ده واقعيت درباره سالمت نوجوانان
وضعيت سالمتی نوجوانان


اس ّز ً 5فز در دًیب یه ًفز در سٌیي ًَرَاًی است ٍ  85درصذ ایي ًَرَاًبى در وطَرّبی درحبل تَسؼِ سًذگی هی وٌٌذ .حذٍد 2/3هزگْبی
سٍدرس ٍ 1/3بیوبریْبی هؼلَلیت سا در بشرگسبالى بِ ػلت یه سزی رفتبرّب ٍ ضیَُ سًذگی ًبسبلن در رَاًی است :هخل ،استؼوبل دخبًیبت،فمذاى
تحزن فیشیىی  ،رٍابظ رٌسی هحبفظت ًطذُ ٍ یب هَرد خطًَت ٍالغ ضذى  .الذام ّبی ارتمبءدٌّذُ سالهتی در دٍراى ًَرَاًی ٍ تالش در رْت
بیطت ًْبدیٌِ ضَد تب سًذگی ّبی پزببرتز ٍ هتؼبلی تزی در آیٌذُ داضتِ ببضٌذ .
ر
هحبفظت اس ًَرَاًبى در بزابز ػَاهل خغز ببیذ

ایدس و جوانان


 45درصذاس هَارد آلَدگی رذیذ بِ ٍیزٍس ایذس در سبل  2007در افزاد  15 - 24سبلِ بَدُ است  .ایي افزاد ببیذ در خصَظ هحبفظت خَدضبى
اسآلَدگی بِ ایذساعالع داضتِ ببضٌذ  .دستزسی بِ آسهبیص ٍ هطبٍرُ در ایي خصَظ ،آگبّی ًَرَاى را ًسبت بِ ٍضؼیت آلَدگی بِ ایذس افشایص
هیذّذ ٍبِ ووه ایي اعالػبت ضزٍری هی تَاى اس اًتطبر بیوبری رلَگیزی وزد .

حاملگی و سایمان های سودرس


ًشدیه بِ  16هیلیَى دختز  15تب  19سبلِ ّز سبل سایوبى هی وٌٌذ وِ ایي  11درصذ ول سایوبى ّب درسبل است  .اوخز حبهلگی ّبی ًَرَاًبى در
وطَرّبی در حبل تَسؼِ رخ هی دّذ .ریسه هزي ٍهیز ًبضی اس ببرداری ٍ ػَارض آى درسٌیي ًَرَاًی بیطتز است .لَاًیٌی وِ بزای اسدٍاد در
سٌیي پبییي هحذٍدیت ٍضغ وٌذ ٍدستزسی آسبًتز بِ رٍضْبی پیطگیزی اس ببرداری ّوِ راّْبیی است وِ هی تَاًذ حبهلگی در ایي سٌیي را وبّص
دّذ .

سوءتغذیه


بسیبری اس دختزاى ٍپسزاى در وطَرّبی در حبل تَسؼِ اس سَءتغذیِ رًذ هی بزًذ ٍ ایي هَضَع آًْب را بِ بیوبریْب ٍ هزي سٍدرس هستؼذ هی وٌذ .
ٍبزػىس ایي ٍضؼیت اضبفِ ٍسى ٍ چبلی ابؼبد دیگزی اس اختالالت تغذیِ ای است وِ اس هطىالت ػوذُ سالهتی هی ببضذ ٍ ّن در وطَرّبی
پزدرآهذ ٍ ّن در وطَرّبی فمیز در حبل افشایص است  .تغذیِ وبفی ٍ سبلن بِ ّوزاُ تحزن بذًی ػبداتی ّستٌذ وِ بزای رسیذى بِ یه ٍضؼیت
سالهتی هٌبسب در بشرگسبلی سیزبٌبیی هی ببضٌذ .

سالمت روان


حذالل  20درصذ اس افزاد رَاى بؼضی اس اختالالت رٍاًی هخل افسزدگی ،اختالالت خلمی ٍ سَءهصزف هَاد ،الذام بِ خَدوطی ٍ بب اختالالت خَردى
را تززبِ وزدُ اًذ .در صَرتیىِ اگز یه سیستن بْذاضتی ٍ خذهبت هطبٍرُ ای در خصَظ هطىالت هزبَط بِ دٍراى ًَرَاًی در دستزس ببضذ ٍ
پبسخگَی هطىالت ایي دٍراى ببضذ هی تَاى سالهت رٍاى ًَرَاًبى را ارتمبء داد .

استعمال دخانيات



استؼوبل دخبًیبت در اغلب ًمبط دًیب اس دٍراى ًَرَاًی ضزٍع هی ضَد .اهزٍسُ بیص اس  150هیلیَى ًَرَاى بِ ًَػی استؼوبل دخبًیبت دارًذ ٍایي
رلن رٍس بِ رٍس در سزاسز دًیب افشایص هی یببذ  .لذغي وزدى تبلیغبت دخبًیبت ،افشایص لیوت هحصَالت دخبًیٍ،ضغ لَاًیي بزای هٌغ استؼوبل
دخبًیبت ػَاهلی ّستٌذ وِ ببػج وبّص هصزف دخبًیبت هی ضًَذ .





مصزف الکل



در رَاًبى بسیبری اس وطَرّب استؼوبل افزاعی الىل رٍبِ افشایص است وِ ببػج وبّص وٌتزل فزد بز رفتبر خَد ٍ افشایص رفتبرّبی پزخغز هی ضَد .
هصزف افزاعی الىل ػلت اٍلیِ بسیبری اس آسیب ّب اس رولِ تصبدفبت ربدُ ای ٍ یب خطًَتْب ٍ ّوچٌیي هزي سٍدرس هی ببضذ  .وٌتزل ًٍظبرت بز
دستیببی بِ الىل یه راّىبر هٌبسب بزای رلَگیزی اس هصزف بی رٍیِ الىل تَسظ رَاًبى ٍوبّص هصزف است .لذغي وزدى تبلیغبت الىل هی تَاًذ
فطبر ّوسبالى رارْت هصزف الىل وبّص هی دّذ.

خشونت


خَدوطی دٍهیي ػلت هزي در سيیي  15-19سبل هی ببضذ وِ بِ دًببل خطًَت در رَاهغ ٍ خبًَادُ ّب هی ببضذ .ارتمبءارتببعبت بیي ٍالذیي ٍ
فزسًذاى اس ّوبى رٍسّبی اٍل سًذگی  ،رضذ هْبرتْبی فزسًذپزٍری ٍهْبرتْبی سًذگی ،وبّص دست یببی بِ الىل ٍ هَاد وطٌذُ هخل اسلحِ گزم ّوِ
ػَاهلی ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ اس خطًَت ّب پیطگیزی ًوبیذ ًَ.رَاًبى لزببًی خطًَت ً ،یبس بیطتزی بِ رسیذگی دارًذ .

سوانح وحوادث جاده ای


آسیب ّبی غیزػوذی یه ػلت ػوذُ هزي ٍ هیز ٍ هؼلَلیت در ًَرَاًبى است ٍ آسیب ّبی ًبضی اس تصبدفبت ربدُ ای ،غزق ضذگی ٍ سَختگی اس
ضبیؼتزیي اًَاع هی ببضٌذ  .عبك آهبر هیشاى ایي آسیب ّب در وطَرّبی درحبل تَسؼِ ٍ ّوچٌیي خبًَادُ ّبی فمیز بیطتز است .فؼبلیتْبی رَاهغ
رْت ارتمبء ایوٌی ربدُ ّب ( هخل ٍضغ لَاًیي ایوٌی ربدُ ّب البتِ اگز بِ خَبی ارزا ضَد) ٍ آهَسش ّوگبًی خصَصب بِ افزاد رَاى در خصَظ
پیطگیزی اس غزق ضذگی ،سمَط ٍ یب سَختگی ّوِ ػَاهلی ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ بزٍس حَادث را وبّص دٌّذ .

پاسخ های ساسمان جهانی بهداشت
بسیبری اس چبلص ّبی سالهت ًَرَاًبى بسیبر بِ ّن هزبَط است ٍبب هذاخلِ هَفمیت آهیش دریه هَرد هی تَاى آحبر هخبت آى رادر سبیز هَارد ًیش هطبّذُ وزد .
سبسهبى رْبًی بْذاضت وطَرّب را بِ عزق سیز پطتیببًی هی وٌذ :


روغ آٍری  ،آًبلیش ٍ بِ وبر گیزی دادُ ّبی سالهت ًَرَاًبى بِ هٌظَر حوبیت ٍتبییذ سیبستگشاری ّب



تَسؼِ حوبیتْبی هبتٌی بز ضَاّذ ٍ بزًبهِ ّبیی وِ سالهت ًَرَاًبى را ارتمب دّذ



افشایص دستزسی ٍاستفبدُ ًَرَاًبى اس خذهبت بْذاضتی



تمَیت هطبروتْب اس عزیك آهَسش ّب ٍ هذیب ّب رْت بْبَد سالهتی ًَرَاًبى
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