
ٍقتی دس هٌضل هی هبًیذ، هشاقت سالهت سٍحی ٍ تٌذسستی 

 خَد ثبضیذ

 عالهت تزای هیتَاًذ ایي  ّوِ ها در حال تطثیك دادى خَد تِ رٍػ تاسُ ٍ عجیة سًذگی ّغتین.:.سٍص خَد سا ثشًبهِ سیضی کٌیذ1

َّیت ، اطویٌاى تِ ًفظ  تزای هٌظن ٍ عادی رٍیۀ حفظ ٍلی تاؽذ، اًگیش ٍعَعِ ؽایذ هاًذى هٌشل در رٍس توام پیضاهِ تا چٌذ ّز   .تاؽذ ریغک یک ها رٍاًی

 ٍ کزدى تزلزار ارتثاط اعصاب، توذد حزکت، تزای ٍلتی رٍس ّز ٍ کٌیذ آغاس هعوَلی سهاى ّواى در تمزیثأ را خَد رٍس کٌیذ ععی    ٍ ّذف ها تغیار هْن اعت.

.هیگذاریذ تأهل  
ّغتیذ کوتز اعتزط داریذ، هیشاى اًزصی تیؾتزی داریذ، ها را ّؾیار هیکٌذ ٍ کوک هیکٌذ ٍلتی فعال :.ّش سٍص ثیطتش حشکت کٌیذ2

.حتی اعت هٌاعة تزایتاى کِ کٌیذ پیذا را کارّایی ٍ دّیذ افشایؼ رٍساًِ را خَد جغوی حزکت ٍ فعالیت تا کٌیذ کاٍػ را جذیذی راّْای    تْتز تخَاتین.

 راّْای هختلف ٍرسػ کٌیذ ٍ تذًتاى را در حال حزکت ًگِ داریذ.ٍلتی در هٌشل ّغتیذ، هیتَاًیذ تِ 

توذد اعصاب ٍ توزکش تز سهاى حال هیتَاًذ حالت رٍحی ها را تْتز :.سٍش توذد اعصبة ٍ سیلَکسیطي سا اهتحبى کٌیذ3

ی حت کِ دارین تٌؼ تمذری اٍلات گاّی هثأل  کٌذ ٍ احغاعات هٌفی را عثک تز کٌذ.توزیٌْای هزالثِ ٍ تٌفظ اًجام دّیذ ٍ تثیٌیذ کذام هؤثز ّغتٌذ.

 ٍ هیگزدیذ تٌؼ دچار داریذ کِ گزدیذ هتَجِ چطَر هیذّذ یاد ؽوا تِ عضالًی پیؾزًٍذُ آرهیذگی  ًویتَاًین تِ یاد تیاٍرین، ریلَکظ تَدى چِ حغی دارد.

 .کٌیذ ریلکظ چگًَِ

 راّْای  سًذگی هیکٌیذ، هیتَاًذ حظ تٌْائی ٍ اًشٍاء تِ ؽوا تذّذ.هاًذى در هٌشل، تخصَؿ اگز تٌْا :.ثب سبیشیي استجبط ثشقشاس کٌیذ4

 هعاؽزت هزدم تا ٍ داریذ پیؾتیثاى کٌیذ احغاط تا کٌذ کوک( آًْا ٍ) ؽوا تِ تا کٌیذ تزلزار ارتثاط عایزیي ٍ دٍعتاى ّوکاراى، تا تا کٌیذ پیذا را خاللی

 تا ٍیذیَ طزیك اس هیتَاًیذ  کٌیذ، چِ اس طزیك پغت، تلفي، رعاًِ ّای اجتواعی ٍ یا ٍیذیَ چَت..راّْای هعاؽزت کِ تزایتاى راحت اعت را پیذا داریذ

 .تاؽیذ داؽتِ را ّوذیگز َّای ٍ تفزعتیذ تْوذیگز تکغت یا ٍ کٌیذ تاسی ّوذیگز تا آًالیي تاسیْای تٌَؽیذ، چای ّوذیگز

رٍساًِ ٍلت تزای تفکز ٍ تأهل تگذاریذ تا :کش ٍ تأهل ثگزاسیذ ٍ ًسجت ثِ خَد دلسَص ثبضیتف ثشای ٍقت .5

 را تاؽذ ًاچیش کِ چمذر ّز ّغتیذ، عپاعگشار آى تاتت کِ چیشّایی ٍ خَد ّای هَفمیت تا اعت هْن  تثیٌیذ چِ هَارد خَب ٍ هثثتی در آًزٍس تجزتِ ًوَدیذ.

 .کٌیذ یادداؽت تخَاتیذ، ایٌکِ اس پیؼ ؽة ّز را هَرد عِ یا دٍ رٍساًِ  اعگشاریعپ رٍسًگار اس اعتفادُ تا  .تؾٌاعیذ

احغاعات عذم اطویٌاى ٍ تغییزاتی کِ در سًذگی رٍسهزُ رخ دادُ، هَجة هیگزدد هؾکل خَاب پیذا کٌیذ.تزای :.خَاثتبى سا ثْتش کٌیذ6

تزخیشیذ، حتی اگز هیتَاًیذ آخز ّفتِ ّا، س ععی کٌیذ در عاعت هعیي تخَاتیذ ٍ اس خَاب رٍ ّز  تْتز کزدى خَاتتاى هیتَاًیذ کارّای هختلف اًجام تذّیذ.

 تْتز را خَاتتاى ٍ هیگزدد هٌظن تذًتاى عاعت تزتیة ایي تِ  ععی کٌیذ اس ًَر طثیعی آفتاب تزخَردار تاؽیذ، حتی الومذٍر )پزدُ ّا ٍ پٌجزُ ّا را تاس کٌیذ(.

 اعتفادُ اس تلفي، تاتلت، کاهپیَتز ٍ تلَیشیَى خَدداری کٌیذ..پیؼ اس خَاب، خَد را آهادُ اعتزاحت کٌیذ، یک عاعت لثل اس خَاب، اس هیکٌذ
 حیًکبت ساٌّوب دس استجبط ثب سالهت سٍ

قشاس است تعذاد ثیطتش ٍ ثیطتشی اص هب اٍقبت :هشاقجت اص سالهت سٍحی خَد دس هذتیکِ هیجبیست دس هٌضل ثوبًیذ

 بلیت ّبی هعبضشتی عبدی خَد ًویجبضین.صیبدی سا دس هٌضل ثگزساًین ٍ هب دیگش قبدس ثِ اًجبم ثسیبسی اص فع
 .اگش ثتَاًیذ ثِ ایي دٍساى صًذگی ثب دیذ دیگشی ثٌگشیذ، حتی اگش اًتخبة ضوب ًجَدُ است، فکش ًکٌیذ ایي دٍساى هٌفی است 

 دس استجبط ثب ضیَع ثیوبسی، سعی کٌیذ ثِ حذس ٍ گوبى ّب گَش ًذّیذ ٍ دس جستجَی هٌبثع هَثق ثبضیذ 



  ٍ گوبى اضغشاة سا افضایص هیذّذ. ٍقتی دستشسی ثِ اعالعبتی ثب کیفیت خَة ساجع ثِ ٍیشٍس داسیذ، هیتَاًیذ ثیطتش ضبیعبت ٍ حذس

 کٌتشل دس دست ثگیشیذ.

  ثبًیِ ثب صبثَى ٍ آة داغ. ّش هشتجِ ثِ هٌضل ثبص  22تَصیِ ّبی ثْذاضتی سا سعبیت کٌیذ، هثأل ضستي دستْب ثیص اص هعوَل، ثوذت

کبس هیشٍیذ، ثیٌی خَد سا پبک هیکٌیذ، عذسِ یب سشفِ هیکٌیذ، غزا هیخَسیذ ٍ یب ثِ غزا سسیذگی هیکٌیذ. اگش ًویتَاًیذ هیگشدیذ ٍ یب سش 

 دستْبیتبى سا فَسأ ثطَئیذ، اص هبیع ضذ عفًَی دست استفبدُ کٌیذ ٍ سپس دس اٍلیي فشصت دستْبیتبى سا ثطَئیذ.

تٌص، ٍقتی ّوشاُ دیگشاى ّستین ٍ کوک داسین، ثْتش ثب تٌص هقبثلِ هیکٌین. عی سٍصّبی پش :سعی کٌیذ استجبط خَد سا حفظ کٌیذ

کِ اگش سعی کٌیذ استجبط خَد سا ثب دٍستبى ٍ فبهیل، تلفٌی، ثب ایویل ٍ سسبًِ ّبی اجتوبعی حفظ کٌیذ.ضبیذ دٍست داضتِ ثبضیذ دس هَسد چیضّبیی 

 قبدس ثبضیذ، اًجبم هی دّیذ، توشکض کٌیذ:
 هذیشیت استشس 

 ل ثَدىفعب 

 سطین غزائی هتٌبست داضتِ ثبضیذ 

َثق ثِ ثب دٍستبى اص عشیق سسبًِ ّبی اجتوبعی استجبط ثشقشاس کٌیذ، اهب سعی کٌیذ ثیص اص حذ هسبئل سا احسبسبتی ًکٌیذ. فقظ هغبلجی اص هٌبثع ه

کشدى افشاد ٍ ّص تَگ ّبیی کِ هَجت اضغشاة اضتشاک ثگزاسیذ. ثخبعش داضتِ ثبضیذ کِ دٍستبًتبى ّن هوکي است ّن اکٌَى ًگشاى ثبضٌذ. دًجبل 

 ضوب هیگشدد سا دیگش دًجبل ًکٌیذ ٍ صذای گفتگَّب سا خبهَش کٌیذ.

 . ثبضذ هٌبست آًْب ثشای کِ ای ًحَُ ثِ اهب کٌین، خَدداسی "تشسٌبک هَضَع"الصم ًیست اص :ثب فشصًذاًتبى صحجت کٌیذ

ًذاسد کِ احسبس آسیت پزیشی ٍ غبفلگیشی ًوَد، ثخصَظ اگش دس گزضتِ اضکبلی :سعی کٌیذ غن ٍ اًذٍُ سا پیص ثیٌی کٌیذ

دچبس هطکل سٍاًی ٍ ضشثۀ سٍحی گطتِ ایذ. یب اگش هجتال ثِ ًبخَضی جسوی هضهي ّستیذ کِ ًسجت ثِ اثشات ٍیشٍس کشًٍب ضوب سا آسیت پزیشتش 

قت سالهت جسوی ٍ سٍحی خَد ثبضین، اهب حَاستبى ثِ عبدت ّبیی کِ هیٌوبیذ.ثسیبس هْن است ایي احسبسبت سا پزیشفت ٍ ثِ ّوذیگش ثگَئین کِ هشا

افشادی ضبیذ دس دساص هذت ثشایتبى هضش است ثبضیذ، هثأل سیگبس کطیذى ٍ هطشٍة خَسدى.ثِ افشادی کِ ضبیذ ًگشاى ضوب ّستٌذ، قَت قلت ثذّیذ ٍ ثب 

 کِ تٌْب صًذگی هیکٌٌذ توبس ثگیشیذ.

ساجع ثِ هشدم قضبٍت ًکٌیذ ٍ دس هَسد ایٌکِ چِ کسی هسئَل ضیَع ًبخَضی ثَدُ، سشخَد :سعی کٌیذ ّیچ چیضی سا فشض ًکٌیذ

 ثِ ًتیجِ گیشی ًپشداصیذ. ٍیشٍس کشًٍب هیتَاًذ ّش کسی سا هجتال سبصد ٍ سثغی ثِ جٌسیت، قَهیت ٍ یب گشایص جٌسی افشاد ًذاسد.

پَضص خجشی صیبدی دس :ا کٌتشل کٌیذسعی کٌیذ ًحَُ ای کِ ضیَع ثیوبسی دس سسبًِ ّب دًجبل هیٌوبئیذ س

ة هَسد ضیَع ثیوبسی هَجَد است. اگش هتَجِ ضذُ ایذ کِ توبضبی اخجبس هَجت ًبساحتی صیبد ضوب گطتِ، سعی کٌیذ تعبدل سا حفظ کٌیذ. ضبیذ خَ

 ضوب سا اریت هیکٌذ.ًجبضذ اصأل اخجبس توبضب ًکٌیذ، چَى ثِ خَدتبى آهَصش هیذّذ، اهب هیتَاًیذ کوتش اخجبس توبضب کٌیذ، اگش 

 ٍاحذ حمَق گیزًذُ خذهت

 


