
 

 تَ اتتالء خطش اعت هوکي کَی ػْاهل

 شیص هْاسد ؽاهل دٌُذ کاُؼ سا وشیآلضا

 :اعت

 التیذقت ّ التیتذق تاالتش عطخ    -

 یلیتکو

 فؼال ّ دغذغَ پشی ؽغل داؽتي    -

 چالؼ تَ سا رُي کَیی ُا تیفؼال داؽتي    -

  کشدىی تاص هطالؼَ، هاًٌذ کؾذی ه

 هذاّمی اجتواػ استثاطات تْدى داسا    -

 ییدارَ درمان

 ػالئن تِثْد تَ وشیآلضای فؼلی داسُّا

 کوکی تؽٌاخ شاتییتغ ّ دافظَ اختالالت

 کَیی داسُّا اص هختلف ًْع دّ. کٌٌذی ه

 سّدی ه کاس تَی ؽٌاخت ػالئن تِثْدی تشا

 :تاؽذی ه شیص هْاسد ؽاهل کَ داسد ّجْد

 يیا: اعتشاص يیکْلی ُا هِاسکٌٌذٍ    -

 کَی علْل يیتی اًجیه هادٍ کی عطخ داسُّا

ی ه ؼیافضا سا اتذی یه کاُؼ وشیآلضا دس

 دُذ

 يیت ؽثکَ تش داسّ يیا: (ًاهٌذا)يیهواًت    -

 ّ گزاسدی ه شیتاثی گشیدی هغضی علْل

 هتْعظ وشیآلضا دس سا ػالئن ؾشفتیپ عشػت

 .دُذی ه کاُؼ ذیؽذ تا

 :کىىذي تیحما َ امهیی فضا جادیا

ی واسیت دسهاى هِنی ُا تخؼ اصی کی

 عاصگاسی صًذگ هٌاعة ظیؽشا جادیا وشیآلضا

 یتشا. تاؽذی ه ؼیاصُایً ّ فشدی واسیت تا

 شیصی ُا َیتْف اص تْاىی ه هٌظْس يیا

 :ًوْد اعتفادٍ

 فشػ ّ هثلواى ّ لیّعا ًوْدى جوغ    -

 جادیا ّی ؽلْغ تَ هٌجش کَی اضافی ُا

 .ؽْدی ه هضادوت

 دس هذکنی ُا شٍیدعتگ ّ ًشدٍ ًقة    -

 ی.تِذاؽت ظیعشّ ّ ُا پلَ کٌاس

 ّ ُا شیتقْ: ُا ٌَیآ تؼذاد دادى کاُؼ    -

 تَ هثتال افشادی تشا ٌَیآ ىدسّی ُا اًؼکاط

 .ُغتٌذ تشعٌاکی دت ای ّ کٌٌذٍ جیگ وشیآلضا

 

 َراثت َی خاوُادگ سابقً

 اصی کی کَی افشاد دس وشیآلضا تَ اتتالء خطش

 ّ خْاُش ای يیّالذ آًِا کی دسجَ اقْام

 اعت ؾتشیت اًذ داؽتَ اتتالء عاتقَ تشادس

 جىس

 ؾتشیت هشداى تَ ًغثت صًاى اتتالء ادتوال

 يیاًگیه کَ تاؽذ ػلت تذاى يیا ذیؽا. تاع

 .اعت هشداى اص ؼیت صًاى ػوش طْل

 سر ضربً سابقً

 سا عش ذیؽذ ضشتَ گزؽتَ دس کَی افشاد

 دسی ؾتشیت ادتوال تا اًذ کشدٍ تجشتَ

 .تاؽٌذی ه وشیآلضا تَ اتتالء خطش هؼشك

 قلب سالمت َی زوذگ سبک

 کَ ًذاسد ّجْدی صًذگ ٍْیؽ اصی ػاهل چیُ

 وشیآلضا تَ اتتالء خطش تای قطؼ طْس تَ

 ّجْدی ؽْاُذ چٌذ ُش. تاؽذ داؽتَ استثاط

 سا فشد کَی ػْاهل ُواى ٌکَیا تشی هثٌ داسد

 ادتوال کٌٌذ،ی هی قلثی ُای واسیت هغتؼذ

. دٌُذی ه ؼیافضا ضیً سا وشیآلضا تَ اتتالء

 :تاؽذ شیص هْاسد ؽاهل تْاًذی ه ػْاهل يیا

    -اتیدخاً اعتؼوال    -ًکشدى ّسصػ    -

    -تاال خْى کلغتشّل    -خْىی پشفؾاس

 ّ ٍْیه تایی غزا نیسژ    -ًؾذٍ کٌتشل اتتید

 یاجتواػ تیفؼال ػذم    -یًاکافی عثض

 تَ اؽتغال ّی شیادگی ّی رٌُ تیفؼال دفع

 ی:صًذگ طْل توام دسی اجتواػی ُا تیفؼال

 کَ دُذی ه ًؾاى هطالؼات اص دافل جیًتا

ی اجتواػی ُا تیفؼال ّی رٌُ کاس دفع يیت

 ّجْد ػکظ استثاط وشیآلضا تَ استثاط ّ

 .داسد

 

 علت

 دس وشیآلضا کَ هؼتقذًذ داًؾوٌذاى

 ػْاهل اصی قیتلف اثش دس افشاد ؾتشیت

 ػْاهل ّی صًذگ عثک ّساثت، هاًٌذ

 هغض جیتذس تَ ّ دُذی ه سری طیهذ

 .دُذی ه قشاس شیتأث تذت سا

 تَ ٌُْص وشیآلضا تَ اتتال لیدال ُشچٌذ

 اها اعت ًؾذٍ هؾخـ قیدق طْس

 هؾخـ ّضْح تَ هغض تش آى شیتاث

 هْجة وشیآلضای واسیت. اعت ذٍیگشد

ی هغضی ُا علْل هشگ ّ ذىید ةیآع

 دسی علْل يیت اتقاالت. ؽْدی ه

 اعت ؽذٍ وشیآلضا تَ هثتال کَی هغض

 .اعت عالن هغض اص کوتش اسیتغ

 

 خطر عُامل

 سه

 خطش ػاهل يیهِوتش عي ؼیافضا

 وشیآلضا تَ اتتالء دس ؽذٍ ؽٌاختَ

ی ؼیطث سًّذ اصی جضئ وشیآلضا. اعت

 آى تَ اتتالء خطش اها غتیً ؽذى شیپ

 اص پظ خقْؿ تَ عي ؼیافضا تا

 ثا  یتقش. اتذی یه ؼیافضای عالگ 56

 تَ هثتال عال 56ی تاال افشاد اصی ویً

 .ؽًْذی ه وشیآلضا

 



 

 وشیآلضای واسیت اصی ًاؽی هغض شاتییتغ

 :ؽْدی ه شیص هؾکالت جادیا تَ هٌجش

 :ظًحاف

ی هی فشاهْؽکاس دچاسی گاُی ؽخق ُش

 دعتَ اّسدیً ادی تَ ؽخـی گاُ کَ يیا. ؽْد

 سا آؽٌا کی ًام ای اعت گزاؽتَ کجا سا ذیکل

 اختالل اها. اعتی ؼیطث اّسدیً خاطش تَ

 ؽًْذٍ نیّخ ّ دائن وش،یآلضا اصی ًاؽ دافظَ

  اعت

 ارتباطات صیتشخ َی ابی جٍت اختالل

 یی:فضا

ی آگاُ اعت هوکي وشیلضاآ تَ هثتال افشاد

 آى دس کَی فؼل ظیؽشا تَ ًغثت سا خْد

 اص...  ّ فقل سّصُا، هثل کٌٌذی هی صًذگ

 . تذٌُذ دعت

 :گفتار َ وُشتار

 ّ توشکضیی تْاًا دس اختالل تاػث وشیآلضا

 هاًٌذی اًتضاػ نیهفاُ دس خقْؿ تَ تفکش

 دس اعت هوکي واساىیت. ؽْدی ه اػذاد

 ّ ُا اؽتاددی نیتٌظ ،یهال تیشیهذ

 تا آًِا هْقغ تَ پشداخت ّ ُا فْستذغاب

 ؽًْذ هْاجَ هؾکل

 ی:ریگ میتصم َ قضاَت

 سّصهشٍ اتفاقات دس وشیآلضا تَ هثتال واساىیت

 ای گاص ؽؼلَی سّ غزا عْختي هثل هتذاّل،

ی الؼول ػکظ تَ قادسی ساًٌذگ تقادف کی

 .غتٌذیً هٌاعة

 :فیَظای اجرا َی سیر بروامً

 تش ؾشفتَیپ آًِای واسیت َکی افشاد هؼوْال  

 لثاط هثلی ا عادٍ فیّظا هوکي اعت

 .کٌٌذ فشاهْػ سا کشدى دوام ای ذىیپْؽ

 :رفتار َ تیشخص در رییتغ

 سر وشیآلضای واسیت دس کَی هغض شاتییتغ

 ادغاعات ّ سفتاس ًذٍْ تْاًذی ه دُذی ه

 دُذ قشاس شیتأث تذت سا فشد

 مریآلسا

 دافظَ صّال ؾشًّذٍیپی واسیت کی 

. اعتی رٌُ هِنی اسکشدُاک گشید ّ

 ػلت يیهؼوْلتش وشیآلضا

 اصی گشُّ. اعتی( ػقل صّال)دهاًظ

 دعت اص تَ هٌجش کَی هغض اختالالت

ی اجتواػ ّی فکشی ُا هِاست دادى

ی ا اًذاصٍ تَ شاتییتغ يیا ؽًْذ،ی ه

ی صًذگ تْاًٌذی ه کَ اًذ ذیؽذ

 قشاس شیتاث تذت سا فشد سّصهشٍ

 گهش ّ ةیتخش وش،یآلضا دس.دٌُذ

 ةیتخش يیُوچٌ ّی هغضی ُا علْل

 دائن کاُؼ تاػث آًِا يیت استثاط

 ؽْدی هی رٌُ ػولکشد ّ دافظَ

 

 

 

 ٌا وشاوً

 ای ّی فشاهْؽیی اتتذا هشادل دس

 ؾتشیت صهاى گزؽت تا اهای جیگ

 اص شیاخ دافظَ خقْؿ تَ خاطشات

 فشد کَی فْست دس. سّدی ه ادی

 يیاّل ادتواال   ؽْد وشیآلضا تَ هثتال

 ؽْدی ه آى هتْجَ فشد کَی هتػال

 خاطش تَ هؼوْل شیغ ؽذى تش عخت

. اعت افکاسی عاصهاًذُ ّ آّسدى

ی هؾکل چیُ واسیت خْد اعت هوکي

 دّعتاى ّخاًْادٍ، ًکٌذ ادغاط

 سا شاتییتغ يیا ُوکاساى ای کیًضد

 .کٌٌذ دظ
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 تِیَ كٌٌذٍ        

 سدوٌي الَ دؾوت      

 كاسؽٌاط پشعتاسي  
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