 اگر لب هايتان خشك است آن را مرتببچرب نگه داريد.

سالي يكبار عه دندان پزسك مراجده كنيد.فرامدش نكنيم:

 دندان هاي خبدد را عدبد خبدردن ب امسداك عزنيد.

ندع

ا

دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی

 -از مسداك نرم عبراي سستبشد اسبتهاد

ایران

كنيد.
خداب كافي
از تحريك كردن لثه ها ي خدد خبددداريكنيد.
و كنترل ناراحتي هاي روح و جسم

-ازسكستن هر گدنه ماد

ايي عا دنبدان

خددداري كنيد.

بهداشت فردی
سهم مهمي در عهداست روح و جسم ما دارند.

عهداست فردي چيست؟
پاكيز عددن و رعايت نظافتمدها،پدست،ناخن
و دندان ها را عهداست فردي ميگديند.رعايت
عهداست  ،انسان را در استهاد از زندگي
سراسر آميخته عا نشاط چه عه صدرت يك

-5عدم اعتياد عه مداد مخدر مانند ( ترياك ،

-از ناخن هاي خدد عراي عاز كردن اجسام و

حشيش و)...

يا پدسته تنقالت ( پسته) استهاد نكنيد.

-6عدم اعتياد عه مداد محرك( سيشه و)....

-ناخن هاي خدد را عه سكل هالل كدتا

و اما عراي رعايت عهداست فردي خدد چه

كنيد چرا كه عه روش هاي ديگر مدجب

كنيم؟

فرد و چه عه عندان عضدي از جامده كمك و

-استحمام يك روز در ميان عاعث از عين

ياري مي كند.درست ايستادن  ،درست را

رفتن عدي عر-دست هاي خدد را قبل از

رفتن  ،تميز عددن لباس  ،پاكيز گي پدست ،
مد ها  ،دندان ها و ساير اعضاء عدن نقش
مهمي عرسالمت ما دارد .سستن دست ها
نقش عسيار مهمي در رعايت عهداست
دارد.حتي در رعايت عهداست فردي عايد عه
نظافت پاها و كف پا تدجه سدد.
عهداست ايد آل سامل چه چيزهايي مي
عاسد.
-1نظافت و عهداست اعضاء عدن
 -2تغ يه ايد آل
-3خداب و استراحت كافي داستن
-4ورزش كردن و تهريح

آسيب عه ناخن مي سدد.
از سامپد عراي سستشدي مدهايتانا

استهاد كنيد.

عا آب و صاعدن عشدئيد؛ و عراي جلدگيري از

-سامپدي سما متناسب عا جنس مدهايتان

خشكي پس از سستشد از كرم نرم كنند

عاسد عه عندان مثال اگر جنس مدهايتان

استهاد كنيد.

خشك است از سامپديي عراي مدهاي خشك

 پس از عازگشت از عيرون عه منزل پاها والعه الي انگشتان پاهايتان را سسته و عا يك
دستمال تميز خشك نمائيد.
عراي محافظت از پاهايتان عه خصدصهنگام خروج از منزل.جدراب نخي عپدسيد.
ناخن هاي خدد را كدتا نگه داريد. هرگز ناخن هاي خدد را عادندان جدا نكنيد.

استهاد كنيد.
مدهايتان را مرتب عرس زد و ماساژعدهيد.

