
 بهداشت خواب

ل بسیاري مردم این است که وقتی به رخت خواب میروند، یا دیرخوابشان میبرد یا در میان شب از کمش
سالگی افزایش میابد، زیرا ترشح مالتونین (هورمون  50خواب بیدار میشوند. این مشکل با افزایش سن بعد از 

بین یک سوم تا نصف جامعه را درگیر  خواب) به مقدار زیادي کاهش میابد. این مشکل در اکثر جوامع
 مینماید.

 بیخوابی علتهاي متعددي دارد شامل:

آخر شبمصرف قهوه، سیگار کشیدن، استفاده از مشروبات الکلی، غذاي   
رزش آخر شب، استراحت در میان روزمسافرت، و  

 درد، مزمن یا حاد
 عوارض داروها

 افسردگی، اضطراب
 نیاز به دستشویی رفتن

در خوابقطع تنفس   
 دما یا رطوبت

 نور ابی ناشی از دستگاه هاي الکترونیک

 روشهاي بهبود خواب

اگر روشهاي پیشنهادي زیر را بکار ببرید میتوانید خواب خود را، خصوصا زما نی که طول میکشد تا به خواب 
 بروید، بهبود ببخشید.

قبل از خواب مسایل بغرنج را حل کنید مانند: -1  

کارها را در غروب و عصر از موقعیتها و بحثهایی که باعث استرس میشود قبل از خواب خودداري نمایید. این 
 انجام دهید.

 لیستی از کارهایی که باید انجام دهید یا نگرانی هایتان تهیه نمایید تا ذهن خود را خالی کنید.

از تکنیک هاي ارام سازي ذهن قبل از خواب استفاده کنید. -2  

کنید:استفاده کردن در زمان خواب یک روش ارام از  -3  

 خواندن کتاب هاي ارامش بخش (البته نه در رخت خواب)

 استفاده از حمام یا دوش گرم قبل از خواب  



 یندي که قبال انجام داده ایدآبه نحوي عوض کنید تا کارهاي خوش خود را  ذهنل ادر رخت خواب، کان -4
ببینید.یند آیا تصویر هاي خوش   

و اگر دارد  ،ن دارو روي خواب شما اثر داردآیا آیکنید از پزشک خود سوال کنید که اگر دارویی مصرف م -5
به شکلی تغییر دهید تا هم اثر دارو حفظ شود هم در خواب شما کمتر اثر منفی  را زمان مصرف دمیتوانییا آ

 بگذارد.

ه، چاي، شوکوالت وجود دارد. همچنین از کشیدن سیگار فیین در نوشابه ها، قهوکافیین مصرف نکنید، کا -6
خودداري کنید.قبل از خواب سنگین یا زیاد و خوردن غذاي   

نزدیک زمان خواب از نوشابه هایی که الکل دارند استفاده نکنید. -7  

انجام تلویزیون تماشا نکنید. این کارها را روي صندلی یا در اطاق دیگر در رخت خواب مطالعه نکنید و  -8
 دهید و زمانی که خواب الود شدید به رخت خواب بروید.

بلند شوید و کار دیگري انجام دهید تا خواب الود آن اگر خوابتان نمیبرد در رخت خواب نمانید. به جاي  -9
 شوید.

در طول روز خواب میان روز نکنید. -10  

براي خواب خود داشته باشید.یک برنامه منظم  -11  
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