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   خودمراقبتیخودمراقبتیخودمراقبتی

     GT-PA-  177کد سند :                            

 حد آموزش سالمت وا

  0011تابستان 

 05056451-56شماره تلفن :     

 ویزه مراجعین و بیماران

وعده های غذایی را با اعضای خانواده خوود یوا بوا          

 همکاران بخوریم.

با افرادی که در زندگیمان مهم هستند ارتباط بوررورار   

 کنیم.

 

 

 

 

 

 خود مراقبتی معنوی :

همانطور که تغذیه با مواد غذایی برای بدن ما ضوروری  

است پرورش روحمان نیز ضرورت دارد.خود مراربوتوی    

معنوی به ما کمک می کند با خالق هستی آشنا شویم و 

معنای زندگی را درک کنیم.تنها در صورتی که با خالوق   

خود ارتباط برررار کنیم می توانیم تمام استعودادهوای   

 وجودی خود را شکوفا سازیم.

 هر روز زمانی را برای عبادت و نیایش در نظر بگیریم.

 کارهای خیر و عام المنفعه انجام دهیم.

 به نیازمندان کمک کنیم.

 شکرگزار نعمت های الهی باشیم.

 متون و ادبیات مذهبی و معنوی مطالعه کنیم.

 در مراسم و مناسک دینی و معنوی شرکت کنیم.

 آیات قران را تالوت کنیم یا بشنویم.

برای خود مراقبتی باید به نکات کلیدی آن توجهه  

کرد خود را با ایده های پر آب و تاب خسته 

نکنیم.بهتر است چیزهای کوچک و ساده را  

برای شروع کردن انتخاب کنیم به عهنهوان   

 03مثال تصمیم بگیریم ورزش را به جهای    

دقیقه در هر روز شروع کنیم.بهه    5دقیقه با 

خودمان آسان بگیریم اگر از برنامهه خهود     

عقب افتادیم نباید خهود را سهرزنه           

کنیم.بلکه باید برگردیم و راهمان را ادامهه     

دهیم.به مربی درون خود گوش کنیم نه بهه   

منتقد درون خود منتقد درون مها تهالش       

خواهد کرد ما را از هر تالش جدی منصهر   

کند، در حالیکه مربی درونمان همیشه ما را 

تشویق می کند او آن بخشهی از وجهود       

 ماست که می خواهد ما موفق باشیم.
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هر روز فعالیت های ورزشی مانند پیاده روی،دویدن و   

 .... انجام دهیم.

به طور دوره ای و منظم برای معاینه و موراروبوت بوه       

 پزشک مراجعه کنیم.

 هنگام بیماری استراحت کافی داشته باشیم.

در طو  شبانه روز خوات و استراحت کافوی داشوتوه      

 . باشیم

 . در هنگام تعطی ت، به مسافرت یا پیک نیک برویم

از دستگاه ها، لوازم و رفتارهای پرخطر مانند سیگار و   

 رلیان و ..... اجتنات کنیم.

 

 

 

 

 خود مراقبتی روانی و عاطفی:

 هر روز زمانی را به تفکر و تامل اختصاص دهیم.

 برای کاهش استرس خود ارداماتی را انجام دهیم.

 به تجارت ،آرزوها ،افکار و احساسات خود توجه نمائیم.

 زمانی را برای رفتن به دامن طبیعت انتخات کنیم.

 به موسیقی آرام بخش گوش دهیم.

 به کارهای مثبت خود فکر کرده و به خود افتخار کنیم.

و     با خود و دیگران تعامل مهربانانه داشته بواشویوم   

زمانهای خاصی برای صحبت با همسور و فورزنودان        

 داشته باشیم.

 کتابهایی را که دوستشان داریم دوباره مطالعه کنیم.

 ورتی الزم است گریه کنیم.

را جستجو کنیم ،البته بودون    برای خندیدن نیزهایی

 اینکه به احساسات بقیه لطمه ای بزنیم.

خشم و احساسات وارعی خود را به روشی سازنده ابراز 

 کنیم یا آنها را بنویسیم.

در صورت بروز مشکل یا ناراحتی روحی، روانوی بوه     

 روانپزشک یا روانشناس مراجعه نمائیم.

 

 

 

 

 

 خود مراقبتی اجتماعی:

با دیگران بویژه کسانی که احساس خوبی در ما ایجواد  

می کنند و ما را به سوی زندگی سالم سوق می دهنود  

 معاشرت و مراوده داشته باشیم.

در طو  روز با اعضای خانواده و یا با همکواران خوود     

 گفتگوی دوستانه داشته باشیم.

خود مراربتی عبارتی است که طی نند سا  اخویور   

صحبت های زیادی راجع به آن می شونوویوم اموا       

اط عات دریق ما در این زمینه نقدر است؟ربول از    

اینکه به جنبه های مختلف آن بپردازیم بهتر اسوت    

در ابتدا کمی با مفهوم آن آشنا شویم. بور اسواس        

تعریف سازمان بهداشت جهانی خود مراربتوی بوه     

مجموعه عملکردهایی گفته می شود که هر فوردی    

برای حفظ س مت جسمی و روانی و پیشگویوری از     

ابت  به بیماری ها و اردامات درمانی مناسو  بورای     

 بهبود خود انجام می دهد. 

رفتار و شیوه ای از زندگی به طور کلی، خودمراربتی 

است که جنبه های مختلف مانند پیشگیری از بوروز  

 بیماری  بهداشت غذایی، ورزش و... را در بور موی         

تنها عدم احساس ناراحتی یا بیمواری نشوان     گیرد. 

س مت شوامول   نیست بلکه  دهنده س مت مطلوت

وضعیت مطلوت جسمی، روانی و اجتماعی اسوت و    

 . فقش به بیمار بودن خ صه نمی شود

باید به توموام   برای طراحی یک بر نامه خود مراربتی

عناصر زندگی توجه داشت. این عناصر در نوهوار        

می شوند که در ادامه بوه آنوهوا        دسته طبقه بندی

توانیم بور     با توجه به این مطال  میاشاره می کنیم 

برای خودمراربوتوی     ،فردی خود    خصوصیاتاساس

 برنامه ریزی کنیم.

 خود مراقبتی جسمی:

غذای سالم شامل صبحاحا،حها،حشحا اشحا    
 میان  عده های سالم بخو یم.


