
 یک عمر سالمت با خودمراقبتی

 خودمراقبتی )بخش اول(

 :مقدمه

خودمراقبتی، گام اول سالمت است. گام اول سالمت، همین است که ما یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم.     

هایی که به سددالمت ما من ر می دددود، م هددول همین خودمراقبتی اسددت  ی نی   درصددا از مراقبت 85تا  65بین 

از ابتالی مان به بیماری، درمان  هایی که خود یا خانواده مان برای حفظ یا ارتقای سددالمت مان، شییددگیری   ف الیت

 بیماری مان یا کاهش عوارض آن ان ام می دهیم. 

 ؟یعنی چهخودمراقبتی 

به »خودمراقبتی، عملی است که در آن هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می کنا تا   

تهددمیم گیری دربارخ خود و با ات ا به خود « به طور مسددتق »المت خود مراقبت کنا. منظور از سدداز « طور مسددتق 

سب کم          یورت و ک دام  م همیم گیری می توانا  ست. البته این ت هی از دیگران )چه        ا ه هی یا غیرتخ ه ک تخ

متخهدد ، چه غیر متخهدد ز نیش بادددا. اگرچه خودمراقبتی، ف الیتی اسددت که مردم برای تظمین، حفظ و ارتقای   

دوسدددتان، همسدددایگان، هم م لی ها و      ،دهنا  ولی گاهی این مراقبت به فرزناان، خانواده       سدددالمت خود ان ام می  

 . آنها نیش گسترش می یابا میهریانه

 

 زیر مستتر است:شنج ویژگی به هرحال، در ت ریف خودمراقبتی، 

 رفتاری است داوطلبانه -

 ف الیتی است آموخته داه -

 حق و مسئولیتی است همگانی برای حفظ سالمت خود، خانواده و نشدی ان -

 بخیی از است از مراقبتهای نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالمناان -

ساالنی که قادر به   - ستنا، نیازمنا دریافت مراقبته بشرگ دتی از ارائه دهناگان خامات  خودمراقبتی نی ای بهاا

 اجتماعی یا بهاادتی خواهنا بود.

 مزایای خودمراقبتی:

 .انرژی ما را ت ایا می کنا 

 .استرس ما را کاهش می دها 

 .چیم اناازی نو و احساسی مثبت برای زناگی به ما می بخیا 

  .احساس دادی، آرامش و صلح را در ما ای اد می کنا 



  نارستی در جسم خود می کنیم.تاحساس سالمت و 

  .اعتماد به نفس و عشت نفس ما را افشایش می دها 

  .دور و دوق زناگی و انگیشه موفقیت ما را افشایش می دها 

 

 خودمراقبتی )بخش دوم(

 انواع خودمراقبتی:

به بیماری های ها قسددمت عماه جوانی خود را در سددالمت کام  سدد ری می کننا اما همه ما گهگاه  بییددتر انسددان

ر دوران میانسدددالی و سدددالمنای، با هی از بیماریهای حاد رنج می بریم و گاهی داخفیف و گذرا مبتال می ددددویم، گ

 های مشمن دست و شن ه نرم می کنیم.  بیماری

های بهاادتی در طیفی قرار می گیرنا که  بیماری م نی شیاا می کنا و مراقبتخودمراقبتی در تمام طیف سالمت و 

سواک زدن منظم روزانهز تا مراقبت حرفه ای    100دامنه اش از خودمراقبتی  صا )مث  م صا )مث  جراحی  100در در

بت های د، نیازمنا مراقاهای ح بیماریهای مشمن و  های جشیی، بیماری اعهددا ز متریر اسددت. بخیددی از ناخودددی

 ششد ی حرفه ای است و هاف خودمراقبتی، این است که بخش حرفه ای مراقبت از این بیماریها را به حااق  برسانا.

 

 

 گروه کلی طبقه بنای کرد: 4انواع خودمراقبتی را می توان در 

 خودمراقبتی برای حفظ سالمت: -1

رفته عمر در کیور ما به سبب مرگ زودرس    های از دست  نیان داد که بخش عماه سال   1382مطال ه ای در سال  

های قلبی اسددت. کاهش بار  های روانی و اختالالت رفتاری و همچنین بیماری و م لولیت نادددی از حواد ، بیماری

ست. منبع اطالعات        این بیماری سالمت آنها سطح آگاهی مردم و ترییر رفتار  ستلشم ارتقای  یتر مر  ها قط ا م دم بی



نترنت و تلویشیون است  این در حالی است که متاسفانه فقط کسر کوچ ی از این     یا نیریات،  درحوزه سالمت م موال 

 اطالعات، مستنا و قاب  اعتمادنا.

  

 خودمراقبتی در بیماریهای جزئی: -2

ی ی  می  ها را بیماری بخش عماه ای از بیماری هایی که در ماتی کوتاه، باون درمان  دهنا، بیماری های جشیی ت

ساده بهبود می یابنا.   انیا با درم ستان های خانگی  یان داد که حاود   مطال ه ای در انگل درصا از مراج ات به   20ن

ها  یهای جشئی اسددت در حالی که بخش عماه ای از این بیمار ششددد ان و مراکش درمانی، مربوب به همین بیماری

 توسط خود مردم قاب  مراقبت است. 

نشدیک به دو سوم میاوره های ششد ان عمومی که من ر به ت ویش دارو می دود، نگلستان، طبق آمار دب ه سالمت ا

دک      سخه شش ستفاده از داروهای بی نیاز از ن صیه های خودمراقبتی در چنین     ،باون دارو یا با ا ست. تو قاب  درمان ا

غیرضددروری دارو  مواردی می توانا مردم را توانمنا کنا تا به طور مناسددبی میدد   خود را ح  کننا و از دریافت 

 اجتنا  کننا. 

ماد برای خودمراقبتی در ناخوددددی های جشئی، می توانا    تآموزش همگانی سدددالمت و ارائه منابع اطالعاتی قاب  اع       

د ی بی مورد را بگیرد.     ست کم جلوی یک شن م از مراج ات شش ستان،  د ساالنه تنها در انگل  96 مبلغ از این منظر 

ص    میلیارد دالر سالمت  دی از عام نیاز به غیبت از کار و     در نظام  صرفه جویی های نا داه که اگر به آن  رفه جویی 

 کاهش هشینه های حم  و نق  را هم اضافه کنیم صرفه جویی نهایی بسیار بشرگتر خواها بود.

 

 خودمراقبتی در بیماری های مزمن: -3

های  امروزه، اشیامی بیماری اسددت. های مشمن ، بیماریدر قرن بیسددت و ی م دنیا چالش اصددلی نظام های سددالمت

درصا  75درصا مراج ات سرشایی در انگلستان و     80درصا مرگ و میر در جهان است.    60غیرواگیر مشمن، مسئول  

 های مشمن است. هشینه های نظام سالمت در آمری ا مرتبط با بیماری

ی کلیای برای بخش سالمت م سو  های مشمن، اولویت امروزه شاسخگویی به ح م باالی خامات درمراقبت بیماری

ست.       سی از این کار ا سا دود و حمایت از خودمراقبتی در بیماریهای مشمن، جشئی ا ست   ها  شژوهشمی  یان داده ا ن

درصددا مراج ات به  17درصددا مراج ات به ششددد ان عمومی،   40های مشمن می توانا  که خودمراقبتی در بیماری

ه  و     د ان متخ صا مراج ه به مر  50شش هر یک از  خودمراقبتی می توانااکش اورژانس را کاهش دها. همچنین در

 درصا کاهش دها. 50را به میشان « روزهای غیبت از کار»و « بستری بیمارستانی»موارد 

ساعت با یک متخه  بهاادتی     3گفته می دود یک بیمار مبتال به دیابت، به طور متوسط در طول یک سال حاود    

ساعت فراگرفته یا با استفاده    3ساعت باقیماناه را با استفاده از همان توصیه هایی که در آن     8757در تماس است و  

 از مهارتهای خودمراقبتی می گذرانا. 

 

 ریهای حادخودمراقبتی در بیما -4



 خودمراقبتی )بخش سوم(

 خودمراقبتی: یطه هایح

صر در چهاردسته جسمی، روانی،         ست  این عنا صر زناگی ا طراحی یک برنامه خودمراقبتی، نیازمنا توجه به همه عنا

 اجتماعی و م نوی طبقه بنای می دونا. بنابراین می توان گفت خودمراقبتی چهار حیطه دارد:

 

 جسمیخودمراقبتی -الف

زش می و تمرینات ورزدی می دود  این که آیا ور   بانیف الیت  خوردن غذای سالم، این بخش از خودمراقبتی دام   

 کنیم؟ آیا در مورد غذاهایی که می خوریم ف ر می کنیم؟ و ... 

یای دارد؟ . آیا خانه یا م   کار ما نیاز به نظم جاهستخودمراقبتی جسمی به م نی توجه به م یط شیرامونمان نیش 

گاهی کوچک ترین ترییرات م یطی می توانا بشرگ ترین تفاوت ها را به وجود آورد. م یط زناگی به هم ریخته و           

دته        یانه احساس درماناگی و استرس درونی ما بادا  حالتی که نمی گذارد زناگی خوبی دا درهم وبرهم می توانا ن

برای نوآوری ها هموار می دددود  شاکسددازی م یط زناگی از  گاهی با ترییرات کوچک در م یط زناگی، راه بادددیم. 

 آلودگی ها، ی ی از ساده ترین و سریع ترین راههای ترییر کام  زناگی است. 

 

 خودمراقبتی روانی و عاطفی - 

مایریت احساسات    نیازهای عاطفی و روانی ما دربرگیرناه احساسی است که نسبت به خودمان و توانایی هایمان برای    

دیگر مسائ   از رهایی از افسردگی، اضطرا  و    ، چیشی فراترمقابله با می الت داریم. وجود سالمت ذهنی یا عاطفی  و 

 روانی است. در واقع، سالمت روانی و عاطفی به جای نبودن بیماری روانی، به وجود ویژگی های مثبت اداره دارد. 

سخ     درایط  سالم از ل اظ عاطفی وروانی، قادرنا با  دان به زناگی را حفظ کننا.   ت مقابله کننا وافراد  نگرش مثبت 

 ها در زمانهای با نیش خودکارآما، ان طاف شذیر و خالق باقی می ماننا  ماننا زمانهای خو .نآ

، احساسات و حواس مان است. دادتن سالمت روانی      سالمت عاطفی، بیانگر توانایی ما برای برقراری ارتباب با هی انها 

  وجود احساس رضایت، اعتماد به نفس کافی، اعتماد و صمیمیت، می  و رغبت به زناگی و دادی و      و عاطفی، دام 

 نیاب، توانایی مقابله با استرس و انطباق با ترییرات است. 

برای ان ام کارهایی که باعث می ددود ب ا از ان ام آنها احسداس خوبی داددته    توجه به اوقات فراغت نیش مهم اسدت.  

دیم مث  شی  سیقی   با ساح ، خوانان یک کتا  خو  یا گوش کردن به مو به به دنبال دلی  نگردیم.  و... اده روی در 



سیم چگونه می            ست. از خود ب ر سالمت عاطفی و روانی ا ضرورتی برای  دیم که لذت بردن از زناگی،  دته با یاد دا

 احساس کنیم. توانیم روز بهتری دادته بادیم و شاسخ آن را در ذهن خود ت سم و در قلب خود

 

 خودمراقبتی اجتماعی -ج

سالمت روانی و همچنین        ست. روابط اجتماعی ما برای حفظ  یق و م بت ا دام  نیاز به ت لق، ع نیازهای اجتماعی 

سمی م    دتن ف الیت اجتماعی و حفظ روابط بین فردی به ما کمک      سالمت ج ست. دا سیار حیاتی ا کنا تا می ان ب

دوستی های نشدیک خود را حفظ می کننا و راههای دیگری  کنیم. افرادی که  را حفظ و روحی خودسالمت جسمی   

را برای ت ام  اجتماعی شیاا می کننا، نسدددبت به افراد منشوی، زناگی طوالنی تری دارنا. روابط و ت امالت اجتماعی 

ستم ایمنی بان مان، موجب حفاظت از ما در برابر بیماری ها     از طریقما  سی دونا. ل تقویت  ذت وجود خانواده و می 

دوسددتان دراطراف ما می توانا به کاهش اسددترس مان کمک کنا. می توانیم بیرون برویم و با دوسددتان خود بخنایم. 

شس بهتر اسدددت آن را به م یط لذت بخیدددی که با خناه به تنهایی به عنوان یک کاهناه اسدددترس عم  می کنا. 

سرعت گذرا، نبایا فرصت ارتباب با کسانی که دوست دان داریم را        دوستانمان داریم اضافه کنیم. در این زناگی ِ به  

ست باهیم.   دما        از د دود. با افرادی که به  دویا، نامم ن ها مم ن می  سط افراد مثبت احاطه می  هنگامی که تو

 احساس خوبی در مورد خودتان می دهنا در ارتباب بادیا.

 

 خودمراقبتی م نوی -د

می کنا با خالق هستی آدنا دویم و م نای زناگی را درک کنیم. همانطور که ترذیه  خودمراقبتی م نوی به ما کمک

با مواد غذایی برای بان ما ضروری است، شرورش روح مان نیش یک ضرورت است. خودمراقبتی م نوی با درک م نای      

ست. ما  یتر از یک   ، چیشیواق ی زناگی و هویت واق ی مان مرتبط ا ستیم  ما روحی شا   بی سم ه ک داریم که با آن ج

بیااری »توانیم وجود خود را توس ه دهیم. با این دیاگاه، ما وارد قلمرویی باالتر از خودآگاهی می دویم که به آن  می

در سایه  می گوینا  درجه ای از م رفت که در آن به درک جایای از زناگی خود و خالق هستی می رسیم.   « م نوی

 روی ما گیوده و ت ار  متفاوتی کسب می دود. چنین م رفتی، دریچه های جایای به 

سایه      دویم و در ست، نشدیک تر  خودمراقبتی م نوی به ما کمک می کنا به خاایی که از رگ گردن به ما نشدیک تر ا

ییب های زناگی مان مقابله کنیم.     یتری با تمام فراز و ن سهولت بی دود   لطف و رحمتش، با  م  شه زمانی خلق می 

ارتباب برقرار کنیم. این یاد خااسددت که به ما آرامش می دها و وقتی که م نای واق ی زناگی خود که با خالق خود 

آغاز می دددود.  سدده حیطه جسددمی، روانی و اجتماعی خودمراقبتی، بر جنبه م نوی تا یر می « دددفا»را درک کنیم، 

 گذارنا. گذارنا و برع س. در واقع تمامی جنبه ها در هم تنیاه انا و بر هم تا یرمی 

  



 (چهارمخودمراقبتی )بخش 

 

 خودمراقبتی: توصیه هایی برای

در حالی که   های زیادی در زناگی داریم که باعث می دددود خودمراقبتی را فراموش کنیم بسددیاری از ما مسددئولیت

خودمراقبتی ی ی از جنبه های مهم مایریت استرس است. مراقبت خو  از بان، می توانا به ما حس خوبی در مورد   

خود و زناگی مان باها و ارزدددی را که برای خود قائ  هسددتیم به دیگران انتقال دها. با خودمراقبتی، ما به صددورت 

ر می گیریم تا کارهایی را ان ام دهیم که موجب حفظ و تقویت جوانی و        ارادی و ف االنه زمانی را برای خودمان در نظ    

یان دهناخ چگونگی رفتار ما با بان، ذهن و روح      دتن یک برنامه جامع خودمراقبتی، ن دود. در واقع، دا انرژی ما می 

ناگی مان   و روانمان اسدددت. با چنین برنامه ای می توانیم گام های کوچ ی برای کاهش اسدددترس و بهبود کیفیت ز         

 برداریم. 

 توصیه های زیر، راه ارهایی است برای دادتن یک برنامه خودمراقبتی مرتبط با حیطه های مختلف خودمراقبتی:

 

 :خودمراقبتی فیزیکی )جسمی( -الف

 غذای سالم بخوریا )صب انه، ناهار، دام و میان وعاه های سالمز -

 سواری، دنا و ...زروزانه ورزش کنیا )شیاده روی، دویان، دوچرخه  -

 خوا  و استراحت کافی دادته بادیا. -

 هنگام بیماری به اناازه کافی استراحت کنیا. -

 براساس فهول سال، لباس مناسب ب ودیا.  -

 به ت طیالت برویا. -

 .از دستگاهها، لوازم و رفتارهای شرخطر )مث  قلیان و مهرف مواد مخار یا م رک و ...ز دوری کنیا -

 ه طور منظم ان ام دهیا.م اینات ششد ی را ب -

 در صورت نیاز، به موقع از خامات و مراقبتهای ششد ی استفاده کنیا.  -

 و ... -

 

 خودمراقبتی روان شناختی: -ب

 هر روز، زمانی را به تف ر اختهاص دهیا.  -

 به ت ار ، آرزوها، اف ار و احساسات خود توجه کنیا. -



 داه ارهای ادبی و هنری مطال ه کنیا. -

 را برای رفتن به دامان طبی ت اختهاص دهیا.زمان مناسبی  -

 در صورت بروز ناراحتی روانی به روان ششدک یا روان دناس مراج ه کنیا.  -

 برای کاهش تنش و استرس خود، اقاام کنیا.  -

 و ... -

 

 :خودمراقبتی عاطفی -ج

 .دیگران م ادرت دادته بادیا با -

 با کسانی که در زناگی برایتان مهم هستنا ارتباب برقرار کنیا.  -

 با خود ودیگران مهربان بادیا. -

 به کارهای شسنایاخ خود افتخار کنیا. -

 ا.کتابهایی را که دوست دان داریا دوباره مطال ه کنی -

 زمانی را به خانواده و بازی کردن با فرزناان اختهاص دهیا. -

 بیان کنیا. خیم خود را به رودی سازناه  -

 چیشهایی را برای خنایان جست و کنیا  البته با دیگران بخنایا، نه به دیگران! -

 هروقت الزم است گریه کنیا. -

 و ... -

 

 خودمراقبتی روحی / معنوی: -د

 روزانه زمانی را به عبادت و نیایش اختهاص دهیا. -

 کارهای خیر و عام المنف ه ان ام دهیا. -

 به نیازمناان کمک کنیا. -

 د رگشار ن مت های الهی بادیا. -

 مذهبی و م نوی مطال ه کنیا. کتابهایمتون و  -

 در مراسم و مناسک دینی و مذهبی درکت کنیا. -

 در ارزدها تام  کنیا. -

 تالوت کنیا یا بینویا.قرآن  -

 و ... -



 : خودمراقبتی شغلی -ه

 ناهار را با هم اران صرف کنیا. -

 دادته بادیا.روزانه با هم اران تان گفتگوی دوستانه  -

 وقت کافی برای ان ام کام  وظایف م وله اختهاص دهیا. -

 چیامانی مطبوع و زیبا برای وسای  م   کار برگشینیا. -

 برای کاهش فیار کاری، ح م کارتان را مت ادل کنیا. -

 در گروههای همسان م   کار عضو دویا. -

  با برنامه های ارتقای سالمت در م   کار هم اری کنیا. -

 خود را با میتریان، مراج ان و هم اران ت یین کنیا. حا و مرز -

 و ... -
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