالری: 480 کالری
مجموع چربی: 14 گرم
کلسترول: 235 میلی گرم

نمک: 550 میلی گرم
مجموع کربوهیدرات : 58 گرم

پروتئین: 29 گرم

مرغ تنوری با برنج قهوه ای
تعداد وعده ها: 4

محتویات: 
برنج قهوه ای  •

1 پوند سینه مرغ بدون استخوان و پوست یا فیله   • 
)با برداشتن همه چربی های قابل مشاهده(

1/4 فنجان آب لیمو ترش تازه  •
1/4 فنجان آب لیمو شیرازی شیشه ای  •

1/2 فنجان ماست ساده بدون چربی  •

3 حبه سیر تازه )ریز شده( »یا« 3   • 
قاشق چای خوری سیر ریز شده شیشه ای
1 قاشق چای خوری زیره سبز پودر شده  •

1/2 قاشق چای خوری پاپریکا  •
1/2 قاشق  چای خوری زردچوبه  •

1/2 قاشق چای خوری زنجبیل  •
1/4 قاشق  چای خوری فلفل  •

دستورات:
اجاق را تا 400 درجه پیش گرم کنید.. 1
مرغ را در یک ظرف فر 9 در 9 بگذارید و همه تکه های مرغ را با یک چنگال سوراخ کنید.. 2
در یک کاسه کوچک، آب لیمو ترش، ماست، سیر، زیره سبز، پاپریکا، زردچوبه، زنجبیل و فلفل را باهم هم بزنید.. 3
 مخلوط را به مرغ اضافه کنید، در حالی که آن را می چرخانید تا روی مرغ را بپوشاند، و بگذارید 20 دقیقه بماند . 4

)یا شب در یخچال بگذارید(. برای 15 دقیقه بپزید، مرغ را برگردانید و 15 دقیقه دیگر بپزید.
در حالی که مرغ می پزد، برنج را با دستورات روی بسته بندی آماده کنید.. 5
مرغ را با برنج سرو کنید.. 	

اطالعات تغذیه در هر وعده: 
کالری: 243 کالری

مجموع چربی: 4 گرم
کلسترول: 73 میلی گرم

نمک: 2	1 میلی گرم
مجموع کربوهیدرات : 22 گرم

پروتئین: 28 گرم


