
 

 

 
 بانوان سالمت ملی هفته روزشمار

  مراقبتی خود پیشگامان :زناناول روز

 ودرمان بهداشت کادر فداکار بانوان تکریم و پاسداشت :دوم روز

 سالم زندگی شیوه :سوم روز 

  زنان باروری سالمت :چهارم روز

 روانی سالمت و :زنانپنجم روز

  معتبر اطالعات و آموزشی معتبر منابع ترویج در زنان نقش :ششم روز

 زنان اجتماعی و شغلی آسیبهای از :پیشگیری هفتم روز

 

 بدانیم آن بهبود و خود سالمت افزایش جهت افراد توانمندسازی فرآیند را سالمت ارتقاء اگر 

 آگاهی .همچنین است مهم امری زنان سالمت نیازهای و دانش از خانواده و جامعه آگاهی افزایش

 وریمح نقش تقویت لذا است. اثرگذار نیز توسعه اهداف به دستیابی در زنان سالمت با جامعه

 مختلف سطوح در آنان مشارکت افزایش و جامعه و خانواده خود، سالمت تامین در زنان

 زا برخورداری معنای به زنان سالمت کند. تصریح را فرآیند این تواندمی اجرا و گیریتصمیم

 سوی از ، است توسعه محور سالمت فردی. زندگی در معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، سالمت

 انسانی سرمایه از مهمی بخش شاغل زنان و هستند سالم نسل و خانواده محور سالم زنان دیگر

 باید انآن سالمت ارتقاء هتج مناسب تدابیر اتخاذ شوندبنابراینمی محسوب کشور کار نیروی و

 باشد. توسعه هایبرنامه محور

 هفته ملی سالمت بانوان



 خانواده: اعضای و خود از حفاظت و مراقبتی خود پیشگامان زنان
 يك عنوان به خود توان و مهـارت دانـش، از شخص آن در كه است عملي معناي به خودمراقبتي

 .ميكند مراقبت خود سالمت از ديگـران، از مستقل طور به و كرده استفاده منبع

 كه است سكونت محل و اقتصادي اجتمـاعي، شـرايط شـامل خـودمراقبتي عوامـل مهمتـرين

 يابد. مي بيشتري اهميت روستايي مناطق و فقيرتـر جمعيـت ميـان در ويـژه به

 

 است سالمت ارتقا برای اقدام ترین سود پر و ترین هزینه کم مراقبتی خود

 

 دارند: اي ويژه اهميت دليل سه به زنان اوليه، بهداشتي هاي مراقبت با ارتباط در 

 برند. مي بهره ها مراقبت اين در مستقيما كه افرادي عنوان به 

 خانواده. اعضاي و مادران عنوان به 

 ار زنان مير و مرگ بتوان اينكه براي منزل از خارج در بهداشت مقدم خط كاركنان عنوان به 

 لعم به الزم تأكيد الذكر فوق نقش سه هر بر بايد داد، كاهش توسعه حال در كشورهاي در

 .آيد

 زندگي شيوه رفتارهاي از همه داروها مصرف و نكردن ورزش, نامناسب تغذيه, استرس 

 .دارند زنان برسالمت منفي تاثيرات كه هستند

 ندهست تغذيه الگوي كننده تعيين خانواده، افراد كل براي بلكه خود براي تنها نه زنان 

 ويتامين، امالح، مجموع در بتواند كه ميشود شامل را غذايي عادات واقع در سالم تغذيه.

 اندامهاي براي يك هر مختلف غذايي مواد .كند تامين را بدن نيازهاي ساير و پروتئين

 امالح و مواد به روزانه نياز تا شود مي باعث مواد اين مجاز مصرف و هستند مفيد خاصي

 زا يك هر از غذايي مواد كه ايست روزانه سالم،برنامه غذايي برنامه يك.شود تامين مختلف

 .باشد شده گنجانده آن در الزم نسبت رعايت با زير غذايي هاي دسته

 غالت و نان 

 سبزيجات و ها ميوه 

 لبنيات و شير 

  حبوبات و مرغ تخم و گوشت 



 هايوعده همه براي پرمشغله، هايخانم باشيم داشته انتظار اگر باشد گرايانه غيرواقع شايد 

 رتأثي هاآن كلي سالمت بر كردن آشپزي بيشتر قطع، طور به اما كنند، آشپزي غذايي،

 هآخرهفت بيرون شام يك كم دست كه باشد اين شايد گرايانه واقع راه يك .گذاشت خواهد

 .كنيد جايگزين خانگي خوشمزه غذاي يك با را

 ودميش محسوب خطر عامل يك ديگر بيماري چندين براي بلكه كرونا براي تنها نه چاقي. 

 .نكنيد فراموش را تحرک و سالم تغذيه

 دخو بدن نياز مورد امالح و ويتامينها مختلف، رنگهاي در و تازه وسبزيجات ميوه مصرف با 

 .كنيد تامين را

 

 بمرت ورزشي تمرينات ها،خانم همه براي سالم عادت ترين بزرگ كه نيست گفتن به الزم 

 سطح كاهش در مفصل، شام يك از پس كوتاه زدن قدم ، حتي .است كوتاه مدت به حتي

 .است ورزشي تمرينات طوالني جلسات از مؤثرتر خون، گليسيريد تري و چربي

 نشستن و تحركي بي است، آفرين مرگ و خطرناک كرونا ويروس كه اندازه همان به 

 ربهض ميتواند سيگاردرروز پاكت يك از استفاده اندازه به كه است مهلكي سم مدت طوالني

 .آورد وارد سالمتي ناپذيربه جبران

 فراديا است تحركي بي از ناچيزبسياربهتر هرچند بدني فعاليت انجام كه بدانيم است مهم 

 حتي .دارند بهتري سالمت وضعيت سايرين به نسبت وضوح به دارند، تحرک كمي فقط كه

 اين.دكن خنثي را مدت طوالني نشستن مخرب اثرات ميتواند ساعت در فعاليت دقيقه 5تنها

 بازي زمين در حتما نيست الزم ورزش و بدني فعاليت انجام كه دارد نيزاهميت موضوع

 خانگي قرنطينه دوران در و خانه در باشد، طبيعت دامن و صحرا دل در يا خيابان و كوچه،

 .بود فعال نيزميتوان



 

 براي بيشتري مسئوليت زنان91 كوويد به مبتال افراد از مراقبت و قرنطينه شرايط در 

  كشند. مي دوش به را بيماران از مراقبت

 نكرد عفوني مبتال,ضد بيمار به رسيدگي دهد. مي افزايش را ها خانم كار حجم موضوع اين 

 يد,خر خانواده افراد ساير و مبتال فرد ي تغذيه به مبتال,توجه شخص وسايل و محيط مداوم

 دروس به ,رسيدگي است بيماري به مبتال خانواده پدر كه شرايطي در خانواده مايحتاج

 هم و سو يك از زناشويي عاطفي روابط ,حفظ خانواده در نشاط ,حفظ آموز دانش فرزندان

 يزيكيف فشار كارمند بانوان براي كار محل در حضور و بيماري به ابتال برابر در خود از مراقبت

 . كند مي اعمال زنان بر را زيادي بسيار رواني و

 مادر سالمت با مرتبط هاي نگراني زنان، در91 كوويد از ناشي مير و مرگ و بيماري بر عالوه 

 دارد. وجود گيري همه در زايمان از پس و بارداري دوره در نوزاد و

 ،و ،شده احساس هاي تهديد به فرد هر كه هستند طبيعي پاسخهاي اضطراب و نگراني ترس 

 كه ستا درک قابل بنابراين ميدهد. نشان خود از ها بالتكليفي و ها ناشناخته با مقابله در يا

 ريه، بر91 كوويد شوند. واكنشهايي چنين دچار ناشناخته عامل يك با پاندمي برابر در افراد

 ليو ندارد، مغز روي رب مستقيمي اثر ويروس اين چه اگر ميگذارد. اثر ها كليه و كبد قلب،

 آسيب گروه مورد اين در زنان و ميگذارد بجا روان سالمت روي بر مخربي آثار آن پاندمي

 ببس بلكه ميگردد همگاني سالمت نگرانيهاي سبب تنها نه بيماري هستند.اين پذيرتر



 ،پذيري تحريك ، افسردگي، ترس، اضطراب، شامل روانشناختي، بيماريهاي از بروزتعدادي

 بار باشند شاغل اگر حتي زنان گردد. مي سانحه از پس استرس اختالل و خواب، تاللاخ

 تحميل هاآن به را بيشتري رواني بار اين و دارند بعهده را فرزندان با كار و خانه مسئوليت اصلي

 . ميكند.

 بيخوابي، اشتهايي، بي اضطراب، نظير ،91 كوويد گيري همه رواني روحي عوارض ميزان 

 حمايت خطرها اين برابر در زنان از است. مردان برابر سه زنان در فرسودگي و افسردگي

 .كنيد

 

 

 

 با مبارزه مقدم خط در درماني كادر از درصد70 حدود جهاني، بهداشت سازمان آمار بقط 

 زنان افزون روز نگراني باعث ويروس اين گسترش. ميدهند تشكيل زنان را كرونا ويروس

- كوويد براي درماني يا واكسن هيچ كنون تا اينكه بر عالوه كه چرا .است شده درمان كادر

 هب كنون تا آيا نميدانند كه ميشود بيشتر زماني زنان اين ترس است، نشده كشف19

 مادر و پدر نزد خود هاي خانه به وضعيت همان در و نه يا اند شده مبتال كرونا ويروس

 به كه زناني واقع، ميگردند.در باز ضعيف بسيار ايمني سيستم با فرزنداني يا سال06 باالي

 و كاري زندگي بين بايد هستند كار مشغول درماني مراكز در پزشك يا پرستار عنوان



 اعضاي از جامعه، مردم به رساني خدمت بر عالوه و كنند برقرار تعادل خانواده در زندگي

  .كنند مراقبت نحو بهترين به نيز خود خانواده

 
 

 : (91-)کووید کرونا ویروس بیماری مورد در هایی توصیه

 نكنيد. فراموش را ماسك زدن 

 كنيد حفظ اجتماعات در را (ايمن) فاصله. 

 مرتب دست هاي خود را بشوييد. 

 به چشم ها، بيني و دهان خود دست نزنيد. 

 بهداشت تنفسي را رعايت كنيد. 

  كشيد هرچه زودتر به دنبال اگر تب داريد، سرفه مي كنيد يا به سختي نفس مي

 .مراقبت هاي پزشكي باشيد

 از اوضاع مطلع باشيد و توصيه هاي ارائه دهندگان خدمات بهداشتي را رعايت كنيد 

 کرونایی غلط باورهای

 كردن ورزش حين در زدن ماسك 

 كفش طريق از ۹۱كوويدـ انتشار احتمال 

 كرونا درمان براي هابيوتيكآنتي از تفادهاس 

 مسموميت و ماسك از مدتطوالني استفاده 

 ۹۱كوويدـ برابر در حفاظت براي الكل نوشيدن 

 ۹۱كوويدـ تشخيص براي بدن دماي گيرياندازه 

https://www.hamshahrionline.ir/news/530918/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C


 ۹۱كوويدـ به ابتال از جلوگيري براي تند غذاهاي خوردن 

 كرونا به ابتال فهميدن براي كشيدن نفس تمرين 

 سير خوردن 

  نمك آب با بيني شستن 

  آفتاب معرض در قرارگرفتن 

 

 
 جسور,امیدوار,همیشگی لبخندی با ولی خسته افراشته گردنی با زنان

 مدیر و قوی مهمتر همه از و مستقل,

 

  بيمارستاني مجتمع سالمت ارتقا واحد


