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تهداشت مو:

تهداشت گوش:

ثْذاضت فشدي فالٍُ ثشآًىِ سْن لبثل تَجْي دس سالهتي اًسبى

 )1ثبيذ ضبهپَ ٍ غبثَى هٌبست هَي سش استفبدُ وشدٍ،

ّب داسد،ثخص هْوي اصفلن پيطگيشي ٍ دسهبى سا تطىيل هي

ثشاي خطه وشدى هَ اص هبلص ضذيذ ثب حَلِ

ّ )2ويطِ گَش ّب سا پبويضُ ٍتويض ًگِ داضت.

دّذ.دس ثْذاضت فشدي هسئَليت ثْذاضتي ّشفشد ثِ فْذُ خَد

خَدداسي ًوَد.

 )3اص ٍاسدوشدى جسن ًَن تيض ثِ گَش پشّيض ضَد.

اٍ خَاّذ ثَد ٍ ّشوس ثبسفبيت آى خَاّذ تَاًست اص لحبػ
جسوي ٍ سٍحي دس ٍضـ هٌبسجي لشاسگيشد ٍ ٍؽيفِ اي سا وِ

 )2هَّب سا هشتت ثشس صد ٍ ثِ هذت چٌذ دليمِ ّشسٍص
هبسبط دادتب َّا ثْتش ثِ سيطِ هَ ثشسذ.

ًسجت ثِ خَد ٍ افشاد خبًَادُ ٍ جبهقِ داسد ثِ خَثي اًجبم دّذ.

 )3هَي سش سا ثغَس هشتت وَتبُ وشد.

تهداشت پوست و ناخن:

ّ )4شگض اصٍسبيل ديگشاى هبًٌذوالُ،همٌقِ،سٍسشي،ضبًِ ٍ

ثْذاضت پَست:
 )1جلَگيشي اصًفَر ٍسضذهيىشٍثْب

ٍسبيل اغالح استفبدُ ًىشد.
ّ )5ويطِ اص ٍسبيل استشاحت ضخػي (ثبلص،هلحفِ)....ٍ،

 )2حفبؽت دسثشاثش ًَس آفتبة ٍاضقِ هبٍساي ثٌفص

استفبدُ وشد تب اص اثتال ثِ ثيوبسيْبي لبسچي هَ دس اهبى

 )3تٌؾين گشهبي ثذى

هبًذ.

 )4سبخت ٍيتبهييD
پيذايص آثبس هختلف هبًٌذ جَش ،خطىي ،له ،خبل ،صگيل ،
سَختگيٍ،اًَاؿ صخن ّب هي تَاًذ ًطبًِ ًَفي ثيوبسي ثبضذ وِ
ثبيذ ثِ هتخػع پَست هشاجقِ ًوَد.

رتينول
ثْذاضت ًبخي:

ً )1بخي ّب سا ثبيستي هشتت وَتبُ وشدصيشا ًبخي هحيظ
هٌبسجي ثشاي سضذ هيىشٍثْب است.
ً )2بخي ّب سا ثِ ضىل ّالل ٍغبف وَتبُ ًىشدتب گَضِ
ّبي آى دسپَست فشٍ ًشٍد.
 )3اص تشاضيذى پَستْبي اعشاف ًبخي ثب اضيبي تيض
خَدداسي ًوَد.
 )4پَستْبي اعشاف ًبخي سا ثبيستي ثب استفبدُ اص ٍاصليي
ًشم ٍ ثذٍى تشن ًگِ داضت.

 )6خَاة ٍاستشاحت وبفي ٍ آساهص افػبة ثِ دليل
اثشات هغلَة دس ٍضـ هَّب تَغيِ هي ضَد.

تهداشت چشم:
 )1دست ٍغَست هشتت ثب آة ٍغبثَى ضستِ ضَد.
 )2اص ضستي دست ٍ غَست دس آثْبي وثيف خَدداسي
ضَد
ّ )3ويطِ اص ٍسبيل ضخػي (حَلِ،دستوبل)استفبدُ ضَد.

ٍ )5اسد ضذى آة دس گَش ثِ خػَظ آة ّبي غيش
ثْذاضتي دس ٌّگبم ضٌب ٍ غذهِ ديذى سش دس
اثشضشثِ ٍتػبدف فَاهلي ّستٌذ وِ ثبفث ون ضذى
تذسيجي ضٌَايي ٍگبّي وشي دايوي هي ضًَذ.
ّ )6شگض اص گَش پبن وي ثشاي خطه ٍتويض وشدى
گَش ّب استفبدُ ًطَد.
ٌّ )7گبم خَاثيذى دس فضبي آصاد،حيبط،ثبك....ٍ،پَضبًذى
گَش ّب تَغيِ هي ضَد تب اص ٍسٍد حطشاتي هبًٌذ
سَسه،هَسچِ،پطِ ثِ گَش جلَگيشي ضَد.
ٌّ )8گبم حشوت ٍسيلِ ًمليِ ثْتش است پٌجشُ ّب ثستِ
ثبضٌذ تب اص ٍسٍد جشيبى ضذيذ َّا ثِ گَش جلَگيشي
ضَد.
 )9هجتاليبى ثِ ثيوبسي گَش ٌّگبم حوبم سفتي ثبيذ پٌجِ

 )5اص ًگبُ وشدى صيبد ٍ دسفبغلِ ون ثِ تلَيضيَى ٍ يب

ًطَد.

پشدُ سيٌوب خَداسي ضَد.
 )6دس ٌّگبم هسبفشت ثب اتَهجيل اص هغبلقِ خَدداسي ضَد.
 )7فبغلِ33سبًتيوتش اص چطن هَلـ خَاًذى سفبيت ضَد.
ٌّ )8گبم خَاة ٍ استشاحت اتبق ثبيذ تبسيه ثبضذ.

 )6اص خالل وشدى دًذاًْب ثب ًبخي خَداسي ًوَد.

 )13هػشف غزاّبي داساي ٍيتبهيي  ٍ Aپشٍتئيي دس حفؼ

)9

سشهبخَسدگي هي تَاًذ اص التْبة هجبسي ثىبّذ.

 )4دس ًَس وبفي هغبلقِ اًجبم گيشد.

ّ )5شگض ثب ًبخي چيضي سا ثلٌذ ًىشد.

 )8هشالجت اص ًبخي ّب دس ثشاثش ضشثبت ضذيذ.

 )4ضستطَي ثيٌي ثب سشم فيضيَلَطي دسحبلت

آغطتِ ثِ ٍاصليي دس گَش ثگزاسًذ تب آة ٍاسد گَش

 )9اص خيشُ ضذى ثِ ًَس ضذيذ خَدداسي گشدد.

 )7فبدت جَيذيي ًبخي ًبپسٌذ ٍغيشثْذاضتي است.

 )1اص ضٌيذى غذاّبي ثلٌذ خَدداسي ضَد.

سالهتي چطن اّويت داسد.
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تهداشت قلة:
 )1يبد ٍ روشخذا ثبفث آساهص للت هي ضَد.
 )2ثب اًجبم ٍسصش ّبي سجه هبًٌذپيبدُ سٍي ٍضٌب
سالهت للت تضويي هي گشدد.
 )3استفبدُ اص غزاّبي سجه ون ًوه ٍون چشثي ثشاي
سالهت للت ضشٍسي است.
 )4استشاحت ثِ هَلـ ٍ خَاة وبفي دس سالهت للت
تبثيش ثسضايي داسد.
 )5سفتي ثِ پبسن ٍهٌبعك خَش آة ٍَّا خػَغب دس

اهمیت خواب و استراحت:
 روشًبم خذا ٍلشائت سَسُ ّبي وَچه لجل اص خَاة
ثبفث آساهص هي ضَد.
 ثشًبهِ خَاة ثبيستي هطخع ثبضذ ٍحذالل 8سبفت
خَاثيذ.
 خَاة ساحت دس هحل هٌبست ٍسختخَاة تويض غَست هي
پزيشد.
 پَضيذى لجبس سبدُ ٍگطبد ٌّگبم خَاة.

سٍصّبي تقغيل ٍاٍلبت فشاغت دس حفؼ سالهت
للت هَثش است.

 حذالل دٍ سبفت ثقذ اص خَسدى غزا ثبيستي خَاثيذ.

سالهت للت الصم است.
 )7هشاجقِ ثِ پضضه جْت وٌتشل ٍاًذاصُ گيشي
فطبسخَى چٌذٍلت يىجبس ضشٍسي است.
 )8داضتي هحيظ اهي خبًَادگي،ثذٍى دغذغِ ٍ دٍس اص
سشٍغذا ثشاي حفؼ سالهت للت ٍاجت است.

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

 استحوبم ثب آة گشم ٍهسَان صدى لجل اص خَاة.
ًَ ضيذى يه آضبهيذًي گشم لجل اص خَاة.

 )6استفبدُ اص سجضي ّبٍهيَُ ّبي تبصُ ثشاي حفؼ
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َّ اي اتبق ثب ثبصگزاضتي پٌجشُ ّب تقَيض ضَد.
 هحيظ اتبق تبسيه ٍ آسام ثبضذ.
 سٍي صهيي هشعَةً،ضديه ثخبسي،صيش لَستشًخَاثيذ.
 استفبدُ اصپطِ ثٌذ دس َّاي آصاد.
 اًجبم وبسّبي ضخػي سٍصاًِ ثبفث داضتي خَاة آسام هي
ضَد.

 )9وٌتشل ٍصى دسحذ هقوَل ٍ هٌبست دس حفؼ سالهت
للت تبثيش ثسيبسي داسد.

عوامل موثردرايجادتیماری قلثي:
 هػشف ًوه،چشثي ٍضيشيٌي صيبد
 هػشف غزاّبي چشة هبًٌذ تخن هشك ،خبهِ،
سَسيس
 استقوبل دخبًيبت
 فطبس سٍاًي هبًٌذ ًگشاًي،تشس،اضغشاة
 سَء تغزيِ

تهيه كننده :

ً ذاضتي تحشن دسصًذگي ٍ ٍسصش ًىشدى
 پشخَسي ٍ اصديبد ٍصى

هٌجـ ٍ :ة سبيت سالهت ٍصاست ثْذاضت

واحد بهداشت حرفه ای
مرداد ماه 5931

