
 ؟ چیست خودمراقبتی

 و بهتر زندگی تا دهیم انجام کوچکی روزمره کارهای خود، شادابی و سالمت حفظ برای ما اینکه یعنی خود، از مراقبت یعنی خودمراقبتی

 می انجام دیگران و خانواده خود، برای فردی هر که هدفمند و آگاهانه آموختنی، است اقداماتی شامل خودمراقبتی.  باشیم داشته تری سالم

 پیشگیری حوادث یا ها بیماری از سازد، برآورده را خود اجتماعی نیازهای کند، حفاظت خود روانی و جسمی سالمت از بماند، سالم تا دهد

 خود. کند حفاظت بیمارستان از ترخیص یا حاد بیماری از بعد خود سالمت از نیز و کند مراقبت مزمن های بیماری و ها ناخوش از کند،

 .شود می ما فردی های مهارت و کارآیی افزایش موجب وضوح به مراقبتی

 جسمی نیازهای رفع توانایی و اجتماعی های آسیب و خطرات از سالمت،پیشگیری جهت در است اقداماتی و تصمیمات شامل مراقبتی خود

 . کرد ایجاد زندگی در را شادابی و نشاط سالمت، به دستیابی توانمی خودمراقبتی ساده اصول برخی انجام با .خود اجتماعی و روانی و

 : توانیم می خودمراقبتی با 

 دهیم کاهش را خود استرس. 

 کنیم تقویت و بازیابیم را خود نفس به اعتماد. 

 دهیم افزایش و کنیم حفظ را خود موفقیت انگیزه و جوانی شوق و شور. 

 کنیم تضمین را خود زندگی های دوران سایر سالمت و کرده تجربه را نشاط با و ایمن سالم، جوانی. 

 باشیم داشته بهتری شغلی آینده و بخوانیم درس بهتر. 

 بزنیم رقم کشورمان و دوستان ، خانواده ، خود برای را بهتری آینده. 

معنوی،   عاطفی، خودمراقبتی روانی، خودمراقبتی خودمراقبتی جسمی، خودمراقبتیخود مراقبتی را می توان به چند دسته شامل: 

 مراقب باید ،اریمد دوست را خودمان اگر نکنیم فراموش تقسیم نمود و به صورت تخصصی تر از آن بهره جست؛ اجتماعی خودمراقبتی

  .باشیم خود سالمتی

علوم کسب ؛ ما در دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان بر آن شدیم تا فضای جدیدی را ایجاد نماییم و بتوانیم بر اساس رسالت پرستاری

 گاه خودمراقبتی برایتان شرح دهیم.شده را به زبان ساده بیان کنیم و از اهمیت و جای
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