توصیه هایی برای خودمراقبتی
ثسیبزی اش مب مسئًلیت َبی شیبدی دز شودگی دازیم کٍ ثبػث می ضًد خًدمساقجتی زا فسامًش کىییم دز ایبلی
کٍ خًدمساقجتی یکی اش جىجٍ َبی مُم مدیسیت استسس است .مساقجت خًة اش ثدن ،می تًاود ثٍ مب اس خًثی
دز مًزد خًد ي شودگی مبن ثدَد ي ازشضی زا کٍ ثسای خًد قبئل َستیم ثٍ دیگسان اوتقبل دَد .ثب خًدمساقجتی ،مب
ثٍ صًزت ازادی ي فؼبالوٍ شمبوی زا ثسای خًدمبن دز وظس می گیسیم تب کبزَبیی زا اوجبم دَیم کٍ مًجت افی ي
تقًیت جًاوی ي اوسض ی مب می ضًد .دز ياقغ ،داضته یک ثسوبمٍ جبمغ خًدمساقجتی ،وطبن دَىدِ چگًوگی زفتبز مب
ثب ثدن ،ذَه ي زيح ي زياومبن است .ثب چىیه ثسوبمٍ ای می تًاویم گبم َبی کًچکی ثسای کبَص استسس ي ثُجًد
کیفیت شودگی مبن ثسدازیم.
تًصیٍ َبی شیس ،زاَکبزَیبیی اسیت ثیسای داضیته ییک ثسوب میٍ خیًدمساقجتی میستجظ ثیب ایغیٍ َیبی م ت ی
خًدمساقجتی:
الف -خودمراقبتی فیزیکی (جسمی):
 غرای سبلم ث ًزید (صجحبوٍ ،وبَبز ،ضبم ي میبن يػدٌ َبی سبلم) زيشاوٍ يزشش کىید (پیبدٌ زيی ،ديیدن ،ديچسخٍ سًازی ،ضىب ي )... خًاة ي استساات کبفی داضتٍ ثبضید. َىگبم ثیمبزی ثٍ اوداشٌ کبفی استساات کىید. ثساسبس فصًل سبل ،لجبس مىبست ثپًضید. ثٍ تؼغیالت ثسيید. اش دستگبَُب ،لًاشم ي زفتبزَبی پسخغس (مثل ق یبن ي مصسف مًاد م دز یب محسک ي  )...ديزی کىید. مؼبیىبت پصضکی زا ثٍ عًز مىظم اوجبم دَید. دز صًزت ویبش ،ثٍ مًقغ اش خدمبت ي مساقجتُبی پصضکی استفبدٌ کىید. -ي ...

ب -خودمراقبتی روان شناختی:
 َس زيش ،شمبوی زا ثٍ تفکس اختصبظ دَید. ثٍ تجبزة ،آزشيَب ،افکبز ي ااسبسبت خًد تًجٍ کىید. -ضبَکبزَبی ادثی ي َىسی مغبلؼٍ کىید.

 شمبن مىبسجی زا ثسای زفته ثٍ دامبن عجیؼت اختصبظ دَید. دز صًزت ثسيش وبزااتی زياوی ثٍ زيان پصضک یب زيان ضىبس مساجؼٍ کىید. ثسای کبَص تىص ي استسس خًد ،اقدام کىید. ي ...ج -خودمراقبتی عاطفی:
 ثب دیگسان مؼبضست داضتٍ ثبضید. ثب کسبوی کٍ دز شودگی ثسایتبن مُم َستىد ازتجبط ثسقساز کىید. ثب خًد يدیگسان مُسثبن ثبضید. ثٍ کبزَبی پسىدیدِ خًد افت بز کىید. کتبثُبیی زا کٍ ديست ضبن دازید ديثبزٌ مغبلؼٍ کىید. شمبوی زا ثٍ خبوًادٌ ي ثبشی کسدن ثب فسشودان اختصبظ دَید. خطم خًد زا ثٍ زيضی سبشودٌ ثیبن کىید. چیصَبیی زا ثسای خىدیدن جستجً کىید الجتٍ ثب دیگسان ث ىدید ،وٍ ثٍ دیگسان! َسيقت الشم است گسیٍ کىید. ي ...د -خودمراقبتی روحی  /معنوی:
 زيشاوٍ شمبوی زا ثٍ ػجبدت ي ویبیص اختصبظ دَید. کبزَبی خیس ي ػبم المىفؼٍ اوجبم دَید. ثٍ ویبشمىدان کمک کىید. ضکسگصاز وؼمت َبی الُی ثبضید. متًن ي کتبثُبی مرَجی ي مؼىًی مغبلؼٍ کىید. دز مساسم ي مىبسک دیىی ي مرَجی ضسکت کىید. دز ازشضُب تبمل کىید. قسآن تاليت کىید یب ثطىًید. -ي ...

ه -خودمراقبتی شغلی:
 وبَبز زا ثب َمکبزان صسف کىید. زيشاوٍ ثب َمکبزان تبن گفتگًی ديستبوٍ داضتٍ ثبضید. يقت کبفی ثسای اوجبم کبمل يظبی محًلٍ اختصبظ دَید. چیدمبوی مغجًع ي شیجب ثسای يسبیل محل کبز ثسگصیىید. ثسای کبَص فطبز کبزی ،اجم کبزتبن زا متؼبدل کىید. دز گسيَُبی َمسبن محل کبز ػضً ضًید. ثب ثسوبمٍ َبی ازتقبی سالمت دز محل کبز َمکبزی کىید. اد ي مسش خًد زا ثب مطتسیبن ،مساجؼبن ي َمکبزان تؼییه کىید. -ي ...

