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 بسمه تعالی

 

 در باب تعریف سالمت

 ـَد    تؼــزیف   بســی          بْــز  تؼزیفص    سخــي    اس     ّز   وسیـز  سالهت   را   بــه

 اس     لْـز    اٍ    ز   ّوِ    در  استزس   ـه     ـز   اٍ         زن     اس   بْــًیست  سبــبى     هطت

 

 سالمتآماری  از  در باب تعریف 

 

 بْز  تؼزیف   تب     دّـــذ     آسار    تَ   را            آهبر    تَ  را        آى  یىی    آرد    هیــبى  

 المــدر  یه و  ي    ضذ    سـالم             خَش   وِ ایي   تؼزیف  بَد  ـاس   هیـبًگی   SDتب  دٍ  

 ًبوسی      خزدُ  گیزًذ     ّز    وس     ٍ   ّز               یــبسىل   ـبْز ایي    تؼزیف    بَد     هط  

 زــًظ       ایي     ز            وَر  ٍ وز     سبلن     بَد   اس ـٍ و   َد اس  وَرـــگز وِ   ضْزی    پز   ب               

 ذد   ّوـــِ       آسادُ   ّـبـــٍ   پب   بٌ  بل    بَدى    آى    دادُ    ّب             دستـــزط   ًزهــض

 ی     بب  حبل    ّوِــبت    آدهـــًیست    غف           ِ ـّوبل  ــٍ   دادُ   ّب ًزه    ًیست  غفبت

 زیف  ّوی  تحزیف ضَدــِ    وِ  ایي    تؼـــزبف    ضَد            گـــز    جوؼیتی   تؼــــخبظ   ّ

 

 تعریف   بیُمدیکبل  از سالمت در ببة  

 ذىـاست اس  وــزگ  ـذى             ّز  وِ    ایي     دارد  بِ ـــَیذ      سالهت   اس  بـــــآى یىی    گ

 است      تي   است             ایي    جْبى   وش  حــبدثِ    آبستي           اس اّن    ٍاجبـــبت   حفــظ

 ببضذش        اًذر    رٍال    ب    ـــول     اػضبل            ــــوو    ػولىزد   جسن   ٍ تي    را  ضذ 

 زــیىذگ    ن       ٍ    بب  ــــدر تغــببك   بب    ّ  ز          ـگبم  خغـــًیه    ػول   دارًذ     بِ  ٌّ

 ارصیٌبل هـز    ِ   ــــاپتیوبل           لغؼِ   ّب   ببضٌذ       ّو  بس          ول اػضب     وبر     وٌٌذ

 است       خَد رٍ   گبُ      فزٍش     ــــبًىِ   بًٌخسزٍ است               اى  ػشیش  ای درس   بْذاضت
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 ًیست   اگز    بیوبر   ّوی     اٍ    سبلن   است          ًیست  اگز   جبّل    ّوی    اٍ   ػبلن    است        

 ّز  وِ   گز   بیوبر    ضَد     درهبى     وٌین          لبـل   بیوبری       چـــزا     ػػیبى     وٌین         

 هزدٍد  ًیست          بْز   ایي   تؼزیف    وسی   خَضٌَد   ًیست      گز   چِ    ایي   تؼزیف    ٌَّس        

 

 در ببة تعریف رفبي از سالمت  از سبزمبن بٍداشت جٍبوی

 بُــــه   ذ    س ـــبُ            گَ  وِ ٍی   ًیست اس سهیي  آهـــرا  رف      آى       آى  یىی  تؼزیف   وٌذ

 است     چلسی        است           ّز  وِ   فزٍارد     سهیي     Healthy    بیوبر ًبَدى     ًی  فمظ 

 بَد         چستزهٌ   گبّص    س ـــَد           گز    وِ    ببضــــــبری     ًذاضت    هستز  بـــًبًىِ  بیو

 ػشیش   ًبَدى   ًیست      ّوی  بیوبر   Health      هزیش             آسار          گـَیوت     غــبدلبًِ    

 

 در باب ابعاد سالمت )جسمی، روانی و اجتماعی(

 ًب      رٍا      بد    ًذاًذ  ـــــابؼ       ّز وِ  ایي  رٍا              تؼزیف    بْز ایي   سِ بؼذ   اس      چَى

 بُــــگـیه ً   بُ            آى  بَد   بس    ایذُ     آل   در ــذر  رفــــاً   بع ــــجسن،  رٍاى   ٍ  اجتو

 

 در ببة بعد جسمی  کً در ابیبت ببال شرحش رفت

 ذ      بیص     رٍاــــًببض   غحبت     بیطتز  ــــذا             ابت    بطذ   در     بْز  جسن   غحبت 

 

 در ببة  سالمت رَان

 َاىــز  ٍ جـــرٍاى              بْزُ هٌذ   ببیذ    اس     آى     پی اس       بّیــــَیذ   رفـــــآى  یىی     گ

 ٍای      اٍآ      هی   بَد           بری ــــسبسگ    اٍ               بیــــدًی     ّست   تَاسى   بیي     اٍ   

 ذـــــهی وٌ      لیَرپَل    اس      تین   غحبت      ذ      ـهی وٌ   پَل     پَل    ًیست   سالهت  آًىِ

 اػتمبد           بب         دیگزاًص        بد             اًغببق  ــــاًتم     زد    حزف    حك    ٍــــهی  پذی

 رٍشّز    ذل   بب  ــــجَیذ    اس     ج   دٍری     وطوىص                تؼبرؼ     ببضذ    اس    بریـــػ  
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 در ببة  بعد اجتمبعی سالمت

 سوبع     هجلس    رلع  ٍاس    گفتًبًىِ          اجتوبع           گفت اس   رفبُ       در       آى یىی 

Social  skills    ًمطی   بس   هثبت      بَد      در    وبر  اٍ اٍ               بر ــــبَد    هؼی 

 سخَد   فیفب       وِ بیخَد ضذ     ّوی    تب     ب     سخَد       ــــــایفًمطی  بس  هثبت   وٌذ     

 ببضذ      اًتفبع    بْزُ        سیي   هْبرت         اجتوبع              بس   هْبرت   وسب     وٌذ     در  

 ىزاىـــٍ      سَد         بی    ّن    بحبل       خَیص    بحبل          دیگزاى                هٌفؼت   سایذ             

 

 طیف سالمتی

 ضٌیغ     تٌذرستی  عیفی        دارد  بس         ٍسیغ                 اس  رفبُ    وبهل        ٍ       هزي                 

 بَد     هببد     رٍیب        Disturbanceستی  ای     ػشیش             پَیب          بَد                 ایٌىِ   رتٌذ         

 سؼی   وي    اس    بز      تب   ضَی   هز ایي   دٍ بیت            integrateآى  هْـــن      است    حفظ     ضَد        

 

 د، جبمعً،  دَلت ٌب َ بیه المللدر ببة مسئُلیت فر

 الولل  بیي    بهؼِ، فزد      دٍلت      ٍ     ج         ببضٌذ     بی ػول      ًیست   سالهت  گز  وِ 

 در سالهت     ّوگبى       هسئَل        بذًذ                 گز وِ بب   سزهبیِ   یب      بی  پَل       بذًذ             

 

 ،  سبک   زودگی،  خُد مرتقبتیمسئُلیت فرد در ببة

 حػل    ببضذش   آى   هب      هز    سالهت        گیزد  اس    بْز  ػول          self careّز وِ 

 بیوبری   است     در    بزدگی     بْز   اٍ          سبه    ًیه    در    سًذگی             رُ بگیزد

 پشضه  ایي وبر   اٍ    تحسیي   وٌذ      ّن              پشضه    توىیي    وٌذ       اٍ بِ  دستَر                 

 ًخسبذ       دائوب      بز      تخت     خَد  اٍ               َدــخ  غزببلگزی   در ٍلت       ذ  ـهی وٌ              
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  shineتب   ّوی خَرضیذ بِ   sunriseتب بِ                Five    to     nineاٍ  بخَابذ    لذر    وبفی            

 وٌذ      ببلىل       هَاد    ٍ     ًفی  تزیبن                وٌذ    الىل            ٍ   ّوی      سیگبر     ًفی             

 س دست  ایي یه آٍاًس ضبًس  وی دّذ ایي                ببالًس         رًیه     اًذ  هی  خَرد    اس لَت              

 سبشی   ٍ    هیَُ      ّوی     سؼی  اش  بَد              بَد          ّوی   ًفی  اش          چزبی  اضببع            

 بزیش      خَاى     گَیذ    ػشیشم    ّی     بْز                 هی  خَرد   هبّی    ًِ     هبّی    ای    ػشیش            

 هزیش       ایٌمذر        گزچِ   گَیذ   آى   ػیبل     بِ    وبفی     ای ػشیش             هبّی       هی  خَرد            

 بٌبلذ       لحظِ  ای    گزچِ     اس   لیوت                      ّفتِ ای       هی خَرد  هبّی   دٍ   رٍس   در         

  هٌمضی       بٌْگبم        تب     ًگزدد        سٍد               همتضی     هٌظن           ٍرسش         هی  وٌذ        

 پٌج    سِ    رٍسی     بْز    ایي   وَضص وٌذ               وٌذ        ّوی     ٍرسش       اس  دلبیك    سی       

 بی    غن    اس    آى     چه   ػشیشاى  سفتِ ای               ّفتِ    ای       پٌجبُ    دلیمِ      تب   غذ   ٍ       

 

 در امر سالمت در ببة مسئُلیت دَلتٍب

 هٌتی     َضذ   دٍلتی            وبر خَیص   اًجبم      دّذ    ًیستـــدر  سالهت    گز     وِ   و

 چیست زُــــآى   ٍسیز   در    وطَرش  را غ  ًیست              آدهی  را     گز     سالهت    بْزُ 

 

 در امر سالمت در ببة مسئُلیت جبمعً

 پیــز ٍ  ًٌِ   ّز  جــَاى ٍ  وَدن      ٍ     ِ          ـــجبهؼـــِ    ببیذ  بىَضــــذ     یه     تٌ

 اًمغبع       اجتوبع            لیه     سالهت      را   ًببضذ      در  سالهت    گز  وِ   وَضــــذ

 

 در امر سالمت در ببة مسئُلیت بیه الملل

 ًیستص   چَى ػول غذ  ضىبیت     ببیذ    اس بیي     الولل             حزف   سًذ   بسیبر   ٍ                  

 آبلِ  ضذ   ریطِ   وي   بب    ایي    ّوِ          ضذ     رّب   اًس   اس هحي       بب    ایي ّوِ               
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 بیي   الولل              پیىـــز    دًیب    رّب     ضذ     سیي      دهل    بب تالش      ٍ وَضص                 

   

 در ببة   سالمت بً عىُان حق   بشر 

 بِ سز    دست    بطز         ّز وِ اس ایي حك  ًگفت   ضذ    آى  سالهت    ّست     ػشیش     حك

 برّبـــهؼی   Excellenceزُ   اس آى   ـــبْ ــبرّب           ـَیذ     اس    بسیــــــبْزُ    ببیذ    ج

 

 

 دکتر  نیما    معتمدسروده ای از 

 برای درس سالمت و ابعاد آن 

61-7-89 

 

 


