
سبك زندگي سالم و بهداشتي   دانشگاه علوم پزشكي تهرانمهارت ها و عادات زندگي  
دانشكده پرستاري و مامايي تهران

و سبك زندگي سالم موجب پيشگيري و كنترل بيماريها مي شودمهارت ها داشتن 
)خون را پيشگيري  و يا كنترل نمودبيماري پر فشاري مثال با سبك زندگي سالم  مي توان (

92سالمت سال ستاد برگزاري هفته 

:بهداشتيسبك زندگي سالم و اهميت انتخاب 
و   ، پيشگيري)فرد، خانواده و جامعه(سبك زندگي سالم  در حفظ و ارتقاء سالمتي 

.  مهمي داردبسيار كنترل بيماريها و يا كاهش بار بيماري ها و مرگ و ميرها نقش  

:  مهارت و عادات تغذيه سالم و بهداشتي 
رعايت تنوع و تعادل در برنامه غذايي روزانه •
)  مواد قندي(خوداري از مصرف غذاهاي پرنمك، چرب و يا شيرين  •
استفاده از هرم غذايي توصيه شده با در نظر گرفتن سهم توصيه شده براي هر  •

برحسب سن، جنس،  (گروه از مواد غذايي و با توجه به كالري مورد نياز بدن 
)فعاليت و وضعيت شاخص توده بدني

استفاده از مواد لبني كم چرب و يا بدون چربي •
استفاده از ميوه و سبزيجات تازه  •
استفاده از روش بخارپز و يا آب پز •
)روغن ها بخصوص از نوع اشباع شده(و ليپيد ها كره  كاهش مصرف  •

عادات به فعاليت و ورزش منظم روزانهمهارت و 

بطوري كه ضربان قلب افزايش يافته  ) دقيقه  45تا   30روزانه بين (ورزش  انجام 
، نوع و شدت ورزش را با توجه به  البته ضروري است ميزان(و بدن عرق كند 

وضعيت سالمتي و يا بيماري فرد بايد با مشورت گرفتن از پزشك معالج، قبال 
پياده روي، دوچرخه : روزانه انجام ورزش هايي مانند ).مشخص شود

الزم است كه به مدت . سواري، شنا و نرمش هاي كششي توصيه شده است
.  نمود“ سرد”از آن بدن را بعد و “ گرم” بدن را ورزش، قبل از دقيقه  5

نه داشتن مهارت  مخدر و يا مواد سيگار و استعمال  عدم 
گفتن به تعارف اين مواد توسط ديگران

اگر سيگار نمي كشيد حفظ اين رفتار مثبت بهداشتي تا آخر عمر
از همين حاال و كمك گرفتن از  آن  اقدام به ترك كشيد  اگر سيگار مي 

سيگار و يا هرگونه اعتيادموفق ترك  مخصصين امر براي 

حفظ وزن در محدوده طبيعي و كنترل آن 
است و به   24/9تا    18/5شاخص توده بدني در محدوده  = وزن طبيعي

دقت شود  . مقادير كمتر و بيشتر از اين ميزان را وزن غير طبيعي  گفته مي شود
:  كه وزن بدن چگونه تغيير مي كند

در مواقعي كه ميزان كالري دريافتي بيش از ميزان مصرفي  =  افزايش وزن
.باشد

ميزان مصرفي  كمتر از  در مواقعي كه ميزان كالري دريافتي = كاهش ورن 
.باشد

مساوي ميزان  در مواقعي كه ميزان كالري دريافتي  =ثابت ماندن وزن 
.مصرفي باشد

كنترل و مديريت استرس و استفاده از روشهاي آرام بخشي 
در برنامه روزانه زندگي

استرس بيش از حد براي سالمتي مضر است و مي بايست آن را مديريت و 
تحت كنترل درآورد و توصيه مي شود ضمن استفاده از روشهاي آرام بخشي  

.  در صورت نياز از نيروهاي تخصصي و مشاوره روانشناسي استفاده نمود
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