
 خواب سالم یبه مناسبت هفته جهان

 "است یضرور یسالمت یخواب برا "خواب سالم  یشعار امسال هفته جهان

سالم و برنامه  یسبک زندگدر  یگاه مهمی، خواب جایسالم در بهداشت فرد یاز رفتارها یکیخواب به عنوان 

 فرد، خانواده و جامعه گردد. یو اجتماع ی، روانیتواند منجر به ارتقا سالمت جسم یدارد که م یخودمراقبت یمل

ش پا یکم ارزش و پ ید خواب را موضوعیست که باین معنا نیاست به ا یعیک رفتار طبیل که خواب ین دلیا

ز یه به خواب خود نیمهم سالمت ساز مانند ورزش و تغذ یر رفتارهایساد مانند یافتاده انگاشت و آحاد افراد با

بهبود خواب و  یبرا ییت دادن به خواب و انجام راهکارهایتواند با اولو یم یدر هر سن یت دهند. هر فردیاهم

 ش دهد.یخود و خانواده را افزا یروان ی، سالمت و رفاه جسمیسالمت شبانه روز

ادش یم کم و زیر مستقیرا نه تنها بخاطر تاثیبشر است ز یزندگ یهادهین پدیتربیجن و عیاز مهمتر یکیخواب 

م یاز تقو یروز یگوناگون و گسترده بوده بلکه حت یشه سوژه پژوهشهایانسان هم یو روح یبر عملکرد جسم

 ساالنه را به نام خود ثبت کرده است. یجهان

 یهاهزار عضو متخصص در رشته ۱۲و  یانجمن مل ۵۳ت یبا عضو یک سازمان تخصصی "خواب یانجمن جهان"

 یو آموزش یش با هدف متمرکز نمودن امور پژوهشیسال پ ۳۳کشور جهان است که  ۷۷ک از یگوناگون آکادم

 در مورد خواب شکل گرفت.

بشر  یگسترش دانش و آگاه یدر پ "خواب یروزجهان"ک روز از سال با نام یشنهاد ثبت یبا پ ین انجمن جهانیا

د خواب ید بر فوایانسانها، تاک یو اجتماع یفرد یر آن بر ابعاد گوناگون زندگیت خواب و تاثیخصوص اهم در

ج یآن و ترو یو اجتماع ی، آموزشیپزشک یهاخوب و سالم، جلب توجه جامعه به مشکالت خواب، جنبه

 ت اختالالت خواب است.یریو مد یریشگیپ

 



 ت خواب مناسبیاهم

فه آن خارج کردن مواد زائد از ین وظیمغز که مهمتر یخواب، دستگاه پاکساز یجهانبر اساس گزارش انچمن 

ت را دارد، بخش اعظم دفع مواد زائد از بدن توسط یزان فعالین میشتریاست، در زمان خواب ب یاتین بافت حیا

یان خون منتقل میوب را از بافتها به جریمع ین دستگاه مولکولها و پاتوژنهایشود، ا یانجام م یدستگاه لنفاو

بافت  یاز آن جا خارج شوند اما پاکساز یراتییگر بدن برسند و پس از تغید یق خون به مجراهایکند تا از طر

شد. مغز بر  ییک سال قبل شناسایشود که یانجام م یک مستقلیولوژیزیار حساس مغز توسط دستگاه فیبس

 برد.ین منظور بهره نمیا یبدن انسان برا یر اندامها از دستگاه لنفاویخالف سا

ها در آن ثابت کردن نورون یال است که عملکرد اصلیسلول موسوم به گل یمغز متشکل از نوع یدستگاه پاکساز

 است. یمحل مقتض

 ینیبات پروتئیان دارد که ترکیال جریگل یو سلولها یمغز یهان رگیب یع خاصیک مایولوژیزین دستگاه فیدر ا

 کند. یم مضر را از بافت مغز جدا

ن یعبور ا یرا برا یشتریب یمغز جدا شده و فضا یال از رگهایگل یپژوهشگران معتقدند هنگام خواب سلولها

 کنند. یع فراهم میما

ر یابد و عالوه بر مغز، عملکرد قلب و ساییش میدرصد افزا ۶۰تا  یپس از خواب کامل، عملکرد دستگاه پاکساز

کند، دستگاه یدا میم پیاست که بدن فرصت ترم یاست. خواب تنها زمان ز به خواب وابستهیبدن ن یارگانها

 شود.یت میتقو یبدن انسان با خواب کاف یمنیا

مغز  یهان توسط سلولیلید میشود امکان تولیدهد و باعث میش میمغز را افزا یدن تعداد سلول هایخواب

در اطراف  یکند و مانند غالفیق عمل میه مانندعان است کید و پروتئیپیفسفول یب نوعین ترکیلیابد، میش یافرا

 رد.یگیقرار م یعصب یتمام سلول ها



خطرناک  یهایماریاست و کمبود آن منجر به بروز ب یضرور یعصب یح سلول هایعملکرد صح ین برایلیم

 یهاامیل پع در ارسایف آن تسرین وظایاز مهمتر یکی یمختلف دارد ول ین کاربردهایلیشود. میمانند ام.اس م

 شود.یم یقبل یهاسلول یایو اح یعصب یهاش تعداد سلولیاست، خواب باعث افزا یعصب

اختالالت  یشود و از برخیت حافظه میام.اس دارد و باعث تقو یماریدر درمان ب ینقش مهم یخواب کاف

 کند.یم یریجلوگ یکیژنت

 است. یریت حافظه در پین عامل تقوی، مهمتریانسالیو م یت در دوران جوانیفیو با ک یخواب کاف

 دهد. یش میرا چهار برابر افزا یبرابر و سکته مغز ۲را  یقلب یها یماریاحتمال ابتال به ب یکم خواب

ن کودکان در مدرسه یشوند، ا یناهنجار م یندارند، از نظر رفتار یکه خواب منظم و کاف یکودکان و نوجوانان

 کنند. یجاد میمدرسه مشکل ا یایم سن و ساالن و اوله یندارند و اغلب برا یرفتار مناسب

 کند. یز مختل میرا ن یریادگین است و روند ین عامل مشاجره و اختالف زوجیمهمتر یو خستگ یکم خواب

 شود. یش فشار خون و ضربان نامنظم قلب میاختالل خواب سبب افزا

 است. ین علل تصادفات رانندگیاز مهمتر یکی یخواب آلودگ

 پوست است. یرین علت پیشود و مهمتر یسبب مرگ زودرس م یاکافخواب ن

 برد. ین میت قضاوت را از بیاختالل خواب قابل

 هستند. یگر از مضرات کم خوابید یبرخ ۲ابت نوع یو د ی، چاقیکاهش حافظه، افسردگ

ه یو توص دانند یبدن الزم م یصبح را برا ۶شب تا  ۱۰ ین ساعت هایمحققان هفت تا هشت ساعت خواب، ب

 ک باشد.یکنند اتاق خواب آرام و تار یم

ن یر اختالل خواب هستند بنابرایدرگ یت جهان به نوعیدرصد جمع ۴۵خواب اعالم کرده حدود  یانجمن جهان



 شود.ین مشکل به شدت احساس میو حل ا یریشگیپ یبرا ییاز به روشهاین

ن مشکل یاز آن برآورد شده ا یسارات ناشرامون مشکالت خواب و خیپ یتخصص ین بر اساس پژوهشهایهمچن

 ۵۰س یارد دالر، در انگلیلیم ۶۰ارد دالر، در آلمان یلیم ۱۳۸ارد دالر، در ژاپن یلیم ۴۰۰کا ساالنه یدر آمر

 کند. یجاد مینه ایارد دالر هزیلیم ۲۱ارد دالر و در کانادا ساالنه یلیم

 "خواب یروز جهان" یاسفند ماه شمس ۲۶بر با برا یالدیمارس م  17شیسال پ ۱۵ن جهت از حدود یبه هم 

 یباشد. روز جهان یم "است یضرور یسالمت یخواب برا "ن روز یامسال ا یده شده است. شعار جهانینام

 یادآوریدن بهار به جهت یش از فرا رسیسال و پ ین جمعهیج خواب سالم ساالنه در آخریو ترو یآگاهساز

ج یند جهت تروین فرآیک هفته ایشود و به مدت یبرگزار م یالمللنیب یهانیت خواب سالم در قالب کمپیاهم

 خواب سالم ادامه دارد. یدیکل یهاامیپ

 خواب سالم امسال مدنظر است: یهفته جهان یبرا یدیام کلیچند پ

ت عبارتند از:یفیاست. سه عنصر خواب با ک یک مدت زمان معمولی یخواب سالم فراتر از ط 

 :ار باشد.یباشد که فرد در روز بعد هوش یاد به اندازهیمدت زمان خواب بامدت زمان 

ار باشدیباشد که فرد در روز بعد هوش یاد به اندازهیک خواب کامل بای یهاتداوم: دوره 

م کننده جسم و روان باشد.یق باشد که ترمیعم یاد به اندازهیعمق: خواب با 

.خواب ستون سالمت انسان است 

 ا ی یماریو نه صرفا فقدان ب یو اجتماع ی، روانیت رفاه کامل جسمیوضع» را به عنوان « سالمت»اگر

 نشان داد. یو اجتماع یذهن یسالمت جسم یت خواب برایتوان اهمیم، میف کنیتعر« یناتوان

سالمت است. یاتیک ستون حیو  یسالمت ضرور یبرا یت بدنیه و فعالیخواب مانند تغذ 



کند. یکمک م یریادگیت از حافظه و یاب به حماخو 

کند.یسالمت مغز کمک م ید از مغز و ارتقایمواد زا یخواب به پاکساز 

کند.یت میاز خواب حما یمنینطور سالمت ایکند و همیت میخواب از سالمت مغز حما 

ها را پاک کندروسیها و ویکند تا باکتریکمک م یمنیستم ایخواب به س. 

کند.یما کمک م یو حفظبدن و سطح انرژ یمیقد یهاافت سلولیخواب به باز 

 یع شده است و هدف مهمیتوز یو شغل یمختلف سن یهان گروهیطور نابرابر در بسالمت خواب به 

 ع سالمت است.یعادالنه شدن توز یبرا

یبا چاق یداشته باشد. خواب ناکافبر سالمت انسان  یرات مهمیتواند تاثیم یخواب نامناسب و ناکاف 

ف یرا تضع یمنیتواند پاسخ ایمرتبط است و م یعروق یر قلبیعروق کرونر و مرگ و م یماریابت و بید

 دهد.یشتر کاهش میت خواب را بیفیجاد کند که کیها ابه عفونت یشتریب یریپذبید و آسینما

و دمانس و زوال عقل خطر  یا اختالالت شناختخواب ب یاز اختالالت خواب مانند آپنه انسداد یبرخ

 مرتبط هستند. یش خطر سکته مغزیتشنج افزا

مشابه  یتواند منجر به کاهش زمان واکنش، اختالل در قضاوت و اختالل شناختیخواب نامناسب م

 ا الکل شود.یت یمسموم

خوب نرود.اگر راننده به  یمن را مختل کند حتیا یتواند رانندگیم یآلودگخواب 

، قلب و عروق، تنفس، یمنیا یهادن در سالمت دستگاهیهمه است و خوب خواب یت آرزویفیخواب خوب و با ک

بهبود  یافراد نقش موثر دارد. برا ییبدن و کارا یسم و تک تک اعضایمغز، اعصاب، خلق و خو، تمرکز متابول

نکته را ارائه داده است.  10خواب  ین جهانف که علت کمبود خواب در بزرگساالن است، انجمیعادات خواب ضع



 ر است:یر به شرح زیموارد ز

 د.یجاد کنیا یداریک زمان خواب منظم و زمان بی –

 قه تجاوز نکند.یدق 45ش از یب از روزانه خواب  –

 د.یگار نکشین سید و همچنیکن یاد الکل خودداریز مصرف از خواب از قبل ساعت 4 حداقل –

 ، نوشابه و شکالت است.ین شامل قهوه، چاید. ایکن ین خودداریکافئ مصرف از وابخ از قبل ساعت 6 - 

ساعت قبل از خواب از  4د. بهتر است یل کنیان وعده سبک میک میهنگام شب،  رختخواب به رفتن از قبل –

 د.یکن یخوددار یا قندین، تند یسنگ یخوردن غذاها

 د.یکن ورزش مرتباً –

 د.یکن هاستفاد راحت رختخواب از –

 مناسب خواب را داشته باشد. یم دمایا تنظیه شود ید به طور مناسب تهویبا اتاق خواب، از قبل –

 د.ین ببرید نور را از بیتوان یصداها و تا آنجا که م همه خواب از قبل –

 د.یکن یخوددار یعمومح یا تفرید. از کار یخواب صرف کن ید و شب خود را تنها برایبگذار وقت –

 

 

 

 


