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 پیشگفتار 

از  ییکنظر گرفت.  در توانیو سالالالالمت م یابعاد مختلف زندگ یبندطبقه یبرا یونگوناگ یکردهایرو

 ادی یانرژ یاز سالالالمت به عنوان نوع گرفته، مورد توجه قرار یبسالالته اطالعات ینکه در ا یکردهارو ینا

 ینا ینتعامل و تعادل ب یو باعث برقرار یابدیم یالانجر زنالدگی یمحور ینالدهالایکاله در فرآ یکنالدم

هر منظر  از و کندیم یمبخش تقس 53را به  یزندگ یمحور یندهایفرآ یکرد،رو این .شودیم هایندفرآ

 .بردیم ینب ذره یرسالمت، ز

 

 خودمراقبتی و مهربانی

سالالمت، پلی اسالت که بر دو سالتون اسالتوار شالده و استحکام این دو ستون برای برقراری پل سالمت 

 راقبتی و مهربانی. این دو ستون، ارتباط پل سالمت را با ضرورت دارد. این دو ستون عبارتند از خودم
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ن توانید بیرون و دنیای بیرون. این حس آزادی که شالالما میکنند؛ دنیای ددو دنیای مختلف برقرار می

 های گوناگون به آسانی حرکت کنید، مشخصه سالمت شماست.دنیاها و دیدگاه

زی ریزندگی هسالالتند که در کنار هم سالالالمت را پایه خودمراقبتی و مهربانی، نخسالالتین تجلیات انرژی

شوند. اگر هر کدام از این دو پل )خودمراقبتی و سالاز جریان آزاد انوا  دیگر انرژی میکنند و زمینهمی

و افتد اما اگر هر دمهربانی( تضعیف یا تخریب شود، سالمت پل )زندگی سالم و سازگارانه( به خطر می

 شود.سیر آسان میمستحکم باشند، پیمودن م

 خودمراقبتی یعنی:

 هایی برای تامین آنها؛کشف نیازهای ضروری خود و یافتن راه -

 تشخیص اینکه شما بهترین متخصص شناخت خودتان هستید -

ای که دیگران بفهمند شما که هستید، چه نیازهایی دارد و بیان افکار و احسالاسات خودتان، به شیوه -

 دانید.چه چیزهایی می

 هربانی یعنی:م

 خود گوش سپردن به ندای قلب و ارزش قایل شدن برای درونیات -

 بهترین دوست خود بودن و وفادار ماندن به خود به ویژه در شرایط سخت  -

 درک ارتباط خود با همه دنیا. -

های وجودی، زندگی و سالالمت مترادف خواهند شد. سالمت به عنوان بنیان ،مهربانیو با خودمراقبتی 

ها را با هم کند و برخی از ضالالدیتنماهای زندگی را حل مییک روند پویاسالالت که بسالالیاری از تناق 

دهد. واقعیت این است که اگرچه همه ما با همدیگر در ارتباطیم اما در عین حال، به شدت آشالتی می

ان را های مهم مرگ و زندگی خودمتنهالاییم و باید به تنهایی زندگی خودمان را بسالالالازیم و تصالالالمیم

آموزد که چگونه زندگی بگیریم. اسالالالتحکالام و تقویت این دو بنیان )خودمراقبتی و مهربانی( به ما می

ه های زندگی را بخودمان را بگذرانیم تا بتوانیم تهدیدهای زندگی را به فرصالالت تبدیل کنیم و سالالوال
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 ق ورزیدن به این مخلوقای برای جستجو کردن، تجربه کردن، فرا گرفتن، اعتماد کردن و باز عشانگیزه

 به خودمان. -نما باشکوه متناق 

 

 تنفس

تواند توانالد چنالدین هفته بدون غذا و چندین روز بدون آز زنده بماند اما بدون هوا، نمیبالدن مالا می

سالاللول بدن ما نیازمند شالالارژ مداوم اکسالالیژن اسالالت تا بتواند  مهبیشالالتر از چند دقیقه مقاومت کند. ه

است. تنفس، این « تنفس»ه خوبی انجام دهد. تامین این شالارژ اکسیژن، وظیفه اش را بوظایف محوله

کند اما از آنجایی که این العمر برای ما تامین میآسالالایی به صالالورت مادامشالالارژ انرژی را به طور معجزه

شالالالود، بیشالالالتر ما توجهی به آن افتد و تکرار میمعجزه، در طول زندگی ما دقیقه به دقیقه، اتفاق می

 اریم.ند

، طعم آرام باشدمان ذهن های ما درسالت کار کنند و بدنمان سالالالم و اگر هوا کامال سالالم باشالد و ریه

ورودی بدن ما )هوا(  در واقعافتد. . اما متاسفانه، به ندرت چنین اتفاقی میسالالمت را خواهیم چشالید

ای کافی در های گوناگونی آلوده شالالده باشالالد. گاهی ممکن اسالالت اصالالال هوممکن اسالالت به شالالیوه

ها هستند، مجبورند همراه خودشان اکسیژن مان نباشد؛ مثال کوهنوردانی که اهل صعود به قلهدسترس

احتمال مرگشان هم  متری 3244شوند و حتی در ارتفا  ببرند وگرنه دچار کاهش سطح هوشیاری می

اشته باشد. بیماری، تواند اثر مشابهی دهسالت. حضالور در یک اتاق شلوو و بدون تهویه مناسب نیز می

و استنشاق دود سیگار )که حاوی سمومی شدید های تنفسی، ترس یا عصبانیت تصالادف، اختالل اندام

تواند سالالالمت تنفسالالی ما را به خطر بیندازد. عواملی از این قبیل، مانند نیکوتین و تار اسالالت( نیز می

 گذارند.)سوخت و ساز( نیز اثر می دهند و بر خروجی بدنورودی بدن ما )هوا( را تحت تاثیر قرار می
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 حواس پنجگانه

از  و کنیممی جهان را درک (و المسه ییچشا یی،شنوا یایی،بو ینایی،ب)مان حواس پنجگانه یقما از طر

درک جهان  یگران وکار کردن، لذت بردن، ارتباط برقرار کردن با د یما برا یی. توانالابریمیآن لالذت م

 حواس دچار اختالل ی اینگاه یاز حواسمان وابسته است. ول ینهاستفاده به یما برا ییبه توانا ی،هست

 دهندیقرار م یسوختگ آفتاز معرض که پوستشان را در شناسیدیرا م ی. البد شما هم کسانشالوندیم

اقات در اتف یلقب ینبه نظر برسند! ا یگریجور د تا شوندیم یپوست یعاتتا برنزه شالوند. آنها دچار ضالا

 یهوا، ابزارها یهتهو یدسالالتگاهها یی،ظرفشالالو ی ماشالالینهای. سالالروصالالدایافتدم یادما ز یرامونپ یایدن

 و یک پذیرکه ما را تحر یاییاطراف ما را احاطه کرده؛ دن یقی، دنیایبلنالد موسالالال یو صالالالدا یکیالکتر

سالالر و صالالداها سالالالمت  یلقب یناز ا ی. برخگیردیاز چشالالممان م را خواز یو گاه کندیپرخاشالالگر م

. ما گهگاه ینطورهم هم یی. در مورد حس چشاشوندیمنجر به سردرد م کنند یایم یدما را تهد ییشنوا

درد  یاو بعدش دچار سوزش زبان  نوشالیمیسالرد م یلیخ یهانوشالابه یا خوریمیم یلی داوخ یغذاها

 دماسالالت، راحت ق یمیاییشالال یهاکنندهکه پر از انوا  و اقسالالام آلوده یطی. ما در محشالالویممی معده

هرچه  اسالالت که ینا یتبه کار ما نداشالالته باشالالند! اما واقع یکار هایآلودگ ینا یدواریمو ام داریمبرمی

 اییدن فریادهشالالن یگوشالالمان برا یم،کن یبعوامل تخر یلقب ینحواس پنجگانه خودمان را با ا بیشالالتر

 و کشدیم یرآژ کمک، درخواست یکه بدن ما دارد برا یدر حال شود،یم یفترشان ضع«کمک! کمک! »

زودرس حواس، منجر به افت  تخریب درباره پستانداران نشان داده که ی. مطالعات متعددشنویمیما نم

هستند که  یزیانگشگفت یما ابزارها حواس .شودیم یعملکرد، اختالل رشالد و ضالعف عملکرد جنسال

 حفظ مطلوز آنها الزمه سالمت ماست.

 

 تغذیه

اما امروزه الگوی « داروی شالالما باشالالد و داروی شالالما غذای شالالما. بگذارید غذای شالالما»گفت: بقراط می

ا هتغذیه بسیاری از مردم حاکی از حضور یک بحران در حوزه بهداشت عمومی است؛ بحرانی که خیلی
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اند، در حالی که اگر همین فردا یک بیماری جدید کشف شود چشالم و گوش خود را به روی آن بسته

عوارض الگوی تغذیه ناسالم امروزی باشد، سر و صدای زیادی برای  که عوارض زیانبارش حتی یک دهم

یافتن درمان آن بیماری به پا خواهد شد! واقعیت این است که شیوه تغذیه رایج در دنیای امروز، نتیجه 

 گیرد.آن را نادیده می آتیدهد و عوارض می اهمیتسالبک زندگی ناسالالمی اسالت که به رضایت آنی 

ها اضافه وزن دارند یا به خاطر عوارض الگوهای ناسالم اند، خیلیمردم دچار سوءتغذیهامروزه بسیاری از 

های قلبی و مغزی و...( دارند با مرگ دست و پنجه های قلبی، سالرطان، سالکتهتغذیه )از قبیل بیماری

 وکنند. پوسالیدگی دندان، سوءهاضمه، یبوست، آلرژی، سردرد، ضایعات پوستی و اختالالت مو نرم می

 توانند جزو عوارض الگوهای ناسالم تغذیه باشند.ناخن، همگی می

مان آلوده به سموم دفع آفات بیشالتر ما تحت اسالترس هستیم و بیشتر مواد غذایی در دسترس امروزه

ای ههای کشاورزی، فاقد بسیاری از ریزمغذیاند و به خاطر فقر خاکشده اند یا به شدت فرآورینباتی

ستند. در کنار تمام این مشکالت، خیلی از مردم به کافئین یا نیکوتین یا الکل یا طیف مورد نیازمان ه

اند. خالصه اینکه وضعیت امروزی ما یک حلقه معیوز است که در آن، وسالیعی از داروها وابسالته شده

شالالالود و باز، آن عامل، عامل نخسالالالت را تقویت هر عامل ناسالالالالمی منجر به ایجاد یک عامل دیگر می

شالالود؛ مثال هر چه بیشالالتر تحت اسالالترس باشالالیم، کند و خودش در پی تقویت آن عامل، تقویت میمی

شالالود. اما عارضالاله پرخوری ناشالالی از احتمال اینکه برای تسالالکین خودمان پرخوری کنیم، بیشالالتر می

اسالترس، تشالدید استرس است. تازه، گاهی احساس عذاز وجدان ناشی از پرخوری هم گریبان آدم را 

رس، شویم: استکند و باز گرفتار همان حلقه معیوز میاسترس را، بیش از پیش، تشدید می گیرد ومی

کند شود. فرقی نمیپرخوری، تشالدید اسالترس، تشدید پرخوری، استرس... و این حلقه مرتبا تکرار می

هایی که ما از کجای این حلقه بیرون بپریم. هر جایی که باشالالد، باالخره این حلقه، ما را دچار عارضالاله

های معیوز و پریدن به درون حلقه مالا باید یاد بگیریم، بیرون پریدن از این حلقه آنچالهکرده اسالالالت. 

 زندگی سالم است.
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 تحرک

مان حرکت اندازد؛ خون ما در بدندرون ما همه چیز در حرکت است. قلب ما خون را به جریان میدر 

آید. زنده بودن یعنی ان به ارتعاش در میمشالالوند و پرده گوشهایمان باز و بسالالته میکند؛ چشالالممی

افتیم. باید در شالالالویم و از پا میهمین؛ یعنی متحرک بودن. اگر دسالالالت از حرکالت برداریم، بیمار می

حرکت باشالیم تا طعم سالالمت را بچشیم. به خاطر همین حرکت است که همه چیز این دنیا لحظه به 

نی جلوی حرکت را گرفتن و این یعنی توقف لحظاله در حالال تغییر اسالالالت. جلوی تغییر را گرفتن یع

ای که در حرکت است، زنده و خودبسنده است؛ خودش گندد. رودخانهزندگی. آز اگر راکد شالود، می

ه شود. بدنی ککند. بدنی که دست از حرکت بردارد، خانه عفونت و افسردگی میخودش را پاالیش می

 اندازد.میدر تکاپوست، انرژی زندگی را در خودش به جریان 

هایتان را ببندید و یک فرد ناسالم را در ذهن خودتان مجسم کنید. احتماال کافی است یک لحظه چشم

حال، هیکل چاق و نامتناسب، پریده و قیافه افسردهفردی که در ذهن دارید، آدمی است با صورت رنگ

سته روی زمین یا صندلی یا حرکت است؛ ایستاده یا نشآلود و حالتش هم حتما ساکن و بیظاهر خواز

ای در میان نخواهد بود. بدون حرکت، هیچ کار و تفریح و شالالالادی و زندگی کالانالاپه یا هر جای دیگر.

دارد. از تو حرکت، از خدا حرکت یک ضالالرورت اسالالت. حرکت، دنیای درون و بیرون ما را به تغییر وامی

 تم پیوسته.برکت! و این یعنی زندگی؛ یعنی تولید انرژی حیات با یک ری

 

 احساسات

آورند، گاهی ترسالالناک، گاهی خوشالالایند، گاهی ناخوشالالایند. گاهی احسالالاسالالات و عواطف گاهی اعجاز

ز گیریم، گاهی اکنیم، گاهی آنها را دست کم میممکن است سوءتعبیر شوند. گاهی آنها را سرکوز می

که  ای استت. زندگی کامل، زندگیکننده اسکنیم و... با این حال، زندگی بدون آنها خستهآنها فرار می

 احساسات و عواطف در آن نقش پررنگی دارند.
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احساسات و عواطف تقریبا به یک معنا هستند و چیزی فراتر از درک فیزیکی گرما و سرما و گرسنگی 

و احساساتی از این قبیل )که در بخش حواس پنجگانه به آنها اشاره شد( هستند. احساسات و تفکرات 

بریم، اما واقعیت همدیگر جدا هسالالتند؛ اگرچه ما خیلی از اوقات آنها را به جای هم به کار می ما هم از

ای هسالالتند. سالالیسالالتم لیمبیک که این اسالالت که مناطق درک این دو مقوله در مغز ما مناطق جداگانه

جالایگاهش در عمق مغز ماسالالالت، منبع عواطف و احسالالالاسالالالات ماسالالالت، در حالی که تفکرات ما در 

یابند که جایگاهش در سالالطح مغز اسالالت و این مغز یاهمان ماده خاکسالالتری پرورش می نئوکورتکس

ای، هم ما معموال در واکنش به هر واقعه آید.تکامل در مغز پسالتانداران، تکامل اخیرتری به حساز می

ی هدهیم و گادهیم. با این حال، بیشتر ما اولویت را به فکرمان میکنیم، هم پاسخ هیجانی میفکر می

گیریم. اما در هر وضالالعیتی، ما ممکن اسالالت به طور خودمان را نادیده می اوقات، به کلی، احسالالاسالالات

ناگهانی دچار احسالالاسالالات شالالویم، حتی اگر یاد گرفته یا عادت کرده باشالالیم که آنها را سالالرکوز کنیم. 

مت در های سالانگیز احسالاسالات و اسالتفاده مطلوز از آنها، یکی از شاخصهآشالنایی با خوا  شالگفت

 زندگی است.

 

 تفکر

ها یدگاهتوانند با تغییر دمی هاترین کشف هر نسلی این است که انسانآلبرت شوایتزر معتقد بود بزرگ

شان را تغییر دهند. اندیشه و احساس، هر دو، جزو هنرهای مغز ما هستند. های خود، زندگیو اندیشاله

کند تا تغییر شکلی در انرژی نند، مغز ما هم کار میکها، قلب و معده ما کار میدرست همانطور که ریه

طور با انرژی کنیم و همینکنیم، تغذیه میبه وجود بیاورد. ما مغزمان را با مواد مغذی که مصالالرف می

ایم، صالالالداهایی که هایی که دیدهایم، با منظرههای دیگران گرفتهها و اندیشالالالهنیرومنالدی کاله از ایده

های انرژی در ایم و... برخی از این صورتها دریافت کردهها یا رسالانهاز کتاز ایم، اطالعاتی کهشالنیده

شالوند تا در موقع مقتضالی اسالتخراو شوند و به کار آیند. بقیه، برای عملکرد هرروزه مغز ما ذخیره می
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، یمشوهایی که در زندگی با آنها مواجه میگیرند؛ مثال برای حل مسالالهمغزمان مورد اسالتفاده قرار می

 ها و...گیریبرای تصمیم

کند. اگر مغزمان را به دستگاه کند، انرژی مصرف میدهد مغزی که فکر میتحقیقات علمی نشالان می

های البینیم که سالالیگنالکتروانسالالفالوگراف )ماشالالینی که فعالیت مغز را ثبت میکند( وصالالل کنیم، می

دارند. وقتی فکرمان مشغول است، فرکانس  الکتریکی مغز، هنگام فکر کردن و فکر نکردن، با هم تفاوت

گیرند. بعد مان کمتر است، امواو مغزی ما آرام مییابد. وقتی درگیری ذهنیامواو مغزی ما افزایش می

ند. ککند. دلیلش این است که تفکر، انرژی مصرف میمان هم احساس خستگی میاز کار فکری، جسم

 می و ذهنی است.های مهم سالمت جستفکر نیز یکی از شاخصه

 

 کار و تفریح

ساله کنند و این مشان را صرف بازی و تفریح میکودکان، تا قبل از رسیدن به سن مدرسه، بیشتر وقت

برای رشد و نمو آنها ضروری است. اما دنیای بزرگساالن، دنیای دیگری است که در آن، معموال بیشتر 

یابد. تفریح بیشالالالتر و تفریح اختصالالالا  می شالالالود و وقت اندکی به بازیاوقات زندگی صالالالرف کار می

 شود که ذهن آنها را به کلیبزرگسالاالن نیز معموال نوعی گریز از کار است؛ یعنی به شکلی طراحی می

شان، سراو صنعت های مهیج و موردعالقهها هم به جای پرداختن به تفریحاز کار منصالرف کند. بعضی

فریح موضوعیت دارد و برای حفظ سالمت، ضروری است. کنند که خود تروند و فراموش میتفریح می

اما تفاوت کلیدی کار و تفریح چیسالالت؟ واقعیت این اسالالت که یک فعالیت واحد ممکن اسالالت هم کار 

باشد، هم تفریح. نکته در اینجاست که آیا فعالیتی که مشغول آن هستیم، معطوف به نتیجه است یا نه. 

تفریح، نه. وقتی ما واقعا در حال تفریح یا بازی هستیم، معموال کار معموال معطوف به نتیجه اسالت اما 

شویم که نتیجه برایمان اهمیتی ندارد. این خود تفریح است که موضوعیت آنقدر غرق بازی و تفریح می

ی سالر و کار نداریم. هرچه کنیم، خوز و لذتبخش است. همین رو  بازی و تفریح «باید»دارد. با هیچ 
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تواند تعادل را به زندگی ما شالالویم، میار و مسالالوولیت زیاد خسالالته و فرسالالوده میاسالالت که وقتی از ک

 برگرداند.

 

 برقراری ارتباط

ارتباطات انسانی به معنای تبادل اطالعات )کالمی یا غیرکالمی( بین یک فرستنده و یک گیرنده است. 

 رم و شاعرانه و حتیتواند خیلی گالبته این تعریف، یک تعریف سالرد و خشک از مفهومی است که می

د یا به نویسیزنید یا چیزی خطاز به او میعاشالقانه تعریف یا تعبیر شود. وقتی شما با کسی حرف می

انید توکنید، در واقع، شما در حال آشکار کردن خودتان هستید و این واقعیتی است که نمیاو نگاه می

 هایی کهتان، حتی لباستغییرات چهره تان،از آن فرار کنید. لحن صالالدای شالالما، شالالیوه انتخاز کلمات

اید، همگی معنادار هستند و بخشی از وجود شما را برای اید و مدلی که موهایتان را شانه کردهپوشیده

انگر وبیش نشتوانند کمشوید، میهایی که با آنها وارد گفتگو میکنند. حتی آدمتان آشالکار میمخاطب

های زیرمتنی آنقدر ارزش مشالالترکی با آنها دارید. گاهی این پیام این امر باشالالند که شالالما چه عقیده یا

 ای برای پیدا کردن آن الزم است.شود و طر  و نقشهزیادند که متن پیام شما در البالی آنها گم می

شالوند. حتی وقتی مشالغول ارتباط با کسی یا چیزی نیستید، در واقع، با ارتباطات انسالانی متوقف نمی

فتگویید، حتی اگر خودتان از این امر آگاه نباشالالید. این گفتگوهای درونی نیز، مانند خودتان در حال گ

اند. از آنجا که گفتگوهای درونی معموال گفتگوهای بیرونی، در معرض سوءتفاهم و سوءتعبیر و تحریف

ند؛ توانند بر زندگی و سالمت شما اثرگذار باشدهند، میدرک شالما از جهان و از خودتان را نشالان می

تان چنین تجسالم کنید که زندگی در این دنیا مثل یک مسابقه است که مثال اگر شالما مرتب در ذهن

آیید، به احتمال زیاد، چنین رقبای شالالما همگی قوی هسالالتند و شالالما رقیب ضالالعیفی به حسالالاز می

د هیوضعیتی برای خودتان رقم خواهید زد. اگر اهمیت موضو  را درک کنید، قدر خودتان را بیشتر خوا

 تان نیز دقت بیشتری به خرو خواهید داد.دانست و در گفتگوهای درونی
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 سالمت جنسی

های تربیتی، خانوادگی، فرهنگی و شخصیتی و حتی سالالمت جنسی یکی از ابعاد سالمت است. تفاوت

شالالان بر سالالالمت جنسالالی آنها اثر های شالالخصالالیها و اختالف در ارزشهای متفاوت زندگی آدمشالالیوه

 توانیم با آگاهی و اعتماد، سالمت جنسی خود را افزایش دهیم.ولی ما میگذارد می

کنند. حفظ مرزهای سالالمت جنسالی، خطوطی نامر ی هسالتند که حدود روابط زناشویی را تعریف می

این مرزها و تجاوز نکردن از این خطوط قرمز، در اعتمادسالازی و افزایش ضریب امنیت عاطفی زوجین 

یک رابطه صالمیمانه و مطمئن زناشویی، مستلزم درک درست از خود و قابلیت  ضالرورت دارد. برقراری

 درک و همدلی با همسر است.

 

 یافتن معنا

رسالالد که یافتن معنا یک نیاز صالالرفا انسالالانی اسالالت؛ یکی از موارد پیچیده اسالالتفاده از انرژی به نظر می

کند. از دیرباز، این فیلسالالالوفان میزندگی که تقریبا تمام انوا  قبلی اسالالالتفاده از انرژی را درگیر خود 

اند؛ اینکه من کیستم؟ چرا به دنیا آمدم؟ پس از مرگ به های بنیادین را طر  کردهاند که پرسالشبوده

خواهم؟ حقیقت چیسالالالت؟ واقعیت چیسالالالت؟ و... فارو از اینکه این روم؟ از زنالدگی چاله میکجالا می

شوند، تقریبا تمام زندگی و انرژی حیات ما ها در سالطو  خودآگاه یا ناخودآگاه ذهن ما مطر  پرسالش

ا و ههای وجودی اسالت. تفکر و تعمق درباره این پرسشهای ما به این قبیل پرسالشتحت تاثیر پاسالخ

های روزمره ها و فعالیتتری به تالشتواند معنای عمیقزیسالالتن با آنها کاری کارسالالتان اسالالت که می

مق زندگی برسالالاند. با شالالناخت بهتر خودمان و درک زندگی بدهد و درک ما را از سالالطح زندگی به ع

دگی، تر برای زنتر و بهتر زندگی کنیم. کشالالالف معنایی عمیقتوانیم آگاهانه، میتر معنای زندگیعمیق

 تر کند.تواند ما را برای دریافت انرژی زندگی آمادهمی
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 تعالی

د اوو باشالالد؛ احسالالاس حضالالور در اوو تواند دربرگیرنده تجربه رازآلوتعالی وجوه گوناگونی دارد که می

چشالالالاند؛ را به ما می« زندگی در لحظه اکنون»کند و لذت ای که ما را کامال بیدار میزنالدگی؛ تجربه

لذتی به مثابه پیروزی؛ لذت رد شدن از مرزهای نامر ی وجود؛ لذت عبور از داشتن به بودن، از قب  به 

به خدا و معنویت )در اعتقادات و اخالقیات(  از ابعاد ایمان تواند یکی بسط، از نه به آری. این تجربه می

ای که هم ، تجربه)درک امر قدسالالالی یا حضالالالور خداوند( تلقی شالالالود؛ تجربه اتصالالالال به وجودی فراتر

د تواننبخش خودمراقبتی؛ همان دو ستونی که پل سالمت هستند و میبخش عشق است، هم الهامالهام

 و زندگی پرتاز کنند. ما را به حلقه الیتناهی سالمت

 

 اکبر سیاریدکتر علی

 معاون بهداشت
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 نامه سالمت فردیفصل اول: پرسش

 

 1سالمت چیست؟

کنیم سالمت یعنی بیمار نبودن اما تعریف سالمت، این نیست. سالمت، طیف وسیعی بیشتر ما فکر می

گیرند. هدف از دربرمیهای مختلف را ای از وضالالالعیتها هم طیف گسالالالتردهدارد؛ همانطور که بیماری

 نامه سالمت این بوده که ذهن شما با ابعاد مختلف سالمت آشنا شود.طراحی پرسش

توان خستگی، اضطراز، استرس، ها هیچ عالمت آشالکاری از یک بیماری مشخص ندارند ولی میخیلی

های ی از بیماریتوان در بسیارافسالردگی و عدم رضایت را در رفتار آنها مشاهده کرد. این عالیم را می

ها توان نوعی ضعف ایمنی در مقابل برخی استرسجسمی و روانی هم سراو گرفت. حتی سرطان را می

ها به سالالیگار، الکل و پرخوری روی بیاورند و این شالالوند بعضالالیهایی که باعث میقلمداد کرد؛ اسالالترس

داشتن و دوست داشته گزینه های ناسالالم را جایگزین برخی نیازهای اسالاسالی زندگی )مانند دوسالت 

 شدن، دریافت عواطف و ابراز احساسات، اعتماد به نفس و خودانگاره مثبت( کنند.

سالالمت، تعریف ایسالتایی ندارد و دسالتیابی به سطو  باالتر  آن نیازمند خودمراقبتی، ابراز احساسات، 

 وحانی سالمت است.برقراری روابط سالم و توجه به ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، جسمانی، روانی و ر

 

 دستورالعمل

 تان را طبق فرمول زیر محاسبه کنید:نامه نیم ساعت وقت بگذارید ونمرهکافی است برای هر پرسش

 «بله ، معموال»نمره؛ برای هر  3

 « گاهی اوقات، شاید»نمره؛ برای هر  5

 «خیر، به ندرت»صفر؛ برای هر 

 تان سازگارتر است، انتخاز کنید.شرایط فعلیبرای هر پرسش، یکی از سه گزینه باال را که با 

تان را در آن بخش محاسبه کنید. سپس به های هر بخش، میانگین نمرهبعد از پاسالخگویی به پرسالش

ای که در ادامه ذکر خواهد شد، در زیج تان را به شیوهرجو  و نمره 25در صفحه  <زیج خودمراقبتی»

                                                 
 .5800تراویس و رایان، « کتاز کار سالمت». برگرفته از شاخص سالمت در  5
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توانید به ارزیابی مناسالالالبی از میزان میل زیج خودمراقبتی میخودمراقبتی وارد کنید. در نهایت، با تک

 تان در ابعاد مختلف زندگی دست یابید.تعادل

ها ممکن اسالالت حس کنید یک سالالوال واحد ازدو بخش مجزا تشالالکیل شالالده؛ با خواندن برخی پرسالالش

تعمدا این سنجد(. ما تان را میتان را می سنجد( و بخش عملی )که اقداماتبخش نظری )که اطالعات

ها را به این شالالکل طر  کرده ایم تا ارتباط تنگاتنگ این دو حوزه را به شالالما نشالالان دهیم. در پرسالالش

اید، توانیالد از نمراتی که در هر یک از این دو بخش )نظری و عملی( به خودتان دادهچنین مواردی می

ر تان به آن پرسالالالش درنظهاییمیانگین بگیرید و آن نمره میانگین را به عنوان نمره نهایی یا پاسالالالخ ن

 بگیرید.

دانیم و چه رفتاری را ناسالم. اما دهد که ما چه رفتاری را سالم میصورت هر سوال به وضو  نشان می

ناپذیر زیادی وجود دارد؛ ممکن اسالالت در برخی از آنجا که در حوزه سالالالمت، مفاهیم انتزاعی و اثبات

نامه را در پانوشت هر صفحه با تفصیل های پرسشاز پرسشنظر نباشالید. بسیاری موارد، شالما با ما هم

ایم. خواهشالالی که از شالالما داریم؛ این اسالالت که تا وقتی اطالعات کافی در هر بیشالالتری توضالالیح داده

های گیری نهایی، باز نگه دارید و پذیرای تصمیمتان را برای تصمیماید، ذهنای به دست نیاوردهزمینه

 .تر باشیدتر و تازهسالم

های ما به گرفتن، آموزش دادن اسالالالت. پرسالالالش آزموننامه، پیش تر و بیش تر از هدف این پرسالالالش

اند که شالما به آسالانی بتوانید منظور ما از رفتار سالم را دریابید و با این حساز، ای طراحی شالدهگونه

تان مرهای در کار نیسالالالت و در نهایت، هرچه نحتی امکان تقلب هم خواهید داشالالالت؛ یعنی هیچ حقه

ترید، اما مسوولیت اصلی در پاسخگویی به پرسش های بیشالتر باشالد، معنایش این است که شما سالم

نامه، متوجه خودتان اسالت. شالما باید با خودتان صادق باشید و صادقانه پاسخ دهید چون این پرسالش

آموزید. اگر پرسالالشالالی هایی اسالالت که از آنها میگیرید، آموزهها میآزمونای که در این تر از نمرهمهم

نید تواخواهید به آن پاسخ بدهید، میتان موضوعیت ندارد یا به هر دلیلی نمیوجود دارد که اصال برای

های بعدی روید و در نمره نهایی خودتان هم اصال آن پرسش را به آن را نادیده بگیرید و سراو پرسش

 حساز نیاورید.

 تان را با ترسالالیم یکیج خودمراقبتی بنویسالالید و سالالپس نمرهتان را در هر بخش، کنار زنمره میانگین

بینید، ثبت اش را در صالالالفحه روبرو میکه نمونه 25های زیج خودمراقبتی صالالالفحه منحنی بین قطا 

های موجود در زیج خود مراقبتی کمک بگیرید )مرکز: صالالالفر؛ توانید از مقیاسکنید. برای این کار می

 را با رنگی متفاوت پر کنید.محیط: دو(. در نهایتع هر قسمت 

 



 

 07 راهنمای سفیران سالمت

  

 

 های نمونهپرسش

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

    . من آدم ماجراجویی هستم.5

    بینانه است. . توقع خاصی ندارم ولی نگاهم به آینده خوش3

    . من سیگاری نیستم.2

    ام. یهای داو و طوالن. عاشق دوش گرفتن4

 4 5 4 1جمع نمرات در این بخش = 

 

( تقسالیم شود تا نمره میانگین 4های آن بخش )در اینجا: جمع نمرات هر بخش باید بر تعداد پرسالش

 ( به دست آید.2/5)در اینجا: تقریباً 

  



 

 08 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت، خودمراقبتی و مهربانی1بخش 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

به خیر، 

 ندرت

 صفر

ام تاثیر آشکاری بر سطح . من اعتقاد دارم که سالبک زندگی5

 م.کنام نیز زندگی میسالمتم دارد و متناسب با همین عقیده
   

    5کنم.ها به طور منظم شرکت میگیری. من در رإی3

    کنم.. از نظر مالی احساس امنیت می2

جویی ل کارم صرفه. من در مصرف )انرژی/مواد( در خانه و مح4

 3کنم.می
   

سالالالوزی و سالالالایر ام در مقالابل خطر آتش. از محالل زنالدگی1

 آورم. خطرهای ایمنی محافظت به عمل می
   

. دسالت کم روزی دو بار از نخ دندان و مسالواک نرم استفاده 4

 کنم. می
   

    . اهل سیگار نیستم. 3

ب گین، مراقآالت سن. همیشه موقع رانندگی یا کار با ماشین0

 و محتاطم. 
   

    بندم. ام را می. موقع رانندگی، کمربند ایمنی8

آید، به جای سرزنش کردن خودم، . وقتی مشکلی پیش می54

 کنم. پذیرم و به حل مساله فکر میمسوولیت خطایم را می
   

    نمره کلی: الالالالالالال

 

 نمره شما در این بخش. میانگین د = ایهایی که پاسخ دادهنمره کلی تقسیم بر تعداد پرسش

 منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

  

                                                 
تواند در نهایت بر وضالعیت سالالمت شما تاثیر . رإی دادن معیاری برای سالنجش رغبت شالما در مشالارکت اجتماعی اسالت؛ مشالارکتی که می 5

 بگذارد.

ه، کاغذ، آلومینیوم و دیگر مواد قابل بازیافت، اگر به جای محصالالوالت یک بار مصالالرف، محصالالوالتی با قابلیت اسالالتفاده . در کنار بازیافت شالالیشالال 3

جویی کرده و باز مواد سالمی و زایدی را که سبب تخریب محیط زیست های حداقلی دارند، در مصالرف منابع صالرفهبندیمجدد بخرید که بسالته

 شوند کاهش خواهد داد.می



 

 09 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت و تنفس2بخش 

 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

 خیر، 

 به ندرت

 صفر

    . در طول روز به شیوه تنفس خودم توجه کافی دارم.5

یقالاله را بالاله تمرکز )مالالدیتیشالالالن( یالالا دق 34تالالا  51. روزانالاله 3

 دهم.آسودگی )ریکلسیشن( اختصا  میتن
   

توانم با دسالالتانم به . در حالت ایسالالتاده با زانوی صالالاف، می2

 5 راحتی انگشتان پایم را لمس کنم.
   

گراد، وقتی لبم را لمس درجه سالالالانتی 35. در دمالای باالی 4

 3کنم.کنم، در سر انگشتانم احساس گرما میمی
   

    جوم.اند و من آنها را نمیهایم سالم. ناخن1

    دانم.برم و مجموعا کارم را پرتنش نمی. از کارم لذت می4

    . از روابط شخصی خودم رضایت دارم.3

    کشم.. روزی چند بار نفس عمیق می0

    . از انرژی کافی برخوردارم.8

    ام.. با خودم آشتی54

    الالالالالنمره کلی: الال

 

 اید = میانگین نمره شما در ابن بخش.هایی که پاسخ دادهنمره کلی تقسیم بر تعداد پرسش

 منتقل کنید. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

  

                                                 
 های فیزیکی باشد هم حاکی از گرفتگی عضالنی.تواند هم ناشی از کمبود فعالیتها میپذیری در ستون مهرهانعطاف. ضعف  5

هایتان )احتماال به گراد باشالالد، معنایش این اسالالت که جریان خون دسالالتدرجه سالالانتی 24های شالالما زیر . اگر در یک اتاق گرم، حرارت دسالالت 3

ها برگرداند توان حرارت را به دستیک( مختل شده و باید یاد بگیرید چگونه با استفاده از بیوفیدیک، میکاری سالیسالتم عصبی سمپاتدلیل بیش

 تا بیش از پیش احساس آرامش کرد.



 

 11 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت و حواس پنجگانه3بخش 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

ارم نور طبیعی با طیف کاملی از نور فلئورسالالالنت . محیط کال5

 5 دارد.
   

کنم یا از هایی که آلودگی صورتی دارند، دوری می. از محیط3

 3 کنم.محافظ گوش استفاده می
   

ا کنم تهای بیرون از خانه استقبال میروی و گردش. از پیاده2

 با محیط اطراف خودم خوز آشنا شوم.
   

خرم و بالاله کنم، برای خودم هالالدیاله میمی. باله خودم توجاله 4

 های مختلف هوای خودم را دارم.شیوه
   

شالالان را پذیرا کنند، تحسالالینام می. وقتی دیگران تحسالالین1

 برم.شوم و لذت میمی
   

    مبالغه تحسین کنم.. برایم اسان است که دیگران را بی4

    . دوست دارم گاهی تنها باشم.3

ن را نوازش کنم و در آغوش بگیرم، لالالذت . از اینکالاله دیگرا0

 2 برم.می
   

. از اینکاله دیگران مرا نوازش کنند و در آغوش بگیرند، لذت 8

 4 برم.می
   

    برم.بخش لذت می. از ماساژهای آرامش54

    نمره کلی: الالالالالالال

 این بخش.  نمره شما درمیانگین اید = هایی که پاسخ دادهنمره کلی تقسیم بر تعداد پرسش

  منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

                                                 
های های آفتابی و پنجرههای متفاوتی برخوردار اسالالالت. بیشالالالتر عینک. نوری که واجد طیف کامل باشالالالد )مانند نور خورشالالالید( از طول موو 5

 اند.ها و لنزههای مناسبی از این نظر، در دسترسشوند. امروزه المپخانه و ماشین، مانع بروز عوارض نور فرابنفش می ایشیشه
های ورزشی در دسترس شوند استفاده از محافظ گوش که معموال در فروشگاهناپذیر میهای جبران. صالداهای گوشالخراش به مرور باعث اسیب 3

داهای هایی با صوز این عوارض، مناسب است. وقتی اره برقی روشن است یا تجهیزات سنگین مشغول کارند یا کنسرتاست، برای جلوگیری از بر

 گوش خراش در حال برگزاری هستند، بهتر است از محافظ گوش استفاده کنید.

توان از ین باورند که با ماسالالاژ درمانی حتی میاند. برخی بر اهای درمانی باز کردههاسالالت که جای خود را به عنوان روش. نوازش و ماسالالاژ مدت 2

 ها پیشگیری کرد.بروز برخی بیماری

 . به  شماره باال مراجعه کنید. 4



 

 10 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت و تغذیه4بخش 

 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

 1شالالناسالالم و هر روز از هر گروه غذایی اصالاللی را می 1. من 5

 5 کنم.گروه در برنامه غذایی خود استفاده می
   

ام متعادل و سالالالم اسالالت. چون از کنم رژیم غذایی. فکر می3

 کنم.چربی و روغن و مواد قندی کمتر استفاده می
   

    . اهل الکل نیستم.2

    3 کنم.. از نمکدان استفاده نمی4

    2 نوشم.. در هفته، یک لیوان و یا کمتر نوشابه گادار می1

    4 زنم. به آن نمک نمیزنم یا اصالً. کم به غذایم نمک می4

خوانم و به خرم، میهایی را که می. برچسالالب غذایی خوراکی3

کنم تا میزان مواد شالالالیمیالایی باله کالاررفتاله در آنها دقت می

 ترین مواد غذایی را انتخاز کنم.سالم

   

    خورم.وعده میوه یا سبزی می 1. روزی 0

    شده است.خورم که با روغن مایع تهیه . غذاهایی می8

، فود )شامل سوسیس. یکبار و یا کمتر از یکبار در ماه فست54

 نم.ککالباس، پیتزا، همبرگر، فالفل، سمبوسه و...( مصرف می
   

    نمره کلی: الالالالالالال

 

 نمره شما در این بخش. میانگین اید = هایی که پاسخ دادهنمره کلی تقسیم بر تعداد پرسش

 منتقل کنید(. 25به زیج خودمراقبتی در صفحه  تان را)میانگین نمره

  

                                                 
ای هاند. در مقابل، کربوهیدراتها و مواد معدنیسوزند و فاقد ویتامینهای سالالم )مانند قند، شالکر و عسل( به سرعت در بدن می. کربوهیدرات 5

 کنند.ای از مواد مورد نیاز یک رژیم غذایی را تامین میسوزند و بخش عمدهای( به تدریج در بدن میتهمرکب )مواد نشاس
 رساند.هایی دارند که مصرف بیش از حدشان به غدد فوق کلیوی آسیب میزا محرکهای انرژی. قهوه و نوشیدنی 3

کننده های حاوی شیرینتواند باعث افزایش سریع قند خون شود. نوشیدنیار میهای گازد. عالوه بر کافئین، کالری فراوان موجود در نوشالیدنی 2

 ها هیچ ماده مغذی و مفیدی ندارند.مصنوعی نیز زیانبارند. ضمن اینکه این نوشابه

 هم از بین برود. تانشود مواد مغذی غذایتان به پرفشاری خون، باعث می. افراط در نمک زدن به غذا، عالوه بر افزایش احتمال ابتالی 4



 

 11 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت 5بخش 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

    5 کنم.. به جای آسانسور از پله استفاده می5

    3 . هر روز در حد متوسطی، فعالیت فیزیکی دارم.3

    2 ام زیاد است.. فعالیت فیزیکی روزانه2

دوم یا ورزش کیلومتر می 1/3ای سالالاله روز، حالداقل . هفتاله4

 4 دهم.هوازی مشابهی انجام می
   

دوم یا ورزش کیلومتر می 1/3. هفتاله ای سالالاله روز، حداقل 1

 دهم.هوازی مشابهی انجام می
   

دقیقه ورزش کششی انجام  34تا  54ای ساله روز بین . هفته4

 1 دهم.می
   

دقیقه ورزش کشالالشالالی  34تا  54ز، بین ای شالالش رو. هفته3

 دهم.انجام می
   

. از اینکاله بالا ورزش و تحرک سالالالالمتم را حفظ کنم، لالالذت 0

 برم.می
   

    برم.های کششی لذت می. از نرمش، ورزش و تمرین8

های بدنم در خصو  ورزش و . به نیازها، هشالدارها و پیام54

 تحرک توجه دارم.
   

    نمره کلی: الالالالالالال

 

 نمره شما در این بخش. میانگین اید = هایی که پاسخ دادهنمره کلی تقسیم بر تعداد پرسش

 منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

                                                 
توانید یک طبقه مانده به مقصدتان پیاده شوید و بقیه مسیر را با . اگر تعداد طبقات خیلی زیاد اسالت و ناچارید از آسالانسالور استفاده کنید، می 5

 پله بروید. از مسوول ساختمان بخواهید درهای پله اضطراری را برای تردد باز بگذارد.

 هایی از این قبیل.قبت از کودکان، باغبانی، شستشوی کف زمین، پیاده روی سریع و فعالیت. فعالیت فیزیکی متوسط مرا 3
 هایی از این قبیل.فعالیت فیزیکی شدید: کشاورزی، ساخت و ساز، حمل اجسام سنگین با دست و فعالیت.  2

تا  534درصالد میزان بیشالینه ضربان قلب )حداکثر  44دقیقه، در حد  34تا  53فعالیت هوازی )مانند دویدن( باید ضالربان قلب شالما را بین .  4

 تواند تقریباً چنین تأثیری داشته باشد.دقیقه پیاده روی سریع می 34ضربان در دقیقه( نگه دارد. روزی  514

 شود.ها و مفاصل الزم است و باعث احساس آرامش نیز میپذیری تاندونهای کششی برای افزایش انعطافتمرین.  1



 

 11 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت، احساسات و عواطف 6بخش 

 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

نم به جای خودخوری یا فرو بردن خشالالم، طوری توا. من می5

 5 خشم خودم را بیان و ابراز کنم که به حل مساله بینجامد.
   

دهم طیف متنوعی از عواطف و . من بالاله خودم اجالالازه می3

های مطلوبی برای ابراز آنها احساسات را تجربه کنم و به شیوه

 دست پیدا کنم.

   

بدون احسالالالاس گناه، به رو دربالایسالالالتی و توانم بی. من می2

 بگویم.« نه»دیگران 
   

    خندم.. زیاد و آسان می4

کشم و هر وقت الزم باشد، گریه . از گریه کردن خجالت نمی1

 3 کنم.می
   

کنند، به جای واکنش دفاعیع . وقتی دیگران از من انتقاد می4

 کنم.به نقدشان توجه می
   

    . دست کم پنج دوست صمیمی دارم.3

    روم.. خودم را دوست دارم و با اشتیاق به استقبال اینده می0

ام را به کسانی توانم نگرانی، عشالق و صمیمت. به راحتی می8

 که برایم ارزشمندند، ابراز کنم.
   

    توانم درخواست کمک کنم.. هنگام نیاز می54

    نمره کلی: الالالالالالال

 

 نمره شما در این بخش. میانگین اید = ی که پاسخ دادههاینمره کلی تقسیم بر تعداد پرسش

 منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

                                                 
ها پیشگیری کند و به ارتقای سطح خودآگاهی تواند از بروز برخی بیماریش احسالاسات و استفاده مطلوز از آنها برای حل مشکالت، میپذیر.  5

 رساند.و بهبود ارتباطات بینجامد. در مقابل، سرکوز احساسات و استفاده نامطلوز از آنها برای تحریک دیگران، به خود فرد و دیگران آسیب می
دهند اما زنان در ه در مواقع شالکست و از دست دادن، تسکین به دنبال دارد. در فرهنگ ما معموالً مردان به خودشان اجازه گریستن نمیگری.  3

 یابند.کنند و تسکین میمواقع غم، خشم و رنج به راحتی گریه می



 

 14 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت و تفکر 7بخش 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

. من مسوول افکار، عقاید و عواطف خودم هستم و از افکار و 5

 5 یدم رضایت دارم.عقا
   

و دیگران را « حق». آنقالالدر آگالالاهی دارم کاله وقتی خودم را 3

 3 دانم، قضاوت نکنم.می« ناحق»
   

    کنم.. به آسانی تمرکز می2

. تغییرات بدنم )ریتم نفس، گرفتگی عضالت، رطوبت پوست( 4

 2 دهم.فهمم و واکنش مناسب نشان میرا می
   

    4 ز همه چیز تحت تاثیر افکارم است.دانم که درکم ا. می1

. باله این نکتاله توجاله دارم که بخشالالالی از افکارم تحت تاثیر 4

 محیط پیرامونم است.
   

 هایکنم که با واقعیت. از افکار و عقایدم طوری اسالالتفاده می3

 1 زندگی، سازگار باشد.
   

ای را حل کنم، به جای نگرانی به توانم مسالالالالاله. وقتی نمی0

 پردازم.گذرم و به مسایل دیگر میموقت از آن می طور
   

ها . من بر این باورم که هیچ مشالکلی الینحل نیست و مساله8

 اند.برای حل شدن طر  شده
   

    برم.های مختلف زندگی بهره میام در جنبه. از خالقیت54

    : الالالالالالالشما در این بخش نمره کلی

 نمره شما در این بخش. میانگین اید = هایی که پاسخ دادهسشنمره کلی تقسیم بر تعداد پر

 منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

                                                 
اسالیر خود کند، تامل آگاهانه درباره آنها و کسب آگاهی درباره تواند شالما را بخش ناخودآگاه افکار شالما، بیش از بخش خودآگاه افکارتان، می.  5

 تان بینجامد و توان شما را افزایش دهد.تواند به افزایش خودآگاهیآنها می

 یتان به عنوان روشی برای پرهیز از ناسازگاری با زندگی نگاه کنید و پشت بازهایبه جای اینکه به کلی از قضالاوت دسالت بکشید، به قضاوت.  3

 پنهان نشوید.« حق از ناحق»

 بیوفیدبک و سایکونورو ایمونولوژی معتقدند رابطه آشکاری بین ذهن، سیستم عصبی و بدن وجود دارد..  2
 تر ارزیابی کنیدتان را عینیدهد گامی به عقب بردارید و موقعیتهای احساسی به شما اجازه میآگاهی از پیچیدگی.  4

 تر و زیباتر کند.تواند بسیاری از افکار منفی را بزداید و زندگی را مقبولتوجه توام شود، می. اگر صفت با مراقبت و . 1



 

 15 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت، کار و تفریح 8بخش 

 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

رزش و . از اینکه وقتم را صالالرف هنر، موسالالیقی، نقاشالالی، و5

 برم.های این چنینی کنمع لذت میفعالیت
   

. از کالارهایی که به رشالالالد خالقیتم کمک کنند، اسالالالتقبال 3

 کنم.می
   

برم و هر از گاهی ریزی نشالالده لذت میهای برنامه. از فعالیت2

 گذرانم.ام را اینگونه میزندگی
   

    م.ل کنام را به تفریح تبدیتوانم خیلی از کارهای روزمره. می4

دهم و دسالالت به هیچ کاری . گاهی به خودم اسالالتراحت می1

 5 زنم.نمی
   

    توانم بدون احساس گناه، برای مدتی بخوابنم.. گاهی می4

    کنم.دهم، به چشم یک هدیه نگاه می. به کاری که انجام می3

    کنم، مایه افتخارم است.. کاری که می0

م و اطرافیانم از این ویژگی من . سالرزنده و شالوط طبع هست8

 کنند.حمایت می
   

. حداقل یک فعالیت هنری، سرگرمی یا ورزشی لذت بخش 54

پردازم و از آن لالالذت دارم کاله بالالدون هیچ اجبالالاری بالاله آن می

 برم.می

   

    نمره کلی شما در این بخش: الالالالالالال

 

 انگین نمره شما در این بخش. اید = میهایی که پاسخ دادهنمره کلی تقسیم بر تعداد پرسش

 منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

  

                                                 
ها نه تنها بیکاری شالالود و با این حسالالاز، بعضالالی بیکاریمان منجر میهیچ کاری نکردن، گاهی به شالالکوفایی خالقیت و اسالالتعدادهای نهفته.  5

 شوند!نیستند، بلکه نوعی اضافه کار محسوز می



 

 16 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت و برقراری ارتباط 9بخش 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

توانم یک موضو  دشوار طر  کنم و تا وگوهایم می. در گفت5

  را ام، موضوبخشی از طرف مقابلم نگرفتهوقتی پاسالخ رضایت

 رها نکنم.

   

    برم.. از سکوت لذت می3

    . در ارتباطم با دیگران صادق و محتاطم.2

. باله جای اینکه منفعالنه از مخالفت دیگران برنجم، سالالالعی 4

 5 کنم حقم را با حرف زدن بگیرم.می
   

    کنم.می. به اسانی به اشتباهم اعتراف و عذرخواهی 1

های منفی دیگران باخبرم و آنها را به عنوان یک . از قضالالاوت4

 3 پذیرم، نه یک نظر الزاما درست.نظر می
   

    . من شنونده خوبی هستم.3

توانم باله حرف دیگران، بدون اینکه کالم شالالالان را قطع . می0

 کنم، خوز گوش بدهم.
   

مثال آن خوز است  ام )اینکههای ذهنیتوانم از برچسب. می8

اه ام نگو این بد است( دست بردارم و طوری به اتفاقات زندگی

 کنم که به پیشرفتم کمک کند.

   

دهند، که اطرافیانم انجام می« های روانیبالازی». از برخی 54

کنم در روابطم با دیگران صالالادق و شالالفاف آگاهم و سالالعی می

 2 باشم.

   

    نمره کلی: الالالالالالال

 اید = میانگین نمره شما در این بخش. هایی که پاسخ دادهتقسیم بر تعداد پرسشنمره کلی 

 منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

                                                 
 تواند به حل مساله بینجامد. رفتار تهاجمی در درازمدت به سود شما نیست ولی ابراز عقیده )غیرتهاجمی( می.  5
مان است نه یک امر قطعی و های ما درباره ی دیگران صالرفاً مبتنی بر تعصالب، ساللیقه و دیدگاه شالخصیاین مهم اسالت که بپذیریم قضالاوت.  3

 محتوم.
شوند ای به دنبال دارند و باعث میآثار ناخودآگاه و پیچیده« کنندهایی که مردم میبازی»بیر اینکه اریک برن در کتاز های روانی، به تعبازی.  2

 ها با جذز انرژی منفی دیگران، احساس بدی نسبت به خودشان پیدا کنند.بعضی



 

 17 راهنمای سفیران سالمت

  

   سالمت و رابطه جنسی: 11بخش 

 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

    رم.. من مشکلی با بدن خودم ندا5

    . به قدر کافی از مسایل جنسی اطال  دارم.3

    ام با مردان رضایت دارم.. از میزان صمیمت2

    ام با زنان رضایت دارم.. از میزان صمیمیت4

    5 ام رضایت دارم.. از میزان فعالیت جنسی1

. باله جالای تمرکز بر ارگاسالالالم )اوو لذت جنسالالالی(، ترجیح 4

 3 معاشقه را تجربه و درک کنم.دهم تمام مراحل می
   

    . به برقراری رابطه نزدیک با دیگران تمایل دارم.3

    کنم.. تفاوت عشق و عادت را درک می0

توانم عاشق دیگران شوم، بدون اینکه آنها را تحت سلطه . می8

 شان درآیم.بگیرم یا تحت سلطه
   

    

    نمره کلی: الالالالالالال

 

 اید = میانگین نمره شما در این بخش. هایی که پاسخ دادهبر تعداد پرسش نمره کلی تقسیم

 منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

 

 

 

 

 

                                                 
 را انتخاز کرده باشید.« نداشتن فعالیت جنسی»حتی اگر .  5

 شوند.ی از مردان در رابطه جنسی این است که به جای تمرکز بر لذت معاشقه، صرفاً بر ارگاسم متمرکز میمشکل رایج بسیار.  3



 

 18 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت و کشف معنا 11بخش 

 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

    ر و معنای مشخصی دارد.ام مسی. من اعتقاد دارم زندگی5

    انگیز و جذاز است.. زندگی من هیجان3

    ام اهداف مشخصی دارم.. من در زندگی2

    کنم.ام حرکت می. من در مسیر دستیابی به اهداف زندگی4

اه ام نگ. به اینده به عنوان فرصتی برای ارتقای رشد و آگاهی1

 کنم.می
   

    مرگ نزدیکانم حرف بزنم.توانم درباره . من می4

توانم درباره مرگ خودم با خانواده و دوستانم حرف . من می3

 بزنم.
   

    ام.ی مرگ. من آماده0

    5 دانم.. من مرگ را گامی در راستای تکامل خودم می8

    ام خشنودم.. از شیوه زندگی54

    نمره کلی: الالالالالالال

 

 اید = میانگین نمره شما در این بخش. هایی که پاسخ دادهشنمره کلی تقسیم بر تعداد پرس

 منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

 

  

                                                 
 ای از زندگی دانستن و مواجهه آگاهانه با این حقیقت تغییرناپذیر، بخش مهمی از کشف معنای زندگی است.مرگ را مرحله.  5



 

 19 راهنمای سفیران سالمت

  

 : سالمت و تعالی 12بخش 

 

بله،  

 معموال

 نمره 3

گاهی اوقات، 

 شاید

 نمره 5

خیر، به 

 ندرت

 صفر

م . من مشالالکالت زندگی را فرصالالتی برای رشالالد و تعالی خود5

 دانم.می
   

کنم؛ اتفاقاتی که با . من همزمانی اتفاقات زندگی را درک می3

رسالالالد ربطی به همدیگر شالالالوند و به نظر میهم مصالالالادف می

 5 نداشته باشند ]اما دارند[.

   

. من اعتقاد دارم که حقیقت، ابعادی فراتر از ادراک بشری و 2

 ابراز کالمی دارد.
   

حقیقت دچار تناق  و سردرگمی . گاهی در جستجوی ابعاد 4

 شوم.می
   

    . مفهوم خدا برای من تعریف شخصی و ملموسی دارد.1

انگیزی به من کنم، احسالالاس شگفت. وقتی به جهان فکر می4

 دهد.دست می
   

    . به جای توقع فراوان، امید فراوان دارم.3

نها آ . بدون اینکه دیگران را به پذیرش عقایدم مجبور کنم، به0

 دهم عقایدخودشان را داشته باشند.اجازه می
   

    کنم.. در رابطه با رویاهایم، به ندای درونم توجه می8

برم و گاهی حضور . از پرداختن به مناسک معنوی لذت می54

 کنم.کند، حس میام را هدایت مینیروی برتری که زندگی
   

    نمره کلی: الالالالالالال

 

 اید = میانگین نمره شما در این بخش. هایی که پاسخ دادهتعداد پرسش نمره کلی تقسیم بر

  منتقل کنید(. 25تان را به زیج خودمراقبتی در صفحه )میانگین نمره

                                                 
نیم توانیم ببیداند. امروزه بینش ما آنقدر گسالالالترش یافته که میانیکی نیوتن محدود میفیزیالک مالدرن، ایالده علت و معلول را به قواعد مک .  5

 به این معنا اشاره دارد.« همزمانی»هرچیزی در این دنیا با هر چیز دیگری در ارتباط است. 



 

 11 راهنمای سفیران سالمت

  

 یک برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمت

هالای مربوطاله را مطالالعاله و متعادل کنید. ببینید زیج بعالد از تکمیالل زیج خودمراقبتی بالایالد چرخاله

 بینید؟ چههایی در آن میگوید؟ چه شگفتیچرخد؟ چه چیزی به شما میاقبتی شما چگونه میخودمر

 گیرید؟ کدام قسمت از آن را دوست دارید؟ کدام قسمت را دوست ندارید؟حسی از آن می

د و ها بازگردیتان از خودکارهای رنگی اسالالتفاده کنید، به بخش پرسالالشبرای تکمیل زیج خودمراقبتی

اید یا به هر دلیلی عالقه بیشالالتری به آنها دارید، مدنظر قرار که در آنها امتیاز کمتری گرفته مواردی را

تان اولویت کمتری دارد، نادیده بگیرید. یادتان باشالالالد که اگر قدردان تغییرات دهید. مواردی که برای

 نید.دست پیدا کتوانید به تغییرات بیشتر اید نباشید، نمیتان ایجاد کردهمختصری که در زندگی

 های زیر سودمند است:در این راستا توجه به توصیه

 ولی از آنها انتظار نداشالته باشید بار شما را به دوش بکشند. مثال تان کمک بگیرید از دوسالتان

توانید به گروه افراد دچار اضالافه وزن بپیوندید و با همراهی آنها انگیزه بیشتری برای حفظ می

تواند شالرو  مناسبی باشد ولی ادامه این مسیر در درازمدت کنید. این می تان پیدارژیم غذایی

 به اراده خودتان نیاز دارد.

  بر نتایج مثبتی که از تغییر رفتارتان گرفته اید، متمرکز شوید. شاید هنگام ترک سیگار فقط به

مرور تان افزایش طول عمرتان فکر کرده باشالالالید ولی بد نیسالالالت فواید دیگرش را هم در ذهن

های زندگی، رهایی از بوی نامطبو  سیگار های کمتر، کاهش هزینهکنیدو انرژی بیشالتر، سرفه

 و خالصی از طعم ناخوشایند تنباکو در دهان.

 تان را تغییر دهید و اصال  کنید، آن تغییراید رفتاری از رفتارهای ناسالماگر در گذشته توانسته 

های الهام بخش بزنید و برای دستیابی به تغییرات ن حرفرا به خودتان یادآوری کنید. به خودتا

ها اعتماد به نفس شما مطلوز و مدنظرتان به خودتان روحیه و انرژی بدهید. این قبیل تشویق

 را افزایش خواهد داد.

 اید بر تغییر باله طور منظم پاداشالالالی برای خودتان درنظر بگیرید. آخر هر هفته، اگر توانسالالالته

باشالالید، به خودتان پاداشالالی لذت بخش بدهید تاانگیزه مضالالاعفی برای پیمودن رفتارتان پایبند 

 ادامه مسیر پیدا کنید.



 

 10 راهنمای سفیران سالمت

  

گذرانی بیرون از خانه در گذرانی با دوستان یا وقتتواند سالاده باشد؛ چیزی مانند خوشاین پاداش می

یشالالتر از های کوچک و در دسالالترس بعصالالری آفتابی یا هر چیز خوشالالایند دیگر، اثربخشالالی این پاداش

 های بزرگ و دور از دسترس است.اثربخشی پاداش

ها در انتظار بازگشت خودتان به برخی رفتارهای ناسالم را هم داشته باشید. معموال بیشتر این بازگشت

 پیوندد.های نخست پس از ترک رفتار ناسالم به وقو  میهفته

وی کمک دیگران حساز باز کنید و از های نخست، بیشتر ربا این حسالاز، طبیعتاً بهتر است در هفته

 تان کمک بگیرید.دوستان و نزدیکان

دلسالالرد نشالالوید و با انگیزه کافی و اراده محکم به پیمودن ادامه مسالالیر فکر کنید. هر روز به خودتان 

یالادآوری کنید رفتار سالالالالمی که در پی نهادینه کردن آن در وجود خودتان هسالالالتید، چه پیامدهای 

 تان به دنبال خواهد داشت.متارزشمندی برای سال
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 سالمت روان آزمونفصل دوم: 

 

برای  5808مجزا ست که توسط دکتر جارد کاس در سال  آزمونسالالمت روان، مشتمل بر دو  آزمون

 های این دواندیشالی افراد تهیه و تنظیم شده است. پرسشارزیابی سالطح سالالمت روان و میزان مثبت

ای از این طیف گیرد و شالالما باید پاسالالخ خود را در نقطه[ را دربرمی3تا  5، طیفی از نمرات ]از آزمون

ترید یا متن نزدیک 5دانید؟ ]به متن گزینه می آزمونانتخاز کنید. شالالالما جای خودتان را کجای این 

دهد؟ دور عددی که با شالرایط کنونی شالالما سازگارتر است، دایره ای به خودتان می[ چه نمره3گزینه 

 بکشید.

 

 هدف زندگی و رضایت باطنی مونآز

 خیلی کم است . در طول روز غالبا سطح انرژی من...5

 کننده به نظر می رسدکسل ام .... در مجمو ، زندگی3

 رضایت بخش نیست ی من ...های روزانه. فعالیت2

 دانمتکراری می را ... . من هر روز زندگی4
 زندگی هیچ هدفی ندارد ه ...رسم کمی کنم، به این نتیجه. وقتی عمیقاً فکر می1

 پربار نبوده است ام تا کنون... کنم زندگی. حس می4

 بی ارزشند 5کنم کارهایم... . حس می3

 شدیداً موافق . کاش آدم دیگری بودم...0

 هیچ هدفی ندارد ام در حال حاضر .... زندگی8

 بین بمانمتوانم به اینده امیدوار و خوشنمی د...افت. وقتی حادثه تلخ و ناخوشایندی اتفاق می54
 دهداحساس بی ارزشی به من دست می .  ام..ام چه کردهکنم که با زندگی. وقتی به این فکر می55

 بخش نیسترضایت ام در حال حاضر.... زندگی53

 هرگز کنم.... شادی را در قلبم حس می52
 شدیداً موافق م...افتادهکنم در شرایط سخت زندگی گیر ا. حس می54

 خورممی تأسفبسیار  کنم... ام فکر می. وقتی به گذشته51

 آیداز خودم خیلی بدم می بینم...کنم، می. وقتی با خودم خلوت می54

 هیچ امیدی به حل آنها ندارم کنم... . وقتی به مشکالتم فکر می53

  

                                                 
 ا مطالعه نیز باشد.داری یتواند مراقبت از کودکان، خانهمی« کار»های درآمدزا نیست؛ منظور از کار صرفاً فعالیت.  5
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 شیوه امتیاز دهی

اید، بیانگر امتیاز شماست. امتیازهای خودتان را در هر دایره کشالیدهدر هر پرسالش، عددی که دور آن 

 های آن بخش تقسیم کنید.بخش جمع کرده و حاصل جمع را بر تعداد پرسش

 ----÷  53=  ---همین صفحه(  آزمون* هدف زندگی و رضایت باطنی )

 ----÷  51=  ----صفحه بعد(:  آزمون* اعتماد به نفس در استرس )

 ----÷  23=  ----(: آزمونیانگین سالمت روان )مجمو  امتیازهای شما در دو * نمره م

 ( نیز باشد.51/1باشد و ممکن است شامل اعداد اعشاری )مثال  3تا  5هر امتیاز باید بین 

 

 است زیادخیلی  3 4 1 4 2 3 5

 پرجنب و جوش به نظر می رسد 3 4 1 4 2 3 5

 رضایت بخش است 3 4 1 4 2 3 5

 دانمای میروز تازه 3 4 1 4 2 3 5

 زندگی هدف مشخصی دارد 3 4 1 4 2 3 5

 پربار بوده است 3 4 1 4 2 3 5

 ارزشمندند 3 4 1 4 2 3 5

 شدیداً مخالف 3 4 1 4 2 3 5

 اهداف مشخصی دارد 3 4 1 4 2 3 5

 همچنان به آینده بسیار امیدوار و خوش بینم 3 4 1 4 2 3 5

 دهدس خودارزشمندی به من دست میاحسا 3 4 1 4 2 3 5

 بخش استرضایت 3 4 1 4 2 3 5

 همیشه 3 4 1 4 2 3 5

 شدیداً مخالف 3 4 1 4 2 3 5

 خورمبسیار تأسف نمی 3 4 1 4 2 3 5

 آیداز خودم خیلی خوشم می 3 4 1 4 2 3 5

 کامال به حل آنها امیدوارم 3 4 1 4 2 3 5
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 ساعتماد به فنس در استر آزمون

 پاسخ دهید. کافی آزمونهای این با توجه به اینکه در شالرایط پراسترس چه احساسی دارید به پرسش

 است دور عددی که با شرایط کنونی شما سازگارتر است، دایره بکشید.

 

 خیلی زیاد است شود.... وقتی فشار زندگی زیاد می5

 ظر می رسدپرجنب و جوش به ن . واکنشم به مسایل و مشکالت زندگی ...3

. مطمئنم که در شالالرایط سالالخت باالخره کسی به 2

 شود.رسد و مشکالتم حل میدادم می

 رضایت بخش است

 دانمای میروز تازه . من آدم مضطربی هستم ...4

 زندگی هدف مشخصی دارد زند... . وقتی اشتباهی از من سر می1

 پربار بوده است .. نگرانم که برای خودم با عزیزانم اتفاق بدی بیفتد..4

 ارزشمندند . در شرایط پراسترس ...3

 شدیداً مخالف . من آدم ترسویی هستم.. 0

 اهداف مشخصی دارد . وقتی باید روی پای خودم بایستم ... 8

 همچنان به آینده بسیار امیدوار و خوش بینم کنم .... احساس بی کفایتی می54

 دهداحساس خودارزشمندی به من دست می نم... ک. در شرایط سخت، احساس تنهایی می55

 بخش استرضایت . در شرایط سخت ...53

 همیشه . وقتی به استراحت نیاز دارم..52

 آیداز خودم خیلی خوشم می ترسانند .... وقتی مرا می54

 کامال به حل آنها امیدوارم ام هستم .... نگران آینده51

 

 یا یدارمراقبت از کودکان، خانه تواندیم« کار» یسالالت؛درآمدزا ن هایتیصالالرفاً فعال« کار»* منظور از 

 باشد. یزمطالعه ن

 

 آزمونتفسیر 

 : خیلی پایین48/3تا  5

 : متوسط رو به پایین 88/2تا  1/3

 : متوسط رو به باال48/1تا  4

  : خیلی باال3/ تا 1/1
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 شیوه امتیاز دهی

ید، بیانگر امتیاز شماست. امتیازهای خودتان را در هر ادر هر پرسالش، عددی که دور آن دایره کشالیده

 های آن بخش تقسیم کنید.بخش جمع کرده و حاصل جمع را بر تعداد پرسش

 

 کنم.آرامشم را حفظ می 3 4 1 4 2 3 5

 امیدوارانه است 3 4 1 4 2 3 5

 شدیداً موافق 3 4 1 4 2 3 5

 هرگز 3 4 1 4 2 3 5

 را دوست دارم همچنان خودم 3 4 1 4 2 3 5

 هرگز 3 4 1 4 2 3 5

 توانم به اسانی تمرکز کنممی 3 4 1 4 2 3 5

 هرگز 3 4 1 4 2 3 5

 توانش را دارم 3 4 1 4 2 3 5

 هرگز 3 4 1 4 2 3 5

 شدیداً مخالف 3 4 1 4 2 3 5

 قادر به واکنش مثبت هستم 3 4 1 4 2 3 5

 دارمبدون هیچ نگرانی، آرامش کامل  3 4 1 4 2 3 5

 ام را حفظ می کنماصال نمی ترسم و خونسردی 3 4 1 4 2 3 5

 هرگز 3 4 1 4 2 3 5

 

تواند بیانگر سالطح سالالمت عاطفی و روانی شالما باشد. هر پرسش را دوباره مرور کنید. امتیاز شالما می

 یف یا قویهایی از زندگی که در آنها ضالالعاید، اطالعاتی درباره ی زمینهامتیازی که در هر بخش گرفته

ها نیاز به تمرین و تقویت دارید، اگر دهد که در کدام زمینهکند و به شالالما نشالالان میهسالالتید، ارا ه می

اعتماد به نفس در » آزمونبا امتیاز شالالما در « هدف زندگی و رضالالایت باطنی» آزمونامتیاز شالالما در 

ر اصال  آنها بپردازید. اگ تفاوت فاحشی دارد، باید بر نقاط ضعف خودتان متمرکز شوید و به« اسالترس

ان به تبسالیار پایین اسالت، بد نیسالت با یک مشاور یا دوست درباره نو  نگاه آزمونامتیازتان در هر دو 

 زندگی صحبت و همفکری کنید.
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 یک برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمت روان

هن و روان خودتان را هم توانید سالمت ذتوانید سالمت جسم خود را ارتقا دهید، میهمان طور که می

 های زیر، ناظر به همین هدف است.بهبود بخشید. توصیه

 شود.تان را بشناسید و بروز ندهید: سرکوز احساسات به خشم و افسردگی ختم می* احساسات

 * خودخوری نکنید: به جای اینکه مدام به مساله فکر کنید، به راه حل بیندیشید.

اید، در واقع، مشالالغول سالالازگار کردن خودتان با ی مشالالغول حل مسالالاله* قدم به قدم پیش بروید: وقت

 تان افتخار کنید.توانید به این کار مثبتشرایط سخت زندگی هستید و می

آیید، زمان بیشالتری اختصا  بدهید: مثال اگر آشپز خوبی * برای کارهایی که خوز از پس آنها برمی

 یا خودتان تهیه کنید.تان هستید  یک وعده غذای عالی برای عزیزان

شالالوید تان( جدا کنید: وقتی خطایی مرتکب میتان )به ویژه خطاهای* حسالالاز خودتان را از کارهای

هایتان را نادیده نگیرید. به جای اینکه به خودتان نهیب بزنید که: خودتان را سالالالرزنش نکنید و توانایی

 .«گیرملی از این اشتباهم درس میکار درستی نکردم و»به خودتان بگویید: « عجب احمقی هستم»

انجامد، بیشتر استفاده کنید: مثال هر روز تان میهای مثبت شخصیت* از جمالتی که به تقویت جنبه

«. من در ابراز احساساتم صداقت دارم»یا « کاری هستممن آدم مهربان و مالحظه»به خودتان بگویید: 

 هر از گاه به آنها رجو  کنید. چند جمله مثبت درباره خودتان یادداشت کنید و

های های تاکیدی مثبت، جملهتان را بنویسالالالید: از تلفیق این فهرسالالالت با گزاره* فهرسالالالت آرزوهای

من از اینکه در مدرسه یا اداره موفقم، حس »شود؛ مثال: شالرو  می« من»بخشالی بسالازید که با انرژی

 «.بسیار خوبی دارم

شالنوید  نترسید: در چنین مواقعی باید به جای سرزنش خودتان، تان را می* وقتی ندای منتقد درون

 هایی را که قبال کسب کرده بودید، به خاطر بیاورید.موفقیت

امروز صبح دلم به حال »* در احسالاس ترحم نسبت به خودتان افراط نکنید: مثال به خودتان بگویید: 

 «.سوخت ولی بعد از ظهر حالم بهتر شد و حاال روبراهمخودم می

پردازند، به شالالالان به امور خیریه می* داوطلب امور خیریه شالالوید. افرادی که به خاطر روحیه همیاری

 یابند.احساس بهتری دست می

* ورزش کنید، مطالعات متعددی که در نقاط مختلف جهان انجام شالده، نشان داده است که ورزش و 

ه حال خوز، افزایش انرژی و کاهش تنش هالا برای تبدیل حال بد بفعالالیالت بالدنی یکی از بهترین راه

 است.
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 فصل سوم: تشخیص افسردگی

 

د و در کنهای مختلفی بروز میهای قلبی( به شکلها )مثالً انوا  بیماریافسالردگی مانند سایر بیماری

موارد متفاوت، عالیم متفاوتی دارد. میزان و شالدت عالیم این بیماری در بیماران مختلف، متغیر است. 

 لیست زیر را بخوانید و ببینید شما با کدام یک از این عالیم را داری:چک 

 قرارم.اغلب زودرنج و بی 

 خوابم، یا خیلی کم.خوابم نامظم است، یا خیلی زیاد می 

 برم؛ نه از تفریح و سرگرمی، نه از همراهی با رفقا و خانواده، نه از کارهایی که در هیچ لذتی نمی

 هم.داوقات فراغت انجام می

 های دیگرم مشکل دارم.در کنترل دیابت، فشارخون یا بیماری 

 .دوست دارم مدام تنها باشم 

 کند.هیچ چیز من را خوشحال نمی 

 .حال و حوصله زندگی ندارم 

 آیند:این مشکالت، زیاد سراغم می 

 مشکالت گوارشی -

 سردرد و کمردرد -

 دردهای مبهم مانند درد عضالنی و درد مفاصل -

 درد قفسه سینه -

 سرگیجه -

 های ساده هم مشکل دارم.گیریتوانم تمرکز کنم و در تصمیمنمی 

 .دیگران، خلقیات و رفتارهایم را دوست ندارند 

 .وزنم تغییر قابل توجهی داشته است 

 ام.بسیاری از عالیم باال را برای مدتی بیش از دو هفته تجربه کرده 

 اند.مختل کرده ام راکنم عالیم باال، روابط و کار و زندگیاحساس می 

 .در خانواده ما سابقه افسردگی وجود داشته است 

 کنم.زیاد به خودکشی فکر می 

اید چون شرایط متعددی اگر در برخی از عالیم باال را دارید، لزوما معنایش این نیسالت که شما افسرده
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چک لیست و عالیم تواند به ظهور و بروز این عالیم منجر شالود. با این حال، بهتر اسالت درباره این می

تان آسان خودتان با یک مشالاور، روانشالناس یا روان پزشالک مشالورت کنید. ممکن است این کار برای

 تانماهر و مطلع هست که به شما در کشف و حل مشکلتان آنقدر نباشالد اما مطمئن باشالید پزشالک

 د:ای زیر را امتحان کنیتان با پزشک را از کجا شرو  کنید، پیشنهادهدانید مکالمهکمک کند. اگر نمی

 آید.ها ازخودم بدم میتازگی -

 ام.گوید من افسرده شدهدوستم )مادرم، پدرم یا همسرم( می -

 ها خوابم مختل شده است.تازگی -

 تر از قبل شده.ام بدتر و مشکلکنم همه چیز زندگیحس می -

 دیگر هیچ چیزی برایم جالب نیست. -

اید، یادان باشد که این بیماری یک بیماری رایج رفتهاگر پزشالک تشالخیص داد که شالما افسالردگی گ 

تان نیسالالت و شما مجبور دهد. شالخصالیت شالما عامل افسالردگیاسالت که به درمان دارویی جواز می

 نیستید به تنهایی با آن مواجه شوید.

 

 یک برنامه عملیاتی برای حل مشکل اعصاب و روان

ل مشکل اعصاز و روان خودمان نیاز پیدا همه ما ممکن اسالت گاهی به کمک یک روانشالناس برای ح

 های زیر را جدی بگیرید:اید، توصیهکنیم. اگر شما نیز با چنین مشکالتی مواجه شده

 

 به فکر درمان باشید، اگر ...

 تان هنوز احساس غم و درماندگی دارید.با وجود همدلی دوستان و خانواده 

 خانه یا درس خواندن یا رفتن به محل کار( به تان )انجام کارهای های روزانهدر انجالام فعالالیت

 اید.مشکل خورده

 قرارید.بیش از حد نگرانید، همیشه منتظر یک خبر بد هستید یا دایماً زودرنج و بی 

  مقاومت در مقابل رفتارهای ناسالالالمی مانند مصالالرف الکل، سالالیگار و مواد مخدر یا پرخاشالالگری

 تان غیرممکن شده است.برای

 خورد.تان چرط میخودتان یا دیگران در ذهن فکر آسیب زدن به 
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ل اشن به مراتب بهتر از قبشوند، کیفیت زندگیای که چند جلسه روان درمانی میبیشالتر افراد افسرده

جلسه روان درمانی  0درصالد بیماران بعد از  14شالناسالی آمریکا، شالود. طبق آمارهای انجمن روانمی

 یابند.ماه درمان بهبود کامل می 4درصد بیماران پس از  31 کنند وای پیدا میبهبود قابل مالحظه

 

 انتخاب روانشناس

ای توانید از پزشک، روان شناس یا روان پزشک خود سؤال کنید؛ با مرکز مشاورهدرباره این موضو  می

تان نزدیک است، در تماس باشید؛ با یک مرکز بهداشتی ودرمانی مشورت کنید یا که به محل سالکونت

 جتماعات گوناگون کمک بخواهید.از ا

 .تماس با روانشناس بسیار مهم است. دنبال روان درمانگری باشید که با او احساس راحتی کنید 

 های زیر را درباره درمانگرتان جستجو کنید:قبل از شرو  درمان، پاسخ پرسش 

 ه،ام مختل شدکنم و کار و زندگیمن مدتی است احساس خشم، ناراحتی و افسردگی می -

 او چه تجربیاتی برای کمک به افرادی مانند من دارد؟

 او در چه زمینه ای تخصص بیشتری دارد: افسردگی؟ بیش فعالی؟ فوبیا )هراس(؟ -

 های درمانی او موثرند؟کند؟ آیا شیوهعمدتا از چه شیوه درمانی استفاده می -

 کند؟او احتماال برای کسی مانند من چند جلسه درمانی را پیشنهاد می -

 کند؟ای را قبول میچه نو  بیمه -

 

 دهد؟آیا درمان جواب می

پزشک خود در میان بگذارید. دستیابی به کنید، اهداف خود را آشکارا با روانوقتی درمان را شالرو  می

تان تصمیم بگیرید که با پزشالکبر باشالد. شالما باید با همکاری روانبرخی از اهداف ممکن اسالت زمان

 توانید به نتایج مطلوز دست پیدا کنید.تر میرعایت چه نکاتی زود

شان مشکل دارند. اگر شما جزو چنین بیمارانی هایشان یا پرسیدن سؤالبعضی بیماران با طر  مشکل

 بین شدن به طندگی و امیدوار شدنهستید، باید تمرین کنید تا بر این حس خجالت غلبه کنید. خوش

 آیند.ها به حساز میهبود این قبیل بیماریهای مثبتی از روند ببه اینده، نشانه
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 فصل چهارم: مقیاس استرس دانشجو

 

حوادث هولمز و ریح که برای افرادی در سالالنین  آزمونمقیاس اسالالترس دانشالالجو، اقتباسالالی اسالالت از 

، به هر آزمونسالالنجد. در این دانشالالگاه طراحی شالالده و سالالطح اسالالترس و عواقب زیانبار اسالالترس را می

شود که بیانگر میزان سازگاری فرد با تغییرات زندگی است. در برخی مشخصی داده میرویدادی امتیاز 

های حاد امتیاز مطالعات، با اسالالتفاده از مقیاسالالی مشالالابه، معلوم شالالده اسالالت که افراد مبتال به بیماری

 کآورند. برای تعیین میزان استرس خود در فهرست زیر، امتیاز هریبه دست می آزمونباالتری در این 

اید، درنظر بگیرید و در نهایت، حاصالالالل جمع مالاه گالذشالالالته تجربه کرده 53از رویالدادهالایی کاله در 

 تان را محاسبه کنید.امتیازهای

 

 امتیاز  544 . مرگ یکی از اعضای خانواده 5

 امتیاز  32 . مرگ یک دوست صمیمی3

 امتیاز  41 . جدایی والدین2

 امتیاز  42 . زندان4

 امتیاز  42 حت شدید. بیماری یا جرا1

 امتیاز  10 . ازدواو4

 امتیاز  14 . اخراو شدن از کار3

 امتیاز  43 . مردود شدن در یک امتحان مهم0

 امتیاز  41 . بیماری یکی از اعضای خانواده8

 امتیاز  41 . بارداری54

 امتیاز  44 . مشکالت جنسی55

 امتیاز  44 . مشاجره شدید با یک دوست صمیمی53

 امتیاز  28 . تغییر در اوضا  اقتصادی52

 امتیاز  28 . تغییر رشته دانشگاهی54

 امتیاز  28 . ناسازگاری با والدین51

 امتیاز  23 . ازدواو مجدد54

 امتیاز  23 . افزایش حجم کاری در دانشگاه53
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 امتیاز  24 . دستاورد شخصی قابل توجه50

 امتیاز  24 اه. شرو  نخستین ترم تحصیلی در دانشگ58

 امتیاز  25 . تغییر شرایط زندگی34

 امتیاز  24 . مشاجره شدید با استاد35

 امتیاز  38 تر از حد انتظارهای پایین. کسب نمره33

 امتیاز  38 های خواز . تغییر عادت32

 امتیاز  38 های اجتماعی . تغییر فعالیت34

 امتیاز  30 های غذایی . تغییر عادت31

 امتیاز  34 . نقص فنی اتومبیل34

 امتیاز  34 . تغییر در تعداد افراد خانوار 33

 امتیاز  31 . تعداد زیاد غیبت در کالس درس 30

 امتیاز  34 . تغییر دانشکده یا دانشگاه 38

 امتیاز  32 . حذف بیش از یک واحد درسی 24

 امتیاز  34 . تخلف جزیی در رانندگی 25

 الالالالالالال استرس :  حاصل جمع امتیاز

 

 

 آزمونتفسیر 

یا بیشتر شده، معنایش این است که سالمت شما به شدت در معرض خطر است.  244اگر امتیاز شالما 

تان به خطر بیفتد، پنجاه سال آینده سالمت 3است، احتمال اینکه طی  244تا  514اگر امتیازتان بین 

 احتمال به یک سوم کاهش خواهد یافت. است، این 514پنجاه است و اگر امتیازتان کمتر از 
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 یک برنامه عملیاتی برای مدیریت استرس

 

 :تان را بازبینی کنید و اگر برایتان مقدور هایتعهدها و برنامه برای حفظ تعااد  تال  کنید

 تان بکاهید.هایاست، از حجم برنامه

 :سعی کنید اطالعات  شالوید،وقتی با تغییر یا چالش جدیدی مواجه می اطالعات کسب کنید

 تان از بین برود.های مبهمدرست و دقیقی در آن زمینه به دست آورید تا ترس

 :ا تواند راهکارهیک دوست یا یک روانشناس می با کسی که به او اعتماد دارید، حرف بزنید

 و پیشنهادهای ارزشمندی به شما ارا ه کند.

 :دهد، هایتان به شما فرصت ورزش کردن نمیحتی اگر وقت کافی ندارید یا برنامه ورز  کنید

روی، شنا، دقیقه را به پیاده 24تا  34ای چند بار و هر بار نظر کنید. هفتهنباید از ورزش صرف

 سواری، آهسته دویدن یا تمرین در باشگاه اختصا  دهید.دوچرخه

 :یریه تن به امور خها برای مقابله با استرس، پرداخیکی از مؤثرترین راه به دیگران کمک کنید

 کند. امتحان کنید!و کارهای مثبت است. کمک به دیگرانع استرس شما را کم می

 :تواند شالالما را از عوامل وقت گذاشالالتن برای عالیق شالالخصالالی می خودتان را ساارگرک کنید

 تان کند.زای زندگی دور کند و مثل یک آرامبخش، آراماسترس

 مهم نیسالالت چه روشالالی را انتخاز  یرید:نوعی از تن آسااودگی )ریلکساایشاان( را فرا بگ

رار توانید به طور مرتب تمرین و تککنید؛ یوگا، مدیتیشن، تمرکز یا هر تکنیک دیگری را میمی

 کنید.

 :از روش زیر برای تنفس عمیق استفاده کنید: در یک مکان مناسب  تمرین نفس عمیق کنید

 رها کنید. از بینی نفس بکشید و مثل صندلی یا تخت قرار بگیرید و عضالت بدن خود را شل و

ثانیه نفس خود را نگه دارید.  4شالالالماره( هوا را به ریه خود بکشالالالید. به مدت  2یا 4ثانیه  2تا 

بار در یک نوبت انجام  54الی  1ثانیه هوا را از دهان خود خارو کنید. این عمل را  4سالالپس تا 

 فس عمیق را انجام دهید.توانید تمرین تنشوید میبدهید. هربار که دچار استرس می
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 تر شدن آمادگی دارید؟فصل پنجم: آیا برای فعال

 

 بدهید.« خیر»یا « بله»های زیر را به دقت بخوانید و به هر پرسش، پاسخ پرسش

نالامه حاضالالالر، منظور از فعالیت فیزیکی یا ورزش، ذکر این نکتاله نیز ضالالالرورت دارد کاله در پرسالالالش

ریع، نرم دویدن، دوچرخه سالواری، شالنا و اموری از این قبیل است که روی سالهایی مانند پیادهفعالیت

 شود.موجب افزایش تحرک می
 

 خیر بله  دهم.. به طور معمول فعالیت فیزیکی انجام می5

ماه آینده، فعالیت فیزیکی بیشالالالتری انجام دهم )فعالیت  4. قصالالالد دارم در 3

روز در هفته(  1داقل دقیقه یا بیشتر )ح24فیزیکی باید منظم باشالد و روزی 

دقیقه پیوسته در یک  24توانید طول بکشد. البته انتخاز با شماست. شما می

 روی بپردازید.(دقیقه به پیاده 54بار و هر بار  2روی کنید یا روزی روز پیاده

 خیر بله 

 خیر بله  پردازیم.. من اخیرا به فعالیت فیزیکی می2

 خیر بله  ام.یکی منظمی داشتهماه گذشته فعالیت فیز 4. من در 4

 

 الگوریتم امتیازبندی

 هاپرسش 

5 3 2 4 

   خیر خیر پیش قصد 

   بله خیر قصد

  خیر  بله آمادگی

 خیر بله  بله عمل

 بله بله  بله دوام عمل 

 

 یک برنامه عملیاتی برای تناسب اندام

توانید راهکارهای . پس از این مرحله میشالالودبرنامه تناسالالب اندام از مرحله آمادگی انگیزشالالی آغاز می

رفتاری خاصی را که در حال حاضر برای شما کاربرد دارند، به کار بگیرید. با پیشرفت مرحله به مرحله، 

تواند های زیر میتوانید رویکرد خود را نیز تغییر دهید. برای دسالالتیابی به این هدف، رعایت توصالالیهمی

 مفید باشد:
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 اید و به فکرش هم نیستید(ای که هنوز فعالیت را شرو  نکردهه)مرحل مرحله پیش قصد

 وخو، کاهش استرس، پیشگیری از به ورزش به عنوان فرصتی برای ارتقای سالمت )بهبود خلق

 عروقی( فکر کنید. –های قلبی پوکی استخوان و بیماری

 که حتی کند، درنظر بگیرید، هدفی تان نمییالک هالدف کوچک و منطقی را که هیچ خسالالالته

 تان را هم درنیاورد، مثال مطالعه درباره فواید ورزش.عرق

 تان را تان را لیست کنید؛ مثال شاید نگران باشید که ورزش، وقت مطالعهموانع فعالیت فیزیکی

ند؛ گیر نباشالالای فکر کنید که اصالالال وقتهای سالالادهتوانید به فعالیتبگیرد. در این صالالورت، می

سالالتن موقع مکالمه تلفنی، انجام حرکات کشالالشالالی هنگام تماشالالای مثال ایسالالتادن به جای نشالال

 تلویزیون، راه رفتن در سالن یا استفاده از پله به جای آسانسور.

 تان )مواردی مانند کمبود بودجه( را لیسالالت کنید و راه حلی برای هریک بیابید؛ هایمحدودیت

ی دولتی اسالالالتفاده کنید. مثال شالالالاید بتوانید از تخفیف ویژه برای اسالالالتفاده از مراکز ورزشالالال

ا تان بپیشالنهادهای ویژه را در نظر داشالته باشالید؛ مثال اسالتفاده از استخر باشگاه حوالی محله

 تان ندارد.تان که احتماال هیچ خرجی برایحضور در تیم فوتبال محله

 

 کنید(اید ولی دارید به آن فکر میای که هنوز فعالیت را شرو  نکرده)مرحله مرحله قصد

 اید، به خاطر بیاورید؛ مثال بردههای ورزشالالالی خاصالالالی که در گذشالالالته از آنها لذت میعالیتف

دوچرخه سالواری یا کوهنوردی. شاید بتوانید با دوچرخه  سرکارتان بروید یا برای تعطیلی آخر 

 تان، یک برنامه کوهنوردی ترتیب بدهید.هفته

 رار دهید، مشخص کنید؛ مثال شاید بتوانید در تان قتوانید در برنامه روزانههایی را که میفعالیت

ازی های بدنستان برای فوتبال سالنی ملحق شوید یا در کالسروزهای تعطیل به گروه دوستان

 نام کنید.ثبت

 خواهید مانند او شالالالوید، تمرکز کنید. به موفقیت خودتان فکر کنید و روی شالالالخصالالالی که می

تان )مثال عکسی از یک مجله ناسالب و دلخواهخواهید چگونه شالوید؟ یک عکس از اندام متمی

 تان باشد، نصب کنید.ورزشی( انتخاز کنید و جایی که همیشه جلوی چشم

  احتمال دستیابی خودتان به هدف « دهیشکل»به خودتان پاداش بدهید. با استفاده از تکنیک

های تنجام فعالیرا بیشتر کنید. ممکن است برای خودتان پاداشی درنظر بگیرید که شما را به ا

 34تان را منوط به انجام توانید پاداشای تشالالویق کند. بعد از یک هفته، میدقیقه 51فیزیکی 

تان را کم تعداد روزها و سالالالاعات ورزشتوانید کمدقیقاله ورزش کنیالد و باله همین ترتیب، می

 افزایش دهید.
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 تان برایتان شود، انگیزههیک همراه پیدا کنید. اگر یک دوسالت یا یکی از اعضای خانواده همرا 

توانید در یک کالس ورزشالالالی )مثال کالس آموزش یک یالابد. میفعالالیالت فیزیکی افزایش می

 ورزش رزمی( ثبت نام کنید یا به یک تیم ورزشی محلی بپیوندید.

 

 (ایدتان را به حد مطلوز نرساندهاید ولی هنوز فعالیتای که فعالیت را شرو  کردهمرحله) مرحله آمادگی

 ت، بینید هوا بارانی یا برفی استان میروی روزانهتان را شناسایی کنید اگر در پیادهموانع فعالیت

توانید در خانه انجام دهید، تهیه کنیدو مثال باال های جایگزین را که میفهرسالالالتی از فعالالیت

 ها یا همراه شدن با ورزش صبحگاهی تلویزیون.رفتن از پله

 دقیقه  51تا  54تواند تان را مشالالخص کنید. مثال هدف روزانه شالالما میتگیاهداف روزانه و هف

 تان انتخاز فعالیت جدیدی مانند آرام دویدن یا حضور در کالس ایروبیک.ورزش باشد و هدف هفتگی

  روی صبحگاهی، دقیقه پیاده 51تا  54بخش روز پخش کنید؛ مثال  2فعالیت فیزیکی خود را در

 دقیقه هم در پایان روز. 51تا  54روی در ظهر و هدقیقه پیاد 51تا  54

 توانید از یک تقویم ماهانه برای نگهداری تعداد های خودتان را یادداشالالالت کنید. میپیشالالالرفت

توانید جز یات تان اسالالتفاده کنید. حتی میهایاید و بازه زمانی ورزشروزهایی که ورزش کرده

، ایدهایی را که در یک روز انجام دادهوا  تمرینتالان ثبالت کنید؛ مثال انبیشالالالتری را در تقویم

 تان، مدت زمان هر تمرین و... .شدت فعالیت

 

تان اید ولی هنوز زمان فعالیتمطلوز رساندهرا به حد  )مراحلی که فعالیت مراحل عمل و دواک عمل

 ماه نرسیده( 4به 

 اگر تعطیالت، مانع است؛تان را مختل کند، شناسایی کنیدعواملی که ممکن است نظم برنامه . 

 تان را بیشتر در فضای باز باشید و به فعالیت بپردازید.سعی کنید تعطیالت

 تان پافشالالاری کنید. شالالاید فکر کنید که وقت اضالالافی برای ورزش ی تناسالالب اندامروی برنامه

 ای در طی یک روز می تواند هم برای حفظ تناسالالالبدقیقه 54روی در چند بازه ندارید. پیاده

 تان بینجامد.تان مفید باشد، هم به کاهش استرساندام

 تان تنو  بدهد. مسالالیرهای از پرخوابی بپرهیزید. دنبال راهکارهایی باشالالید که به فعالیت روزانه

 روی انتخاز کنید و دسوتان مختلفی را برای همراهی با خودتان دعوت کنید.مختلفی را برای پیاده

 های تان در انجام فعالیتدرنظر بگیریالد. وقتی به اهداف اولیهای برای خودتالان اهالداف ثالانویاله

تان را به فواید ثانویه ورزش معطوف کنیدو مثال به فکر کاهش وزن برای فیزیکی رسیدید، نگاه

 تان باشید.ایجاد تغییری سالم و مثبت در زندگی
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 تان سالم است؟فصل ششم: آیا رژیم غذایی

 

 شود:است و در هر بخش، یک خودآزمایی ساده ارا ه می مشتمل بر چهار بخش آزموناین 

 دارد؟ 5تان تنو  و تعادلبخش اول: آیا رژیم غذایی 

 خورید؟بخش دوم: آیا سبزی، میوه و حبوبات کافی می 

 تان باالست؟بخش سوم: آیا مصرف چربی 

 تان باالست؟بخش چهارم: آیا مصرف نمک 

 تان دریافت کنید.رنامه عملیاتی برای بهبود تغذیهتوانید یک بپس از این چهار خودآزمایی می

 

 تان تنوع و تعاد  دارد؟بخش او : آیا رژیم غذایی

اش )مثال نصالالالف خورید، ثبت کنید و مقدار تقریبیها میوعدهها و میانیک هفته، هر غذایی در وعده

 استکان، یک عدد بزرگ یا قوطی کبریت و...( را هم یادداشت کنید.

 

 هجمع شنبه5 شنبه4 شنبه3 شنبه2 نبهش1 شنبه 

         نان و غالت

        سبزیجات

        هامیوه

        شیر، ماست، پنیر

        گوشت، مرغ، حبوبات، تخم مرغ، آجیل

        چربی، روغن، شیرینی

 

  

                                                 
 هبرای اینکه با تنو  و تعادل در رژیم غذایی خودتان آشالنا شوید به کتابچه هرم غذایی و رهنمودهای غذایی ایران که توسط دفتر بهبود تغذی.  5

 اجعه کنید:جامعه تهیه و چاپ شده است و یا به وز سایت آموزش همگانی تغذیه به آدرس زیر مربوط به دفتر بهبود تغذیه جامعه مر
http://nut.behdasht.gov.ir 
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 خورید؟بخش دوک: آیا سبزی، میوه و حبوبات کافی می

 

 چند وقت به چند وقت
 به ندرت

 هرگز

 ایهفته

 یک دوبار

 ایهفته

 بار 5تا  3

 تقریبا  

 هر روز

     وعده سبزی  2حداقل روزی 

زمینع ذرت یا ای شامل: سیبسالبزیجات نشالالاسالالته

های سبز تیره یا زرد سیر )کلم نخود فرنگی و سبزی

 بروکلی، کلم پیچ، اسفناو، هویج، کدو(

    

     وعده میوه 3حداقل روزی 

ت، فروهای طبیعی )پرتقال، گریپیوهمرکبات و آبم

 نارنگی(

    

     میوه کامل با پوست یا دانه )توت، سیب، گالبی( 

وعده از گروه نان و غالت مثل نان،  4حداقل روزی 

 برنج، ماکارونی، پاستا

    

 

مرور و  توانید برایاسالالالت. از این جدول می« تقریباً هر روز»بهترین پاسالالالخ برای هر یک از موارد باال 

 تان استفاده کنید.اصال  کلی برنامه غذایی
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 تان باالست؟بخش سوک: آیا مصرف چربی

 

 چند وقت به چند وقت
 به ندرت

 هرگز

 ایهفته

 یک دوبار

 ایهفته

 بار 5تا  3

 تقریبا  

 هر روز

غذاهای چرز، سالالرط شالالده یا مخلوط شالالده با آرد 

 سوخاری

    

سیس یا های چرز و فرآوری شالده مثل سوگوشالت

 استیک

    

     شیر، پنیر پرچرز، بستنی 

     دونات، شیرینی، کیک مغزدار

     گوشت چرزای و آزسس خامه

     سس ساالد مثل مایونیز

     کره یا مارگارین

های گازدار، آز لیموهای شیرین حاوی قند نوشالابه

 افزوده

    

 

ی غذایی شما چیزی از ماهی یک دوبار بخورید. اگر برنامه آل، نباید غذاهای باال را بیشتردر حالت ایده

 تان بیش از حد طبیعی است.دهد، یعنی چربی مصرفیبیشتر از این مقادیر را نشان می
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 بخش چهارک: ایا مصرف نمک تان باالست؟

 

 چند وقت به چند وقت
 به ندرت

 هرگز

 ایهفته

 یک دوبار

 ایهفته

 بار 5تا  3

 تقریبا  

 هر روز

     وشت فرآوری شده مثل ژامبون سویس، کالباسگ

     سبزیجات کنسروی یا منجمد

     غذاهای منجمد مثل سوپ آماده و کنسرو

آجیل شالالور، ذرت بوداده، چوز شالالور، پاپ کورن یا 

 چیپس

    

     های آمادهجات و سسادویه

     پنیر فرآوری شده

     استفاده از نمکدان

 

های باال را بیشالالتر از ماهی یکی دو بار بخورید. اگر برنامه غذایی شالالما ، نباید خوراکیآلدر حالت ایده

تان باالسالت و در معرض خطر فشار دهد، یعنی سالدیم دریافتیچیزی بیش از این مقادیر را نشالان می

 خون هستید.

 

 یک برنامه عملیاتی برای بهبود تغذیه

  ز چرنمک، پنیر کمتوانید نان کمبحانه میدر وعده ص وعده میوه و سبزی بخورید: 5روزی

میوه طبیعی خانگی همراه با کشالالالمش یا قطعات میوه یا گردو بخورید. برای نمالک و آزو کم

ی غذایی مصالالرف کنید یا مقدار توانید سالالوپ سالالبزیجات یا سالالاالد به همراه یک وعدهناهار می

ثل ساندویچ نان و پنیر، نان و اید مزیادی سالبزیجات در سالاندویچ خود که در منزل تهیه کرده

مرو، کوکوی سالیب زمینی یا سالبزی و کتلت بگذارید. برای شام هم بهتر است سبزیجات تخم

 فرنگی یا هویج( سالالالبز رنالگ )مثالل کالاهو یالا اسالالالفنالاو( و سالالالبزیجالات قرمز یالا نارنجی )مثل گوجه

 میل کنید.
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 های از نالان :دار و حاوی فیبر غذایی بیشااتر اسااتفاده کنیداز مواد غاذایی ساابوس

 5 دار، ماکارونی غنی شده با فیبر و حبوبات در برنامه غذایی روزانه بیشتر استفاده کنید.سبوس

 :بهترین گزینه ها عبارتند از شیر،  در هر وعده غذایی مواد سرشار از کلسیم مصرف کنید

 چرز، کشک، ماست کم چرز، کلم بروکلی، خشکبار  اسفناو، بادام یا کنجد.پنیر کم

 :مصرف گوشت قرمز را به یکبار در هفته کاهش دهید. کمتر گوشت قرمز بخورید 

 داگ، غذای سرط شده و برشته شده ور سالوسیس و کالباس، هاتفست فود چرب نخورید: د

 در روغن، پیتزا، سیب زمینی سرط کرده را خط بکشید.

 :غذایی را که در هر خرید، برچسالالالب آن را بخوانید و وقتی غالذای آماده می اندازه نگه دارید

 گرم چربی دارد، انتخاز نکنید. 2اش بیش از کالری 544

 :اندازه گوشالت در وعده باید حداکثر یک کف دست بدون انگشت )از  هرچه کوچک تر، بهتر

 مچ تا ابتدای اتصال انگشتان( باشد.

 ه ببودن لزوماً « فاقد کلسالالترول»به خاطر داشالالته باشالالید که  ها را دقیق بخوانید:برچسااب

معنای فاقد چربی بودن نیسالالت. از خرید محصالالوالتی که حاوی ترانس، روغن اشالالبا  یا روغن 

 هیدروژنه )جامد( هستند، پرهیز کنید.

 به جای خرید محصالالالوالت لبنی پرچرز، انوا   چرب عادت کنید:به محصااوالت لبنی کم

دون چربی و چرز یا بچرز را انتخاز کنید؛ شالیر کم چرز، خامه بدون چربی و ماست کمکم

 پنیر کم چرز.

  :ها و سالالبزیجاتی را انتخاز کنید که تازه میوهبه رنگ میوه  و ساابزی توجه کنید

تری دارند. یک هویج تازه و نارنجی، بتاکاروتن بیشالالالتری در مقایسالالاله با یک ترند و رنگ  تیره

ن وشهای رهای سالبز تیره کاهو ویتامین بیشالتری نسالالبت به برگهویج رنگ پریده دارد. برگ

 های کهنههای تازه نیز ویتامین بیشالالتری در مقایسالاله با سالالیب زمینیزمینیکاهو دارد. سالالیب

 دارند.

                                                 
برای کسالب اطالعات بیشالتر به کتابچه رهنمودهای غذایی ایران که توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه تهیه و چاپ شده است و یا به وز سایت .  5

 آموزش همگانی تغذیه به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://nut.behdash.gov.ir 
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 : آیا برای کاهش وزن آمادگی دارید؟هفتمفصل 

 

همانطور که در فصالالل اول بیان شالالد، تغییر رفتار، امری تدریجی و مرحله به مرحله اسالالت. این امر در 

خواهید وزن کم کنید  باید بدانید که قدم اول، آمادگی گر میکند. امورد کاهش وزن نیز صالالالدق می

برای تغییر رفتار اسالت. اگر در مرحله پیش قصالد باشالید، معنایش این اسالت که شما هنوز خودتان را 

ود، تان نشتان دیگر اندازههایدانید، حتی اگر دیگران شالما را چاق بدانند. اگر بعضی از لباسچاق نمی

من در این »گویید: کنید و میتان نگاه میدانید یا مثال به اطرافرا مقصالالالر میاحتماال خشالالکشالالویی 

تان احساس درماندگی کنید ی اضافه وزنشاید گاهی ناخودآگاه درباره«. تر نیسالتمکالس از بقیه چاق

 کنید.دهید یا انکارش میولی احتماال به آن اهمیتی نمی

تان ید ولی دنبال تغییر هم نیستید. شاید پزشک یا مربیکندر مرحله قصالد، شالما واقعیت را قبول می

اف تان را صتان بگوید. آن وقت، اگر به خودتان در آینه نگاه کنید، شاید شکمچیزی درباره اضالافه وزن

 «.ام بکنمدیگر باید فکری به حال وزن»کنید و بگویید: 

شالالوید. ممکن اسالالت کفش ورزشی می کم با انجام کارهای کوچکی، آماده تغییرآمادگی، کم در مرحله

ای هم در رفتارتان هایی درباره انوا  رژیم غذایی بگردید. شالالالاید تغییرات سالالالادهبخرید یا دنبال کتاز

 ایجاد کنید؛ مثال تغییری در حد خوردن میوه به جای شیرینی در یک وعده عصرانه.

پردازید؛ مثال در تمام امالا در مرحلاله عمالل، شالالالمالا آگالاهالاناله باله اجرای راهکالارهای کاهش وزن می

کنید و کنید، از یک رژیم غذایی مشالالخص پیروی میتان میوه را جایگزین شالالیرینی میهایعصالالرانه

دوید یا با تان هسالالالت، روزی نیم سالالالاعت روی تردمیل میهای دریافتیتالان باله میزان کالالریحواس

وزن و ارتقای سالالالالمت قدم اید و در مسالالالیر کاهش ، انگیزه پیدا کردهزنیدی ثابت رکاز میدوچرخه

 دارید.برمی

کنید. در این اید، تثبیت و تقویت میدر مرحلاله دوام عمالل، تغییراتی را کاله در رفتالارتالان ایجاد کرده

تان رسیده باشید، چه اید؛ چه به کاهش وزن مطلوزمرحله، در واقع، شما به پیشرفت مهمی نا ل شده

 نرسیده باشید.

 ای هستید؟مه، با خودتان صالادق باشید و ببینید االن دقیقا در چه مرحلهحاال پس از خواندن این مقد

 های زیر را بخوانید و ببنید کدام یک با شرایط کنونی شما سازگارتر است.جمله
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 مرحله پیش قصد  کنم.ام فکر نمی. هرگز به وزن5

  مرحله قصد کنم برایم تنگ شده.پوشم، حس میها وقتی شلوار می. تازگی3

 مرحله آمادگی  خواهم یک رژیم غذایی مناسب برای خودم تنظیم کنم.. می2

 مرحله عمل  خواهم ورزش را هم شرو  کنم.ام و می. سه هفته است رژیم گرفته4

 مرحله دوام عمل  کنم.ام و ورزش می. شش ماه است رژیم گرفته1

 

 

 یک برنامه عملیاتی برای کاهش وزن

تان تان به نتیجه دلخواهآیند تا با تغییر رفتارهایله به مرحله، به کمک شالالالما میراهکارهای زیر، مرح

 برسید.

 

 اید و به فکرش هم نیستید()وقتی هنوز وارد عمل نشده مرحله پیش قصد

 :تان را هم درنیاورد، مشغول کاری شوید که حتی عرق هدفی ساده و معقو  در نظر بگیرید

 تان را خشک کنید، بههایخواهید مسواک بزنید یا مووقتی میمثال ایستادن به جای نشستن. 

 جای نشستن، بابستید.

 وقتی  ای را چه جایی، چه زمانی و چرا می خورید، توجه کنید:باه اینکاه چه خوراکی

 خورید، یادداشت بردارید.خورید یا وقتی گرسنه نیستید و غذا میاید و غذا میگرسنه

 ترسالالید مثال اگر می یت فیزیکی داشاته باشید، لیست کنید:گذارند فعالموانعی که نمی

فعالیتی را که با نیم ساعت زودتر  2ورزش و فعالیت، وقت زیادی را از شالما بگیرد، بد نیسالت 

 توانید انجام دهید، بنویسید.بیدار شدن می

 

 (کنیداید ولی به آن فکر می)وقتی هنوز وارد عمل نشده مرحله قصد

 نی؟ از اسکیت؟ تنیس؟ قایقرا بخش بوده:تان لذتکر کنید که قبال برایهایی فبه فعالیت

 تان بخواهید شما را با افرادی که عالیق مشابهی دارند، آشنا کنند.دوستان

 تان هایعادت کنید که در پایان غذا آز بنوشید و در صورت امکان دندان :بیشتر آب بنوشید



 

 51 راهنمای سفیران سالمت

  

تان برود و بدانید که دیگر نباید به غذا د از دهانایرا مسالالالواک بزنیالد تا طعم غذایی که خورده

 خوردن ادامه دهید.

 ا ظهر اگر صبح ت تان بگنجانید، بنویسااید:توانید در برنامه روزانههایی را که میفعالیت

 توانید بعد از ظهرها به یک کالس بدنسازی یا ایروبیک بروید.مشغول درس یا کارید، می

 :ک اش بشوید )مثال از یخواهید شبیهز یک اندام متناسب که میتصویری ا الگو داشته باشید

تان زیاد بیفتد، نصالالب کنید تا مشالالوقی برای مجله تبلیغاتی( انتخاز کنید و جایی که چشالالم

 تان باشد.کاهش وزن

 

 اید، اما نه در حد مطلوز()وقتی وارد عمل شده مرحله آمادگی

 تان را محاسبه جمع کالری های مصرفی ای می خوریدع جایی یادداشت کنید:هر خوراکی

 و ثبت کنید. این را هم بنویسید که چه حسی موقع غذا خوردن دارید.

 دقیقه  51تا  54هدف روزانه شالالما شالالاید با  تان را مشااخک کنید:اهداف روزانه و هفتگی

دقیقه افزایش یابد. هدف هفتگی شالالما شاید  1ورزش شالرو  شالود و پس از هر هفته به مدت 

 درباره یک فعالیت جدید )مثال شنا( باشد.تحقیق 

 از یک تقویم ماهانه برای پیگیری تعداد روزهایی که ورزش  تان را ثبت کنید:هایپیشرفت

تان ثبت کنید؛ مثال نو  توانید جز یات بیشالالالتری را در تقویمایالد، اسالالالتفالاده کنیالد. میکرده

 تمرین و ... دهید، شدت و طول مدت هر هایی که هر روز انجام میتمرین

 

تان اید ولی هنوز شش ماه از شرو  فعالیت)وقتی وارد عمل شالدیه مرحله عمل و مرحله دواک عمل

 نگذشته(

 :هایی مثل سالبزیجات بخارپز، میوه تاز، از خوراکی بروید سراغ غذاهای متنوع و کم کالری

ت ای، شکالمیوهفرنگی، گل کلم، ساقه کرفس(، بستنی سالبزی تازه )خیار، کاهو، هویج، گوجه

 داو )با شیر بدون چربی( استفاده کنید.

 یاده ای برای پهای تازه فکر کنید. مسیر تازهبه ایده تان یکنواخت شود:هاینگذارید برنامه
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ای همراه شالالوید. تمرین با دمبل و دسالالتگاه را به نوبت انجام روی پیدا کنید. با دوسالالتان تازه

 دهید.

 مثال اسالکی روی برف، قایقرانی، صخره  ریحی تازه باشید:های ورزشای و تفدنبا  مهارت

کشد تا با آید. معموالً ساله تا شالش هفته طول مینوردی و... البته مهارت فوری به دسالت نمی

 فعالیت جدیدی آشنا شوید و با آن احساس راحتی کنید.

 

نند، باید دست پیدا کانتظار پیشالرفت فوری نداشالته باشالید. بیشتر افراد برای اینکه به تغییری دایمی 

داشته باشید، چه پسرفت، همیشه به یاد داشته باشید که تغییر  بارها به بازیابی بپردازند. چه پیشالرفت

 افتد.مثل سفر است؛ یعنی گام به گامع روز به روز و مرحله به مرحله اتفاق می
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 فصل هشتم: چقدر در روابط عاطفی خود توانمندید؟

 

 کندزیر به شما کمک می آزمونتواند سطح روابط یک زوو را ارتقا دهد. قانه میارتباط عاطفی و عاشال

ای که کامالً با آن ترین رابطه تان را ارزیابی کنید. پاسالالخ هر جملهمیزان عشالالق و احترام در صالالمیمی

 د ازتوانیمی«. خیر»اید، ای که با آن کامالً یا نسالالبتاً مخالفاسالالت و پاسالالخ هر جمله« بله»اید، موافق

هایش شرکت کند. در این صورت، بهتر است از او بخواهید پاسخ آزمونهمسالرتان هم بخواهید در این 

 تان را با هم مقایسه کنید.هایی جداگانه بنویسید و سپس پاسخرا در برگه
 

 خیر بله شود.. همسرم نظم را ]در مسایل مختلف[ جویا می5

 خیر بله دهد. . همسرم به احساسات من اهمیت می3

 خیر بله دهد.. به ندرت احساس نادیده گرفته شدن به من دست می2

 خیر بله کنیم.. ما زیاد به یکدیگر ابراز عالقه و همیدگر را نوازش می4

 خیر بله دهیم.های همدیگر خوز گوش می. ما به حرف1

 خیر بله گذاریم.. ما به عقاید همدیگر احترام می4

 خیر بله فاداریم.. ما به همدیگر و3

 خیر بله کنم همسرم حامی من است.. حس می0

 خیر بله دهد.هایم اهمیت می. همسرم به حرف8

 خیر بله مان مهم است.های مشترکگیری. نظر من در تصمیم54

 خیر بله . رابطه ما سرشار از عشق است.55

 خیر بله . از صمیم قلب به یکدیگر عالقه داریم.53

 خیر بله وست دارم وقتم را با او بگذرانم.. من د52

 خیر بله . ما دوستان بسیار خوبی برای همدیگر هستیم.54

 خیر بله توانیم همدل باشیم.. حتی در شرایط سخت زندگی، ما می51

 خیر بله دانم.. من همسرم را جذاز می54

 خیر بله داند.. همسرم من را جذاز می53

 خیر بله دهد.محبت می. همسرم به من عشق و 50

 خیر بله کنم حضور پررنگی در زندگی همسرم دارم.. حس می58

 خیر بله کند.. همسرم مرا تحسین می34
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 آزمونتفسیر 

بخشی دارید که عشق و عاطفه در های تان بیشالتر شده، یعنی رابطه لذت«خیر»های تان از «بله»اگر 

مورد اسالالت، معنایش این اسالالت که شالالما احتماال در  3از های تان کمتر « بله»آن حضالالور دارد اما اگر 

 تان از این نظر، دچار کمبود است.کنید و رابطهتان عشق و احترام کافی حس نمیرابطه

 

 یک رابطه عملیاتی برای بهبود روابط

ازدواو باید فرصالتی باشد برای تکامل، حمایت متقابل، رشد شخصی، لذت بردن و تفریح، رابطه ازدواو 

ای زیر های برای آزردن طرف مقابل یا تحت کنترل درآوردن او تبدیل شود. رعایت توصیهید به بهانهنبا

 تواند به حفظ سالمت یک رابطه کمک کند:می

 :حق دارند پذیرفته  توجه داشته باشید که در هر رابطه ای دو طرف حق و حقوقی دارند

« نه»ا به زبان آورند، بدون احساس گناه شوند، احترام ببینند، احساس راحتی کنند، نیازشان ر

 بگویند، احساسات خود را ابراز کنند، توجه کنند و توجه ببینند، اشتباه کنند و بخشیده شوند.

  به یاد داشااته باشااید که هید فردی در یک رابطه حق ندارد طرف مقابل را مجبور به

های یش کند، نوشالالالتهمثال تحقیرش کند، از خانواده یا دوسالالالتان جدا انجااک کااری کناد:

اجازه بخواند، وادارش کند که از عالیق و اهدافش دسالت بکشد یا با رفتار و اش را بیشالخصالی

 گفتارش او را آزار دهد.

 تر خواهد شد.تر و خوشروتر باشید، قطعا رابطه شما عمیقهر چه مهربان رو باشید:گشاده 

 همسر شما نیز مثل شما نیازها،  نسالبت به احسالاسات او حساس باشید: به خاطر داشته باشید

 آرزوها و رویاهایی دارد.

 :تان قدردان محبت هایش باشالالالید. بگذارید دوسالالالتان و خانواده قدردانی خود را ابراز کنید

 شان هستید و از آنها سپاسگزارید.هایبدانند شما متوجه مهربانی

 :[. آنهایی را که دوسالالت ما همه انسالالانیم ]و جایزالخطا اگر هر از گاهی بدی دیدید، نرنجید

داریالد، همالانطوری کاله هسالالالتنالد، بپالذیرید و نگذارید خطاهای گهگاهی آنها حرمت و احترام 

 تان را مخدوش کند.رابطه

 ی اگر ناراحت، ناراضالالالی یا تحت فشالالالارید، با حرف زدن دربارهتان حرف بزنید: درباره رابطه

 رتقا دهید.تان را اتان را تخلیه کنید و سطح رابطهتان، ذهنمشکل
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 فصل نهم: از سالمت جنسی برخوردارید؟

 

 های زیر را تعیین کنید:بودن جمله نادرستیا  درست

 

 )درست یا نادرست؟(اند. های جنسی مردان و زنان کامالً با هم متفاوت. هورمون5

 )درست یا نادرست؟(در وهله اول، یک مشکل روانی است.  (PMS). نشانگان پیش از قاعدگی 3

 )درست یا نادرست؟(کند. ها را کم می. ختنه، بروز برخی بیماری2

 )درست یا نادرست؟(. خودارضایی نشانه عدم بلوو عاطفی است. 4

 . )درست یا نادرست؟(. برخی با وجود آگاهی از ایدز، رابطه جنسی غیرایمن دارند1

ه یک لذت روزمره زندگی. انگیز اسالالت، نسالالالگی، رابطه زناشالالویی عمدتا یک خاطره دل 44. بعد از 4

 )درست یا نادرست؟(

 )درست یا نادرست؟(رسند. . فقط مردان به انزال می3

 )درست یا نادرست؟(وی/ ایدز حتی در طول یک رابطه جنسی هم محتمل است. آی. ابتال به اچ0

ت رس)دای از وجود مشکالت عاطفی یا زناشویی در یک رابطه است. . ناتوانی جنسالی همیشه نشانه8

 یا نادرست؟(

 

 هاپاسخ

ها در دو های جنسالالی یکسالالانی دارند، اما میزان این هورموننادرسالالت. مردان و زنان هورمون .5

 جنس، یکسان نیست.

تواند ریشه است که می نوعی اختالل اعصاز و روان (PMS)نادرست. نشانگان پیش از قاعدگی  .3

 استرس( داشته باشد. در اختالالت هورمونی یا عوامل اجتماعی و محیطی )مانند

 درست. مستندات علمی معتبری برای این مساله وجود دارد. .2

 نادرست. خودارضایی نوعی لذت جویی جنسی غیرشرعی و غیرطبیعی است. .4
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 گردد.ها و سایر مشکالت مرتبط با آنان میدرست. این امر باعث بوجود آمدن بیماری .1

 توانند رابطه جنسی داشته باشند.هم میسال،  34سال و  44نادرست. سالمندان متاهل باالی  .4

ی جی( در واژن زن نالادرسالالالت. برخی محققالان معتقالدنالد تحریک نقطه ی گرافنبرگ )نقطه .3

 تواند به خروو مایعی در هنگام ارگاسم منجر شود.می

وی / ایدز در تماس جنسی با فردی که مبتال به این بیماری است، یآدرسالت. خطر ابتال به اچ .0

 وجود دارد.

 ادرست. بسیاری از مشکالت نعوظ، علل جسمی و ارگانیک دارند.ن .8

 

 یک برنامه عملیاتی برای سالمت جنسی

تان، در مقایسه با آنچه تصور دهد که اطالعات جنسیامتیاز شالما در این خودآزمایی به شما نشان می

جنسی سالم،  یکردید، بیشالتر اسالت یا کمتر. بخش مهمی از مسالوولیت شالما برای اقدام به رابطهمی

کسالب آگاهی از مسالایل جنسالی اسالت؛ آگاهی از آناتومی دسالتگاه تناسلی، گرایش جنسی، رفتارهای 

 های جنسی و پایبندی به حریم خانواده.های محافظت از خود در برابر بیماریجنسی سالم و راه

 

 استانداردهای رفتار سالم جنسی

 شناخت بدن خود؛ 

 جستجوی اطالعات جنسی مورد نیاز؛ 

 های مناسب؛ابراز عشق و صمیمیت به شیوه 

 پرهیز از روابط استثماری و غیرصادقانه؛ 

 های آگاهانه در زمینه سبک زندگی؛انتخاز 

 افتراق بین رفتارهای جنسی سالم و ناسالم؛ 

 ها و حقوق همسر؛ابراز میل جنسی در عین احترام به ارزش 

 مت زناشویی؛جستجوی اطالعات جدید برای آگاه تر شدن در حوزه سال 

 ها برای حفظ سالمت باروری و فرزندآوری؛گذاری بین بارداریهای فاصلهاستفاده از روش 
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 جلوگیری از سوء استفاده جنسی 

 های پیش از بارداری و زایمان؛شناخت و دریافت و مراقبت 

 وی/ ایدز؛آیپرهیز از ابتال و انتقال عفونت های جنسی، مانند اچ 

 های منظم، خودازمایی پستان، ای معطوف به ارتقای سالمت؛ مانند معاینهتمرین و تکرار رفتاره

 های جنسی؛خودآزمایی بیضه و شناسایی زودهنگام بیماری

 تمرین مسوولیت پذیری برای مدیریت مسایل جنسی؛ 

 ای و اجتماعی بر افکار، احساسات، توجه به تأثیر پیام های خانوادگی، فرهنگی، مذهبی، رسالانه

 رفتارهای جنسی؛ ها وارزش

 ها در زمینه کسب اطالعات دقیق جنسی و زناشویی بر به رسالمیت شالناختن حق همه خانواده

 های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی؛اساس چارچوز

 .اجتناز از رفتارهای پیش داورانه و متعصبانه 
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 تر است؟گذاری برای شما مناسبفصل دهم: کدام روش فاصله

 

امه را به نتوانید از همسرتان نیز بخواهید این پرسشپر کنید. می« خیر»یا « بله»پرسش نامه زیر را با 

 همین شکل پر کند.

 

 خیر بله تان باالست یا بیماری قلبی عروقی دارید؟. فشار خون5

 خیر بله کشید؟. سیگار می3

 خیر بله اید؟اید یا ازدواو مجدد کرده. تازه متاهل شده2

 خیر بله نامه باردار شوید؟خواهید با بر. می4

 خیر بله . حافظه خوبی دارید؟1

 خیر بله اید؟. شما یا همسرتان، پیش از این ازدواو رابطه زناشویی داشته4

 خیر بله دهید؟. روش اسان را ترجیح می3

 خیر بله . قاعدگی سخت و دردناکی دارید؟0

ریق تماس جنسالالالی نیاز . باله مراقبالت در مقالابل بیماری های قابل انتقال از ط8

 دارید؟

 خیر بله

 خیر بله . نگران ابتال به سرطان رحم یا تخمدان هستید؟54

 خیر بله . خیلی فراموش کار هستید؟55

 خیر بله . به روش فوری نیاز دارید؟53

 خیر بله . از اینکه به اندام تناسلی خود دست بزنید، احساس بدی ندارید؟52

 خیر بله وابط زناشویی و فاصله گذاری با شما همکاری دارد؟. همسرتان در زمینه ر54

 خیر بله . از خشکی واژن رنج می برید؟51

 خیر بله بینی رابطه جنسی دارید؟های غیرقابل پیش. در جاها و زمان54

 خیر بله . به همسر خود وفادار هستید و فرزند دارید؟53

 خیر بله ؟کنید. فرزندتان را با شیر مادر تغذیه می50
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 آزمونتفسیر 

 شود:گفته باشید، موارد زیر به شما پشنهاد می« بله»برحسب اینکه به کدام یک از پرسش های باال 
 

 گفته باشند.« بله» 54و  54، 0، 1، 4های برای کسانی که به پرسش قرص ترکیبی:

 گفته باشند.« بله» 50و  54، 3، 1، 3، 5های برای کسانی که به پرسش قرص پروژسترون:

Patch :)گفته باشند.« بله» 54و  55، 0، 3، 4های برای کسانی که به پرسش )برچسب هورمونی 

گفته « بله» 54و  52،  55، 0، 3، 4های برای کسالالانی که به پرسالالش : (Nuva Ring)ی نووا حلقه

 باشند.

 گفته باشند.« هبل» 50و  54، 52، 53، 8، 4، 2، 3، 5های برای کسانی که به پرسش کاندوک:

 گفته باشند.« بله» 50و  54، 55، 3، 4، 3، 5های برای کسانی که به پرسش آمپو  سه ماهه:

گفته « بله» 50، 54، 52، 3، 5های برای کسالالانی که به پرسالالش ی رحم:دیافراگم و کالهک دهانه

 باشند.

 گفتهب اشند.« بله» 50، 53، 54، 52، 55، 3، 3، 5های برای کسانی که به پرسش یودی:آی

 گفته باشند.« بله» 50و  51، 54، 52، 53، 3، 5های برای کسانی که به پرسش کش:اسپرک

 گفته باشند.« بله» 50و  52، 53، 3، 5های برای کسانی که به پرسش اسفنج مهبلی:

 

 یک برنامه عملیاتی برای انتخاب رو  فاصله گذاری بین بارداری

، احتماال خواهید دید که بیش از یک روش برای آزمونالعه تفسالالیر نامه و مطپس از پر کردن پرسالالش

گذاری را در مراحل مختلف های فاصلهتوانید انوا  مختلفی از روششالما مناسالب اسالت. بله، شالما می

همفکری همسالالالرتان عوامل زیر را در نظر گیری بهینه باید با تان امتحان کنید. برای تصالالالمیمزندگی

 تان را انتخاز کنید:اهبگیرید و سپس روش دلخو

 :شناسی شما نقش مهمی در این میان دارد. اگر قر  روزانه یادتان باشد که وظیفه اثربخشی

فاده از کاندوم است« حاال فقط یک بار»خود را فراموش کنید یا مثال ناگهان تصالمیم بگیرید که 

 ریزی نشده را افزایش خواهید داد.نکنید، احتمال بروز بارداری برنامه
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 :اگر رابطه جنسی منظمی ندارید، استفاده از روشی مانند مصرف قر  ممکن است شما  تداوک

های جنسی را با عواقب و عوارض متعددی مواجه کند. اگر خودتان را در معرض ابتال به بیماری

دانید، اسالالتفاده از کاندوم گزینه مناسالالبی برای شالالما خواهد بود، به ها مییا انتقال این بیماری

 و  اگر با یک دیافراگم یا کالهک دهانه رحم همراه شود.خص

 :گذاری برای شما غیرقابل های فاصلهممکن است برخی از عوارض جانبی قر  عوارض جانبی

قبول باشالد، پس حتما پیش از مصالرف، نسالبت به کسالب اطالعات الزم در این خصو  اقدام 

 کنید.

 :هایی مانند ها(، به ویژه اگر به بیماریقر  گذاری )مانندهای فاصلهعوارض برخی روش ایمنی

پرفشالاری خون مبتال باشالید، زیاد خواهد بود، قبل از اسالالتفاده، حتمًا با پزشالالک خود مشورت 

 کنید.

 :های سه ماهه، برخی زنان به مدت شش ماه تا یک سال به پس از قطع مصرف آمپول باروری

د در حال حاضالالر برای شالالما اهمیتی گردند. این عارضالاله شالالایدوره منظم قاعدگی خود برنمی

 نداشته باشد ولی باید تمایل به بارداری در آینده را هم درنظر داشته باشید.

 :ای و... اگر نگران گذاری رایگان هستند، روش سنتی، روش پرهیز دورهچند روش فاصله هزینه

به فکر سالالالایر هزینه را انتخاز کنید و البته باید های بیها باشالالالید، ممکن اسالالالت روشهزینه

 پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت نیز باشید.

 کش، گذاری، مانند کاندوم و اسپرمهای فاصاللهبرخی روش های جنسی:کاهش خطر عفونت

دهند اما هیچ روشالالالی وجود ندارد که این های جنسالالالی را کاهش میاحتمالال انتقالال عفونت

 احتمال را به صفر برساند.
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 معرض خطر سرطان هستید؟فصل یازدهم: ایا شما در 

 

 بدهید:« خیر»یا « بله»های زیر پاسخ به پرسش

 

 خیر بله کنید؟. آیا از پوست خودتان در برابر اشعه فرابنفش خورشید محافظت می5

 خیر بله کنید؟. آیا از مصرف سیگار یا هر ماده دخانی دیگر پرهیز می3

تان سرطان اعضای خانوادهتان گذشالته و یکی از سالال از سالن 14. اگر بیش از 2

آپ منظمی برای عدم ابتال به این بیماری انجام روده بزرگ دارد، آیا شالالالما چک

 دهید؟می

 خیر بله

باشالالد، اسالالتفاده  Cو  A, Bهای . آیا از رژیم غذایی متعادلی که حاوی ویتامین4

 کنید؟می

 خیر بله

 خیر بله د؟دهیاسمیر می. اگر زن هستید، آیا به طور مرتب تست پاپ1

های منظمی برای اسالالت، آیا بررسالالی 14تان باالی . اگر مرد هسالالتید  و سالالن4

 دهید؟تان انجام میاطمینان از سالمت پروستات

 خیر بله

های مزمن پوسالالتی دارید، ایا معاینات منظمی . اگر سالالابقه سالالوختگی یا عفونت3

 دهید؟انجام می

 خیر بله

 خیر بله کنید؟ترش و سرشار از نیتریت پرهیز می . آیا از مصرف غذاهای دودی، شور،0

. اگر در محیط کارتان درمعرض آزیست، اشعه، کادمیوم یا سایر خطرات زیست 8

 شوید؟آپ میمحیطی هستید، آیا به طور منظم چک

 خیر بله

 خیر بله کنید؟. آیا از مصرف مشروبات الکلی خودداری می54

های فلو ورسنت شالعه دستگاه سوالریوم و المپ. آیا از قرار گرفتن در معرض ا55

 کنید؟پرهیز می

 خیر بله

ای در کنید که تودههایتان را بررسالالی می. اگر زن هسالالتید، آیا هر ماه پسالالتان53

 آنها نباشد؟

 خیر بله

 خیر بله تان، سبزیجات و فیبر کافی وجود دارد؟. آیا در رژیم غذایی52
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 خیر بله اید؟نجام دادها B. آیا واکسیناسیون هپاتیت 54

 خیر بله کنید؟. آیا هنگام آمیزش جنسی از وسایل محافظت کننده استفاده می51

 خیر بله کنید؟های خود را به طور مرتب معاینه می. اگر مرد هستید، آیا بیضه54

 خیر بله کنید؟های محافظ در برابر نور خورشید استفاده می. آیا از کرم53

 خیر بله چرز است؟تان کمغذایی . آیا رژیم50

. آیا سالالالابقه سالالالرطان در بسالالالتگان درجه یک )پدر، مادر، برادر، خواهر( خود 58

 دارید؟ 

 خیر بله

 خیر بله . آیا استفراو، سرفه یا ادرار خونی دارید؟34

 خیر بله اید؟ دلیل داشتهماه گذشته کاهش وزن بی 4. آیا در طی 35

 خیر بله م ندارید؟ . آیا فعالیت بدنی منظ33

 خیر بله . آیا وزن غیرمتناسب با قد خود دارید؟32

 

 آزمونتفسیر 

به معنای افزایش احتمال ابتال به یکی از انوا  سرطان و از « خیر»هر  50تا  5باال، از سالوال  آزموندر 

 به معنای افزایش احتمال ابتال به یکی از انوا  سرطان است.« بله»، هر 32تا  58سوال 
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 یک برنامه عملیاتی برای تشخیک زودهنگاک سرطان

 

 های ضد سرطانتوصیه موضع سرطان

ماموگرافی منظم در افرادی که سالالابقه خانوادگی سالالرطان پسالالتان دارند،   پستان

شالود. سن قطعی غربالگری منوط به نظر پزشک درباره مزایا، توصالیه می

 معایب و عواقب احتمالی روش غربالگری است. 

 های منظم زنان باشد؛ از بیست سالگی ه پستان باید بخشی از معاینهمعاین

 سال یکبار و از چهل سالگی به بعد، سالی یکبار. 2سالگی، هر تا چهل

 های خود را بشالالناسالالند تا بتوانند هر زنان باید وضالالعیت طبیعی پسالالتان

تغییری را به پزشالالک خود گزارش دهند. خودازمایی پسالالتان، یک گزینه 

 اند. ای زنانی است که تازه پا به دهه سوم زندگی خود گذاشتهتشخیصی بر

 شالالالان مثبت زنانی که بیشالالتر در معرض خطرند )مثال سالالابقه خانوادگی

است(، باید با پزشکان خود در خصو  مزایا و معایب زودهنگام غربالگری 

آرآی پستان های اضافی مانند سونوگرافی و ام)ماموگرافی( یا انجام تسالت

 نند.مشورت ک

 روده بزرگ

 و مقعد

شود مردان در افرادی که سالابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ دارند پیشنهاد می

های زیر انجام دهند. سن شرو  و توالی آزمایشو زنان غربالگری را طبق یکی از 

 غربالگری به سن فرد مبتال در خانواده بستگی دارد: 

 ایمونوشیمی مدفو  آزمایش 

 کولونوسکوپی 

سال دیگر  54سالگی، تمام مردانی که حداقل  14شالود با شالرو  پیشالنهاهد می ستاتپرو

و معاینه انگشالالالتی مقعد را انجام  (PSA)ای اسپی آزمایشامید به زندگی دارند، 

ی خانوادگی مثبت( باید این دهند. مردانی که بیشالالتر در معرض خطرند )سالالابقه

تمام مردان باید اطالعات کاملی سالالالالگی انجالام دهند. به  41هالا را از غربالالگری

درباره مزایای تشالالالخیص و درمان زودهنگام این سالالالرطان ارا ه شالالالود تا بتوانند 

غربالگری در کاهش  (PSA) آزمایشتر تصمیم بگیرند. چرا که سودمندی آگاهانه

 مرگ و میرناشی از سرطان پروستات مورد تردید است.
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سال بعد از اولین رابطه جنسی  2دود شود غربالگری حپیشنهاد می دهانه رحم: رحم

سالگی به تأخیر بیفتد. غربالگری باید  35زن آغاز شود اما این غربالگریب نباید تا 

 24انجام شالالود. از  (LB)های مبتنی بر مایع آزمایشبا تسالالت پاپ اسالالمیر یا با 

ل توانند در فواصتست طبیعی پیاپی داشته باشند، می 2سالگی به بعد، زنانی که 

ای اندی آزمایشبدهند. غربالگری سالالالرطان دهانه رحم با  آزمالایشتری والنیط

(DNA)  ویروس پالاپیلومالای انسالالالانی(HPV)  و سالالالیتولوژی مبتنی بر مایع نیز

تواند انجام شود. با این حال، پزشک ممکن است به فردی که عوامل خطرساز می

 ته باشد، پیشنهاد کندایدز یا ضعف ایمنی( داش وی/آیابتال به سالرطان )مانند اچ

 2سال به باالیی که  34که غربالگری را زودتر و بیشتر از دیگران انجام دهد. زنان 

توانند غربالگری سالالرطان دهانه رحم را اند، میپاپ اسالالمیر طبیعی متوالی داشالالته

 برداری( الزم نیست، مگرمتوقف کنند. غربالگری بعد از عمل هسیترکتومی )رحم

 عنوان درمان سرطان دهانه رحم انجام شده باشد.اینکه جراحی به 

های سرطان شالود زنان در دوره یا سالگی از خطرها و نشانهپیشالنهاهد می رحم:

ریزی یا لکه بینی غیرمنتظره را به پزشالالالک خود رحم مطلع شالالالونالد و هر خون

گزارش دهند. غربالگری سالالاالنه برای سالالرطان آندومتر با اسالالتفاده از بیوپسالالی 

ی بزرگ غیرپولیپی زنانی که در معرض خطر ابتال به سالالالرطان رودهآنالدومتر به 

 شود.سالگی، توصیه می 21ارثی هستند، با شرو  
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 های مقاربتی هستید؟فصل دوازدهم: چقدر در معرض خطر ابتالی به بیماری

 

 ند.کهای مقابتی آشنا میاین خودآزمایی، شما را با میزان خطر انتقال یا ابتالی به بیماری
 

 های مقاربتیبیماری آزمون

بر شاد. خممکن است فردی که به یک بیماری مقابتی مبتال شده، خودش از ابتال به بیماری بی .5

 )درست یا نادرست؟(

 این طبیعی است که زنان گاهی ترشحات مهبلی داشته باشند. )درست یا نادرست؟( .3

د، دیگر به آن مبتال نخواهید شد. اگر شالما یک بار به یک بیماری مقاربتی مبتال و درمان شالوی .2

 )درست یا نادرست؟(

وی )عامل بیماری ایدز( عمدتا در مایع منی، خون، ترشحات مهبل و شیر پستان آیویروس اچ .4

 وجود دارد. )درست یا نادرست؟(

 توانند به التهاز لگن منجر شوند. )درست یا نادرست؟(کالمیدیا و سوزاک می .1

 ز زن باردار به نوزادش وجود دارد. )درست یا نادرست؟(امکان انتقال عفونت جنسی ا .4

ند. یابهای مقاربتی، پس از مدتی طوالنی، خود به خود و بدون درمان بهبود میبیشالالتر بیماری .3

 )درست یا نادرست؟(

توانند به نازایی منجر شالالالوند. )درسالالالت یا های مقاربتی فورا درمان نشالالالوند، میاگر بیمالاری .0

 نادرست؟(

دهند )درسالالالت یا های مقابتی را کاهش میرداری احتمالال انتقال بیماریهالای ضالالالدبالاقر  .8

 نادرست؟(

 دهد. )درست یا نادرست؟(های مقاربتی را کاهش میکاندوم احتمال انتقال بیماری .54

شالالوید. )درسالالت یا های مقاربتی مبتال نمیاگر شالالریک جنسالالی خود را بشالالناسالالید، به بیماری .55

 نادرست؟(

 جنسی باکتریایی است. )درست یا نادرست؟( ترین عفونتکالمیدیا شایع .53

 زنانی که فعالیت جنسی دارند، باید تست ساالنه پاپ اسمیر دهند. )درست یا نادرست؟( .52
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 هاپاسخ

های مقاربتی عبارتند از: ترشالالحات غیرطبیعی، ادرار های رایج بیماریبرخی نشالالانه درساات. .5

اما توجه به این نکته ضرورت دارد دردناک، احساس درد یا خارش یا سوزش در ناحیه تناسلی. 

رند. ای نداشوند ، هیچ نشانههای مقاربتی میکه بسالیاری از زنان و مردانی که مبتال به بیماری

 اند.عالمتهای کالمیدیایی بیبه عنوان مثال، بیشتر عفونت

 

. ترشالالالحالات طبیعی مهبالل، کارکردهای متعددی دارند؛ واژن را تمیز و مرطوز نگه درساات .3

هالا جلوگیری و به افزایش مقاومت در برابر قاعدگی دسالالالتخوش ارنالد، از انتشالالالار ویروسدمی

ای از وجود یک مشکل خا  باشند. توانند نشالانهشالود، برخی از این تغییرات میتغییراتی می

کنید مشکلی دارید، بهتر است هرچه زودتر به پزشک مراجعه کنید. پزشک اگر خودتان فکر می

 های بین ترشحات طبیعی و غیرطبعی را بشناسید.د برخی از تفاوتکنبه شما کمک می

 

. ابتال به یک عفونت جنسی و گذراندن دوره درمان آن، به این معنا نیست که دیگر نادرسات .2

بدن شالما نسبت به آن بیماری مصون شده و هرگز به آن بیماری مبتال نخواهید شد، شما باید 

های الزم )مثال با استفاده از کاندوم( مانع رعایت توصیههمیشاله از خودتان محافظت کنید و با 

 ابتالی مجددتان به آن بیماری شوید.

 

وی )عامل بیماری ایدز( در اشک، بزاق و عرق آی. اگرچه مقادیر ناچیزی از ویروس اچدرسات .4

های این نواحی فاقد حجم بدن هم وجود دارد، مطالعات گسترده حاکی از آن است که ویروس

و قدرت انتقال هسالتند و فقط خون، منی، ترشحات مهبل و شیر پستان )اگر حاوی این کافی 

های تواند به انتقال این بیماری منجر شالالالود. ضالالالمنا این ویروس در تماسویروس باشالالالد( می

 غیرجنسی و متداول روزمره نیز قابل انتقال نیست.

 

جر شالالوند اما اگر شالالریک های لگنی منتوانند به عفونتهای متعددی می. ارگانیسالالمدرساات .1

های لگنی افزایش خواهد جنسالی شالما به سالوزاک یا کالمیدیا مبتال باشد، خطر انتقال عفونت



 

 69 راهنمای سفیران سالمت

  

هایی که به طور طبیعی در واژن و دهانه رحم اند که برخی از باکتریمحققالان دریافتهیالافالت. 

 توانند منجر به این قبیل مشکالت شوند.وجود دارند نیز می

 

توانند از مادر به جنین نیز منتقل شالالوند. در دوران بارداری، ای مقاربتی میه. بیماریدرساات .4

ها )مانند سالالالیفلیس( قادرند از جفت عبور کنند و به بدن جنین منتقل شالالالوند. برخی عفونت

توانند هنگام زایمان از و تبخال تناسالاللی( می Bبرخی دیگر )مانند سالالوزاک، کالمیدیا، هپاتیت 

وی )عامل بیماری ایدز( هم آیبدن نوزاد منتقل شالالالوند. اما ویروس اچ طریق کانال زایمانی به

تواند هنگام قادر اسالالالت در دوران بارداری از طریق جفت به بدن جنین منتقل شالالالود، هم می

تواند در دوران شیردهی از شیر زایمان از طریق کانال زایمان به بدن نوزاد منتقل شود، هم می

 ابد.مادر به بدن نوزاد انتقال ی

 

 های عفونتش به کلی از بین. فردی که به عفونت جنسالی مبتال شده، حتی اگر نشانهنادرست .3

های مقاربتی درمان اش را به دیگران منتقل کند. بیماریبرونالد بالاز هم ممکن اسالالالت بیماری

 توانند به نازایی منجر شوند.نشده می

 

ی رحمی به درون رحم ز طریق لولهتواند اهای فالوپ بسته باشند، تخم نمی. اگر لولهدرسات .0

ه های لگنی باشد کتواند یکی از عوارض ابتال به عفونتها میهدایت شالود. بسته شدن این لوله

 شود.های مقاربتی درمان نشده محسوز میخود یکی از عوارض بیماری

 

رای د. بهای مقاربتی جلوگیری کننتوانند از انتقال بیماریهای ضدبارداری نمی. قر نادرست .8

 ها تاثیر بیشتری دارند.ها، کاندومپیشگیری از انتقال و ابتال به این عفونت

 

های شوند که تا حدودی جلوی انتقال ویروسها از التکس ساخته می. بیشالتر کاندومدرسات .54

شالالود. زنان و های التکس توصالالیه میگیرد. به همین دلیل، اسالالتفاده از کاندومجنسالالی را می

وم اورتانی استفاده کنند. کاندهای پلیتوانند از کاندومتکس حساسیت دارند، میمردانی که به ال
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های مقاربتی موثر باشالالالد، اما این تاثیر برای زمانی تواند در کاهش احتمال ابتال  به بیماریمی

است که از کاندوم به درستی استفاده شود، ضمن اینکه این تاثیر به محدوده استفاده از کاندوم 

شود و ستی استفاده شود؛ ضمن اینکه این تاثیر به محدوده استفاده از کاندوم منحصر میبه در

مثال اگر قاعده آلت تناسالاللی از پوشالالش کاندوم بیرون مانده باشالالد، احتمال انتقال عفونت از آن 

 ناحیه به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ی که دچار عفونت . همانطور که در پاسالخ پرسالش اول گفته شالد، ممکن است فردنادرسات .55

خبر باشد. با این اوصاف، پاسخ این پرسش، کامال روشن اش بیجنسی است، خودش از بیماری

 است. نیست؟

 

 شود.ساله دیده می 58تا  51. بیشتر این موارد نیز در نوجوانان درست .53

 

هایی است . تسالت پاپ اسمیر راهی برای کشف تغییرات دهانه ی رحم و کشف سلولدرسات .52

تواند سرطان وانند منجر به سالرطان دهانه رحم شالوند. بنابراین تسالت پاپ اسالالمیر میتکه می

تواند تمام دهانه رحم را در مراحل ابتدایی شالالالناسالالالایی و درمان کند. اگرچه این تسالالالت می

های جنسالالالی را تشالالالخیص دهد، اما قادر اسالالالت برخی از آنها )مانند ویروس پاپیلومای عفونت

یروسالی که انوا  خاصی از آن در مردان و زنان به سرطان منجر انسالانی( را شالناسالایی کند؛ و

 شود.می

 

 های مقاربتییک برنامه عملیاتی برای مقابله با بیماری

 اید...اگر دچار یک بیماری مقاربتی شده

 تان خجالت نکشید. درمان بیماری به از مراجعه به مطب پزشالک یا کلینیک برای رفع مشالکل

کند و جلوی انتقال آن به دیگران را وارض بیماری پیشالالالگیری میدهد، از عشالالالما آرامش می

 گیرد.می
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 شالالالوند دقیقا به همان ترتیبی که تالان، داروهالایی را که تجویز میبعالد از تشالالالخیص بیمالاری

 تان توصیه کرده، مصرف کنید.پزشک

 ش را ااید، سپس به خود او بیماریسعی کنید این را بفهمید که بییماری را از چه کسی گرفته

 اش خبر نداشته باشد.اطال  بدهید چون این احتمال وجود دارد که او خودش هم از بیماری

 اید، موضو  را از همسرتان پنهان نکنید و حقیقت را اگر شالما دچار یک بیماری مقاربتی شالده

کند و خطرهای ماجرا را متوجه صاف و ساده به او بگویید. مطمئن باشید که او شما را درک می

 شود.می

 

 تان را به همسرتان اطالع بدهید ... بیماری

اش با همسرتان حرف آور باشالد، باز باید صالادقانه دربارهحتی اگر این اعتراف برایتان سالخت و خجالت

 بزنید، چرا که حرف نزدن ممکن است سالمت او را هم به خطر اندازد. 

 کننده باشد:تواند کمکها زیر میرعایت توصیه

 یک راه خوز برای شرو  چنین گفتگویی  نکه خیلی صمیمی شوید، حرف بزنید:قبل از ای

 «.اش حرف بزنیمچیزهایی هست که باید صادقانه درباره»تواند این باشد: می

 :با پنهان کاری برای خودتان دردسر نتراشید. صادق باشید 

 :شالالما بوده، زنید همسالالرتان عامل انتقال این بیماری به حتی اگر حدس می ساارزنش نکنید

 های طبی متمرکز شوید.فقط بر نیازتان به درمان

 :در چنین مواقعی، عصالالبانیت و زورنجی جزو  نساابت به احساااسااات او حساااس باشااید

شوند. سعی کنید در چنین مواقعی، بدون هیچ واکنش تدافعی، های شایع محسوز میواکنش

 های او را بشنوید.حرف

 :تان به شالالما اجازه و اطمینان نداده، وارد رابطه زشالالکتا .وقتی پ دنبا  درمان طبی باشااید

 جنسی نشوید.
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 شناسید؟ها را چقدر میفصل سیزدهم: عفونت
 

 کند، تیک بزنید:جلوی مواردی که در مورد شما صدق می
 

 شویم. بعد از استفاده از سرویس بهداشتی دستانم را با آز و صابون می الالالالالالالالال

 شویم. وردن دستانم را با از و صابون میقبل از غذا خ الالالالالالالالال

 کنم.ها را تمیز میقبل و بعد از استفاده از لوازم ورزشی در باشگاه، دستگیره الالالالالالالالال

ها یا سالایر وسالایل ورزشالی باشالگاه، دستانم را با از و صابون بعد از کار کردن با وزنه الالالالالالالالال

 شویم. می

 کنم. عالیم سرماخوردگی )سرفه یا عطسه( دارند، خودداری میاز تماس با افرادی که  الالالالالالالالال

در فصالول سرد سال که آنفلوانزا رواو دارد، بیشتر از همیشه دستانم را با آز و صابون  الالالالالالالالال

 شویم. می

 زنم.هایم را سر موعد میتمام واکسن الالالالالالالالال

 خورم. وعده غذای متعادل می 2هر روز حداقل  الالالالالالالالال

 خوابم.ساعت می 0تا  4هر شب  الالالالالالالالال

اده هایم استفبخش )مانند یوگا و مدیتیشن( برای کاهش استرسهای آرامشاز تکنیک الالالالالالالالال

 کنم.می

 کشم. سیگار نمی الالالالالالالالال

 نوشم. مشروبات الکلی نمی الالالالالالالالال

 کنم. ( مصرف نمیهیچ نو  دارو یا ماده مخدری )از جمله انوا  استرو ید الالالالالالالالال

 ریزم. غذایی را که بیشتر از سه روز در یخچال مانده باشد، دور می الالالالالالالالال

 شویم. ها و سبزیجات، آنها را میقبل از خوردن میوه الالالالالالالالال

 کنم. قبل از مصرف، تاریخ انقضای مواد غذایی را چک می الالالالالالالالال

 کنم. کش استفاده میی حشرهوقتی که منزل خالی است، از اسپر الالالالالالالالال

 پوشم. بلند و شلوارهای بلند میهای آستیننوردی و گشت در طبیعت، لباسهنگام کوه الالالالالالالالال

بعد از کوه نوردی و گشالت در طبیعت، بدنم را از نظر وجود نیش ساس و کنه بررسی  الالالالالالالالال

 کنم.می
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 آزمونتفسیر 

اید  جمع کنید و دنبال الگوهای رفتاری مناسالالب باشید. باال زده هایهایی که کنار جملهتعداد عالمت

کنید؟ آیا در هایتان اهمال میاید ولی در شالالسالالتن دسالالتآیا در مورد ورزش و خواز خودتان حسالالاس

های مقاربتی، جانب کنید ولی در مقابل بیماریهای گوارشالالالی از خودتان محافظت میمقالابالل عفونت

شان به آگاهی بیشتری نیاز دارید، مواردی را که در آنها ضعف دارید یا دربارهدارید؟ احتیاط را نگه نمی

 شناسایی کنید و شرو  به تمرین رفتارهای دفاعی برای کاهش آن خطرها کنید.

 

 هایک برنامه عملیاتی برای حفاظت بهتر در مقابل عفونت

تا عفونی، واکسن بسازد ولی عجال هایشاید باالخره یک روز علم پزشکی برای پیشگیری از تمام بیماری

های طبی برای حفظ و ارتقای سالمت و کاهش توان کرد، رعایت توصیهتا آن روز، بهترین کاری که می

 تواند کمک کننده باشد:های زیر میهای عفونی است. رعایت توصیهخطر ابتال به بیماری

 ها و مواد معدنی مورد نیازتان را رژیم غذایی متعادلی داشالالالته باشالالالید تا بتوانید تمام ویتامین

و اسالالیدفولیک، سالالیسالالتم ایمنی بدن را  b53و  B4های دریافت کنید. کمبود شالالدید ویتامین

کند. دریافت کافی عناصالالر آهن و روی نیز مهم اسالالت. آهن، تعداد و توان برخی تضالالعیف می

نقش دارد.  دیدههای آسالالیبدهد و روی در ترمیم سالاللولهای ایمنی بدن را افزایش میسالاللول

 های عفونی را افزایش دهد.تواند احتمال ابتال به بیماریهم می Cکمبود شدید ویتامین 

 های ایمنی را تواند فعالیت سلولچرز میاز مصرف غذاهای چرز پرهیز کنید. رژیم غذایی کم

 های مبتال به ویروس را شناسایی و از چرخه خارو کند.افزایش دهد، سلول

 د توان توانتان نمیفی بخوابید. بدون خواز و استراحت کافی، سیستم ایمنی بدنی کابه اندازه

 خود را حفظ، ترمیم و تقویت کند.

 کننده های تقویتزمینه سالالالاز تولید سالالاللولتواند به طور منظم ورزش کنید. ورزش هوازی می

 ( شود.3سیستم ایمنی )اینترلوکین 

 های های ایمنی را کاهش و احتمال ابتال به عفونتسالیگار نکشید. سیگار کشیدن، تعداد سلول

 دهد.تنفسی را افزایش می
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 کند و تعداد مشالالالروبالات الکلی ننوشالالالید. الکل با حسالالالگرهای ایمنی طبیعی تداخل پیدا می

 دهد.های دفاعی را کاهش میسلول

 های بهداشتی عمومی، بشالویید. در سرویس دسالتان خود را به طور مرتب با آز گرم و صالابون

های خود، برای بسالتن شالیر آز از دسالتمال کاغذی استفاده کنید تا با بعد از شالسالتن دسالت

دسالتگیره در تماسالی نداشالته باشالید. اشالیایی را که توسالط دیگران استفاده شده، با آز سرد 

 بشویید.

 شالالیایی که ممکن اسالالت حامل ها، قاشالالق، چنگال، کارد، لیوان و سالالایر ااز غذاها، نوشالالیدنی

 های عفونی شده باشند، به طور اشتراکی استفاده نکنید.میکروز

 ای های سالربسالتهالمقدور در فصالول سالرد سالال، کمتر در ازدحام مردم )به ویژه در مکانحتی

تان را از کسانی که سرفه یا توانید، فاصلهمانند آسالانسالور و هواپیما( حضالور پیدا کنید و تا می

 کنند، حفظ کنید.یعطسه م

 تان را به چشم، دهان و بینی بعد از حضور در کنار فردی که عالیم سرماخوردگی داشته، دست

 خود نزنید.

 ها )و حتی روزها( در خود پنهان ها را ساعتای که ممکن است ویروسبه جای دستمال پارچه

 کند، از دستمال کاغذی استفاده کنید.

 جتناز کنید.های هوایی محرک ااز آالینده 
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 کنید؟فصل چهاردهم، آیا مواد مخدر مصرف می
 

 از میان موارد زیر، جلوی مواردی که درباره شما صادق است، عالمت بزنید.
 

کنید یا داروهای تجویزی را بیشتر از زمان تجویز بیشتر از یک داروی غیرمجاز مصرف می الالالالالالالالال

 دهید.شده مورد مصرف قرار می

 اید.اید مصرف مواد مخدر را ترک کنید ولی موفق نشدهبارها تالش کرده الالالالالالالالال

کنید و زمان زیادی را با عوارض وقت زیادی را برای تهیه و مصالرف موادمخدر سالپری می الالالالالالالالال

 گذرانید.آن می

 کار و توانید بهشود که نمیتان آنقدر خوز یا آنقدر بد میپس از مصرف مواد مخدر، حال الالالالالالالالال

 تان برسید.زندگی

 .تر شودتان کمرنگای، اجتماعی و تفریحیهای حرفهمصرف مواد مخدر باعث شده فعالیت الالالالالالالالال

دانید مواد مخدر، شما را به مشکالت جسمی و ذهنی دچار کرده، به مصرف با این که می الالالالالالالالال

 دهید.آن ادامه می

 کنید.تان، هر دفعه مجبورید بیشتر از دفعه قبل، مواد مصرف میبرای رسیدن به حال دلخواه الالالالالالالالال

 کنید.در شرایط سخت زندگی، برای تسکین خاطرتان مواد مصرف می الالالالالالالالال

مشالکالت مکرر حقوقی و قانونی مرتبط با مواد مخدر )مانند بازداشت به دلیل حمل مواد  الالالالالالالالال

 اید.مخدر( داشته

تان )مانند مشاجره واد مخدر باعث ایجاد و تشالدید مشکالت اجتماعی و شخصیبا اینکه م الالالالالالالالال

 دهید.با همسر و خانواده( شده، به مصرف ادامه می

 شوید.به مح  قطع مصرف، دچار لرزش دست و سایر عالیم ترک مواد می الالالالالالالالال

 کنید.برای رفع عالیم ترک مواد، از دارو استفاده می الالالالالالالالال

 

 آزمون تفسیر

اید، بیشالالتر باشالالد، باید بیشالالتر نگران اعتیادتان های باال زدههایی که مقابل جملههرچه تعداد عالمت

کنند، اعتراف به ترین کار برای افرادی که مواد مخدر مصالالرف میباشالالید. البته به طور معمول، سالالخت

قانونی یا اخرو از محل  هایاعتیاد و عوارض آن اسالت. گاهی مشالکالت پیرامونی مواد )مانند بازداشت

اندازد. اما اگر چنین کند و او را به فکر ترک اعتیاد میکار(، فرد را وادار به پذیرش مصایب مخدرها می
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نشالالود و فرد به فکر ترک اعتیاد نیفتد، اطرافیان )خانواده، دوسالالتان، همکاران، ر یس، پزشالالک( باید به 

ریزی شالالالده که نوعی یاد بجویند. این مواجهه برنامهکمک فرد بشالالالتابند و راهی برای رهایی او از اعت

 کننده مواد مخدر و خانواده او باشد.تواند نقطه عطفی در زندگی مصرفشود، میمداخله طبی محسوز می

 

 های مصرف مواد مخدریک برنامه عملیاتی برای شناخت نشانه

های شناخت نشانه آورده؟ شالود فهمید که یک دوسالت یا همکار به مصرف مواد مخدر رویاز کجا می

 کننده و هشداردهنده باشد:تواند تا حدودی کمکزیر می

 شالالالان بوده،هایی که قبالً مورد عالقهتغییرهالای ناگهانی: گاهی آنها ناگهان نسالالالبت به فعالیت 

 کنند.شوند. برخی از آنها همین حس را نسبت به دوستان سابق خود پیدا میعالقه میبی

  ممکن است گاهی منزوی، گاهی عصبی، گاهی سرخوش و اغلب غیرطبیعی نوسالان خلق: آنها

 های بارز آنهاست.به نظر برسند. به هر حال، نوسان خلق یکی از نشانه

 هایی مانند افت تحصالالیلی، کاهش نمرات، افزایش غیبت از کالس درس و افت عملکرد: نشالالانه

ان و آموزهای دانشتوانند از نشانهانجام ندادن تکالیف درسالی، اگر به تدریج بیشالتر شالوند، می

 دانشجویان معتاد باشند.

 دهند و به سرعت افزایش حسالاسیت: آنها نسبت به هر انتقادی واکنش تندی از خود نشان می

 شوند.مایوس و عصبی می

 کوشالالند دایره حریم کنند و دایما میهای تلفنی مخفیانه برقرار میاحسالالاس ناامنی: آنها تماس

 افزایش دهند. خصوصی خود را

  )تغییرهالای روزمره: تغییر الگوی خواز )افزایش میزان خواز و خوابیالدن در اوقات غیرمعمول

 تواند هشداردهنده باشد.های غذایی و کاهش وزن نیز میهای مهم است. تغییر عادتجزو نشانه

 امین اند و حتی ممکن اسالالالت برای تکنند، اغلب بی پولمشالالالکل مالی: آنها زیاد پول قرض می

 پول، دست به سرقت و بزهکاری بزنند.

  تغییر شالالکل: هرچه آنها بیشالالتر درگیر مصالالرف مواد مخدر شالالوند، کمتر به ظاهر خود توجه

 شوند.تر میتر و نامرتبکنند و در نتیجه ژولیدهمی

 گیرند و کنند، موانع قانونی را نادیده میشالالالکنی: آنهالا عالامالدانه از خط قرمزها عبور میقالانون

 گذارند.ت مرسوم را زیر پا میمقررا

 کنند و تغییر در روابط: آنها با اعضالالای خانواده و دوسالالتان قدیمی، بیش از پیش، مشالالاجره می

 کننده مواد مخدرند.کنند که غالبا مصرفدوستان جدیدی پیدا می
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 نوشید؟فصل یازدهم: آیا مشروبات الکلی می

 

ناگفته پیداست که این مشکل، آنچنان که در آن  الکلیسم یکی از مشکالت جدی جوامع غربی است و

جوامع مطر  اسالت، در جامعه ما مطر  نیسالت ولی آشنایی با این اطالعات برای کمک به افرادی که 

دچار چنین مشکلی هستند، مفید است. برای این خودآزمایی، تست غربالگری میشیگان برای تشخیص 

الت بالقوه را شالالناسالالایی کند و ارزیابی مناسالالبی از تواند مشالالکاسالالت که می (MAST)اعتیاد به الکل 

 پیامدهای فیزیولوژیک، اجتماعی و روانی الکلیسم به عمل آورد.

 

تان را برحسالالب راهنمای بدهید و در پایان، مجمو  نمرات« خیر»یا « بله»های زیر پاسالالخ به پرسالالش

 مقابل هر پرسش، حساز کنید.

 

 خیر بله کنید؟ف می. آیا شما هراز گاه مشروبات الکلی مصر5
صفر نمره 

 برای هر کدام

 خیر بله کنید؟کنید شما در نوشیدن مشروز افراط نمی. آیا فکر می3
نمره برای  5

 خیر

تان پیش آمده که شالالبی الکل مصالالرف کنید و . آیا تا به حال برای2

 صبح فردا که از خواز بیدار شدید، هیچ چیزی ار دیشب یادتان نیاید؟ 
 خیر بله

مره برای ن 3

 بله

. آیا همسرتان، پدر و مادرتان یا سایر نزدیکان شما نگران این عادت 4

 شما هستند؟ 
 خیر بله

نمره برای  5

 بله

توانید بعد از نوشالیدن یک یا دو پیک به آسالالانی از مشروز . آیا می1

 دست بکشید؟
 خیر بله

نمره برای  3

 خیر

 خیر بله اید؟ س گناه کردهتان احسا. آیا تا به حال به خاطر این عادت4
نمره برای  5

 خیر

تان معتقدند شما در نوشیدن مشروز افراط . آیا دوستان و نزدیکان3

 کنید؟ نمی
 خیر بله

نمره برای  3

 خیر
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اید نوشالیدن مشروز را به زمان یا مکان . آیا تا به حال سالعی کرده0

 معینی محدود کنید؟
 خیر بله

صفر نمره 

 برای هر کدام

 (.A.A)های گمنام یالا تالا باله حال در جلسالالاله ترک اعتیاد الکلی. آ8

 اید؟شرکت کرده
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

 خیر بله اید؟. آیا تا به حال وارد دعواهای ناشی از مشروز خوردن شده54
نمره برای  5

 بله

. آیا تا به حال مشالالروز خواری شالالما باعث بروز مشالالکالتی برای 55

 تان شده است؟ر و مادرتان یا نزدیکانخودتان، همسرتان، پد
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

تان برای ترک . آیا تا به حال همسرتان، پدر و مادرتان یا نزدیکان53

 اند؟این عادت شما از کسی کمک خواسته
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

تان از دسالالالت تان را به خاطر این عادت. آیا تا به حال دوسالالالتان52

 اید؟داده
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

 تان به. آیا تا به حال به خاطر نوشالیدن مشروز در کار و تحصیل54

 اید؟مشکل برخورده
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

. آیا تا کنون به خاطر نوشالیدن مشروبات الکلی کارتان را از دست 51

 اید؟داده
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

ای یدن مشروبات الکلی از وظایف حرفه. آیا تا به حال به خاطر نوش54

 اید؟روز( غفلت کرده 3تان )بیش از و خانوادگی
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

 خیر بله نوشید؟. آیا قبل از ظهر، زیاد مشروز می53
نمره برای  5

 بله

. آیا تا به حال کسالی به شما گفته که به خاطر نوشیدن مشروز، 50

 یروز کبدی چطور؟اید؟ سدچار عوارض کبدی شده
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

تان اتفاق افتاده که بعد از نوشالالالیدن مفرط . آیالا تالا به حال برای58

مشالالروز، دچار لرز و توهم )شالالنوایی یا بینایی( و هذیان گویی شالالده 

 باشید؟

 خیر بله
نمره برای  3

 بله
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. آیا تا به حال برای ترک وابسالالالتگی به الکل، به کسالالالی مراجعه 34

 اید؟کرده
 خیر بله

نمره برای  1

 بله

. آیا تا به حال به خاطر نوشالالیدن مشالالروبات الکلی در بیمارسالالتان 35

 اید؟بستری شده
 خیر بله

نمره برای  5

 بله

پزشالکی یا بخش اعصالالاز و روان . آیا تا به حال در یک مرکز روان33

 ؟ایدیک بیمارستان به خاطر افراط در نوشیدن الکل بستری شده
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

. آیا تا به حال به یک کلینیک، پزشالالالک، مددکار یا روحانی برای 32

 اید؟رفع مشکالت عاطفی ناشی از الکل مراجعه کرده
 خیر بله

نمره برای  5

 بله

 خیر بله د؟ای. آیا تا به حال به خاطر رانندگی در حال مستی دستگیر شده34
نمره برای  3

 بله

خاطر رفتاری که در حال مستی از شما سر زده  . آیا تا به حال به31

 اید؟باشد، بازداشت شده
 خیر بله

نمره برای  3

 بله

  ** چند نوبت؟ ٰ  است« بله»تان به پرسش آخر اگر پاسخ

 

 نمره برای حالت هذیان گویی 1* 

 نمره برای هر نوبت 3** 

 

 آزمونتفسیر 

امتیاز، حاکی از بروز  4کلی بودن شماست. کسب باال به معنای ال آزمونامتیاز )و بیشتر( در  1کسالب 

امتیاز )یا کمتر( به این معناسالالت که شالالما الکلی  2های اعتیاد به الکل اسالالت و کسالالب تدریجی نشالالانه

 نیستید.
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 کشید؟فصل شانزدهم: آیا سیگار می

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش« خیر»یا « بله»های زیر را بخوانید و با استفاده از پرسش

 

 خیر بله 

 الالالالالالال الالالالالالال کشید؟. آیا هر روز سیگار می5

 الالالالالالال الالالالالالال کشید تا اعتماد به نفس پیدا کنید؟تان سیگار می. آیا به خاطر کمرویی3

 الالالالالالال الالالالالالال کشید؟تان سیگار می. آیا وقتی تحت فشارید، برای رفع خستگی و ناراحتی2

ش آمده که سیگارتان لباس، فرش، ماشین یا مبل تان پی. آیا تا به حال برای4

 را سوزانده باشد؟

 الالالالالالال الالالالالالال

تان پیش آمده که شالالبی سالالیگارتان تمام شالالده باشالالد و . آیا تا به حال برای1

 برای خرید مجددش دیروقت از خانه بیرون رفته باشید؟

 الالالالالالال الالالالالالال

دهد، عصبی زارشان میگویند سالالیگار شالالما آ. آیا وقتی دیگران به شالما می4

 دهید؟شوید و واکنش نشان میمی

 الالالالالالال الالالالالالال

. آیا تا به حال پزشالک یا دندانپزشالکی به شما توصیه کرده که دیگر سیگار 3

 نکشید.

 الالالالالالال الالالالالالال

. ایا تا به حال برایتان پیش آمده به کسی قول داده باشید سیگارتان را ترک 0

 باشید؟ تان را شکستهکنید ولی قول

 الالالالالالال الالالالالالال

 الالالالالالال الالالالالالال ؟شویدهای جسمی، عصبی و روانی می. آیا هنگام ترک سیگار دچار ناراحتی8

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که سیگار را برای مدتی کنار بگذارید، با . 54

این قصالد که بالفاصالله پس از طی آن مدت، دوباره سالیگار کشیدن را از سر 

 بگیرید؟

 الالالالالالال الالالالالالال

ار خرید و انب. آیا برای اینکه سالیگارتان تمام شالود، بیش از حد سیگار می55

 کنید؟می

 الالالالالالال الالالالالالال

 الالالالالالال الالالالالالال دانید؟. ایا زندگی بدون سیگار را غیرممکن می53
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هایی هسالتید که در فواصلش بشود ها و سالرگرمی. آیا فقط دنبال فعالیت52

 سیگار کشید؟

 الالالالالالال الالالالالالال

 الالالالالالال الالالالالالال دهید به فضای ازاد بروید و سیگار بکشید؟. آیا در فواصل کار ترجیح می54

 الالالالالالال الالالالالالال اید؟ کشید، ناراحت و شرمندهاینکه سیگار می. آیا از 51

تان پیش آمده که ناخودآگاه بدون اینکه قصالالالدش را . آیالا تا به حال برای54

 گار روشن کرده باشید؟داشته باشید، سی

 الالالالالالال الالالالالالال

ار توانید سالالیگاید که هر وقت بخواهید، می. آیا تا به حال به خودتان گفته50

 را ترک کنید؟ 

 الالالالالالال الالالالالالال

تان بدون سالالیگار، زندگی بهتری اید زندگی. آیا تا به حال احسالالاس کرده58

 خواهد بود؟ 

 الالالالالالال الالالالالالال

عوارض خطرنالاک سالالالیگالار برای سالالالالمالت خودتان و  . آیالا اگر از تمالام34

 کشید؟تان آگاه شوید، باز هم سیگار میاطرافیان

 الالالالالالال الالالالالالال

 

 آزمونتفسیر 

داده باشید، احتمال اینکه به سیگار )نیکوتین( اعتیاد « بله»مورد از موارد باال پاسخ  3یا  5اگر شما به 

داده باشالید، معنایش این است که « بله»ا بیشالتر( پاسالخ مورد )ی 2پیدا کنید، وجود دارد ولی اگر به 

 اید.شما به سیگار )نیکوتین( اعتیاد پیدا کرده
 

 یک برنامه عملیاتی برای ترک اعتیاد به سیگار

کند سالالالیگار را ترک کنید. اما برای ای که پیش رو دارید، به شالالالما کمک میاین برنامه شالالالش مرحله

تان را کم کنید و به های کاریهفته، اسالالالترس 4تا  3ی کنید بین افزایش تالاثیر این برنامه باید سالالالع

 های اجتماعی بپردازید.مطالعه و شرکت در فعالیت
 

 یک تکه کاغذ دور پاکت سالیگارتان بچسبانید و  تان را شناسایی کنید!های سیگاریعادت

مراه بوده، ن هتااید، فعالیتی که با سیگار کشیدنروی آن بنویسید که چه زمانی سیگار کشیده

بعد از صبحانه، در ماشین، »تان چه بوده است. مثال بنویسید: چه بوده و دلیل سالیگار کشالیدن

هفته اول برای ترک سالالالیگار اقدام نکنید و فقط به فکر تکمیل دقیق  3در «. حس نالاامیالدی

 تان باشید.هاییادداشت
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 :ت. از مشورت و همراهی پیمودن این مسالیر، بدون پشتیبان، آسان نیس دنبا  حامی باشاید

توانید با افراد دیگری که در حال ترک سالالیگارند، همراه شالالوید تا دیگران اسالالتفاده کنید. می

 ی بیشتری برای این کار پیدا کنید.انگیزه

 ای با خودتان عهد ببندید که هفته 4تا  5طی یک دوره  کم از مصرف سیگارتان بکاهید!کم

وز کمتر و کمتر کنید یا نو  سیگارتان را تغییر بدهید و از تان را هر رتعداد سالیگارهای مصرف

مارکی استفاده کنید که سیگارهایش نیکوتین کمتری دارد. به مرور باید تعداد دفعاتی را که به 

دهید، کمتر کنید. در این دوران، بهتر است با افرادی که در خودش اجازه سالیگار کشالیدن می

 اند، بیشتر در ارتباط باشید.زمینه موفقیتی کسب کردهحال ترک سیگارند یا قبال در این 

 تاریخ قطعی ترک سالالالیگارتان را به تاریخ قطعی تعیین کنید ،برای ترک نهایی ساایگار :

اید، اطال  شالالان شدههایی که در این برنامه همراهدوسالتان، اعضالای خانواده و سالایر سالیگاری

زمان کنید؛ مثال با تاریخ تولد یا سالالالگرد بدهید. بهتر اسالالت این تاریخ را با یک تاریخ خا  هم

 تان.ازدواو

 :ای باشالالالد که یک هفته قبل از فرا رونالد ترک سالالالیگارتان باید به گونه تدریجی ترک کنید

نخ سیگار بکشید و هر روز اولین سیگارتان را  1رسالیدن روز قطعی ترک سیگار، کمتر از روی 

عصر اصال  4بگویید امروز تا قبل از سالاعت  دیرتر از روز گذشالته روشالن کنید. مثال به خودتان

تان را در فواصالالل نسالالبتا کوتاه بکشالالید تا نخ سالالیگار روزانه 1نخ از  2یا  3کشالالم. سالالیگار نمی

های منفی آن تمرکز کنید. به طعم بدی تان حس کنید و بتوانید بر جنبهاش را در گلویتلخی

ان وارد شده، فکر کنید. پس از یک هفته، تهایتان ایجاد شده یا اسیبی که به ریهکه در دهان

وقتی سالالیگار را به کلی کنار گذاشالالتید، به خودتان پاداش بدهید؛ پاداشالالی مانند تماشالالای یک 

 فیلم دلخواه یا خوردن غذای مورد عالقه یا خریدن لباسی جدید و زیبا.

 ا آنها همراه هفته پس از ترک سیگار، با دوستانی که در مدت ترک سیگار ب 3تا  .پیگیر باشید

دهید آن تان شالالالده و احتمال میاید، در ارتباط باشالالالید؛ به ویژه اگر چیزی باعث ناراحتیبوده

اسالترس مجددا شما را به سمت سیگار سوق دهد. به شخصیت جدیدی که دارید به آن دست 

، داناتر، رتکنید، با عالقه و احترام نگاه کنید. یادتان باشد که شما دارید سالم تر، جذازپیدا می

انداز مالی توانید روی یک پسشوید و در کنار اینها میتر، شایسته تر و زیباتر میداشتنیدوست

  جدید هم حساز کنید.
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 فصل هفدهم: خانه شما چقدر ایمن است؟

 

 

 خیر بله امنیت خانه

 الالالالالالال الالالالالالال خانه مجهز دارای امکانات کامل

 الالالالالالال الالالالالالال خانه عاری از دخانیات

 الالالالالالال الالالالالالال خانه عاری از الکل

 الالالالالالال الالالالالالال خانه عاری از مواد مخدر

 الالالالالالال الالالالالالال های مجهز به دزدگیررودی

 الالالالالالال الالالالالالال حمام بهداشتی و مجهز

 الالالالالالال الالالالالالال تابلوهای هشدار موارد اضطراری

 الالالالالالال الالالالالالال های مجهز به دزدگیرقفل

 الالالالالالال الالالالالالال ستانداردکلیدهای ا

 الالالالالالال الالالالالالال قفل خودکار درها

 الالالالالالال الالالالالالال محافظ در ورودی

 الالالالالالال الالالالالالال قفل درها در طول شب

 الالالالالالال الالالالالالال ساعته 34نگهبانی 

 الالالالالالال الالالالالالال نگهبانی شبانه

 الالالالالالال الالالالالالال هایی در اطراف منزلوجود آپارتمان

 الالالالالالال الالالالالالال نشانی در فواصل استانداردآتش هایوجود کپسول

 الالالالالالال الالالالالالال نصب چشمی روی در خانه

 الالالالالالال الالالالالالال نصب قفل ایمنی روی در خانه

 الالالالالالال الالالالالالال حمام مجزا در هر اتاق

 الالالالالالال الالالالالالال سرویس بهداشتی مجزا

 الالالالالالال الالالالالالال وجود قفل ایمنی هوشمند در درز ورودی 

 الالالالالالال الالالالالالال های ایمنی دوجداره در تمام طبقات جود پنجرهو

 الالالالالالال الالالالالالال وجود زنگ هشدار در اتاق ها
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 خیر  بله  بازدیدکنندگان

 الالالالالالال الالالالالالال وجود تلفن روی میز  نگهبانی آپارتمان 

 الالالالالالال الالالالالالال اخذ کارت شناسایی معتبر قبل از ورود 

 الالالالالالال الالالالالالال نان کنترل رفت و آمد مهما

 الالالالالالال الالالالالالال ثبت نام مهمانان توسط نگهبان 

   

 خیر  بله  کنتر  امنیت خانه 

 الالالالالالال الالالالالالال ها توسط پلیس شب

 الالالالالالال الالالالالالال فقدان متولی برای کنترل امنیت خانه 

   

 خیر  بله  درگیری بین اعضای خانواده 

 الالالالالالال الالالالالالال یرمجاز یا مواد مخدر به دلیل استفاده از داروهای غ

 الالالالالالال الالالالالالال به دلیل تجاوزهای جنسی 

 الالالالالالال الالالالالالال به دلیل مصرف مشروبات الکلی 

 الالالالالالال الالالالالالال های نامتعارف و غیره به دلیل ایجاد آلودگی صوتی با موسیقی

 الالالالالالال الالالالالالال آمیز به دلیل سخنان توهین

 الالالالالالال الالالالالالال د به دلیل زد و خور

 الالالالالالال الالالالالالال به دلیل خرابکاری و آسیب زدن به وسایل مشترک 

   

 خیر  بله   خدمات بهداشتی

 الالالالالالال الالالالالالال دسترسی به مرکز بحران تجاوز 

 الالالالالالال الالالالالالال دسترسی به مشاوره ترک اعتیاد به سیگار، الکل و مواد مخدر 

 الالالالالالال الالالالالالال گار، الکل و مواد مخدر وجود مراکز ترک اعتیاد به سی

 الالالالالالال الالالالالالال ریزی آموزشی برای ارتقای سالمت برنامه

 الالالالالالال الالالالالالال برنامه ریزی برای آموزش ایمنی 
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 الالالالالالال الالالالالالال ریزی برای آموزش مضرات سیگار، الکل و مواد مخدر برنامه

 الالالالالالال الالالالالالال تغذیه ای و ...  گروه های خودیار مقابله با افسردگی، اختالالت

   

 خیر  بله   محلهامنیت 

 الالالالالالال الالالالالالال حراست مستقر در محله

 الالالالالالال الالالالالالال حضور پلیس 

 الالالالالالال الالالالالالال ها حضور دایمی نگهبان

 الالالالالالال الالالالالالال گشت روز 

 الالالالالالال الالالالالالال گشت شب 

 الالالالالالال الالالالالالال های موتوری حضور گشت

 الالالالالالال الالالالالالال ب دوربین های مداربسته نص

 الالالالالالال الالالالالالال های اضطراری در هر ساعتی از شبانه روز امکان تماس با تلفن

 الالالالالالال الالالالالالال خدمات نگهبانی شبانه روزی 

 الالالالالالال الالالالالالال خدمات حمل و نقل 

 الالالالالالال الالالالالالال دستگاه های هشدار شخصی 

   

 خیر  ه بل والدین از:  آگاهی

 الالالالالالال الالالالالالال تالش برای خودکشی 

 الالالالالالال الالالالالالال افسردگی

 الالالالالالال الالالالالالال مسمومیت با الکل 

 الالالالالالال الالالالالالال رانندگی پس از مصرف مواد مخدر 

 الالالالالالال الالالالالالال آمیز  رفتارهای خشونت

 الالالالالالال الالالالالالال استفاده از مواد مخدر 

 الالالالالالال الالالالالالال مصرف الکل 

 الالالالالالال الالالالالالال حمل سال  

 الالالالالالال الالالالالالال تجاوز 
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 الالالالالالال الالالالالالال بروز جنایت یا هتک حرمت 

 الالالالالالال الالالالالالال مشروط شدن 

 الالالالالالال الالالالالالال بروز موارد اخالقی و انضباطی 

 الالالالالالال الالالالالالال ارتکاز جرم 

   

 خیر  بله  سازمان قضایی 

 الالالالالالال الالالالالالال کند.با جرم و جنایت منتشر می ها را در موارد مرتبطنتایج بررسی

 الالالالالالال الالالالالالال کندهای علنی برگزار میدادگاه

 الالالالالالال الالالالالالال کند نام مجرمان جنسی را اعالم عمومی می
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 یک برنامه عملیاتی برای حفظ و ارتقای ایمنی در خانه

 العات شخصی خود پرهیز کنند و با المقدور از در اختیار گذاشتن عکس و اطفرزندان باید حتی

رعایت احترام همه، این قیل تقاضاهای آنها را نپذیرند، چرا که این مورد به دفعات اتفاق افتاده 

 اند.که افراد غریبه، از عکس و اطالعات کودکان سوء استفاده کرده

 های محل تلفن مسیرهای روزانه را خوز بررسی کنید و یاد بگیرید و اگر تلفن همراه ندارید، از

 های اضطراری اطال  حاصل کنید.عمومی برای تماس

 ا های شالالمهایتان را با والدین و دوسالالتان خود در میان بگذارید تا آنها نیز از برنامهبرنامه کالس

های مورد نیاز را نیز در اختیار والدین، مشاوران و دوستان خود باخبر باشند. حتما شماره تلفن

 قرار دهید.

  المقدور، از خدمات حفاظتی تردد ها تردد کنید و پس از تاریکی نیز، حتیدر بین گروههمیشه

 استفاده نمایید. هیچ وقت به تنهایی در شب تردد نکنید و قید رفت و آمد از میانبرها را بزنید.

 های ضروری تلفن همراه خود شماره حراست و مسووالن تامین امنیت محله را در لیست تماس

 ید تا بتوانید در مواقع لزوم صرفا با فشردن یک دکمه به آنها دسترسی پیدا کنید.ذخیره کن

 ها روشن محوطه خارجی خانه را خوز بررسی کنید و ببینید آیا بعد از تاریکی هم این محوطه

ها و خدمات ایمنی محله، های اضالالالطراری، نگهبانو قابل اسالالالتفاده هسالالالتند یا نه. آیا به تلفن

 ا نه؟اطمینانی هست ی

 تان در محله قدم بزنید و ببینید آیا برخوردها متین و مسالالالووالنه های تعطیل با فرزندانشالالالب

بینید یا نه؟ به یاد داشته باشید که مصرف خطر میاسالت یا نه؟ ایا فضای عمومی را ایمن و بی

ا های آپارتمانی ردرصد جرایم محلی است. مجتمع 84مشالروبات الکلی و مواد مخدر پای ثابت 

 با احتیاط کامل ارزیابی کنید ومیزان ایمنی آن را تخمین بزنید.

 های باکیفیت باشد. ورودی باید مجهز به های محل اقامت شما باید مجهز به قفلدرها و پنجره

چشالالمی، قفل پیشالالرفته و دزدگیر باشالالد. همیشالاله وقتی قرار اسالالت مدتی در محل اقامت خود 

تان را هرگز به دیگران قرض ندهید و اگر د. کلیدهایحضالالور نداشالالته باشالالید، درها را قفل کنی

 ها را عوض کنید.تان گم شده یا به سرقت رفت، حتما قفلیکی از کلیدهای
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 تر و اسالالتانداردتر از شالالوند، به مراتب ایمنهای مخصالالو  باز و بسالالته میدرهایی که با کارت

سترسی با کارت، امکان شالان صالرفا وابسالته به قفل و کلید است. ددرهایی هسالتند که امنیت

سازد. همیشه درها و تعوی  سالریع در هنگام گم شدن یا به سرقت رفتن کلیدها را مقدور می

پنجره طبقات اول و دوم را در طول شالالب بسالالته نگه دارید و هرگز امنیت خودتان را به خاطر 

 نیندازید.

 تر ر ورود و خروو سادهخروجی داشته باشند تا نظارت ب –ها بایستی یک البی ورودی آپارتمان

ها به یک تلفن خارجی نیز نیاز دارد تا بازدیدکنندگان بتوانند به راحتی از آن شالالالود. آپارتمان

 استفاده کنند.

  مدارک شالالناسالالایی، کیف پول، دفترچه ی بیمه، کامپیوتر شالالخصالالی، دوربین و سالالایر وسالالایل

 ارزشمند خود را در معرض دید قرار ندهید.

 های ضالالالروری )مانند تلفن همراه خود را مدیریت کنید تا شالالالماره های سالالالریعحافظه تماس

 ی اعضای خانواده و دوستان( در آن موجود باشد.شماره

  همسالایگان خود را بشناسید و رفتارهای مشکوک و غیرقانونی آنها را به مراجع مربوطه گزارش

 دهید.
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 د؟کنیفصل هجدهم: آیا از خدمات بهداشتی به نحو مطلوبی استفاده می

 

ری خواهید پزشک دیگتان میکنید و از پزشکشما تنها به تشخیص یک متخصص اکتفا نمی .5

کند و این کار را تان درخواسالالالت شالالالما را رد میهم برای مشالالالورت معرفی کند اما پزشالالالک

 کنید؟داند. شما چه میغیرضروری می

 کنم. گویید حق با پزشک است و من نباید وقتم را با این کار تلفالف( می

کند و به همین دلیل تان دارد موضالالوعی را از شالالما مخفی میزنید که پزشالالکز( حدس می

 روید.بالفاصله سراو پزشک دیگری می

گیرید و نظر یک متخصص و( با مرکز بهداشالت و درمانی که مورد اعتمادتان است، تماس می

 شوید.دیگر را هم جویا می

تان را خواهید مشالالالکلآید. تا میتان بند میزبانشالالالوید، به مح  اینکه وارد مطب دکتر می .3

تان را به طور کامل مطر  کنید. او گذارد مشکلپرد و نمیتان میتوضیح دهید، او وسط حرف

کند، هایش استفاده میخیلی تخصالصالی حرف می زند و شما از اصطالحاتی که او در صحبت

 کنید؟ آورید. حاال چه کار میهیچ سردرنمی

 کنید.ان را برای مراجعه بعدی آماده میالف( خودت

 فهمید.های دکتر را خوز میکنید که حرفز( وانمود می

گیرید سراو پزشک دیگری بروید که هم شما از حرف هایش سردربیاورید، هم و( تصمیم می

 تان را بزنید.او به شما اجازه بدهد حرف

، توان کار و فعالیت برایتان نمانده. در ایدتان تمام شده، خسته و کوفتهکنید انرژیاحساس می .2

گوید این کند و میهای گیاهی خاصی را پیشنهاد میهمین احوال، یک دوست به شما مکمل

 کنید؟ کند. شما چه میتان را زیاد میمکمل انرژی

 کنید.الف( بالفاصله مصرف آن مکمل را شرو  می

 خورد.ت و پز میگویید گیاه فقط به درد پخکنید و میز( قبول نمی

تان کنید و با پزشکهای آن مکمل گیاهی کسب میو( اطالعات مورد نیازتان را درباره ترکیب

 کنید.درباره اثربخشی داروی مورد نظر مشورت می
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کند تان برای ارا ه به پزشک محل کارتان خودداری میپزشک شما از ارا ه کپی سوابق پزشکی .4

 کنید؟شما چه کار می

 کنید نیازی به این مدارک پیدا نکنید. شوید و آرزو مییر ماجرا نمیالف( پیگ

 کنید.ز( پزشکتان را تهدید به شکایت می

ای که شما را از داشتن کنید درباره قانون خا  یا اساسنامهتان تقاضا میو( مؤدبانه از پزشک

 تان توضیح دهید.کند، برایتان منع میسوابق پزشکی

تان بهتر نشده، چه کار تان توسط پزشک گذشته اما شما حالدرمان عفونتاز شرو  سه هفته  .1

 کنید؟می

دهند. درمان ظاهراً این داروها جواز نمی»گویید: تان میالف( حضالالوری یا تلفنی به پزشالالک

 «دیگری برایم تجویز کنید؟

 کنید.بیوتیک را قطع میز( خودسرانه مصرف انتی

 کنید.کند، شرو  میتان توصیه میدوستو( مصرف یک داروی گیاهی را که 

ه پذیرد. شما چتان هزینه آن را نمیکند که بیمهپزشک شما داروی جدیدی برایتان تجویز می .4

 کنید؟کار می

 کنید برای تامین هزینه دارو وام بگیرید یا پول قرض کنید.الف( سعی می

 بپذیرد.تان را گردید که هزینه درمانز( دنبال یک بیمه تکمیلی می

 کشید.و( سازمان بیمه خود را به چالش می

ر تا گوید دکتگیرید ولی منشالالی به شالالما میتان تماس میبرای تعیین وقت مالقات با پزشالالک .3

 کنید؟چهار ماه آینده وقت خالی ندارد. شما چه کار می

 پذیرید.الف( هر قرار مالقاتی را که منشی در هر زمانی برایتان تعیین کند، می

 دهید.تان را برای منشی یا پرستار شر  میز یات درد و بیماریز( ج

 زنید.شوید و کال قید مراجعه به پزشک را میو( تسلیم می

های دور کمرتان کم دهید ولی حجم چربیهاسالالت نرمش دراز و نشالالسالالت را انجام میمدت .0

 نید؟کر میشود. در چنین شرایطی، اگر تبلیغ لیپوساکشن دور کمر را ببینید، چه کانمی

 گذارید.گیرید و قرار مالقات میالف( تماس می

ز( برای دسالتیابی به یک برنامه کامل تناسب اندام که بتواند وزن شما را کاهش دهد، با یک 

 کنید.متخصص مشورت می
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 کنید.های لیپوساکشن تحقیق میو( به دقت درباره مزایا، عوارض و هزینه

اش بداند و دلتان خواهد کسالالالی چیزی دربارهان نمیتاید که دلشالالالما دچار مشالالالکلی شالالالده .8

تان هم از آن باخبر شالالود. چه کار تان و کارفرمایی سالالالمتخواهد حتی سالالازمان بیمهنمی

 کنید؟می

 کنید.الف( از نام جعلی استفاده می

خواهید درباره محرمانه نویسالالید و از او میز( یک تقاضالالای مکتوز خطاز به پزشالالکتان می

 ده شما دقت بیشتری به خرو دهد.بودن پرون

 گردید.های بیشتر میو( در خاو از سیستم بهداشت و درمان، دنبال کمک

تان درآمده، بیوپسی تجویز کرده پزشالک شما برای درمان خال عجیب و غریبی که روی بینی .54

گاه تخصالالصالالی، به یک کلینیک آزمایشالالگوید به جای مراجعه به یک تان میاما سالالازمان بیمه

ی مراجعاله کنیالد، در حالالی کاله شالالالمالا باله آن کلینیک اعتماد چندانی ندارید. چه کار عموم

 کنید؟می

خواهید بیوپسالالی شالالما را به یک متخصالالص مناسالالب در همان کلینیک الف( از پزشالالکتان می

 بسپارد.

 کنید که این بار، کار آن کلینیک برای بیوپسی شما خوز و دقیق از آز دربیاید.ز( ارزو می

 گردید.کنید که از این به بعد، دنبال یک سازمان بیمه جدید مین را تهدید میتاو( بیمه

 

 هاپاسخ

 : الف54: ز؛ 8: ز و و؛ 0: ز؛ 3: و؛ 4: الف؛ 1: و؛ 4: و؛ 2: الف؛ 3: و؛ 5

 

 یک برنامه عملیاتی برای خودمراقبتی در مقابل خطاهای پزشکی

های قانونی، رویکردی دفاعی در پیش مخمصالالههمانطور که امروزه پزشالالکان برای محافظت از خود در 

اند، الزم اسالالت بیماران نیز برای دفا  از خود در مقابل خدمات بهداشالالتی نامطلوز و خطاههای گرفته

 ای بردارند.های پیشگیرانهپزشکی، گام
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 های پزشکی؛ چرا و چگونه؟آزمایش

  ای به چه نتیجه آزمایشسالالت از آن ی باید این را بدانید که قرار اآزمایشالالقبل از انجام هرگونه

 «فقط برای کسب اطمینان»هایی مانند دسالت اید. پاسالخ مشالخصالی دریافت کنید و به پاسخ

 زمایشآتان بپرسالالید که آیا نتایج آن اید، از پزشالالکرا قبالً انجام داده آزمایشاکتفا نکنید. اگر 

 قبلی قابل استفاده نیست؟

 .های بیمار قبل ازاطالعاتی مانند: شرایط و آمادگی سالعی کنید اطالعات کاربردی کسب کنید 

نیاز به ناشتایی دارد یا خیر؟ آیا تمرینات بدنی، مصرف دارو،  آزمایشگیری بطور مثال آیا نمونه

چقدر طول  آزمایشتأثیرگذار است یا نه؟  آزمایشهای بیولوژیک در رژیم غذایی خا  و ریتم

به مراقبت خاصالالی نیاز خواهید  آزمایشآیا پس از  چگونه خواهد بود؟ آزمایشخواهد کشالالید؟ 

 داشت؟

  تهاجمی که طی آن باید سوزن یا لوله  آزمایشخطرها و عوارض احتمالی را شناسایی کنید. هر

های بافتی همراه خواهد یا ابزار خاصالی وارد بدن شالود، با خطر بروز خونریزی، عفونت و اسیب

ها نیز منجر به بروز آزمایشاز خطر نیستند. برخی از های همراه با اشعه هم خالی آزمایشبود. 

 شوند.های آلرژیک میواکنش

  های کاذز و به دسالالت آورید. مثبت آزمایشسالالعی کنید اطالعات بیشالالتری در رابطه با نتیجه

به این معناسالت که تسالت شما « مثبت کاذز»را بشالناسالید. نتیجه  آزمایشهای کاذز منفی

نیز به  «منفی کاذز»ر حالی که شما واقعا بیمار نیستید. نتیجه گویای یبمار بودن شماست، د

این معناست که تست شما گویای بیمار نبودن شماست، در حالی که شما واقعا بیمارید. درباره 

های نادرست و مواردی از این قبیل های احتمالی، تشالخیصانگاریگاهی، سالهلآزمایشالجرایم 

 اطالعات الزم را به دست آورید.

 دهد، چه اتفاقی خواهد شالما وجود مشکلی را نشان می آزمایشچنین باید بدانید که وقتی هم

تکرار خواهد شالالد؟ آیا تسالالت متفاوتی انجام خواهد شالالد؟ آیا درمان به زودی  آزمایشافتاد؟ ایا 

ای مانند آسپرین( شالود؟ آیا داروهیی که مصرف می کنید )حتی داروهای بدون نسخهآغاز می

 یا نتیجه آن تاثیر بگذارند؟ آزمایشفرآیند  توانند برمی

  ما حت آزمایشنگذارید و برای دریافت نتیجه « خبریخبری، خوشبی»، بنا را بر آزمایشبعد از

 گاه مراجعه کنید.آزمایشبه 
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 فصل نوزدهم: هوای زمین را دارید؟!

 

ت ولی واقعیت این اسشاید فکر کنید هیچ کاری از شما برای حفظ و نجات سیاره زمین ساخته نیست 

 مان به زمین اسیب برسانیم یا از آن محافظت کنیم.توانیم برحسب زندگیکه همه ما می

 

 همیشه بعضی اوقات به ندرت 

سواری روی و دوچرخهالمقدور از پیادهآیا برای تردد، حتی. 5

    کنید؟و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می

    کنید؟بازیافت میهای خود را . آیا زباله3

های پالسالالتیکی و کاغذی چند بار اسالالتفاده . آیا از کیسالاله2

    کنید؟می

. آیا هنگام اسالالتحمام، ظرف شالالسالالتن و مسالالواک زدن، در 4

    کنید؟جویی میمصرف آز، صرفه

دارند، « قابل بازیافت». آیا از محصالالالوالتی که برچسالالالب 1

    کنید؟استفاده می

ز اتوموبیلی که مصالالالرف سالالالوخت آن کم و مجهز به . آیا ا4

    کنید؟تهویه هواست، استفاده می

های اضالالافه، تلویزیون و سالالایر وسالالایل برقی را . آیا چراو3

    کنید؟بالفاصله پس از مصرف خاموش می

های صالالالنعتی . آیا از خرید محصالالالوالتی که بسالالالته بندی0

    کنید؟آنچنانی دارند، پرهیز می

های ای و پاکتی به جای بسالالتههای شالالیشالاله. آیا از بطری8

    کنید.پالستیکی برای ذخیره غذا استفاده می

. آیالا باله جالای اسالالالتحمالام طوالنی، یک دوش سالالالریع 54

    گیرید؟می
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ای و . آیا به جای محصالالوالت کاغذی از دسالالتمال پارچه55

    کنید؟دستمال سفره استفاده می

    د؟کنیگام گوش کردن به موسیقی، صدا را کم می. آیا هن53

های المقدور از عوامل سالالرطان زایی مانند پنبه. آیا حتی52

    کنید؟نسوز، جیوه و بنزین دوری می

. آیا هنگام تعوی  مواد خطرناکی مانند سوخت اتومبیل 54

هالای مناسالالالب دقت الزم را به عمل یالا ضالالالد یخ در مکالان

 آورید؟می

   

. ایا معضالالالالت زیسالالالت محیطی جامعه خود را پیگیری 51

کنید و پشالتیبان معنوی شالالورای حمایت از قوانین سبز می

 هستید؟

   

 

 آزمونتفسیر 

باشد، معنایش این است  8مورد )یا بیشتر 54تان «همیشه»های در پرسالش نامه باال، اگر تعداد پاسالخ

گاهی »های شوید. اگر تعداد پاسخیان آن محسوز میکه شما هوای محیط زیست را دارید و جزو حام

تان بیشتر از بقیه موارد باشد، معایش این است که شما در مسیر حمایت از محیط زیست گام « اوقات

 54ان ت« هرگز»های تر باشید. اما اگر تعداد پاسخشناستر و وظیفهقدمدارید و الزم است که ثابتبرمی

را  «یک برنامه عملیاتی برای حفاظت از محیط زیست»کنیم بخش وصیه میمورد )یا بیشالتر( باشالد، ت

 به دقت بخوانید و به آن عمل کنید.

 

 یک برنامه عملیاتی برای حفاظت از محیط زیست

ی انرژی، کاهش انتشار گاز کربنیک و کاهش توانید چند گام بلند به سمت افزایش ذخیرهبه اسانی می

های سازمان محیط زیست و حیات وحش را در ادامه خواهید برخی توصیههزینه های مصرفی بردارید. 

 خواند:
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 شویی را روی حالت ولرم یا سرد بگذارید، نه گرم. متوسط کاهش انتشار درجه از ماشین لباس

ای دو نوبت کیلوگرم )برای هفتاله 334اکسالالالیالد کربن سالالالاالناله، باله این ترتیالب، بیش از دی

 وشو( خواهد بود.شست

 رید اند. وقتی خترین مواد، بسته بندی شدهی را خریداری کنید که با کمترین و سادهمحصوالت

ای یا چند کیساله قابل بازیافت همراه داشالالته باشید. متوسط کاهش روید، یک زنبیل پارچهمی

درصالالد کاهش 31ها کیلوگرم خواهد بود و زباله 412اکسالالید کربن، به این ترتیب، سالالاالنه دی

 خواهند یافت.

 اکسید های پرمصالرف کنید. متوسط کاهش ساالنه دیهای کم مصالرف را جایگزین المپمپال

 کیلوگرم به ازای هر المپ خواهد بود. 334کربن، به این ترتیب، حدود 

  در زمسالالتان سالالیسالالتم تهویه هوای اتاق را روی درجه پایین تر و در تابسالالتان روی درجه باالتر

کیلوگرم به ازای هر  334سید کربن، به این ترتیب، اکتنظیم کنید. متوسالط کاهش ساالنه دی

 جویی خواهد بود.درجه صرفه 3

 شویی را فقط وقتی روشن کنید که پر شده باشد و آن را روی حالت ذخیره انرژی ماشین ظرف

 کیلوگرم خواهد بود. 84تنظیم کنید. متوسط کاهش ساالنه دی اکسید کربن، به این ترتیب، 

 دد از دوچرخه یا وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. متوسط کاهش المقدور برای ترحتی

کیلوگرم برای هر گالون گازو یل ذخیره شالالالده  8اکسالالالید کربن، به این ترتیب، ی دیسالالالاالنه

 خواهد بود.

 المقدور کاهش های کم مصالالرف اسالالتفاده کنید تا میزان انتشالالار الودگی هوا را حتیاز اتومبیل

 تان را در حد مجاز )یا کمتر( نگاه دارید.ی در مصرف سوخت، همیشه سرعتجویدهید. برای صرفه

 تان را کنترل و موتور آن را همیشالاله تنظیم شالالده نگاه دارید. باتری های اتومبیلباد السالالتیک

ها، لوازم قدیمی را با انوا  نو تعوی  قالدیمی و تایرها را بازیافت کنید. بسالالالیاری از فروشالالالگاه

 کنند.می

 تان هستید و بیش از یک دقیقه توقف دارید، موتور را خاموش کنید.ومبیلاگر در ات 

 آوری و کنید )روغن موتور، ضالالالد یخ(، جمعتان اسالالالتخراو میتمالام مایعاتی را که از اتومبیل

 بازیافت کنید.
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 شناسید؟فصل بیستم: سالمندی را چقدر می

 

 دانید؟ت میهای زیر را درست و کدام یک را نادرسکدام یک از جمله

 

 نادرست درست 

هالالای پیری گالالذرد و دچالار اختالل. بخواهیم یالالا نخواهیم، عمرمالان می5

 شویم، مشروط بر اینکه بتوانیم تا سنین سالمندی زنده بمانیم. می

  

   کنند. شان را رها میها، اعضای سالمند خانواده. بیشتر خانواده3

   شود. محسوز می . افسردگی یکی از مشکالت جدی سالمندان2

   . تعداد سالمندان جامعه رو به افزایش است. 4

   . بیشتر سالمندان، مستقل هستند. 1

ناپذیر سالالالالمندی ناپذیر و درمان. اختالالت ذهنی از پیامدهای اجتناز4

 است. 

  

   یابد. . با افزایش سن، هوش کاهش می3

سالالالگی  44تا  11 . میل جنسالالی و فعالیت جنسالالی معموال در حوالی0

 شود. متوقف می

  

سالال سالیگار کشالیده باشالید، دیگر خوز نیست آن را  44تا  24. اگر 8

 ترک کنید. 

  

. سالالالالمنالدان نیازی به ورزش ندارند. آنها باید به اسالالالتراحت مطلق 54

 بپردازند. 

  

ها . حفظ سالمت در دوران سالمندی مستلزم افزایش مصرف ویتامین55

 است.و مواد معدنی 

  

در  ها صرفاها و استخوان. نگرانی درباره تامین کلسیم مورد نیاز دندان53

 دوران کودکی مصداق دارد. 

  

   . گرما و سرمای مفرط، به ویژه برای سالمندان، خطرناک است. 52
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. بسالالیاری از سالالالمندان در سالالوانح و حوادث قابل پیشالالگیری اسالالیب 54

 بینند. می

  

   رسند. از زنان به سنین سالمندی می. مردان بیشتر 51

   های مغزی و قلبی رو به کاهش است. های ناشی از سکته. مرگ54

   کنند. . سالمندان، به طور متوسط، بیشتر از جوانان دارو مصرف می53

   . طب بازاری، سالمندان را نیز مانند جوانان، هدف قرار داده است. 50

ثل رنگ مو و بافت پوست، با افزایش سن . شالخصیت افراد، درست م58

 کند. تغییر می

  

   یابد.. قدرت بینایی با افزایش سن کاهش می34

 

 هاپاسخ

کنند، به آلزایمر سالگی عبور می 04درصد سالمندانی که از مرز  31تا  34. حداکثر نادرست .5

ت پیری، عبارت شالالالوند. اختالالالعالو دچار میهای مغزی صالالالعبیالا برخی دیگر از بیمالاری

 ها زدوده شود.معنایی است که باید از ذهنبی

ها هنوز خودشالان سالرپرسالتی اعضالای سالمند خانواده را به عهده . بیشالتر خانوادهنادرسات .3

آنها  کنند تاشان زندگی میگیرند. بسالیاری از سالمندان در نزدیکی محل سکونت فرزندانمی

 گذرانند.کنار همسرشان روزگار میرا بیشتر ببینند. بسیاری از سالمندان در 

. افسالردگی، کاهش اعتماد به نفس، احسالاس تنهایی و اضطراز به سالمندانی که با درسات .2

تر اسالالالت. شالالالوند، نزدیکهای این چنینی مواجه میبازنشالالالسالالالتگی، مرگ نزدیکان و بحران

 خوشبختانه افسردگی قابل درمان است.

سال افزایش  41ینده تعداد سالمندان باالی ها حاکی از آن اسالت که در آبینی. پیشدرسات .4

 خواهد یافت.

کنند. بقیه معمواًل به طور . درصالد اندکی از سالمندان در خانه سالمندان زندگی میدرسات .1

 کنند.مستقل یا با بستگان یا با پرستار خود زندگی می

یمر یا تواند ناشی از الزا. اختالل ذهنی و فراموشالی شالدید در سالنین سالمندی مینادرسات .4

توانند باعث بروز هاهی مغزی باشالالد. اما خیلی از مشالالکالت دیگر نیز میبرخی دیگر از بیماری
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های دارویی، افسردگی و عالیم مشالابه شوند. ضربه مغزی خفیف، تب باال، سوء تغذیه، واکنش

 بیشتر اختالالت ذهنی قابل درمان هستند.

کند. بیشالتر مردم هوش و درایت ا نمی. هوش و درایت افراد خود به خود کاهش پیدنادرست .3

 شوند.کنند و بسیاری نیز با افزایش سن خردمندتر میخود را حفظ می

 بخشی داشته باشند.. بیشتر سالمندان قادرند زندگی جنسی سالم و رضایتنادرست .0

های قلبی را کاهش تواند خطر ابتال به سرطان و بیماریسنی می. ترک سیگار در هر نادرست .8

 ها منجر شود.در عین حال، به بهبود سالمت ریه دهد و

روی، شنا و دوچرخه هایی مانند پیادهتوانند از فواید ورزش. بسیاری از سالمندان مینادرست .54

کند و کنترل فشار ها کمک میمند شوند. ورزش در هر سنی به تقویت قلب و ریهسواری بهره

رنامه ورزشالی بهتر اسالالت پزشک خود را در کند. البته قبل از شالرو  هر بخون را تسالهیل می

 جریان بگذارید و با او مشورت کنید.

دریافتی از آفتاز ممکن است با افزایش  D. با اینکه نیازهای خاصی مانند ویتامین نادرسات .55

ها و مواد معدنی که افراد سالالالن کمی افزایش یابد، اما سالالالالمندان به همران میزان از ویتامین

شود مواد مغذی بیشتری بخورند و ، نیازمندند. به سالالمندان توصالیه میتر احتیاو دارندجوان

های پرکالری را کاهش دهند و دور های شالور و نوشیدینیمصالرف انوا  شالیرینی، میان وعده

 سیگار و الکل خط بکشند.

. سالالالالمندان به کالری کمتری نیاز دارند  اما دریافت کلسالالالیم کافی برای تقویت نادرساات .53

ی از نیازهای مهم سالالمندان است. این مساله به ویژه برای زنان سالمندی که ها یکاسالتخوان

احتمال بروز پوکی اسالالتخوان در آنها بیشالالتر اسالالت، اهمیتی دوچندان دارد. شالالیر و لبنیات، 

اند و مصرف بیشتر آنها به سالمندان توصیه حبوبات، خربزه و کلم بروکلی سالرشالار از کلسالیم

 ند.کنهای کلسیم نیز نیاز پیدا میاز سالمندان به مصرف مکمل شود. با این حال، گروهیمی

کند و روند تطبیق با گرما و سرما . با افزایش سالن، سوخت و ساز بدن کاهش پیدا میدرست .52

 شود.مختل می

های دوران سالمندی های استخوانی از رایج ترین اسیب. زمین خوردن و شالکسالتگیدرسات .54

های ی ایمنی، استفاده از نور کافی در شب، استفاده از فرشهاشوند. رعایت توصیهمحسوز می
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تواند به جلوگیری از بروز ترمزدار و مصالالون نگه داشالالتن محیط از وسالالایل دسالالت و پاگیر می

 حوادث کمک کند.

 درصد بیشتر از مردان است. 54تا  1. عمر متوسط زنان نادرست .51

 رو به افزایش است. های قلبی و مغزی. آمار مرگ و میر ناشی از سکتهنادرست .54

کنند و طبیعتا احتمال درصالالد از کل داروهای کشالالور را مصالالرف می 31. سالالالمندان درساات .53

 های دارویی نیز بیشتر از دیگران است.ابتالی آنها به واکنش

های سنی شود و افراد زیادی را از گروه. طب بازاری، تجارت پرسالودی محسالوز میدرسات .50

های ه تاخیر انداختن پیری گرفته تا ادعای درمان سالالرطاندهد؛ از بمختلف، مخاطب قرار می

 العالو.صعب

کند. بنابراین اینکه بگوییم پیری، آدم را . شالخصیت افراد با افزایش سن تغییر نمینادرسات .58

کند، حرف درستی نیست. معموال همان شخصیتی را که در طول زندگی کج خلق یا لجباز می

توانید با ایجاد حفظ خواهید کرد اما در عین حال، می اید، در دوران سالالالالمندی نیزداشالالالتاله

 تغییرهای نگرشی کوچک، به حفظ و ارتقای سالمت خودتان هم کمک کنید.

ی آید، اما به طور کل. اگرچه با افزایش سن، تغییرات مختصری در بینایی به وجود مینادرست .34

ا  دانست. با این حساز، توان هر تغییر جدی در بینایی را ناشالی از وجود یک بیماری خمی

 تان به وجود آمده، حتما باید به پزشک مراجعه کنید.اگر مشکلی در بینایی

 

 یک برنامه عملیاتی برای حل مشکالت طبی در دوران سالمندی

کنند و احتمال اینکه این مشکالت به سالالگی شیو  بیشتری پیدا می 44مشالکالت طبی بعد از سالن 

بیشتر است. پدر و مادر، پدر بزرگ و مادربزرگ و سایر اطرافیان شما، تری منجر شالوند، عوارض جدی

های یهکنند. رعایت توصگذارند، نیاز بیشتری به توجه و مراقبت شما پیدا میهرچه بیشتر پا به سن می

 تواند به شما کمک کند:زیر می

 :دف شد، اگر خویشاوند سالمند شما زمین خورد یا دچار تصا عالیم هشادار را بشاناساید

هرچه سالریع تر او را به پزشالک برسالانید تا فرصالت درمان از دست نرود و حداکثر کارایی فرد 

 حفظ شود.
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 :های طبیگیریحضور یک مشاور و همفکری با او برای تصمیم یک مشااور پیشنهاد کنید 

کمک  توانددر دوران سالمندی، با توجه به افزایش احتمال بروز انوا  بیماری در این دوران، می

 کننده باشد.

 :اگر چه حرف زدن دباره حادثه بدی که در راه است، از بدی  با عزیزان خود صاحبت کنید

سالالالگی،  31تا  41ها، به ویژه در حدفاصالالل ها و همدلیکندو؛ اما همین همفکریآن کم نمی

 تواند به ارامش خاطر بینجامد.می

  اره هر اتفاق، بیماری، جراحی یا ضالالالرورتی وجود نالدارد که درب هاا تمرکز کنید:روی ارز

های زندگی در دوران سالمندی را دارویی به بحث و گفتگو بپردازید اما ضرورت دارد که ارزش

 تر باشد.بشناسید. شاید برای بسیاری از سالمندان، استقالل در زندگی از طول عمر مهم

 :پزشکان چه اقدامات در مواقع بحرانی معموال این سالوال که  پزشاک را در جریان بگذارید

شالود؛ بلکه موضالو  اصاللی این اسالت که چه کاری به صال  طبی باید انجام دهند، مطر  نمی

بیمار اسالالت و تصالالمیم بیمار درباره آن اقدام طبی چیسالالت. به همین دلیل، باید پیشالالاپیش از 

طبی سالالالیق و عالیق عزیزان خود در این سالالنین آگاه شالالوید و هر از گاه با آنها درباره موارد 

زنده  ای بهتان روشالن شود. مثال بسیاری  ممکن است هیچ عالقهگفتگو کنید تا نظر آنها برای

ماندن پس از مرگ مغزی نداشالالته باشالالند اما اگر شالالما از این ترجیح آنها آگاه نباشالالید، ممکن 

 .دهای طبی زنده نگه دارید و زندگی نباتی آنها را حفظ کنیهاه آنها را با دستگاهاست تا مدت

 اگر والدین شما وارد دوران سالمندی شده باشند، های دیگر زندگی را بررسی کنیدگزینه :

شالاید بدشان نیاید که از اجتماعات بازنشستگان، خانه سالمندان و انوا  بیمه سالمت در دوران 

 سالمندی اطالعات بیشتری به دست آورند و مزایا و معایب این قبیل چیزها را بدانند.

 رعایت این توصیه، به ویژه در مواردی که  شکی آنها را جای مشخصی بگذارید:مدارک پز

آید، کارآیی دارد. پوشه مدارک پزشکی آنها را به همراه یک کپی یک مشکل اورژانسی پیش می

های طبی و دستورهای پزشکی در جای مشخصی گاهی، مشاورهآزمایشالهای از آخرین گزارش

های غیرضالالروری را آزمایشده قرار دهید. این کار جلوی تکرار بگذارید و به موقع مورد اسالالتفا

 کند.گیرد و روند درمان را تسریع میمی
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 اطالعات سالمت در اینترنت

 

آیا داروی جدیدی برای درمان دیابت کشف شده است؟ چگونه با آخرین آمار ابتال به آنفلوآنزا چیست؟ 

چرز درسالت کنم؟ اینترنت به شما مبتالیان به آسالم در تماس باشالم؟ چگونه یک کیک شالکالتی کم

 تواند یک منبع طالیی برایتان را پیدا کنید. اینترنت میهایکند پاسالالخ این قبیل پرسالالشکمک می

 تان پاسخ دهد.های طبیتان بیاید و به برخی پرسشکمک های درسی بهشما باشد و در تحقیق

 کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی چه سودی از اینترنت می برند؟مصرف

  :اینترنت منبع عظیمی از نشالالریات حوزه سالالالمت، امارهای دولتی، آرشالالیوها و منابع تحقیق

گروهی ایمیل در یک  متعدد اطالعاتی و علمی اسالت. عضالویت در یک گروه اینترنتی یا ارسال

تواند به کسالب اطالعاتی منجر شالود که شاید نتوان آن را از هر منبع گروه خبری یا علمی می

 دیگری به دست آورد.

 های اینترنتی به افرادی که با مشالالکالت مختلف سالمتی خودیاری و حمایت: بسالیاری از گروه

نند؛ از مبتالیان به آلزایمر گرفته تا کدهند و از آنها حمایت میاند، مشاوره میدست به گریبان

 ای و ... مبتالیان به اختالالت تغذیه

 .کاالها و خدمات: خرید آنالین کاالها و خدمات بهداشتی و درمانی، اسان است 

 ها یا مشاغل حوزه کسالب اطالعات تحصالیلی و شالغلی: اگر به تحصالیل یا کار در یکی از رشته

توانید به سایت مراکز تحصیلی مرتبط مراجعه کنید سانی میبهداشت و درمان عالقه دارید، به ا

و اطالعات مورد نیازتان )فهرسالالت دروس، شالالرایط پذیرش، هیات علمی و سالالیار موارد( را به 

 دست آورید. به همین ترتیب، کسب اطالعات شغلی نیز از طریق آنالین، آسان است.

 

 وجوی اینترنتیجست

وجو خودتان این است که از موتورهای جست های مورد عالقهیک راه آسالان برای شالناخت وز سایت

 وجو عبارتند از:کمک بگیرید. مشهورترین موتورهای جست

  گوگلwww.google.com 

  یاهوwww.yahoo.com 

  آلتا ویستاwww.altavista.com 

http://www.google.com/
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ی هابه صفحه اصلی سایت آنها مراجعه و کلیدواژهوجوگر کافی است برای اسالتفاده از موتورهای جست

هاتی وجوگر، تمام سالالایتوجو تایپ کنید. به این ترتیب، موتور جسالالتموردنظرتان را در کادر جسالالت

کند و یک فهرسالالت موجود در فهرسالالت خود را که با کلیدواژه موردنظر شالالما مطابقت دارند، پیدا می

ها و گاهی همراه با توضیحی مختصر درباره هر یک، به شما های مطلوز، همراه با لینکمفصل از سایت

وجو شامل تمام محتوای موجود در اینترنت نیستند. دهد. البته هیچ کدام از موتورهای جسالتارا ه می

وجو و قوانین و توانید توضیحات مربوط به ابزارها و امکانات جستوجو میبا مراجعه به هر موتور جست

دهد. به شالالما ارا ه می وجو دیدگاه متفاوتی از وزرا بخوانید. هر موتور جسالالت های مربوطهمحدودیت

 توان خیلی زود به نتایج مطلوز دست یافت.وجو میمعموال با استفاده از موتور جست

ا هایی متمایز بهای مناسالب است. سعی کنید کلیدواژهوجوی موفق، انتخاز کلیدواژهد یک جسالتکلی

کنید، بهتر اسالالالت نگاهی به راهنمای های متعدد اسالالالتفاده میاگر از کلیدواژه ترکیبی انتخالاز کنید.

ز توانید با استفاده اهای کمکی آن را بخوانید. در بیشالتر موارد، شالما میوجوگر بیندازید و نکتهجسالت

وجوی خودتان را افزایش دهید. برای دقت جسالالت« یا»عالمت جمع، تفریق، گیومه و اسالالتفاده از واژه 

ی باردار»وجوی عبارت وجو منجر شود. مثال با جستتواند به گسترش دامنه جستمی« یا»، کلمه مثال

هایی دسالالت یابید که در محتوای خود مطالبی توانید به فهرسالالتی از سالالایتمی« جوانان یا بزرگسالالاالن

 اند.درباره بارداری جوانان یا بارداری بزرگساالن گنجانده

ت صدها یا هزاران مورد شود و از آن سو ممکن است صرفا به چند وجوی شما ممکن اسنتیجه جسالت

تک توانید به تکوجوی شما به موارد زیادی منجر شده که نمینتیجه معدود بینجامد. اگر نتیجه جست

وجوی پیشرفته تان را افزایش دهید یا به بخش جستهایآنها رجو  کنید، بهتر اسالت دقت کلید واژه

وجوی شما به موارد معدودی انجامیده، وجوگر مراجعه نمایید. اگر نتیجه جستدر همان موتور جسالت

وجوی دیگر، تغییر توانید یکی از این پیشالالالنهادها را امتحان کنید: اسالالالتفاده از یک موتور جسالالالتمی

 وجو.ها را کاهش دقت جستکلیدواژه

 

 وگوهای خبری و تاالرهای گفتگروه

وگوهای اینترنتی افرادی ها و گفتهای رایج برای بحثو جزو راهوگهالای خبری و تالاالرهای گفتگروه
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اند. از این طریق های مشترکی عضو شدههای مشترک خود در گروهاسالت که برحسب عالیق یا دغدغه

کند؛ مطلوبی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات فراهم میگیرد که زمینه یک انجمن آنالین شالکل می

یک بیماری نادر اسالالت، شالالاید بتواند از این طریق افراد دیگری را که در همان مثال فردی که مبتال به 

های خود را با آنها به اشالالالتراک بگذارد یا از شالالالهر باله همالان بیمالاری نادر دچارند، پیدا کند و تجربه

ها، توان از تجربهند شالود. به همین ترتیب، با عضویت در یک گروه ترک سیگار میهای آنها بهرهتجربه

های سایر اعضای گروه در زمینه ترک سیگار باخبر شد. البته این نکته را نیز نباید ها و پیروزیکستش

فراموش کرد که هر مطلبی، به صالرف اینکه در گروه به اشتراک گذاشته شده، علمی و معتبر نیست و 

 مواجهه نقادانه با هر مطلبی ضرورت دارد.

های خبری خا  را به اعضای خود پیشنهاد یت در گروههای تجاری آنالین، عضوبسالیاری از سالرویس

های خبری های خبری نیز در دسالالترس عموم قرار دارند. برای یافتن گروهدهند. بسالالیاری از گروهمی

 http://groups.google.comتوانید به این نشانی اینترنتی مراجعه کنید: تان میمورد عالقه

شالالود و هر عنوان، سالاللسالالله مراتبی را ختلف تقسالالیم میهای خبری تحت چند عنوان منشالالانی گروه

 گیرد. در ادامه، با چند نمونه از سلسله مراتب مرتبط با حوزه سالمت آشنا خواهید شد:دربرمی

 های گروهalt مانند که ماهیت یکسانی دارند و می( .توانند جایگزین یکدیگر شوندalt, AIDS.) 

 هالالای گروهbionet کننالالد. )مالالاننالالد و علوم بیولوژیالالک فعالالالیالالت میبیولوژی  کالاله در حوزه

bionet.immunology) 

 های گروهmisc مانند: یا متفرقه که تحت عناوین دیگر نمی( .گنجندmisc.fitness) 

 های گروهrec کنند )مانند های پرطرفداری مانند ورزش، موسیقی و هنر فعالیت میکه در حوزه

rec.food) 

 هالالای گالروهsci کننالالد. )مالالاننالالد هالالای علمی فعالالالیالالت میم و پژوهشکالاله در حالوزه عاللو

sci.epidemiology) 

 های گروهsoc  مانند( که به امور اجتماعی و سیاسی می پردازندsoc.college) 

 های گروهtalk مانند که به گفت و گو درباره مسایل مختلف می( پردازندtalkabortion) 

عال باشید؛ یعنی هیچ مطلبی در گروه ارسال شالوید، بهتر اسالت مدتی غیرفوقتی در گروهی عضالو می

ق و کند بیشالالتر با عالیوگوی دیگران را بخوانید. این کار به شالالما کمک مینکنید و فقط بحث و گفت
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تر است. در هر گروه سالالیق اعضای گروه آشنا شوید و بدانید چه مطالبی برای ارسال در گروه، مناسب

ج( وجود دارد که بهتر اسالالت قبل از عضالالویت در هر های رای)پرسالالش FAQخبری معموال یک بخش 

 گروهی، آن را خوز بخوانید.

شود. به همین دلیل، اگر از خبری معموالً به سالرعت به روزرسانی می های خبری معموالً مطالب گروه

کنید چون ممکن است  (print)یا چاپ  (save)تان آمد، بهتر اسالت آن مطلب را ذخیره مطلبی خوش

 یا یک روز بعد، دیگر آن مطلب را نبینید. تا یک ساعت

د توانیبعد از مدتی غیرفعال بودن، شالالاید بخواهید با ارسالالال مطلبی به گروه خبری، فعال شالالوید. می

تان توانید خودوگوهای گروهی شرو  کنید. حتی میی یکی از گفتکارتان را با پاسخی به آغاز کننده

 د.وگوی جدید باشیآغازگر یک سوژه یا گفت

اگر یک سایت یا گروه اینترنتی، نشانی الکترونیک شما را خواست، در ارسال آدرس ایمیل خود محتاط 

 تان وجود دارد.پس از لو رفتن آدرس ایمیل (spam)باشید چرا که احتمال دریافت انوا  هرزنامه 

 

 هالیست ایمیل

های مختلفی هست. بسیاری از گروههای اشخا  یا احتماال همین االن ایمیل شالما جزو لیست ایمیل

های ایمیلی ها، سیاستمداران و مؤسسات آموزشی، لیستها، سالازمانها، فروشالندگان، شالرکتبازاریاز

های تکنند. لیسرسانی و دستیابی به مقاصد خود از این لیست استفاده میمتعددی دارند و برای اطال 

 هاگیرند. از این لیسالالالتورد اسالالالتفاده قرار میهای گروهی خا  نیز موگوها و بحثایمیلی برای گفت

های زنده و جالب، پیگیری مباحث پژوهشالالالی و یافتن پاسالالالخ توان برای حضالالالور در گالپ و گفتمی

یل گو تبدها به محفلی برای بحث و گفتهای گوناگون نیز اسالالالتفاده کرد. وقتی این لیسالالالتپرسالالالش

ه شان این باشد ککنند. شاید تنها تفاوتمیهای خبری آنالین پیدا شالوند، شالباهت زیادی به گروهمی

شود. در شالان به جای اینکه روی تابلوی اعالنات نصالب شود، به ایمیل شما ارسال میاخبار و اطالعات

 پردازیم:ها میادامه به تشریح چگونگی کارکرد این قبیل لیست

 آن  لیستی که اعضایتان تدارک ببینید؛ مثال ابتدا یک لیسالت ایمیلی از موضوعات مورد عالقه

 داشته باشند.« اختالل بیش فعالی و کموبد توجه»تمایل به بحث درباره 

 توانید عضوی از همان لیست باشید تان، شما هم میحاال ثبت نام کنید. با ارایه ایمیل شالخصی
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 که در موضو  ایمیل یا متن اصلی نامه به آن اشاره شده است.

 کنید که در د و احتماال ایمیلی از سوی گروه دریافت میحاال شما هم عضوی از آن گروه هستی

آن، قواعد و قوانین و چگونگی ارسالال مطلب توضالیح داده شالده است. حاال اگر شما مطلبی را 

برای سالرپرسالت گروه ارسال کنید، تمام اعضای حاضر در آن لیست ایمیلی، مطلب شما را در 

اگر سالایر اعضای گروه نیز ایمیلی بفرستند، ایمیل خود دریافت خواهند کرد. به همین ترتیب، 

 شما آن ایمیل را دریافت خواهید کرد. 

 ها طرفداران بسالالیاری زیادی دارند و این ممکن اسالالت باعث شالالود یادتان باشالالد که برخی گروه

 هایش را بخوانید، پر شود.ایمیل شما خیلی زودتر از آنکه بتوانید محتوای پیغام

 کنید، به دقت ارزیابی کنید تا از درسالالتی ایمیلی که دریافت می فراموش نکنید که محتوای هر

 یا نادرستی آن اطمینان حاصل کنید.

 

 مواجهه نقادانه با اطالعات سالمت در اینترنت

تواند هر ای اسالالت که هر کسالالی میبرخالف اطالعات موجود در کتاز و مجله، فضالالای اینترنت به گونه

ارد. محتوای برخی از این مطالب کامال غلط و زیانبار اسالالالت. گوناله مطلبی را در آن به اشالالالتراک بگذ

ها بنابراین مواجهه نقادانه با اطالعات اینترنتی ضرورت دارد. در مواجهه با مطالب اینترنتی، این پرسش

 راا ز خودتان بپرسید:

 نام نویسالالنده معموالً در باال یا پایین صالالفحه اصالاللی سالالایت ذکر  نویساانده مطلب کیساات؟

هایی های ناشناس، وسواس و دقت بیشتری به خرو دهید. سایتدر مواجهه با سایتشالود. می

های تخصصی )مانند انجمن ها یا نهادهای علمی و دولتی یا برخی سازمانکه توسالط دانشالگاه

هایی که متخصالاصالن سالرطان( تاسالیس شالده باشالند، قابل اطمینان هستند. در مقابل، سایت

س ساخته شده باشند، ممکن است حاوی اطالعات معتبری های ناشناتوسالط اشالخا  یا گروه

 کنند، با منابع معتبرتری مطابقت دهید.نباشند و بهتر است اطالعاتی را که آنها ارا ه می

 شود. دنبال ها تاریخ آخرین به روزرسانی ذکر میدر بیشالتر سایت آیا مطلب، به روز اسات؟

بر، به های معتش معلوم باشالد. بیشتر سایتهایی باشالید که تاریخ ثبت و ویرایش مطالبسالایت

 روزرسانی روزانه یا هفتگی دارند.
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 هایی که مطالبی در زمینه سالمت دارند، هدف برخی از سالایت هدف این ساایت چیسات؟

ای برای تبلیغات اسالالتفاده کنند، به عنوان وسالالیلهفروش کاالسالالت. آنها از مطالبی که ارا ه می

د را به فروش برسالالالانند. در مواجهه با اطالعات موجود در چنین کننالد تا بتوانند کاالی خومی

شالالالان تبلیغاتی و هایی که اطالعاتتر باشالالالید. در مواجهه با سالالالایتهایی باید محتاطسالالالایت

آسالالا( نیز محتاط باشالالید. رسالالد )مانند تبلیغ درباره یک درمان معجزهپردازانه به نظر میخیال

ا کنند به تبلیغ یوگو تالش میی خبری و تاالرهای گفتهابرخی از افراد با پیوسالالالتن به گروه

 فروش کاالهای خود بپردازند. برای شناخت این قبیل افراد باید عاقل و هوشیار بود.

 گروه هدف برخی اطالعات اینترنتی، پزشکان و متخصصان  گروه هدف این ساایت کیست؟

ه اند کمعموال آنقدر تخصصیهسالتند. چنین اطالعاتی، حتی اگر کامال درسالت و دقیق باشند، 

وگو ممکن است ها با تاالرهای گفتفهم آنها برای مخاطبان عادی آسالان نیسالت. برخی سالایت

ها نیز صرفا برخی بیماران خا  یا گروهی از دانشجویان را هدف قرار دهند. اما برخی از سایت

 مخاطب دارند.

 دن به پاسخ این پرسش، بد برای رسالی آیا اطالعات موجود در ساایت، قابل تایید اسات؟

ایید ها هم تهای معتبرتر بزنید و ببینید صحت این مطالب در آن سایتنیسالت سری به سایت

شالالده یا نه. با این همه، بهتر اسالالت قبل از عمل به هر توصالالیه اینترنتی در حوزه سالالالمت، با 

 تان مشورت کنید.پزشک
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 راهنمای سالمت در اینترنت
 

های معتبر و مرتبط با برخی از ای از سالالالایتدر اینترنالت، مجموعاله« سالالالالمالتراهنمالای »منظور از 

 های فعال در حوزه بهداشت و درمان است.سازمان

در یک دعوت عمومی به سالالالمت، باید بر این نکته تاکید کرد که هر کسالالی باید مسالالوولیت سالالالمت 

 ه با توجه به مشالالکالت متعدداش باشالالد. البتخودش را به عهده بگیرد و به فکر ارتقای کیفیت زندگی

پذیری، اند، این مسالوولیتجسالمی، روانی، محیطی و اجتماعی که این روزها پیرامون ما را احاطه کرده

، کافی تر کنیدتر و قابل تحملگذارد. برای اینکه این بار را اندکی سالالبکبار سالالنگینی بر دوش آدم می

ه توانید تهیاشت و درمان را از کدام منابع معتبر میاست بدانید که اطالعات مورد نیازتان در حوزه بهد

 کنید.

توانید نشالالانی دقیق، شالالماره تماس، ایمیل و... را نیز بیابید. البته معموال در سالالایت چنین مراکزی می

افتد، در دنیای مجازی نیز گاهی ممکن است یک آدرس، به همانطور که در دنیای واقعی نیز اتفاق می

توانید از این منابع به دسالالالت آورید، معموال هیچ نالد. باله هر حال، اطالعاتی که میهر دلیلی، تغییر ک

های اینترنتی، گاهی ممکن است آدرس مراکز معتبری خرجی برای شالما دربرندارد. البالی این نشانی

بخشالالالی و کمک به درمان یا کنترل برای چک کردن و به روز کردن اطالعات نیز ارا ه شالالالود تا آگایه

های گذارند که پرسشتسالهیل شود. بسیاری از این مراکز، این امکان را نیز در اختیار شما می بیماری

ای نظیر بیماری شالالما تخصالالصالالی خود را از متخصالالصالالان آنها بپرسالالید یا به گروه افرادی که از بیماری

 تان را رد و بدل کنید.دچارند، بپیوندید و تجربیات

مای راهن»پذیر است. هدف ایمیلی با برخی از این مراکز امکانمراجعه حضوری، مکاتبه، تماس تلفنی و 

باید این باشد که شما را در کنترل وضعیت سالمت خودتان توانمندتر کند. وقتی شما بدانید « سالمت

 تان مواجه شوید، قطعا کنترلتان را از کجا بپرسید و چگونه با مشکالت روزمرههای سالمتیکه پرسش

تواند دفتر آموزش و ارتقای سالمت می« آوای سالمت»ود خواهید داشالت. مثال بیشالتری بر زندگی خ

 گنجانید: خود می« راهنمای سالمت»های اینترنتی باشد که در یکی از نشانی

http://iec.behdash.gov.ir 
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 موارد اورژانس
کن برای مواجهه با ترین زمان ممشود که شما مجبورید در کوتاهموارد اورژانسالی به مواردی اطالق می

آنها تصمیم بگیرید و وارد عمل شود. با ارزیابی شرایط شرو  کنید. اگر در یک مکان عمومی هستید، با 

صدای بلند کمک بخواهید. هر چیزی را که ممکن است جان شا یا دیگری را به خطر اندازد )مثال سیم 

 551اولیه باشالید. با شالالماره اورژانس  هایبرق یا مواد محترقه( شالناسالایی کنید و فورا به دنبال کمک

اید، خودسرانه عملیات اجرای قلبی ریوی را انجام ندهید. اگر اتومبیل تماس بگیرید. اگر آموزش ندیده

 ترین مرکز درمانی برسانید.ترین راه، قربانی را به نزدیکدارید، از طریق کوتاه

 

 لوازک مورد نیاز

اولیه در مکانی مناسب و دور از دسترس کودکان وجود داشته  هایای باید یک جعبه کمکدر هر خانه

 ای به شر  زیر است:باشد. لوازم مورد نیاز در چنین جعبه

 باند و گاز استریل 

 نوار چسب 

 قیچی 

 پنبه 

 گوش پاک کن 

 دماسنج 

 بیوتیکپماد آنتی 

 سوزن تیز 

 سنجاق قفلی 

 محلول کاالمین 

 

توانید موارد دیگری را نیز به این جعبه نگهداری کنید. میای را باید در اتومبیل خود نیز چنین جعباله

قوه، صابون، پتو، لیوان کاغذی و هر چیزی که ممکن است عضو بیمار اضافه کنید؛ مواردی مانند چراو

 تان به آن نیاز پیدا کند.خانواده

 

 خونریزی

د. با این حال، با فشار تواند مرگبار باشآور اسالت و در موارد شالدید میاز دسالت دادن خون بدن، ترس

که خونریزی داخلی، نمود های مشالالهود را گرفت. اما از آنجا توان جلوی بیشالالتر خونریزیمسالالتقیم می
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های آن را بشناسید و مراقبش تواند تهدید کننده حیات باشالد، باید نشانهبیرونی آشالکاری ندارد و می

 باشید.

 

 وقتی زخم، باز است... 

م فشالار دهید تا خونریزی متوقف شالود. بهتر است فشار در تمام محل زخم را به طور مسالتقی (5

 سطح زخم به طور همگن پخش شود.

ی تمیز، ملحفه یا دستمال توانید از گاز اسالتریل، پارچه یا حولهبرای فشالار آوردن بر زخم می (3

تان )اگر تمیز باشند( استفاده کنید. یخ و کیسه آز سرد نیز به قطع هایکاغذی و حتی دست

 کنند.نریزی و کاهش تورم کمک میخو

دقیقه حفظ کنید. این کار، خونریزی  51تا  1یک فشار محکم و ثابت را بر روی زخم به مدت  (2

 آورد.ها را بند میبیشتر زخم

توانید از جاذبه زمین برای کاهش جریان اگر زخم در کف یا، کف دست، ساق یا بازو باشد، می (4

دیده را طوری از سطح زمین بلند ور، کافی است عضو آسیبخون استفاده کنید. برای این منظ

 کنید که از سطح قلب مصدوم باالتر باشد.

 اگر خونریزی قطع نشد، میزان فشار بر زخم را افزایش دهید. (1

تری به وجود آمده و کنترل آن آسالالان نیسالالت، به مراجعه اگر خونریزی توسالالط جراحت جدی (4

سال گذشته واکسن  54ز اسالت. اگر مصالدوم طی فوری به پزشالک برای بخیه کردن زخم نیا

 کزاز تزریق نکرده باشد، مشاوره با پزشک برای تزریق واکسن نیز ضرورت دارد.

 

 وقتی خونریزی، داخلی است ...

در صالورت مشاهده این موارد به احتمال وجود یک خونریزی داخلی شک کنید: سرفه خونی،  (5

 و مدفو  سیاه قیری شکل. آلوداستفراو خونی، ادرار خونی، مدفو  خون

تا وقتی که مصالدوم توسالط پزشالک ویزیت نشده، به او اجازه مصرف غذا و داروهای خوراکی  (3

ندهید، چرا که ممکن اسالت نیاز به جراحی وجود داشته باشد و قبل از جراحی، بیمار باید در 

 وضعیت ناشتا باشد.

 د.مصدوم را به پشت بخوابانید و روی او را به ارامی بپوشانی (2

 به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کنید. (4
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 های اولیه در خونریزی از بینیکمک

مصالدوم را، کمی متمایل به جلو، بنشالانید تا خون وارد گلویش نشود. از او بخواهید اگر طعم  (5

 کند، تف کند.خون در دهانش حس می

واند تاو خودش میو اشاره(، بینی مصدوم را از دو طرف بگیرید. اگر  با فشار دو انگشت )شست (3

 این کار را انجام بدهد، شما یک کمپرس سرد تهیه کنید و روی بینی و اطراف آن بگذارید.

 دقیقه بدون وقفه انجام دهید.  54فشار روی بینی را برای مدت  (2

اگر فشار موثر نبود، یک تکه گاز استریل یا پارچه تمیز در سوراط بینی فور کنید. برای این کار  (4

به حاذز اسالتفاده کنید چون خطر چسبیدن پنبه به دیواره بینی وجود دارد. حتما نباید از پن

انتهای گاز اسالالتریل یا پارچه را بیرون بگذارید تا بعداً بتوانید به راحتی آن را از بینی مصالالدوم 

 دقیقه با دو انگشت فشار دهید. 1خارو کنید. بهتر است بینی پرشده را نیز 

د، برای خالارو کردن آن اقالدام نکنید. در عوض، از مصالالالدوم اگر جسالالالمی در بینی وجود دار (1

 بخواهید به آرامی فین کند و اگر این کار موثر نبود، به پزشک مراجعه کنید.

 بعد از قطع خونریزی از بینی، تا چند ساعت از فنی کردن و دستکاری بینی پرهیز کنید. (4

 

 های اولیه در مشکالت تنفسیکمک

اطانه وارد عمل شالوید، ممکن است بیهوشی او ناشی از برق گرفتنگی اگر مصالدوم بیهوش اسالت، محت

های اولیه، اولین موردی باشد. در این صورت، باید قبل از تماس با او جریان برق را قطع کنید. در کمک

اش که در هر مصدومیتی باید بررسی شود، تنفس است. به شانه مصدوم به آرامی ضربه بنزید و یا شانه

ید. ای از تنفس باشدنبال نشانه« حالت خوز است؟»ن دهید و با صدای بلند از او بپرسید: را کمی تکا

کنید؟ اگر این های خود احساس میشنوید؟ آیا حرارت نفس او را روی گونهآیا صالدای تنفس او را می

 هان خودداری کنید.طور است، از تنفس دهان به د

 ا را انجام دهید:اگر از تنفس مصدوم مطمئن نیستید، این کاره

مصدوم را به پشت روی زمین بخوابانید. در صورت لزوم، او را به آرامی بغلتانید جلوگیری شود.  (5

 آورد، آن را شل کنید.اش فشار میاگر لباسی به گردن یا سینه

نگاهی به دهان و گلوی او بیندازید تا مطمئن شالالوید چیزی راه تنفس را نبسالالته باشالالد. اگر  (3

 صدوم دیدید، فورا آن را دربیاورید.جسمی در دهان م
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 با کج کردن سر به سمت عقب و باال آوردن چانه، تنفس او را تسهیل کنید. (2

های بینی مصدوم را با انگشت شست و اشاره ببندید؛ سپس یک نفس عمیق بکشید و سالوراط (4

تا  5مدت  تان را کامالً باز کرده و روی دهان مصدوم بگذارید و دو نفس آرام )هر کدام بهدهان

تان را بردارید، سالرتان را بچرخانید و ببینید آیا قفسه سینه ثانیه( به ااو بدهید. حاال دهان 54

رود یا نه. اگر صدای خروو هوا را از دهان او شنیدید یا دیدی که قفسه مصدوم باال و پایین می

 ید.اهای او فرستادهسینه او به حرکت افتاده، معنایش این است که شما هوا را به خوبی به ریه

تنفس در دقیقه( تا زمانی که پزشالالک برسد یا مصدوم  53ثانیه این کار را  تکرار کنید ) 1هر  (1

ها طول بکشد. اگر خودش شالرو  به تنفس کند. ممکن اسالت نجات چنین مصالدومی سالاعت

 تشالما از این کار دست نگه دارید، شاید مصدوم هرگز قادر به تنفس نباشد و جانش را از دس

 بدهد.

های شود یا قفسه سینه او در فاصله تنفسرسالد که هوا وارد سینه مصدوم نمیاگر به نظر می (4

افتد، سالر او را بیش از پیش به سمت عقب حرکت دهید و اگر مصالنوعی شالما به حرکت نمی

های بعدی به آن هالای اولیاله در خفگی را کاله در قسالالالمالتاین کالار هم جواز نالداد، کمالک

 ل کنید.پردازیم، دنبامی

تان را طوری روی صورت او اگر مصدوم کودک است، بینی او را نگیرید. به جای این کار، دهان (3

بگذارید که بینی و دهان او توامان پوشالانده شالود. سالپس دست ازادتان را با مالیمت بر روی 

 دنحجمی به دنان و بینی او بدمید. در این حالت، باید پرشالالی او قرار دهید و بازدم کمسالالینه

 3ثانیه یکبار )با  2سالالینه او را احسالالاس کنید و صالالدای خروو هوا را بشالالنوید. این کار را هر 

 تنفس در دقیقه( تکرار کنید.

 

 های اولیه در شکستگی استخوانکمک

اگر شالک دارید که پای مصالدوم شکسته یا نه، او را حرکت ندهید؛ مگر اینکه خطری جانش را تهدید 

 نجام بدهید:کند. سپس کارهای زیر را ا

ت، کشید یا تنفس ضعیفی داشوضعیت تنفسی مصدوم را بررسی کنید. اگر مصدوم نفس نمی (5

 به او تنفس دهان به دهان بدهید.

 اگر مصدوم دچار خونریزی مشهود بود، فشار مستقیمی روی موضع خونریزی وارد کنید. (3
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 مصدوم را گرم و ارام نگه دارید. (2

اصال برای بازگردان استخوان به درون پوست تالش نکنید. اگر اسالتخوان از پوست بیرون زده،  (4

 برای اینکه زخم خشک نشود بهتر است از یک پانسمان مرطوز استفاده کنید.

 دنبال جاانداختن مفصل نباشید. (1

 نگذارید مصدوم بلند شود و راه برود. (4

 بندی کنید تا از درد و عوارض بعدی پیشگیری شود.های شدید را آتلشکستگی (3

 

 های اولیه در سوختگیکمک

سالوزی به وجود آمده، محل سوختگی را با آز، خنک کنید تا روند اگر سالوختگی در اثر آتش (5

 سوختگی متوقف یا کند شود.

 ها و زیورآالت مصدوم را درآورید و او را با پتو یا ملحفه تمیزی بپوشانید. لباس (3

 فورا کمک بخواهید. (2

دقیقه با از خنک بشالالویید.  34حل سالالوختگی را اگر مواد شالالیمیایی دلیل سالالوختگی بوده، م (4

های شالیمیایی )به ویژه در محل چشالم( پس از شستشوی کامل به رسیدگی طبی سالوختگی

 فوری نیازندند..

 

 های اولیه در خفگیکمک

تواند به قطع تنفس و بیهوشی منجر گیر کردن یک جسالم خارجی در گلو و بسته شدن راه هوایی می

های خفگی عبارتند از: گرفتن گلو یا ترین نشانهبه مرگ مصدوم بینجامد. رایج دقیقه4تا  4شود و طی 

های منقطع و صدادار. در این مواقع، شما باید به نفسیک یا دو دست، دشواری تکلم و تنفس همراه با 

سالرعت وارد عمل شالوید ولی هرگز نباید به پشالت مصالدوم ضالربه بزنید، چرا که این کار ممکن است 

 دوم را بدتر کند.وضعیت مص

تواند حرف بزند، سالرفه کند یا نفس بکشالد، اصال دخالت نکنید. سرفه به تنهایی قادر اگر مصالدوم می

های خفگی ادامه پیدا کرد، از پزشک کمک بخواهید. است جسم خارجی را از گلو خارو کند. اگر نشانه

یست، برای نجات او از مانور در صالورتی که مصالدوم هوشالیار است ولی قادر به تکلم، تنفس و سرفه ن

 ، به شر  زیر کمک بگیرید:«هایملیش»

 هایتان را دور کمر او قالز کنید.پشت سر مصدوم بایستید و دست (5
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 یک دسالت خود را مشالت کنید و روی شالکم مصالدوم و دقیقا باالی ناف او قرار دهید. دست  (3

م مصدوم، به سمت ی خود را با دست دیگر بگیرید و یا یک حرکت سریع روی شکمشت شده

های سینه مصدوم تان هیچ فشاری روی قفسههایباالی فشالار بیاورید. مراقب باشید که دست

 وارد نکنند.

 این مانور را چند بار تکرار کنید تا مصدوم از حالت خفگی خارو شود. (2

تان یاگر مصدوم به شکم روی زمین افتاده، او را بچرخانید و طوری مقابل او زانو بزنید که پاها (4

تان را زیر قفساله سالینه او و دست دیگرتان را اش قرار بگیرد. کف یک دسالتدر دو طرف بدن

روی همان دسالت بگذارید و با یک حرکت سریع و رو به باال بر شکم مصدوم فشار وارد کنید. 

 این مانور را تا زمانی که نیاز است، تکرار کنید.

ی ی خود را زیر قفسهدست مشت کرده اگر تنها بودید و احسالاس خفگی به شالما دست داد، (1

سالینه و باالتر از ناف قرار دهید. مشت خود را با دست دیگرتان بگیرید. و با یک حرکت سریع 

توانید روی یک جسم ثابت و افقی چنین میو رو به باال بر شالکم خودتان فشار وارد کنید. هم

یع و تان با یک حرکت سرشکم )مانند لبه میز یا پشتی صندلی( خم شوید و به قسمت باالیی

تان رو به باال فشار وارد کنید. این حرکت را تا زمانی که نیاز است، ادامه بدهید؛ تا حالت خفگی

 از بین رود.

 

 اگر مصدوک بیهو  است ...

ای که قبال در همین بخش شالالر  داده شالالد، به او او را روی زمین بخوابانید و به همان شالالیوه (5

 دهید.تنفس دهان به دهان ب

شود  او را به هایش نمیاگر مصالدوم شالرو  به تنفس نکرد و احساس کردید که هوا وارد ریه (3

اش فشار وارد کنید. برای این منظور باید پشالت بچرخانید و یک یا چند بار روی قفساله سینه

تان را روی شکم مصدوم، اندکی تان را روی دست دیگر گذشته و کف دست زیرینیک دسالت

اش، قرار دهید. حاال با یک حرکت سریع و رو به باال بر اف و دقیقاً زیر قفساله سالینهباالتر از ن

بار، تا زمانی که نیاز است، این  54تا  4شکم مصدوم فشار وارد کنید. به طرفین فشار نیاورید، 

 کار را تکرار کنید.

تان یک دستراه هوایی مصالدوم را تمیز کنید. برای این منظور الزم اسالت دهان مصدوم را با  (2

تان زبان او را به طرف پایین فشالالار دهید. با انگشت باز نگه دارید و به کمک انگشالت شالسالت

اشالاره دسالت دیگرتان یک قالز درست کنید و با یک حرکت آرام جارویی شکل، آن را برای 

 لمس هرگونه شیء خارجی بلعیده شده به گلوی مصدوم برسانید.
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 دنبال کنید:حاال باید مراحل زیر را به ترتیب  (4

 4  فشار بر روی شکم 54تا 

 بررسی دهان 

 هاوارد کردن هوا به ریه 

 تکرار مراحل باال 

گونه جسم خارجی از دهان او اگر این طور به نظرتان آمد که حال مصدوم بهتر شده ولی هیچ (1

خارو نشالالده، او را به یک مرکز درمانی ببرید، چرا که یک جسالالم خارجی مانند تیغ ماهی یا 

تواند در بدن مصدوم به حرکت درآید و منجر به بروز ن مرو یا هر شیئ تیز دیگری میاستخوا

 های داخلی شود.اسیب

 

 اگر مصدوک، کودک است ... 

اگر کودک در حال سرفه است، هیچ کاری نکنید. سرفه به تنهایی قادر است جسم خارجی را  (5

 از گلوی بیمار خارو کند.

تان را برای کند، هرگز انگشالالالتبرای تنفس تقال می اگر راه هوایی مسالالالدود شالالالده و کودک (3

اید، داخل همان کودک نکنید، چرا که ممکن ای که اصال آن را ندیدهدرآوردن جسالم خارجی

اسالت این کار باعث برگشالت جسم خارجی به درون راه هوایی کودک شود و حالت خفگی را 

 تشدید کند.

 تر از بدنش قرارزان کنید که سرش پایینتان آویکودک زیر یک سالال را باید طوری با دسالت (2

هایش، بزنید. برای اش، دقیقا بین شانهضربه محکم به پشت 4تان کف دستبگیرد. سالپس با 

تر هم باید همین کار را انجام بدهید ولی باید آنها را به جای دسالالالت، بر روی های بزرگبچاله

 زانوی خود قرار دهید.

 مانور هایملیش( به شکم او وارد کنید. فشار )مطابق 4ضربه باید  4بعد از  (4

 

 های اولیه در غرق شدگیکمک

توان زنده ماند. پس در این مدت کوتاه، دقیقه می 4تا  4در غرق شالالالدگی، به دنبال قطع تنفس، بین 

 مراحل زیر را به سرعت و با دقت انجام دهید:

اقب باشید زیرا فردی که مصالدوم را فورا از آز خارو کنید و در طول انجام این کار، خیلی مر (5

شود که ممکن است شما را سفت بگیرد در حال غرق شدن است، گاهی آنقدر وحشت زده می
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ی درخت را و جان شما را نیز به خطر بیندازد. در صورت امکان، بهتر است یک شاخه یا کنده

 رسد، بفرستید.به جایی که دستش می

ی شالناور استفاده کنید و مصدوم را با یلهالمقدور از یک وسالاگر مصالدوم بیهوش اسالت، حتی (3

 احتیاط روی آن قرار دهید. وقتی از آز خارو شدید، مصدوم را به پشت بخوابانید.

کشالالالید، به او تنفس دهان به دهان بدهید و این کار را تا زمانی که او اگر مصالالالدوم نفس نمی (2

د. یادتان باشالالید که بدون کمک شالالما شالالرو  به تنفس کند یا کمکی از راه برسالالد، ادامه بدهی

سالاعت طول بکشد. به هر  3تا  5بازگشالت به تنفس عادی در چنین فردی ممکن اسالت بین 

 حال، در چنین شرایطی، به هیچ عنوان نباید مصدوم را تنها بگذارید.

کند، کافی اسالالت وقتی او بدون کمک شالالما شالالرو  به تنفس کرد، حتی اگر هنوز سالالرفه می (4

 از راه برسند. کنارش بایستید تا امدادگران

 

 های اولیه در برق گرفتگیکمک

اید که برق گرفتگی عامل بیهوشالالی مصالالدوم بودهع باید بسالالیار وقتی به این مشالالکوک شالالدیه (5

 بااحتیاط عمل کنید و هرگز به مصدوم دست نزنید، مگر اینکه ابتدا برق را قطع کرده باشید.

قطع کنید. البته خاموش کردن یک  های مدار یا جعبه فیوزبرق را از پریز اصالاللی، قطع کننده (3

برد. با اسالالتفاده از یک تکه چوز خشالالک، گرفتگی را از بین نمیوسالالیله، به تنهایی، خطر برق

سالیم یا خط برق قطع شالده را از مصدوم جدا کنید. یادتان باشد تا زمانی که برق طع نشده، 

 جان شما نیز در خطر است.

 دهان به دهان را شرو  کنید.اگر تنفس مصدوم تضعیف یا قطع شده، تنفس  (2

اگر مصدوم هوشیاری خود را به دست آورده، امدادگران را خبر کنید و تا وقتی که آنها برسند،  (4

مصدوم را با یک پتو یا کت بپوشانید تا بدنش گرم بماند. اگر زمین سرد است، یک پتو هم زیر 

ا صالالاف دراز بکشالالد و بدن مصالالدوم قرار دهید. اگر مصالالدوم هوشالالیار اسالالت، باید کمک کنید ت

پاهایش را کمی از سالطح زمین باالتر بیاورد. اگر مصدوم بیهوش است، در حالی که یک بالش 

گونه خوراکی یا نوشالالیدنی به او اید، او را به یک سالالمت بچرخانید و هیچزیر سالالرش گذاشالالته

 ندهید.

کنند. فوذ میهای الکتریکی، حتی اگر سطحی به نظر برسند، معموال تا اعمال بافت نسوختگی (1

ها هرگز خودسالالرانه موادی مانند خمیردندان، داروهای خانگی یا اسالالپری روی این سالالوختگی

متر دارند نیز خوداری سانتی 1هایی که عرضی بیشتر از نزنید. از گذاشتن یخ بر روی سوختگی

 کنید.
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 های اولیه در حمله قلبیکمک

تواند به دنبال سوء هاضمه، کشیدگی درد می درد قفساله سینه صرفا به معنای حمله قلبی نیست. این

های ریوی نیز ایجاد شالود. عالیم هشداردهنده یک حمله قلبی عبارتند ای یا عفونتعضالالت بین دنده

 از:

  دقیقه طول بکشالد، با احساس خفگی همراه باشد و به  3درد شالدید قفساله سالینه که بیش از

 گردن، شانه یا بازو انتشار پیدا کند.

 که در حالت درازکش تشدید شود و در حالت نشسته تخفیف یابد. تنگی نفسی 

 تعریق شدید 

 تهو  یا استفراو 

 نب  نامنظم 

 ها و پوسترنگ پریدگی یا کبود شدن لب 

 ضعف 

 اضطراز شدید و احساس مرگ 

 های باال را در فردی مشاهده کردید:اگر نشانه

 فورا اورژانس را خبر کنید. (5

های تنگ او را شکل کنید و بدنش را ه خوابیده قرار دهید. لباسفرد را به حالت نشسته یا نیم (3

 المقدور گرم نگه دارید.حتی

اگر مصالدوم بیهوش شالد، به سرعت تنفس و نب  او را چک کنید. اگر مصدوم استفراو کرد،  (2

 سرش را به یک سمت بچرخانید و دهانش را تمیز کنید.

ین( در دسترس بود، به مصدوم کمک کنید اگر داروی آنژین قلبی )قر  زیرزبانی نیتروگلیسر (4

 دارویش را مصرف کند.

اید، نب  او را اگر مصالالالدوم بیهوش بود  و شالالالمالا دوره آموزش احیای قلبی ریوی را گذرانده (1

بررسی کنید و اگر نب  را حس نکردید، عملیات احیا را شرو  کنید. البته برای انجام عملیات 

ن کار، کاری نیست که صرفا با خواندن کتاز، بتوان آن احیا حتما باید آموزش دیده باشید. ای

 را یاد گرفت.

 

 های اولیه در مسمومیتکمک

توانند سمی باشند و ها میها و رنگخیلی از مواد موجود در منزل مثل چسالب، آسپیرین، سفیدکننده

وها ی دارتوانید با مرکز اطال  رسانکنید شخصی مسموم شده میموجب مسالمومیت شوند. اگر فکر می
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( تماس بگیرید و 551اورژانس )( یا 48444( یا مرکز کنترل مسالالالمومیت )5484و سالالالموم کشالالالور )

 اطالعات زیر را ارا ه دهید و کمک بخواهید: 

 ای که بلعیده و موجب مسمومیت شده است؛نو  و میزان ماده 

 سن فردی که دچار مسمومیت شده است؛ 

 عالیم مسمومیت؛ 

 ر استفراو شده یا نه؛اینکه آیا فرد مسموم دچا 

 اید یا نه؛ واینکه آیا به مسموم، نوشیدنی خاصی خورانده 

 .اینکه چقدر فرصت دارید تا مسموم را به یک مرکز درمانی برسانید 

مرکز کنترل مسالمومیت احتماال به شالما خواهد گفت که آیا شما باید فرد مسموم را وادار به استفراو 

 سمی که بلعیده شده را خنثی نمایید.توایند کنید یا نه؛ و چگونه می

 های تکمیلی عبارتند از:برخی توصیه

ای سالالمی را بلعیده یا ممکن همیشالاله بدترین احتمال را در نظر بگیرید. اگر یک کودک، ماده (5

اسالت بلعیده باشد؛ ماده موردنظر یا ظرفی را که حامل آن ماده بوده، همراه داشته باشید و به 

 ناسب و دقیق بدهید.های پزشک، پاسخ مپرسش

هیچ دارویی به مسموم ندهید، مگر اینکه پزشک یا مرکز کنترل مسمومیت، آن دارو را تجویز  (3

 کرده باشند.

 اگر کودک هنوز هوشیار است، مقادیر مناسبی آز برای رقیق کردن سم به او بخورانید.  (2

 شت. تنفسکشالالد. اگر تنفس ندااگر مصالدوم بیهوش شالده، ابتدا مطمئن شالوید که نفس می (4

دهالان به دهان را شالالالرو  کنید. هیچ چیزی از راه دهان به او نخورانید و هیچ تالشالالالی برای 

 تحریک او نکنید و فورا با اورژانس تماس بگیرید.

کند. مطمئن شوید در وضعیتی قرار نگرفته باشد که به خفگی او منجر اگر مصدوم استفراو می (1

 شود.

رو کردن سم از بدن است، هرگز نباید فردی را که با مواد با اینکه استفراو سریع ترین راه خا (4

اسالیدی یا قلیایی مسالموم شالده، وادار به استفراو کرد، چرا که چنین استفراغی ممکن است 

های رایج مسمومیت با مواد سالوختگی صالورت، دهان و گلو را به دنبال داشالته باشد. از نمونه

کرد: مسالمومیت با آمونیاک، سفیدکننده، پودر توان به این موارد اشالاره اسالیدی و قلیایی می

نفت گیرها، برخی محصوالت شبهظرفشویی، کف شوی توالت، آز قلیایی، تمیزکننده فر، جرم

کننده کف، واکس مبلمان، بنزین، نفت کنند )مانند مواد براقکاله گازهای خطرناکی تولید می

 باعث مسمومیت شوند. توانندسفید، بنزین فندک، تربانتین و تینر رنگ( نیز می
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 های طبیآزمایشراهنمای 

 

 گوید؟طبی به پزشک چه می آزمایش

 بدهیم؟ آزمایشچند وقت به چند وقت باید 

 مان غیرطبیعی است، باید چه کار کنیم؟آزمایشوقتی نتیجه 

 

، زندمان زل میاندازد و به مردمک چشمهایمان میوقتی پزشک نور آن چراو قوه کوچک را توی چشم

خون و ادرارمان طبیعی اسالت، حرفش دقیقا به چه معناست؟ در  آزمایشگوید بیند؟ وقتی میچه می

 های طبی.آزمایشترین اندازیم به زمان، ضرورت و تفسیر برخی از رایجاین بخش، نگاهی می

 

 اطالعات عمومی

  ن انجام بشود و تاهایی، چرا و چگونه برایآزمایشتان بپرسید قرار است چه از پزشک همیشاله

 تان چیست.آزمایشتفسیر 

  تان غیرمنتظره از آز درآمد، پزشکتان آزمایشی عاری از خطا نیسالت. اگر نتیجه آزمایشالهیچ

 تان نیاز به تکرار دارد یا نه.آزمایشباید قبل از هر تصمیم دیگری، تعیین کند که 

 ه دهند. بواکتیو قرار میهای جدید عکسبرداری، شما را در معرض تشعشات خفیف رادیدستگاه

اه گآزمایشالالتان وجود دارد، باید به پزشالالک یا تکنسالالین همین دلیل، حتی اگر احتمال بارداری

 اطال  دهید.

  ،کند که هیچ راه دیگری برای تشخیص بیمار بودن یا را وقتی تجویز می آزمایشمعموالً پزشک

 تان وجود ندارد.نبودن

 

 تست حساسیت پوستی

 تی هنوز هم قابل اعتمادترین روش است.تست حساسیت پوس 

  دهد تا مقدار بسیار اندکی بار خراش می 44تا  34در این روش، معموال پزشک، پوست شما را

 تان کند.زا را وارد بدناز مواد حساسیت

 توانند مدت زیادی شوند و نمیی که از دیدن چندین سرسوزن و سرنگ وحشت زده میکودکان

 تر باشد.برایشان مناسب (RAST)خون  زمایشآارام بمانند، شاید 
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تان دچار قرمزی یا تورم شد، معنایش این اگر در حوالی موضع تزریق، پوست :آزمایشتفسیر نتیجه 

زا دوری توان از ماده حساسیتاسالت که شالما احتماالً به ماده تزریق شالده حساسیت دارید، گاهی می

 توان ازگیاهان وگرد و خاک تقریبا همه جا هستند و نمیکرد ولی برخی مواد حساسیت زا مانند گرده 

 40تان تجویز کند. اگر در های ضد حساسیت را برایتان ممکن اسالت واکسنآنها دوری کرد. پزشالک

هیسالتامین مصرف کرده باشید، نتایج تست حساسیت شما قابل اطمینان خواهد سالاعت گذشالته آنتی

 بود.

 

های پوسالتی فقط زمانی باید تجویز شوند که آزمایش بدهیم: آزمایشچند وقت به چند وقت باید 

های رایج درمان حسالاسالیت )مصالرف داروهای ضالد حساسیت، کاهش حجم گرد و غبار منزل و روش

 خودداری از تماس با حیوانات( به نتیجه نرسیده باشند.

 

 گیری فشار خوناندازه

 اشزی است و معموالً در مراحل اولیههای قلبی و مغفشار خون باال، یکی از دالیل اصلی سکته 

 کامال بدون عالمت است.

 تر )فشالار سیستولیک( بیانگر حداکثر فشار خون و عدد گیری فشالار خون، عدد بزرگدر اندازه

 تر )فشار دیاستولیک( بیانگر حداقل فشار خون است.کوچک

 

متر جیوه یا کمتر میلی 04/534امروزه بیشتر پزشکان، فشار خون پایین تر ): آزمایشتفسیر نتیجه 

تواند گیری فشار خون، میدهند. از آنجا که استرس و اضطراز هنگام اندازهاز این مقدار( را ترجیح می

به افزایش خفیف آن منجر شالالود، معموال پزشالالکان قبل از تجویز داروهای پایین آورنده فشالالار خون، 

 ر دیگر و در یک روز دیگر تکرار کنند.اندازه گیری فشار خون را یک با آزمایشدهند ترجیح می

 

همه افراد )چه مشالکل فشالار خون داشته باشند، چه  بدهیم: آزمایشچند وقت به چند وقت باید 

فشار خون را انجام بدهند و آنهایی  آزمایشمشکل فشار خون نداشته باشند( باید حداقل سالی یک بار 

 که مشکل فشار خون دارند بیشتر.
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 های خونآزمایش

   توان نمونه خون را از نوک انگشت دست یا ییک از وریدهای خون می آزمایشبرای انجام انوا

 بازو گرفت.

  ی که آن هم با گرفتن آزمایشکلسترول خون خواهید خواند؛  آزمایشدر ادامه، اطالعاتی درباره

 یک نمونه خون قابل انجام است.

 

 (CBC)شمار  کامل خون 

 های خون است.ارش کامل گلبولخون، شم آزمایشترین رایج

 

خونی خونی اسالالالت.کمهای قرمز خون به معنای کمکالاهش تعداد گلبول :آزمایشتفساایر نتیجاه 

تواند ناشالالالی از علتی سالالالاده )مانند کمبود آهن در رژیم غذایی( یا دلیلی پیچیده )مانند اختالالت می

ترین دلیل زی داخلی( باشالالد. شایعگوارشالی( و یا مشالکلی حاد )مانند اختالل مغز اسالتخوان یا خونری

خورند، خونی، کاهش سطح آهن خون است که به ویژه در دوران قاعدگی زنانی که گوشت قرمز نمیکم

خونی را برای شما مطر  کرد، حتما باید از او درباره تغییرات تان تشخیص کمشود. اگر پزشکدیده می

 ؤال کنید.تان و مصرف مکمل آهن سمورد نیاز در رژیم غذایی

هاسالالت. اما اگر این های سالالفید خون به معنای توان دفاعی بدن در مقابل عفونتتعداد طبیعی گلبول

 هایمیزان، بیش از حد طبعی باشالالد، اغلب به معنای وجود یک عفونت فعال در بدن اسالالت که گلبول

حد  ای سفید، بیش ازهسالفید را به تکاپو انداخته است. بر حسب اینکه میزان کدام یک از انوا  گلبول

 توان نو  عفونت )باکتریایی یا ویروسی( را تشخیص داد.طبیعی باشد، می

تواند به تایید های خونی میپالکت، اولین عامل فعال در لخته شالالدن خون اسالالت. کاهش این سالاللول

 ها گاهی نیزهای غیرطبیعی کمک کند. کاهش پالکتتشالالالخیص عفونت ویروسالالالی یا برخی خونریزی

 افتد.ل اتفاق میدلیبی

 

 های شیمیاییآزمایش

ز رخی دیگر اتوان عملکرد کلیه، اسالالتخوان، کبد، لوزالمعده، پروسالالتات و بهای طبی میآزمایشبا این 

 اعضای بدن را سنجید.
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 هایی باشالد که به درمانتواند حاکی از و.جود بیماریغیرطبیعی می آزمایش :آزمایشتفسیر نتیجه 

 آزمایششود، طبیعتاً دقت های متعدد سنجیده میواحد، عملکرد ارگان آزمایشیک نیاز دارد. وقتی با 

تر و های تخصالالصیآزمایشاید. به همین دلیل، در صالورت بروز یک نتیجه غیرطبیعی، انجام پایین می

 تر مورد نیاز خواهد بود.دقیق

 

 تی اسکنسی

 برابر حساسیت عکسبرداری با  544اسکن تقریباً تیمیزان حساسیت عکسبرداری از طریق سی

 اشعه ایکس است.

 تان را با اشالالعه ایکس احاطه کرده، کامال برای انجام این تسالالت، شالالما باید در تونلی که اطراف

معموال چیزی حدود یک ساعت طول  آزمایشحرکت بمانید تا عکسبرداری انجام شود. این بی

 کشد.می

 

های ها و خونریزیهای خون، کیسالالتتومورها، لختهتوان می آزمایشبا این  :آزمایشتفساایر نتیجه 

 های مغزی( را تشخیص داد.داخلی )به ویژه خونریزی

 

 کلسترو  آزمایش

  هر کسالی ممکن اسالت کلسترول خونش از حد طبیعی باالتر باشد ولی این وضعیت در کسانی

 .تر خواهد بوداند، خطرناکشان داشتهکه سابقه سکته قلبی یا مغزی در خانواده

 ها نیزبرای ارزیابی چربی خون، معموالً عالوه بر سالالنجش کلسالالترول تام، انوا  دیگری از چربی 

)که از چسبیدن چربی به عروق  HDL، یا «کلسالترول خوز»شالوند که شالامل گیری میاندازه

)که به چسبیدن چربی به عروق خونی دامن  LDLیا « کلسترول بد»کند(، خونی جلوگیری می

 گلیسیرید است.زند( و تریمی
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گرم درصد است. اگر کلسترول میلی 344سالطح بهینه کلسترول خون زیر  :آزمایشتفسایر نتیجه 

شالالما بیش از حد طبیعی باشالالد، نیاز به اصالالال  رژیم غذایی )کاهش دریافت چربی( و افزایش میزان 

داروهای  تان وجود دخواهد داشالت. گاهی پزشک در چنین شرایطیورزش و تحرک در زندگی روزمره

تان )چربی بد( برحسب وضعیت سالمت قلبی LDLکند. سالطح بهینه ضالدچربی خون را نیز تجوز می

گرم درصد میلی 44)چربی خوز( معموال باالی  HDLممکن اسالت کمی متغیر باشد ولی سطح بهینه 

 است.

 

 (LDL)و چربی بد  344اگر کلسالالترول تام شالالما زیر  بدهیم: آزمایشچند وقت به چند وقت باید 

سال یک بار تکرار کنید ولی اگر اعداد  1چربی خون را هر  آزمایشباشالد، کافی اسالت  524شالما زیر 

 باید حداقل آزمایشرا تکرار کنید. برای انجام این  آزمایششالما مرزی باشالد، باید ساالنه این  آزمایش

ه ، بهتر اسالالت تان سالالابقه مشالالکالت کلسالالترول وجود داشالالتسالالاعت ناشالالتا باشالالید. اگر در خانواده 53

قرار دهید؛ در غیر این صالالورت،  آزمایشسالالالگی به بعد، تحت این  3تان را هر سالالال، از سالالن فرزندان

سالگی آنها به تأخیر بیندازید و سپس هر چند سال یک بار آن را تکرار  54را تا  آزمایشتوانید این می

ن آنها برای تولید نسالالج مغزی و سالالال هرگز نباید رژیم کم کلسالالترول داد چو 3های زیر کنید. به بچه

 های مورد نیاز برای رشدشان به دریافت کافی منابع چربی نیاز دارند.هورمون

 

 فوندوسکوپی

 کند.های شما را معاینه می، پزشک با استفاده از یک چراو کوچک، چشمآزمایشدر این 

 

روارید )در صورت بروز( تواند از شرو  آز مپزشک در خالل این معاینه می :آزمایشتفسایر نتیجه 

مطلع شالود. اختالالت عروق خونی ناشی از افزایش کلسترول )به شکل رسوز چربی در عروق خونی(، 

ابل ق آزمایشافزایش فشالار خون )به شکل تنگی عروق خونی( و افزایش قند خون دیابت نیز طی این 

 پزشکا برخی موارد را چشالمدریابی خواهند بود. تورم عصالب بینایی نیز قابل تشالخیص خواهد بود. ام

تواند به این اسالالانی تشالالخیص بدهد؛ مواردی مانند آغاز گلوگوم یا از سالالیاه که اتفاقا اگر به شالالما نمی
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 2سالالالگی، هر  34تواند به نابینایی بینجامد. به همین دلیل، الزم اسالالت بعد از موقع درمان نشالالود، می

ر در تان را اندازه بگیرد. البته اگد تا فشار چشمسال یک بار به چشم پزشک یا اپتومتریست مراجعه کنی

سال یک بار، باید هر سال برای  2تان سابقه گلوکوم )آز سیاه( وجود داشته باشد  به جای هر خانواده

 تان به چشم پزشک مراجعه کنید.گیری فشار چشماندازه

 

 های قلبیآزمایش

  ترین، به ترتیب آشنا خواهید شد.پیچیدهترین تا های قلبی، از سادهآزمایشدر این بخش، با 

 های آزمایشگیری فشالالالار خون، بیش از خواندن این بخش، بد نیسالالالت نگاهی به بخش اندازه

 کلتسرول و نب  نیز بیندازید.

  

 (EKGیا   ECGنوار قلبی )

یک ا را روی ههای الکتریکی قلب شما، این سیگنالدسالتگاه الکتروکاردیوگراف، پس از تقویت سیگنال

 ( نام دارد.EkGیا  ECGکند. این برگ کاغذ، نوار قلبی یا الکتروکاردیوگرام )برگ کاغذ ثبت می

 

توان مواردی مانند اتسالالا  قلب، کاهش با افزایش می آزمایشبه کمک این  :آزمایشتفساایر نتیجه 

قلبی،  ها را تشالالخیص داد. از آنجا که نوارسالالطح پتاسالالیم و کلسالالیم، اختالف عروق کرونر و آریتمی

های آزمایشآید، در صالالالورت بروز نتیجه غیرطبیعی باید ی غیراختصالالالاصالالالی به حسالالالاز میآزمایشالالال

 تری انجام داد.تر و پیشرفتهاختصاصی

 

 اکوکاردیوگراک

که هیچ دردی هم به دنبال ندارد، از امواو صالالالوتی برای ثبت تصالالالاویری از چگونگی  آزمایشدر این 

 شود.فعالیت قلب استفاده می

 

ها و دهلیزها، بررسالالالی توان برای سالالالنجش اندازه بطنمی آزمایشاز این  : آزمایشنتیجه  تفساایر

های قلبی و وضالالعیت غشالالای دور قلب اسالالتفاده کرد. های قلب، ارزیابی عملکرد دریچهضالالخامت دیواره
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 تشخیص آزمایشپروالپس دریچه میترال، یکی از اختالالت شایع اما نه چندان جدی است که در این 

 توان به کمک این ازایش تشخیص داد.شود. برخی دیگر از مشکالت جدی قلب را نیز میمی داده

 

 تست ورز 

شود، آن هم در حالی در این تست، ضربان قلب و فشار خون و نوار قلبی شما به طور مرتب مانیتور می

زایش پیدا اید و سالالرعت و شالالیب تردمیل به طور مرتب افکه شالالما بر روی یک تردمیل در حال دویدن

، تسالت استرس یا تست تردمیل هم نامیده آزمایشکند تا تغییرات قلبی شالما را بررسالی کند. این می

شالود. تسالت ورزش باید در حضالور یک متخصص قلب و عروق یا در داخل یک مرکز درمانی انجام می

 در صورت بروز شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل قلبی، امکان مداخله اورژانسی وجود داشته باشد.

 عالیمی مانند درد قفسه سینه، تهو ، تپش قلب یا سرگیجه حتما باید تست ورزش را متوقف کرد.

 

روز شود. افزایش فشار بر قلب باعث باین تست باعث افزایش فشار بر قلب می :آزمایشتفسیر نتیجه 

 له قلبی را حدس بزند وتواند احتمال بروز حمشالالود که پزشالالک بر مبنای آن تغییرات میتغییراتی می

توان از گرفتگی عروق کرونر باخبر شد؛ چرا که در سالطح سالالمت قلب را ارزیابی کند. با این تست می

 شود.صورت گرفتگی عروق کرونر، افزایش فعالیت منجر به بروز درد قفسه سینه می

 

 آنژیوگرافی

هایی با اشعه پس عکسبرداریشالود و سال، یک ماده رنگی درون چند شالریان تزریق میآزمایشدر این 

 شود.ایکس انجام می

 

های تواند به سکتهتوان از انسدادهای عروقی )که میمی آزمایشبه کمک این  :آزمایشتفسیر نتیجه 

 قلبی و مغزی و آنوریسم بینجامد( مطلع شد. کته مغزی یکی از عوارض نادر آنژیوگرافی است.

 

 های کلیهآزمایش

ر این بخش به آنها اشالاره خواهد شالد، هر دو مشالتمل بر عکسبرداری با اشعه کلیوی که د آزمایشدو 

تواند تصویر مطلوبی از قلب ارا ه دهد، سونوگرافی اکوکاردیوم  می آزمایشایکس هستند. همان طور که 

 تواند تصویر خوبی از عملکرد کلیه به دست دهد.کلیه نیز می
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 (IVP)پیلوگراک داخل وریدی 

 1هایی با اشالالعه ایکس در فواصالالل پس از تزریق وریدی یک ماده یددار، عکسالالبرداری، آزمایشدراین 

 شود تا کلیه، حالب و مثانه مورد ارزیابی قرار گیرد.ای انجام میدقیقه

 

خیص تش آزمایشتوان از طریق این ها و تورم بافت کلیه را می: تومورها، سنگآزمایشتفسیر نتیجه 

های فشارنده دستگاه ادراری نیز از دیگر کارکردهای این راری و تودهداد. تشالخیص اسالنداد مجاری اد

ای دچار اختالل عملکرد شده باشد، در عکسبرداری با اشعه ایکس شوند. اگر کلبهمحسوز می آزمایش

 دیده نخواهد شد.

 

 (VCUG)ای سیستویورتروگراک تخلیه

 کند و سالالپس دربا یک ماده رنگی پر می، تکنسالالین ابتدا از طریق سالالوند مثانه شالالما را آزمایشدر این 

 کند.کنید، اقدام به عکسبرداری با اشعه ایکس میحالی که شما ادرار می

 

. مناسبی است آزمایشهای ادراری راجعه، برای تشخیص عفونت آزمایشاین  :آزمایشتفسیر نتیجه 

گردد و این وضالالعیت را در این حالت، همیشالاله حجم قابل توجهی از ادرار شالالما از مثانه به حالب برمی

های ادراری راجعه معموال به اسالالانی تشالالخیص داد. برای پیشالالگیری از عفونت آزمایشتوان در این می

بیوتیک سالودمند خواهد بود. تشخیص و درمان این بیماری، به ویژه در کودکان، حا ز اسالتفاده از آنتی

 اهمیت است.

 

 (MRI)اک. آر. آی 

 .اسکنتر از سی.تیشود ولی ام.آر.آی مغز به مراتب دقیقاسالتفاده نمی از اشالعه آزمایشاگرچه در این 

 دهد.مغز است و جز یات بیشتری را نشان می

 

ها و تومورها )که توسالالالط عالوه بر تشالالالخیص خونریزی آزمایشبا این  :آزماایشتفساایر نتیجاه 

هایی مانند اریتر بیمهای جزیی تر و دقیقتوان نشالالالانهاند(، میسالالالی.تی.اسالالالکن هم قابل تشالالالخیص

 پارکینسون و ام.اس را نیز تشخیص داد.
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 ماموگرافی

 گیرد. برای تهیه این ماموگرافی معموال اشالالالعه رادیوگرافی ناچیزی مورد اسالالالتفاده  قرار می در

هایتان را روی یک صفحه عکاسی که توسط حفاظ عکس معموالً شالما باید بایسالتید و پسالتان

. گونه دردی همراه باشداین وضعیت نباید با احساس هیچ پالسالتیکی پوشانده شده، قرار دهید.

های خود دارید، تان احسالالاس دردی در پسالالتاناگر به طور معمول در بعضالالی روزهای قاعدگی

بهتر اسالالت برای انتخاز روز مناسالالب ماموگرافی )روزی که کمترین درد و حسالالاسالالیت را در 

 تان داشته باشید( با پزشک خود مشورت کنید.سینه

 های پسالالتان را در مراحل آغازین به راحتی تشالالخیص داد توان برخی بیماریمی آزمایشن باای

 نیز عاری از خطا نیست. آزمایشولی به هر حال، این 

 

داد.  تشخیص آزمایشتوان با این ها و تومورهای پستان را میها، آبسهکیست :آزمایشتفسیر نتیجه 

اسالت، در مراحل اولیه اسان نیست و به همین دلیل خیم یا بدخیم اما تشالخیص اینکه توموری خوش

، نیاز به بیوپسالالی از توده اسالالت. نتیجه بیوپسالالی، شالالیوه درمان )دارویی یا آزمایشمعموالً پس از این 

 کند.جراحی( را تعیین می

 

اینکه پزشالالالکان هنوز درباره سالالالودمند بودن ماموگرافی  بابدهیم:  آزمایشچند وقت به چند وقت 

کنند اولین ماموگرافی بین سال اختالف نظر دارند، بسیاری از کارشناسان توصیه می 14 برای زنان نیز

سالگی ادامه یابد و  14تا  44سالال یک بار در سنین  3سالالگی انجام شالود و پس از آن هر  44تا  21

ول اسالگی نیز سالی یک بار تکرار شود. اگر سابقه ابتال به سرطان پستان در بستگان درجه  14پس از 

تان مشورت شالما )مادر یا خواهر( وجود داشالته، برای تنظیم یک برنامه مناسب و منظم باید با پزشک

ان تکنید یا اگر درد و ترشح دارید، بدون توجه به سنهای خود لمس میای در پسالتانکنید. اگر توده

سال یک بار  2حداقل هر  را انجام بدهید. درباره معاینه پستان هم باید گفت که آزمایشباید فورا این 

سالگی نیز سالی یک بار معاینه پزشکی پستان کفایت  44سالگی مورد نیاز است. پس از  44تا  34بین 

 کند.می
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 پاپ اسمیر

 های زنان است. های متداول در میان متخصصان بیماریتست پاپ اسمیر یکی از تست 

  ای از ترشحات دهانه رحم پزشک نمونهکه انجام آن هیچ دردی به دنبال ندارد،  آزمایشدر این

 فرستد.گاه میآزمایشهای واژن برداشته و برای بررسی به و دیواره

 

اسمیر نه تنها قادر به تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم است، بلکه  پاپ: آزمایشتفسایر نتیجه 

اطالعات مهمی از  کننده باشد و در عین حال،تواند در تشخیص انواعی از التهاز و عفونت نیز کمکمی

به  5های زنانه در اختیار پزشک بگذارد. نتیجه نرمال پاپ اسمیر تحت عنوان کالس وضالعیت هورمون

شالالالوند که بندی میدرجاله مختلف طبقه 4شالالالود ولی نتالایج غیرطبیعی آن در پزشالالالک گزارش می

رد؛ مثال ( حاکی از سالرطان دهانه رحم است. درمان بستگی به تشخیص دا1شالدیدترین حالت )کالس

یک عفونت سالاده شالاید هیچ نیازی به درمان نداشالته باشد ولی یک سرطان پیشرفته شاید پزشک را 

برداری( کند. از آنجا که درصالالد خطای پاپ اسمیر نسبتا باالست، مجبور به هیسالترکتومی )عمل رحم

 نیاز دارند. آزمایشمعموال نتایج غیرطبیعی به تکرار 

 

کنند و از لحاظ هایی که قر  ضالدبارداری مصرف میبدهیم: خانم آزمایشچند وقت به چند وقت 

ماه یک بار پاپ اسمیر بدهند ولی برای بقیه، سالی یک پاپ اسمیر کفایت  4اند، باید هر جنسالی فعال

 کند.می

 

 منعاینه بالینی

قد و  نترلگیری فشار خون و ضربان قلب، کیک معاینه طبی معموالً دربرگیرنده این موارد است: اندازه

 های خونی، فوندوسکوپی و موارد دیگری مانند تست خون مخفی در مدفو .آزمایشوزن، بررسی 

 

ها به عنوان معیاری برای ارزیابی سالالالطح آزمایشپزشالالالکان معموالً از این  :آزمایشتفساایر نتیجه 

 کنند.های بیماری استفاده میسالمت و گاهی شناسایی نخستین نشانه

 

مام ها برای تآزمایشبدهیم: امروزه بیشتر پزشکان از تجویز ساالنه این  آزمایشوقت چند وقت به چند 

گیرد، تجویز ای که امروزه بیشالالالتر مورد اسالالالتفاده قرار میکننالد. شالالالیوهبیمالاران خود خودداری می
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سال یک بار،  2سالگی هر  14تا  4سالالگی است؛ بین  44سالال تا قبل از  1تا  4های کلی هر آزمایش

سالگی به صورت ساالنه.. البته، فارو از اینکه شما  44سال یک بار و بعد از  3سالگی هر  44تا  14بین 

چند سالاله باشالید، اگر مشالکالت مزمنی مانند دیابت، فشالار خون، چاقی یا اسالتعمال دخانیات داشته 

 ها را انجام بدهید.آزمایشتری این های زمانی کوتاهباشید، باید در بازه

 

 نبض

شالمارش نب  کافی است سرانگشتان دو انگشت اشاره و میانی خود را روی شریان مچ دست که  برای

ثانیه بشمارید و  34ها را طی کند، فشار دهید تعداد ضرباندقیقاً از زیر قاعده انگشالت شست عبور می

 های قلب در دقیقه مشخص شود.ضرز کنید تا تعداد ضربان 2سپس آن تعداد را در عدد 

 

تواند گویای سالالرعت پمپاژ خون توسالالط قلب باشالالد. میزان ضالالربان قلب می :آزمایشنتیجه تفساایر 

های اضافی. غیرطبیعی بودن تپش در دقیقه است، بدون پرش و بدون ضربه 04تا  44طبیعی آن بین 

کاری تواند ناشالالی از اختالالت تیرو یدی )پرکاری تیرو ید، افزایش ضالالربان قلب، کمضالالربان قلب می

: کاهش ضربان قلب(، مشکالت قلبی، اضطراز )حتی ترس از معاینه پزشکی( یا ضعف متعاقب تیرو ید

 یک بیماری مانند آنفلوآنزا باشد.

عالوه بر تعداد نب ، شالکل و شدت نب  هم مهم است؛ مثال اگر نب  در یک سمت گردن قوی و در 

هد بود. نبضی که بیش از ای از احتمال وقو  سکته مغزی خواسالمت دیگر گردن ضالعیف باشالد، نشانه

د تواننیز می ای قلب باشالالد. نب  ضالالعیفهای دریچهتواند گویای بیماریحد قوی و جهنده باشالالد، می

 ر باشد.های دیگای از وجود انسداد عروقی ناشی از دیابت، تصلب شرایین )آترواسکلروز( یا بیمارینشانه

 

 های معده و رودهآزمایش

 ا چندان ساده و راحت نیستند اما دردی نیز به دنبال ندارند.هآزمایشاگرچه بیشتر این 

 

 باریوک انما

از طریق یک لوله، از راه مقعد به فرد تزریق  آزمایشبالاریوم یالک مالاده رادیواکتیو اسالالالت کاله در این 

شود، بعد از تزریق آن باید آز شالود تا وارد روده بزرگ شود. از آنجا که باریوم منجر به یبوست میمی

 ید.تان شدید، نگران نشومتوجه سفید شدن رنگ مدفو  آزمایششید. اگر تا یکی دو روز بعد از این بنو
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تواند تومور، پولیت، انسالالداد و برخی : پزشالالک با اسالالتفاده از این آزمایش میتفساایر نتیجه آزمایش

 اختالالت دیگر را تشخیص دهد.

 

 کولونوسکوپی و سیگموئیدوسکوپی

یری پذی انعطافدهد. سپس از طریق لولهبخش میکوپی، پزشک به شما آرامقبل از آزمایش کولونوسال

کند. روش کار در سیگمو یدوسکوپی تان را بررسالی میی بزرگکه وارد مقعدتان شالده، وضالعیت روده

ورد تان را مهم به همین ترتیب اسالت اما در سالیگمو یدوسالکوپی، پزشک صرفًا یک سوم پایینی روده

 .دهدبررسی قرار می

 

تواند محل خونریزی داخلی را تشخیص : پزشک با استفاده از این آزمایش میتفسیر نتیجه آزمایش

 دهد؛ پولیت را از روده بزرگ خارو کند یا از یک توده گوارشی نمونه برداری کند.

 

 بررسی دستگاه گوار  فوقانی

بنوشید. سپس با استفاده  خواهد محلولی را که حاوی باریوم است،در این آزمایش، پزشالک از شما می

 کند.از اشعه ایکس، از مری و معده و روده کوچک )به ویژه دوازدهه( عکسبرداری می

 

تواند اختالالت بلع، فتق دیافراگمی، : با اسالالتفاده از این آزمایش، پزشالالک میتفساایر نتیجه آزمایش

 دهد. های معده و روده کوچک را تشخیصهای گوارشی، تومورها و برخی عفونتزخم

 

 آزمایش خون مخفی در مدفوع

ی کوچک مدفو  برای کشالالالف خون )خونی که با چشالالالم غیرمسالالاللح دیده در این آزمایش، یک نمونه

 گیرد.شود( مورد بررسی قرار مینمی
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: از این آزمایش برای تشخیص زودرس سرطان کولون )روده بزرگ( استفاده تفسایر نتیجه آزمایش

یرد. گخونی یا دردهای شکمی نیز این تست مورد استفاده قرار میمشود. گاهی در تشخیص علل کمی

تواند توجه به این نکته ضرورت دارد که مصرف تربچه، شلغم، گوشت قرمز، قر  آهن و ویتامین ث می

 به بروز نتیجه مثبت کاذز ختم شود.

 

 آزمایش ادرار

ری از بدن نیز مورد ارزیابی قرار ها، بلکه سالالالمت اعضالالای دیگدر آزمایش ادرار نه تنها سالالالمت کلیه

 گیرند.می

 

دهد. اگر ادرار خیلی رقیق : وزن مخصو  ادرار، میزان غلظت آن را نشان میتفسیر نتیجه آزمایش

ها در طول شب کند تا از عملکرد کلیهباشالد، پزشالک احتماال نمونه صالبحگاهی ادرار را درخواست می

تواند ناشالالالی از کاهش دریافت مایعات، افت ادرار میمطلع شالالالود. از سالالالوی دیگر، غلظت بیش از حد 

 آبی بدن متعاقب اسهال و استفراو باشد.ها یا کمعملکرد کلیه

بررسالی اسالیدیته ادرار نیز سالودمند خواهد بود؛ به ویژه در شرایطی که پزشک به سنگ کلیه، عفونت 

 های کلیوی مشکوک باشد.ادراری و برخی دیگر از بیماری

تواند نشالانه دیابت باشد. البته تایید این تشخیص به آزمایش خون نیاز قند در ادرار می وجود گلوگز یا

کند. دارد، چون کلیه بعضالالی از افرادی که دیابت ندارند، به طور ژنتیکی قند را تصالالفیه و وارد ادرار می

 توانند به نشت قند در ادرار منجر شوند.التهاز لوزالمعده و تیرو ید نیز می

تواند به معنای عفونت ادراری، سالالالنگ یا التهاز کلیه باشالالالد. ورزش و فعالیت ن در ادرار میوجود خو

شود ولی این مشکل معموالً با مدتی استراحت از بین شدید نیز گاهی به نشت خون در ادرار منجر می

 رود.می

 شوند ولیر نمیهای بزرگی هسالتند که قاعدتا در شرایط عادی وارد ادراهای پروتئین، مولکولمولکول

توانند به نشت خون در ادرار )پروتئینوری( منجر شوند. با دار میهای تبفعالیت شدید و برخی بیماری

این حال، این پروتئینوری معموال یک پروتئینوری مختصالر است و اگر شدید باشد، باید به یک مشکل 

 ای در کلیه مشکوک شد.زمینه
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نها شوند و به همین دلیل، حضور آها تولید میاقب تکثیر باکترینیتریت موادی هستند که معموال متع

 های وجود یک عفونت در بدن باشد.ترین نشانهتواند یکی از زودرسدر ادرار می

 تواند ناشی از عفونت دستگاه ادراری با عفونت واژن باشد.های سفید در ادرار نیز میوجود گلبول

 

 عکسبرداری با اشعه ایکس

هاست بیشتر پزشکان، سالاده با اشالعه ایکس یک آزمایش غیراختصالاصالی اسالت که سال عکسالبرداری

 دهند.تر را به آن ترجیح میهای اختصاصی.تی.اسکن و ام.آر.آی و آزمایشسی

 

توان مواردی مانند بزرگ شالالالدن قلب )کاردیومگالی(، : با این آزمایش میتفساایر نتیجاه آزمایش

 الریه( را تشخیص داد.نی )ذاتشکستگی استخوان، سینوزیت و پنومو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


