ثب افضايص اػتوبد ثِ ًفس وَدوبى ون سٍيي آًْب سا وبّص دّيذ
سٍاًطٌبس سالهت دس يضد تَصيِ وشدٍ :الذيي ثبيذ ثب توشوض ثش سفتبس هغلَة وَدوبى ٍ تطَيك اًگيضُ ثشای اصالح سفتبس دس آًْب ٍ دس
ًْبيت ثب افضايص سضذ حس اػتوبد ثِ ًفس دس آًْب احسبس ون سٍيي سا دس آًبى وبّص دٌّذ.
دوتش حيذس اسالهي اظْبس وشر :اًسبى ّوبًغَس وِ داسای يه سبصهبى جسوبًي است داسای سيستن سٍاًي ًيض هيثبضذ وِ ثب ايجبد ًمص
دس ّش وذام اص اجضاء سيستن هي تَاًذ هٌجش ثِ ػَاسض ٍ ًبساحتي ٍ حبالت ًبخَضبيٌذ ٍ گشفتبسی دس سبصهبى سٍاًي ٍ ثِ عَس ولي دس
َّيت ٍ ػولىشد ضذُ ٍ ػولىشد سا ثِ عَس جذی تحت تبثيش لشاس هي دّذ.
ٍی گفت :اًسبى هَجَدی است وِ داسای ظشفيت فَق الؼبدُ ای است ٍ چٌبًچِ ّوِ جٌجِّبی ٍجَدی ٍ سضذی دس ضشايظ هٌبست لشاس
داضتِ ثبضذ هيتَاًذ لحظِ ثِ لحظِ ٍ سٍص ثِ سٍص ساُ پيطشفت سا اداهِ دّذ ٍ هَفكتش ٍ تىبهل يبفتِتش ضَد ٍلي اگش دس ضشايظ هٌبسجي
ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ٍ هَاًؼي ثشای فشد پيص آيذ ًِ تٌْب اص سضذ ٍ تىبهل ثبص هيهبًذ ثلىِ هيتَاًذ گشفتبسیّبی ثشای خَد ٍ اعشافيبى ٍ
حتي ًظبم اجتوبػي ايجبد وٌذ وِ هتبسفبًِ ّش سٍص ًوًَِّبی ثسيبس صيبدی سا دس جبهؼِ ضبّذين.
ٍی اداهِ داد :گشفتبسیّبيي اص لجيل اػتيبد ،تجبٍص ثِ حمَق هشدم ،دسٍؽ گَيي ٍ والُ ثشداسی دس جَاهغ ثطشی اهشٍصُ ثسيبس صيبد
هطبّذُ هيضَد .اختالالت ٍ ًبساحتي سٍاًي ّن پذيذُّبيي ّستٌذ وِ ثذٍى دليل ثِ ٍجَد ًويآيذ ٍ صهبًي ثِ ٍجَد هيآيذ وِ
هيتَاًذ صًذگي فشدی ،خبًَادگي ٍ اجتوبػي سا ثسيبس ًبگَاس سبصًذ وِ هتبسفبًِ ضيَع ايي اختالالت دس دًيبی اهشٍص ثِ دليل افضايص
استشسّب ٍ سٍشّبی تشثيتي ًبدسست ٍ ًبوبس آهذ ثسيبس ثبالست.
ايي سٍاًطٌبس سالهت دس گفتٍ گَ ثب ايسٌب افضٍد :يىي اص ػَاهل اسبسي تؼييي وٌٌذُ دس سالهت سبصهبى سٍاًي احسبس اهٌيت ٍ يب
ثشخَسداسی اص اػتوبد ثِ ًفس هيثبضذ وِ هيتَاًين آى سا ثِ سالهت سيستن حشوتي ٍ ػضالًي دس سبختبس جسوبًي تطجيِ وٌين دس
ٍالغ اػتوبد ثِ ًفس پبيِ ٍ اسبس ٍ سوي اصلي سالهت سٍاًي است ٍ ثٌيبدی تذيي ًيبص سٍاًي است.
دوتش اسالهي گفتً :مغِ همبثل ًيبص ووجَد اػتوبد ثِ ًفس ثشاثش ثب ون سٍيي،خجبلت ،ضشم ٍ ػذم اػتوبد ثِ ًفس ٍ احسبس ثي وفبيتي ٍ
ضؼف ٍ ًبتَاًي است .افشاد ون سٍ هؼوَال ػالئن اضغشاة سا وِ ضبهل تپص للت ،ػشق وشدى ،سًگ پشيذگي ٍ لشصش دس اًذام ثذى ٍ
اضىبل دس گفتبس ٍ ثيبى سا داسًذ ٍ احسبس هي وٌٌذ اص ػْذُ اًجبم اهَس ثش ًويآيٌذ ٍ لزا دس فؼبليتّب ووتش هطبسوت هيوٌٌذ.
ٍی خبعش ًطبى سبخت :ايي افشاد سٍص ثِ سٍص اص ّوسبالى خَد ػمت هيافتٌذ ٍ هوىي است ايي ٍضؼيت چٌبًچِ سفغ ًطَد تجذيل ثِ
ثيوبسی ّبی سٍاًي پيچيذُ اص لجيل اضغشاةٍ ،سَاس ،تشس ٍ دس ًْبيت خَد ثيوبس پٌذاسی ٍ حتي جٌَى ضَد.
دوتش حيذسی اظْبس وشد :پيبهذّبی هٌفي ا جتوبػي ٍ سٍاًي ايي اختالل ثي حذ است دس حبلي وِ ثب اتخبر سٍش تشثيتي ٍ هغلَة ٍ
ًظبست ثش جشيبى سضذ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى هيتَاًين اص ايجبد اختالل پيطگيشی ٍ دس صَست لضٍم ثِ سفغ آى ثپشداصين تب ضبّذ ضىل
گيشی ضخصيتّبی لَی ٍ تَاًوٌذ ٍ جسَس ٍ ضبداة ثبضين.
ٍی افضٍد :ون سٍيي داسای ػلل صيبد است وِ هْوتشيي دليل آى ضشايظ تشثيتي ٍ اجتوبػي است ثذيي ػَاهل اثش گزاس اجتوبػي خبًَادُ
اّويت صيبدی داسد .خبًَادُّبيي وِ ّوِ ًيبصّبی فشصًذ سا تبهيي هيوٌٌذ ٍ اجبصُ ًويدٌّذ وِ ٍی دس جشيبى سضذ ثِ عَس عجيؼي خَد
ٍظبيفطبى سا اًجبم دٌّذ ثِ اػتوبد ثِ ًفس فشصًذاى آسيت هيسسبًٌذ.

ايي سٍاًطٌبس سالهت تبويذ وشدّ :يچ پذس ٍ هبدسی حك ًذاسًذ ثِ ثْبًِ ػطك ٍ ػاللِ هسئَليتّبی فشصًذضبى سا ثِ ػْذُ ثگيشًذ ٍ
اًجبم اهَس ضخصي حك ٍ ٍظيفِ وَدن است لزا ٍالذيي ًجبيذ دس ايي حك ٍ ٍظيفِ دخبلت ًوبيٌذ ٍ ثِ سضذ هغلَة فشصًذضبى آسيت

ثشسبًٌذ.
دوتش اسالهي ثب ثيبى ايٌىِ ػبهل هْن دس خبًَادُ ًحَُ ثشخَسد ٍالذيي ثب وَدن است افضٍد :هتبسفبًِ ٌَّص اص ًظش ثشلشاسی استجبط دس
سغح ضؼيفي لشاس داسين ٍ ػيت جَيي ٍ ايشاد گشفتي ٍ ّوچٌيي تبويذ سٍی ًمبط ضؼف ديگشاى اص يه عشف سيطِ دس ضؼف ضخصي
خَدهبى داسد ٍ اص عشف ديگش ثبػث احسبس تحميش ٍ ثي وفبيتي ٍ ًبوبس آهذی ٍ ضؼف ٍ ػذم اػتوبد ثِ ًفس ٍ ًْبيتب ون سٍيي عشف
همبثل هيضَد.
دوتش اسالهي اداهِ داد :ػبهل ديگش دس ًظبم خبًَادُ سٍش ّبی تشثيتي ًبوبس آهذ سٌتي است وِ فشصًذ خَة سا فشصًذ ون حشف ،سبوت ٍ
هغ يغ ثِ حسبة هي آٍسد ٍ فشصًذی سا وِ جسَس ٍ هستمل ٍ خالق است سا خَد سش ٍ ثي ادة تلمي هيوٌذ.
ٍی هتزوش ضذ :ايي عشص تفىش دس ًظبم جبی ًذاسد ٍ دسست است وِ يبدگيشی هْبست اجتوبػي ٍ احتشام ثِ ثضسگتش اهشی پسٌذيذُ است
ٍلي اعبػت ثي چَى ٍ چشا ٍ ثي اسادگي ٍ اًفغبلي ثَى دليمب ثشاثش ثب ون سٍيي ٍ خجبلت است.
ٍی اظْبس وشدً :ظبم ّبی آهَصضي ًيض دس ايي هيبى ًمص ثسيبس تؼييي وٌٌذُ داسد دس هذاسسي وِ داًص آهَصاى سا هذاٍم ٍاداس ثِ سىَت
ٍ اعبػت ٍ تسلين هي وٌٌذ هبًغ سضذ اػتوبد ثِ ًفس وَدوبى ٍ ًَجَاًبى هي ضًَذ ٍ .ثشػىس چَى هذسسِ ٍ داًطگبُ يه هحيظ
اجتوبػي است چٌبًچِ اص ضشايظ هغلَة تشثيتي ثشخَسداس ثبضذ ثْتشيي هىبى ثشای اص ثيي سفتي ون سٍيي ٍ سضذ اػتوبد ثِ ًفس است.
چَى افشاد هي تَاًٌذ ثب ّن تؼبهل داضتِ ثبضٌذ ٍ هْبست اجتوبػي سا دس خَدضبى پشٍسش دٌّذ ٍ فضبی هٌبسجي ثشای سضذ اػتوبد ثِ
ًفس هْيب سبصًذ.
يه سٍاًطٌبس سالهت دس پبيبى يبدآٍس ضذ :اص ثْتشيي ضيَُ وبّص ون سٍيي سضذ اػتوبد ثِ ًفس اص يه عشف ٍ فشاّن وشدى فضب ثشای
ساثغِ اجتوبػي ٍ ا ًسبًي ٍ تؼبهالتي است وِ ثبػث احسبس هَفميت دس فشد ضَد صيشا احسبس ػذم هَفميت ٍ ووجَد تؼبهالت
اجتوبػي دس وٌبس ّن ثبػث احسبس ون سٍيي هي ضَد وِ خَد سيطِ ًبساحتي سٍاًي ٍ فشدی صيبدی هيضَد.

