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دستبٍردّبی  است. در ایي دٍراى (سبلِ ۹۵تب  ۰۳یکی اس دٍرُ ّبی ارسضوٌذ در سًذگی، دٍراى هیبًسبلی) سي 

کل سًذگی ثِ ثبرًطستِ ٍ فزد آهبدُ استفبدُ اس دستزًج سبل ّبی جَاًی سًذگی هی ضَد. حفؼ سالهت در ایي 

دٍراى، ثِ دلیل افشایص سي، دارای اّویت خبغی هی ضَد ٍ در غَرت ػذم تَجِ کبفی هی تَاًذ ثذى را درگیز 

زاد در آیٌذُ آسیت رسبًذ. هْن تزیي اقذام در ایي هطکالت ثی ضوبری ًوبیذ ٍ ثِ استقالل، ضبداثی ٍ تحزک اف

دٍرُ خَد هزاقجتی ٍ هزاجؼِ ثزای دریبفت اعالػبت ٍ خذهبت ثْذاضتی ٍ هؼبیٌبت دٍرُ ای است. ایي هزاجؼبت 

ثزای گزٍُ سًبى ثِ دلیل آسیت پذیزی ثیطتز اس اّویت ثیطتزی ثزخَردار است. ثزخی افزاد ثِ ضزٍرت ارسیبثی 

بد ًذارًذ ٍ تب سهبًی کِ ثیوبری، سزاغطبى ًیبهذُ است اس اًجبم ّز گًَِ ثزرسی ٍضؼیت سالهت سالهت خَد اػتق

سبل کِ در اغلت خبًَادُ ّب ًقص  ۹۵-۰۳خَد اجتٌبة هی کٌٌذ. ٍاقؼیت آى است کِ سالهت سًبى ٍ هزداى 

هت اػضبی خبًَادُ اس کَدک ٍالذیي را ًیش دارا ّستٌذ؛ هحَر سالهت خبًَادُ ٍ جبهؼِ است. ایي گزٍُ هؼوَالً سال

ٍ ًَجَاى تب سبلوٌذ را هذیزیت هی کٌٌذ ٍهزاقجت اس آًبى را ثِ ػْذُ دارًذ. در ایي سٌیي تَجِ ثِ ثیوبری پَکی 

استخَاى، سزعبى ّبی دستگبُ تٌبسلی، تغییزات َّرهًَی ٍ جسوبًی ٍ ٍضؼیت رٍحی ٍ رٍاًی اس ًظز اثتال ثِ 

ػذم هزاجؼِ در ایي گًَِ هَارد هی تَاًذ ثبػث ضکل  .ّویت ثسیبر داردافسزدگی ٍ اضغزاة ٍ هَارد هطبثِ ا

گیزی ٍ یب تسزیغ در رًٍذ ثؼضی اس ثیوبریْب گزدد ٍ سالهت جسوبًی ٍ رٍاًی فزد را ثِ خغزاًذاسد. ػالٍُ ثز 

ؼبلیت هزاجؼبت ٍ پیگیزی ّبی ثْذاضتی ٍ درهبًی، تغییز سجک سًذگی اس اّویت ٍیژُ ای ثزخَردار است. اًجبم ف

 .ّبی گزٍّی ثِ خػَظ در اهَر اجتوبػی احسبس خَثی را در ضخع اس لحبػ رٍحی ٍ رٍاًی ایجبد هی ًوبیذ

 

پیبدُ رٍی ثِ ػٌَاى یکی اس فؼبلیت ّبی السم ثِ هذت حذاقل ًین سبػت در ثزًبهِ رٍساًِ گٌجبًذُ ضَد ٍ 

ظ ثب ّوکبری گزٍُ ّوسبالى در پیطٌْبد هی ضَد ٍرسش ّبی غجحگبّی ٍ گزٍّی در غَرت هْیب ثَدى ضزای

ثزًبهِ ّبی سًذگی قزار گیزد. ایجبد یک رٍحیِ ثب ًطبط ٍ ثزخَرداری اس فؼبلیت ّبی گزٍّی اس ًظز پیطگیزی اس 

ثیوبریْبی ایي دٍرُ سٌی هَثز است. هطبّذُ فؼبلیت ّبی گزٍّی ٍ سبسًذُ گزٍُ ّوسبالى در فزد، سجت ایجبد 

ضذُ ٍ سالهت ٍ تٌذرستی فزد را حفؼ هی ًوبیذ ٍ ثزًبهِ ریشی هٌظن فؼبلیت  اًگیشُ ثزای تذاٍم توزیٌبت ثذًی

 .جسوبًی را ثزای فزد هْیب هی سبسد

 

هیبًسبلی یک تجزثِ ثب ارسش ٍ گزاًجْب ثزای ٍرٍد ثِ هزحلِ ثؼذی سًذگی است، ثِ عَری کِ ثزخی آى را تبج 

زًبهِ ای هفیذ ثزای ایي دٍراى در ًظز گزفتِ سًذگی ٍ یب سٌیي عالئی سًذگی هی ًبهٌذ. ثِ ضزط آى کِ فزد ث

 .ثبضذ ٍ آهبدُ ٍ تَاًوٌذ ثِ استقجبل ایي دٍرُ سیجبی سًذگی رٍد



پذیذُ ّبی ضْزًطیٌی ٍ غٌؼتی ضذى جَاهغ کِ ثب تغییزات ٍسیغ در سجک سًذگی ّوزاُ است، در کٌبر ثْجَد 

هْن تزیي ػَاهل افشایص ثبر ثیوبری ضبخع ّبی ثْذاضتی کِ سجت افشایص هیشاى اهیذ ثِ سًذگی ضذُ است، 

 ّبی غیز ٍاگیز ثَدُ اًذ.

% کل ثبر 67% ثبر ثیوبری ّب در سزاسز جْبى ّستٌذ ٍ ثیص اس ۹۰ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز، هسئَل ثیص اس 

ثیوبری ّب در ایزاى ثِ ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز اختػبظ دارد. پبیِ پیطگیزی اس ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز، ضٌبسبیی 

 ل خغز اٍلیِ ٍ پیطگیزی ٍ کٌتزل ایي ػَاهل است.ػَاه

سبل رخ هی دّذ ٍ  6۳هیلیَى هزگ ًبضی اس ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز در سٌیي کوتز اس  ۰3ضص هیلیَى اس کل 

% ایي هزگ ّب در کطَر ّبی در حبل تَسؼِ اتفبق هی افتذ. افشایص ضیَع ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز ٍ 3۳ثیص اس 

ٍ ًبتَاى کٌٌذُ آى ّب ثبػث ثَجَد آهذى هطکالت ػذیذُ ای هی ضًَذ ٍ هتبسفبًِ ًیزٍی  هبّیت هشهي، پیطزًٍذُ

هَلذ جَاهغ را ثِ عَر هستقین در هؼزؼ خغز هزگ ٍ هیز، هؼلَلیت ٍ ًبتَاًی ّب قزار هی دٌّذ. دلیل ّشیٌِ 

ًٌذ هٌجز ثِ ّشیٌِ ّبی درهبًی عَالًی هذت ٍ ّشیٌِ ّبی ثبالی اس جیت هزدم، ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز هی تَا

ّبی کوز ضکي سالهت ٍ فقز ضًَذ. لذا ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز اس هْن تزیي هَاًغ تَسؼِ کطَرّب ّستٌذ ٍ 

ّشیٌِ ّبی سزسبم آٍرًبضی اس ایي ثیوبری ّب ّز ًظبم ثْذاضتی ٍ درهبًی را ثب چبلص ّبی ػذیذُ ای رٍثزٍ هی 

 ًوبیذ.

ى ٍ ثیوبری ّبی هشهي تٌفسی ثِ ّوزاُ چْبر ػبهل خغز کن تحزکی، چْبر ثیوبری دیبثت، فطبر خَى ثبال، سزعب

تغذیِ ًبسبلن، هػزف الکل ٍ دخبًیبت هْن تزیي ػلل هزگ ٍ هیز ًبضی اس ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز ّستٌذ کِ 

احتوبل هزگ ًبضی اس ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز را افشایص هی دٌّذ. ثِ ّویي دلیل سبسهبى جْبًی ثْذاضت کٌتزل 

% هزگ ٍ هیز ًبضی اس ثیوبری 5۹ثیوبری ّب ٍ ػَاهل سهیٌِ سبس آى ّب را ثِ ػٌَاى ّذف اغلی ثزای کبّص ایي 

 تؼییي کزدُ است. 5۳5۹ّبی غیز ٍاگیز تب سبل 

 


