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بسیار  و  گرفته  خود  به  متفاوتی  شیوه  امــروزه  زندگی 

راحت و آسان شده است. هرچند که دسترسی به انواع 

مواد غذایی بسیار آسان شده اما ارزش کالریک، ارزش 

کنار  در  و  غذاها  این  از  دریافتی  انرژی  میزان  غذایی، 

آن نقل و انتقاالت مکانیکی که موجب کاهش فعالیت 

انسان شده تأثیر منفی بر سالمت انسان گذاشته است.

خانواده  خود،  برای  مختلف  ابعاد  در  ناسالم  انسان 

ایجاد  بر  عــالوه  وی،  می کند.  زیــان  ایجاد  جامعه  و 

بخش  خانواده،  و  خود  برای  فکری  و  روحی  ناراحتی 

و  داده  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  خانوار  سبد  اقتصادی 

و  تغذیه  و  سالمت  آموزش،  برای  باید  که  هزینه هایی 

درمان  حوزه  به  شود،  صرف  دیگر  اساسی  نیازهای 

فرآیند  شــدن  طوالنی  با  چه بسا  و  می کند  ســرازیــر 

دچار  نیز  را  خانواده  اقتصادی  وضعیت  ــان،  درم

بــهــورزان  از  یکی  ببینیم  ــال  ح کند.  بــحــران 

تالشگر در این مورد چه نظری دارد:

سبک زندگی سالم چیست؟
سبک زندگی، فعالیت های عادی و معمول 

روزانه است که افراد، آن ها را در زندگی خود به طور 

روی  فعالیت ها  این  به طوری که  پذیرفته اند  قابل قبول 

سالم  زندگی  سبک  و  می گذارند  تأثیر  افــراد  سالمت 

عبارت است از شیوه درست زندگی کردن افراد ازنظر 

جسمی، روحی و روانی، اجتماعی و معنوی

هدف از سبک زندگی سالم چیست؟
سبک زندگی بیشتر ازآن جهت اهمیت دارد که روی 

کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری ها  تأثیر می گذارد 

و سبب می شود افرادی سالم ازنظر جسمانی، روانی در 

جامعه داشته باشیم. 

سالم  زندگی  سبک  داشتن  برای  آیا  شما  نظر  به 
نیاز به تغییرات اساسی در زندگی داریم؟

بله، امروزه با توجه به کمبود وقت و افزایش امکانات 

برقی  مسواک  از  ــراوان  ف الکترونیکی  تجهیزات  و 

در  تغییرات  به  نیاز  واقعًا  اسکوترها،  انواع  تا  بگیرید 

خانواده  و  خود  سالمتی  حفظ  برای  روزمره  زندگی 

الگوسازی کارکنان 
نظام سالمت 

درسبک زندگی سالم
درقالب مصاحبه

مصاحبه با:
فاطمه فرخی بهورزخانه بهداشت 
چهارقشالق شهرستان گرمسار 
دانشگاه علـوم پزشـکی سمنان

مصاحبه کننده:
نفیسه بنایی نیاسر رابط فصلنامه 
بهورز وکارشناس مسؤول آموزش 
بـهــورزی مـعــاونـت بـهـداشـت 
دانـشگـاه علوم پزشکی سمنـان
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زندگی  داشــتــن  بــرای  را  ــود  خ سعی  نیز  مــن  داریـــم. 

نیست  الزم  بودن  سالم  برای  معتقدم  و  می کنم  سالم 

یا  خورد  فراوان  بروکلی  کلم  مثاًل  یا  بود  حرفه ای  دونده 

ساعت ها مدیتیشن کارکرد. به نظرم می توانیم اقدام ها 

در  را  هستند  مفید  سالمتی  بــرای  که  فعالیت هایی  و 

برنامه روزانه خود بگنجانیم.

با توجه به سؤال قبل شما برای داشتن زندگی سالم 
چه اقدام هایی انجام می دهید؟)روزانه،ماهانه و...(

سعی می کنم رژیم غذایی مناسب داشته باشم یعنی قند 

و شکر مصرف نمی کنم و به جای آن از خرما برای صرف 

چای در خانه و محل کارم استفاده می کنم، مصرف نمک 

به جای  نمی آورم،  سفره  سر  نمکدان  و  ام  داده  کاهش  را 

استفاده از سس مایونز از آبلیمو یا آبغوره برای سس ساالد 

استفاده می کنم، برنج به شکل کته تهیه می کنم، تکه های 

از حبوبات  از مصرف جدا می کنم،  چربی گوشت را قبل 

و سبزی ها بیشتر از قبل استفاده می کنم، روغن جامد و 

انواع نوشابه های گازدار را از سبد خرید حذف کرده ام و 

در پخت غذا روغن کمتری مصرف می کنم، سعی می کنم 

کمتر غذاهای سرخ شده بپزم و اگر مجبور به سرخ کردن 

شدم از فر گاز برای سرخ کردن استفاده کنم چراکه نیاز به 

روغن خیلی کمتری برای سرخ شدن دارد.

اصرار  خانواده  اگر  ولی  نخورم  فود  فست  می کنم  سعی 

اولیه  مواد  سالمت  از  اطمینان  خاطر  به  حداقل  کردند، 

و رعایت بهداشت در هنگام شست وشو و پخت، آن را در 

خانه تهیه می کنم.

خیلی  چاقی  از  پیشگیری  و  مناسب  وزن  حفظ  بــرای 

این  به  نــدارم  کافی  وقت  ولی  کنم  ورزش  دارم  دوســت 

باید  تا 4 روز در هفته که  با خود قرار گذاشتم، 3  خاطر 

پوشش،  تحت  ــزارع  م و  روستاها  از  و  کنم  دهگردشی 

سرکشی کنم، پیاده بروم، همچنین با خوردن میان وعده 

و  زیاد  را  وعده غذایی  تعداد  توانستم  کار،  محل  در  سالم 

حجم مواد غذایی در هر وعده را کم کنم.

به نظر شما آیا شرایط اجتماعی و اقتصادی بر سبک 
زندگی اثر می گذارد؟

و  اقتصادی  شرایط  من  نظر  به  است  اثرگذار  بسیار  بله 

و...  ورزشی  الگوی  و  غذایی   ذائقه  مرور،  به  اجتماعی 

نامناسب  اقتصادی  شرایط  ــی آورد.  م وجود  به  را  افــراد 

باعث کاهش قدرت خرید مردم به طورکلی و به ویژه خرید 

اجتماعی  شرایط  می شود.  مغذی  و  مقوی  غذایی  مواد 

جوانان  و  نوجوانان  می شود  باعث  متأسفانه  نامناسب 

دخانیات  و  مخدر  مــواد  ــواع  ان سمت  به  ــادی  زی گرایش 

بیش ازحد  استفاده  و  کم تحرکی  همچنین  کنند.  پیدا 

پیامدهای  از  و..،  فودها  فست  مصرف  تبلت،  موبایل،  از 

سبک زندگی غلط امروزی است.

به نظرشما مهم ترین نکاتی که برای حفظ سبک زندگی 
سالم  باید رعایت شودچیست؟

رعایت رژیم غذایی مناسب و داشتن برنامه منظم ورزشی 

انجام  مثاًل  روزمـــره،  زندگی  در  تحرک  افــزایــش  ــرای  ب

و ماشین  به جای موتور  از دوچرخه  یا استفاده  پیاده روی 

پله  از  استفاده  خانه،  و  کار  محل  بین  آمد  و  رفت  بــرای 

به جای آسانسور، انجام حرکات نرمشی و کششی منظم 

حین انجام کار و...

خود  کاری  وضعیت  با  متناسب  افراد  از  هریک  نظرم  به 

انجام  هنگام  یا  حین  در  را  ورزش  می توانند  براحتی 

کارهای شان انجام دهند و باکمی برنامه ریزی و همچنین 

اصالح سبد خرید یعنی پرهیز از خرید مواد غذایی مضر 

جایگزین های  خرید  و  و...  جامد  روغــن  نوشابه،  مثل 

حفظ  ضمن  و...  نوشابه  به جای  دوغ  خرید  مثاًل  مناسب 

نیز  سالم  مــواد  از  خانواده  سفره  در  غذایی  مــواد  تنوع 

استفاده کنند.

یک جمله پایانی و یک توصیه به مردم عزیز:
پیشگیری بهتر از درمان است. خودمان سبک زندگی 

فرزندان مان  به  کودکی  از  را  وآن  باشیم  سالمی داشته 

برنامه های  شدن  نهادینه  شاهد  که  امید  دهیم.  آموزش 

مفید و کاربردی در ایجاد سبک زندگی سالم در تک تک 

افراد جامعه باشیم.
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