
بیماری های قلبی مشکالت زیادی برای افراد ایجاد می کنند اما با انجام 
برخی کارها می توان خطر این بیماری ها را کاهش داد. در ادامه به چند 
توصیه برای کاهش خطر بیماری های قلبی پرداخته ایم که با رعایت آنها 

از خطر چنین بیماری هایی درامان خواهید ماند.

 ترجمه:
مهتا  زمانی نیک

با دوستتان برای ناهار قرار بگذارید
نتایج تحقیقات  کند.  معنای واقعی حال قلب شما را خوب  به  دوست شما می تواند 
نشان داده تنها بودن یا مهم تر از آن احساس تنهایی داشتن، به اندازه سیگار کشیدن، 
فشارخون باال، چاقی یا ورزش نکردن برای قلب شما مضر است. مهم نیست چندوقت 
یکبار دوستانتان را می بینید، بلکه مهم احساسی است که شما کنار آنها دارید بنابراین 
با یک دوست قدیمی برنامه ریزی کنید یا به یک گروه ملحق شوید و افراد جدیدی 

را مالقات کنید. 
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پیاده روی کنید
فقط 40 دقیقه پیاده روی، 4-3 بار در هفته یا 25 دقیقه ورزش سخت تر مثل دویدن 
می تواند فشارخون، کلسترول و وزن بدن را کاهش دهد. الزم نیست یکباره این کار 
را انجام دهید. حتی تقسیم این مدت به 10 دقیقه برای قلب شما فوق العاده است.

با یک دوست در پارک قدم بزنید. اگر تازه این کار را شروع کرده اید یا دوباره 
می خواهید شروع کنید، آهسته پیش بروید. با پزشکتان مشورت کنید و بدانید آیا به 

اندازه کافی برای این کار سالم هستید و آمادگی آن را دارید.

مصرف آجیل ها را فراموش نکنید
فیبر، چربی های اشباع نشده و اسیدهای چرب امگا3 موجود در آجیل ها می تواند به بدن 
شما در کاهش التهاب، کلسترول بد LDL و تشکیل پالک در رگ های خونی کمک کند 
که همه این موارد منجر به بیماری قلبی می شود. همچنین می تواند از بدن شما در برابر 
لخته های خونی که باعث سکته مغزی می شوند، محافظت کند. نوع آجیلی که انتخاب 
می کنید و مقدار آن مهم نیست اما از مصرف آنها غافل نشوید زیرا کالری باالیی دارند. 

حتما حدود 4 مشت کوچک در هفته آجیل بی نمک مصرف کنید.

میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنید
مواد مغذی و فیبر )مصرف کالری و چربی کم( باعث سالمت قلب شما می شود اما این 
خوراکی ها آنتی اکسیدان هایی دارند که می توانند به محافظت از سلول های شما در برابر 
آسیب هایی که منجر به دیابت و بیماری های قلبی می شوند، کمک کنند. سعی کنید رنگ های 
مختلفی از میوه و سبزی را در رژیم غذایی تان قرار دهید. همچنین می توانید آنها را به 
غذاهایی که قبال از آنها لذت می بردید، اضافه کنید، مثل درست کردن پیتزا با سبزیجات 

یا اضافه کردن میوه به یک کاسه غالت.

بیرون از باشگاه ورزش کنید
این کار صرفا یک تمرین روزانه نیست که احتمال بیماری قلبی شما را کاهش می دهد، 
بلکه شما در طول روز فعال هستید. حتی اگر یک برنامه منظم ورزشی داشته باشید اما 

بقیه روز را فقط پای تلویزیون بنشینید، برای سالمتتان مضر است.
باغبانی، بازی با بچه ها، پیاده روی تا ایستگاه اتوبوس و حتی تمیز کردن خانه، راه های 

خوبی برای شاداب ماندن و تحرک است.

 ماهی سالمون بخورید
خال مخالی،  ماهی  سالمون،  مانند  ماهی های چرب  از  هفته  در  وعده  دو  مصرف 

ساردین یا ماهی تن به سالمت قلب شما کمک می کند.
بخشی از آن، اسیدهای چرب امگا3 موجود در ماهی است اما سایر مواد مغذی 

آن نیز مفید است.

حداقل 7 ساعت در شب بخوابید
بدن شما به یک دوره استراحت عمیق نیاز دارد. در این مدت ضربان قلب و فشارخون شما 
برای مدتی پایین می آیند که برای سالمت قلب مهم است. اگر همیشه کمتر از 7 ساعت در  شب 
بخوابید، بدنتان ممکن است شروع به ساخت مواد شیمیایی ای کند که مضر است و مانع تنظیم بدن 
می شود. خواب کمتر نیز به التهاب و قندخون باال منجر می شود که می تواند برای قلبتان خطرناک 
باشد. اگر با صدای بلند خروپف می کنید، بر اثر تنگی نفس از خواب بیدار می شوید یا همیشه 
بعد از استراحت کامل شب احساس خستگی می کنید، به پزشک مراجعه کنید. اینها عالئم خواب 
نامنظم است. در چنین شرایطی احتمال سکته مغزی، فشارخون باال و بیماری قلبی وجود دارد.

رابطه زناشویی داشته باشید
برقراری رابطه زناشویی 2 بار در هفته در مقایسه با ماهی یکبار آن، احتمال ابتال به بیماری 
قلبی را کمتر می کند. دانشمندان دقیقا دلیل آن را نمی دانند اما درواقع رابطه زناشویی به 
محافظت از قلب کمک می کند. ممکن است افراد سالم تر رابطه زناشویی بیشتری داشته 

باشند اما در هر صورت شما چیزی را از دست نمی دهید.

واکسن آنفلوانزا بزنید
 به نظر می رسد انجام این کار از بیماری قلبی پیشگیری می کند، خصوصا اگر سیگار 
می کشید یا فشارخون باال، دیابت و کلسترول باال دارید. چگونگی این اثر مشخص نیست 
اما دانشمندان نظریه هایی دارند مبنی بر اینکه آنفلوانزا می تواند باعث التهاباتی شود که 
منجر به حمله قلبی یا سکته مغزی می شود یا اینکه عوارض جانبی این ویروس موجب 

آسیب به قلب خواهدشد بنابراین حتما واکسن بزنید.

بررسی پزشکی منظم داشته باشید
خطر  معرض  در  کلسترولتان  و  فشارخون  سطح  آیا  می فهمد  شما  بررسی  با  پزشک 
آسیب به قلب و رگ های خونی شماست یا نه. هرچه زودتر علت را پیدا کنید، سریع تر 
می توانید درمان را شروع کنید. ممکن است توصیه کند آزمایش دیابت انجام دهید. در 
صورت وجود هر یک از این شرایط، پزشک شما ممکن است تغییرات شیوه زندگی و 

دارویی را برای محافظت از قلب شما پیشنهاد دهد.

یوگا انجام دهید
به طور کلی این کار فقط ورزش نیست، بلکه راهی برای آرام کردن ذهن و کاهش 
استرس است و می تواند ضربان قلب و فشارخون را پایین بیاورد و اضطراب کمتری 

به شما وارد کند که به طور کل برای قلبتان مفید است.
اگر یوگا ورزش دلخواه شما نیست، برای راه های دیگر رسیدن به آرامش و کاهش 
لذت  آن  از  که  سرگرمی ای  یا  موسیقی  به  دادن  گوش  مدیتیشن،  مانند  استرس 

می برید، وقت بگذارید.

دخانیات را ترک کنید
استعمال دخانیات فشارخون را باال می برد، ورزش را سخت تر می کند و باعث بیشتر 
شدن لخته خون می شود و درنهایت منجر به سکته مغزی خواهد شد بنابراین به 

پزشک خود یا مراکزی  که به ترک شما کمک می کنند، مراجعه کنید.

وزنتان را متعادل نگه دارید
وزن اضافی خطر ابتال به کلسترول، فشارخون باال و دیابت را که همگی با بیماری های 
رژیم های  به  خود  ایده آل  وزن  به  رسیدن  برای  می برد.  باال  هستند،  مرتبط  قلبی 
نادرست یا مکمل ها اعتماد نکنید. ورزش و مقدار مناسب غذاهای سالم بهترین راه 
اندازه گیری شاخص توده  برای متعادل نگه داشتن وزن است. در مورد چگونگی 
بدنی )BMI( با پزشکتان صحبت کنید تا بدانید آیا به کاهش وزن نیاز دارید یا نه.

ثابت یکجا ننشینید
 اگر تمام روز بنشینید، احتمال خطر بیماری قلبی در شما بیشتر خواهد شد، صرفا نه 
به این دلیل که کالری کمتری می سوزانید، بلکه همین ثابت نشستن درست نیست و 
ممکن است میزان قند و چربی که موجب خطر بیماری قلبی می شود را تغییر دهد.
برسانید.  به حداقل  را  کار و خانه  در محل  نشستن های طوالنی مدت  کنید  سعی 

بایستید و حداقل ساعتی یکبار بلند شوید و قدم بزنید.

راه های بدون مصرف 
قرص برای کاهش 
خطر بیماری قلبی


