
.....به نام او كه در اين نزديكي است  

قرباني .ا: ارائه دهنده   
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي      



 .شيوه زندگي مانند هويت است 

شيوه زندگي مجموعه اي از طرز تلقي ها ، ارزش ها ، رفتارها ، 
موسيقي گرفته تا  حالت ها و سليقه ها در هر چيزي از

 تارا در بر مي گيرد .... دكوراسيون منزل و

شيوه زندگي در واقع همان الگوي زندگي افراداست كه مي 
. توان آنرا سالم يا ناسالم مورد  داوري قرار داد   



 مهمترين اصل در زندگي سالمتي است 

  

 و سالمتي به شيوه زندگي بستكي دارد

 چنانچه اين شيوه زندگي صحيح باشد ، سالمتي حفظ و ارتقاء مي يابد 

 و چنانچه شيوه زندگي شامل رفتارهاي پرخطري 

استعمال دخانيات ، بي تحركتي ، خواب ناكافي ، رفتارهاي : مانند ) 

باشد،...( پرخطر رانندگي و   

شيوه زندگي ناسالم بوده و تهديد كننده سالمتي فرد و خانواده او  

.    خواهد بود   



 امروزه بعلت شيوه هاي نادرست زندگي

بيماري هاي عروق مغزي% 62 -علت      پرفشاري خون   

بيماري هاي ايسكميك قلب % 49 -                               

كل مرگ و مير ها% 13 -                               

موارد ديابت % 58 -علت               چاقي    

بيماري هاي ايسكميك قلبي% 21 -                               

علت مصرف سبزيجات و ميوه جات                  

بيماري هاي ايسكميك قلبي % 31                        

سرطانهاي دستگاه گوارش   % 19                          



 

 

عوامل خطر غير قابل تغيير  
زنان:جنس   

به باال  45:  سن  -  

سابقه فاميلي  -  

(اندازه بدن )جثه  -  

سفيد و آسيايي:نژاد -  

 

 :امل خطر قابل تغييرعو
رژيم غذايي  -  

كم تحركي  -  

مصرف دخانيات  -  

مصرف زياد پروتئين  -

 و نمك

مصرف زياد چاي و  -

 قهوه
 
 

 عوامل خطر ساز
در پوكي استخوان   



 : مهمترين عواملي كه بر سبك و شيوه زندگي مااثر مي گذارند 

 وضعيت تغذيه و عادات غذايي :الف 

 ورزش و تحرك : ب

 استرس : ج

 خواب و استراحت :د

 استعمال دخانيات :ه

 ايمني در محل كار و خانه : و

 خود درماني:ز
 



 وضعيت تغذيه و عادات غذايي 

تغذيه نامناسب مي تواند زمينه ساز بروز چاقي ، ديابت ، پرفشاري خون ، بيماري 
عروقي ، سرطانها ، پوكي استخوان و ساير بيماري هاي غير واگير  –هاي قلبي 

 گردد كه در نهايت موجب ناتواني و مرگ زودرس مي گردد

 

تغذيه مناسب يعني به گونه اي بخوريم و بياشاميم كه نيازهاي بدنمان تامين شده و 

 از سالمتي بهرمند شويم  

 



 
:يك الگوي غذايي مناسب شامل  

كفايت موادغذايي  -  

تعادل در مصرف انواع غذاها  -  

انرژي مطابق با فعاليت هاي روزانه و شيوه زندگي  -  

رعايت تنوع غذايي  -  

 



 توصيه ها

 استفاده از روش پخت و پز مناسب  -

 اجتناب از مصرف غذاهاي چرب و غذاهاي ادويه دار 

 نوشيدن چاي سبز در روزو محدوديت مصرف كافئين   -

 ...  مصرف فيبرهاي قابل حل مانندلوبيا ، غالت سبوس دار و  -

 محدوديت مصرف شكر ،سديم ونمك و غذاهاي فر آوري شده 

 محدوديت مصرف گوشت قرمز  -

 مصرف زياد ميوه جات و سبزيجات بطور روزانه  -

 مصرف كافي كلسيم و مواد معدني و ويتامين ها -



  ورزش و تحرك بدني

عروقي ، –كاهش خطر ابتال به بيماري هاي قلبي  -

...فشارخون ، ديابت و  

كنترل وزن  -  

افزايش روحيه و احساس آرامش -  

:توصيه ميشود   

دقيقه ورزش  30-40داشتن حداقل 

منظم د ر هر روز بسيار ايده آل است 

 

 



 استرس يك تجربه ذهني با پتانسيل اثرات مضر در سالمت قلب و عروق است
برای مقابله با استرس ها يا فشارهای روانی، راهکارهای مختلفی وجود دارد که شيوه مديريت صحيح، 

با رعايت و بکارگيری اين روشها، می توانيم عالوه بر حل يا کم کردن . آنها را به ما می آموزد

 :مشکالت به آرامش پايدارتری دست يابيم 
 

 .به خداوند توکل کنيم  
 (مانند شلوغي  و ترافيك )از وقايع اطراف خود با اطالع باشيم و برنامه ريزي كنيم  

 .کم کنيم  و عوامل استرس زا را
 ...(سردرد ، درد معده و خستگي و (از وضعيت جسمی خود آگاه باشيم 

 (  مديريت زمان )برنامه های زندگی را اولويت بندی کنيم 
 .به موقع از خانه خارج شويم 
 وقت خود را تنظيم کنيم  

 از شر وسايل اضافی خالص می شويم      
 .شب ها به موقع و به اندازه کافی بخوابيم              

 

 



در ساعت مشخص (صبح زود از خواب بيدار شويم) 

 .  عادت های استرس زای خود را عوض کنيم
 .از معاشرت با افراد استرس زا بپرهيزيم 

 از رقابت با ديگران خودداری کنيم
 ...(  مثل موبايل ،كامپيوتر و (از تکنولوژی درست استفاده کنيم                 

 .  به چشمان خود استراحت بدهيم 
 مشکالتي را كه قادر به تغيير آن نيستيم ، بپذيريم               

 ورزش کنيم، و بطور صحيح تنفس كنيم

 تغذيه مناسب داشته و با آرامش غذا بخوريم  

گسترش دهيم، مثبت فكر كنيم وهيجانات سركوب   روابط اجتماعی خود را 

 شده خود را تخليه كنيد 

 به زمان حال فکر کنيم و تك تك به سراغ آرزوهاي خود باشيم ،  -

 براي خود ارزش قايل شويم

 خنده درماني و شوخي



 بهداشت خواب 
در نظر افراد معموال خواب از الويت پاييني برخوردار است و غالبا فداي ديگر فعاليت ها مي شود 

. 

در حاليكه محروميت از خواب افراد را درمعرض تصادفات ، اضطراب ، افسردگي 

قرار مي دهد... ،كاهش توانايي حل مسئله و   

:توصيه مي شود   
ساعت خواب در شبانه روز 7-8داشتن   

 برنامه منظم براي خواب 

:مانند)رعايت نكاتي كه موجب خواب راحت مي شوند   

... وسايل خواب مناسب ،نورمناسب و   

از خواب عميق كه موجب رفع خستگي مي %13تحقيقات نشان داده )عدم استفاده از تلفن همراه قبل از خواب  

( شود جلوگيري مي كند  

عدم مصرف داروهاي كمكي   

ساعت ساعت قبل از خواب 6عدم مصرف مواد كافئين دار حداقل   

  

   



 ايمني در منزل و محل كار

  

 سقوط ؛ مسمومست با گاز مونو اكسيد كربن ؛ 

....وسائل نظافت خطرناك ، كمربند ايمني ؛ لباس كار ايمن و   

 

 بهسازي محيط و 

 انگيزه 

 دانش 

 نگرش 



 خود درماني 

 پي گيري درمان تا اتمام داروها 

 خوداري از خودرماني خود و خانواده در موارد مشابه 

 و مشورت با پزشك

 كنترل وضعيت سالمتي بصورت دوره اي 



 اصول اساسي سالمتي



 چند نكته موثر در شيوه زندگي سالم 




