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     زندگي روزانه است. مراقبتي است كه توسط افراد قبتي قسمتي ازخودمرا از خود يك پديده جديد نيست. مراقبت 
كه به فرزندان، خانواده،  مين، حفظ و ارتقاي سالمت و عافيتشان انجام مي شود و شامل مراقبتي استابراي ت

مراقبت از خود راهي است كه بوسيله آن افراد تالش  .گسترش مي يابد نيز دوستان، همسايگان و اجتماعات محلي
مي كنند كه از بيماري و ناتواني پيشگيري كنند و سالمت خود را ارتقاء بخشند و يكي از مفاهيم اصلي است كه 

  سالم مثبت تاكيد مي شود. بوسيله آن روي رفتار

 ننكشيد و جسماني فعاليت يشافزا ، سالمتر يياغذ يمرژ فمصر با كه هنددمي ننشا علمي هداشو و اركمد 
درصد از موارد ديابت نوع دوم و از يك سوم  ٩٠عروقي، تا  -بيماري هاي قلبي اردمو از صددر ٨٠ تا انميتوسيگار 

 از يپيشگير در يسبز و هميو .ستا سالم يياغذ برنامه مهم ايجزا از يسبز و هميو فمصر .دكر يپيشگير سرطان ها
 موثر شيارگو سيستم يهانسرطا صخصو به هانسرطا اعنوا از برخي و قيوعر -قلبي يهاريبيما مانند هاييريبيما

  .  ستا

 و زيدا نهمچو عفوني يها ريبيما به يبتالا قبيل از ،جسمي كخطرنا يها نياز بر وهعال رمخد ادمو به دعتياا   
 مثل رمخد ادمو با مرتبط يها مجر يشافزا قبيل از ييگرد ديقتصاا و جتماعيا هعديد تمشكال و ارضعو ،هپاتيت
 از يمعنو و ديما نكال يها سرمايه فتنر رهد و يگر يتكد و فقر نهمچو مصائبي و فطر يك از سرقت ،جنايت

 ريبيما وزبر ايبر مهم خطر عامل يك  تحركي كم و تحركي . بيكند مي تهديد را يبشر جامعه سالمت يگرد فطر
 .ستا نجها در لسا در يپيشگير قابل گمر نميليو ٩/1عامل حدود   تحركي بي .ستا وزستئوپرا و چاقي ،مزمن يها
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درصد بيشتر از افرادي است كه در بيشتر روزهاي  ٣٠تا  2٠افراد بي تحرك و كم تحرك،  در علت هر به مير و گمر خطر
  دقيقه فعاليت با شدت متوسط انجام مي دهند.  ٣٠هفته 

 خطر يسبز و هميو كافي يردمقا فمصر .ستا جامعه هفار و سالمت ،ندگيز ساسي د ابعاا از يكي تغذيه و اغذ   
 كه دشو مي زده تخمين .هدد مي كاهش را لكتاركولو و همعد يها نسرطا ،قيوعر-قلبي يها ريبيما به بتالا

بيماري هاي  درصد از ٣1درصد از سرطان هاي گوارشي،  1٩ناكافي ميوه ها و سبزي ها مسئول حدود  يافتدر
 ريبيما هبويژ گيرواغير يها ريبيما خوشبختانه درصد از سكته هاي مغزي در تمام دنيا مي باشد. 11ايسكيمك قلبي و 

 لكنتر طريق از( بخش ثرا تخالامد ايجرا و حياطر با. هستند يپيشگير قابل توجهي قابل انميز به قيوعر قلبي يها
  .  داد كاهش را ها ريبيما ينا از ناشي نياناتو و گمر ان،تو مي) گيرواغير يها ريبيما خطر ملاعو فحذ يا

 رفتاري است داوطلبانه  
 فعاليتي است آموخته شده  
 حق و مسووليتي است همگاني براي حفظ سالمت خود، خانواده و نزديكان  
  و سالمندانبخشي است از مراقبت هاي نوزادان، كودكان، نوجوانان  
  و بزرگساالني كه قادر به خودمراقبتي نيستند، نيازمند دريافت مراقبت هاي بهداشتي از ارايه دهندگان

 خدمات اجتماعي، يا بهداشتي خواهند بود. 
مهمترين دستاوردهاي تقويت خودمراقبتي  دارد. تمركز هايي كه تحت كنترل فرد هستند جنبه خودمراقبتي بر 

 رفتارهاي مراقبت از و مراقبتهاي بهداشتي بگيرند كنندگان تصميمات درستي درباره استفاده ازاين است كه شركت 
  مناسب انتخاب و اجرا كنند. را به طور خود
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% (مثل مسواك زدن منظم) تا مراقبت حرفه  100طيفي كه دامنه اش از خودمراقبتي  مثال خاص از مراقبت در هر   
  % (مثل جراحي اعصاب) مي باشد قرارمي گيرد. 1٠٠اي 

 كمك به كاهش ابتال به بيماري ها  
 مير كاهش مرگ و  
  بيماري ها عوارض و باركاهش  
 افزايش اميد به زندگي  
 كيفيت زندگي بهبود  
 افزايش نشاط  
  در سالمتاحقاق حق سالمت مردم و كاهش شكاف عدالت 

 گاهي اوقات از مفهوم خودمراقبتي برداشت غلطي صورت مي گيرد و با خوددرماني اشتباه مي شود. 
خوددرماني به مفهوم اقدام به درمان بدون داشتن اطالعات كافي در زمينه عالئم و بيماري ها يا تصميم گيري 

خودمراقبتي باعث كاهش مراجعات پزشكي و جلب مشاركت افراد  هاي خودسرانه و غيراستاندارددرماني است.
  در برنامه ريزي و تصميم گيري براي اقدامات سالمتي خود مي شود.

 ٥/1٨-٩/2٤ ( توجه به وزن خود و  نگه داشتن آن در محدوده مناسبBMI=( 
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 يم غذايي صحيحژآشنايي با تغذيه سالم و پيروي از ر 
   توجه به اهميت فعاليت بدني و نقش آن در سالمت افراد 
  توجه به مضرات دخانيات و اقدام جهت ترك سيگار 
 ثير استرس بر سالمتي و اهميت كنترل آن آگاهي از تا 
  توجه به نقش خواب در سالمت جسمي و رواني و آگاهي از بهداشت خواب 
 آشنايي با عالئم و نشانه هاي افسردگي 
  آشنايي با عالئم و نشانه هاي اضطراب 
 آشنايي با راه هاي تقويت حافظه 
  قلبي عروقيتوجه به سالمت قلب و عروق و آشنايي با عوامل خطر بيماري هاي  
  توجه به عوامل خطر ابتال به پوكي استخوان و آشنايي با راه هاي پيشگيري از آن  
  توجه به عوامل خطر ابتال به آرتروز و كمر درد و آشنايي با راه هاي پيشگيري از آن  
  آشنايي با سرطان هاي شايع و عوامل خطر و راه هاي پيشگيري از آن ها  
 ها نو انجام به موقع آه اهميت ارزيابي هاي پاراكلينيك توجه ب 
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