 .۳اختصاص زمانی برای سرگرمی
الزم اسـت همیشـه زمانـی را بـرای لـذت بردن
از فعالیتهـای آرامبخـش و مـورد عالقـه ،بـه
خصوص در شـرایط اسـترس اختصـاص دهید.
 .۴گفتن سخنان دلنشین به خود
خــود را تشــویق کنیــد و بــا گفتــن جمــات
دلنشــین ارزش خــود را بــاال ببریــد.
 .۵مهارت نه گفتن
قــرار نیســت همیشــه شــما بــه دیگــران کمــک
کنیــد .اگــر واقعــا توانایــی یــا فرصــت انجــام
درخواســتی را نداریــد ،خیلــی راحــت و بــدون
تعــارف نــه بگوییــد.
 .۶گردش در طبیعت
گاهــی از مســئولیتهای خــود مرخصــی
بگیریــد و ســفری  ۲،۳روزه ترتیــب دهیــد.

 .۳خواب مطلوب

بیشــتر افــراد بــرای احســاس شــادابی روزانــه بــه  ۷تــا
 ۹ســاعت خــواب شــبانه نیــاز دارنــد ،ســاعت منظــم
بــه رختخــواب رفتــن ،وجــود نداشــتن وســایل مختــل
کننــدهی خــواب و شــرایط مناســب دمــا و تهویــه اتــاق
بــه بهبــود کیفیــت خــواب کمــک میکنــد.

 .۴مراقبت به مثابه درمان

توجــه بــه شــرایط جســمی و کنتــرل تغییــرات مرتبــط
بــا آن در مواقــع مختلــف ضــرورت دارد .زمانــی کــه
بیمــار مــی شــوید حتمــا اســتراحت کنیــد و در صــورت
نیــاز مراجعــه بــه پزشــک و مصــرف دارو را بــه تعویــق
نینداریــد.

دوم ﻣﺮ داد
روز ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ

راهکارهـــای مراقبـــت از ســـامت
جســـمانی
 .۱ورزش منظم

 30دقیقــه فعالیــت جســمانی را در برنامــه
روزمــره خــود بگنجانیــد .اگــر فرصــت شــرکت
در کالس هــای ورزشــی را نداریــد مــی توانیــد
فعالیــت هایــی مثــل پیــاده روی ،بــه پــارک
رفتــن را جایگزیــن کنیــد.

 .۲تغذیه سالم

برنامــه غذایــی متعــادل و متنــوع بــه شــما
کمــک میکنــد همیشــه ســالم و شــاداب
باشــید.
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ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ
و
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن
وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
دفتر مشـاوره و سالمــت

اگر درباره خود مراقبتی
هر گونه سوالی دارید یا مایل به کسب اطالعات
بیشتر در این زمینه هستید ،با مشاوران
مرکز مشاوره دانشگاه صحبت کنید.
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معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

تعریف خود مراقبتی

اهمیت خودمراقبتی در جوانان

خـــود مراقبتـــی بـــه منزلـــهی یکـــی از
رفتاره ــای ارتق ــا دهن ــدهی س ــامتی در تم ــام
ســـنین شـــناخته شـــده اســـت .رفتارهـــای
ارتقـــا دهنـــدهی ســـامت ،بـــر الگوهـــای
مثبـــت زندگـــی کـــه باعـــث افزایـــش ســـطح
ســـامت و کیفیـــت زندگـــی میشـــود تاکیـــد
میورزنـــد.
یک ــی از بهتری ــن رویکرده ــا در زمین ــه س ــامت
جوانـــان ،توجـــه بـــه مقولـــه خودمراقبتـــی و
اصـــول آن ،متناســـب بـــا رشـــد جســـمی و
روانـــی آنهـــا میباشـــد.
خودمراقبتـــی عملـــی اســـت آگاهانـــه کـــه در
آن هـــر فـــردی از توانایـــی هـــا و مهارتهـــای
کســـب شـــدهی خویـــش بـــه گونـــهای
اســـتفاده میکنـــد کـــه بتوانـــد بـــه طـــور
ش ــخصی و مس ــتقل از خ ــود مراقب ــت نمای ــد.
بـــاال بـــردن ســـطح آگاهیهـــای جوانـــان
نســـبت بـــه عوامـــل آســـیبزایی کـــه در
پیرامـــون آنهـــا وجـــود دارد و آمـــوزش
نحـــوه ی تعامـــل صحیـــح در برخـــورد بـــا
عوامـــل آســـیبزا میتوانـــد نقـــش مهمـــی
را در واکســـینه نمـــودن آنهـــا نســـبت
بـــه اینگونـــه آســـیبها داشـــته باشـــد.
خودآگاهـــی ،اولیـــن گام بـــرای برنامهریـــزی
بـــه منظـــور خودمراقبتـــی اســـت.

بـا توجه به اهمیت سلامت در قشـر نوجوان و
آینده سـاز هر جامعـه ،اقدام هـای خودمراقبتی
جهـت ارتقـای سلامت آن هـا ضروری بـه نظر
مـی رسـد .خودمراقبتی بر جنبـه هایی که تحت
کنتـرل فـرد هسـتند تمرکـز دارد و اصـل مهم در
خودمراقبتـی مشـارکت و قبـول مسـئولیت از
طـرف خـود فـرد اسـت تـا بـا انجـام رفتارهای
سلامت محـور از بـروز ناخوشـی و بیمـاری در
خـود جلوگیـری کند.

 .۵پرهیــز از مصــرف توتــون ،تنباکــو ،مــواد
مخــدر و الــکل
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مضامین اصلی خودمراقبتی
 .۱تغذیه

 رعایت الگوی سالم تغذیه -پرهیز از الگوی ناسالم تغذیه

 .۲فعالیت فیزیکی

بسترســازی بــرای فعالیــت هــای فیزیکــی نوجوانــان در
جامعــه

 .۳رعایت بهداشت

 رعایت بهداشت فردیمدیریــت جهــت کاهــش خطــرات زندگــی در هــوایآلــوده

 .۴خواب

 رعایت الگوی صحیح خواب و استراحت پرهیز از عوامل ایجادکننده ی اختالالت خواباصالح عوامل مخاطره آمیز فردی و محیطی

راهکارهای مراقبت از سالمت روان
 .۱مدیریت استرس
تــاش کنیــد اســترس هــای روزمــره ی زندگــی
را مدیریــت کنیــد و آن هــا را کاهــش دهیــد.
روش هــای ســاده در کاهــش اســترس شــامل
 ۵تــا  ۳۰دقیقــه آرام ســازی صبحگاهــی ،انجام
تکنیــک هــای تصویرســازی ذهنــی بــرای
احســاس حضــور در محیطــی آرام ،تمرینــات
آرام ســازی عضــات ،تنفــس عمیــق ،یــوگا،
مطالعــه و دوش آب گــرم مــی باشــد.
 .۲حضور در کنار افراد مورد عالقه
زمانــی را بــرای گذرانــدن وقــت کنــار اعضــای
خانــواده ،دوســتان یــا هــر فــردی کــه کنــارش
آرامــش داریــد اختصــاص دهیــد.
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