
 

 مرکز آموزشی درمانی پژوهشی هفده شهریور رشت

 سبک زندگی سالم

 

 

 کمیته آموزش بخش خون

 زیر نظر سوپروایزر آموزشی

 96فروردین 

 سبک زندگی

به زندگی خاص یک فرد، گروه، یا 

در  به عنوان مثال گفته می شود جامعه

لباس  شیوه ی زندگی روزمره به

پوشیدن،غذا خوردن،گذراندن اوقات 

سبک زندگی گفته می  .فراغت و...

 شود.

 سبک زندگی سالم

مجموعه ای از  سالمسبک زندگی 

شامل انتخاب افراد  انتخاب های مثبت

غذا، لباس، ظاهر، اتومبیل، )های ویژه 

اشکال اوقات فراغت، تصمیم گیری 

درباره مصرف غذا، بستن کمربند 

شت فردی، مسواک زدن و ایمنی، بهدا

تأثیر سالمت شان كه بر ...( می شود 

كم یا زیاد تحت كنترل آنها  گذارد ومی 

 .است

 سبک زندگی سالم پس نتیجه می گیریم

كه فرد را در مقابل  یی استرفتارها

بیماریها یا صدمات محافظت مي كند و 

یا خطر صدمه به ســالمتي فرد را به 

  حداقل میرساند.

 زندگی باعث: اهمیت سبک

 بهبود کیفیت زندگی 

 افزایش طول عمر 

 کاهش بیماری های مزمن 

 



 شامل: سبک زندگی

 تغذیه 

 ورزش 

 خواب 

  الکل -سیگار 

 روابط جنسی 

 استرس 

 بهداشت 

 

 مراقبت از بیماری شیوه ی

استعمال دخانیات، رفتارهای بد تغذیه 

ای، فقدان فعالیت فیزیکی، همگی جزء 

هستند که با مشکالت  زندگي سبک

سالمت از قبیل سرطان، بیماری های 

قلبی عروقی و چاقی در ارتباط نزدیک 

بر اساس تخمین سازمان جهانی  اند.

موارد مبتال به  %80بهداشت، بیش از 

موارد مبتال به  %90بیماری های قلبی، 

و یک سوم موارد سرطان  2دیابت نوع 

افزایش فعالیت فیزیکی، ها از طریق 

یم غذایی سالم تر و ترک استعمال رژ

 . است قابل پیشگیری دخانیات

 بیایید با هم تکرار کنیم که:

 زندگي الف( سالمت من، بر سبک

 دیگران اثر می گذارد.

 زندگي ب( اقدامات من، بر سبک

 دیگران اثر می گذارد.

ج( من بر شرایط جامعه ای که در آن 

زندگی می کنم، اثر می گذارم و این اثر 

سالم در  زندگي رعایت سبک در

 کشورمان موثر است.

د( ما در همکاری با هم بر سالمت دیگران 

 اثر می گذاریم.
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