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 پیشگفتار

با سبک زندگی سالم تهیه شده است. مطالب  HIVاین کتابچه آموزشی به منظور آشنایی مبتالیان به 

رین دستورالعمل های بهداشت جهانی استخراج شده و تالش شد تا تمام شرایط آموزشی از جدیدت

عزیزان در نظر گرفته شود. همچنین دستورالعمل های ذکر شده کامال کاربردی بوده و درارتباط با 

تغذیه، ورزش، مدیریت استرس، مسئولیت پذیری درقبال سالمتی، ارتباط بین فردی و رشد معنوی   

آن وجود دارد تا مورد استفاده قرار گیرند و بدین ترتیب به پیشرفت درمان و کیفیت  می باشند. امید

 زندگی بیماران مبتال به این بیماری کمک شود.

 
 دکتر نسرین نیک پیما_دکتر شهزاد پاشایی پور

 )اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 )دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت جامعه( فرح خانی
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 تغذیه

 
 

تغذیه به چگونگی مصرف مواد غذایی توسط بدن به منظور رشد، بازسازی سلول ها، حفظ و نگهداری سالمت 

 می شود.فرد اطالق 

 غذا انرژی مورد نیازبدن را تامین می کند تا :

 زنده بمانیم،حرکت داشته و کار کنیم.-

 سلول و بافت جدید برای رشد و نمو بدن بسازیم.-

 در مقابل عفونت ها مقاومت کرده و مبارزه نماییم.-

 تغذیه خوب ضروری است چرا که:

 هده دارد.رشد،نمو،بازسازی سلول ها و بافت های بدن را بر ع-

 انرژی و گرمای الزم در بدن را تولید می کند. -

 فرایند های شیمیایی مثل هضم و متابولیسم را انجام می دهد.-

 حفاظت علیه بروز بیماری ها و همچنین بهبود آنها را تسهیل می کند.-

 تغذیه سالم و متعادل به معنی خوردن انواع غذا،در زمان صحیح و مقدار مناسب

 است.

ا تغذیه برای بیماران مبتال به چرHIV مهم است ؟ 

به سیستم ایمنی بدن حمله می  کند. بر روی سلول های دفاعی بدن می نشیند. در ابتدای   HIV ویروس

بیماری فرد هیچ عالئمی ندارد اما به مرور که ویروس تکثیر می شود و حجم آن در خون افزایش میابد عالئمی 
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و ابتال به سایر عفونت های فرصت طلب بروز می کند. زمان بروز این عالئم ثانویه  نظیر کاهش وزن، تب، اسهال

 بیمار بستگی دارد. وضعیت تغذیهو  سالمت عمومیبیماری به 

بیماران می توانند طول عمر زیاد تر و زندگی باکیفیت بیشتر را به کمک رعایت رژیم غذایی متعادل و مناسب 

یه در مراحل اولیه ی بیماری این شانس را به افراد می دهد تا عادتهای صحیح تجربه کنند. دریافت آموزش تغذ

 غذایی را ایجاد کرده و فعالیت هایی را به منظور حفاظت تغذیه ای خود انجام دهند.  

:برنامه موثر تغذیه بر کیفیت زندگی بیماران به طرق زیر تاثیر می گذارد 

 مناسب نگهداری وزن در حد نرمال و قدرت بدنی -

 جایگزینی ویتامین ها ومواد معدنی-

 ارتقا عملکرد سیستم ایمنی و توانایی بدن برای مقابله با عفونت ها -

 کاهش طول دوره ی بیماری و همچنین عدم پیشرفت تا فاز ایدز-

 ارتقا پاسخ به درمان و کاهش هزینه های مربوط به سالمتی-

 ظور انجام اقدامات مراقبتی از خودفعال بودن افراد مبتال و تشویق آنها به من-

 توانایی انجام کار و فعالیت توسط بیماران که منجر به اعتماد به نفس  بیشترمی شود-

 هرم مواد غذایی:

  به طور کلی مواد غذایی در گروههای مختلف دسته بندی می شود:

 
 

                                       چربی ها_پروتئین_سبزیجات_میوه_کربوهیدرات ها

 ریز مغذی هاو  درشت مغذی هاهمچنین تعریف دیگری وجود دارد که تمامی مواد غذایی را به دو دسته 

تقسیم می کند. درشت مغذی ها که شامل کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها هستند به میزان بیشتری 

باشند و به میزان کمتری احتیاج است.هر  مورد نیاز هستند.ریز مغذی ها نظیر ویتامین ها و مواد معدنی می

دو دسته درشت مغذی ها و ریز مغذی ها برای بدن ضروری است و مصرف مناسب آن برای عملکرد صحیح 

 بدن حیاتی می باشد.
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 کربوهیدرات ها:

منبع اصلی و مهم کربوهیدرات ها نان و غالت است.غالت شامل سیب زمینی، برنج و ذرت، ماکارانی و جو دو 

می باشد. قسمت عمده هر وعده اصلی هر فرد را این گروه تشکیل می دهد چرا که ارزان و قابل دسترس  سر

است، تولید انرژی می کند و حتی بعضی ویتامین ها و مواد معدنی را نیز در خود گنجانده است.اما الزم به 

در کنار سایر مواد غذایی مصرف  ذکر است که کربوهیدرات ها به تنهایی نیاز بدن را تامین نمی کنند و باید

 شوند.  

 

 
 

 .تا جای ممکن ار غالت سبوس دار استفاده کنید چرا که سرشار از نشاسته و پنیر هستند 

 وعده باشد که هر وعده می تواند: 22-6میزان مصرفی روزانه شما باید 

 یک ورق نان برش داده شده نان تست 

  یا تافتونیک کف دست معمولی  از نان بربری یا سنگک 

 چهار قطعه نان لواش 

 نصف نان باگت 

 نصف لیوان برنج پخته شده 

 نصف لیوان ماکارونی پخته شده 

 سه عدد بیسکوییت 

 سبزیجات:

این گروه به غذا ها رنگ، بو و مزه اضافه می کنند. این گروه شامل اسفناج، جعفری، کاهو، هویج و سایر 

ب زمینی به دلیل داشتن نشاسته بیشتر، انرژی زیاد تری را سبزیجات مانند گوجه فرنگی و خیار می باشد.سی

نیز تولید می کند. مسلما مصرف سبزی به صورت  خام و تازه دارای ویتامین های بیشتری است.آنها همچنین 

 تبدیل میشود. Aشامل مواد ایمنی به نام بتا کارتن هستند که در بدن به ویتامین 
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 هستند که به جذب آهن موجود درغذا کمک می کند. Cاز ویتامینکلم،اسفناج و دانه های سبز غنی 

 میوه ها:

این گروه با رنگ ها ومزه های مختلف دارای مواد مغذی و خواص گوناگونی هستند. بهتر است از خود میوه ها 

 استفاده شود اما در مواردی می توان از آب آنها و یا کمپوت نیز بهرمند شد.

  عنوان غذاهای محافظ شناخته شده اند چرا که ویتامین ها و مواد معدنی که کلید میوه ها و سبزیجات به

تقویت سیستم ایمنی هستند را تامین می کنند.الزم به ذکر است که ویتامین ها ومواد معدنی در بدن تولید 

 نشده و تنها از طریق مواد غذایی وارد بدن می شوند.

بدین معنی که برای جذب این ویتامین ها حضور C وBویتامین بعضی ویتامین ها محلول در آب هستند مثل 

 محلول در چربی هستند. A/D/E/Kآب ضروری است.سایر ویتامین های 

  ویتامینA   برای سالمت سیستم ایمنی و رشد سلول ها الزم است و وجود آن در بدن، احتمال ابتال

در زرده ی تخم مرغ، سبزیجات   Aینبه بیماری ها مثل اسهال را کم می کند. منابع غنی از ویتام

 قرمز و نارنجی مثل زرد آلو، هویج و جگر می باشد.

  ویتامینC  ،گریپ  انبه، پرتقال، از بدن در مقابل عفونت ها حمایت میکند وبه صورت کلی در لیمو

 فروت وگوجه فرنگی دیده می شود.

 ویتامینE نیز همچون ویتامینC ات شیمیایی که به بافت ها آسیب می خاصیت آنتی اکسیدانت دارد و اثر

 زند را از بین می برد.منبع غنی آن روغن آفتابگردان، زیتون، ذرت، انواع آجیل و سویا می باشد.

 ویتامین B این گروه خود از چند ویتامین تشکیل شده است که به طور کلی در سالمت سیستم ایمنی و

ف گسترده ای از مواد غذایی را شامل می شود. اما در عصبی نقش مهمی را ایفا می کند. منابع اصلی آن طی

اینجا به تعدادی ازآنها اشاره می شود: جگر، قارچ، شیر ولبنیات، اسفناج، بادام زمینی، ماهی، کلم بروکلی، 

 سویا، مخمرآب جو، موز و عدس.
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 .منابع مهم آهن:کمبود آهن باعث ایجاد کم خونی می شود که مشکل شایع در میان زنان و کودکان است 

ذخیره ی آهن جگر، ماهی، گوشت قرمز، میوه های خشک شده، تخم مرغ و سبزیجات با برگ های تیره می 

 باشد.

 از آنجایی که میزان ویتامین موجود در غذا طی پخته شدن از بین می رود، حائز اهمیت است که مواد

ت را کمتر خیس کنید و به صورت تازه غذایی بیشتر بخار پز شده یا به میزان  کمتری سرخ شوند. سبزیجا

 مصرف نمایید.

مولتی ویتامین و سایر مکمل های معدنی که اغلب به صورت قرص در دسترس قرار دارند نیز مفید است. 

 گرچه که جایگزین کاملی برای غذای غنی از این مواد نبوده و گران قیمت هستند.

 باشد،وعده می 1-2مقدار مصرف روزانه از میوه و سبزجات 

 

 هر وعده می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 :هر سهم می تواند یکی از اندازه های زیر باشد 

 یک میوه متوسط یا یک هویج متوسط 

 نصف لیوان سبزی یا میوه خرد شده 

 نصف لیوان آب میوه 

 یک لیوان ساالد فصل یا سبزی خوردن 

 گوشت و پروتئین ها:

 
 بدن شناخته می شوند.آنها برای رشد سلول ها ضروری هستند. این مواد به عنوان غذاهای سازنده

 دو نوع پروتئن وجود دارد:

پروتئینهای گیاهی که در حبوبات، دانه های سبز،سویا وجود دارند و همچنین منبع خوبی از ویتامین ها و -2

 مواد معدنی می باشند.
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ست. منبع با کیفیت باالی پروتئین پروتئین های حیوانی که در گوشت،ماهی،تخم مرغ و شیر موجود ا-1

 محسوب می شوند و انرژی مضاعفی را در بدن تولید می کنند.

  تخم مرغ منبع با کیفیت عالی است که از نظر اقتصادی با صرفه است.میتوانید به راحتی روزی یک عدد

 تخم مرغ مصرف کنید.

 

 ده می تواند:وعده میباشد.که هر وع 1-1سهم شما از این گروه  مصرف روزانه 

 222 )گرم گوشت پخته شده)مرغ، ماهی یا گوسفند 

 نصف لیوان عدس یا نخود پخته شده 

 دو عدد تخم مرغ 

 یک چهارم لیوان از انواع مغز ها 

 روغن و چربی ها:

 
برابر انرژی بیشتر از یک گرم کربوهیدرات تولید می کند.  1منابع اصلی انرژی دربدن هستند. یک گرم چربی، 

ن در رژیم متعادل روزانه، مقدار مختصری از آن الزم است. همچنین چربی ها مزه غذا را بهتر کرده و بنابرای

باعث تحریک اشتهای فرد می شوند. چربی برای انجام فعالیت های بدن، هضم غذا و جذب بعضی ویتامین ها 

ی عروقی م-ماری های قلبیضروری هستند. مصرف بیش از حد از این گروه فرد را مستعد ابتال به چاقی و بی

 کند.

منابع گیاهی آن شامل روغن کنجد، ذرت، آفتابگردان و دانه کتان و همچنین منبع حیوانی آن کره، پنیر و 

 روغن ماهی می باشد.
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 آب:

اگرچه در هرم غذایی گنجانده نشده اما جزء مهم بدن و عملکرد آن است.بسیاری از متابولیسم های بدن توسط 

 ذیر می شود.آن امکان پ

 لیوان آب جوشیده یا تصفیه شده مصرف شود. آب همچنین در شیر، چای،  3توصیه می شود که روزانه

سوپ، آب میوه ها و حتی میوه ها یافت می شود.اگرچه که نباید به این مواد به عنوان منبع اصلی تامین آب 

 بدن تکیه کرد.

 

 بر وضعیت تغذیه: HIVتاثیر ویروس 

 زان دریافت مواد غذایی را کاهش می دهد چرا که:می HIVویروس 

 بیمار به میزان کافی غذا نمی خورد.-

 بیماری های همراه و دارو های دریافتی باعث کاهش اشتها، تغیر مزه و پیشگیری از جذب غذا می شوند.-

 زخم های دهانی، تهوع واستفراغ  غذا خوردن را سخت تر می کند.-

 چه فرد مبتال باشد(تمایل بیمار را جهت آماده کردن غذا کم می کند.خستگی و یا افسردگی)چنان-

 در ابتدای ابتالی بیمار به عفونت، باید بیشتر غذا های مغذی مصرف شود تا نیاز بیشتر به انرژی جبران

 شود. همچنان که بیماری پیشرفت می کند، نیاز بیمار نیز افزایش می یابد.

هسوء تغذیه در بیماران مبتال بHIV   باعث مشکالت بیشتر می شود که در نهایت منجر به ضعف سیستم

ایمنی می گردد. افراد مبتال به این بیماری در معرض سوء تغذیه هستند که این خود باعث افزایش ریسک 

 ابتال به عفونت های فرصت طلب دیگر و وخامت بیماری می شود.

 بیشتر می کند. هنگامی که انرژی مورد نیاز برآورده تغذیه ی صحیح تاثیر داروهای دریافتی را بهتر و

نشود، بهبود بیماری نیز طوالنی تر می گردد. در طول این مدت فرد کار آمد نبوده و هزینه های مراقبتی نیز 

 افزایش می یابد.

 میزان جذب مواد غذایی را کاهش می دهد: HIVویروس

جریان خون منتقل شده و بر بافت های بدن می رسند. مواد غذایی پس از خوردن هضم می شود. این مواد به 

یکی از عواقب این بیماری یا سایر عفونت های همراه این است که غذا خوب جذب نمی شود. اسهال یکی از 

 بیماری های شایع 

است.زمانیکه اسهال وجود دارد غذا در طول رودها به سرعت حرکت و هضم وجذب  HIVدر بیماران مبتال به 

 درستی اتفاق می افتد. غذا به

 بر روی وزن بدن تاثیر دارد: HIVویروس
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هنگامیکه فرد غذای کافی مصرف نکند و یا جذب مواد غذایی به خوبی صورت نپذیرد، بدن از ذخایر چربی و 

پروتئین موجود استفاده میکند. در نهایت فرد وزن خود و ماهیچه ها را از دست می دهد. از دست دادن وزن 

 است قابل رویت نباشد اما دو راه برای شناسایی آن وجود دارد: بدن ممکن

در یک روز مشخص از هفته خود را وزن کنید و آن را ثبت نمایید. سپس این کار را برای هفته های بعد -2

کیلوگرم تخمین زده  7-6وزن بدن که حدود  %22در همان روز تکرار کنید.برای بزرگساالن از دست رفتن 

 ار خطرناک است.می شود، بسی

 لباس های شخصی فرد گواه بر کاهش وزن می باشد.-1

 

 راهکارهایی جهت حفظ وزن:

 از آنجائیکه این بیماری موجب کاهش وزن فرد می شود، راهکارهایی جهت حفظ وزن وجود دارد:

 غالت بیشتر مثل نان، برنج و سیب زمینی استفاده کنید.

 سالم شامل آجیل ها، میوه و ساندویچ های سبک است. حتما میان وعده بخورید. یک میان وعده-

 میزان مصرف حبوبات، سویا، بادام زمینی و دانه هایی مثل تخم آفتابگردان را افزایش دهید.-

 محصوالت لبنی مثل شیر پرچرب،کره، پنیر و دوغ را به مقدار زیاد تری مصرف کنید.-

 غذا های خود را جذاب کنید.-

 اشتهای بیمار را بیشتر کرده و استرس های روزانه را کاهش می دهد. انجام تمرینات ورزشی-

 

  :HIVمشکالت پیش روی مبتالیان به 

مشکالت زیادی در کنار بیماری ایدز برای مبتالیان ایجاد می شود که قابل درمان هستند.از این میان می توان 

 به موارد زیر اشاره کرد:

 -اسهال 

 -کاهش اشتها 

 -استفراغ_تهوع 

 -خم دهان ز 

 -مشکالت هضم غذا 

 -تغیر مزه غذا 

 -مشکالت پوستی 

 -انفوالنزا_تب_سرما خوردگی 

 مبتالیان ممکن است دو یا چند از این شرایط را به طور همزمان داشته باشند.
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اسهال: 

ی تبار یا بیشتر در یک روز مدفوع آبکی داشته باشد، دچار اسهال شده است. این یکی از مشکال 1هنگامیکه فرد 

با آن درگیر هستند و باعث از دست رفتن آب و مواد معدنی می شود. این از دست  HIVاست که افراد مبتال به

 دادن چنانچه با استفراغ همراه باشد وخامت بیشتری دارد.

اسهال علل مختلفی دارد.ممکن است نشانه ای از وجود یک بیماری ،عوارض دارویی و یا مشکالت بهداشتی 

یلی از افراد تصور میکنند در هنگام ابتال به اسهال نباید بخورند و یا بنوشند و یا دارو های خود را غذا باشد. خ

 مصرف کنند.چنانچه مصرف مواد غذایی کاهش یابد ممکن است وضعیت بدتر شود.

 چنانچه اسهال طوالنی شد به پزشک مراجعه شود و به هیچ عنوان داروهای تجویزی دیگران را مصرف نکنید.

اما نکته حائز اهمیت این است که پیشگیری بهتر از درمان است و خیلی از عالمت های اسهال می تواند از 

 طریق رعایت نکات بهداشتی پیشگیری شود.

 لیوان آب بنوشید. 3در هنگام ابتال به اسهال بیشتر از -

 سوپ، آب میوه های طبیعی یا محلول های آب رسان طبیعی بنوشید.-

 بخورید،از خوردن غذای خیلی داغ یا خیلی سرد اجتناب کنید.غذای ولرم -

 برای جایگذینی مواد معدنی از بین رفته،میوه وسبزیجات بخورید.-

 تعداد دفعات مصرف غذا را زیاد و حجم آن را کم کنید.-

 بعضی غذا ها وضعیت اسهال را بد می کنند:

 شوند.پس میزان مصرف چربی باید کاهش  چربی ها اسهال را بدتر کرده و باعث ایجاد تهوع نیز می

 یابد و یا غذاهایی با میزان چربی کم مصرف شود.غذا را آب پز کنید تا سرخ کرده.

 .سبزیجات نرسیده و یا میوه ای اسیدی مثل گوجه و پرتقال به خوبی تحمل نمی شوند 

 .مصرف شیر در بیماران مبتال به اسهال مناسب نیست 

 تر شدن اسهال می شود.غذا های خیلی تند باعث بد 

 

به تجویز پزشک می توان از محلول های نمکی خوراکی"ORS"  استفاده کرد تا آب  و مواد معدنی از دست

 رفته را جایگزین کند.

:کاهش اشتها 
یکی از مشکالت شایع، اشتهای ضعیف است. علل مختلفی وجود دارد که می توان به عفونت های دیگر، درد 

راب و خستگی  در فرد اشاره کرد. ممکن است احساس گرسنگی بروز نکند و یا به آسانی دهان یا شکم، اضط

 تشخیص داده نشود و نهایتا بیمار نیازی برای خوردن غذا احساس نکند.
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 چنانچه احساس سیری می کنید می توانید اشتهای خود را افزایش دهید:

 خود را بیابید.غذا های مختلف را امتحان کرده تا غذا ی مورد عالقه ی -

مقدار کمتر وتعداد دفعات بیشتری غذا بخورید. زمانیکه اشتهای شما خوب است بخورید. برای خوردن در -

 زمان مشخص سخت نگیرید.

 سعی کنید مایعات فراوان مثل آب، شیر، دوغ در طول روز مصرف کنید.-

 ادویه ها را به غذا اضافه کنید و مزه آن را بهتر کنید.-

 ت سبک مثل پیاده روی و تنفس عمیق اشتهای شما را بهتر میکند.یک فعالی-

 در یک اتاق بدون بوی غذا و بوی ناخوشایند غذا بخورید.-

 .با دوستان یا خانواده میل کنید-

تهوع و استفراغ 

تهوع اشتها را کم کرده و می تواند به علت گرسنگی طوالنی مدت، وجود عفونت ها، استرس یا کم آبی بدن 

 د.باش

 عوارض دارویی نیز باعث تهوع و استفراغ می شود:

 ساعت بعد از آن دراز نکشید. 1-2بهتر است در هنگام خوردن غذا بنشینید و تا 

 مقدار خیلی زیادی مایع بعد از صرف غذا مصرف کنید.

 در صورت امکان در هنگام تهوع، خودتان غذا تهیه نکنید چرا که بوی غذا وضعیت را بدتر می کند.

 چنانچه استفراغ کردید همچنان به مصرف مایعات ادامه دهید و غذا های نرم بخورید.

 بوی لیمو و پرتقال تازه استشمام کنید.

 غذاهای چرب یا خیلی شیرین تهوع را بدتر می کند.

:زخم دهان 

هش شایع است و باعث خوردن دردناک غذا وهمچنین کا HIVزخم های زبان و دهان در بین مبتالیان به 

 دریافت مایعات می شود. بنابراین بهتر است:

 غذاهای نرم، مرطوب ویا کوبیده شده  مثل دوغ، موز، سوپ و یا ماکارانی مصرف کنید.-

 به غذای خود مایع اضافه کنید تا خشک نباشد.-

 چنانچه لثه ها خیلی دردناک باشد و امکان مسواک زدن نباشد دهان را با آب نمک بشویید.-

 نک، سوپ، سبزیجات و آب میوه مصرف کنید.مایعات خ-

 از مصرف غذا های خیلی شور یا تند اجتناب کنید.-

 خوردن غذا های اسیده مثل پرتقال، گوجه فرنگی و لیمو باعث وخامت می شود.

 غذاهای خیلی گرم یا سرد نخورید و بگذارید به دمای اتاق برسد.-
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 جات را مصرف نکنید.غذاهایی که نیاز به جویدن زیاد دارد مثل سبزی

چنانچه دچار عفونت های دهانی شدید به هیچ عنوان غذاهای شیرین مثل شکر،شیرینی،میوه های شیرین و 

 عسل نخورید چراکه شرایط را بدتر می کند.

:مشکالت گوارشی دیگر 
رنج  ممکن است در هضم مواد غذایی مشکل داشته باشند و یا از یبوست و نفخ شکم HIVافراد مبتال به 

ببرند.علت آن می تواند آسیب به باکتری های طبیعی روده که به هضم و جذب غذا کمک می کنند باشد. این 

 باکتری ها به علت استفاده از آنتی بیوتیک ها یا سایر دارو ها دچار تخریب می شوند.

 غذاها را به خوبی بجوید و آهسته بخورید.-

 ضم غذا را آسان کند.به گوشت خود فلفل سیاه اضافه کرده تا ه-

غذاهای تخمیری مثل سوپ ترش، ماست و جوانه ها به راحتی هضم شده و به هضم سایر مواد نیز کمک می -

 کنند.

 با توجه به تجربیات خود، از خوردن بعضی مواد غذایی نفاخ اجتناب کنید.-

یبوست 
 برای کاهش یبوست خود می توانید:

ی خام، میوه های خشک شده، نان های غنی شده و سبوس دار و آجیل در کنار غذا از سبزیجات و میوه ها 

 را مصرف کنید.

 غذا را در حجم کم و دفعات بیشتری بخورید.-

 فعال باشید و به صورت منظم ورزش کنید  تا روده ها راحت تر حرکت کنند.-

:تغیر مزه غذاها 
فاوتی درباره ی مزه غذا پیدا کنند. بیماران در نتیجه عوارض دارویی و عفونت ها، افراد ممکن است احساس مت

مبتال ممکن است تمایل به خوردن غذاهایی پیدا کند که در گذشته دوست نداشته اند.این وضعیت در طول 

دوره ی بیماری شایع است.در این شرایط بهتر است به غذاهای مورد عالقه خود ادویه جات اضافه کنید تا 

 طعم خوشایندتری پیدا کنند.

شکالت پوستی:م 
شایع است. خشکی پوست یا ترمیم با تاخیر   HIVمشکالت پوستی نظیر زخم ها یا راش  در بیماران مبتال به 

زخم ها می تواند به علت سوء تغذیه یا کمبود ریز مغذی ها باشد. اگر چه خیلی از از درمانهای پوستی به 

به پیشگیری از  B6و  Aد غذایی سرشار از ویتامین وسیله دارو درمانی امکان پذیر است اما اضافه کردن موا

 مشکالت پوستی کمک می کند.
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 الزم به ذکر است که از آنجایی که سیستم ایمنی در بیماریHIV  سرکوب شده است، افراد باید بیشتر

، مراقب باشند تا غذای آلوده نخورند.چنانچه این افراد غذای مسموم مصرف کنند، وزن خود را از دست داده

 ضعیف می شوند و بدن در مقابل سایر عفونت ها حساس می شود.

 مسمومیت های غذایی:

بیشتر مسمومیت های غذایی با انجام یک سری اصول بهداشتی قابل پیشگیری است، در زیر به برخی نکات 

 ضروری اشاره شده است: 

 فضوالت دفعی: .2

 از طریق مواد دفعی ایجاد و گسترش می یابد.خیلی از میکروب هایی که باعث آلودگی مواد غذایی می شوند،

 از تمیز کننده های دستشویی استفاده کنید.-

 محیط اطراف را تمیز نگه دارید.-

 لباس و ملحفه هایی که با مدفوع آلوده شده را با آب و صابون بشویید.-

 نظافت شخصی: .1

خوردن وعده های غذایی و بعد از توالت دستها را با آب و صابون قبل، حین و بعد از آماده سازی غذا، پیش از -

 بشویید.

 در طول آماده سازی و حمل غذا همه زخم ها را به منظور پیشگیری از آلودگی ببندید.

 نظافت در آشپزخانه: .1

همه سطوح تهیه غذا تمیز نگه داشته شود. از ظروف تمیز برای آماده سازی، سرو، ذخیره سازی غذا استفاده -

 کنید.

 ات را با آب و مواد شوینده بشویید.میوه و سبزیج-

 زباله ها را در ظروف در دار نگه دارید تا از پخش بو یا حشره جلوگیری شود.-

 پختن و ذخیره ی غذا : .0

میکروب ها در هوای گرم سریعتر تکثیر می شوند. ذخیره غذا در فریزر یا مکانهای خنک رشد آن ها را آهسته 

 د نیز باعث از بین بردن میکروب ها می شود.می کند. طبخ غذا با دمای خیلی زیا

 غذا ها را کاور یا ذخیره کنید تا از آلوده شدن در امان باشند.-

 

 غذا های تازه را در مکان های خنک یا فریزر ذخیره کنید.-
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 از زیادی پختن غذاها اجتناب کنید.-

 بال فاصله پس از پخت، غذا را سرد کنید.-

 م ذخیره نکنید.غذا های خام و پخته را باه-
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 ورزش

 
 

 مقدمه
پیشرفت های علمی موجب شده بسیاری از فعالیت ها که قبال با انرژی بدن انجام می شد و بخشی از کار 

روزانه افراد به شمار می رفت، به وسیله ماشین انجام شود. افزایش ساعت کار و استرس های ناشی از آن که 

ه فعالیت های بدنی می شود، دلیل دیگر کمتر شدن تحرک افراد موجب کمبود وقت و حوصله برای پرداختن ب

است. از طرف دیگر توسعه شهر نشینی و زندگی در شهر ها به علت دور شدن از طبیعت سبب کاهش فعالیت 

بدنی شده است. با توجه به این که زندگی روزمره به صرفه انرژی کمی نیاز دارد و اغلب افراد اوقات فراغت 

 ورت غیر فعال می گذرانند، در خطر ابتال به بیماری های ناشی از کم تحرکی قرار دارند.خود را به ص

فعالیت بدنی منظم و آمادگی جسمی مطلوب می تواند سالمتی فرد را ارتقا بخشد، به پیشگیری از بیماری ها 

ش و فعالیت بدنی کمک نماید و یا بخشی از درمان بیماری ها باشد. این سه جنبه راه های اصلی تاثیر ورز

منظم روی سالمت هستند. فعالیت بدنی منظم و آمادگی جسمی مطلوب نه تنها از ابتال به بیماری ها پیشگیری 

می کند، بلکه کیفیت زندگی و سالمت را نیز باال می برد. داشتن جسمی ورزیده به شما کمک می کند که 

 سید و از زندگی بیشتر لذت ببرید.هم خودتان احساس خوبی داشته باشید و هم خوب به نظر بر

آمادگی جسمی خوب به شما کمک می کند تا کارهای خود را بهتر انجام داده و همچنین شمارا در عملکرد 

ایمن و برخورد با موارد اضطراری و غیر منتظره یاری دهد. به عبارت دیگر آمادگی جسمی ، پایه ای برای 

بت کرده است که فعالیت فیزیکی به سالمت ذهن و روح کمک فعالیت ذهنی خالق و پویاست. تحقیقات ثا
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می کند. افزایش عزت نفس، کیفیت زندگی بهتر و همچنین کاهش استرس و افسردگی را به همراه می آورد. 

ه عروقی، دیابت، سکت -انجام حرکات ورزشی ریسک ابتال به بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی

سرطان ها و همچنین مشکالت استخوانی مثل پوکی استخوان را کاهش می دهد. بیماری  های مغزی و قلبی،

 بیشتر از افراد سالم  در معرض ابتال هستند. HIVهای ذکر شده با افزایش سن شایع تر شده و افراد مبتال به 

کار غیر قابل ان به طور کلی می توان گفت ورزش در کلیه اجزای جسم، ذهن، بدن و مراحل زندگی انسان تاثیر

و به سزایی دارد. اشخاص تندرست بی حوصله و تنبل نبوده، معموال کارها را با دقت و حوصله بیشتری انجام 

می دهند. اشخاص تندرست و دارای آمادگی جسمانی خوب، چون دارای سطح انرژی باالیی هستند در نتیجه 

شادابی بیشتری به اتمام می رسانند.  این افراد در دیرتر خسته شده و کارها را در مدت زمان کوتاه تر و با 

مقابله با استرس های روحی و فشار های روانی کمتر دچار عصبانیت شده و قادر به کنترل خود در مواقع 

 اضطراری و بحرانی می باشند.

 

 HIVفواید ورزش برای مبتالیان به 

ر سالمتی این افراد داشته باشد. خیلی از این مبارزه نمی کند، اما می تواند تاثیرات مهمی ب HIVورزش با 

بیماران با افزایش سطح چربی خون به نام تریگلیسیرید و کلسترول و همچنین قند خون رو به رو هستند که 

می تواند عوارض داروهای مصرفی آن ها باشد و ریسک ایتال به بیماری های قلبی و دیابت را افزایش دهد. از 

بیماران شایع بوده و باعث کم شدن سطح چربی خوب در بدن می شود. همچنین دست رفتن وزن در این 

نگهداری وزن بدن در محدوده نرمال بخش مهمی از سالمت برای این افراد محسوب می شود، چراکه وزن 

 خیلی زیاد یا خیلی کم سیستم ایمنی را ضعیف می کند و مشکالت استخوانی را نیز ایجاد می کند. 

 
 وانایی داشتن فعالیت بدنی موثر در این بیماران کمتر باشد چرا که :ممکن است ت

 .به علت احساس خستگی توانایی ورزش در این بیماران کاهش می یابد 
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  زندگی کم تحرک و همچنین کاهش حجم ریه برای تنفس بهتر با عدم انجام تمرینات ورزشی در

 ارتباط است.

 مکان انجام تمرینات ورزشی برایشان وجود ندارد.چنانچه بیماران وارد مرحله ایدز شوند، ا 

 

 :HIVتاثیرات فعالیت فیزیکی منظم در مبتالیان به 

 ریوی و عضالنی-بهبود عملکرد قلبی 

  4افزایش تعدادCD و فعالیت بیشتر سلول های ایمنی 

 عدم تجمع چربی ناموزون در بدن 

 کاهش خطر ابتال به پوکی استخوان 

 ن هاپیشگیری از ابتال به سرطا 

 ارتقا سالمت روانی و عزت نفس 

 

 هرم فعالیت بدنی

هرم فعالیت بدنی راه خوبی برای به تصویر کشیدن انواع مختلف فعالیت ها و میزان دخیل بودن هر یک در 

ایجاد سالمتی و آمادگی جسمی است. مانند هرم مواد غذایی برای فعالیت بدنی نیز هرمی تعریف کرده اند. در 

های بدنی قسمت های پایین بیشتر و فعالیت های بدنی قسمت های باال کمتر می شوند.  این هرم فعالیت

رعایت این هرم به کسب آمادگی جسمانی و تقویت و توسعه آن منجر می شود. هنگام استفاده از این هرم 

 باید به نکات زیر توجه نمود :

 .هیچ فعالیتی به تنهایی همه مزایا را تامین نمی کند 

  موارد می توان یک فعالیت را جایگزین دیگری نمود.در برخی 

 .کمی فعالیت کردن بهتر از هیچ فعالیت کردن است 

  انجام فعالیت های طبقه سوم، حتی اگر شما فعالیت های سطوح دیگر را در حد محدودی انجام می

 دهید، مفید است.
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م، مشخص شده است. فعالیت هایی چهار سطح هرم بر اساس میزان نتایج مفید حاصل از فعالیت بدنی منظ

که تاثیر وسیعی بر تندرستی جامعه و گروه کثیری از مردم دارند، در قاعده هرم هستند. از آنجاییکه فعالیت 

های قاعده هرم، شدت نسبتا کمی دارند، انجام آن ها به مذاق بسیاری از افراد که با شروع یک برنامه فعالیت 

 ره مند خواهند شد، خوشایند تر است. بدنی از مزایای حاصل از آن به

 فعالیت های قاعده هرم

قاعده این هرم تشویق می کند که تا می توانید در زندگی روزمره، فعالیت های پر تحرک را جایگزین شیوه 

 های دیگر کنید. 

 الیتفع"هر نوع فعالیتی که بخشی از زندگی عادی و روز مره باشد، جز این گروه محسوب می شود و به آن 

می گویند. فعالیت هایی مانند پیاده رفتن به محل کار، خانه یا خرید به جای  "های بدنی روزمره زندگی

رانندگی، استفاده از پله به جای آسانسور، زودتر پیاده شدن از تاکسی و اتوبوس یا پارک اتومبیل چند 

 خیابخیابان جلوتر و طی قسمتی از مسیر 

ی باغچه و حیاط مثال هایی از این گروه هستند. امروزه تاکید زیادی روی این به صورت پیاده، انجام کارها

گروه از فعالیت ها صورت می گیرد زیرا نتایج مثبت زیادی برای تندرستی، آمادگی جسمی و حفظ سالمتی 

 دارند.

 فعالیت سطح دوم هرم :

ر زمان نسبتا طوالنی و با شدت فعالیت های پرتحرک )هوازی( و ورزش های فعال، فعالیت هایی هستند که د

 معینی انجام می شوند. مانند پیاده روی سریع، دویدن، دوچرخه سواری، شنا، حرکات موزون هوازی. 

این فعالیت ها برای آمادگی قلبی و عروقی و کنترل وزن و سرزندگی بسیار مفید هستند. برخی ورزش ها و 

با توپ، کوهنوردی، اسکی، صخره نوردی و .... جز این گروه برنامه های تفریحی فعال مانند انواع ورزش های 

روز( انجام شوند. مدت  2-1طبقه بندی می شوند. این دسته فعالیت ها در مجموع باید در اکثر روزهای هفته )

 دقیقه باشد. 12انجام این فعالیت ها حداقل باید 
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 فعالیت های سطح سوم هرم :

 ی )آمادگی عضالنی( جز این گروه محسوب می شوند. تمرینات کششی، انعطاف پذیری و قدرت

روز در هفته انجام شوند. از آنجائیکه  1تمرینات کششی به انعطاف پذیری شما کمک می کنند و باید حداقل 

 تمرین های پایین تر هرم تاثیر چندانی در بهبود انعطاف پذیری ندارند، انجام این تمرین ها ضروری است.

کشش عضالت تا انتهای محدوده حرکتی مفاصل و یا میزانی است که شخص احساس این تمرین ها شامل 

ثانیه بطور مداوم می  12کشیدگی در عضالت می کند و مطلوبترین حالت اعمال کشش بر عضله به مدت 

باشد. نکته مهم این است که جهت جلوگیری از آسیب های عضالنی الزم است قبل از تمرینات کششی حتما 

 دقیقه باشد. 22تا  2وده باشد. این مرحله می تواند بصورت دویدن در جا ویا طناب زدن بمدت بدن گرم ب

همچنین انجام ورزش های استقامتی که شامل بلند کردن وزنه یا دمبل متناسب با قدرت بدنی شخص و در 

ولیکی اثرات مفید متابمرتبه برای هر عضله مورد تاکید می باشد. برای افزایش استقامت عضله و  21تا  3دفعات 

 ورزش بر عضله در طی حرکات تکراری، عضله باید به حالت خستگی برسد.

 انواع تمرینات ورزشی :

در اینجا از شش نوع تمرین ورزشی نام برده شده که انجام روزمره آن ها می تواند برای شما مفید باشد. 

طاف پذیری، تمرینات حفظ تعادل، تمرینات تمرینات گرم کننده، تمرینات استقامتی)هوازی(، تمرینات انع

 قدرتی و تمرینات انقباضی ایستا شش نوع تمرین ذکر شده هستند.

 تمرینات گرم کننده

تمرینات گرم کننده به خاطر آماده کردن نسبی بدن برای انجام فعالیت ورزشی اصلی از اهمیت خاصی 

نجام شوند. تمرینات گرم کننده، شامل تمرینات ساده برخوردارند که باید در هر برنامه ورزشی در ابتدای کار ا

کششی و حرکاتی با مدت کوتاه و شدت کم هستند که با انجام آن ها، بدن شما برای انجام سایر تمرینات 

 آماده می شود.

 تمرینات استقامتی )هوازی(

 ضربان قلب و تمرینات استقامتی شامل حرکاتی با مدت زیاد و شدت کم هستند که موجب افزایش تعداد

تنفس می شوند و مصرف اکسیژن در طی این حرکات افزلیش می یابد و توانایی شما را در انجام کارهای 

روزانه بیشتر می کند. این تمرینات شامل ورزش هایی مانند پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، شنا و 

 کوهنوردی است. 

و ساالن سبب جلوگیری از انزوا و افسردگی خواهد شد.  پیاده روی در خارج از منزل خصوصا با گروه هم سن

دقیقه  22تا  22بهتر است قبل از شروع پیاده روی با حرکات کششی عضالت خود را گرم کنید سپس به مدت 
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پیاده روی کنید. پیاده روی را به تدریج افزایش دهید، تا حداکثر به یک ساعت در روز برسد. همیشه یک 

 شته باشید.بطری آب به همراه دا

 تمرینات انعطاف پذیری

این تمرینات با ایجاد کشش در عضالت، حرکت مفصل را راحت تر می کند و موجب آسان تر شدن حرکات 

اندام ها و تنه می شود. چنانچه اخیرا دچار شکستگی استخوان، کشیدگی عضله یا پیچ خوردگی مفصل شده 

 از انجام این تمرینات خود داری کنید. اید و یا هر مشکلی در مفصل و استخوان ها دارید

 برای انجام تمرینات انعطاف پذیری نکات زیر را رعایت کنید :

قبل از انجام تمرینات انعطاف پذیری با حرکات گرم کننده خود را گرم کنید. انجام حرکات  .2

 انعطاف پذیری بدون گرم کردن بدن باعث آسیب عضالت و مفاصل خوتهد شد.

 ک وضعیت راحت حرکت را شروع کنید.به آرامی و در ی .1

از انجام حرکات سریع و پرتابی خودداری کنید چرا که باعث سفتی و دردناک شدن عضالت می  .1

 شود و محدودیت حرکات را به همراه دارد.

 ثانیه به همان حالت باقی بمانید. 12-22در پایان هر وضعیت  .0

 الیم در مفاصل داشته باشید.حرکت را به نحوی انجام دهید که احساس کشش یا فشار م .2

 به آهستگی به حالت عادی برگردید. .6

 هر حرکت را سه بار تکرار کنید. .7

 تمرینات تعادلی

تمرینات تعادلی از طریق تقویت عضالت خصوصا عضالت پاها باعث می شود که بتوانیم هنگام لغزیدن، تعادل 

 می کند.خود را حفظ کنیم. بنابراین از افتادن و زمین خوردن پیشگیری 

برای انجام تمرینات تعادلی در کنار دیوار و با یک میز یا صندلی که بتواند وزن شما را تحمل کند بایستید تا 

در صورت از دست دادن تعادل بتوانید به آن ها تکیه کنید. این تمرینات نقش مهمی در سالمت و پیشگیری 

ا افزایش سن به تدریج توانایی های فرد کاهش از سقوط در دوران سالمندی دارد. همانطور که می دانید ب

یافته و ضمن ضعیف شدن عضالت و کاهش حجم آن ها، میزان و سرعت پاسخدهی با تاخیر و کندی صورت 

عضالنی روند پیری را به تاخیر انداخته و در  -می گیرد. تمرینات تعادلی با افزایش توانایی سیستم عصبی

 تگی استخوان ها دارد. جلوگیری از سقوط و بدنبال آن شکس
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 تمرینات قدرتی

انجام این حرکات نیاز به وزنه دارد و به توانایی شما می افزاید. با افزایش مصرف انرژی موجب می شود که 

وزن مناسب داشته باشید و قند خون شما در محدوده طبیعی بماند. همچنین از پوکی استخوان جلوگیری 

 می کند.

 ومتریک(حرکات انقباضی ایستا )ایز 

تمرینات انقباضی ایستا، تمریناتی هستند که در حین انجام آن طول عضله تغییر نمی کند. این حرکات 

با تقویت عضالت همراه بوده و در مواردی که حرکت مفصل با ناراحتی انجام می شود مثل بیماری های 

ی ن ناچار به گچ گیرروماتیسمی بسیار ارزشمند است. همچنین افرادی که به دلیل شکستگی استخوا

 عضو هستند، این تمرینات به توانبخشی آن ها کمک کرده و روند بهبودی آنها سریعتر می گیرد.

 انواع فعالیت های ورزشی

به طور کلی انواع فعالیت های ورزشی رایج بر اساس مدت زمان، تعداد ضربان قلب و منبع تامین انرژی مورد 

 تقسیم می شوند. نیاز به ورزشهای هوازی و بی هوازی

 تمرینات هوازی :

به ورزش هایی که در ضمن آنها جهت تولید انرژی، اکسیژن وارد واکنش های شیمیایی درون بدن شده، تولید 

انرژی می کند، اطالق می شود. دویدن و پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا از انواع تمرینات هوازی هستند. 

 . روش تناوبی1. روش تداومی 2یرد : تمرینات هوازی به دو روش صورت می گ

 

 

دقیقه دویدن پیوسته و بدون استراحت،  12در روش تداومی فرد بدون استراحت به تمرین می پردازد مثال 

ولی در روش تناوبی میان تمرین کردن استراحت می کند. انرژی مورد نیاز برای انجام تمرینات هوازی از 

ین برای کاهش چربی خون و یا کاهش وزن چربی بدن، تمرین هوازی گلوکز و چربی تامین می شود. بنابرا

 بهترین نوع تمرین است.

 تمرینات بی هوازی :

 72دقیقه( و با شدت بیش از  1تمرینات بی هوازی به ورزش هایی گفته میشود که برای مدت کوتاه )کمتر از 

ر سعی می کند از تمام قدرت درصد ضربان قلب صورت می گیرد. ورزش هایی مثل دوی سرعت که ورزشکا

متر در کمترین فرصت استفاده نماید از نوع تمرینات بی هوازی محسوب  222خود برای طی کردن مسافت 

 می شوند.
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فعالیت بدنی زمانی موثر است که سه تا پنج روز در هفته انجام شود. برای کسانی که به یک آمادگی نسبی 

می توان کمتر از سه روز در هفته نیز فعالیت نمود. حداقل فعالیت  رسیده اند، برای حفظ آمادگی در آن سطح

دقیقه فعالیت ورزشی متوسط است.   12بدنی برای یک شخص سالم که تامین کننده اثرات مفید ورزش باشد، 

دقیقه راه رفتن است. این فعالیت  باعث افزایش تعداد ضربان قلب و تنفس  12این مقدار فعالیت بدنی معادل 

شود. بطور کلی مقدار اثرات مفید ورزش رابطه مستقیمی با میزان فعالیت فیزیکی شخص در طول روز و می 

یا در طول هفته دارد. هرچقدر انرژی مصرف شده در اثر ورزش بیشتر باشد میزان اثرات مفید آن بر روی قلب 

 و عروق و کل بدن در دراز مدت بیشتر و بهتر خواهد بود. 

ی در بین افراد ورزشکار  و افرادی با موقعیت و شرایط مشابه، با این تفاوت که ورزش نمی در یک مطالعه علم

سال شده است.  تمرینات  12-22کردند مقایسه شده، ورزش موجب افزایش طول عمر افراد ورزشکار بین 

فعالیت های دقیقه در روز انجام گیرد.   12تا  22ورزشی می بایست به طور دائم و با شدت مناسب به مدت 

سبکتر باید در مدت زمان طوالنی تر انجام پذیرد. فعالیت های ورزشی منظم باعث کارآیی بهتر دستگاه های 

مختلف بدن می شوند. افرادی که اضافه وزن دارند بهتر است فعالیت ورزشی را با شدت پایین و در دفعات 

 بیشتر مدت زیادی انجام دهند. 

لیت بدنی در صبح و بعد از ظهر هر دو موثر است و می تواند تاثیرات مثبتی تحقیقات نشان می دهد که فعا

بر روی بدن داشته باشد اما از نظر فیزیولوژیکی، بدن عصر ها آمادگی بهتری برای اجرای تمرینات ورزشی 

 در اوایل دارد و می تواند تمرینات را به نحو احسنت انجام دهد. ولی استمرار و تداوم برنامه های ورزشی شاید

 صبح از آن جهت که افراد مشغله کاری و ذهنی کمتری دارند بیشتر امکان پذیر باشد. 

 مراحل انجام فعالیت بدنی

 مرحله اول : گرم کردن

فعالیت ورزشی چیزی فراتر از فعالیت معمول زندگی است و برای اینکه این انتقال و تغییر در تمرین به بهترین 

، بدن باید آمادگی جسمی و روانی کسب کند. گرم کردن باید به گونه ای باشد حالت و کارآیی صورت گیرد

ضربه در دقیقه برسد و دمای عضالت را حدود یک درجه افزایش دهد. در  212-12که تعداد ضربان قلب به 

این حالت سرعت گردش خون باال می رود و اکسیژن بیشتری وارد عضالت می شود و کارایی دستگاه های 

عروقی برای تمرینات شدید تر -را افزایش می یابد. همچنین مفاصل و عضالت و دستگاه های قلبی مختلف

دقیقه زمان الزم است. با  2تا  1آماده می شود. مدت زمان گرم کردن به شدت آن بستگی دارد اما حداقل 

 افزایش سن، مدت بیشتری برای گرم کردن نیاز است. 

 مرحله دوم : فعالیت اصلی

ن مرحله که پس از مرحله گرم کردن قرار دارد، فعالیت اصلی شامل پیاده روی تند، دوچرخه سواری، در ای

 دویدن آرام، بسکتبال، والیبال و... انجام می گیرد.
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 مرحله سوم : سرد کردن

این مرحله که در پایان هر جلسه می باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این مهم، پایین 

وردن ضربان قلب و درجه حرارت تا حد معمول است بدین ترتیب بدن برای انجام فعالیت های روزمره آماده آ

 دقیقه است. 22تا  2می شود. مدت زمان مناسب برای سرد کردن 

 حرکات کششی و نرمشی :

ون مناسب ناگاین تمرینات به گونه ای طراحی شده اند که برای افراد با سنین مختلف و با وضعیت جسمانی گو

است و در همه مکان ها قابل انجام می باشد. این تمرینات در دو مرحله حرکات کششی و حرکات نرمشی 

 انجام می گیرد.

حرکات کششی : به منظور نگهداری و افزایش انعطاف پذیری طراحی شده اند و به وسیله کشش عضالت و 

 12تا  22مدت زمان الزم برای هر بار کشش بین  بافت های نرم اطراف مفاصل امکان پذیر هستند و معموال

 ثانیه می باشد. 

 ند. تنفسی مناسب هست -حرکات نرمشی : برای افزایش قدرت و استقامت عضالنی و همچنین استقامت قلبی

توجه نمائید که برای بهره گیری بیشتر از انجام تمرینات آمادگی حرکتی الزم است ابتدا تمرینات کششی را 

تا انتها انجام دهید و سپس حرکات نرمشی را شروع کنید. برای آغاز تصاویر تمرین را در مقابل خود  از ابتدا

بگذارید . شکل صحیح آن را فرابگیرید، چرا که حرکت اشتباه منجر به بروز صدمه می شود.  این تمرینات 

د ه می تواند بسیار مفیبرای ورزش های مختلف و نرمش صبحگاهی بسیار مفیدند و حداقل سه جلسه در هفت

 باشد.  

 

 انواع حرکات کششی :

 پا باز )حالت نشسته( -کشش عضالت ران

 
کششی :با پاهای باز روی زمین بنشینید و پاهایتان را کامال صاف نگه دارید سپس به طرف راست بچرخید و 

ا د. همین حرکت را ببه جلو خم شوید و با هر دو دست پای راست را بگیرید. سعی کنید پشت را گرد نکنی

 پای چپ تکرار کنید. در هر دو حالت حالت کششی را حفظ و کمی در آن حالت باقی بمانید.

نرمشی : در این مرحله ابتدا دو دست را از طرفین باز کنید. سپس سعی کنید با چرخش  تنه با انگشتان دست 

مرتبه  12این حرکات را حداقل راست پنجه پای چپ و سپس با دست چپ پنجه پای راست را لمس کنید. 

 تکرار کنید.
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 کشش ران ها : 

 
کششی : برای کشش عمیق با پاهای کامال باز شده از هم، دست را از باالی سر حرکت داده و پای راست را 

لمس کنید و بگذارید گوش راست نزدیک یا روی زانو قرار بگیرد. دست راست باید به طرف پای چپ کشیده 

 را حفظ کنید و این حالت را از سمت چپ نیز انجام دهید. شود و حالت کشش

نرمشی : در این مرحله ابتدا با دست راست پای چپ و سپس بالفاصله با دست چپ پای راست را لمس کنید. 

 بار تکرار کنید. 12این حرکت را 

 

 کشش نشسته :

 
بگذارید و ساعدها را روی پا تکیه طوری بنشینید که کف پاها روی هم قرار گیرد. دست ها را روی زانو ها 

دهید. در همین حالت سعی کنید تا با مقاومت در برابر فشار دست ها، پاها را به سمت باال بیاورید. فشار را تا 

ثانیه نگه دارید. کمی استراحت کنید و مجدد تا حد امکان زانوها را به سمت کف زمین فشار دهید و فشار  1

 را ادامه دهید.

 :کشش زانو 
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کششی: به پشت بخوابید نفس را بیرون دهید و با هر دو دست یکی از زانوها را به طرف قفسه سینه بکشید و 

پای دیگر را تا جاییکه ممکن است بر روی زمین دراز کنید، طوریکه انگشتان پا کامال به حالت کشیده باشد. 

. این حرکت کششی را به ترتیب با عوض کردن در حالیکه نفس عمیق می کشید زانو را به حالت اول برگردانید

 زانوها انجام دهید و روی دم و بازدم تمرکز کنید. 

نرمشی : در این مرحله پاها را بطور متناوب به سمت شکم خم کنید و سپس حرکت را برای پای دیگر تکرار 

ها را در باالی سر خود به  بار تکرار شود. برای اینکه حرکت بهتر انجام شود می توانید دست 12تا  12کنید. 

 چیزی مثل کمد لباس و ...... متصل کنید.

 کشش هر دو زانو :

 
کششی : به پشت بخوابید و با هر دو دست زانوها را به طرف قفسه سینه بکشید و حالت کششی را حفظ کنید 

ر روی زمین قرا و بعد از کمی استراحت حرکت را تکرار کنید. در طی این تمرین سرشانه، پشت و کمر باید

 گیرد.)این حرکت برای مبتالیان به گودی کمر مفید است(.

نرمشی : در این مرحله هر دو پا را به سمت شکم جمع و باز کنید. برای اینکه حرکت بهتر انجام شود، دستها 

 را در باالی سر خود به پیزی متصل کنید.

 کشش عضالت دست و سینه :

 
نشینید. دست ها را باال ببرید و کف دست ها را به هم بچسبانید. این کار را روی زمین به صورت چهار زانو ب

طوری انجام دهید که دست ها از پشت گوش رد شود و آرنج ها خم نباشند. کشش را تا حد امکان در باالترین 

 نقطه انجام دهید و تا مدتی این حالت را حفظ کنید.
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 پرس کمر و پشت :

 
زانو ها را خم کنید و دست ها را هم عرض شانه ها از طرفین باز کنید به شکم تان کششی : به پشت بخوابید، 

فشار بیاورید تا کمر با زمین تماس پیدا کند.  این حالت را حفظ کنید و پس از کمی استراحت حرکت را تکرار 

ی ه زمین تماس مکنید. این حرکت را می توانید با فشار دادن آرام دست ها بر روی شکم در حالیکه پشت را ب

 دهید افزایش داده و درحالیکه به شکم تان فشار می آورید بر روی انحنا کمر و لگن تمرکز نمایید.

نرمشی : برای انجام این حرکت به پشت بخوابید ابتدا زانوی پای راست را به سمت دست چپ نزدیک کنید، 

بار تکرار  12دیک کنید و حرکت را حدود بحالت اول برگردید، بالفاصله زانوی پای چپ را به دست راست نز

 کنید. 

 کشش گربه ای :

 
با دست ها و زانو روی زمین قرار بگیرید و پشت و کمر را صاف نگه دارید و چانه را به طرف قفسه سینه برده 

ر او درحالیکه به عضالت شکم فشار می آورید، پشتتان را باال ببرید. پس از کمی استراحت دوباره حرکت را تکر

 کنید. در طی انجام این حرکت عضالت پشت را شل نکنید.. 

 دراز و نشست :

 
به پشت بخوابید و دست ها را کنار گوش قرار دهید. خود را به سمت باال بکشید تا حدی که پشتتان از زمین 

دست  جدا شود. برای سخت تر شدن حرکت می توانید پتها را روی صندلی قرار داده و برای آسان تر کردن

 ها را در کنارتان قرار دهید.
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 حرکت گهواره ای

 
به پشت روی یک تشک نرم قرار بگیرید. زانوها را بطرف قفسه سینه جمع کنید و چانه تان را بطرف سینه خم 

کرده و با هر دودست زانو ها را محکم بگیرید. در این حالت خمیده خود را مانند توپ به نرمی به عقب و جلو 

 گر در ناحیه ی پشت احساس ناراحتی کردید از انجام این تمرین خودداری کنید. تاب دهید. ا

 بلند کردن تنه :

 
به صورت دمر و درحالیکه دست ها پشت گردن است روی زمین قرار بگیرید )دست ها را از پشت در همدیگر 

ول ن بکنید و به حالت اقفل نکنید(. با قوس دادن به ستون فقرات سعی در بلند کردن باال تنه از روی زمی

 برگردید. برای آسان تر کردن تمرین می توانید دست ها را پهلوی بدنتان قرار دهید.

 کشش باال تنه ) از حالت دو زانو (

 
زا نو بزنید و پاها را به عقب باشند. به جلو خم شوید، دست ها را به جلو دراز کنید و بگذارید سرتان با زانوها 

آرامی خود را به عقب جمع کنید و در حالیکه دست ها را به عقب می کشید به آرامی به  تماس پیدا کند. به

 حالت زانو زده برگشته کمی استراحت کنید و دوباره حرکت را تکرار کنید.
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 چرخش باال تنه ) از حالت ایستاده ( :

 
است بچرخید، به حالت اول با پاهای باز بایستید و دست ها را در سطح شانه ها به طرفین باز کنید و به ر

 برگردید و چرخش را از سمت چپ تکرار کنید. حرکت چرخش را به آرامی انجام دهید. 

 کشش کامل طرفین )از حالت ایستاده( :

 
با پاهای باز و دست ها در باالی سر بایستید. باال تنه را به سمت راست خم کنید. با کشیدن دست چپ به 

د کنید. این حالت را کمی حفظ کنید و بعد به حالت اول برگردید و حرکت وسیله دست راست کشش را زیا

 خم شدن را از سمت چپ و بالعکس تکرار کنید.

 گرفتن دست ها از پشت :

 
در حالت راحتی بنشینید، تا جایی که می توانید دست راست را از باال به پشت و پایین برسانید و همزمان 

نید انگشتان دست راست را لمس کنید، این حالت را حفظ کنید و بعد دست چپ را به پشت برده و سعی ک

 از 
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کمی استراحت با عوض کردن جای دست ها حرکت را تکرار کنید. این حرکت برای کسانی که قوز و برجستگی 

 شانه دارند مفید است.

 

 

 

 

 

 

 کشش بازوها :

 
رنج های خم تا سطح شانه باال بیاورید، با پشت صاف و حالتی راحت روی زمین بنشینید. دست ها را با آ

بطوریکه انگشتان دست ها رو بروی هم قرار بگیرند. با سه شماره دست ها را با آرنج خم شده به عقب بکشید 

و با شماره چهار کامال باز کنید و در همان مسیر به عقب بکشید.، این حرکت را مرتب تکرار کنید.  در حین 

 نید در حین کشیدن دستها به عقب، سرتان تکان نخورد.حرکت صاف بنشینید و سعی ک

 کشش شانه :
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در حالتی راحت بنشینید، دست راست را از باال به پشت برسانید . دست چپ را از باالی سر ببرید و آرنج  .2

دست راست را گرفته و آن را به آرامی به سمت چپ فشار دهید تا مفصل شانه و دست کشیده شود.   این 

 حفظ کنید و بعد از کمی استراحت حرکت را با دست دیگر تکرار کنید حالت را

انگشتان دست را باهم قفل کنید یا با هر دست مچ دست مخالف را بگیرید.  دست ها نزدیک سینه و  .1

 ساعد موازی زمین باشد. با حداکثر نیرو دست ها را به سمت مخالف بکشید.

 

 پمپاژ شکم :

 
و زانو ها را خم کنید و دست ها را روی شکم قرار دهید. سپس با دست ها به کششی : به پشت قرار گرفته 

آرامی به شکم فشار وارد کرده و آن را رها کنید. این حالت را در حالیکه بطور عادی و در حال تنفس هستید 

تکرار کنید. این تمرین به افزایش گردش خون در ناحیه شکمی کمک کرده و در تسکین گرفتگی عضالت 

 وثر است.م

 نرمشی : دراز و نشست بهترین و موثرترین حرکت نرمشی برای تقویت عضالت شکم می باشد..

 باال انداختن شانه :

 
در حالیکه روی صندلی راحت نشسته اید، چشم ها را ببندید و به آرامی شانه راست را باال بیندازید و به عقب 

را باهم به عقب بچرخانید. هنگام باال انداختن شانه ها سعی بچرخانید. سپس شانه چپ و در ادامه هر دو شانه 

 کنید دست ها روی پاها حفظ کنید.
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 فشردن مفاصل شانه :

 
کمی رو به جلو بر روی صندلی بنشینید و دست ها را به عقب ببرید و در پشت بهم قالب کنید. در حالیکه 

پایین خم شوید. کمی در این حالت بمانید و پس  استخوان های کتف را به یکدیگر می فشارید به جلو و رو به

 از کمی استراحت، حرکت را دوباره تکرار کنید.

 کشش پشت ران ها :

 
به حالت پا باز بایستید و به سمت راست بچرخید و با دو دست قوزک پا را لمس کنید. حالت کشش را حفظ 

 رکت را چند بار تکرار کنید.کنید. سپس به سمت چپ بپرخید و قوزک پای چپ را بگیرید. این ح

 حرکت النچ :

 
با پای باز بایستید. با پای راست یک قدم به جلو بردارید. حرکت کششی را با خم کردن زانو و عمود نگه داشتن 

آن بر روی پا حفظ کنید. سعی کنید زانو را به طرفین متمایل نکنید زیرا باعث کشیدگی رباط زانو می شود. 

 روی ران راست قرار بگیرد. دست چپ را روی کمر نگه دارید. این حرکت را به ترتیب دست راست باید بر 
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با پای چپ و سپس راست و بالعکس تکرار کنید. در حین انجام کشش سرتان را باال و کمر و پشت را صاف و 

 مستقیم نگه دارید.

 دستور العمل پیشگیری از آسیب :

 را به نحو مناسبی گرم کنید. همیشه قبل از آغاز هر فعالیت ورزشی، بدن 

 .بعد از فعالیت همیشه بدن را سرد کنید 

  اطمینان داشته باشید که عضالت به اندازه کافی کشیده می شوند. در گرم کردن، کشش های

ایستا را در حداکثر دامنه ی حرکت انجام دهید و در حین سرد کردن از کشش ها به میزان قابل 

 توجهی استفاده کنید. 

  کاهش احتمال آسیب به رباط ها و بافت های اطراف مفصلی از کشش های بیش از حد به برای

 صورت غیر فعال اجتناب کنید.

  با شدت کم شروع و در محدوده  توانایی خودتان به سمت سطوح باالتر حرکت کنید و دنبال

 نباشید. "خیلی زود "و  "خیلی زیاد"

 عالیت های شدید اجتناب کنید.از حبس کردن نفس و زور زدن بیش از حد در ف 

  سطحی از فعالیت را انتخاب کنید که از لحاظ قدرت، توان و استقامت با توانایی های شما متناسب

 باشد.

 .برای فعالیت در هوای خیلی گرم یا خیلی سرد لباس مناسب بپوشید 

 باشید اطمینان حاصل کنید که با آب و هوای محیطی که در آن تمرین می کنید، سازگار شده. 

  به صدای بدنتان گوش دهید. اگر در حین فعالیتی دچار احساس درد شدید بالفاصله آن را متوقف

 کنید.

 .فعالیت هایی را که فکر می کنید ممکن است به شما آسیب بزنند انجام ندهید 

 تغذیه در ورزش 

ریافت انرژی مورد نیاز بدن افرادی که ورزش می کنند باید مواظب خوردن و آشامیدن خود باشند، زیرا برای د

کیفیت و کمیت غذای خورده شده فوق العاده موثر است. در هنگام ورزش نوشیدن مایعات توصیه می شود. 

آب بهترین نوشیدنی است چون بدن به سرعت آن را جذب می کند به ویژه در هنگام ورزش در هوای گرم. 

تواند پوست و خون را خنک کند، نوشیدن آب به مقدار برای اینکه عرق به اندازه کافی از بدن خارج شود و ب

 دقیقه ورزش یک لیوان  22تا  12کم و در دفعات متعدد در هنگام ورزش توصیه می شود. حداقل برای هر 
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آب باید میل شود. حداقل یک ساعت و نیم پس از صرف غذا باید از ورزش کردن پرهیز نمود. در صورتی که 

سال بوده و مبتال به بیماری قلبی هستید برای شروع فعالیت  22د و سن شما باالی سابقه فعالیت ورزش نداری

 ورزشی حتما با پزشک مشورت کنید.

 تداوم در انجام تمرینات ورزشی

مهم ترین عامل در تداوم و موفقیت یک برنامه آمادگی جسمانی در دراز مدت، لذت بخش بودن آن است. 

اید چیزی باشد که از آن لذت ببرید. در غیر این صورت انگیزه کافی برای فعالیتی که شما انتخاب می کنید ب

ادامه برنامه برای تمام عمر نخواهید داشت. اگر فعالیتی را به صرف اینکه مفید است انجام دهید در حالیکه به 

ی ود تا برنامه ورزشآن عالقه ندارید، احتماال موفق به انجام آن نخواهید بود. در اینجا پیشنهاد هایی ارائه می ش

 خود را به سرگرمی تبدیل کنید.

 .با موزیک ورزش کنید 

 .با دوستان و همکالسی های ورزش کنید 

 .در فعالیت هایتان تنوع ایجاد کنید 

 .وقتی به اهداف آمادگی جسمانی خود رسیدید و یا پیشرفتی داشتید به خود جایزه دهید 

 نشوید.  وقتی به سرعت به اهداف خود نرسیدید نا امید 

  پیشرفت هایتان را ثبت کنید. )مدت که به طور پیوسته فعالیت شدید انجام می دهید، مسافتی

 که می دوید، اندازه های بدنتان و....(

 .هر وقت نیاز داشتید به خودتان استراحت بدهید 
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 مدیریت استرس

 
 

 مقدمه

 ر واضح مشخص نیست که چیست؟؟اگر چه همواره درباره استرس صحبت می شود، اما در واقع به طو

خیلی از افراد استرس را به اتفاقات مهم زندگی مثل از دست دادن شغل نسبت می دهند درحالیکه افراد دیگر 

 بر این عقیده اند که استرس آن چیزی است که در بدن، ذهن و یا رفتار فرد ایجاد می شود.

 که به طور خاص خود با آن برخورد می کند. به طور کلی استرس یک پدیده شایع در زندگی هر فرد است

هنگامیکه اتفاقی در زندگی ما می افتد، به طور ناخودآگاه و ذهنی به بررسی موقعیت پرداخته و تصمیم 

میگیریم که چگونه با وضعیت ایجاد شده مقابله و یا از چه مهارتهایی استفاده کنیم. چنانچه نتوانیم از مهارتهایی 

 ستفاده می شده برای حل موضوع بهرمند شویم، آنگاه دچار تنش/ استرس خواهیم شد.که به طور معمول ا

 انواع مختلف استرس 

 استرس حاد/فوری:*

به صورت آنی اتفاق افتاده و باعث تحریک پاسخ جنگ و گریز در بدن می گردد. این پاسخ یک واکنش فیزیکی  

ی کند. بدین صورت که فرد دچار افزایش ضربان قلب، است که فرد را برای رویایی یا فرار از یک خط آماده م

 تنفس سریع و همچنین افزایش قدرت ماهیچه های بدن می شود.

 در زمان از دست دادن یکی از اعضا خانواده و یا گذرندان یک روز شلوغ بدن واکنش مشابهی را نشان می دهد.

 

 استرس مزمن/طوالنی:*
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جاد شده و می تواند با عالئم فیزیکی زیادی همراه باشد. به طور در هنگام وجود دوره های طوالنی تنش ای

مثال چنانچه تنش های شغلی هر روزه برای فرد وجود داشته باشد، ابتال به بیماری های جسمی و روانی به 

 وضوح دیده می شود.

 استرس منفی:

عملکرد های روزانه را  عدم رضایت در فرد ایجاد می کند. –بدین ترتیب که باعث اضطراب و نگرانی شده 

مختل می نماید. مهارتهای تطابقی جهت رفع مشکل کارآمد نخواهد بود. مشکالت فیزیکی و روانی متعددی 

 را به همراه خواهد داشت.

مرگ والدین، طالق، بستری شدن در بیمارستان ، بیکاری یا مشکالت خواب از جمله مثال هایی از عوامل 

 استرس زای منفی می باشد.

 ترس مثبت:اس

باعث ایجاد انگیزه در انسان شده ، انرژی زا است. توانایی های فرد را مشخص می کند. احساس هیجان ایجاد 

 کرده و همچنین عملکرد فرد را ارتقا می دهد.

ارتقا شغلی، شروع کار جدید، ازدواج، والد شدن و مهاجرت از جمله نمونه های عوامل استرس زای مثبت می 

 باشد.

تواند از هر موقعیت و یا فکری که شما را نا امید، عصبانی یا مضطرب کند، برآید. هر فرد موقعیت ها  تنش می

را با شرایط خود ارزیابی کرده و از مهارتهای سازگاری و پاسخ مختلفی استفاده می کند. هیچگاه پاسخ و 

 واکنش دو فرد در یک موقعیت یکسان نخواهد بود.

پاسخ های ما منفی باشد، سالمتی و شادکامی ما آسیب می بیند. بنابراین با کاربرد اگر همیشه به طور مداوم 

مدیریت استرس می توان واکنش صحیح در موقعیت داشت. مدیریت استرس بدین معنا نیست که بیاموزیم 

 چگونه از فشارهای زندگی بپرهیزیم بلکه یادگیری پاسخ صحیح و گسترش مهارتهای تطابقی اطالق می شود.

 

 منابع استرس:

 
 

 منبع استرس را می توان نام برد: 0به طور کلی 

محیط: محیط و وضعیت تهای محیطی می تواند شما را در تنش قرار دهد. مثل وضعیت آب و هوا،  -2

 سر و صدا،  آلودگی هوا و ترافیک
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ل استرسورهای اجتماعی: مسئولیت های اجتماعی که به انسان محول می شود، به عنوان یک عام -1

 تنش زا محسوب می شود. وظایف والدی، همسری از جمله تنش های اجتماعی است.

 جسمی: موقعیت هایی که بدن ما تجربه می کند به عنوان تنش های جسمی شناخته می شود. -1

قاعدگی، یائسگی، بیماری، زایمان و وضعیت خواب و تغذیه نامطلوب مثال هایی از تنش های جسمی 

 است.

نسان به درک و تفسیر شرایط می پردازد و وقایع را به صورت تنش زا، سخت، ذهن و فکر: مغز ا -0

 دردناک و یا دلپذیر درک می کند.

 :HIVاسترس و 

از آنجائیکه که تنش های طوالنی مدت می تواند سیستم ایمنی را سرکوب کند، استرس یک موقعیت مهم 

اقات دردناک و همچنین افسردگی می تواند محسوب می شود. استرس های مزمن، اتف  HIVبرای مبتالیان به 

را وخیم تر کند. استرس یک  HIVشود و وضعیت  CD4منجر به افزایس تعداد ویروس و همچنین کاهش 

واقعیت همیشه همراه برای بیماران مبتال به نقص سیستم ایمنی می باشد که به علت بروز بیماری ، مصرف 

وجود می آید. بنابراین آموزش مهارت های مدیریت استرس برای داروها و همچنین پذیرش از سوی جامعه به 

 بیماران مبتال به این بیماری بسیار مهم و اساسی است.

 

 راهکار های مدیریت استری:

 
  در برابر مسائل زندگی حالت مثبتی داشته باشید. به آرامی برخیزید، قدم بزنید، مشورت کنید تا بتوانید

 ش دهید.شخصیت مقاوم به استرس پرور

 .با خدای خود راز و نیاز کنید و به قدرت خدا ایمان داشته باشید 

  .نفس عمیق بکشید و به آرامی هوا را خارج کنید. این کار به طور موقتی آرامش ایجاد می کند 

  با دیگران ارتباط برقرار کنید. عدم ارتباط مناسب با دیگران، ریشه بسیاری از مشکالت و احساسات

 ده است.جریحه دار ش

  دقیقه  12ورزش کنید. یک بدن سالم بهتر می تواند در برابر استرس مقاومت کند. ورزش هوازی به مدت

سبب آزاد شدن مواد شیمیایی در مغز شده که استرس را کاهش می دهد. ورزش های غیر هوازی و 

 کشش نیز آرامش دهنده هستند زیرا سبب نفس عمیق و حالت روحانی می شوند.
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 مه سالمتی متعادل برای خود تنظیم کنید که خواب و تغذیه خوب و کافی را شامل شود.یک برنا 

 .در کنار خانواده خود غذا بخورید 

 .از تغییرات بزرگ در زندگی اجتناب کنید 

  وقتتان را تنظیم کنید و به زندگی خود سامان دهید. بسیاری از تنش های روزمره به علت بی نظمی ها

 می باشند.

  مورد عالقه تان را انجام دهید. موسیقی نگرانی و تنش را کاهش می دهد.کارهایی 

 .فعالیت های اجتماعی داوطلبانه را در صورت امکان انجام دهید 

 .در هنگام نیاز به گریه، با صدای بلند اشک بریزید تا تخلیه شوید 

 .دوست بدارید. به اطرافیتان عشق بورزید 

 می توانید به کمک آن از نگرانی های روزمره خود بکاهید. در  شوخی کردن یکی از روش هایی است که

سخت ترین لحظات بخندید و خود را درگیر مسائل کوچک و بی اهمیت نکنید. اگر با دیدی وسیع به 

 مشکالت خود بنگرید راحتر راه حل را می یابید.

 .کمک بخواهید. کمک خواستن نشانه ضعف نیست 

 د مخدر باعث آرامش شما نخواهد شد.به هیچ عنوان مصرف سیگار و موا 

 راهکار هایی جهت کاهش عصبانیت:

  .نفس عمیق بکشید. روی نفس کشیدن خود تمرکز کنید. اجازه ندهید افکار منفی وارد ذهن شما شود

فقط به افکار خود نگاه کنید. این تمرین ساده ذهن و بدنتان را آسوده می کند. بدین ترتیب از واکنش 

 جلوگیری می نماید.های شدید شما 

  موضوع را روشن کنید. بر اساس سوء تفاهمات ایجاد شده قضاوت کنید، اجازه ندهید نتیجه گیری های

بدون فکر شما، باعث خشم شما شود. در مقابل با سوال کردن از منظور واقعی طرف روبرویتان مطلع 

 شوید. توضیح دهید چطور حرف او باعث ناراحتی شما شده است.

 که همه چیز به شما مربوط نیست. ممکن است احساس کنید که انتقادات یا جمالت کالمی  بفهمید

اطرافیان در مورد شماست.در هر زمان که درگیر این موقعیت شوید که همه مسائل به خودتان می گیرید، 

اصی خاین را به خود یادآور شوید که همه مسائل به شما مرتبط نیست. چنانچه این اتفاق از سمت شخص 

 دریافت کردید، در مورد رابطه تان با آن فرد بیشتر فکر کرده و تصمیم عاقالنه بگیرید.

  در مورد مسائل و مشکالت حرف بزنید. اگر مسئله ای شما را عصبانی می کند در مورد آن با یکی از

 سقوط نزدیکان خود صحبت کنید و اجازه دهید نظر متفاوتی بشنوید چرا که در غیر این صورت دچار

 اعتماد به نفس خواهید شد.
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 آیا چیزی هست که بتواند کمکم کند؟ "از خودتان سوال کنید" 

شاید هیچگاه به جواب مشخصی نرسید، اما با پرسیدن آن می توانید به خودتان قدرت دهید، به جلو 

 حرکت کنید و اعتماد به نفستان را افزایش دهید.

 .اعتماد به نفستان را تقویت کنید 

عتماد به نفستان را تقویت کنید دیگر به اندازه قبل درگیر موضوعات کوچک نشده و اذیت نمی شوید، اگر ا

 همچنین رویکرد سالم تر نسبت به مسائل خواهید داشت.

  یک راه ساده برای شروع باال بردن اعتماد به نفس این است که نسبت به آدم هایی که در زندگیتان هستند

ران کمک کنید، دیگران را تحسین کنید، وقتی دنیا خالف میل آن ها پیش می مهربانتر باشید، به دیگ

 رود امید دهید، وقتی نیاز به شنیده شدن دارند بشنوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مسئولیت پذیری در قبال سالمتی
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 مقدمه

مان مراقبت ت، همین است که ما یاد بگیریم خودمان از خودالمت است. گام اول سالمخودمراقبتی، گام اول س

ت ما منجر میشود، محصول همین خودمراقبتی است؛ المدرصد از مراقبتهایی که به س 32تا  62کنیم. بین 

یماری، مان به بتالی، پیشگیری از ابسالمتمانمان برای حفظ یا ارتقای  یعنی فعالیتهایی که خود یا خانواده

بتی، عملی است که در آن، هر فردی از دانش، خودمراق. درمان بیماریمان یا کاهش عوارض آن انجام میدهیم

ر ت خود مراقبت کند. منظوالم، از س"به طور مستقل"مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده میکند تا 

امل گیری میتواند ش گیری درباره خود و با اتکا به خود است. البته این تصمیم ، تصمیم"به طور مستقل"از 

 .دنیز باش (چه متخصص، چه غیرمتخصص)ی یا غیرتخصصی از دیگران مشورت و کسب کمک تخصص

ت که مردم برای تامین، حفظ و ارتقای سالمت خود انجام میدهند؛ ولی اگر چه خودمراقبتی، فعالیتی اس 

ن مراقبت به فرزندان، خانواده ، دوستان، همسایگان، هم محلیها و همشهریان آنها نیز گسترش مییابد. گاهی ای

فعالیتی است . 1رفتاری است داوطلبانه؛ . 2حال، در تعریف خودمراقبتی، پنج ویژگی زیر، مستتر است به هر

بخشی است از . 0مت خود، خانواده و نزدیکان؛ الحق و مسوولیتی است همگانی برای حفظ س. 1آموخته شده؛

به خودمراقبتی نیستند، نیازمند  که قادربزرگساالنی و . 2  مراقبتهای نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالمندان؛

 .ت اجتماعی یا بهداشتی خواهند بودتی از ارایه دهندگان خدمابهداش دریافت مراقبتهای

 : HIV/AIDSچگونگی انتقال 

 
 

 تماس جنسی

شایع ترین الگوی انتقال این ویروس در جهان، انتقال از طریق تماس جنسی است. احتمال انتقال این عفونت   

سی به عواملی چون تعداد شرکای جنسی، روش تماس جنسی، میزان شیوع عفونت در جامعه و از طریق جن

همچنین همراه شدن با سایر بیماری ها بستگی دارد.  به عنوان مثال تماس جنسی مقعدی بسیار خطرناک 

ود زخم های برابر بیشتر از زن به مرد است. وج 12تر از واژینال است. همچنین انتقال عفونت از مرد به زن 
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مساعد می کند.  سایر عوامل خطر  HIVتناسلی و یا هرگونه التهاب در دستگاه تناسلی، زمینه را برای ابتال به 

را بیشتر می کنند عبارتند از : عدم ختنه، فعالیت جنسی در دوران قاعدگی،  HIVزا که احتمال انتقال 

 خونریزی و آسیب در حین مقاربت.

دو مرحله حاد اولیه و پیشرفته ایدز، باالترین بار ویروسی و به همین دلیل باال ترین  در HIVبیمار مبتال به 

 میزان عفونت زایی را دارد. 

 چند اصل مهم در پیشگیری از انتقال از طریق تماس جنسی عبارت است از : 

 کاهش رفتار های غیر ایمن جنسی 

 استفاده از وسایل حفاظتی مانند کاندوم 

 مقاربتی  درمان عفونت های 

 از طریق استفاده ی مشترک  از وسایل برنده و تزریق   HIV/AIDSانتقال  .2

با مسائل  HIVشایع ترین راه انتقال در ایران محسوب می شود. همراهی توام اعتیاد تزریقی و عفونت   

 خاص و دو جانبه ای همراه است که عبارتند از :

 اعتیاد روانی و جسمانی ناشی از -اختالالت متعدد روحی 

  باال بودن میزان شیوع بیماری های مقاربتی، هپاتیت، سل، عفونت های فرصت طلب و سرطان

 ها

  افزایش خطر انتقالHIV و سایر بیماری های مقاربتی از افراد معتاد به افراد جامعه 

 محدودیت در حمایت جامعه و خانواده 

 محدودیت برنامه های درمانی و توانبخشی مبارزه با اعتیاد 

در معتادان، کاهش آسیب است که به معنی ترک کامل اعتیاد در  HIVیک راهکار بسیار مناسب برای کنترل 

کمک می کند. بدین معنا که با  HIVاین افراد نبوده بلکه با استفاده از متادون به کاهش میزان انتقال عفونت 

رتیب از انتقال این عفونت جلوگیری به متادون درمانی استفاده از مواد روان گردان را کاهش داده و بدین ت

 عمل آید. 

 از مادر به فرزند   HIV/AIDSانتقال 

به شمار می رود.  HIVانتقال از مادر به فرزند )حین بارداری، زایمان و شیر دهی (، از راه های انتقال عفونت 

دهد. همچنین ثابت شده که ماه آخر بارداری رخ می  1تمام موارد انتقال در  %11محققان تخمین زده اند که 

سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی، خطر انتقال را کاهش می دهد. خطر انتقال از مادرانی که دچار عفونت 

حاد و یا ایدز قرار دارند، بیشتر از مادرانی است که در مرحله بدون عالمت هستند. زایمان زودرس و پر عارضه، 

، سن باالی مادر و استعمال دخانیات در طی Aآب، کمبود ویتامین تاخیر در زایمان پس از پارگی کیسه 
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دوران بارداری از جمله عوامل افزایش دهنده انتقال ویروس از مادر به جنین هستند.  اگرچه بارداری در سیر 

 باردار نشوند.   HIVتاثیر سو ندارد، اما بطور کلی توصیه می شود زنان مبتال به  HIVعفونت 

بارداری و پس از  20برای بارداری وجود داشته باشد با تجویز دارویی به نام زایدوودین از هفته  چنانچه تمایل

هفته پیشگیری از انتقال مادر به فرزند امکان پذیر خواهد بود.  توصیه شده است زنان مبتال  6زایمان به مدت 

ن برای پیشگیری از سوء تغذیه تا حد ممکن از شیردهی نوزاد خودداری کنند.  همچنین این مادرا HIVبه 

 باید به مراکز بهداشتی مراجعه و جهت دریافت قرص های مکمل اقدام کنند.

 از طریق خون و فرآورده های آن HIV/AIDS انتقال

ممکن است از طریق دریافت خون کامل، اجزای سلولی خون، پالسما وفاکتور های انعقادی آن  HIVویروس 

و هپاتیت سال هاست که در ایران صورت  HIVخون های اهدایی از نظر عفونت  منتقل شود. غربالگری موثر 

 می گیرد. 

 از طریق پیوند اعضا  HIV/AIDS انتقال

انتقال عفونت از طریق پیوند کبد، قلب، کلیه، پانکراس احتمال بیشتر است اما بافت هایی مانند قرنیه که نسبتا 

از انواع مایعات بدن جدا شده است، اما خون،  HIVد. اگرچه بدون عروق هستند خطر کمتری به همراه دارن

مایع منی و دیگر ترشحات تناسلی به عنوان منابع اصلی عفونت تلقی شده اند. خطر انتقال عفونت از طریق 

بزاق بسیار پایین است و علت آن ناشی از غلظت پایین ویروس و یا وجود آنزیم غیر فعال کننده موجود در 

 د.بزاق می باش

  HIV/AIDSسیر طبیعی عفونت 

  HIVعفونت حاد اولیه  .2

 بدون عالمت HIVعفونت  .1

 عالمت دار                                                 HIVعفونت  .1

 نقص ایمنی پیشرفته همراه با بیماری های فرصت طلب .0

ال طول می کشد، در حالیکه س 2در برخی از افراد سیر بیماری از مرحله آلودگی تا پیدایش ایدز کمتر از 

در برخی دیگر، طی سالیان دراز بدون دارو، عالمتی بروز نمی کند و شواهدی از کاهش قوای ایمنی را 

و بار ویروسی، بهترین  نشانگر ها به منظور پیش آگهی   4CDنشان نمی دهد. شمارش لنفوسیت های 

ی ترکیبی تغییرات فاحشی در سیر بیماری سیر بیماری هستند. امروزه  استفاده از داروهای ضد ویروس

ایجاد کرده و پیش آگهی بیماری را بهبود بخشیده است. از جمله آثار این نوع درمان ها می توان به کاهش 

 میزان بروز عفونت های فرصت طلب و باز سازی قوای ایمنی بدن را می توان ذکر کرد.
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  HIV/AIDSمراحل بالینی عفونت 

 

  HIVعفونت حاد اولیه 

اولیه ، دچار  عفونتته بعد از فه 6تا  1 عرض در HIV ناشی از تونعفبه مبتالیان درصد  72تا 22حدود 

 .و بروز آن در سیر بعدی بیماری تاثیر دارد تی برخوردار اسفسندرم حادی می شوند که از شدت های مختل

کیلوگرم، سر درد،  2زن بیش از شایع ترین عالئم در این مرحله عبارتند از : تب، خستگی، ضعف، کاهش و

هفته طول می کشد و خود به خود بهبود می یابد. البته  1-2اسهال، برفک دهان، تهوع و استفراغ. این دوره 

 احساس ضعف و خستگی ممکن است ماه ها به طول انجامد. با تشکیل آنتی بادی علیه ویروس، 

هفته به  21-6تعدیل می شود و در مدت  4CDفتن غلظت ویروس ها در خون کاهش می یابد و روند از بین ر

  4CDسطح ثابتی می رسد.  در این مرحله درمان چند دارویی، موجب کاهش بار ویروسی و افزایش تعداد 

 علیه ویروس می شود.

 بدون عالمت  HIVعفونت 

ابد. در سال ادامه می ی 22-3ظرف   4CDبدون درمان، تکثیر دائمی ویروس و کاهش تدریجی سلول های 

 13طول این دوران فرد از نظر بالینی ممکن است بدون عالمت باشد. امکان بروز تب های خفیف کمتر از 

 درجه، تعریق شبانه و اسهال های متناوب وجود دارد.

 عالمت دار HIVعفونت 

فونت ی عدر این مرحله سیستم ایمنی ضعیف شده و بیماری هایی بروز می کند. بیماری هایی را که در زمینه 

HIV : روی می دهند، می توان به دو گروه تقسیم کرد 

  بیماری هایی که مستقیما و به دلیل وجود ویروس ایجاد شده اند مثل کم خونی، عفونت های

 ریوی

  بیماری هایی که به دنبال نقص ایمنی توسط سایر عوامل بیماری زا ایجاد شده اند مانند عفونت

 ها و تومور های فرصت طلب

 ایمنی پیشرفته همراه با بیماری های فرصت طلب )ایدز(نقص 

 به مجموعه عالئم بالینی که در اثر نقص سیستم ایمنی و عفونت های مزمن ایجاد می شود.
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 عفونت های فرصت طلب

عفونت های فرصت طلب، شامل عفونت ت. طلب اس تفرصعفونت های  به المشکل اساسی در بیماری ایدز ابت

ریب سیستم ایمنی فرد، در مراحل پیشرفته بیماری دیده می شود. منظور از فرصت طلب هایی است که با تخ

این است که عوامل بیماری زا از فرصت به دست آمده ناشی از ضعف بیش از حد بدن استفاده کرده و باعث 

 تند.سدرصورتی که در یک فرد با ایمنی طبیعی، این عوامل خطرناک نی .بروز بیماری های کشنده می شوند

اغلب  . تو بار ویروسی اس CD4 های  توسیفطلب ، شمارش تعداد لن تهای فرصعفونت ابزار اصلی در پایش 

برسد. به همین دلیل در حال  122به کمتر از  CD4 این عفونت ها زمانی ایجاد می شوند که تعداد سلولهای

. در ر تحت درمان قرار می گیردبیما 122به کمتر از  CD4 حاضر مدتها قبل از رسیدن تعداد سلول های

ال به این بیماری ها ات ابتبل از تائید و اثقبدر بسیاری موارد درمان  صورت بروز عفونت های فرصت طلب

شروع می شود، بدین معنا که پزشک مربوطه قبل از اعالم نتایج تست های آزمایشگاهی بر اساس عالئم بالینی 

 بیمار، درمان را آغاز می کند. 

 های فرصت طلب شایع  عفونت

 برفک دهان

 عفونت های ریوی

 سل

 زونا

 عالئم شایع در ابتال به عفونت های فرصت طلب

 اسهال طوالنی *

 کاهش وزن شدید *

 بی اشتهایی شدید *

 زخم های دهانی، بلع دردناک*

 تب های طوالنی *

 ی(اختالل دید )تاری دید ناگهان*

 سردرد های طوالنی و مداوم*

 هفته، خلط ریوی، تنگی نفس 1سی، سرفه های طوالنی بیش از مشکالت تنف *

 تغییرات سیکل ماهیانه در زنان *

عالئم زیر را هرگز فراموش نکنید و در صورت بروز این عالئم به پزشک خود اطالع دهید: 

 هفته( با یا بدون خلط1سرفه های طوالنی )خصوصا بیش از  *

 تب طوالنی *
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 رگه های خونی در خلط *

 اهش وزنک*

 تعریق شبانه *

 بخاطر بسپارید که خطر بروز سل در شرایطی نظیر سوء تغذیه و زندگی در محیط شلوغ بدون تهویه ی

مناسب و نور کافی آفتاب بیشتر است و زندان ها از جمله مکان هایی هستند که خطر بروز سل به مراتب 

 .بیشتر می شود

ماری و ابتال به انواع عفونت ها باید در زمان الزم اقدام مناسب پس دانستید که برای جلوگیری از پیشرفت بی

 .انجام شود که همان درمان با داروهای ضد ایدز است

HIV  و سل 

 ویروس سل می باشد. HIV عفونتهای فرصت طلب در افراد مبتال به یکی از مهمترین و تهدیدکننده ترین

HIV میدهد که به نوبه خود باعث افزایش انتقال سل به اعضای  تعداد بیماران مبتال به سل را به شدت افزایش

 11سل را عامل مرگ  سازمان جهانی بهداشت. خانواده، افراد جامعه و کارکنان مراقبت بهداشتی می شود

برآورد کرده است. عفونت سل در صورتی که فرد مستعد، ذرات حاوی ارگانیسم  HIV افراد مبتال به%

ضمن سرفه، عطسه، فریاد زدن و یا آواز خواندن افراد مبتال به بیماری سل را  یسمایکوباکتریوم توبرکولوز

تکثیر باسیل سل  بدن  هفته بعد از عفونت، پاسخ ایمنی 1-21ریوی استنشاق کند، رخ می دهد. معموالً طی 

آن  زایش تعدادو سیستم ایمنی تنها مانع  اف می ماند با قی را محدود می سازد. با این حال باسیل سالها زنده

. افراد مبتال به عفونت نهفته سل بدون اتالق می گردد ، وضعیتی که به آن عفونت نهفته سلها می شود 

 و آلوده کننده نیستند.  بوده عالمت

 HIV  پیشرفت عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوز به سمت سل فعال را چه در افرادی که به تازگی مبتال به

مهمترین  HIV ، تسریع می کند. بدون تردید هستند افراد مبتال به عفونت های نهفتهعفونت شده اند و چه در 

 برای افراد مبتال به عفونت هم زمان. استسل عامل خطر ساز شناخته شده برای فعال شدن عفونت نهفته 

HIV درصد در سال می رسد 22-3و مایکوباکتریوم توبرکولوز ، خطر ایجاد سل فعال به . 

و پس از آن در ویزیت های بعدی، از نظر ابتال ویروس  مبتال به اچ آی وی، باید در زمان تشخیصهمه افراد 

به سل فعال ارزیابی شوند. برای این کار باید از شرح حال و معاینه بالینی شروع کرد و در صورت ظن بالینی 

 .استفاده نمود سل ر باسیلشامل کشت خلط از نظبیشتر از رادیوگرافی قفسه سینه و همچنین بررسی 

که دچار سل شده اند، اولویت درمانی با سل است .اگرچه توجه به این نکته نیز ضروری  HIV در مبتالیان به

ویروسی می تواند در بهبود کیفیت زندگی بیمار و کاهش مرگ و میر بسیار  است که شروع به موقع درمان ضد

 .موثر باشد



 

01 

 

، به طور کلی ممکن است در یکی از وضعیت های  می گیرند ل قرارکه تحت درمان س HIV بیماران مبتال به

  :زیر قرار داشته باشند

ویروسی بوده اند: در این گروه باید ضمن ادامه  افرادی که قبل از تشخیص سل تحت درمان ضد .2

 .برایشان درمان ضدسل را به محض تشخیص سل شروع کرد ضد ویروسی، درمان

ویروسی نبوده اند: به طور معمول و در حال  حت درمان ضدفرادی که قبل از تشخیص سل تا .1

،در اسرع وقت  CD0  حاضر درمان ضد ویروسی در مبتالیان به سل بدون در نظر گرفتن تعداد

 شروع می شود. 

 

 آنچه بیماران باید بدانند 

 
 خود  ل را در بدندر مورد افراد مبتال به عفونت نهفته سل، بیماران باید بدانند که با این که میکروب س

 HIV آن را به دیگران منتقل نمی کنند. ولی از آنجا که مبتال به عفونت ،دارند ولی به دلیل نهفته بودن

 هستند میکروب سل با احتمال بیشتری در آینده ممکن است باعث بیماری آنها شود. 

تمال ایجاد بیماری داروهایی که برای بیماران شروع می شود به کشتن میکروب سل کمک می کند و اح

 بیماران مبتال به سل فعال باید اطالع داشته باشند که همه  . فعال را بسیار کاهش می دهند

 

آلوده کنند. همه افراد دارای مواجهه نزدیک  ،خلط مثبت می توانند دیگران را به سلکشت بیماران دارای 

 ل غربالگری شوند و در صورت نداشتن بیماریبا این بیماران به ویژه کودکان باید در اولین فرصت از نظر س

 د. فعال سل، با توجه به دستورالعمل کشوری دارو دریافت کنن

  ،بیماران باید توجه داشته باشند که اگر عوارض جانبی نامطلوبی مانند راش یا خارش یا حالت تهوع

ه و یا تغییر رنگ ادرار ب استفراغ، بی اشتهایی یا درد شکمی داشته باشند و یا متوجه پررنگ شدن ادرار

رنگ نوشابه ویا زرد شدن چشم ها و پوست شوند باید بال فاصله با ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی 

 .تماس بگیرن
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  باعث گزگز یا بیحسی در دستها و پاها  هی داروی ایزونیازید که یکی از داروهای ضد سل می باشد،گا

عوارض می شود. اما در صورت وقوع این عوارض باید مراقبان مانع از این  6Bویتامین  میشود. مصرف

 .بهداشتی مطلع شوند

  تمال سمیت کبدی داروهای ضد سل به هنگام مصرف توام الکل توضیح حبه بیماران در مورد افزایش ا

 .داننیا به حداقل برسکرده قطع  را  بنابراین بیماران باید مصرف الکل .داده شود

 اتیتبیماران مبتال به هپ C  گرم در روز  2/1، بیماری کبدی و یا الکلی های مزمن نباید بیشتر از

استامینوفن مصرف کنند. در این بیماران انجام آزمایش های منظم خونی باعث اطمینان از کار کرد مناسب 

 ..بنابراین مهم است که به موقع جهت پیگیری مراجعه نمایند .کبدی می شود

  داروها، ویتامین ها و مکمل های دارویی خود یا خود این داروها را با هر ویزیت بیماران باید فهرست همه

 .به درمانگاه بیاورند تا مراقبان بهداشتی آنها را بررسی کنند و از نداشتن تداخل های دارویی مطمئن شوند

 ی تماس باعث تغییر رنگ عرق ، اشک ، ادرار ولنزهای که یکی دیگر از داروهای ضد سل است، ریفامپین

 پالستیکی به رنگ نارنجی می شود و اهمیتی ندارد

  ریفامپین قرص های پیشگیری از بارداری را بی تأثیر می سازد. 

 درمان با داروهای ضد ویروسی 

بل شناسایی قارا به پایین تر از حد  HIV ق می شود که سطحتالدرمان موثر و کامل رتروویروسی به درمانی ا

 را دگیزن فیتبه سوی ایدز را به تعویق می اندازد و کی بیماری تطور مشخص پیشرف برساند . این درمان به

 درصد کاهش می یابد 22بیماریزایی آن تا  ویروس و . با درمان ضد رتروویروسی بارکندتا حدودی بهتر می 

 :ارتند ازعببطور کلی اهداف اولیه درمان ضد رتروویروسی  .

 ویروسی  کاهش بار 

  ایمنی ودی سیستم ببه 

  زندگی  فیتود کیببه 

  ناشی از ایدزمرگ و میر کاهش  

را سرکوب کرد، و مانع از پیشرفت آن به ایدز شد. حتی در بعضی  HIVرتروویروسی می توان با درمان ضد

رتروویروسی درمان ضد .توان با استفاده از داروی ضد رترویروسی سیستم ایمنی بدن را قوت بخشیدموارد می 

 . کندافراد مبتال به ایدز را زیاد می قطعا عمر 

سلول بر میلی متر مکعب  222کمتر از بیمار 0CD اگرمقداراست.   0CDمعیار شروع درمان دارویی شمارش 

دستورالعملی برای  1221سازمان جهانی بهداشت در سال  .باشد، توصیه می شود برای شروع درمان اقدام کند
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 CD0 باید درمان ضد رتروویروسی فورا و بدون در نظر گرفتن تعداد که حاد اعالم کرد بدین ترتیب شرایط 

برای زنان باردار و یا شیرده، افراد مبتال به بیماری سل فعال، افراد مبتال به بیماری شدید و مزمن هپاتیت و یا 

 .شروع شود سال 2کودکان زیر 

 HIVارزیابی های آزمایشگاهی در مبتالیان به 

ز پیش احاملگی در خانم ها در سنین باروری  تتسو همچنین  آزمایشات تشخیصی  ل از شروع درمانقب -2

 شروع داروهای ضد ویروسی ضرورت دارد.

انجام آزمایشات کبدی، کلیوی، خون کامل و چربی  در آخر ماه های اول، دوم، سوم پس از شروع درمان  -1

 ماه ضرورت دارد. 6های دارویی و پس از آن هر 

 شات کبدی و کلیوی و خون کامل انجام می شود.آزمایآخر هر سال  -1

 

 0شمارش سلول هایCD   ماه تکرار شود به جز در موارد شکست درمان و صالحدید پزشک  6باید هر

 مربوطه که زودتر صورت می گیرد.

  لزوم پایبندی به درمان :

ز هم بعضی ها به ایدز مبتال جلوگیری کند اما هنو HIVرترویروسی می تواند از پیشرفت با این که داروی ضد 

 :می شوند. این موضوع چهار دلیل دارد

که اوایل کشف این بیماری به آن مبتال شدند، یعنی قبل از این که درمان ترکیبی وجود داشته افرادی  .2

 .های درمان آن ها محدودتر شدباشد، بعدها دچار مقاومت دارویی شدند و در پی آن از روش

ندادند و تنها زمانی فهمیدند مبتال هستند که به سرطان های مربوط  HIVمایش هیچ وقت آزافرادی که  .1

کند زیرا آن ها در این مرحله به درمان  به ایدز نیز مبتال شدند. خطر مرگ این افراد را بیشتر تهدید می

 .دهندپاسخ نمی 

توانند جانبی آن را نمی دهند و یا اثرات بعضی ها هم که تحت درمان هستند درمان را کامل ادامه نمی  .1

 ، پس پایبند به درمان نیستند.تحمل کنند

در بدن را در سطح پایینی نگه می دارند به این صورت که سیستم  HIVداروهای ضد رتروویروسی میزان 

سازند. شروع درمان ضد رتروویروسی علیه عفونت اچ آی  ایمنی را به طور موثری قادر به ترمیم و فعالیت می

هایی است که باید روزانه دریافت شوند تا افراد آلوده بهتر زندگی کنند. از آن جایی که خطر ل دارووی شام

 باشد. مهم می HIVافزایش مقاومت دارویی وجود دارد پیوسته بودن درمان 

داروهای ضد ویروسی باید دقیقا مطابق دستور مصرف شوند. انواع این داروها محدود است و در صورت مصرف 

درست، ویروس به سرعت به داروها مقاوم می شود. این به معنی تعداد کمتر گزینه های دارویی و تاثیر کمتر نا
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درمان در آینده است. همچنین می تواند به معنی این باشد که بیماران می توانند ویروس مقاوم را به شریک 

د بدانند که مصرف این داروها مانع انتقال جنسی و یا در صورت بارداری به نوزادان خود منتقل کنند. افراد بای

بیماری به دیگران نمی شود.  بنابر این بر استفاده از وسایل حفاظتی نظیر کاندوم در فعالیت جنسی و عدم 

استفاده از سوزن مشترک تاکید می شود. بیماران مبتال به ویروس نقص سیستم ایمنی باید بدانند که اگر 

رو ها مقاوم شود و آن ها ویروس را به فرد دیگری منتقل کنند ممکن است ویروس آن ها به بعضی از دا

داروهای ضد ویروسی در آن فرد موثر نباشد.  باید در نظر داشت که قطع این داروها زیر نظر پزشک باشد چرا 

اه ش مکه وقفه های کوتاه موجب مقاومت دارویی می شود. بنابر این پایبندی به درمان به ویژه در چهار تا ش

 اول شروع درمان سرنوشت ساز است. 

عوامل متعددی در پایبندی به درمان دخیل هستند که از مهم ترین آن ها واکنش های جانبی نا مطلوب به 

عوارض جانبی زمانی رخ می دهد که دارو تاثیری غیر از تاثیر مورد نظر بر بدن می گذارد. بسیاری داروها است. 

عوارض جانبی شناخته شده ای دارند، اما این بدان معنی نیست که هر کس که  از داروهای ضد رتروویروسی

از این داروها را مصرف می کند دچار عوارض جانبی می شود. بعضی افراد فقط دچار عوارض جانبی خفیف 

 می شوند و به راحتی با آن ها کنار می آیند. اما برای برخی دیگر عوارض جانبی آن قدر شدید است که باید

  .از داروهای جایگزین استفاده کنند

بیماران باید به محض بروز هر گونه واکنش به ارائه دهنده مراقبت خود که پزشک و مراکز بهداشتی هستند 

مراجعه کند. برخی از عوارض دارویی بسیار شدید بوده که در بعضی موارد منجر به قطع دارو می شود مثل 

 وارض شایع مانند سردرد،عی داروها برخی بوارض جانعدر میان تی. اما کم خونی بسیار شدید یا مشکالت پوس

برای مصرف داروها مانعی درمان ضد ویروسی  ته اولفراغ و نیز واکنش های حساسیتی در چند هفتهوع ، است

  .نیستند
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 ارتباط بین فردی

 
 

 مقدمه

به این ز نیاست، بلکه موجودات دیگری  درطول تاریخ فقط بشر نبوده است که زندگی اجتماعی را پیشه کرده

شیوه زندگی کرده و می کنند . یکی از شباهت های زندگی اجتماعی انسان ها و دیگر موجودات، ارتباطات 

آنها با یکدیگر است. ولی واقعیت این است که ارتباط های بین فردی ما انسان ها به حدی اهمیت دارد که 

 .نسبت به دیگر موجودات را رقم می زندوجه عمده تمایز زندگی جمعی انسان 

ما در عصری زندگی می کنیم که عصر ارتباطات نام گذاری شده است. اگر افراد از مهارت های ارتباطی مناسب 

برخوردار نباشند، در بسیاری از جنبه های زندگی آسیب پذیر خواهند بود. چگونگی ارتباط ما با افرادی که با 

ست شان داریم و همواره در تعامل مستمر و مداوم با آنها به سر می بریم، بخش آنها زندگی می کنیم و دو

افرادی که از مهارت های ارتباطی ضعیف تری برخورد  مهمی از توانایی روابط بین فردی ما را تشکیل می دهد.

 دارند، کمتر مورد پذیرش اطرافیان خود قرار می گیرند.

 

نه قادر خواهند بود که احساسات و عواطف خود را به اعضای خانواده، افراد از طریق برقراری ارتباط صمیما

دوستان و نزدیکان خود ابراز نموده و به تقویت ارتباط عاطفی خود با آنها کمک نمایند. در این صورت است 

که در مسائل و مشکالت پیش آمده، هیچگاه احساس تنهایی و عجز نکرده بلکه با کمک و یاری خواستن به 

از دیگران موفق خواهند شد که با مسائل و مشکالت پیش آمده ، به بهترین نحو ممکن برخورد نموده و  موقع

  راه حل های جدیدی را کشف نمایند.

ضروری  HIVیاد گرفتن مهارت ارتباطی و توانایی برقراری ارتباط موثر برای تمامی افراد از جمله مبتالیان به 

ی ارتباط صحیح در جامعه حضور پیدا کنند، دوست پیدا کرده، به کار و است. این افراد باید ضمن برقرار
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فعالیت اجتماعی بپردازند. اگرچه که پذیرش این افراد از سوی جامعه سخت تر است، اما دانستن مهارت 

باید تالش کنند که با همه تبعیض های  HIVارتباطی به بهتر شدن این امر کمک می کند. مبتالیان به 

یگاه خود را در اجتماع مشخص و ثبت کنند. بدین ترتیب می توانند حمایت های اجتماعی، خدمات موجود، جا

 بهداشتی و درمانی را با کیفیت باال و به راحتی دریافت کنند.

 ویژگی های ارتباط خوب

  فرد احساسات خود را به خوبی و آشکارا ابراز کند و به طرف مقابل هم امکان ابراز احساسات بدهد. 

 رز فکر و احساسات خود را با طرف مقابل در میان بگذارد و سعی کند که احساس و اندیشه طرف مقابل ط

 .خود را درک کند، یعنی طرز تفکر و احساسات هر دو طرف مهم و ارزشمند است

کند و به سخنان طرف ارتباط بد ارتباطی است که شخص از طرح احساسات خود به طور آزادانه خودداری می

 .دهدل گوش نمیمقاب

 عوامل تأثیر گذار در روابط بین فردی 

 دوست یابی

داشتن دوست خوب در تمام مراحل زندگی، بخصوص در دوران کودکی و نوجوانی بنا به دالیل زیر بسیار 

 ضروری است:

 الف: موجب افزایش احساس اعتماد به نفس و اطمینان به خود، می گردد.

را با معنی و هدفدار بدانیم و در نتیجه از احساس پوچی و نومیدی رهایی ب: موجب می شود که زندگانی خود 

 یابیم.

پ: موجب می شود که از احساس تنهایی و انزوای اجتماعی که منشاء پیدایش بسیاری از بیماری های جسمانی 

 و روانی است رهایی یابیم و به زندگی خود طراوت و شادابی بخشیم.

 مناسبپایان دادن به دوستی های نا

قطع رابطه کردن یکی از کارهای بسیار دشوار و دردناک می باشد. ولی نه هر قطع رابطه ای، زیرا رابطه ای که 

فرد در آن مورد بی احترامی یا سوء استفاده قرار می گیرد و جز ناراحتی و دردسر چیزی عاید وی نمی گردد، 

 بهتر است هر چه زودتر پایان پذیرد.

زیرا ممکن است طرف مقابل از این تصمیم ناراحت، خشمگین و یا شوکه شود. به وی زمان  باید آماده باشیم،

بدهیم تا هر آنچه که می خواهد را بگوید. در هنگام قطع رابطه هیچ گاه تهدید نکنیم و از تهدید طرف مقابل 

 نیز نهراسیم.

س می کنیم باید به این رابطه پایان باید بدانیم که ما وارد رابطه ای شده بودیم و به هر دلیل اکنون احسا

دهیم. مهم است که غم و اندوه خود را در یک مکان خلوت و خصوصی تخلیه و ابراز کنیم و بپذیریم که همه 
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چیز پایان یافته است. مدت زمانی که نیاز داریم تا به آرامش برسیم، بستگی به عواملی همچون: گذشت زمان، 

 داشت. در این زمان فردی را بیابیم که پشتیبان و تکیه گاه ما باشد. میزان شدت و انتظارات ما خواهد

 مهارتهای حل تعارض

این توانایی ها به ما امکان می دهد که با اغتشاش هیجانی همراه با تعارض به گونه ای مواجه شویم که وقتی 

 بحث باال می گیرد به روابط دوستانه وصمیمی ما صدمه نزند.

 مهارت نه گفتن

ت استفاده کند. کسانی که از قدر "نه "ی است که فرد بتواند در مقابل درخواست نابجای دیگران از کلمه مهارت

نه گفتن عاجز باشند همواره در روابط درون فردی و بین فردی خود با دیگران با مشکل روبه رو شده و از 

 .ارتباط خود احساس امنیت و خرسندی نمی کنند

 کار گروهی

ار گروهی تقویت همکاری، همفکری، همدلی و هماهنگی بیشتر بین اعضای گروه می باشد. از ویژگی های ک

 این امر تقویت روابط بین فردی اعضای گروه را بیش از پیش فراهم می کند.

 اهمیت دادن 

ی فرد مقابل توجه نشان دهیم. زمانی روابط بین فردی تقویت هایعنی بتوانیم به احساسات، نیازها و خواسته

 ی شود که با توجه به توان و ظرفیت خود، در مقابل عملکردهای دیگران رفتار مناسبی داشته باشیم.م

 احترام گذاشتن 

یعنی پذیرفتن و گرامی داشتن بی قید و شرط دیگران. با دیگران به گونه ای رفتار کنیم که احساس کنند 

گذاشتن، رعایت قواعد و مقررات موقعیتی است برایشان ارزش و احترام قائل هستیم. یکی از نشانه های احترام 

 که در آن قرار می گیریم.

 نکات ضروری در هنگام برقراری ارتباط سالم

 سعی کنیم در ارتباط، شروع کننده خوبی باشیم مثل سالم و احوال پرسی گرم و فشردن دست فرد مقابل. -2

 هنگام صحبت کردن، سخنان یکدیگر را قطع نکنیم. -1

 ویت ارتباط، از پراکنده گویی و مقدمه چینی زیاد پرهیز کنیم.برای تق -1

با سوال کردن ) نه به حالت باز جویی (، بازخورد دادن، بازگو کردن آنچه گفته و آنچه احساس می کند و  -0

طرف مقابل، نشان دهیم که به او توجه داشته و صحبت هایش برای ما اهمیت خالصه کردن صحبت های

 دارد.
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م صحبت کردن، مطالب خود را واضح بیان کنیم و مطمئن شویم که شنونده فرصت سوال کردن یا هنگا -2

 او را در نظر بگیریم.اظهار نظر کردن را دارد. سعی کنیم خود را جای شنونده قرار دهیم و احساسات

ن نیم که با آهنگام حضور در مکان های جدید ابتدا به دنبال آشنایان باشیم، سپس افرادی را جستجو ک -6

 ها راحت تر می توان ارتباط برقرار کرد.

در ارتباط بین فردی عالوه برکالم، از روش های غیر کالمی مانند )گوش دادن، نگاه کردن، استفاده از  -7

 ژست ها و چهره ها، ایماء و اشاره و...( به خوبی استفاده کنیم.

استفاده کنیم، مانند )خوشحالم با شما  ب و به جابرای ادامه یک ارتباط خوب از تمجید و تحسین مناس -3

 من هم با نظر شما موافقم و...(.–آفرین -خیلی خوب گفتید -هم صحبت شدم

و بگ -هنوز بچه هستی -ازتحقیر، سرزنش و توهین دیگران خودداری کنیم. مانند ) تو اصالً نمی فهمی -1

 بزرگترت حرف بزنه و...(.

ا و رفتارهای پرخاشگرانه دیگران، از تالش برای اثبات غلط بودن اتهام های آنها در مقابله با توهین ه -22

خودداری کنیم )دفاع نکنیم( و تنها از بی توجهی انتخابی استفاده نمائیم. یعنی لبخند نزنیم، تماس چشمی 

 برقرار نکنیم و به کار خودمان ادامه دهیم.

ده، پرهیز کنیم. مانند )اگر این کار را نمی کردی، این طور هنگام صحبت، از قضاوت در مورد رفتار گوین -22

ئله بهتر است مس" خب، تقصیر خودت بوده و...( به جای استفاده از این عبارت می توانیم بگوییم: -نمی شد

 ."را یک بار دیگر مرور کنیم

ی، فرهنگی، اجتماعی افرادی را که در برقراری و ایجاد ارتباط ضعیف هستنند به کارهای گروهی )ورزش -21

 و...( راهنمایی کنیم.

با شرکت در مکان های اجتماعی )جشن ها و سخنرانی ها و مراسم مختلف در مساجد، مدارس و مکان  -21

 های عمومی( در تقویت ارتباط خود با دیگران تالش کنیم.

 تمالی پیشگیری کنیم.با آگاهی از حقوق خود و دیگران در روابط بین فردی، از سوء استفاده های اح -20

شوخی، طنز به جا و )توانمندی ها و مهارتهای ارتباطی خود را شناخته و در عمل به کار بگیریم. مانند -22

.)... 

شنونده خوبی برای دیگران باشیم و آن ها را تشویق کنیم تا راجع به خودشان صحبت کنند. مانند: )نظر  -26

 است را بگو و...(.احس -شما چه فکر می کنید؟ -شما چیست؟
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 : HIVارتباط بین فردی در مبتالیان به 

 
 .از برقراری ارتباط هراس نداشته باشید 

  بدانید که بیماری شما بر توانایی ها و استعداد شما تاثیری نداشته، پس در اجتماع حضور فعال داشته

 باشید.

 عاراف نیست بلکه واقعیت از بیماری حرف زدن درباره بیماری خود احساس شرم نکنید، این یک ت

 زندگی شما است.

 .ایمان داشته باشید که داشتن بیماری شما مانعی برای رسیدن به اهداف شما نخواهد بود 

  باور داشته باشید که اگر چه افرادی دانش و آگاهی کافی در ارتباط با بیماری شما ندارند، اما در مقابل

 رای ارتباط با شما تمایل دارند.افراد دیگر پذیرای دوستی شما بوده و به برق

  در صورت برخوردهای نادرست اطرافیان مبنا بر عدم آگاهی کافی آن ها گذاشته و دوستانه درباره

 بیماری خود، نحوه ابتال و راه های عدم انتقال آن توضیح دهید.

 م خود)درمانبا ارائه دهندگان بهداشتی خود ارتباط مستمر داشته باشید و خود را از دریافت حق مسل 

 ( دریغ نکنید.

 

 

 

 HIVارتباط جنسی در مبتالیان به 
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تماس جنسی مهمترین راه انتقال این ویروس است، بنابراین هم به منظور در پیش گفته شد همانطور که 

افراد مبتال و سالم الزم است روابط در  ،پیشگیری و هم به منظورافزایش سالمت و پیشگیری از خطرات دیگر

  .افظت شده ای داشته باشندجنسی مح

بی شک ابتال به این ویروس تاثیر معنی داری بر کیفیت زندگی، بهزیستی و زندگی جنسی و زناشویی افراد  

می گذارد؛ استفاده از برخی داروهایی که افراد مبتال استفاده می کنند چه برای درمان ایدز و چه برای درمان 

ی می تواند کارکردهای جنسی آنان را تحت تاثیر قراردهد. در بیماران مشکالت روانشناختی بعدی نظیر افسردگ

کاهش محسوس سطح تستسترون می گردد که این مساله باعث بروز مشکالت جنسی در  HIV  مرد مبتال به

نیز به دلیل تغییرات هورمونی پروژسترون و استروژن و  HIV آن ها می گردد. در مورد زنان مبتال به ویروس

. اردد ن ها در اثر ابتال به بیماری این احتمال که زنان یائسگی را زودتر تجربه کنند نیز وجودآح کاهش سط

عمده مشکالت جنسی در زنان نیز خشکی واژن و درد حین مقاربت می باشد که می تواند هم به دلیل فقدان 

 .باشد میل و برانگیختگی جنسی باشد و هم به دلیل تغییرات هورمونی مذکور

این مساله بویژه در   را کاهش دهد؛ HIV درصد موارد خطر انتقال 12فاده از کاندوم می تواند در بیش از است

 .مورد زوجینی که یکی از آن ها مبتالست، بسیار موثر بوده و احتمال ابتالی زوج دوم را بسیار کاهش می دهد

از سالم بودن آن اطمینان حاصل کرد. برخی استفاده از کاندوم باید همیشگی بوده و الزم است قبل از استفاده 

مطالعات نشان داده است که استفاده از کاندوم های زنانه نیز می تواند تا حدودی در کاهش خطر ابتال و انتقال 

  موفقیت آمیز باشد.

 هافراد مبتال به ویروس در روابط جنسی خود باید از داشتن رابطه جنسی دهانی پرهیز داشته باشند، هرچند ک

اق دهان وجود داشته باشد، اما چنین رابطه ای ممکن است زمیزان بسیار کمی از ویروس ممکن است در ب

 موجب زخم در 

 

ه نکت. ناحیه تناسلی و یا لثه و دهان شده و ویروس به راحتی از طریق خون و زخم به فرد دوم منتقل گردد

باید وسایل شخصی و منحصر به  ،آرایشگاه رفتن مهم دیگر این است که افراد مبتال برای انجام اموری نظیر

به دلیل احتمال آلوده شدن در اثر  …فرد داشته باشند زیرا استفاده از وسایل عمومی نظیر قیچی و شانه و 

وجود هرگونه زخم یا بریدگی یا ترشحات عفونی خاص ممکن است خطر ابتال را افزایش دهد. بالطبع این 

نیز وجود دارد و الزم است زوجین به دلیل زندگی مشترک و تالش برای حفظ و مسائل در ارتباط با زوجین 

 .ادامه آن عالوه بر رعایت نکات فوق مسائل دیگری را نیز مدنظر داشته باشند
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می باشد به دلیل اینکه زندگی مشترکی با هم دارند باید  HIV ن ها مبتال به ویروسآزوجینی که یکی از 

خود رعایت کنند: نکته اول این است که حتما زوج مبتال به دنبال درمان باشند، نکات مهمی را در زندگی 

هرچند هنوز هیچ داروی قطعی در این زمینه وجود ندارد اما داروها و درمان هایی در سطح جهانی وجود دارند 

حیح از ل صد وضعیت فرد موثر باشند. زوجین باید به طور مکرر و البته به شکوکه ممکن است تاحدی در بهب

باید از پرداخت به رفتارهای پرخطر جنسی بپرهیزند؛ آن ها کاندوم در هر نوع رابطه جنسی خود استفاده کنند. 

داشتن رابطه جنسی دهانی هرچند کم خطر است اما به دلیل وجود زخم و ترشحات مهبلی یا ترشح مایع 

ر است و امکان ابتال را بیشتر می کند منی ممکن است خطرناک باشد، داشتن رابطه جنسی مقعدی نیز پرخط

بویژه اینکه این نوع رابطه ممکن است باعث بروز بیماری های دیگر در زن گردد، اکیدا حتی با کاندوم نیز 

 توصیه نمی گردد.

زوجین باید به یاد داشته باشند که ویروس می تواند از طریق ترشحات پیش از آمیزش هم در زن و هم  

میزش و بعد از آن و ترشح مایع منی منتقل می گردد، پس الزم است در روابط آبلی حین درمرد، ترشحات مه

جنسی مراحل پیش نوازش و پس نوازش و یا روابط احتمالی دهانی با احتیاط زیادی صورت پذیرد و یا اصوال 

ی ه است زوجینانجام نگردد. با پیشرفت هایی که در زمینه درمان و مراقبت در مورد این بیماری صورت گرفت

که چنین شرایطی دارند نیز می توانند تحت شرایط و مراقبت های خاص بارداری را تجربه می کنند. استفاده 

خطر سرایت ویروس به نوزاد را کاهش می دهد با این حال همیشه نظر پزشک و متخصص  HIV از داروهای

زمایش های تخصصی صورت گیرد و با نظارت می تواند بهترین رهنمود در این زمینه باشد، ابتدا الزم است آ

 و مشورت پزشک باشد.

 HIVانگ و تبعیض نسبت به مبتالیان به 

باور ها، اعتقادات و نگرش های متفاوت افراد گاهی منجر به اشکال مختلفی از انگ و تبعیض در برابر یک گروه 

ه انگ رو به رو می شوند، افراد مبتال به با اعتقادات متفاوت می شود. یکی از گروه هایی که خیلی زیاد با پدید

HIV  ،هستند. به دلیل اینکه انتقال این بیماری با استفاده از مواد مخدر و یا رفتار جنسی پر خطر مرتبط است

در نظر خیلی از افراد این بیماری ترسناک بوده و صرفا متعلق به گروه خاصی است. همین موضوع باعث شده 

 .ماندن از این بیماران می توانند از خطر ابتال به بیماری در امان بمانند مردم تصور کنند با دور

، یکی از دالیل اصلی ایجاد انگ نسبت به افراد با تست مثبت است. در دنیا HIVعدم آگاهی از راه های انتقال 

بعیض  ت تحقیقات بسیاری در خصوص بررسی تاثیر انگ و تبعیض بر گسترش ایدز انجام شده است. بین انگ و

در جامعه با تمایل افراد برای انجام آزمایشات تشخیصی، تمایل مبتالیان به شروع درمان و  HIVنسبت به 

 حتی پایبندی به درمان  و همچنین افشای وضعیت ابتال، ارتباط مستقیم وجود دارد.
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نوعیت های اخالقی و در بسیاری از جوامع این بیماری تابو اخالقی تلقی می شود و با هاله ای از شرم و مم

فرهنگی همراه است که این موضوع مانع از افشای بیماری شده و منجر به پنهان ماندن بیماری، طی نشدن 

 دوره درمان و در نتیجه تاثیر بر گسترش ایدز خواهد داشت. 

 پیامد های انگ و تبعیض :

 طرد شدن از خانواده و جامعه 

 و بستگان در مواردی حتی طرد شدن خانواده از جامعه 

 محدودیت در برقراری ارتباط و فعالیت اجتماعی 

 محدودیت در اشتغال، اخراج شدن از محیط کار 

 انگ، تبعیض، نگرش و برخورد بد مردم نسبت به بیماران و حتی خانواده آن ها 

 محدودیت در ازدواج و در مواردی از هم گسیختگی زندگی مشترک 

 س خججالت، شرمندگی، نا امیدی، اضطراب و افسردگی به روانی از جمله :احسا-ایجاد عوارض روحی

 علت ترس از برمال شدن وضعیت بیماری

  محدودیت در داشتن زندگی معمولی و حفظ گمنامی در زندگی 

 عدم پذیرش کودکان در مدرسه 

 دریافت کمتر حمایت اجتماعی در مقایسه با سایر بیماری های مزمن 

ت مردم از بیماری ایدز است. علی رغم تالش های فراوان برای افزایش انگ و تبعیض پیامد عدم آگاهی و شناخ

آگاهی مردم در مورد ماهیت بیماری و راه های انتقال و پیشگیری آن، بسیاری از افراد جامعه هنوز هم در این 

 را کاهش داده یا آن را حذف HIVخصوص باورهای نادرستی دارند. بی شک برای اینکه بتوان انگ مرتبط با 

کرد، ضمن افزایش آگاهی عمومی، مشارکت همه سازمان ها، گروه ها و حتی خود بیماران ضروری به نظر می 

 رسد.
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 رشد معنوی

 
 

 مقدمه 

سالمت معنوی عبارت است از یکپارچه سازی ارزش ها، افکار و اعمال انسان.  دارا بودن چهار چوب ارزشی 

رد. چنانچه انسان هدف با ارزشی را برای زندگی داشته باشد، نقش عمده ای در سالمت و رفتار فرد بر عهده دا

 می تواند با هر سختی و مشکلی رو برو شود و در مقابل بدترین شرایط مقاومت کند و دچار بیماری نشود.

سالمت معنوی یک احساس درونی است که در آن معنا، امید، آسایش و آرامش درون را در میابیم. خود را 

یک معنویت بزرگتر  که در تمام جهان جاری و ساری است میبینیم.  زندگی معنوی هر انسان  بعنوان جزئی از

امری فردی بوده و توسط وجدان یا صدای درون کنترل می شود.  بسیاری از افراد از طریق اعتقادات مذهبی 

شای دریای آرام به سالمت و رشد معنوی دست می یابند. برخی آن را از هنر و ارتباط با طبیعت مثال تما

 دریافت می کنند و باالخره گروهی هم آن را در روابط اجتماعی، اصول و ارزش هایشان می یابند. 

 چرایی نیاز به ارزش در زندگی

داشتن ارزش ها کمک می کند تا در زندگی هدف داشته باشیم. برای رسیدن به اهداف تالش کنیم. پس با 

 زندگی هر کسی امکان وقوع دارد، دچار تزلزل و سردرگمی نشویم.اتفاقات ناگهانی و ناخوشایند که در 

معنویات و ارزش ها برای رسیدن به اهداف تعیین شده در زندگی انرژی و انگیزه الزم را به ما می  .2

 دهند. راهنماهای ارزشمندی برای رسیدن به مراتب باالتر خواهند بود.

شوند، پس با تمام توان برای پیشگیری از  ارزش داشتن در زندگی سبب ایجتد حساسیت مطلوب می .1

 بروز شکست ها تالش و مبارزه می کنیم.

 داشتن ارزش های واال در زندگی عزت نفس را باال می برد. .1

 آیا سالمت روح بر جسم اثر دارد؟ 

بدن ما از جسم و روان تشکیل شده که باهم در ارتباط دارند و سالمت و بیماری هر یک بر روی دیگری اثر 

ی گذارد. یکی از تاثیرات مهم معنویت در زندگی، ارتقا سالمت است. بی تردید همه می پذیریم که حفظ م
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سالمت مستلزم تغذیه مناسب، ورزش و استراحت کافی و پرهیز از عادات غلط مانند سیگار کشیدن است اما 

که انسان احساس بهتری  باورهای ما نیز بر سالمت و طول عمرمان تاثیر می گذارد. معنویت باعث می شود

داشته باشد و در نتیجه قدرت بیشتری برای مقابله با بیماری ها به دست خواهد آورد وهمین امر اگر حتی 

بیماری را شفا ندهد سبب بهتر شدن بیمار می شود یا کمک می کند بیمار بهتر با بیماریش کنار بیاید. یک 

وند. بنابراین ارتباط بین اعتقادات دینی و حاالت روحی سوم بیماری های جسمی از عوامل روحی ناشی می ش

 بدان معنا است که اعتقادات معنوی نقش مهمی در تندرستی دارد.

 

 سالمت روح و معنویت از طرق زیر روی سالمت جسمی، روانی و اجتماعی تاثیر می گذارد :

 شخص در زمینه  رفتارهای بهداشتی : تعهد دینی و معنویت موجب فعال سازی مسئولیت پذیری

اصول و باورهای آورده شده در دین می شود؛ که اثرات جسمانی و روانی را نیز به خود اضافه می کند. 

 مانند رفتارهای تغذیه ای توصیه شده در ادیان.

  حمایت اجتماعی : انجام مناسک معنوی موجب افزایش حمایت اجتماعی شده که یکی از تعیین

است. دین تعامالت اجتماعی را افزایش می دهد و حمایت اجتماعی  کننده های سالمت شناخته شده

را به عنوان یک منبع ارتقای سالمت فراهم می آورد. نقش حمایت اجتماعی در بیماری هایی از جمله 

 و کاهش سایر عوامل خطر از جمله استرس تاثیر مثبت دارد.  HIVابتال به 

  از طریق پیام رسانهای عصبی بر روی سیستم ها و روانی : احساس رضایت ناشی از دیدگاه معنوی

 عروقی، ایمنی و...... تاثیر تقویت کننده ای دارد.-ارگان های مختلف مانند سیستم قلبی

 راه به سوی رشد معنوی 

اصل معنوی ایمان داشتن به عالم هستی و خوبی، دنبال جنبه های خوب بگردید. در هر مشکلی، دنبال با 

د. باور داشته باشید که هر اتفاقی که می افتد، جنبه خوب و خیری در راه دارد. هر چیزی سودمند بگردی

در هر دشواری، دنبال چیز ارزشمندی بگردید.  .اتفاقی بیفتد، به شما کمک می کند تا موفق تر و شادتر شوید

. د راهنمای شماستایمان داشته باشیدکه در کائنات فراستی یزدانی وجود دارد که در هر قدمی که بر می داری

وقتی این گونه فکر کردن را تمرین کردید، از اتفاقات حیرت انگیزی که در زندگی تان می افتد، شگفت زده 

 .می شوید
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شبی مردی در خواب دید که در کنار ساحلی با خداقدم می زند. ناگهان دیدگان غیب او باز شدند و او دو 

یکی رد پای او بود و دیگری رد پای خدا و این نشان می داد که در  جفت رد پا را درکنر ساحل نظاره کرد، که

کنار هر قدم مرد، قدمی از خدا او را همراهی نموده است. وقتی  آخرین صحنه از زندگی او نشان داده شده 

بود، او برگشت و به پشت سر خود نگاه کرد ولی متوجه شد که در اغلب اوقات فقط یک جفت رد پا در کنار 

وجود دارد. او همچنین متوجه شد که این اتفاق زمانی افتاده که او بیشترین نیاز را به همراخی خدا  ساحل

داشته است. این امر او را ناراحت کرد چون فکر کرد که در لحظات ناراحتی خدا او را بهحال خود رها کرده 

که وقتی من تصمیم گرفتم با تو خداوندا به من قول داده بودی "است.  در این مورد با تعجب سوال کرد : 

باشم تو همیشه در کنار من باشی، در حالیکه مشاهده می کنم در مواقع اضطراری زندگی من یک جفت پا 

  "وجود دارد، نمی دانم چرا زمانی که بیش از هر وقت به تو نیاز داشتم مرا تنها گذاشتی.

ورا خیلی دوست دارم و هرگز تو را تنها نمی گذارم. ای بنده بسیار ارزشمندم، من ت "خداوند چنین پاسخ داد : 

 "در دوران سختی و اضطرار اگر یک جفت رد پا می بینی، این منم که تو را در آغوش گرفته و راه می روم...

 دوست نزدیک تر از من به من است                                وین عجب تر که من از وی دورم

 که او                                      در کنار من و من مهجورمچه کنم با که توان گفت 

 

 تاثیر معنویات بر سالمت جسمی :

وقتی فردی در مراسم مذهبی شرکت می کند از طریق دعا می توان بر مشکالت و بیماری ها بهتر غلبه کند. 

ن واقعی درصد اقسردگی را کم و فرد بنابر این شرکت در مراسم معنوی، توجه به اعتقادات دینی و داشتن ایما

را شادتر و طول عمر را افزایش می دهد. معنویت، ایمان، حضور در مکان هی مذهبی عملکرد سیستم ایمنی 

را به طریقی که قابل سنجش باشد مانند افزایش گلبول های سفید خون، بهبود می بخشد.  در مورد سالمت 

آرامش قرار دارد، سیست عصبی قادر است آرامش خود را حفظ زمانی که بدن احساس امنیت می کند و در 

نموده و طبیعی باشد. بنابر این سیستم ایمنی قادر است بهتر عمل کند. در واقع در این حال همه اعضای بدن 
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در مقابله با بیماری ها و تندرستی موفق ترند. معنویت و رفتارهای مذهبی با کند کردن روند بیماری آلزایمر 

تباط است. الزم به ذکر است که در هنگام نیایش ضربان قلب و تنفس منظم شده و فشار خون کاهش در ار

 می یابد.

 

 تاثیر معنویات بر روح و روان :

وقتی فرد به خدا ایمان دارد و در تمام مراحل به خدا توکل می کند، لحظه ای از رهنمود های دینی بی بهره 

دی که در زندگی خود با مشکالت بسیاری رو به رو هستند، با داشتن نخواهد ماند. بسیار دیده شده افرا

اعتقادات مذهبی مسیر زندگی آن ها تغییر کرده و اراده آن ها برای مبارزه با مشکالت دو چندان شده است. 

بنابر این یکی از قدرتمندترین و مهم ترین منابع قدرت در فرد وجود ایمان است. مطالعات پزشکی نیز ثابت 

رده است که معنویت تاثیر بسیار زیادی بر سالمت ذهن و روح افراد دارد و منجر به سالمت و رشد معنوی ک

 می گردد. 

 

 راه های تقویت معنویت

 .قبل از هر چیز تاثیر خدا را در زندگی شخصی خود بپذیرید 

 د.تقویت کنی رابطه صمیمی و متقابل خود با خدارا با خواندن دعا یا به صحبت کردن به زبان ساده 

  تقویت رابطه خود با پروردگارتان می تواند از طریق خواندن دعا، قرآن،کمک به نیازمندان یا انجام

 کارهای خیر دیگر صورت گیرد.

 .مسائل و مشکالت، عالئق و خواسته ها، شادی و غم های خود را با خدا در میان بگذارید 

  های علمی در جواب دادن به مسائل و مشکالت خود را همیشه در قید و بند مسائل منطقی و جواب

 زندگی محصور نگردانید. بگذارید که الهام و شهود ربوبی جای خود را در مسائل زندگی شما پیدا کند.

  در زندگی دادرس مظلومان، افراد ضعیف و مسن بخصوص والدین خود باشید و به آنان عالقه و مهر

 نشان دهید.

 ز آن ها الگو بگیرید. افراد معنوی می توانند در تشویق شما در ایجاد انرژی به افراد معنوی بپیوندید و ا

 مثبت سهم بسزایی داشته باشند و به شما کمک نمایند که در راه رشد معنوی گام بردارید. 

 .آنچه را که می تواند منشا آرامش درونی، آسایش خیال، قدرت و عشق در زندگی شما یاد بشناسید 

 هن و اعمال ما تحت تاثیر افکار و احساسات ما قرار دارند. هر چه این افکار بامعنویت بدانید که بدن، ذ

 بیشتری همراه باشند، تاثیر آن ها در رسیدن به سالمت معنوی و روح بیشتراست.
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 ای خود فعالیتهای روزانه ای در نظر بگیرید که با برنامه فعالیت معنوی روزانه خود را خلق کنید. بر

آنها بتوانید به معنویات و آرامش ذهنی بیشتری برسید. هر کاری که بکنید، هر کاری تمرین کردن 

 را که به تکرار انجام بدهید، تبدیل به یک عادت جدید می شود

 عمل و اقدامی را انتخاب کنید که اگر امروز انجام بدهید، شما  شوید متعهد معنویات به پرداختن برای

اند. یا کاری را که الزم است بیشتر انجام بدهید، یا کاری را که الزم را به سطح معنوی باالتری می رس

 . است متوقف سازید

 حرکات ها روش این در است. دستیابی قابل تنفس تمرین و یوگا مدیتیشن، کمک به معنوی سالمت 

  شوند. می یکپارچه روح و بدن ذهن، و شده هماهنگ تنفس و بدن

 هب نزدیکان به عالقه و عشق ابراز فرهنگی، های فعالیت رد فعال شرکت موسیقی، به دادن گوش 

 کند. می کمک معنوی سالمت گسترش

 

 به و کند می بهتر را شما زندگی معنوی رشد هستند. زندگی نعمات ترین بزرگ ذهنی آرامش و معنوی شدر

 بدون همه اینکه تر مهم همه از و افزاید می شما خاطر رضایت و شادی بر دهد. می خاطر رضایت شما

 باشند. برخوردار آن از توانند می هزینه کمترین

 رشد است. دیگران و خود با جویانه حقیقت زندگی معنی به ذهن آرامش از شدن برخوردار و معنوی رشد

 ندرو ندای به وقتی بدهید. گوش خود درون ندای به و بنشینید سکوت به را مدتی روزه همه یعنی معنوی

 دارد. بستگی شما به چیز همه و رسید. می انگیز اعجاب زندگی یک به بدهید، گوش خود
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