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: مقذمٍ
ّواًغَس وِ هی داًین یىی اص اتؼاد هْن ػالهتی، تْذاؿت 

ػن تحت تاثیش ػَاهل سٍاى هی تاؿذ وِ ّواًٌذ ػالهت ج

تا تَجِ تِ افضایؾ تیواساى سٍاًی دس . گًَاگَى لشاس داسد

ػشاػش جْاى، یىی اص هَضَػات اػاػی دس استمای ػالهت 

تِ عَسی وِ تذٍى هـاسوت . هیضاى هـاسوت هشدم هی تاؿذ

صیشا تذٍى هـاسوت . هشدم استمای ػالهت ایجاد ًوی ؿَد

ػالهت غیش هوىي هی  هشدم پایذاس تَدى تشًاهِ ّای استمای

تاؿذ ٍ اص آًجایی وِ هـاسوت یه هفَْم فشٌّگی اػت 

تذٍى تَجِ تِ صیش تٌاّای فشٌّگی ٍ اكالح ًگشؽ هـاسوت 

هشدم ٍ دس ًتیجِ استمای ػالهت تِ ٍیظُ دس هؼائل هشتَط تِ 

. تْذاؿت سٍاى هحمك ًوی ؿَد

: سيش َای صوذگی سالم
ت، تلىِ حالتی تْذاؿت سٍاى فمظ ًثَد تیواسی سٍاى ًیغ ●

اص آػایؾ اػت وِ دس آى تِ تَاًایی ّای خَد پی تشدُ ٍ آًْا 

سا ؿىَفا هی ػاصد ٍ تا واس خَد هی تَاًذ هَلذ ٍ هثوش ثوش 

. تاؿذ

حفظ ٍ ًگْذاسی ػالهت جؼواًی اص اكَل تْذاؿت  ●

سٍاًی اػت ٍ ؿاهل تَجِ الصم ٍ وافی تِ تْذاؿت، تغزیِ، 

ت ٍ توشیي ّای تذًی خَاب، اػتشاحت، كشف اٍلات فشاؽ

. هٌاػة تا ّش ػغح ػٌی اػت

یىی اص اّذاف . ّش فشدی تایذ ػؼی وٌذ خَد سا تـٌاػذ ●

سٍاًـٌاػی ٍ تْذاؿت سٍاًی، ؿٌاخت خلَكیات فشدی ٍ 

تالؽ دس جْت تْثَد آى اػت ٍ ؿٌاخت تَاًایی ّا دس فشد 

. ًگشؽ هثثت ایجاد هی وٌذ

وشدى ٍ اًجام تشلشاسی ساتغِ خَب تا دیگش افشاد، ووه  ●

خذهاتی تشای آًاى وِ اص ػْذُ فشد تشآیذ، ایي یه حمیمت 

سٍاًـٌاختی اػت وِ ػثة هی ؿَد تا ؿخلیت اًؼاى اص 

. لذست، ّواٌّگی ٍ تؼادل تیـتشی تشخَسداس ؿَد

 

 سالمت سيان دس سالمىذان

حفظ ػالهت سٍاى ػالوٌذاى دس دًیای اهشٍصی یىی اص اهَس 

. هْن ٍ اػاػی هی تاؿذ

ػالوٌذی تیواسی ًیؼت تلىِ هشحلِ ای اص چشخِ صًذگی 

 اػت وِ هؼائل سؿذی خاف خَد سا داسد ٍ دس ػیي فشایٌذ

پیش ؿذى، ًضٍل تذسیجی ػولىشد تشخی دػتگاُ ّای تذى 

للثی ػشٍلی، تٌفؼی، ادساسی تٌاػلی، ایوٌی ٍ ػایش )

اها ایي تاٍس وِ پیشی ّوشاُ تا ًمایق . هی تاؿذ( دػتگاُ ّا

. ػویك جؼواًی ٍ َّؿی اػت افؼاًِ ای تیؾ ًیؼت

تؼیاسی اص افشاد ػالوٌذ تَاًایی ّای ؿٌاختی ٍ جؼواًی 

. حذ لاتل تَجْی حفظ هی وٌٌذ خَد سا تا

ّش . تغَس ولی پیش ؿذى تِ هؼٌای پیش ؿذى ػلَل ّا اػت

ػلَل ػوش هـخلی داسد وِ ػَاهل طًتیه ٍ ػَاهل هحیغی 

تا افضایؾ ػي تغییشات ػاختواًی دس . دس آى هَثشًذ... ٍ 

. ػلَل ّا سٍی هی دّذ

پيشی مًفق متضمه چىذیه ػامل است کٍ اکثش 

: ا قشاس داسدآوُا تحت کىتشل شم

ًَع ًگشؽ ؿوا ًؼثت تِ همَلِ پیشی -1

فؼالیت ّا  -2

. هشالثت ّای تْذاؿتی ٍ ٍساتظ تیي فشدی -3

 

اگشچِ جؼن ؿوا پیش هی ؿَد اها رّي ؿوا تا ّش صهاى وِ 

. اسادُ وٌیذ جَاى خَاّذ هاًذ

 

 



 

 
 
 

 
 

: چگًوٍ سالم پيش شًیم
ى دس ػالوٌذی تؼتگی تِ چگًَگی هَاجِْ تا ػالهت سٍا

ایي تذاى هؼٌا ًیؼت وِ . تغییشات تذى دس ایي دٍساى داسد

افشاد هؼي ّیچ تیواسی یا هـىلی سا تجشتِ ًوی وٌٌذ 

تلىِ هٌظَس آى اػت وِ وٌتشل ٍ دسهاى تِ هَلغ ػالئن ٍ 

. تیواسی ّا هٌجش تِ افضایؾ ویفیت صًذگی خَاّذ ؿذ

ختی تِ گشٍّی اص حاالت سٍاًی تیواسی ّای سٍاًـٌا

اعالق هی گشدد وِ تاػث اختالل دس تفىش، سفتاس ٍ 

احؼاع فشد ٍ واّؾ ػاصگاسی اٍ تا تغییشات ٍ 

. اػتشع ّای صًذگی هی ؿَد

ولیذ اكلی ػالهت سٍاى دس ػالوٌذاى، ػالهت جؼن 

ػالهت جؼن ٍ سٍاى دس ػالوٌذاى . دس ایي افشاد اػت

د تا هـىالت ٍ تیواسی افشا. یه ساتغِ دٍ ػَیِ اػت

جؼوی هثل دیاتت ٍ تیواسی للثی ٍ فـاسخَى ٍ آستشٍص 

دس هؼشم اختالالت سٍاًپضؿىی تیـتشی هی تاؿٌذ ٍ 

ّوچٌیي دس افشاد هثتال تِ افؼشدگی ٍ اضغشاب احتوال 

. اتتال تِ هـىالت عثی تیـتش هی تاؿذ

ػًاملی کٍ باػث اختالل دس سالمت 

: سيان می گشدد
سدگی اضغشاب ٍ افغ*

ػذم تغزیِ هٌاػة * 

هلشف دخاًیات ٍ الىل * 

 تشخی اص داسٍّای تجَیض ؿذُ تَػظ پضؿه ّای هتؼذد* 

ػذم فؼالیت ٍ تحشن وافی * 

اػتشع ٍ ًاساحتی ًاؿی اص هشي ػضیضاى ٍ تٌْایی * 

ًاؿی اص آى 

تیواسی ّای جؼوی * 

 

 

 

 :وکات مفيذ بشای بُذاشت سيان 

.  بٍ اوذاصٌ کافی استشاحت کىيذ-1

ا ووه هی وٌذ تا رٌّی خَاب ٍ اػتشاحت وافی تِ ؿن

. ػاػت دس ؿثاًِ سٍص تخَاتیذ 8الی  7. آسام داؿتِ تاؿیذ

 40تا  30ػالٍُ تش خَاب ؿثاًِ، خَاب ًیوشٍصی تِ هذت 

. دلیمِ تشای افضایؾ اًشطی تِ ؿوا ووه هی وٌذ

. فؼاليت بذوی سا اص َميه امشيص ششيع کىيذ -2

سی تِ ّش چِ صٍدتش ٍسصٍؽ هٌظن سا آغاص وٌیذ فَایذ تیـت

ٍسصؽ وشدى تاػث واّؾ تیواسی ّای . دػت خَاّیذ آٍسد

هی ... هضهي هثل واّؾ فـاسخَى، واّؾ چشتی خَى ٍ 

یه فؼالیت تذًی هٌظن ٍ هالین سٍصاًِ، هثل پیادُ سٍی . ؿَد

دلیمِ دس سٍص تاػث واّؾ تیواسی ّای للثی  30تِ هذت 

ػشٍلی ٍ واّؾ تشٍص پَوی اػتخَاى، تْثَد ػولىشد 

تْثَد جشیاى خَى ٍ حفظ ٍصى ایذُ آل ٍ تٌاػة  تٌفؼی ٍ

اًذام ٍ دس ًْایت احؼاع ولی آساهؾ جؼوی ٍ سٍاًی هی 

. تاؿذ

. بٍ رَه يمغضتان َم يسصش دَيذ -3

همذاسی اص حَاع پشتی ّا دس ػٌیي پیشی، عثیؼی للوذاد 

فـاس ػلثی ٍ اضغشاب ٍ صًذگی پش هـغلِ ّن . هی ؿًَذ

. اع ؿوا اختالل ایجاد وٌذهی تَاًذ دس حافظِ ٍ توشوض حَ

پیشی ػوَها تاثیشی دس حافظِ دساص هذت ًذاسد اها حافظِ 

رٌّتاى سا تا حل . وَتاُ هذت اغلة دچاس ًملاى هی ؿَد

اعالػات ػوَهی . وشدى اًَاع جذٍل ٍ هؼواّا دسگیش وٌیذ

 .خَد سا تا خَاًذى وتاب ّای هتؼذد افضایؾ دّیذ

 
 

دس فؼاليت َای اجتماػی مختلف ششکت  -4

. کىيذ
سٍاتظ اجتواػی خَد سا دس حذی حفظ وٌیذ وِ تفاٍت 

تشای تؼیاسی افشاد . ّای لثل داؿتِ تاؿذ جضئی تا ػال

ػي پیشی دٍسُ تذاٍم سؿذ َّؿی، ّیجاًی ٍ سٍاًی 

فشاد ًؼثت تِ افؼشدگی آػیة پزیشتش تا اًضٍا، ا. اػت

ؿوا هی . تواع تا جَاًاى ًیض هْن اػت .هی ؿًَذ

تَاًیذ اسصؽ ّای فشٌّگی خَد سا تِ ًؼل جَاى هٌتمل 

ػؼی . هٌیذ ٍ احؼاع ػَدهٌذی خَد سا حفظ ًواییذ

وٌیذ تا دٍػتاى ٍ آؿٌایاى خَد، حذالل یه تاس دس ّفتِ 

. دٍس ّن جوغ ؿَیذ

خاطشات گزشتٍ خًد سا بشای فشصوذان ي وًٌ  -5

. َا تؼشیف کىيذ
آٍسی خاعشات ٍ حتی تواؿای آلثَم ػىغ ّای یاد

لذیوی ٍ كحثت تا افشاد خاًَادُ، ساّی تشای پیًَذ ؿوا 

. تا اعشافیاى ٍ تمَیت حافظِ هی تاؿذ

. اص ػالئم افسشدگی ي اضطشاب آگاٌ باشيذ -6
اگش اخیشا احؼاع تغییش خلك، واّؾ اًشطی، واّؾ 

لزت تشدى اص فؼالیت ّای سٍصهشُ، احؼاع گٌاُ، حغ 

تی اسصؿی، هیل تِ تٌْایی، دلـَسُ ٍ اضغشاب، واّؾ 

خَاب ٍ اؿتْا، واّؾ ٍصى ٍ ؿىایات هتؼذد جؼواًی 

سا داؿتیذ حتوا ّوشاُ تا یىی اص اػضاء خاًَادُ تِ 
 .هتخلق سٍاًپضؿىی هشاجؼِ وٌیذ


