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درکظَر نا،اولیو پيجظيتً ی اشفيد ناه ٌرشال ةعيَان

پیظگیری از حَادث جرافیکی:

ارجقای شالنث رواىی:

روز نـلی شــــالنث نـــردان جعییو گردیده

آهبسّبی اسائِ ضذُ دس ایشاى ًطبى هیدّذ کِ پس اص

سالهت سٍاًی ثِ ًحَُ تفکش ،احسبس ٍ ػول اضخبظ

اشث.

ثیوبسیّبی قلجی ،ػشٍقی ،حَادث دٍهیي ػلت هشگ ٍ هیش

ثستگی داسد .ثِ طَس کلی افشادی کِ اص سالهت سٍاًی

سالهت هشداى هَضَػی است کِ هَجت استحکبم ٍ استقبی

دس ّوِ گشٍُّبی سٌی ٍ دس گشٍُ سٌی صیش ۰۴سبل اٍلیي

ثشخَسداس ّستٌذً ،سجت ثِ صًذگی ًگشش هثجت داسًذ.

سالهت ًیشٍی کبس جبهؼِ ٍ تَسؼِ کطَس سا دس پی خَاّذ

ػلت هشگ ٍ هیش است کِ ضبیغتشیي آًْب حَادث تشافیکی

آهبدُ ثشخَسد ثب هطکالت صًذگی ّستٌذ .دس هَسد خَد ٍ

است.

دیگشاى احسبس خَثی داسًذ .دس هحیط کبس ٍ سٍاثططبى

هحیطی ٍ ضغلی ثیطتشی ّستٌذ ٍ ػبدات غلطی هبًٌذ

صجَس ثَدى ٍ تصوینگیشی هٌبست پس اص سفغ ػصجبًیت

هسئَلیت پزیش هی ثبضٌذ .صیشا ٍقتی اص سالهت سٍاًی

هصشف سیگبس ،الکل ،اػتیبدٍ استشس ضغلی دس آًْب ثیطتش

ٍ خستگی؛ کِ ایي سفتبس الصم است فشٌّگسبصی ضَد؛ چشا

ثشخَسداس ثبضین اًتظبس ثْتشیي چیضّب سا دس صًذگی داسین ٍ

است اص سَی دیگش هشداى کوتش ثِ پضضک هشاجؼِ ًوَدُ ٍ

کِ ثسیبسی اص ًضاعّب ٍ سفتبسّبی خطًَتآهیض دس ضشایط

آهبدُ ثشخَسد ثب ّش حبدثِ ای ّستین.

هشاجؼِ ثِ هشاکض دسهبًی سا ثِ دالیل هختلف اص جولِ هَاًغ

ػصجبًیت ٍ خستگی ساًٌذگبى اتفبق هیافتذ ٍ ثبیذ ثب

اصَل کلی ةٍداطث رواىی:

فشٌّگی تب ثشٍص هشاحل پیطشفتِ ٍ خطشًبک ثیوبسی ثِ

آهَصش هْبستّبی صًذگی استکبة سفتبس خطًَتآهیض

 )1احتشام فشد ثِ ضخصیت خَد ٍ دیگشاى  ,یؼٌی احسبس

ثٍِیژُ دس هشداى سا کبّص داد.

ػضت ًفس ٍ َّیت یبثی ثشای خَیطتي.

ثشخی اص ػٌبٍیي ّفتِ سالهت هلی هشداى ثِ ضشح ریل هی

سػبیت سشػت هجبص ٍ سػبیت فبصلِ هطوئٌِ؛ سشػت

)۰ضٌبختي هحذٍدیتْب دس خَد ٍ افشاد دیگش ثِ هؼٌبی

ثبضذ کِ ثِ اختصبس تَضیحبتی دس خصَظ آًْب دادُ هی

غیشهجبص ثِ ػٌَاى یک ػبهل خطش جذی دس آسیتّبی

تالش دس جْت ضکَفب سبصی تَاًبیی ّب دس ػشصِ ّبی

ضَد:
رتينول
طیَه زىدگی شالم:

تصبدفبت جبدُای است کِ ّن ثش خطش تصبدف ٍ ّن ثش

اضتغبل ٍ صًذگی فشدی ٍ اجتوبػی ٍ فؼبل ثَدى ٍ داضتي

ضذت آسیتّبی ًبضی اص آى تأثیش هیگزاسد .احتوبل هشگ

سشگشهی ٍ افشادی کِ تَسط آًبى هَسد پطتیجبًی قشاس

توشیي ػبدتْبی خَة ٍسبلن ٍثکبس ثستي آًْب دس توبم

سشًطیٌبى خَدسٍ ثب سشػت ۰۴کیلَهتش دس سبػت  ۰۴ثشاثش

گیشد.

صهبًی است کِ سشػت خَدسٍ ۰۴کیلَهتش دس سبػت است.

)۰داًستي ایي حقیقت کِ سفتبس اًسبى هؼلَل ػَاهلی است.

جَجً ةً نرگ و نیر  ،صدنات و نعلَلیحٍا ی جصهی و

ایي هَضَع هَجت صًذگی آگبّبًِ ٍ ػبلوبًِ ضذُ ٍ فشد

عَارض رواىی ىاطی از حَادث جرافیکی

ثْتش هی تَاًذ اص فشصتْب ی صًذگی ثْشُ ثشداسی داضتِ

جَجً ةً آثار زیاىتار اقحصادی ،اجحهاعی و خاىَادگی

ثبضذ

حَادث جرافیکی

)۰آضٌبیی ثِ ایٌکِ سفتبس ّش فشد تبثغ توبهیت ٍجَد اٍست

ارجقای فرٌيگ راىيدگی و اصالح رفحار راىيدگی

ٍ ایٌکِ فشد ثذاًذ ضخصیت ٍ سفتبس اٍ تحت تبثیش َّسهًَْب

داضت هشداى ًسجت ثِ صًبى دس هؼشض فبکتَس ّبی خطش

تأخیش هی اًذاصًذ.

هشاحل صًذگی ٍ ّوچٌیي دٍسی جستي اص ػبدت ّبی صیبى
ثبس ٍغیش سبلن دس ایٌجب ثشای سٍضي ضذى هَضَع دٍهثبل
سبدُ ثیبى هی ضَد یکی اص سٍضْب ٍػبدات سبلن ٍسصش
سٍصاًِ است ٍیکی اص ػبدات صیبى ثخص ًٍبسبلن استؼوبل
دخبًیبت ثَیژُ سیگبس است.
جغذیً شالم
فعالیث ةدىی نياشب

پرٌیز از رفحارٌای پرخطر ،ناجراجَیاىً و غرورآنیز در

 ,سیستن ػصجی ٍ هحیط اجتوبػی ٍ سسبًِ ّب ثَدُ ٍ ػَاهل

پرٌیز از نصرف دخاىیات و الکل و اعحیاد

راىيدگی

استشس صا چِ ًقطی دس تؼبدل حیبتی ٍ صًذگی ایفب هی

آنچه می کشید  ...شما را می کشد!!!

رعایث ىکات ایهيی در راىيدگی

کٌٌذ.
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)5ضٌاسایی احتیاجات ٍ هحزکْای کِ سبب ایجاد رفتار

ارجقای شالنث ةاروری نردان

ٍ اعوال اًساى هی گزدد  ,هثل ضٌاختي ًیاسّای اساسی

ةررشی علل نظکالت زىاطَیی و جالش در رفع آن

اًساى در سهیٌِ ّا ٍ هَقعیتْای دٍراى سًذگی

پیظگیری از عفَىث ٌای آنیزطی و ایدز

پیظگیری از اشحرس ٌای طغلی

ةررشی علل نرداىً ىا ةاروری

پیظگیری از افصردگی و اضطراب در نردان

اجحياب از رفحارٌای پرخطر و ىاشالم

ارجقای نٍارجٍای زىدگی

شالنث نردان و افزایض کیفیث زىدگی خاىَاده

ارجقای رواةط ةیو فردی در خاىَاده

ارجقای رواةط ةیو فردی در خاىَاده

پیظگیری از ةیهاری ٌای قلتی و عروقی و عَانل

آگاٌی از ىقض پدران در فرزىد پروری

خطر آن:
یكی اس پیاهذّای پیطزفت تكٌَلَصی کاّص فعالیت
بذًی است .در کساًی کِ فعالیت فیشیكی هٌاسبی ًذارًذ
احتواالً ابتال بِ بیواریْای قلبی عزٍقی  2بزابز بیطتز
است.کٌتزل فطارخَى باال هیتَاًذ خطز بزٍس بیواری

پیظگیری از حَادث طغلی:
حادثِ ضغلی حادثِای است کِ در هحیط کار رٍی دادُ ٍ در
اثز آى بِ هاضیي آالت ،ابشار ٍ اس ّوِ هْوتز ،افزاد خسارت
ٍارد هی گزدد.

ّای عزٍقی قلب ،سكتة هغشی ٍ ًارسایی قلبی را کاّص
دّذ .هطالعِّای هتعذد ًقص هؤثز ٍ قَی کاّص

آشیتٍای طغلی عتارجيد از:

ًطاى دادُاًذ .سیگار قابل پیطگیزیتزیي عاهل خطز
بطوار هیرٍد ٍ در ٍاقع بزرسیّای هتعذد ًطاى
هیدٌّذ کِ قطع سیگار کنخزجتزیي راُ بزای
پیطگیزی اس بیواریّای قلبی است.
پیظگیری از شکحً قلتی

ایجاد یک بزًاهِ بزای کٌتزل حَادث ٍ آسیبْای ضغلی
حذف هَارد هخاطزُ آهیش هزبَط بِ هاضیي ،رٍش اًجام
کار ،هَاد هَرد استفادُ یا ساختواى ٍ تأسیسات
کٌتزل یا هحذٍد ًوَدى عاهل هخاطزُ آهیش
آهَسش کارگزاى ٍ آگاُ ًوَدى آًْا اس هخاطزات ٍ
چگًَگی اًجام کار بِ ضكل ایوي

پظگیری از شکحً نغزی

تَصیِ بِ کارگزاى جْت استفادُ اس ٍسائل حفاظت فزدی

پیظگیری از فظارخَن ةاال ،دیاةث و دیس لیپیدنی

پیظگیری از صدنات ىاطی از حَادث نحیط کار

نراقتحٍای دوره ای و خطر شيجی حَادث قلتی عروقی

ارجقای ایهيی نحیط کار

شیگارٌا خانَش اراده ٌا روطو

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

پای ةيدی ةً خاىَاده

ةرخی ازاقدانات پایً جٍث پیظگیری از ةروز حَادث و

چزبیّای خَى را در کاّص خطز قلبی ٍ هزگ ٍ هیز
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