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 النوم الصحي

)Sleep Hygiene(

(What is it?) ما هو؟

يشير مصطلح النوم الصحي إىل عادات النوم الجيدة - األمور التي يمكنك القيام بها لتتيح لنفسك أفضل فرصة للنوم الجيد والمنعش. يحتاج 

معظم الناس إىل ما بين 7 و9 ساعات نوم يوميا ويشمل ذلك نوم القيلولة والوقت الذي يقضونه نياما أمام التلفاز.

العديد من مشاكل النوم تسببها عادات سيئة مورست لفترات طويلة. ويتطلب تغيير عادات النوم وقتا طويال قد تنجح خالله معك أساليب 

)سلوكيات( تختلف عما يناسب غيرك، لذا عليك أن تجرب منها ما ينفعك وتستمر في ممارستها. 

أما إذا استمرت مشكالت النوم لديك رغم ممارستك لعادات النوم الصحيحة فعليك الرجوع إىل الطبيب إذ قد يكون هناك سبب آخر 

يمنعك من النوم.

)Sleep Routine( نمط النوم

جسدك كالساعة سيجعلك تنعس متى ما أصبحت مستعًدا للخلود   •
إىل الفراش. ال تتجاهل ذلك

حاول عدم الخلود إىل الفراش في وقت مبكر  •
القيام من النوم يوميا في نفس الموعد يساعد ساعتك الداخلية عىل   •

التزامن مع ما يحدث خارج جسمك

إذا استطعت الثبات عىل نمط نوم منتظم سيتعود جسمك عىل ذلك  •
تجنب محاوالت التعويض عن ليلة سيئة بالقيام من النوم في   •

وقت متأخر

)Lifestyle( نمط المعيشة

تحسن ممارسة الرياضة بانتظام في الصباح أو قبل العشاء   •
جودة النوم

اإلضاءة الطبيعية تبطئ من إنتاج مادة الميالتونين الكيميائية   •
المساعدة عىل النوم.  وتعني الوقاية من اإلنتاج المفرط للميالتونين 

أثناء النهار أنه سيقوم بوظيفته ليال بشكل أفضل

توقف عن التدخين ألن النيكوتين مادة منبهة تجعل الخلود للنوم أصعب  •

)The Bedroom( غرفة النوم

حاول أن تبقي عىل غرفة النوم مظلمة وهادئة قدر اإلمكان  •
قم بإزالة األشياء المزعجة مثل الساعات والمنبهات والهواتف التي   •

تصدر أصواتا

ال تستعمل سريرك سوى للنوم والمضاجعة. تجنب مشاهدة التلفاز أو   •
القراءة وأنت راقد عليه ألن ذلك يساعد عقلك عىل ربط السرير بالنوم

حاول أن تتجنب النوم في سريرك مع األطفال أو الحيوانات األليفة  •

)Trying to sleep( محاولة الخلود للنوم

ال يمكنك أن تجبر نفسك عىل النوم. إذا لم تستطع الخلود للنوم خالل   •
10 إىل 20 دقيقة قم من السرير وافعل شيئا ممال في غرفة أخرى 

ولكن أبقي عىل الضوء خافتا إىل حد ما.

عندما تشعر بالتعب عد إىل السرير  •
تجنب النظر إىل الساعة طوال الوقت ألن ذلك يجعل الخلود إىل النوم   •

أصعب كما يمكن أن يصيبك بالتوتر

حاول أن ال تسمح لمشكالت عدم النوم أن تستحوذ عىل تفكيرك.   • 
فإن لم تنجح الليلة كرر المحاولة ليلة غد

)Preparing for Bed( التحضير للنوم

ال يساعد البرد عىل النوم. قم بتدفئة الغرفة أو ارتدي مالبس نوم   •
تدفئك وأبق عىل كفيك وقدميك دافئة

تأكد من كون الوسائد والفرش وأغطية السرير مريحة  •
قد يساعد االستحمام بالماء الدافئ قبل ساعة من الخلود إىل السرير   •

عىل النوم

)Medications( األدوية

قد تتسبب األدوية الموصوفة في جعلك منتبها أو ناعًسا. اتبع   •
التعليمات المرفقة بها

أسعى إىل تناول أدويتك في نفس الوقت يوميا  •
ال تعتمد عىل الحبوب المنومة. قد تساعدك الحبوب المنومة عند   •

حدوث أمر عارض قد يجعل الخلود إىل النوم أمرًا صعبا ولكنها حل 

مؤقت ال غير

قد تسبب بعض الحبوب الشعور بالتعب أثناء النهار وقد تجد أن الخلود   •
للنوم بعد التوقف عن تناولها أصبح أصعب بعض الشيء
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