
 

1 
 

 زندگي سبک زمينه در کارکنان سازي توانمند

 healthسالمت   

 به معنای کمال و تمامیت است.heal ریشه:  

 :1984در سال WHOتعریف سالمت بر اساس اساسنامه 

تندرستی یا سالمتی به معنی رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری و یا ناتوانی بلکه داشتن یک زندگی مثمر ثمر از 

 نظر اقتصادی و اجتماعی است. 

 اداتی به تعریف سازمان جهانی بهداشت وارد شد :انتق

 گسترده بود.-1

 آرمان گرایانه بود.-2

 کس سا لم نیست .در این صورت هیچ -3

o  تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمتی، یک تعریف ایده آل و عمال دست نیافتنی است زیرا با توجه به این تعریف

نمی توان فردی را پیدا کرد که در هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی کامال سالم باشد، ضمن اینکه در عمل هم 

ظر گرفت، در حقیقت این تعریف مشابه قله مرتفعی است که هیچ کس نمیتوان مرزی بین سالمت و بیماری در ن

و از طرفی باید برای سطح سالمتی، طیفی قائل نمیتواند آن را فتح نماید ولی تالش همه افراد باید به سمت آن باشد 

 شد.

o کشورهای  سبک زندگی سالم یکی از مهمترین عواملی است که موجب کاهش مرگ و میر و ابتال به بیماری ها در

 درحال توسعه می شود .

o  هنوز هیچ بهبودی به صورت کلی در این شود وی سبک زندگی سالم تاکید میراست که برعلیرغم آن که چند دهه .

 ، میزان چاقی و عدم فعالیت فیزیکی در حال افزایش است. امر رخ نداده است و به جای بهبود

o ی سالمتی در زندگی روزمره است به طوریکه آنها به رفتار همیشگی سبک زندگی سالم در واقع به معنی اتخاذ رفتارها

 فرد تبدیل شوند.

o توجه به معنویات، دوری از موارد فعالیت بدنی منظم، سالم زندگی کردن به معنی دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم،

، سالمت اجتناب از مصرف الکل، اجتناب از مصرف سیگار، عدم مصرف خودسرانه دارو استرس زا تا حد امکان،

 سایر رفتارهای بهداشتی است. و اجتماعی،ایمنی در زندگی، 
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o .شیوه زندگی سالم تنها راه جلوگیری از ابتال به بیماری های مزمن مانند سرطان، دیابت و بیمارییهای قلبی است 

 تعدیل آینده ما خواهد بود.انتخابهای امروز ما مسئول 

براین ه یک مسئولیت اجنماعی سیاسی است.داشتن سبک زندگی سالم نه تنها یک مسئولیت فردی است بلک WHOبر اساس تعریف 

اساس ارائه دهندگان مراقبت سالمتي نباید فقط مددجویان را به دليل ابتال به بيماریها ي مزمن سرزنش کنند و صرفا 

 .به بيماري مقصر بدانندآنها را در ابتال 

 : ده علت اول مرگ در آمریکا

 تصادفات-5بیمارهای مزمن تنفسی تحتانی - 4سکته مغزی-3سرطان -2بیماریهای قلبی-1

 سمیی سپت-10سندرم نفروتیک-9آنفلوآنزا و پنومونی -8دیابت -7 بیماری آلزایمر-6

 : دالیل اصلي ده علت مرگ باال

 عوامل میکروبی-4مصرف الکل-3نامناسب و نداشتن فعالیت فیزیکی رژیم غذایی -2تنباکو -1

 مصرف بی رویه و نامناسب داروها-9رفتارهای جنسی -8جنگها-7وسایل نقلیه -6عوامل سمی -5 

 هستند.کلیه عوامل ذکر شده بصورت متوسط یا قوی تحت تاثیر الگوهای سبک زندگی و عوامل رفتاری 

 

 سندرم مک ليپتور

 می کنند تا زمانی که دارو مصرف میکنند هرچیزی را میتوانند بخورند و نیازی به محدودیت در رژیم غذایی ندارند  بیماران فکر

ی در  هر رژیم بیماری که داروی کنترل فشار خون مصرف می کند فکر می کند بواسطه مصرف دارو هیچ گونه محدودیت به عنوان مثال

 .غذایی نخواهد داشت

 

 2020سال براي WHOاهداف 

 بر موارد زیر تاکید دارد:  WHOبا توجه به بیماریها ی ذکر شده و علل آنها 

 سوء مصرف مواد-4 مصرف تنباکو-3 اضافه وزن و چاقی- 2فعالیت فیزیکی -1

 کیفیت محیط-8صدمات و خشونتها -7 سالمت ذهنی-6 رفتارهای جنسی مسئوالنه-5 

 مراقبتهای سالمتیدستیابی به -11ایمنی سازی  -10       
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 : 2013-2020برنامه عملياتي سازمان جهاني بهداشت از سال 

 دیابت و بیماریهای تنفسی –سرطان –عروقی –کاهش در خطر مرگ زودرس ناشی از بیماریهای قلبی 25%

 کاهش در مصرف الکل10%

 کاهش در فعالیت فیزیکی ناکافی10%

 کاهش در مصرف نمک30%

 کاهش در مصرف سیگار30%

 کاهش نسبی در شیوع فشارخون و توقف افزایش دیابت25%

 از افراد واجد شرایط بتوانند به درمانای مورد نیاز دسترسی داشته باشند. %50حداقل 

 افراد از تکنولوژی پایه ای قابل دسترس برخوردار باشند . مثل درمانهای دارویی80%

 سبک زندگي چگونه شکل مي گيرد؟

Dean  وهای رفتاری با زمینه های فرهنگی است و بیان می کند که الگ –زندگی یه عنوان یک پدیده اجتماعیمعتقد است که سبک

و موقعیتی ایجاد می شود.ارزشهای فرهنگی الگوی رفتاری ما را شکل میدهد بگونه ای که یا محدود کننده و یا مشوق  –فرهنگی

ما  –میتواند تحت تاثیر شرایط اقتصادیتارهای ما را شکل میدهد هستند به عبارت دیگر ارزش های فرهنگی و اعتقادات ما که رف

 .محدود و یا ترویج شوند

 بيماریهاي مرتبط با سبک زندگي :

 سرطان ریهاستئوپورز و بیماریهای منتقله از راه جنسیدیابتعروقی–بیماریهای قلبی

 بیماری مزمن انسدادی ریهسرطان های جنرال سکته مغزی

 

 (precursors of disease)پيش سازهاي بيماري 

آنها بیماری نیستند بلکه پیش سازهای بیماری .کلسترول باال، پرفشاری خون و چاقی جزء عوامل خطر بسیاری از بیماریهای مزمن هستند

 هستند.
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است و نظرات که آنها می توانند پیش بینی کنند، و رفتارهای مرتبط بین آنها مبهم پیش ساز های بیماری، بیماریهای  بین اختالف

 متفاوتی در این خصوص وجود دارد.

در برخی از منابع و سازمانهای معتبر، این پیش سازها اغلب به عنوان بیماری شناخته می شوند و توسط پرسنل پزشکی تحت درمان قرار 

ر بسیاری از منابع این . دعروقی در نظر گرفته می شود –بیمیگیرند. به عنوان مثال پرفشاری خون اغلب به عنوان یک بیماری قل

 کنند.نوان رفتارهای سبک زندگی تلقی می پیش سازها را به ع

 رفتارهاي سبک زندگي مرتبط با سالمت : 

ارو و رفتارهای جنسی در خصوص خوردن، فعالیت فیزیکی، مصرف الکل، مصرف تنباکو، مصرف درفتارهایی هستند که توسط افراد        

 اتخاذ میشود .

  مرتبط با سبک زندگی چندین عملکرد دارند و نقش آنها تنها تاثیر بروی سالمتی نیست :رفتارهای 

 .رفتارهای مرتبط با سبک زندگی موجب افزایش روحیه فرد می شود 

 ی تطلبق مورد استفاده قرار گیرندمی توانند به عنوان استرتژِی ها. 

 معموال لذت بخش هستند . 

 دارند. نقش مهمی در توسعه و روابط اجتماعی 

 گ به فرهنگ دیگر بسیار متغیر است.اگر چه میزان کنترل از یک فرهنحد زیادی تحت کنترل ارادی هستند تا. 

  رفتار های مرتبط با سبک زندگی از نوع رفتارهای مزمن هستند تا حاد .معموال افراد الگوهای منظمی را تمرین و تکرار می کنند

 .شته داشته اند قابل پیش بینی استیی که در گذو رفتارهای آینده افراد توسط انتخابها

  تاثیرات مثبت و خوشایند رفتارهای مرتبط با سبک زندگی تا حد زیادی در حال، ظهور می یابند و اکثر اثرات منفی آن در آینده

روی افراد ، باید بدظهور می یابند. بنابراین مداخالتی که در راستای تغییر رفتار مرتبط با سبک زندگی طراحی و انجام می شون

 .آینده نگر متمرکز شوند

متخصصان این رشته معتقدند که اگر  چه رفتار مرتبط با سبک زندگی ویژگی خاص خود را دارد، ولی یکسری خصوصیات مشترک نیز 

به تغییر رفتار در افراد منجر .این امر نشانگر آن است که میتوان با استفاده از اصول تئوری های تغییر رفتار، یافتبین آنان می توان 

 .شد

 ابعاد سبک زندگي سالم

 رفاه اجتماعی رفاه محیطی –رفاه شغلی  -رفاه عاطفی رفاه روحی- رفاه ذهنی یا هوشی  -رفاه فیزیکی یا سالمت جسمانی
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 برنامه هایی که برای بهبود سبک زندگی انجام میشوند برای دستیابی به اهداف بسیار مهمند .

شواهد نشان می دهند اگر برنا مه ها و مداخالت موثر داشته باشیم در رابطه با سبک زندگی سالم می توانیم باعث شویم مردم عمر طوالنی 

ر بلند مدت باعث کاهش نابرابریها و توسعه جامعه میشود. اگر بتوانیم از تمام پتانسیل ذینفعان این امر دتر و زندگی سالمی را داشته باشند 

وی شواهد نشان می دهد اگر بتوانیم برتفاده کنیم این رویا به حقیقت می پیوندد و جامعه ای با سبک زندگی سالم خواهیم داشت.اس

میتوانیم آنها ایجاد کنیم کنند مداخله و دستکاری انجام دهیم و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی را در عواملی که سالمتی را تهدید می 

اجتناب از  ،. مهمترین این رفتارها فعالیت فیزیکی، رژیم غذایی سالمزندگی برسانیم 90و 80را به دهه  کنیم و آنهامردم را سالم حفظ 

 است . کاهش عوامل استرس زا تا حدامکان و دخانیات و مصرف سیگار

 فاکتورها و توصيه ها : ریسک

در سطح جمعیتی انجام دهیم. دانش  می توانیم مداخالت در سطح فردی و هم اگر فواید رژیم سالم را درک کنیمتحقیقات نشان می دهد 

 :عمومی نیازمند عملکرد فوری هستیمکنونی در خصوص رفتارهای سبک زندگی حاکی از آن است که از نظر بهداشت 

فاکتورها به صورت جنرال افزایش ریسک فاکتورهای بیماریهای غیر واگیر خیلی زیاد هستند و با هم تداخل دارند بنابراین چون ریسک -1

 .در معرض این ریسک فاکتورها هستندپیدا می کنند افراد بیشتری 

.بنابراین کاهش ریسک فاکتورها هرچند خیلی هم هدف استراتژی های پیشگیرانه باید کاهش ریسک فاکتورها در سطح جمعیت باشد-2

 .معرض خطر می گذارد ها و افراد درخفیف باشد بصورت تجمعی اثر زیادی روی جمعیت

ید فزاینده بیماری واقع یک استراتژی بسیار موثر برای پیشگیری یا کنترل تهدکنترل مصرف سیگار و تنباکو در رژیم غذایی سالم همراه با

 .غیر واگیر است

 عوارض و عواقب یک رژیم غذایی نامناسب و اثرات مخرب آن بیشتر مورد توجه رسانه هاست .اخیرا 

تا در  6500بیشتر از به  1980تا در سال  62نامه ها در رابطه با چاقی منتشر میشود از وزکه در ردهد تعداد مقاالتی  ان میتحقیقات نش

 شود. رسیده  که این نشان دهنده توجه عمومی است که در این سمت انجام می 2004سال 

 تلند، و ایرلند شمالی رخ می دهد .مرگ زودرسی است که ساالنه در انگلستان، اسکا 9000چاقی مسئول بیش از 
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  پیشگیری از مرگ زودرس سالهای همراه با سالمتی

گرم در  136افزایش مصرف میوه و سبزیجات به  42000 411000

 روز

 6گرم به  9کاهش مصرف نمک به صورت میانگین از  20000 170000

 گرم در روز

 %5/2قطع مصرف چربی اشباع شده با  3500 33000

 انرژی

 انرژی %75/1قطع مصرف شکر با  3500 49000

 

 .روی مرگ و میر و ابتال تاثیرگذار خواهد بود، برم رژیم غذایی سالم را رعایت کنیماگر بتوانی

غذایی بزرگ را شامل می گروه  5.رژیم متعادل ایی سالم را رژیم متعادل بگذارندراهنمای ملی پیشنهاد می کند نام رژیم غذ

 :شود

 شیر و لبنیات-3میوه و سبزیجات-2نان ،حبوبات، سیب زمینی-1

 غذاهای حاوی چربی و شکر-5گوشت و ماهی-4

 

و توصیه کرد به مصرف فراوان میوه و سبزیجات و حبوبات و مصرف کم دپارتمان سالمت تعریف جدیدی را مطرح کرد  1999در سال 

 eat wellو به جای واژه رژیم متعادل آژانس استاندارد غذا رژیم متعادل را کنار گذاشت  2001در سال چربی و نمک در غذا و

plate راهنما داشت . 8را جایگزین کرد و 

 base  غذا نشاسته ای باشد. 

 مصرف زیاد میوه و سبزی 

 مصرف بیشتر ماهی و سبزی 

 مصرف چربی و شکر را کاهش دهیم. 

  گرم در روز ( 6)کمتر از مصرف حداقل نمک 

 و داشتن وزن ایده آل فعالیت فیزیکی 

 مصرف زیاد آب 

  خوردن صبحانه 

 :رژیم غذایی ناسالم رنج وسیعی از بیماریها را ایجاد می کند

 وزن کم هنگام تولد-3  کانسرها-2بیماریهای قلبی عروقی-1

 .تادگی و شکستگی های متعدد می شوددر سالمندان باعث اف-4
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 شود. مورتالیتی و موربیدیتی در دوران کودکی میافزایش -5

 افزایش پوسیدگی دندان -6

 .و رفتارهای ضد اجتماعی وجود داردبین رژیم غذایی نامناسب مستقیم شواهد نشان میدهد که ارتباط 

 :فواید رژیم غذایی سالم

  کند مرگ زودرس در سال پیشگیری می25000و متعاقبا از  %10کاهش کلسترول به میزان. 

  یابد .ی میوه و سبزی کاهش ممصرف بروز سکته های مغزی با افزایش 

  شود عروقی و مغزی می–اثیر مثبت در بروز بیمارهای قلبیابد و موجب تی کاهش میفشار خون با کاهش مصرف نمک. 

 شود مصرف فیبرزیاد باعث کاهش خطر سرطان کولورکتال و پانکراس می 

از %10از سرطانهای آندومتریوم و  %40توانیم تا داشته باشیم می  BMI<25د اگر وزن مناسب و ده تحقیقات نشان می

 و کولون پیشگیری کنیم  سینهکانسر

 : عموم مردمالزم برای غذایی توصیه های      

o  تعادل در مصرف انرژی 

o چربیها کاهش دریافت انرژی از 

o  اشباع نشده نوع روغن انتخاب 

o  روغن هاتون به جای سایرترانس و استفاده از روغن کنجد و زیحذف اسیدهای چرب 

o  ،حبوبات و غالت، آجیل و دانه های روغنیافزایش مصرف میوه و سبزیجات 

o کاهش مصرف شکر و نمک و اطمینان از مصرف نمک حاوی ید 

o  روزانه در برنامه غذایی  درصد ( 5/2مصرف شیر، ماست، و پنیرکم چرب )افزایش 

o تعیینBMI  برای سنجش چاقی یا شاخص توده بدنی 

 : وزن )به کیلوگرم( تقسیم بر مجذور قد )متر((BMI)نحوه محاسبه شاخص توده بدنی 

 

 

 

 

BMI محدوده وزن 

 طبیعی 9/24-5/18

 اضافه وزن 9/29-25

 چاقی 30بیشتر از
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 .میلیون نفر در جهان چاق هستند 650حدود 

 .یلیون نفر را زنان تشکیل می دهندم 375و  میلیون نفررا مردان 266از این تعداد 

 .انی استاضافه وزن میان ایرانیان دوبرابر میانگین جه

 .صد جمعیت بزرگسال کشور چاق هستنددر 63

 .چاقی در زنان بیشتر از مردان استمیزان 

 .جمعیت کودکان کشور چاق هستنددرصد  30

 .ق در ایران در چند سال آینده استافراد چاکودکان چاق یعنی بزگساالن چاق و این به معنی انفجار 

 

 عوارض چاقي: 

  ن طبیعی برابر افراد با وز 3سکته مغزی 

  برابر افراد با با وزن طبیعی  3فشار خون 

  برابر افراد با با وزن طبیعی  4دیابت 

  افرادباباوزنطبیعیبرابر  4-5آرتروز 

  افرادباباوزنطبیعیبرابر 7سنگ کلیه 

  سال کمتر از افراد طبیعی  10-15طول عمر 

  زودتر از افراد با وزن طبیعی سال  10پیری مغز 

  افراد با وزن طبیعی  برابر بیشتر از 3حمالت قلبی 

 

 پيام هاي کليدي تغذیه براي حفظ سالمت خود باید:
 

 در انتخاب و مصرف مواد غذایی به دو اصل تنوع و اعتدال توجه نماییم:-1

یعنی انواع مختلفی از مواد غذایی را به تناسب با یکدیگر مصرف کنیم، به گونه ای که مصرف زیاد یک ماده غذایی سبب  تعادل:

 حذف سایر مواد غذایی نشود . 

 تنوع و گوناگونی مصرف چند ماده غذایی مختلف از گروه های غذایی است.منظور از  تنوع:

 م.وزن خود را در حد سالم و متعادل حفظ کنی-2
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. ولی وجود آن باعث بیشتر کردن حرکات روده می : فیبر در بدن ما هضم نمی شوددریافت فیبر غذایی روزانه را افزایش دهیم-3

شوو در عین حال جذب موادی مثل قند و چربی را از روده کم می کند. همچنین موجب انبساط دیواره روده بزرگ می شود. 

ید می شود. به دالیلی که ذکر شد فیبر برای پیشگیری از دیابت، کلسترول باالی خون، این اعمال منجر به دفع آسان مواد زا

حفاظت در برابر بیماریهای قلبی و عروقی، چاقی و سرطان روده بزرگ، مفید است. اما مصرف بیش از حد آن نیز باعث افزایش 

 کنیم.گاز روده ای، درد و نفخ شکم می شودبنابراین الزم است که تعادل را حفظ 

 (را در برنامه غذایی روزانه افزایش دهیم.% 5/2مصرف شیر، ماست و پنیر کم چرب ) کمتر از-4

 لیوان ماست یا شیر بدون چربی یا کم چرب مصرف کنیم. 3-2روزانه 

 دوغ تازه کم نمک در منزل نوشیدنی مناسبی است.تهیه 

 نی استفاده کنیم.افزودبرای جذب بهتر کلسیم تا حد امکان از شیر ساده و بدون هیچ 

 مصرف چربی و روغن خود را تا حد امکان کم کنیم.-5

 در مصرف گوشت و فرآورده های آن دقت کنیم.-6

 مصرف قندهای ساده مانند قند و شکر شیرینی و شکالت را محدود کنیم.-7

 نمک کمتری مصرف کنیم. -8

 لیوان مایعات توصیه می شود.6-8روزانه روزانه مقدار کافی آب سالم بنوشیم . در افراد سالم -9

 تغذیه گروه هاي آسيب پذیر:

ر غذایی که یکنفر مصرف میکند، نیازمندیهای تغذیهای او را تامیننکند، فرد مبتال به کمبودهای تغذیهای میشود. عالوهبر این، اگ

ری برای ابتال به کمبودهای خطر بیشت معرضر )مانند بارداری، کودکی، سالمندی( دافراد جامعه به دلیل شرایط خاصبعضی از

و سالمندان  شیردهمیگویند. این گروهها شامل کودکان،نوجوانان، زنان باردار و « گروههای آسیبپذیر»به آنها هستند که تغذیه ای

 :آنها عبارت است ازهستند. علت آسیبپذیری

 .وعده میتوانند بخورندبه علت رشد سریع و فعالیت زیاد و مقدار کم غذایی کهدر هر  :کودکان

 به خصوص دختران به دلیل جهش رشد دوران بلوغ :نوجوانان

 به دلیل رشد سریع جنین :زنان باردار

 به دلیل شیر دادن :زنان شیرده

 به علت تغییر در نیازمندیهای تغذیهای آنها :سالمندان
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 تغذیه در دوران بارداری

بهترین راه برای اطمینان از مصرف متعادل غذا بخوریم. داشته باشیم یعنی متنوع وتوجه سالمدر دوران بارداری باید برنامه غذایی 

 .متنوع مواد غذایی در روز، استفاده از همه گروههای اصلی غذایی استمتعادل و

 :گروه اصلی تقسیم میشوند6مواد غذایی به 

 شیردهخانمهای باردار و گروه واحد از این11تا 7روزانه :گروه نان و غالت

 خانمهای باردار و شیرده واحد 4تا 3روزانه بهطور متوسط ا:گروه سبزیه

 واحد درروز 5تا 4 ه خانمهای باردار و شیرد:گروه میوهها

 در دوران بارداری و شیردهی واحد 4تا 3روزانه :گروه شیر و لبنیات

 واحد در روز2تا 1حداقل شیرده خانمهای باردار و :گروه گوشت و تخممرغ

 واحد 2تا 1روزانه :حبوبات و مغزهاگروه 

 توصیههای تغذیهای برای وزنگیری مناسب در دوران بارداری

سالمت مادر و جنین ضروری است، نه بیشتر و وزن در حدی که برای افزایشدر دوران بارداری یعنی  مناسبوزنگیری 

 .نه کمتر از مقدار توصیه شده

است و یا وزنگیری او بیشتر از مقدار مناسب است، رعایت نکات زیر میتواندبه تنظیم وزن در مواردی که مادر، اضافهوزن داشته یا چاق 

 :کمک نماید

 در تهیه غذاها،  ، کاهش مصرف روغنشدهسرخ کاهش مصرف غذاهای چرب و 1-

 خامه ایبهخصوص انواع محدود کردن مصرفشیرینینشاسته ایکاهش مصرف مواد قندی و 2-

 پروتئینیافزایش مصرف مواد 3-
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 افزایش مصرف غذاهای حاوی فیبر مثل میوه و سبزی و حبوبات4-

 تحرک کافی از طریق پیادهروی منظم روزانه5-

 

 وصیههـای تغذیـهای بـرای خانمهای الغـر یا باوزنگیری کمتر از میزان توصیه شدهت

مصرف مواد مغذی مثل پروتئین،ویتامین و امالح را در  بایدعالوهبر افزایشانرژی مصرفی خود نامناسب با وزنگیری  الغرخانمهای 

راههای کردن( ازمغذی)یی برنامه غذا ویتامین هایو  امالح پروتئین و افزایش کردن( و  مقویانرژی ) افزایش.رژیم خود افزایش دهند

 ست:پذیر ازیر امکان

 با صبحانهاز مربا، عسل، خرما و شیره انگور همراه استفاده:فزایش دریافت شیرینی و مواد قندیا 

 استفاده از نان و پنیر، سیبزمینی، تخممرغ و شیردر میان وعدهها

 مصرف مقدار بیشتر گروه نان و غالت

 مصرف نان همراه با سایر مواد غذایی مثل برنج دروعده نهار و شام

 .در روز مصرف کنندواحد از نان وغالت 11 تا  غر میتوانندالباردار خانم های 

 (استفاده از لبنیات )شیر، ماست و پنیری کهکره آن گرفته نشده:افزایش دریافت چربی

 افزودن کره یا روغن به غذا

 استفاده از سرشیر یا خامه در وعده صبحانه

 استفاده از قلم گوسفند و گاو در طبخ غذا

 تغذیه در دوران شیردهی

  کافی در دوران شیردهی، مادررا در تداوم شیردهی موفقیت آمیز خود کمک میکندمصرف مواد مغذی به مقدار الزم و 

  .تغذیه مناسب مادر در این دوران برای حفظ بنیه، سالمتو اعتماد به نفس مادر و همچنین تامین نیازهای نوزاد ضروریاست

 .ادی داردتوجه به تغذیه دوران شیردهی بهمنظور حفظ و نگهداریذخایر بدن مادر نیز اهمیت زی

 تنفسی و عفونتهای حاد انواعایمنی بدن او در برابر ابتال به  سطح فواید بیشماری نصیب شیرخوار میشود از جمله افزایش

 اسهال و تامین انواع امالح و ویتامینها به مقدار الزمو کافی )در صورت تغذیه مناسب مادر( برای شیرخوار

 بازگشت او به وزن قبل از دوران بارداری کمک میکندو به شده مصرف کالری در بدن مادر  سبب شیردهی. 
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  شودتغذیه مکرر نوزاد با شیر مادر سبب میشود شیر بیشتری تولیدد.بطه مستقیمی با تکرار شیردهی دارمادر را شیرحجم .

نیاز  متعاقباو، حجم شیر تولید شده نیز کاهش مییابدشیردهیدفعات مصرف غذاهای کمکی و کاهش خواه ناخواه شروعبا 

 .مادر به مواد مغذی نیز کاهش مییابد

  ماه اول شیردهی است. مادر شیرده باید در طول روزبه 6تا 4خستگی مادر شایعترین علت کاهش تولید شیر بهخصوصدر

دهد و از اطرافیان در کارهای خود کمکبگیرد. حمایت همسردر این کند، حجم کارهای خود را کاهش استراحتاندازه کافی 

 .زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است

 نيازهاي تغذیهاي در سنين مدرسه

 تأمين انرژي مورد نياز

یکنواختی ادامه دارد. سالهای آخر دبستان مقارن باشروع جهش رشد به ویژه در دختران است. نسبتا کودکان بهصورت  رشدسه در دوران مدر

انرژی مورد نیاز کودکان مدرسهای، به دلیل تفاوت دراندازه بدن، میزان تحرک میزان .استضروری  بسیار بنابراینتامین انرژی مورد نیاز 

کربوهیدراتها که بهطور دارد، بیشترینیازبه انرژی  باشدبیشترو سرعت رشد آنها متفاوتاست و هر چه میزان تحرک و فعالیتبدنی دانشآموز

انرژی مورد نیاز از این  که . در صورتیهستندن کننده انرژیچربیها، منابع تامی همچنینعمده در نان و غالت وجوددارند و 

میرسد. زمانیکه انرژی تولیدمصرفترمیم بافتهای بدن شود به ، پروتئین مصرفی که باید صرف رشد ونشودمنابعتامین 

سلول و ترمیم ه رشداصلی خود کوظایف ، از می شوندبهعلت کمبود دریافت انرژی، منابعپروتئینی صرف تولید انرژی 

. برایتامین انرژی مورد نیاز کودکان سنین مدرسه باید ازگروه نان و است بازمیمانند و در نهایت رشد کودک مختل میشودبافتها 

نه زاغالت مانند نان، برنج و ماکارونی در برنامهغذایی روزانه آنها استفاده شود. تنقالتی مانند برنجکو گندم برشته نیز در تامین انرژی رو

باید در برنامه غذایی این کودکاننقش دارند. چربیها مانند روغن، کره، خامه، سرشیرنیز در کودکان مدرسهای منبع تامین انرژی هستند و

 روزانه در حد متعادل گنجانیده شوند.

 تأمين پروتئين مورد نياز

آنکه انرژی شرط . ترکیبی از پروتئین حیوانی و گیاهی بهاستنیازو بافتهای جدید مورد سلولها ساخت بافتها  ترمیمنگهداری و  برای پروتئین 

 .تامین نماید رشد نیاز بدن را برای  میتواند دریافتی کودک کافی باشد

در  می شوندمحسوب با کیفیت خوب و تخممرغ( که پروتئین گوشت، شیر )مانند در حد امکان پروتئین حیوانیمیشود  توصیه 

ندویج مرغ، کتلت، انواع ساتخممرغ، ، نان ومیان وعده در تی که . در صورشوندکودکان سنین مدرسه گنجانیدهغذایی روزانه برنامه

مورد نیاز کودکان این سنین تامین و کیک مصرف شود بخشی از پروتئین شیرمثل کوکوی سیبزمینی و یا کوکوی سبزی ویا کوکوها

 .جانیدهشوندباید در برنامه غذایی روزانه در حد متعادل گنمیشود



 

13 
 

 تأمين ویتامينها و امالح مورد نياز

روزانه باید به بدن برسند. نیاز به حیاتی دارند و از طریق برنامه غذایی نقشویتامینها و امالح در واکنشهای متابولیک

یا سایر مواد مغذی است. برخی از ویتامینهاو امالح در دوران رشد نقش اساسی دارند اغلب متناسب با انرژی دریافتی وامالح ویتامینهاو

ی کمبودها «د»و « آ» ویتامین دوران کمبود  این میشود. شایعترین کمبودهای ویتامینی درکودکان رشد وکمبود آنها موجب اختالل 

 .کلسیم و روی است، ید، آهن،امالح

 مورد نياز« د»تأمين ویتامين

جذب و متابولیسم کلسیمنقش حیاتی دارد. با توجه به اینکه دانشآموزاندر سنین رشد هستند کمبود ویتامین  ،در تنظیم« د» ویتامین

D  استنور مستقیم آفتاب د تامین آنها را مختل کند. مهمترین منبع تامین ویمیتواند رشد استخوانی کلسیم بهعلتاختالل در جذب .

مواجه شده و بهدنبال آن کمبودکلسیم در آنها بروز  Dتر از نور مستقیم آفتاب استفاده میکنند باکمبود ویتامین که کمبنابراین کودکانی

مورد نیاز بدن آنهاتامین  Dمیکند. تشویق دانشآموزان بهورزش و بازی در فضای باز و استفاده از نور خورشیدموجب میشود که ویتامین 

عدد مصرف 9در هر سال تحصیلی جمعاً    Dهزار واحدی ویتامین50ماهانه یک عدد مکمل غ بایددر سنین بلو پسران شود. دختران و 

 .کنند

 تأمين آهن مورد نياز

غذایی دارد. نیاز به آهن در  منابع سرعت رشد، ذخایر آهن بدن و قابلیت جذبآن از مدرسه بستگی بهسنین آهن مورد نیاز در 

. بهترین استتامین ذخایر بدنبه اندازه نیاز یک مرد بالغ  برای ساله  10رشد، افزایش مییابد. آهن مورد نیاز روزانه دریک کودک دوران

، غذاهای روزانهدریافتی  آنعمده دارد. در صورتی که منبع وجودو جگر  مرغ آهن قابل جذب، در مواد حیوانی مثل گوشت،نوع

که جذب آهن را افزایش میدهد توجه C ویتامین  کافی باید به دریافت  باشد یها و زرده تخممرغمانند حبوبات، غالت، سبزگیاه

هستند و مصرف سبزی خوردنو ساالد شامل: گوجهفرنگی، فلفل سبز « ث»انواع میوههای تازه بهخصوص مرکبات حاویویتامینشود

از غذا جذب آهن غذایکودکان را افزایش میدهد. دختران در طبیعی پس  آبمیوه و مصرف میوه یا غذادلمهای،کلم و گلکلم همراه با 

ماه در هر سال تحصیلی برای پیشگیری  4 قرص آهن به مدت عددآهن، هر هفته یک بر مصرف کافی منابع غذایی عالوه سنینبلوغ باید 

 .ازکمبود آهن و کمخونی مصرف کنند

 تأمينکلسيم مورد نياز

از برنامه غذایی روزانه  کلسیمکافی دریافت.استجدید ضروری  استخوانهایکلسیم نه تنها برای استحکام دندانها و استخوانها بلکهبرای 

حایز اهمیت است. شیر  بزرگسالیدر  استخوان پوکی و جلوگیری از استخوانها بلوغ برای حفظ تراکم طبیعی سنین مدرسه ودر 

استفاده نمیکنند در معرض این گروه به مقدار کافی کودک و دانش آموزانی که و بنابراین، هستند کلسیم ین لبنیات مهمترین منبع تامو
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مصرف کنند. نوشابههای گازدار حاوی مقادیر گازدار نوشابه هایاگر همراه با وعده غذایی خود  ویژهبه قرار دارند کلسیم خطر کمبود 

از تهیه شده است منبع خوبی پاستوریزهبستنی که با شیر .کلسیم اختالل ایجاد کنندزیادی فسفرهستند که میتوانند در جذب 

کلسیم مورد نیاز کودکان این سنین را تامین میکند. البتهباید توجه داشت که بستنی و مصرف آن در میانوعده، بخشی از استکلسیم

فه وزن و چاقیشود. میانوعده مناسب دیگر برای تامین حاوی مقدار زیادی قند و چربیاست و مصرف زیاد آن میتواند منجر به اضا

و  سالمکلسیم، نان و پنیراست )پنیر منبع خوبی از کلسیم است( که به همراه سبزی،گوجهفرنگی، خیار و یا گردو یک میانوعده 

 .میرود بشماربرای دانشآموزان مغذی

 .میشودو لبنیات کلسیم مورد نیاز بدن تامین شیراز گروه واحد در روز  2-3با مصرف روزانه 

 رفتارهـاي تغذیهاي نامطلوب کودکان سـنين مدرسـه و توصيههاي

 کاربردي براي والدین بهمنظور اصالح آنها

امتناع میکنند در حالیکه مصرف گوشت به عنوان  گوشتخوردن از مدرسهسنینبرخی از کودکان  :خودداری از خوردن گوشـت1

در غذاهایی که مورد عالقه کودک  چرخ شده گوشتپروتئین با کیفیت خوب، آهن و روی حایز اهمیت است. توصیه میشودعمده منبع

مثل ماکارونی با گوشت چرخ کرده، کتلت، همبرگر و کباب که در منزل تهیهمیشود و یا استفاده از گوشت .است به او داده شود

 .چرخشده در پیتزا و املت گوشت

و استحکام دندان و استخوانها ضروری است. اگر دانشآموز  رشدگروه شیر و لبنیات در این سنین بهدلیلمصرف  ر:نخوردن شی2

( به آن اضافه کرد. اضافه شیرمرباخوری در یک لیوان قاشقندارد میتوان مقدار کمی پودر کاکائو )در حد یک شیر  به خوردنعالقهای

شیر را بهصورت غذاهایی مثل فرنی و  شیررا به خوردن شیر عالقهمند کند. میتوان دانشآموز استنیز ممکن  شیرکردن کمی عسل به

معموال مصرف یک لیوان شیر در روز برای کودکان این سنین کافی است و باگنجانیدن سایر مواد غذایی . برنج و یا سوپ به کودکان داد

میانوعده نیاز کلسیم تامین میشود. افراط در خوردنشیر نیز به  این گروه مثل ماست، پنیر و کشک در وعده ناهارو شام و یا بستنی در

 .خصوص کمبود آهن قرار میدهدباین دلیل که جایگزین سایر غذاهای اصلی میشود، کودک را درمعرض خطر کمبودهای تغذیهای 

غذا ندارند. توصیه میشود که معموال کودکان در این سنین تمایلیبه مصرف سبزیهای تازه همراه با  :خودداری از مصرف سبزیها3

سبزیهایخام مثل هویج، گوجهفرنگی، کاهو، گلکلم و سبزیهای پخته مثل چغندرپخته )لبو(، نخودفرنگی و لوبیاسبز بهعنوان میانوعده 

 .مثال در هنگام تماشایتلویزیون به کودکان داده شود

و سیری کاذب در  بی اشتهاییبه این دلیل که موجب  شیرینی مصرف بیرویه شکالتو :افــراط در مصـــرف شکالت و شیرینی4

اقل، در منزل از توصیه میشود حد شدآنها خواهد و آنها را از مصرف غذاهای اصلی باز میدارد موجب اختالل رشد می شودکودکان

دهیم. از دادن شکالت و نگهداشتن شکالت وشیرینی خودداری کنیم و به این ترتیب، دسترسی دایمی آنها را به این نوعمواد کاهش 

 کنترلمیکند را مصرف و شیرینی که کودک  شکالت عنوان جایزه خودداری کنیمو با تنظیم یک برنامه منظم، تعداد  شیرینی به
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برای جلوگیری از خراب شدن دندانها باید بهکودکان آموزش داد که پس از خوردن مواد قندی و شیرینی بهویژه شکالتهاو  نماییم.

 .دهند شستشویی که به سطح دندان میچسبند، دهان و دندانهای خود را با آبو در حد امکان مسواک آبنباتها

 تغذیه در دوران نوجوانی

دوران نوجوانی مانند پلی دوران کودکی را به بزرگسالی متصل میکند. تغییراتی کهدر این دوران از نظر جسمی و روانی ایجاد 

به رشد جسمی سریع، تغییر درترکیب « بلوغ»میشود، در نهایت بلوغ جسمی و احساساستقالل در زندگی را به دنبال دارد. اصطالح 

دارد اشاره میکند. تنظیمبرنامه غذایی نوجوانان با توجه به الگوی رشد سریعشان باید  دنبال بهروری را بابدن و بلوغ جنسی که نهایتا 

بهگونهای باشد که ضمنتامین نیاز برای جهش رشد نوجوانی، سالمت جسمی آنها را نیز حفظ کند. این امر بهویژه برای دختران نوجوان 

دوران بارداری و تولد نوزادان  مشکالتکنونی و آینده هستند. بسیاری از نسلمتیسالکلید دختران امروز مادران فردا و .بسیار مهم است

زمان قبل از بارداری و سنین قبل از ازدواج دارد. بهطور کلی، دخترانی که زندگی خودرا با با وضع تغذیه مادر در مستقیمنارس ارتباط 

با  تغذیه ای، از یک طرف به علت کمبودهای میگذرانده و به دوره نوجوانی پاکرد شروعتغذیه ناکافی در دوران کودکی همراه با بیماری 

از سوی دیگر، پس از .وانمندی ذهنی و جسمی مواجه هستندتحصیلی، افزایش ابتال به بیماریها و کاهش تکاهش قدرت یادگیری، افت

یط که ذخایر بدنی آنها مصرف میشود، سوءتغذیه مادر در این شرا زیرا.و شیردهی خوبی داشته باشند بارداریازدواج نمیتوانند دوران 

متعادل و کافی مصرف میکنند. در هنگام . دخترانی که از زمان تولد تا بلوغ غذایمیشودو عالوهبر او گریبانگیر فرزندش نیز تشدید یافته

 .روهستندبهبارداری و زایمان با مشکالت کمتری رو

  از غذاهای آهندار کمتر مصرف  افرادی که افراد دیگر شیوع کمتری دارد اما درکمخونی فقر آهن در سالمندان نسبت به

چغندر، تیره مانند جعفری، برگ سبزبرگ  سبزی های ، ماهی، جگر، حبوبات و گوشت زرده تخممرغ، .کنند شایع استمی

 .گشنیز و بخشهای تیره برگ از منابع آهن هستند

  ،غذایی حاوی روی هستند. برخی از عالیم کمبود بادام، گردو، فندق( از منابع ،پسته، حبوبات و غالت و مغزها )گوشتجگر

 .روی شبیه عالیمی است که بهطورطبیعی همزمان با سالمندی بروز میکند مانند کاهش حس چشایی و التهاب پوست

 .باال و قند خون باال استخون باال، چربی خونفشارتغذیه صحیح، یکی از راههای کنترل اضافه وزن، 

  تامین کند استفاده شودوکم حجم بهطوریکه تمام نیازهای بدن را سادهکه از غذاهای بهتر است. 

 ضروریتر است.بهتر و بسیاریا تنوری  شدهصورت آبپز، بخارپز، کباب  بهغذاها  مصرف 

 دبهتر است غذاهای چرب و سرخ شده مصرف نشو. 

  اجتناب گردد. اگر مشکالت دندانی وجود دارد باید با  استاز مواد غذایی که سفت و ریشه ریشه هستند و بلع و هضم آنهامشکل

 د.های خام مصرف شونکردن و یا رنده کردن، سبزیها و میوهاستفاده از خرد



 

16 
 

 1 یتون همراه غذا یا ساالد گیاهی مثل روغن زبرای اینکه چربی مورد نیاز بدنتامین شود، باید روزانه یک قاشق سوپخوریروغن

 ود.مصرف ش

 12باید تا حد امکان مصرف ادویه، نمک و شکر کاهش یابد 

 1 غذا خودداری شودقبل و تا دو ساعت بعد از خوردن ساعت چای یا قهوه از یک  نوشیدنباید از 

 سالمندان باید هر روز صبحانه بخورند. 

 چند نکته مهم تغذیهای برای سالمندان

 ، B ،D ،Aه های گرومیتوانیم آن را جبران کنیم. ویتامین غذاییدر رژیم تنوعسن، میزان برخی ویتامینها کم میشود که با رعایت  با افزایش

Eو ویتامین  کلسیمجذب . از جمله این ویتامینها هستندD  یابد که خود اثرمخربی بر سالمت استخوانها کاهش می سنبدن با افزایش

دارد و سبب افزایش احتمال شکستگیهای استخوانیمیشود. بنابراین با افزایش سن نیاز بدن به مصرف منابع غنی کلسیم )مانند شیر 

در معرض نور خورشید و )استفاده از نور مستقیم آفتاب( افزایش مییابد. قرارگرفتن به مدت طوالنیتر « د»ولبنیات( و تامین ویتامین 

. برای شودمصرف . مکمل دارویی کلسیم با نظر پزشک بایدمی شودتوصیه « د»مصرف جگر و روغن کبد ماهیبرای تامین ویتامین 

هزار واحدی 50ل هر ماه یک عدد مکم سالمندانو درمانی به بهداشتی ، از طریق شبکههای«د»و کنترل کمبود ویتامین پیشگیری 

بهخصوص سالمندان به علت ایجاد ناراحتی معده . در برخی افراد،هستندو لبنیات از منابع غنی کلسیم  شیرمی شود.داده  D ویتامین

با افزایش سن .میشودغذاهای غنی از کلسیم از جمله ماست و پنیر به عنوان جایگزین شیر توصیهسایرشیر تازه، مصرف مصرفناشی از 

رد عصبی طبیعی دارند کاهش می یابد.گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ، از منابع در افرادی که عملکبدن حتی  B12توانایی جذب ویتامین 

از غذاهای آهندار کمتر  افرادی که کمخونی فقر آهن در سالمندان نسبت به افراد دیگر شیوع کمتری دارد اما در. دهستن B12ویتامین 

 .کنند شایع استمصرف می

 ،چغندر، گشنیز و بخشهای تیره برگ تیره مانند جعفری، برگ سبزبرگ  سبزی های ، ماهی، جگر، حبوبات و گوشت زرده تخممرغ

 .از منابع آهن هستند

  ،غذایی حاوی روی هستند. برخی از عالیم کمبود روی ، بادام، گردو، فندق( از منابعپسته، حبوبات و غالت و مغزها )گوشتجگر

 .همزمان با سالمندی بروز میکند مانند کاهش حس چشایی و التهاب پوستشبیه عالیمی است که بهطورطبیعی 

  ،باال و قند خون باال استخون باال، چربی خونفشارتغذیه صحیح، یکی از راههای کنترل اضافه وزن. 

  تامین کند استفاده شودوکم حجم بهطوریکه تمام نیازهای بدن را سادهاز غذاهای. 
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 ضروریتر است.بهتر است غذاهای چرب و سرخ شده مصرف بهتر و بسیاریا تنوری  شدهصورت آبپز، بخارپز، کباب  بهغذاها  مصرف

 .نشود

 اجتناب گردد. استسعی شود از مواد غذایی که سفت و ریشه ریشه هستند و بلع و هضم آنهامشکل  باید 

  رنده کردن، سبزیها و میوههای خام مصرف شوندکردن و یا اگر مشکالت دندانی وجود دارد باید با استفاده از خرد. 

  برای اینکه چربی مورد نیاز بدنتامین شود، باید روزانه یک قاشق سوپخوریروغن گیاهی مثل روغن زیتون همراه غذا یا ساالد

 .مصرف شود

 باید تا حد امکان مصرف ادویه، نمک و شکر کاهش یابد. 

  غذا خودداری شودقبل و تا دو ساعت بعد از خوردن ساعت چای یا قهوه از یک  نوشیدنباید از. 

 سالمندان باید هر روز صبحانه بخورند. 

 فعاليت فيزیکي :

انواع مختلف فعالیتهای فیزیکی منجر به پیامدهای سالمتی متفاوت می شوند . .عامل کلیدی مصرف انرژی استفعالیتفیزیکی

ت ، سرطان عروقی ، دیاب –دقیقه ورزش منظم، با شدت متوسط در بیشتر روزهای هفته خطر بیماری قلبی  30بنابراین حداقل 

 .کولون، را کاهش می دهد

و اثرات دهد، را کاهش میقند خون و خطر بیماریهای قلبی عروقی  . فعالیت فیزیکیبیماری مزمن است 20ا یکی از علل چاقی تنه

همچنین  را باال می برد و HDLسطح ، ر داردم متابولیک اثهای مرتبط با چاقی دارد. روی سندربیماری کنترلبسیار موثری در 

 .را بین زنان کاهش می دهدسینه و سرطان کولون 

 سال: 5-17فعاليت فيزیکي در سن 

، تفریحی، فعالیت فیزیکی باید در قالب بازی، ورزش، پیاده روی، و رفت وآمد باشد و یا بصورت برنامه ورزشیدر این سنین 

 در کودکان نباید ورزش در قالب مسابقه باشد.سرگرمی و آموزشی باشد. 

و بهبود وضعیت متابولیک و  عضالنی، و استخوانی تنفسی، عروقی، –به منظور بهبود وضعیت قلبیدر کودکان فعالیت بدنی 

 گیرد.انجام کاهش عالئم اضطراب و افسردگی باید 

  شدید فعالیت فیزیکی داشته باشند دقیقه، بصورت متوسط تا 60حداقل توصیه می شود کودکان. 

  د فوائد بیشتری از ورزش کسب کنیمدقیقه باعث می شو 60فعالیت فیزیکی بیشتر از. 

  انجام شود  بصورت ایروبیک ،متوسط تا شدید باشد و حداقل سه بار در هفته باید این اقدامبیشتر فعالیتهای فیزیکی

 .تانتیجه مثبت کسب شود
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 :18-64بزرگساالن 

برای بزرگساالن فعالیت فیزیکی بصورت سرگرمی و حمل ونقل در حد دوچرخه سواری و پیاده روی و وظایف خانه مثل: جارو زدن 

 .سالمندانمیشوددر برنامههایورزشیتعادلیوتقویتعضالتباعثکاهشافتادنوافزایشوضعیتعملکردی.ه منزل استایر فعالیتهای مربوط بو س

 کاهش دهیمو بیماریهای غیر واگیر و افسردگی را به منظور اینکه وضعیت قلبی، تنفسی، عضالنی و استخوانی خوبی داشته باشیم 

 باید توصيه هاي زیر را انجام دهيم :

 .دقیقه با شدت در طول هفته باشد 75دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط بصورت ایروبیک باشد و یا  150هفته هر  -1

 .داشته باشدطول قیقه د 10باید حداقل  (ایروبیکحرکات کششی) -2

دقیقه  150 دقیقه در هفته افزایش دهیم و یا 30اگر بخواهیم مزایای فعالیت فیزیکی را افزایش دهیم میتوانیم آن را  -3

 .بصورت شدید انجام شود

 .گیر کنندفعالیتهایی که منجر به تقویت عضالنی می شود حتما بایددر فعالیت فیزیکی لحاظ شوند و  عضالت بزرگ را در -4

 : سال 65افراد باال 

مثل )،وظایف منزل )مثل دوچرخه سواری و قدم زدن(و رفت و آمد در این گروه سنی فعالیت فیزیکی در قالب سرگرمی، تفریحات 

نباید فعالیت فیزیکی ناگهانی شروع شود بلکه باید بصورت متوسط .می باشد محیط کارخانواده(، خارج از  ردخرید و بازیها که 

 شروع شود و کم کم زیاد شود. 

برای تقویت وضعیت تنفسی، عضالنی، استخوانی ، عملکرد و کاهش خطر بیماریهای غیر واگیر، افسردگی و در این سنین 

 تغییرات شناختی توصیه های زیر انجام می شود: 

 دقیقه بصورت شدید 75دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط در قالب ایروبیک یا 1-150

 داشته باشد دقیقه ادامه  10قل به مدت فعالیت ایروبیک باید حدا-2

 افزایش دهیم .دقیقه شدید  150دقیقه متوسط یا 30برای کسب سود بیشتر از ورزش می توانیم ورزش را به مدت -3

 سالمندانی که حرکت محدود دارند باید فعالیت فیزیکی را در حدی انجام دهند که از افتادن آنها جلوگیری شود.-4

متی نمی توانند این حد از فعالیت فیزیکی را انجام دهند باید در اگر افراد این گروه سنی به دلیل مشکالت سال 

 حدی که شرایطشان اجازه می دهد فعالیتشان را انجام دهند.

 دخانيات

یکی از مشکالت عمده عصر حاضر همه گیری دخانیات است بررسی ها نشان می دهد که مصرف دخانیات خطر مرگ زودرس را در 

به طور جدی افزایش می دهد. افرادی که دخانیات مصرف نمی کنند ولی تحت تاثیر آن قرار می گیرند مزمن بسیاری از بیماریهای 

شوند نیز در معرض خطر بیشتر سرطان ریه و تعدادی بیماریهای دیگر هستند. مواجه می  یا افرادی که با دود دخانیات ناخواسته
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عروقی، سرطان های ریه، دهان و... _ای کشنده از جمله بیماریهای قلبیبنابراین دخانیات عامل اصلی در ایجاد بسیاری از بیماریه

ی چنان چه الگوی مصرف دخانیات تغییر نکند پیش بینی ماست و هر ساله موجب مرگ میلیونها نفر در جهان می شود. 

 دخانیات بزرگترین عامل مرگ و میر و کاهش طول عمر باشد. 2030شود تا سال 

 موجود در سيگار و توتون و قليانمواد شيميایي و سمي 

رخی از این مواد که اثرات سوء ب تشکیل شده است.مواد سمی و سرطان زای موجود در دود سیگار و قلیان از هفت هزار نوع ماده شیمایی 

 شدیدتر و بیشتر روی اندام های مختلف بدن دارند عبارتند از: 

به کمک حرارت تبخیر می شود نیکوتین همان ماده اعتیاد آور دخانیات است. سبب  کهسمی شدیدا کشنده و ماده ای فرار است : نيکوتين

انقباض عروق داخل بینی شده و در تشدید سینوزیت و التهاب نواحی گوش و حلق و بینی سهم بسزایی دارد. نیکوتین با کاهش 

د خون و گاهی نکته قلبی و افزایش قجذب مواد غذایی می شود.موجب افزایش بروز س عدمترشحات پانکراس موجب سوء هضم و

 .لرزش و تشنج می شود

آرسنیک یک عنصر ثابت در موجودات زنده است و به مقدار کافی در ناخن ها، مو، کبد، مغز، و تیروئید انسان یافت می شود. آرسنيک: 

هفته در پوست، مو، و استخوان آرسنیک سیگار بصورت نوعی گاز از طریق ریه، کبد، کلیه ها و طحال، جذب بدن شده و پس از دو

این گاز از طریق جفت مادر وارد خون جنین شده و سبب تولد نوزاد کم وزن، و کم حافظه و گاهی نیز سقط جایگزین می شود. 

 جنین می شود و در بروز سرطان لب نیز دخالت دارد. 

ذرات ریز موجود در سیگار در ریه ها جمع می شود و پوسته ضخیم قهوه ای رنگی را تشکیل میدهد که : قطران و منواکسيد کربن

قطران نامیده میشود و حاوی عوامل سرطان زا است. در ریه های سالم، میلیون ها مژک ریز وجود دارد که هر نوع ماده خارجی را 

ن کارکرد تمیزکنندگی مژک ها را مختل می کند و مژک تا یکساعت بعد از نیکوتی یا به بیرون از ریه ها می فرستد.جارو می کند و 

و که در ریه ها انباشته شده هد مصرف سیگار عمال فلج می شود این مسئله به قطران و سایر مواد جامد و دود تنباکو امکان می د

 یژن در خون میشود.گاز منواکسید کربن باعث اختالل در حمل اکس د.وجوباعث تحریک بافت حساس ریه شوند

های سیانوهیدروژن و جوهر بادام تلخ نیز شهرت دارد یکی از  ماسید سیانیدریک که به نا: اسيد سيانيدریک )جوهر بادام تلخ(

 مواد مضر و سمی موجود در سیگار است. این ماده کشنده از گروه سیانورهاست. هنگام سیگار کشیدن مقادیر زیادی از این ماده

 وارد ریه ها و سپس خون می شود. تنفس را مختل می کند و گاهی مرگ در اثر خفگی مشاهده می شود.و شده  تبخیر

این مواد پس از مدتی سیگار  .در توتون و سیگار تشعشعات پرتوزایی رادیوم و پلونیوم نیز مشاهده شده است:مواد رادیواکتيو 

تشعشعات رادیواکتیو یکی از سایر اعضای حساس بدن می رسد.  کشیدن در ریه ها جمع شده و وارد خون می شود و از آنجا به

 عوامل اصلی ایجاد سرطان بوده و بر ریه، چشم، خون و پوست عوارض جبران ناپذیری می گذارد. 
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در جریان سیگار  عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافتها )بویژه ریه( از آمونیاک خالص گازی است فرار که یکی: آمونياک

 کشیدن است. 

معموال خاصیت سرطان زایی دود سیگار ناشی از همین کربورهای هیدروژن است در واقع وقتی کربورهای : کربورهاي هيدروژن

هیدروژن پس از جذب وارد خون و سراسر بدن شدند استعداد ابتال به سرطان را در تمام بافتهای بدن بویژه مجاری تنفسی ایجاد می 

 د.کنن

 اثرات سوء مصرف دخانيات بر سالمت

در قرن بیستم یکصد میلیون دخانیات به عنوان بزرگترین عامل مرگ و میر قابل پیشگیری در اغلب نقاط جهان شناخته شده است. 

یابد، یک میلیارد نفر از مردم جهان جان خود را در اثر مصرف مواد دخانیات از دست داده اند. چنانچه این روند به همین ترتیب ادامه 

 نفر در قرن بیت و یکم به علت ابتال به بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات خواهند مرد. مصرف دخانیات خطرناک و اعتیاد آور است .

 رابطه استعمال دخانيات و برخي از بيماریها: 

به ماهیچه قلب هستند. وقتی  یدن اکسیژن.افراد مصرف کننده دخانیات همیشه در معرض نرساستعمال دخانیات و قلب:-1

قلب در اثر کمبود اکسیژن نتواند کار خود را به خوبی انجام دهد، ماهیچه آن با خطر گرفتگی عضالنی روبرو خواهد شدکه همین 

اد درجه سانتی گر 6امرمی تواند  منجر به سکته قلبی شود.به علت تنگ شدن رگ های ریز دمای انگشتان پا در این افراد معموال تا 

 ابد. ی کاهش می

در دستگاه تنفسی، سرفه دایمی است. وجود یکی از شایعترین عالئم مصرف دخانیات استعمال دخانیات و دستگاه تنفس:-2

سرطان حله د شاید اولین مریک سرفه خشک و آزار دهنده نشان مشکل در ناحیه گلو است و اگر با گرفتگی و خشونت صدا همراه شو

. دود دخانیات باعث آسیب پرزهای ریه و در نتیجه باعث بوجود آمدن مشکالت و بیماریهایی مثل برونشیت یا سرفه های باشد حنجره

شدید می شود که می تواند برای همیشه در فرد مصرف کننده دخانیات باقی بماند. همچنین ترکیبات دود دخانیات باعث آسیب 

ی شود. آمفیزم یک بیماری مزمن است که طی آن کیسه های کوچک هوایی ریوی فاگوسیت ها و به دنبال آن بیماری آمیفزم م

)آلوئول ها( تخریب می شوند و توانایی ریه ها برای جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن کاهش می یابد.در نتیجه تنفس دشوار می 

 سرطان در دهان، بینی، گلو، نای و... می شود . شود. صدمات وارده از دود مواد دخانی تنها به ریه ختم نمی شود بلکه باعث ایجاد

استعمال دخانیات جوانه های چشایی را از بین می برد.و باعث میشود عطر و طعم غذا حس استعمال دخانیات و گوارش: -3

برای ایجاد حالت نشود. رزین، قطران، و نیکوتین موجود در دخانیات در بزاق حل شده و بلعیده می شود. و این امر ممکن است دلیلی 

که شدیدا به مصرف دخانیات وابسته است. سوزش سر  های پیش سرطانی در مری و در نتیجه برگشت اسید معده به داخل مری باشد

دل، آروغ زدن، تهوع، و کاهش اشتهای فوق العاده نیز در مصرف کنندگان دخانیات شایع است. بیماریهای دندانی به ویژه التهاب لثه 
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در این افراد بیشتر از افرادی است که دخانیات مصرف نمی کنند. بیماری بافتهای محافظ استخوانی و از دست دادن دندانهاها، تخریب 

کرون یا التهاب دیواره روده که منجر به اسهال خونی و ایجاد مشکالتی داخل شکم و پوست ناحیه دور مقعد می گردد،از جمله عوارض 

 ت. ناشی از اسنشاق مواد دخانی اس

نوع سرطان مختلف در انسان شناخته شده است که مهم  14مصرف دخانیات به عنوان بروز حداقل : استعمال دخانيات و سرطان ها-4

سرطان ریه، سرطان پوست، سرطان لوزالمعده، سرطان مثانه، خون، پستان، حنجره، کبد و...سرطان لب، زبان و ترین آنها عبارتند از: 

 تنباکو حاصل می شود.دهان در اثر جویدن 

چین و  پوست، اثرات مصرف دخانیات بروی پوست موجب تیرگی استعمال دخانیات و تاثیر آن برپوست، مو و ناخن:-5

نازکی پوست و قابل رویت شدن عروق خونی ، از دست رفتن چربی چربی زیر جلدی، گود افتادگی گونه، کاسه پیری زودرس  ،چروک

و نازک شدن ناخن  شدن رنگ موها، و سفید شدن زودرس آنها، ایجاد لکه های پوستی، شل شدن پوستچشم ها، ریزش مو، خاکسترس 

ها از دیگر عوارض مصرف دخانیات هستند. تغییر چهره به صورت اخمو و چین و چروک فراوان در افراد مصرف کننده دخانیات دیده می 

 شود.

استعمالدخانیاتدرطولحاملگیموجبعوارضزیادیاز جمله حاملگی خارج رحمی، :و عوارض آن در بارداری دخانیات استعمال-6

مرده زایی، سقط خودبخود، مرگ جنین، مرگ در دوران نوزادی و مرگ ناگهانی نوزاد می شود. وزن نوزادان مادران مصرف کننده 

 گرم کمتر از نوزادان مادران غیر سیگاری است.  170-200 دخانیات حدود

 انمضرات مصرف قلي

و عروقی–بروز سرطان ریه، بیماریهای قلبی دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بی شماری مواد سمی است. این مواد به عنوان عوامل اصلی

حاصله از مصرف قلیان همانند سایر مواد دخانی اعتیادآور بوده، در دود بیماری ها شناخته شده اند. از آنجاییکه نیکوتین موجود  سایر

متناوب آن وابستگی ایجاد می کند. مصرف کنندگان قلیان در هربار مصرف، دود بسیار زیادتری را در مقایسه با کشیدن یک مصرف 

 نخ سیگار دریافت می کند.

 عوارض قليان

 و در قلیان بسیار باالتر است.درجه سانتی گراد  900درجه حرارت و دود ناشی از توتون در سیگار حدود -1

، گاز منواکسید کربن را مستقیما به درون ریه ها انتقال می دهد و احساس گیجی سوخته و سوخته آتشدان قلیان ذغال های نیمه-2

 صرف تنباکو که افراد آن را نشانه مرغوبیت تنباکو می دانند در واقع ناشی از آن است.مبعد از 

ه ای است که این نوع توتون ها بر اساس حرارت باال یکی دیگر از مضرات قلیان، ناشی از اسانس های شیمیایی با بو و مزه میو-3

 هیدرولیز می شوند.
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چون حرارت در راههای تنفسی بسیار اثر می گذارد دهان، حنجره، حلق و ریه در معرض خطر ن همانند پیپ و چپق در قلیا -3

ی بدن را از بین می برد و با مساعد شدن دفاعکه از تنباکوی عادی و میوه ای متصاعد می شود، سازو کار  یبیشتری قرار دارد. مواد

در قلیان کش ها، سرطان افراد به برونشیت و انسداد حاد ریوی و نهایتا سرطان ریه مبتال می شوند.زمینه برای بروز بیمارهای ریوی 

 های دهان، حلق و حنجره بیشتر دیده می شود.

حالی که در کشیدن سیگار مکش دهانی است و دود آن قورت داده  در مصرف قلیان، مکش ریوی است و باید ریه ها را پر کرد. در-5

 می شود. بنابراین دود قلیان که مضرتر است با مکش ریوی عمیق تر تا انتهایی ترین منافذ ریه نفوذ می کند.

آب قلیان  هم باید گفت برخالف دیدگاههایی که از طرف مصرف کنندگان قلیان مطرح می شود،در زمینه خاصیت آب در قلیان -6

یی دارد را محفظه آتشدان دمای بسیار باالدر کاهش زیانهای تنباکو، نقش اساسی ندارد، آب در واقع دمای دود را پایین می آورد زی

که این امر استعمال ناشی از تنباکو را غیر ممکن می کند و از طرفی با مرطوب کردن دود عبوری، امکان جذب مواد سمی و سرطان 

 ام های تنفسی و بافت ریه افزایش می دهد.زا را در اند

اتنقال عفونتهایی از قبیل سل، ویروس تبخال، میکروب هلیکو باکتر پیلوری )عامل زخم معده( هپاتیت و ویروس های عامل -7

ان ها گوشه ای از بیماریهایی هستند که همگی از طریق مصرف قلینعفونتهای ویروسی، سرماخوردگی، و بیماریهای روده ای، ت

 رک انتقال می یابند. مشت

عروقی، و -ییدگی، سردرد، سرگیجه اختالالت گوارشی، بروز ناراحتی قلبن می تواند باعث افسردگی، رنگ پرهمچنین کشیدن قلیا-8

 به انواع سرطانها گردد. تالزمینه سازی اب

 قلیان است.اگزامای دست، مشکالت دندانی و تحلیل استخوانی فک و صورت از دیگر عوارض مصرف -9

 

 صرف دخانياتنقش خانواده ها در پيشگيري از م

 برای حفاظت از خود و عزیزان مان باید منزل و وسیله نقیله خود را عاری از دخانیات کنیم. 

  شویم. مئنمواد دخانی در مهد کودک و یا مدرسه ویا محل نگهداری فرزندانمان مطمصرف هرگونه عدم از 

  از او بخواهیم خارج از فضای منزل مصرف کند. که دخانیات مصرف می کندمی کنیم اگر با فردی زندگی ، 

  برای فرزندانمان باشیم و هرگز برخالف گفته خود عمل نکنیم.الگوی مناسبی 

 .به صحبت های فرزندانمان خوب گوش کنیم و با جمالت مثبت آنها را تشویق به گفتگوی بیشتر کنیم 

  ،تصمیم گیری و از بین بردن افسردگی و کم رویی فرزندان، آنهارا دربرابر شرایط آسیب با تقویت قدرت اعتماد به نفس

 زا مقاوم سازیم.

  و سازنده مشخصی را در خانواده وضع و نظم الزم را برقرار کنیم و برای سرپیچی از آن تنبیهات مناسبی قوانین مناسب

 در نظر بگیریم و قاطعانه آنها را اجرا کنیم.
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  ین بحرانی نسبت به مضرات و عواقب ویرانگر دخانیات آگاه کنیم.سیدن به سنرا قبل از رفرزندان خود 

 .فزرندانمان را بخاطر رفتارهای مثبت تشویق کنیم 

 .به نحوه خرج کردن پول توسط فرزندانمان اهمیت بدهیم 

  .برای اوقات فراغت فرزندانمان برنامه ریزی کنیم 

 تفریحات سالم ترغیب نماییم و زمینه این امور را برایشان فراهم کنیم.مطالعه، ورزش، و را به فرزندانمان 

 قدرت نه گفتن را درآنها تقویت کنیم. 

 .همواره در نظر داشته باشیم که خانواده ها در زمینه پیشگیری از استعمال دخانیات، نقس بسیار موثری بر عهده دارند 

  با پرهیز از مصرف قلیان و ذکر عوارض و بیماریهای آن الگوی به هیچ عنوان خطر مصرف قلیان را دست کم نگیریم و

 سالمی برای فرزندانمان باشیم.

 استرس و روش هاي مقابله با آن

عکس العمل افراد در مقابل استرس بر  .نوعی از واکنش های انسان در مقابل تغییرات، حوادث و موقعیت ها در زندگی است استرس     

ث و موقعیتها متفاوت است. استرس همیشه جنبه منفی ندارد بعضی از استرس ها سازنده بوده و باعث می شوند اساس ادراک آنها از حواد

که ما انرژی الزم برای انجام بعضی کارها را بدست آوریم به اینگونه استرس ها استرس خوب میگویند. به عنوان مثال نگرانی ما در شب 

برای فرد  . آنچه برای یک فرد استرس زا  است می تواندزوات درسی می شودو خواندن بیشتر جمنجر به تمرکز بیشتر بروی دروس امتحان 

 ، بنابراین برداشت انسان از موقعیتهای استرس زا کامال متفاوت است.دیگری فاقد استرس باشد

در  ومیشود  ایجاد در بدننی غییرات هورموتبه این حالت دچار می شود فرد  یکی از حاالت روانی انسان است که وقتیاسترس 

ی را بوجود می آورد و اکنون ببینیم این حالت اضطرابی به چه علتی بوجود می آید و چه بیماریهای .منفی میگذارد تروحیه انسان تاثیرا

 ؟که دچار استرس هستند چکار باید بکنندسانیاصوال ک

وارد شود. زمانیکه فشار اید برشما دهد که فشار بیشتر از آنچه شما به آن عادت داشتهزمانی به شما دست می احساس استرس 

تر کرده و کند که سرعت تپش قلب را باال برده، تنفس شما را سریعهایی میشوید، بدن شروع به ترشح هورمونشما دچار استرس می

ای برای فعالیت ندارید. بعضی از انواع استرس عادی و حتی مفید بوده و بدون آن شما انگیزه دهد. بعضیمیزان انرژی بیشتری به شما می

ها معتقدند این نوع استرس به انسان کمک کرده و زندگی بدون آن بی معناست. اما اگر استرس بیشتر از توان جسمی و روحی ما باشد و 

 .شودامیده میزندگی مارا تحت تاثیر قراردهد، استرس بد یا کاهنده ن

تواند سیستم تواند با سردرد، ناراحتی معده و مشکل در خوابیدن، همراه باشد. همچنین این نوع استرس میاین نوع استرس می

ها را برای شما سخت نماید. بعالوه اگر شما هم اکنون به بیماری و یا مشکلی مبتال ایمنی بدن شما را ضعیف کرده و مبارزه با بیماری

 .تواند شما را حساس، ناراحت و یا حتی افسرده کندممکن است استرس آن را بدتر نماید. استرس میهستید 



 

24 
 

 عامل استرس یا تنش زا چيست؟

تواند بعنوان محرک عمل کرده و باعث ابتالی شما به استرس شود. استرس احساس عامل استرس یا تنش زا، عاملی است که می

شود و در محیط زندگی ما قرار دارد. بعنوان تحت فشار بودن است، درحالیکه تنش زا عاملی است که در ما باعث بوجود آمدن استرس می

توانند، ، افزایش سرعت ماشین یا حتی بیرون رفتن از خانه همه میانرژی منفی به ما می دهندو کسانیکه  مثال صداها، افراد ناخوشایند

 .نماییمتنش زا باشند. عموماهرچه بیشتر ما با عامل استرس یا تنش زا مواجه شویم، بیشتر احساس استرس می

 تاثيرات استرس بر شما

تواند ها و عالیم استرس میتان و یا حتی رفتارتان را تحت تاثیر قرار دهد. آشنایی با نشانهتواند بدن شما، افکارتان، احساساتاسترس می

تواند باعث ابتال به انواع بیماری از قبیل فشارخون باال، بیماری های کنترل نشده میاسترس به شما در کنترل استرس کمک نماید. 

 :شاملهای معمول استرس قلبی، چاقی یا دیابت شود. نشانه

 افزایش فشارخون 

 مشکالت تنفسی یا تند نفس کشیدن 

 کندشدن عملکرد دستگاه گوارش 

 افزایش ضربان قلب 

 ضعف سیستم ایمنی بدن 

 دالیل استرس چيست؟

دهیم. چیزی که برای ما استرس زاست ممکن است برای فرد دیگری موقعیت های استرس زا واکنش نشان می همه ما بشکلی متفاوت به

های متفاوتی دارد. برای بعضی از افراد و بعضی اوقات فقط فکر استرس محرک .تواند باعث استرس شودباشد. تقریبا هرچیزی میعادی 

 تواند استرس زا باشد.کردن به یک واقعه می

 : معمول ترین دالیل ابتال به استرس شامل

دادن شغل، طالق، مشکالت شغل، بیماریها، انتقال از یک خانه به  : فوت یکی از عزیزان، ورشکستگی، سیل، زلزله، از دستبحران موقعیتی

 خانه دیگر

 ند: بلوغ، ازدواج، بدنیا آمدن فرزبحران تکاملی

 .همزمان با بلوغ طالق اتفاق بیفتد، همزمان با ازدواج فوت یکی از والدین اتفاق بیفتد  :موقعیتی–بحران تکاملی        
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در بیشتر موارد بدون آنکه متوجه شویم استرس می تواند منجر به ایجاد یا تشدید اختالالت جدی فیزیکی عالئم فيزیکي استرس بر بدن:

 سیستم ایمنی و واکنشهایشود. استرس باعث افزایش هورمون هایی مثل آدرنالین و کورتیزول می شود، که بروی سوخت و ساز بدن 

 .بان قلب، تنفس، فشارخون و تغییرات فیزیکی در کل اجزای داخلیمیگرددتاثیر میگذارد. و اینها باعث افزایش سرعت ضرسی استر

 استرس باعث مشکالت روانی و احساسی می شود، مثل: بیخوابی، سردرد، تغییر شخصیتی، اضطراب، تنش و افسردگیمغز:

 استرس باال منجر به ریزش مو و برخی انواع طاسی ها می شود. مو:

 عالئم استرس است. زخم و خشکی شدید دهان از دهان:

، درد قسمت پایینی کمرو انقباضهای عضالنی کوچک و پرش عضله درد های اسپاسم گونه در گردن، شانه ها، دردهای استخوانی عضالت:

 .عصبی، تحت فشار عصبی بیشتر مشاهده می شود

 .بیماریهای قلبی و افزایش فشار خون به استرس مربوط است:قلب

 روانی در شخص می تواند منجر به آسم شود. استرس شدید روحی و:ریه

و روده فزایش بیماریهای سیستم گوارش از جمله التهاب معده، زخم معده و روده، ورم مخاط روده بزرگ ا استرس موجب:شسيستم گوار

 .تحریکپذیرمیشودبزرگ 

و عفونتهای واژینالی درزنان و ناتوانی  قاعدگیبی نظمی های باعث استرس بر سیستم اعضای تناسلی تاثیر میگذارد و : اعضاي تناسلي

 .انزال زودرس در مردانمیگردد و جنسی

 د.بعضی افراد در مواجهه با استرسمشکالت پوستی مثل اگزما به وجود میآیدر  :پوست

 تغييرات رفتاري ناشي از استرس:

 بیقراریکج خلقی ، 

 (نامنظمی الگوی غذا خوردن )کمخوری یا پرخوری 

  با دیگرانرفتار خشن 

 و رفتارهای وسواس گونه افزایش مصرف سیگار یا الکل 

 چگونه مي توانيد استرس خود را کنترل کنيد؟

ایط مختلف چگونه است؟ چه عواملیباعث استرستان شراببینید عکسالعملتان در  هر چه بهتر خودتان است. بایدشناخت اولین قدم، 

 :پاسخگویی به این سواالت، مراحل زیر را طی کنید پس از می شود ؟ و هنگام استرس چه رفتاری دارید؟

لیستی از کارهایی که باید انجام بدهید درست کنید. تصمیم  .داشته باشیدمدیریت زمان د:اولویتها را مشـخص کنی-1
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موجب عمل را میتوانید به بعد موکول کنید. این  ییو چهکارها انجام چه کاری در روز برای تان بیشتر حائز اهمیت است؟بگیرید،

 .و برای به یاد آوردن آن استرس نخواهید داشت است؟بدانید کدام کارتان از اولویت برخوردار  می شود

درمورد اتفاق و یا موقعیتی که ممکن است با آن مواجه شوید فکر :تمریـن مواجهه با موقعیتهای اسـترسزا انجـام دهید-2

کردهو واکنش خود را تمرین کنید. راههایی برای مواجهه با موقعیت فرضیبیابیدبه عنوان مثال اگر میدانید که صحبت در جمع 

ید که در آن شما به عنوان میکند، با کمک دوستان مورد اعتماد و همشاگردیهایتانیک کنفرانس ترتیب ده استرسرا دچارشما 

 .سخنران در جمعصحبت نمایید

باشید. تحت فشار قرار دادن خود برای موفقیت  داشتهاهداف واقعگرایانه  سعی کنید  خواسته های خود را بررسی کنید:-3

نحو احسنت انجام دهید  . به آنچه که میتوانید بهشیدخوباست ولی مطمئن شوید انتظاراتتان واقع گرایانه است. مراقب کمالگرایی با

بدهید و به یاد داشته باشید  اشتباهاجازه  به انسانهاو نه دیگران  یا فرزند شمادوست . نه شما و نه نیست . هیچ کس کاملشیدقانعبا

 .معلم خوبی هستنداشتباهاتکه

 .بگذاریدغذاهای سالم بخورید. برایاستراحت و تمدد اعصاب وقت د:سـبک زندگی سالم داشته باشی-4

 .یوگا و تمرین تمرکز. از زندگیتان لذت ببرید،دعا: روشهای تمدد اعصاب که برایتان مفید است را بیابید-5

حمایتی از دوستانو سیستم . هیچ چیز ثابت باقی نمیماندوضعیت شما :تغییـرات را به عنـوان جزیی از زندگـی بپذیرید-6

همزمان، از فعالیتهایی که .با آنها تماسبگیرید. به خود و ظرفیت خود اعتقاد داشته باشید نیازدهید تا در صورت  تشکیلخانواده 

، مواد مخدر )ماری جوانا( و پرخوری سیگارکنید. مصرف الکل، اجتنابمیافزایدسترس است ولی به استرس تانبرای کاهش ا

 .نبوده و باعث ایجاد مشکالتبیشتر میشوند استرسبرای رفع مناسبی راهکار

 تمرین آرام سازي:

ثانیه در این حالت نگه داشته می شود.  15تا  10د.شوبرعکس سفت میسر به طرف پا یاعضالت به ترتیب از این تمرین، در  .1

 این سفتشدن و شل شدن عضالت تاثیر خوبی بر آرامش ذهن می گذارد.

دارید،کف پاها را روی زمین بگذاریدو دست ابتدا به یک مکان خلوت بروید، روی صندلی بنشینید، پشت خود را صاف نگه  .2

 .ها را روی ران قرار دهید

 .ابروها را تا جایی که میتوانید به طرف باال بکشید و در اینحالت نگه دارید. سپس به آهستگی رها کنید .3

باز شم ها را سپس به آهستگی چدهید. در این حالت نگه دارید. فشارو پلکها را روی هم  ببندیدرا محکم  چشم هایتان را  .4

 کنید.

دهید.  فشارسپس به آهستگی رها کنید. دندانهای خودرا روی هم فشار را نگه داریددهید.  فشاردهان  سقفزبان خود را به  .5

 .را نگه دارید. در صورتی که دندان مصنوعی داریداین حرکت را انجام ندهید فشار
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 .آهستگی رها کنیدسپس به .نگه دارید سفتو  بکشیدخود را باال  شانه های  .6

مثل اینکه .نفس خود را حبس کنید و به شکم خود فشار وارد کنید.را از هوا پر کنید ریه هایتان. بکشیدنفس عمیق  یک .7

 .ریه را کامال خالی کنیدخود را باد کنید. سپس بهآهستگی نفس را بیرون دهید و شکم میخواهید 

 عوامل استرس زا:مراحل مقابله با 

 شوک .1

 دفاعی .2

 آگاهی از موقعیت بحرانی  .3

 حل مشکل و تطبیق .4

 :مراحل شوک

ر و رفتار فرد سازمان یافته تفک–رج و مرج و ترس، تزلزل،  تهدید اعتماد به نفساحساس درماندگی، اضطراب، ه: از نظر فردی-     

 .نداشتن دقت–فق بودن رفتارهای معمول حل مسئلهنامو–اختالل در قضاوت–قادر به برنامه ریزی نیست–نیست

: قادر به  انجام اعمال مناسب نیست، بتدریج منزوی می شود ، گاهی بیش از حد فعال و بی نظم می از لحاظ اجتماعیمراحلشوک -

 .ود، قادر به رفع نیازها خود نیستش

 : مراحل دفاعي

زمانی که فرد بتواند مسئله را بشناسد، یا بگوید چه اتفاقی افتاده و یا با واقعیت موجود روبرو شود به مرحله بعد  گذراستاین مراحل 

 میرود. 

 :آگاهي از موقعيت بحرانيمراحل 

  تدریجی شکل می گیرد 

  تالش برای حل بحران 

  وجود استرس و اضطراب 

  خستگی و عصبانیت و بدنبال آن افسردگی، آژیته بودن، غم و اندوه فراوان و کاهش اعتماد به نفس 

  کاهش توان رویارویی با بحران 

  بتدریج فرد قادر می شود راه حل مناسب برای حل بحران را برنامه ریزی کند 

  احساس بهبود از لحاظ فیزیکی 
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 ممکنست کماکان مشکالتی داشته باشد. 

 :حل مشکل و تطبيقمراحل 

موفق به حل بحران .زمانی رخ می دهد که فرد بحران را بشناسد و آنرا تعریف کرده بتواند به صورت یک موقعیت مثبت با آن روبرو شود

 .می شود

o فرد نسبت به موقعیت تغییر می کنداحساس یعنی. 

o قادر به غلبه بر عواطف خود است. 

o  اضطرابرضایت در حل مسئله در نتیجه کاهش 

o  قادر به سازماندهی نگرش خود 

o  می تواند برنامه ریزی کند فرد 

o ع موثر برای حل مشکل استفاده کندازمناب: 

  از لحاظ فیزیکی: افزایش فعالیت 

 از لحاظ اجتماعی: بهبود روابط، یافتن نقش های خود 

 عالئم شایع استرس:

سرد و  ، دستهای قلب ضربان ، افزایشیا یبوست ، اسهال معده ناراحتی،  سینه ، سردرد ، درد قفسهعضالنی گرفتگی :فیزیکی

 ، احساس، ضعفاشتهایییا بی اشتهایی، کمپذیری، تحریک، لرز، تیکسریع ، تنفسشدید، بثورات  ، تعریق ، خستگیمرطوب

 .، گیجیخستگی

 در تمرکز، احساس ، اشکالهراسی و پاسخهای ، ترسپذیری، تحریکتفاوتی، بی ، افسردگیپایین نفس ، اعتماد بهعصبانیت :عاطفی

 .و وحشت ، اضطرابقراری، بی، نگرانیگناهکاری

 و منگی حافظه ، کاهش، پرخوری خواب سیگار، اختالالت مصرف یا مواد مخدر، افزایش الکل سوءمصرف :رفتاری

 پيشگيري

 همیشه از آنجا کهد. آنها برآیی توانید از عهدهمی بپردازید که از امور زندگی دسته آن ، بهمنفی از استرس پیشگیری به کمک برای

 خود، سازگار شوید. با مطالعه و فیزیکی ذهنی از سالمت حفاظت برای را یاد بگیرید که هایی، روشرا گرفت استرس جلوی تواننمی

 .دهید خود آموزش به ، در مورد استرسو کتب مقاالت

 احتمالی عوارض
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، دیابت ، سرماخوردگی، کولیت،، آسم، سرطان، آرتریتحوادث شامل سالمت به مربوط از مشکالت تواند در بسیاریمی مزمن استرس

، خوابیباال، بی ، فشار خونقلبی ، بیماریپوستی اختالالت، گوارشی ، سردرد، کمردرد، مشکالت، خستگیریزغدد درون اختالالت

 .کند بازی ها نقشو زخم کارکرد جنسی ، اختاللعضالنی دردهای

 :کنندمی کمک استرس کاهش به که هاییاز روش برخی

 اتخاذکنیدورزشیبرنامهیک .

 .شوندمبتالمیاسترسمنفیعوارضبهکمتریاحتمالبرند،بهسرمیبهخوبیفیزیکیدروضعیتکهافرادی

 شوندتوصیهاستممکنویتامینیهایمکمل. اتخاذکنیدوکامالًمتعادلطبیعیغذاییرژیمیک. 

 کنید.  را تمرین هر روز آن امکان و در صورت طور منظم را یاد بگیرید و به روش یک 

 خورید، دور شویدبرمی آن روز به در طول که پر استرسی از هر وضعیت کوتاهی مدت به. 

 کنید را تمرین را یاد بگیرید و آن عضالت کنندهو شل سفت روش یک. 

 روز اختصاص کل تجارب تکمرور تک را به روز، دقایقی کنید. در پایان یا بستر خودداری خانه خود به تمشکال از آوردن 

 .دهیدمی نوار را مجدداً گوش انگار یک که دهید بطوری

 ها یا انرژی د. از کلیه( از خود برهانییا اضطراب امنیت عدم ، احساساید )عصبانیتشده متحمل را که منفی عواطف تمام

 .ببرید ( لذتدر مورد کار یا خودتان خوب ، احساسات، ستایش)افکار عاشقانه خوب عواطف

 را رها کنید.  یا عضالنی ذهنی اتخاذ کنید و تنش تصمیمی ناتمام در مورد کارهای 

 باشد مفید یا ضد افسردگی بخشآرام داروی کوتاهی مدت به است ممکن. 

 مواد غذایي ضد استرس

تحقیقات ثابت کرده است که فشار عصبی نه تنها باعث تغییرات خلقی می شود بلکه باعث افزایش احتمال ابتال به بیماری ها، از 

این سرماخوردگی ساده تا بیماری های قلبی عروقی می شود. راه های زیادی برای مقابله با استرس و فشار عصبی وجود دارد، یکی از 

 .راه ها استفاده از مواد غذایی است که در کنترل استرس نقش مهمی به عهده دارند

غذاها می توانند از راه های مختلفی بر میزان استرس تاثیر بگذارند. مثال بعضی غذاها باعث کاهش سطح سروتونین)ماده شیمیایی که 

ی دیگر باعث کاهش سطح هورمون های کورتیزول و در مغز باعث ایجاد آرامش می شود( در خون می شوند. بعضی غذاها

آدرنالین)هورمون هایی که در بدن باعث ایجاد استرس می شوند( می شوند. همچنین بعضی غذا ها نیز با تقویت سیستم ایمنی و 

 .کاهش فشار خون، بدن را ازعوارض استرس در امان نگه می دارند

 آیا شما غذاهاي ضد استرس را مي شناسيد؟
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می شوند. برای این که  (Serotonin)تمام کربوهیدرات ها در مغز باعث افزایش ترشح ماده شیمیایی سروتونین: هایدراتکربوه

میزان سروتونین در خون باال بماند بهتر است از مواد غذایی دارای کربوهیدرات های کمپلکس که به کندی هضم می شوند استفاده 

 .حبوبات، نان، پاستا و جو دوسر می باشندکنید. بعضی از این مواد غذایی شامل 

موجود در مرکبات می تواند سطح هورمون ایجاد کننده استرس را پایین آورده و همچنین باعث تقویت سیستم  C ویتامین: مرکبات

 .ایمنی بدن شود

است. سطوح پایین منیزیوم در خون بسیار موثر ل ست که در تعدیل کردن سطح کورتیزودارای مقادیر قابل توجهی منیزیوم ا :اسفناج

 .خون باعث افزایش سردرد و خستگی ناشی از استرس می شود

موجود در روغن ماهی باعث جلوگیری از افزایش زیاد هورمون های ایجاد کننده استرس و همچنین  3-اسید چرب امگا: روغن ماهی

 .می شود در برابر بیماری های قلبی عروقیمحافظت 

کرده است که افرادی که روزانه چای می نوشند نسبت به افرادی که چای نمی نوشند، به مراتب احساس آرامش تحقیقات ثابت  .:چای

بیشتری دارند و سطح هورمون کورتیزول آن ها در شرایط استرس زا پایین تر است. در مقابل قهوه بر عکس عمل می کند و باعث 

 .افزایش سطح هورمون کورتیزول در خون می شود

هورمون آدرنالیندر شرایط استرس زا، باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب می شود. خوردن روزانه مقداری پسته باعث کنترل  ه:پست

 .میزان ترشح این هورمون می شود

پتاسیم یکی از بهترین راه ها برای کاهش فشار خون، گرفتن مقادیر کافی پتاسیم از مواد غذایی است. میوه آووکادو سرشار از :آووکادو

 .است

موجود در آن  B موجود در بادام باعث تقویت سیستم ایمنی و ویتامین E سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدن است. ویتامین م:بادا

 .باعث تقویت بدن در مقابله با شرایط استرس زا می شود

باعث کاهش عادت به هم فشردن دندان ها در جویدن سبزیجات شکننده و ترد مانند هویج و کرفس از طریق مکانیکی : سبزیجات خام

 .می شوند جه استرسنتی

 .کلسیم موجود در شیر باعث کاهش اسپاسم عضالنی و ایجاد حالت آرامش در بدن می شود: شیر

 ویتامين ضد استرس

کاهش عوامل شیمیایی مخربی که در اثر استرس های فیزیولوژیکی و محیطی در خون بوجود  منجر بهخاصیت آنتی اکسیدان آن است که 

 .موجود است، پس از اینجا درمی یابیم که این ویتامین ارتباط زیادی با محیط دارد C و E این خاصیت در ویتامین ، می شودآمده
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مزمن مبتال هستند و یا دچار صدمات کلی شده اند از جمله افرادی کسانیکه در مشاغل پراسترس فعالیت دارند، کسانیکه به بیماری های 

هستند که به این ویتامین توجه بسیاری نشان می دهند. این ویتامین در عملکرد کلیه سلول ها موثر است از این رو کمبود آن عوارض 

 .زیادی را در پی خواهد داشت

 :E عملکرد ویتامین

آنتی اکسیدان است. این ویتامین در الیه چربی دیواره سلول و در داخل سلول قرار دارد و از بروز یک  E همانطور که بیان شد ویتامین

است که از بروز تخریب داخل عروق و سکته های قلبی جلوگیری  E تخریب در دیواره سلول جلوگیری می کند. همین عملکرد ویتامین

 . ر استدر بدن موث Eویتامین می کند. کمبودهای غذایی بر ذخیره 

در بسیاری از شرایط تخریبی چون پیری، آلودگی هوا، استرس های محیطی، سرطان، بیماری های قلبی،  E بررسی اثرات آنتی اکسیدان

 .آب مروارید، دیابت و عفونت در حال انجام است

د است و میزان مورد نیاز روزانه آن در تنها توسط گیاهان تولید می شود. در برگ ها و دانه ها، خصوصاً روغن های گیاهی موجو E ویتامین

میلی گرم می باشد. با مصرف روزانه آجیل )البته در صورت تازه بودن(، روغن سبوس گندم، آفتابگردان، بادام، ذرت و زیتون  9تا  7بدن 

 .دریافت کنید. میزان مصرف این مواد غذایی باید در حد نیاز باشد E می توانید میزان زیادی ویتامین

قاشق غذاخوری روغن آفتابگردان بدون اینکه حرارت ببیند نیاز شما را برآورده می سازد. از این رو توصیه می شود  2الً مصرف روزانه مث 

مورد نیاز در هر وعده غذایی ساالدهای پرسبزی را همراه روغن های آفتابگردان و زیتون مصرف کنید. اثرات کمبود  E برای تامین ویتامین

سال طول می کشد تا ذخایر بدنی این ویتامین تمام  10تا  5البته  د.اندام های تولید مثلی مشخص می شودر اعصاب، عروق و  E ویتامین

شود و عالیم پایان یافتن ذخیره آن در بدن، عدم پاسخگویی به محرک های محیط، ضعف عضالت، عدم توانایی در حفظ تعادل واختالل در 

 .کندد در افرادی که مشکالت هضم و جذبچربی داشته باشند بروز میاین حبینایی است البته کمبود در 

در حفاظت ازغشای سلول موثر است و در کمبود آن در مراحل اولیه، جراحت های سریع پوست مشاهده  E ولی بطور کلی چون ویتامین

 .شات حیوانی نیز مشخص شده استاین ویتامین در جلوگیری از سقط جنین در رحم اثر بسزایی دارد که در آزمای ،می شود

 تاثير نعنا در کاهش استرس:

 چای حاصل از برگ نعناع در کاهش استرس، بیخوابی و سردردهای عصبی کاربرد دارد. گیاه دارویی نعناع با نام علمی

.MenthaPiperita L نعناع در طب از موارد مصرف بسیاری در طب سنتی و طب مدرن برخوردار است. از جمله دیگر موارد مصرف

 .مدرن کاربرد آن در تسکین مشکالت گوارشی همچون نفخ، سوء هاضمه، تهوع و مشکالت گوارشی ناشی از استرس است

کننده عضالت صاف کاربرد دارد، خلط آور است و بصورت خارجی در درمان دردهای روماتیسمی، دندان اسانس گیاه نعناع به عنوان شل

درد و سردرد کاربرد دارد. همچنین گیاه دارویی نعناع بصورت کرم به عنوان ضد خارش در پوست خشک یا در گزش حشرات کارایی دارد. 
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کاربردهایی دارد از جمله ضد نفخ، ضد اسپاسم دستگاه گوارش، افزاینده ترشح صفرا، ضد خارش و پایین آورنده نعناع در طب سنتی نیز 

 .تب در کودکان است

از دیگر موارد مصرف نعناع در طب سنتی تاثیر آن در تخفیف کولیک در نوزادان، کاهش گاز در نوزادان و در مشکالت گوارشی همچون 

 .های گلدار آن استهای مورد استفاده نعناع شامل برگها و سرشاخهای است. قسمتروده هایاستفراغ، نفخ و کرم

 تغذیه ای:استرس 

تغذیه ضعیف و نامناسب میتواند استرس زا باشد. برخی افراد با مصرف بیش از حد قند، کافئین، نمک ، چربی و چند ماده غذایی دیگر 

تغذیه ضعیف ممکن است تعادل عمومی مواد مغذی در بدن را بر هم زند و یک فرد دچار  استرس وارده بر بدن خود را افزایش می دهند.

 بیماری دارد. بیماری نیاز افزونتری به مواد مغذی در بدن ایجاد می کند.سوء تغذیه استعداد بیشتری برای ابتال به 

موجب تنش های جسمی و روانی در زندگی روزانه بسیاری از مردم حساسیت های بیش از اندازه، محرومیت ها و استرس های محیطی 

مزمن میگردد که در طول روزها، ماه ها و سال ها بر سالمتی آنها تأثیر می گذارد. نیازهای تغذیه ای همچنین از استرس های حاد ناشی از 

 گذارد.، جراحات، شکستگی استخوان ها و سایر بیماری ها و صدمات و آشفتگی ناگهانی در تعادل عاطفی تأثیر می عفونت ها، سوختگی ها

 :کافئین و استرس

با مصرف اولین فنجان قهوه، هنگام صرف صبحانه، فرد آماده فعالیت روزانه میشود. این چاالکی توسط کافئین موجود در آن ایجاد می 

اعصاب مرکزی را تحریک میکند. این ماده در چای، نوشیدنی های سبک، کاکائو، شکالت و بعضی داروها وجود گردد. کافئین دستگاه 

کافئین از طریق جدار معده و روده ها ظرف چند دقیقه جذب شده و توسط جریان خون به تمام قسمت های بدن می رسد. در نتیجه .دارد

شیارانه تر عمل کند. اما مصرف بیش از حد کافئین میتواند زیان آور و مسئله ساز چون فرد برانگیخته و سرحال شده است میتواند هو

 .باشد

تحریک می کند و ممکن است منجر به افزایش ضربان قلب و فشار خون گردد. کافئین و اسید موجود  را ازکافئین، هورمون های استرس 

از حد آن میتواند سبب برانگیختگی، اضطراب، بیقراری و پریشانی،  ده و روده ها می گردد. مصرف بیشعدر قهوه باعث تحریک دیواره م

 .اختالل در خواب یا سر گیجه شود

از  C و B را ایجاد کند. کافئین یک ماده ادرار آور است و باعث دفع ویتامینفوق فنجان قهوه یابیشتر در روز میتواند این عالئم  5نوشیدن 

بی نظمی ضربان قلب و افزایش چربی خون گردد. این ماده  ایجاد ورمهای دردناک در سینه، طریق ادرار میشود. کافئین میتواند سبب

 .محرک ممکن است خطر بروز سرطانهای مثانه، روده بزرگ و لوزالمعده را افزایش دهد

نامطلوبی در بدن گردد. فنجان قهوه، وابسته به غلظت آن، ممکن منجر به عوارض جانبی  3تا  1میلی گرم کافئین موجود در  200میزان 

 .اثر استرس زایی کافئین در افراد مسن بیشتر است و با کاهش مصرف قهوه، در مقایسه با دوران جوانی، پدیدار میشود
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قهوه فاقد کافئین، جانشین مناسبی است برای افرادی که از استرس ناشی از مصرف قهوه، رنج میبرند. سایر جانشینهای مشابه قهوه که از 

بکار روند. آبمیوه ها، آب، و چای رقیق نیز میتوانند جایگزین خوبی برای د تمام سوخته میباشند میتوان یامانند غالت نیم سوخته  موادی

 .قهوه باشند

 :قند، قند خون و استرس

شده تأمین میگردد. امروزه مصرف قند در میان مردم افزایش یافته است. به طور متوسط یک پنجم کالری مورد نیاز بدن از قند تصفیه 

اگر چه قند ماده اعتیاد آوری نیست ولی میتواند به طور بی رویه و مضر مورد استفاده قرار گیرد. یک رژیم غذایی حاوی قند و شیرینی 

فراوان ممکن است که جایی برای مصرف سایر غذاهای مقوی و مغذی باقی نگذارد. چون غذاهای قنددار به آسانی خورده میشوند، 

 .ی های اضافی در بدن به مصرف می رسند که تداوم این وضع موجب افزایش وزن و چاقی می شودکالر

تواند سبب خستگی، یمبدن انسان به تیامین برای فعالیت دستگاه عصبی نیاز مبرم دارد. یک رژیم غذایی حاوی تیامین 

 .وانند امکان بروز استرس را افزایش دهندت و نارساییها می الئماختالالت روانی و افسردگی گردد. تمام این عبیقراری،

کربوهیدراتهای تصفیه نشده )خام(حاوی کروم هستند، ماده معدنی که مقدار ناچیزی از آن  یرسبوسدار( وساغالت غالت کامل مانند )

به انسولین در تنظیم قند خون کمک مینماید. کمبود کروم در رژیم غذایی، میتواند در ایجاد دیابت نقش داشته باشد. امروزه کمبود 

که حدود نود درصد رژیمهای غذایی، مقادیر کافی از این ماده معدنی را کروم در رژیم غذایی مردم آمریکا رایج است و تخمین زده شده 

ندارند. با ازدیاد مصرف قند، قند خون باال میرود، اما کروم مورد نیاز برای به مصرف رساندن قند اضافی و جذب آن توسط سلولها تأمین 

 .نمی شود

 :راه هاي درمان استرس

 ارید تا جائی که ممکن است انجام بعضی کارها را به دیگران واگذار کنیداگر کارهای دشوار و مشغولیت های زیاد د. 

 ه سر کار یا فعالیت های روزمره خود را با مالیمت و آرامش انجام دهید تا زیبائی های محیط را ببینید ) مثال در راه رفتن ب

 .(هنگام رفتن به مدرسه

  به طور پیوسته و خسته کننده انجام نشودبین فعالیت های کاری، وقت کافی در نظر بگیرید تا کار. 

  برنامه ریزی روزانه خود را در حد توان در نظر بگیرید یعنی بیش از توانایی خود کاری انجام ندهید زیرا باعث فشارهای

 .روحی می گردد

  .یک برنامه زمانی برای کارهای غیر منتظره در نظر بگیرید 

 عجله انجام نگیرد بااین کار  زودتر از حد معمول از خانه خارج شوید تا . 

  به خودتان تلقین کنید با موقعیت یا فرصت جدیدی مواجه نشده اید حتی اگر فکر میکنید روز پر مشغله ای را در پیش

 .دارید



 

34 
 

 حتی االمکان از کارهای طویل مدت پرهیز کنید که در آن مجبور به تالش زیاد و عجله نشوید. 

  و بر عکس کارهای بدون خطا و با خطای کم را  می شودخطا و اشتباه زیاد منجر به عجله به خودتان یاد آوری کنید که

 .میتوان با آرامش انجام داد

 به کیفیت زندگی اهمیت بدهید نه به کمیت آن 

 شک و وسواس را از خود دور کنید حتی اگر خطری رخ ندهد حالت. 

  با مسائل سرگرم کننده آسوده کنیدخودتان را. 

  ظهر استراحت خوبی داشته باشید و یا بعضی وظائف سبکی را که مایلید انجام بدهیددر هنگام. 

 روحتان را آزاد بگذارید و انرژی خود را حفظ کنید. 

 پاره ای از وقتتان را به دور از مسائل کاری و ترافیک و اتومبیل اختصاص دهید. 

 :رژیم مناسب یک فرد داراي استرس باید داراي موارد زیر باشد

 ویتامین  ستفاده از انواع میوه جات و سبزی جات در طول روز مخصوصاً مواد سرشار ازاc 

 ملیوان شیر به طور منظ 3ف روزانه مصر 

 حذف کامل سوسیس و کالباس از برنامه غذایی خود 

 وعده  مصرف غذا های کم حجم ولی مقوی در میان 

  عدد خرما استفاده کنید 2لیوان شیر گرم به همراه  1برای ایجاد آرامش در خود از. 

 ماست را در برنامه غذایی خود قرار دهید. 

 مواد حاوی کلسیم در سیناپس های عصبی و برای انتقال پیام های عصبی به عضالت نقش مهمی دارند. 

 مصرف ماست قبل از خواب به علت دارا بودن اسید الکتیک بیشتر توصیه می کنیم. 

  صلی توصیه می شودن آب میوه طبیعی فالیو1مصرف روزانه. 

 یا پنیر کم چرب + نان کامل یا غالت کامل  برای صبحانه از مواد غذایی پر فیبر+ماست 

 از مصرف شیرینی جات در میان وعده خودداری کنید. 

 لیوان قهوه بنوشید1روزانه حداکثر. 

 در میان وعده از کیک خانگی یا نان کم چرب محلی یا غالت کامل استفاده کنید. 

  لیوان آب در روز توصیه می شود 8حداقل نوشیدن. 

 مصرف جوشانده لیمو عمانی و گل گاوزبان در مواقع استرس توصیه می شود. 

 از مواد غذایی سرشار از ویتامین B،C  ،D حتماً استفاده کنید. 
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 کیوی به علت داشتن ویتامینفلفل فرنگی، مرکبات ، توت فرنگی، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ، C درت فکری و در تقویت ق

 .اعصاب نقش به سزایی ایفا می کنند آرامش

 ،تخم مرغ حاوی مقادیر باالیی از ویتامینحبوبات، لبنیات، جگر، گوشت قرمز جوانه ها، غالت سبوس دار ، D  هستند که

 .در آرامش فرد و در تقویت حافظه مؤثرند

 جگر و گوشت قرمز، ماءالشعیر حاوی ویتامین B است. 

 ویتامین های B اعث کاهش استرس می شوندب. 

 

 :چند نکته 

  دقیقه قبل از قرار گرفتن در نور خورشید استفاده  20-30باید در هر نوبت مصرف ضد آفتاب

 شود.

 .از ضد آفتابی که از سال قبل مانده استفاده نشود 

  برای آغاز فعالیت بهتر است افراد در هر سنی توانمندی و موانع سر راه خود را بشناسند. 

  سیگار و دود دست دوم مواد دخانی عبارتست از:استنشاق غیر داوطلبانه دود ناشی از سوختن

 مواد دخانی.

 آموزشی کانون تاثیر می گذارد.–و بر قابلیت های شناختی  دود دست دوم بر سالمت جسمی 

  سال دیده می شود. 5بیشترین دود دست دوم در کودکان زیر 

  دود دست دوم فاصله بگیرند.به کودکانمان بیاموزیم که از 
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