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سبصهبى ثْذاضت جْبًی سالهت سٍاى سا چٌیي هؼٌب هیکٌذ؛ سالهت سٍاى حبلتی است کِ دس آى فشد تَاًوٌذیّبی ثبلقَُ خَد سا هیضٌبسذ ٍ هیتَاًذ ثب
تٌص ّبی سٍصهشُ ٍ هؼوَل کٌبس ثیبیذ ،ػولکشد پشثوش داضتِ ثبضذ ٍ ثتَاًذ ًقص هَثشی دس اجتوبع خَد داضتِ ثبضذ .دس ٍاقغ سالهتی تٌْب ثِ هؼٌبی ًجَدى
ثیوبسی ًیست ،ثلکِ حبلت سالهت کبهل جسوی ،سٍاًی ٍ اجتوبػی است.
دس ٍاقغ سالهت سٍاى ثِ حبلت رٌّی ٍ تَاًوٌذی هب دس هقبثلِ ثب تٌصّبی سٍصهشُ است .فشدی کِ سالهت سٍاى داسد قبدس است ثب ایي تٌصّب ثِ خَثی
هقبثلِ کٌذ ٍ ضشایطی کِ دس آى قشاس هی گیشد هذیشیت کٌذ؛ حبل آًکِ دس ثیوبسی سٍاًی فشد چٌیي قذستی ًذاسد .ثیوبسی سٍاًی حبلتی ًسجتب ضبیغ است
ٍ طجق آهبس ثیي ّش  4یب ً 5فش ،یکی دسگیش چٌیي هطکلی است .ثبیذ ثِ خبطش داضت ایي تؼشیف ثسیبس سبدُ سبصی ضذُ است .حبلتّبیی اص ثیوبسی
سٍاًی دس ّوِ افشاد دیذُ هیضَد کِ دس سٍصّبی هختلف هیتَاًذ ثبال ٍ پبییي ضَد .آًچِ حبلت اختالل تلقی هیضَد هبًذى ٍ ػذم تَاًوٌذی دس ػجَس
اص ثحشاىّبست.
ػَاهل هختلفی دس ایجبد ثیوبسی سٍاًی ًقص داسد .کِ پش ٍاضح است ّیچیك اص ایي ػَاهل ثِ تٌْبیی ٍ خَدثخَد ػبهل تؼییي کٌٌذُ ًیست ٍ هشاقجت ٍ
ّطیبسی فشد هیتَاًذ اص ثشٍص ثسیبسی ثیوبسیّب پیطگیشی کٌذ .ػَاهل هَثش دس ایجبد هطکالت سٍاًی ػجبستٌذ اص:

عَاهل سیست شٌبختي :ثشخی اختالالت سٍاًی هیتَاًٌذ تجت تبثیش طىّب ایجبد ضًَذ ٍ اص آًجب کِ طًْب اص ٍالذیي ثِ هب ثِ اسث هیسسٌذ هیتَاى
چٌیي اًگبضت کِ ثشخی ًبساحتیّبی سٍاًی هیتَاًذ دس ثشخی خبًَادُّب ضیَع ثیطتشی داضتِ ثبضٌذ .لزا دس ثشسسی ّش ثیوبسی سبثقِ خبًَادگی ًیض

ثشسسی هیضَد ٍ هطخع هی گشدد کِ فشد هستؼذ اثتال ثِ کذام اختالالت است .اص دیگش سَ ّشهًَْب ًیض دس ایجبد خلقیبت ٍ سٍحیبت هختلف ًقص
داسًذ .دس حبلت سالهت سٍاى هب خَد ضبّذ تغییشات جضئی خلقیبت تحت تبثیش تغییشات ّشهًَی ّستین .ثِ ػالٍُ ثبیذ دس ًظش داضت کِ سالهت
ػوَهی جسوی ػبهل هْوی دس حفظ سالهت سٍاى است .تي سًجَس هیتَاًذ دس ایجبد خلقیبت ًبهطلَة ًقص داضتِ ثبضذ.

رخذادّبی سبلّبی اٍلیة سًذگي :ثِ طَس کلی ثخص ثضسگی اص ضخػیت هب هتبثش اص تجبسةهبى دس سبلّبی ًخستیي صًذگی ثِ ٍیظُ اتفبقبت
پیص اص سِ سبلگی است .کَدکبًی کِ هَسد سَءاستفبدُ ٍ یب ثذسفتبسی ٍ ثیتَجْی قشاس هیگیشًذ آسیتّبی سٌگیٌی هتحول هیضًَذ کِ هیتَاًذ
آًْب سا دس اثتال ثِ ثیوبسیّبی سٍاًی دس یضسگسبلی هستؼذتش گشداًذ .پش ٍاضح است ٍقتی فشد ثِ ایي هسبئل اضشاف داسد ثبیستی ّطیبس ػول کٌذ ٍ
ًسجت ثِ ًطبًِّبی ًبخطٌَدی خَیص هسئَلیتپزیش ثبضذ.

رخذادّبی اخیز سًذگيّ :ش تٌطی دس صًذگی هیتَاًذ سجت آسیتپزیش ضذى فشد گشدد .ثشای هثبل ّشگًَِ فقذاى ،ضبهل اص دست دادى یك
فشد ػضیض ٍ یب اهشی هْن ًظیش سالهتی یب هَقؼیت ضغلی ٍ تحػیلی ،هیتَاًذ فشد سا دچبس تٌص کٌذ ٍ تَاى سٍحی ٍی سا دس هقبثلِ ثب اتفبقبت دیگش

کبّص دّذ .کِ الجتِ استقبء هْبستّبی هقبثلِ دس فشد هیتَاًذ ساّکبس خَثی ثشای هَاجِْ ثب چٌیي هطکالتی ثبضذ.

ًگزشّب :دیذگبُّب ٍ ثبٍسّبی هب هیتَاًذ دس ایجبد اختالالت سٍاًی ًقص داضتِ ثبضذ .تفسیش سٍیذادّب اص فیلتش ثبٍسّب ٍ ًگشش هب هیگزسد؛ لزا
غشف یك ٍاقؼِ ثِ تٌْبیی ًویتَاًذ ثیوبسیصا ثبضذ .آًچِ هب اص ٍاقؼِ دسک هیکٌین ،کِ الجتِ هیتَاًذ هتفبٍت اص دیگشی ثبضذ ،هیتَاًذ سالهت سٍاى
هب سا هتبثش کٌذ .ثٌبثشایي دس ثسیبسی هَاقغ اغالح ًگششّبی ًبکبسآهذ ثِ فشد کوك هیکٌذ ًگبُ سبلنتشی ثِ هطکالت ٍ اتفبقبت صًذگی خَد داضتِ

ثبضذ.

ارتجبطبت ٍ حوبیتّب :ثیضك سٍاثط اجتوبػی هب ًقص ػوذُای دس سالهت سٍاىهبى داسد .چٌبًچِ هب اص حوبیت ٍ تَجِ کبفی دیگشاى ثشخَسداس
ًجبضین ٍ یب ًیبصّبیهبى دس حیطِ استجبط ثیي فشدی ،ثِ ػٌَاى هَجَدی اجتوبػی ،پبسخ دادُ ًطَد ،سالهت سٍاًوبى دچبس هخبطشُ خَاّذ ضذ .ایي اهش
قبثل تؼوین ثِ داضتي هَقؼیت هٌبست اجتوبػی ًیض ّست .چٌبًچِ فشد اص هَقؼیت ضغلی ،تحػیلی ٍ دس هجوَع اجتوبػی خَد ساضی ًجبضذ ،ػولکشد
هٌبسجی ًیض ًخَاّذ داضت .ثبیذ دس ًظش داضت اػتقبد ثِ ًیشٍی ثشتش ٍ هْشثبًی کِ حوبیتگشی دلسَص است ًیض دس حفظ سالهت سٍاى هَثش است .لزا
هی تَاى اًتظبس داضت اػتقبد ثِ خذاًٍذی قبدس ٍ هْشثبى دس ایجبد سالهت سٍاى ًقص ثِ سضایی داسد .اهشٍصُ ایي اهش تَسط هجبهغ ػلوی سٍاًطٌبسی ثِ
اثجبت سسیذُ است.

سَء هصزف هَاد :اص جولِ ػَاهل دخیل دس ایجبد اختالالت سٍاًی هػشف ًبهٌبست داسٍّب ٍ هَادی است .الجتِ هغض ٍ سفتبس افشاد هختلف ثِ
غَست هتفبٍتی تحت تبثیش هػشف هَاد قشاس هیگیشد .ثب ایي حبل ٍاثستگی ،ػذم کٌتشل دس هػشف ،کبّص ػولکشد فشد ٍ ًیض ثشخی هسبیل دیگش دس
ثسیبسی اص ایي افشاد هطتشک است.
ًشبًِّبی رایج اختالالت رٍاًي
الجتِ ٍاضح است کِ افشاد دس اختالالت هختلف ػالین ٍ ًطبًِّبی هختلفی سا ثشٍص هیدٌّذ ،ثب ایٌحبل دس اغلت هَاسد هیتَاًذ ًطبًِّبی هطتشکی سا
جست ٍ جَ کشد .ثبیذ دس ًظش داضت کِ هطبّذُ ایي ػالین ثشای ّش یك اص هب ثبیذ صًگ خطشی ثبضذ کِ اص ٍجَد یك اختالل ٍ ًیبص ثِ دسیبفت کوك
اص یك هتخػع َّضیبسهبى کٌذ.


تذاٍم دس حس ًبساحتی ٍ خلق پبییي ثِ سغن تغییش ضشایط ٍ یب ػذم تَاًوٌذی دس سبصگبسی ثب ضشایط ًبهطلَة ٍ ثبال ثشدى خلق



ًگشاًی ٍ دل آضَثی هستوش



ثیحَغلگی ٍ ػذم ػالقِ ثِ ضشکت دس فؼبلیتّبیی کِ پیص اص ایي ثشای هب لزت ثخص ثَدُاًذ.



هطکل خَاة ،ضبهل اختالل دس ثِ خَاة سفتي ٍ یب دس خَاة هبًذى



گشیِ کشدىّبی ثیص اص حذ کِ گبُ هیتَاًذ ثیدلیل ثبضذ



ثیاًگیضگی دس ّش کبس ٍ خستگی ٍ ثیسهقی جسوی



اص دست دادى توشکض ٍ حبفظِ



هطکل دس سبصگبسی ٍ حل ٍ فػل کشدى هسبیل ٍ هطکالت سٍصهشُ



اختالل دس ػولکشد سٍصهشُ ،هثال ثبصدُ پبییي ضغلی ٍ یب تحػیلی



اختالل دس خَسدى ٍ اص ثیي سفتي ػبدات غزایی پیطیي

الجتِ ثبیذ دس ًظش داضت کِ ٍجَد ایي ػالین غشفب صًگ خطشی است کِ ضوب سا َّضیبس هیکٌذ اص یك هتخػع یبسی ثجَییذ؛ ٍجَد ّش یك اص آًْب
الضاهبً ثِ هؼٌی ٍجَد ثیوبسی ًیست.
چگًَِ اص سالهت سٍاى خَد هحبفظت کٌین؟
گبُ فشاس اص هَقؼیتّبی تٌصصا هوکي ًیست .اتفبقبت سبلّبی ًخست صًذگی تحت کٌتشل هب ًجَدُ است ٍ ػَاهل صًتیکی ٍ َّسهًَی ًیض غبلجبً قبثل
تغییش ثِ ضکل هطلَة ًیست .لزا گبُ پیص هیآیذ کِ گشیض اص هسجتّبی اغلی ایجبد ثیوبسی سٍاًی هوکي ًجبضذ .دس ایي ضشایط ثشای حفظ سالهت
سٍاى خَد ثبیذ اًشطی ٍ صهبى هٌبست غشف کٌین .ساّکبسّبیی کِ هیتَاًذ دس ایي ساُ ثِ هب کوك کٌذ ثسیبس است ،اهب ثِ طَس کلی هیتَاى ساُّبی
صیش سا پیطٌْبد کشد:


تقَیت هؼٌَیت ٍ ثبٍسّبی هؼٌَی .ثِ ًظش هی سسذ افشادی کِ ایوبى ثِ خذاًٍذ داسًذ ٍ ثبٍسّبی هؼٌَی سا دس خَد استقبء ثخطیذُاًذ ،اص
سالهت سٍاى ثْتشی ثشخَسداسًذ.



ٍسصش کشدى ،کِ ػالٍُ ثش حفظ سالهت جسن دس استقب سالهت سٍاى ًیض هَثش است .ثشای هثبل ٍسصشّب َّاصی سجت افضایص سطح
سشٍتًَیي یب َّسهَى ضبدی دس ثذى هیضَد.



ثْشُ ثشدى اص ثَدى دس کٌبس اقَام ٍ دٍستبى دلطَص ٍ استفبدُ اص حوبیتّبی آًْب



ثْشُ ثشدى اص تکٌیٌكّب ٍ ساّکبسّبیی کِ سجت آساهص ضوب هیضًَذ .ثِ طَس کلی ثشای حفظ سالهت سٍاى ثْتش است ّش سٍص صهبى
هطخػی سا ثِ خَد ٍ حفظ سالهتتبى اختػبظ دّیذ.



خَاة هٌبست ٍ کبفی ،کِ ػالٍُ ثش حفظ سالهت ثذى ثِ ضوب کوك هیکٌذ تب اًشطی کبفی ثشای سٍیبسٍیی ثب چبلصّبی صًذگی سا
ثبصیبثیذ.



ثْشُ ثشدى اص کوكّبی یك هطبٍس ٍ هتخػع دس جْت حفظ سالهت سٍاى .ثِ خبطش داضتِ ثبضیذ سفتي ثِ جلسبت هطبٍسُ ثِ هؼٌبی
ضؼف ًیست ،ثلکِ ًطبًی اص اًذیطوٌذی ضوب ٍ ًیض تَجِ ثِ سالهتتبى است.

ثطَر كلي داشتي سجك سًذگي سبلن جسن ٍ رٍاى را سبلن ًگبُ هیذارد .ثٌبثزایي داشتي خَاة ٍ تغذیِ هٌبست ،تعبدل

ثزقزار كزدى ثیي تحصیل ،كبر ٍ تفزیحٍ ،رسش ،ارتجبطبت خبًَادگي ٍ دٍستبًِ سبلن ٍ هتعبدل ،پزداختي ثِ هعٌَیت ٍ

هذیزیت ّیجبىّبی هٌفي اس هَلفِّبی یك سًذگي سبلن است كِ ثِ ارتقبء ثْذاشت رٍاى كوك هيكٌذ .ثبتَجِ ثِ
آًچِ هطبلعِ ًوَدیذ ،السم است ًسجت ثِ ًشبًِّبی اختالالت رٍاًي ّشیبر ثبشیذ ٍ چٌبًچِ هَردی را در خَد هشبّذُ

هيكٌیذ اس هتخصصبى ایي اهز ثْزُهٌذ شَیذ .اگزچِ ثزخي علل ٍ سهیٌِّبی اختالالت سْن هب ًجَدُ است ٍلي عذم
پيگیزی یك درهبى ثِ هَقع ٍ كبرآهذ حقیقتبً سْن خَد هبستّ .یچكس هقصز ًیست ،تٌْب هب ّستین كِ هسئَل سالهت
خَیشتياین.

ّوگبم ًجب رٍس جْبًي ثْذاشت رٍاى ،هسئَالًِ ٍ هتعْذاًِ ،سالهت رٍاى خَد را جذی ثگیزین.
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