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 دکترای تخصصی ارتقا سلامت، استادیار گروه ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز پزشک، 

و توصیه های اکید به ماندن در خانه برای کاهش و قطع زنجیره انتقال بیماری، توجه به  91با شیوع بیماری کوید 

دارد. خواب مناسب یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر بسیار حفظ سلامت کلیه افراد جامعه و بویژه سالمندان اهمیت 

 وو به سلامت عاطفی  سلامت جسمی و عملکرد مناسب سیستم ایمنی بدن است

  .کند یو اضطراب کمک م ی، استرس ، افسردگ یروح یو کاهش فشارها یروان

افراد به ویژه سالمندان در این دوران اختلالات خواب همه یکی از مشکلات مهم 

طراب و نگرانی ناشی از بیماری و اضاست که عمدتا ناشی از تغییر الگوی زندگی 

اپیدمی کورونا دچار مشکلات خواب بوده اید یا نه توصیه است. فارغ از اینکه قبل از 

  های زیر می تواند به شما در داشتن خواب کافی و با کیفیت کمک نماید 

 خواب بهداشت قواعد

و در صورتیکه باعث مشکل در به  کنید بررسی تان بیداری و خواب بر داروهایی که مصرف می کنید را  ثیرتا .9

 خواب رفتن شما می شود با پزشک خود در مورد تغییر احتمالی ساعت مصرف آنها مشورت نمایید. 
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