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چکيده
مقدمه
امروزه بروز بیماری های غیرواگیر را عمدتاً ناشی از اشکال در سبک زندگی می دانند .اینن بیمناری هنا مسن ل
 %31از  15میلی ن مرگ در سال  8002ب ده اند .طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در كش رهای بنا درممند
كمتر از مت سط كه ایران جز این گروه قرار می گیرد %82 ،از كل مرگ و میر افراد زیر  30سال ناشی از بیماری
های غیرواگیر است .تحلیل های اقتصادی نشان می دهد  %30افزایش در بیماری های غیرواگینر باعنک كناهش
 %1در رشد اقتصادی ساالنه می گردد و از س ی دیگر گرانی درمان این بیماری ها منی ت انند ننان اده هنا را از
لحاظ معیشتی به وضعیت نامطل بی بکشاند .این در حالی است كه درصد زیادی از اینن بیمناری هنا بنا كناهش
ع امل نطر مرب طه قابل پیشگیری است .همچنین مدانالت پیشگیرانه برای بیمناری غیرواگینر بندون در ن نر
گرفتن وضعیت درممدی كش رها م فقیت ممیز و البته با ت جه به هزینه هنای من ارنرب ش منی باشند .بننابراین
تغییر سبک زندگی اولین نط مدانله برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر اسنت .علنی رغنت ت صنیه هنای
علمی طب جدید ،همچنان شروع بیماری های غیرواگیر رو به افزایش است .هدف از انجام اینن مطالعنه معرفنی
سبک زندگی سالت مبتنی بر ش اهد است تا گامی در جهت معرفی راهکارهای م ررتر برای كاهش ریسک فاكت ر
بیماری ها ،بیماری ها و ع ارض من ها برداریت.
روش شناسي
ابتدا از نم نه های مبتنی بر هدف و منت ب از كتب طب سنتی ایرانی مطالب م رد ن ر است راج شد و به طریق
مطالعه كیفی از ن ع پدیدهشناسی ،تحت مطالعه عمیق قرار گرفت .سپس دادهها بنا روش مننالیز محتن ا تحلینل
شدند .همچنین با استفاده از نرمافزارهای معتبر قرمنی ،میات مرتبط با مطالب یافت شده و به ترجمه و در ص رت
نیاز ،به تفسیر منها رج ع شد.
يافته ها
در این بررسی نالصه ای از سبک زندگی سالت بر اساس شش اصل ضروری حیات از دیدگاه مکتب طب سننتی
ایران به زبان ساده بیان شده است .شش طبقهی اصلی "محیط زندگی" " ،تغذینه"" ،حناالت روحنی" ،تحنر
بدنی"" ،ن اب و بیداری"و " استفراغ و احتباس" ،و چهار طبقه ی فرعی "اقلیتها" " ،فصلهنا" " ،مقاربنت"و

"قاعدگی" ،از منالیز دادهها است راج شد .این طبقنات در قنرمن ،بنه سنه شنی ه "مسنتقیت"" ،غینرمسنتقیت" و
"تلفیقی" ،بیان شدهاند.
بحث و نتيجه گيري
اص ل ضروریه حفظ سالمتی در طب ایرانی نه تنها در قرمن بیان شدهاند ،بلکه م رد تأكید قرار گرفتهاند.

كليد واژه :طب سنتی ایرانی ،قرمن ،سالمتی ،شش اصل ضروری (سته ضروریه).

