
سالمندي زندگي سالم در دوره

بنام خدا



:اھمیت تغذيه در دوران سالمندي

 ھستند شايعي مشكالت از باال خون وقند باال خون چربي باال، خون فشار وزن، اضافه -1
.میباشد آنه كنترل راھھاي از يكي صحیح تغذيه كه

 كمتر غذا مصرف ، يابد مي كاھش بدن وساز وسوخت عضالني سن،توده افزايش با -2
.كند مي بیشتر را احتمالسوءتغذيه كه شود مي ايجاد بدن در تغییراتي وھمچنین شده



:گروھھاي اصلي مواد غذايي

گروه گوشت،حبوبات ومغزھا1.

گروه نان وغالت2.

گروه میوه ھا وسبزي ھا3.

گروه شیر ولبنیات4.



:براي جذب بھتر آھن

 ھمراه غذا سبزي خوردن وساالد مصرف نمايد.
بعداز غذا میوه تازه خورده شود.
از نوشیدن چاي يا قھوه از يك ساعت قبل وتا دو ساعت بعداز غذا خودداري شود.
تا حد امكان مصرف ادويه، نمك وشكر كم شود.
اگر مشكالت دنداني دارد از خرد كردن ويا رنده كردن سبزي ھا ومیوه ھاي خام مصرف نمايد.



به وزن ايده آل سالمند را میتوان بايك روش ساده به طور تقريبي محاس
:كرد
وزن مناسب براي مردان به اين صورت محاسبه مي شود:
یشترسانتي متر قد به اضافه يك كیلوگرم به ازاي ھريك سانتي متر قد ب153كیلوگرم به ازاي 49
 وبراي زنان:
یشترسانتي مترقدبه اضافه يك كیلوگرم به ازاي ھريك سانتي متر قد ب153كیلوگرم به ازاي 45



:قبل ازانجام تمرينات بدني به نكات زير توجه شود

با معده خالي ويا بعدخوردن غذاي زياد از انجام تمرينات بدني خودداري كند.
 ساعت قبل از غذا خوردن تمرينات راانجام دھد2حداقل.
از لباس،كفش وجوراب مناسب استفاده نمايد.
ھمواره مقداري آب بھمراه داشته باشد.
در ھنگام آلودگي ھوا ااز انجام تمرينات در ھواي آلوده خودداري نمايد.
سعي نكند بیش از حد توانايي خود فعالیت نمايد.
اگر دارويي مصرف میكند حتما پزشك را مطلع نمايد.
درصورت داشتن بیماريھاي مزمن مثل ديابت،قلبي،ريوي و آرتريت پزشك خودرا

.مطلع كند    
 درصورت احساس گیجي،تنگي نفس،درد قفسه سینه،استفراغ،تھوع،دردھاي
.شديددر طول تمرينات حتما تمرينات را متوقف وسريعا به پزشك مراجعه نمايد    
 درصورت گرفتگي شديد عضالت،استراحت نمايد واز كمپرس سرد وبانداژ ماليم
.استفاده نمايد وعضورا باال نگه دارد    



:انواع تمرينات بدني
تمرينات گرم كننده

مانند كشش شانه ھا به عقب،كشش شانه ھا به جلو،كشش دست ھا به جلو
تمرينات استقامتي

........مانند پیاده روي،دويدن ،دوچرخه سواري،شنا وكوھنوردي و
تمرينات انعطاف پذيري

مانند تقويت حركت شانه،زانو،تسھیل حركت تنه وشانه ھا 
تمرينات حفظ تعادل

مانند ايستادن كنار ديوار وبلند شدن روي پنجه پا،روي پاشنه ھاي خود روي زمین
بار انجام  8-4برگردد وزانوھا را خم كندودوباره به حالت اول برگردد اين حركت را  

.مرتبه تكرار شود
تمرينات قدرتي

مانندباال آوردن ساعد،باال آوردن دست ھا از جلو،باال اوردن پا
تمرينات انقباضي ايستا

انقباض عضله ران،كتف ودستھا



:نكاتي كه بايد به آن توجه شود
چگونه بخوابیم؟
چگونه بنشینیم؟
چگونه بايستیم؟
چگونه لباس بپوشیم؟
چگونه راه برويم؟
چگونه خم شويم ؟
چگونه اجسام را از روي زمین بلند كنیم؟
چگونه اشیاء را جابجا يا حمل كنیم؟



برا ي مراقبت از پاھا چه بايد كرد؟
نظافت پاھا
پوشش پاھا
ماساژپاھا

سیگار در برخي افراد موجب زخم و سیاه شدن انگشتان پا مي شود.
با مراقبت از پاھا وكاھش خستگي آنھا،خستگي بدن را كاھش دھیم.



چه كساني بیشتر مبتال به پوكي استخوان مي شوند؟
افراد مسن
زنان یائسه
کسانی که حرکت ندارند وورزش نمیکنند
کسانی که در غذای روزانه ی آنھا لبنیات ومواد غذایی کلسیم دار، کم است
کسانی که سیگار میکشند
کسانی که الکل مصرف میکنند
 سال داشته اند3زنانیکه زایمان زیاد وبا فاصله ی کمتر از



رد؟برای جلوگیری از پوکی استخوان ویا جلوگیری از پیشرفت آن چه کار باید ک

انجام تمرینات بدنی بطور منظم
استفاده از مواد غذایی کلسیم دارمخوصا لبنیات مانند شیر،ماست،پنیر،کشک
پرھیزاز مصرف شربت ھای کاھش دھنده اسید معده،نوشابه ھای گازدار،دخانیات والکل
مصرف مکمل ویتامینD
قرار گرفتن درمقابل نور مستقیم خورشیدجھت جذب ویتامینD

 اگر فعالیت بدنی وجود نداشته باشد یا غذای حاوی کلسیم کم مصرف شود، به تدریج کلسیم
.استخوان ھا کم شده واستخوان ھا شکننده می شوند به این حالت پوکی استخوان می گویند

 می نامند،زیرا بدون ھیچ عالمتی، کم کم به وجود می آیدبیماری خاموش پوکی استخوان را گاھی.



شایع ترین حادثه در دوره ی سالمندی افتادن وزمین خوردن است.
شایع ترین محل زمین خوردن،پله ھا ھستند.
عواملی که باعث سقوط وافتادن میشود:
oمصرف خودسرانه ی دارو-بلند شدن ناگھانی-خم کردن سربه عقب(سرگیجه وعدم تعادل(
oعفونتھای چشمی -آب مروارید -پیرچشمی -عادت کردن چشم ھا به تاریکی(مشکالت بینایی(
oجمع شدن جرم در گوش –کم شدن قدرت شنوایی به دلیل افزایش سن (مشکالت شنوایی-

سوراخ شدن پرده گوش



سالمند را از نظراحتمال سقوط وعدم تعادل ارزیابی کنید:

از سالمند یاھمراه وی سوال کنید
 اگر بلی چندبار؟در چه مکانی؟(آیا در یک سال اخیر سابقه سقوط داشته داشته اید؟

در حین انجام چه فعالیتی؟آیا دچار صدمه ھم شده اید؟
آیا ھنگام راه رفتن یا ایستادن احساس ناپایداری وعدم تعادل دارید؟
آیا از اینکه سقوط کنید می ترسید؟

،در وضعیت حرکت را انجام دھیدتست تعادل در صورت پاسخ مثبت به ھریک از سواالت باال.
سالمند بخواھید از روی صندلی بلند شود وبه اندازه سه متر تا نقطه ای که از:تست تعادل
شما روی زمین با عالمت مشخص کرده اید بطرف جلو برود وبه طرف صندلی آمده ومجددا روی  

.ثانیه به طول بیانجامد 12صندلی بنشینداین فعالیت بایدحداکثر 
در صورت غیر طبیعی بودن تست تعادل،پرسشنامه فعالیتھای روزانه زندگی)ADL(را برای تکمیل

یک6بوده وامتیاز کمتر از 6وسالمند را ھمراه نتیجه آن به پزشک ارجاع دھید امتیاز کامل این تست 
.عامل خطر محسوب می شود



 وضعیت،در تست تعادل در اولیه واختالل مثبت به یکی از سه سوال ارزیابی پاسخ سالمند با
سالمند را به پزشک ارجاع غیر فوری دھید،سالی .قرار میگیرداحتمال سقوط در طبقه مشکل 

یکبار جھت ارزیابی بینایی وشنوایی به بینایی سنج وشنوایی سنج مراجعه نماید در صورت ارجاع 
سالمند برای احتمال فشار خون وضعیتی یا دیابت یا اختالالت شناختی،قید شود که سالمند در

.معرض سقوط است 
سالمند با پاسخ منفی به ھر سه سوال ارزیابی اولیه یا با تست تعادل طبیعی در طبقه فاقد

پیگیری کنیدDسالمند را از نظر مصرف کلسیم وویتامین.قرار میگیرداحتمال کم سقوط مشکل 
.نمایدجھت ارزیابی بینایی وشنوایی به بینایی سنج وشنوایی سنج مراجعه سالی یکبار  

انجام فعالیتھای روزمره زندگی)ADL- فعالیتھای پایه:(
حمام کردن1.
لباس پوشیدن،در آوردن2.
توالت رفتن3.
جابجا شدن در منزل4.
)مدفوع-ادرار(اختیار داشتن 5.
غذا خوردن 6.



اختالالت تغذیه ای:

21سالمند با نمایه توده بدنی کمتر از )الف
 را برای سالمند تکمیل نموده وبر اساس امتیاز حاصله)ارزیابی مختصر تغذیه ای(MNAپرسشنامه

)الغر با امتیاز مناسب.(میباشد14-12امتیاز مناسب برای این گروه.طبقه بندی واقدام نمایید

وباالتر21سالمند با نمایه توده بدنی )ب
امتیاز مناسب .را تکمیل نموده وبراساس امتیاز حاصله،طبقه بندی واقدام نمایید2پرسشنامه شماره

)طبیعی با الگوی تغذیه ای مناسبBMI.(میباشد12برای این گروه 



:بھداشت دھان ودندان

اولین قدم برای برطرف کردن بوی بد دھان، پیشگیری از خرابی دندانھا وعفونت ھای لثه است.
در صورت پوسیدگی دندان،ھرچه سریعتر برای درمان آن به دندانپزشک مراجعه کنید.
حتی اگر ھیچ مشکلی ندارید، سالی یکبار برای معاینه به دندانپزشک مراجعه کنید.
 بھتر است بعداز خوردن غذا باشد. بار مسواک بزنید2حداقل روزی.
روزی یکبار با استفاده از نخ دندان، سطح بین دندانھا را تمیز کنید.
ماه نمی توان استفاده کرد4یا3از یک مسواک بیشتر از  .ھرچند وقت یکبار مسواک را عوض کنید.
پس از مسواک زدن لثه ھای خودرا با انگشت ماساژدھید.
از نمک یا جوش شیرین برای مسواک کردن استفاده نکنید.
دندانھای مصنوعی را حداقل یکبار در روز از دھان خارج کرده وبا مسواک نرم بشوئید.
شبھا دندانھای مصنوعی را از دھان خارج کرده ودر یک ظرف آب یاآب نمک تمیز قرار دھید.
اگر فقط تعدادی از دندانھا مصنوعی باشند بھتر است دو مسواک داشته باشید.
اگر اصال دندان ندارید با یک مسواک نرم وکمی خمیر دندان لثه را بشوئید.
 



خشکی دھان:

خشکی دھان یکی از مشکالتی است که موجب می شود جویدن وقورت دادن غذا سخت شود
.ومزه ی غذاھا کمتر احساس شود 
علت خشکی دھان:

کاھش ترشح آب دھان با افزایش سن،مصرف داروھای مدر،گرفتگی بینی ونفس کشیدن با دھان،
.کشیدن سیگار میباشد

برای برطرف شدن خشکی دھان چه باید کرد؟
لیوان مایعات تریجیحا آب ساده در طول روز ،8تا6شستشوی دھان با محلول آب ونمک، نوشیدن 

پرھیز از مصرف خودسرانه دارو،مصرف میوه وسبزی ھای تازه،مراجعه به پزشک



یبوست:

یبوست مشکل شایعی است که در ھمه ی سنین دیده میشود ھرچند این مشکل در
 بلکه عوامل مختلفی در .سالمندی بیشتراست،ولی افزایش سن دلیل یبوست نیست
ایجاد آن دخالت دارند.

با توجه به موارد زیر میتوان بروز یبوست کاھش داد:
 خوردن موادغذایی حاوی فیبر راحت ترین وارزانترین راه درمان یبوست است(عادات غذایی.
نیم ساعت پیاده روی روزانه ویا انجام سایر تمرینات ورزشی (فعالیت بدنی(
زمان اجابت مزاج
مصرف داروھای مسھل



بی اختیاری ادرار:

در این حالت ھنگام عطسه،سرفه،خنده وبرخاستن از زمین،بی اختیار چند:حالت اول
.این حالت در زنھا خیلی بیشتر است.قطره ادرارخارج می شود 

:توصیه ھا
.ساعت برای ادرار کردن به توالت برود2ھر •
.لیوان آب بنوشد8تا6در طول روز •
مراجعه به پزشک•
.لباسھای آزاد وراحت بپوشد•
.عضالت کف لگن را تقویت کند•
.مثانه را تقویت کند•



:حالت دوم
در اين حالت احساس ناگھاني وشديد براي ادرار كردن ايجاد مي شود اما قبل از رسیدن 

به 
.دستشويي ادار مي ريزد

:توصیه ھا
پزشکمراجعه به •
.برودبراي ادرار كردن به توالت ساعت 2 ھر•
.لیوان آب بنوشد8تا6روز درطول •
.آزاد وراحت بپوشدلباسھای •
ازورزش ھاي سخت اجتناب كند•
مثانه را تقويت كند•
قھوه،نوشابه ھاي گازدار،غذاھاي پرادويه میل نكند•



:حالت سوم
.دراين حالت مثانه خیلي پرشده است وادرار به صورت قطره قطره به طور غیرارادي مي ريزد

اين حالت بیشتر در.زماني كه فرد به دستشويي مي رود ادرار به طور كامل خالي نمي شود
مردھا ديده مي شودكه دلیل آن تنگ شدن مجراي ادرار به خاطر بزرگ شدن غده ي پروستات 
.است 

:توصیه ھا
ارجاع به پزشك•
شب از نوشیدن مايعات خودداري كنید8لیوان مايعات بنوشید اما بعداز 8تا6در طول روز •
در زمان ادرار كردن عضالت شكم را سفت كند سپس به آرامي با دست زير شكم را به•
.سمت پايین فشار دھید اين فشار به مثانه منتقل شده وبه تخلیه ادرار كمك میكند 



يائسگي چیست؟
سالگي 55تا48يكي از مراحل طبیعي زندگي زنان است كه معموال در حدود سن  يائسگي

.ابتدا عادت ماھیانه نامرتب شده وسپس به طور كامل قطع میشود.شروع مي شود

يائسگي وتغییرات مربوط به آن:

پوكي استخوان
بیماريھاي قلبي عروقي
بي اختیاري ادرار -عفونت ادراري(مشكالت ادراري(
كم شدن ترشحات زنانه
تغییرات پستانھا

كاھش ھورمون مردانه با افزایش سن



زندگی شاداب:

توصیه ھای مفید جھت مقابله با استرس:
زمانیکه به کمک نیاز دارید از درخواست آن کوتاھی نکنید.
در مورد نگرانیھای خود،با دوستان یا خوانوادتان صحبت کنید.
خود را در خانه به کاری مشغول کنید.
به کاری که عالقه مندید مشغول شوید.
با دوستان خود به مسافرت کوتاه مدت بروید.
خودرا با خواندن کتاب یا مجله سرگرم کنید.
به طور منظم ورزش کنید.
سعی کنید روحیه خود را شاد نگه دارید.



تمرین آرام سازی:
ثانیه دراین 15تا10.عضالت به ترتیب از سربه طرف پا یا برعکس سفت می شود

این سفت وشل شدن عضالت.حالت نگه داشته می شود وبعد به آرامی شل می شود
.تاثیر خوبی بر آرامش ذھن می گذارد

کف .پشت خودرا صاف نگه دارید.روی صندلی بنشیند.ابتدا به یک مکان خلوت بروید
.پاھارا روی زمین بگذاریدودستھا را روی ران قرار دھید

سپس به آھستگی .ابروھا را تا میتوانید به طرف باال بکشید ودر این حالت نگه دارید
.رھا کنید

 چشم ھایتان را محکم ببندید وپلکھا راروی ھم فشار دھیددر این حالت نگه دارید
.سپس به آھستگی رھا کنید

فشاررانگه دارید سپس به آھستگی رھا کنید.زبان خودرا به سقف دھان فشار دھید.
دندانھای خودرا روی ھم بفشارید فشار را نگه دارید سپس به آھستگی رھا کنید.
).در صورت داشتن دندان مصنوعی اینکاررا انجام ندھید(
لبھایتان را به ھم بفشارید وچروک کنید فشار را نگه دارید سپس به آھستگی رھا کنید.



توجه داشته باشید که تنفس سریع وکوتاه از علل اصلی 
.واضطراب در انسان است افزایش سطح تنفس



چگونه میتوان مشکالت ناشی از فراموشکاری را کاھش داد؟

چیزھایی که ھمه روز از آن استفاده میکنید رادر یک جای مشخص بگذارید
ھرروز به اخبار رادیو وتلویزیون گوش دھید.
سعی کنید ھرروز یک مطلب جدید یاد بگیرید.
کتاب وروزنامه مطالعه کنید.
خاطرات خود را بنویسید.
مشاعره کنید.
برای نوه ھایتان قصه  بگویید.
جدول حل کنید.
مطالبی که از یاد میبرید یادداشت کنید.



توصیه ھایی برای خواب راحت:

ھرروز ورزش کنید.
ھنگامیکه واقعااحساس میکنید خوابتان می آید به بستر بروید.
قبل از خواب یک دوش آب گرم بگیرید.
برای شام یک غذای سبک میل کنید.
پس از شام چای یا قھوه ننوشید.
قبل از خواب یک لیوان شیر گرم بنوشید.
 اگر قبل پس ازرفتن به بستر،خوابتان نبرد،از رختخواب بیرون بیایید وخود را به کاری

مشغول کنید      



باروری:

 سال50سال پس از قطع کامل قاعدگی وزنان باالی 2سال تا 50درزنان زیر
سال تا یک سال پس از 50سال پس از قطع کامل قاعدگی وزنان باالی 2تا

.قطع کامل قاعدگی،احتمال باروری وجوددارد



استعمال دخانیات:

 نوع سم شیمیایی در دود سیگار وجود دارد که باعث سرطانھای گلو،43حداقل
.ریه،لب،دھان،حنجره،حلق،مثانه،لوزالمعده،دھانه رحم میشود      
سیگار باعث پوکی استخوان میشود.
افراد سیگاری مزه ی غذاھا را خوب متوجه نمیشوند.

مراحل ترک سیگار:
تصمیم گیری برای ترک سیگار:مرحله اول1.
آمادگی برای ترک سیگار:مرحله دوم2.
ترک سیگار3.
یک فرد غیر سیگاری باقی ماندن4.

عالئم ترک سیگار:
اضطراب،افسردگی،تحریک پذیری،مشکل در ھضم،یبوست،

..........تھوع،گلودردو



نکاتی در خصوص بوکلت سالمندان:

 نا مطلوب گرفته میشود 27وباالتر از21مطلوب وکمتر از 26/9تا21نمایه توده بدنی سالمند.
 وبیشتر طبیعی میباشد31انازه دور ساق پا.
ساله را برای بررسی از نظر اختالالت چربی خون ارجاع دھید79تا60سالمندان.
مصرف داروھای-ابتال به دیابت:در ارزیابی دیابت سواالتی که پرسیده می شود
بررسی قند خون ناشتا طی یک سال قبل-کنترل کننده قند خون    

باشدویا بدون انجام آزمایش100اگر به یکی از سواالت باال جواب مثبت دھد وقند خون باالی     
ودر غیر اینصورت.قرارمیگیرداحتمال دیابت در طبقه در یک سال گذشته باشد  قندخون ناشتا    

.میباشدعدم ابتال به دیابت در طبقه     
 است2چاقی مھمترین عامل محیطی دخیل در بروز دیابت نوع.
 آزمایشHbA1C بھترین روش برای بررسی وضعیت کنترل قند خون در سه ماه گذشته است.



در خصوص مصرف داروی پایین آورنده فشار خون سالمند از اختالالت فشار خون  در خصوص
دست از دقیقه استراحت 5فشارخون سالمند را در وضعیت نشسته پس از. پرسیده میشود    
دقیقه مجددا5باشدپس از140/90راست اندازه گیری کنید چنانچه فشار خون مساوی یا باالی     
برای .اندازه گیری کنید ومیانگین دو نوبت فشار خون را بعنوان فشار خون سالمند ثبت کنید    
دقیقه در وضعیت ایستاده2پس از اینکه سالمند به مدت افت فشار خون وضعیتی بررسی     
افت فشار خون ماکزیمم در وضعیت.(قرار گرفت فشار خون وی را از دست راست اندازه بگیرید    
میلیمتر جیوه باشد احتمال افت فشار خون20ایستاده نسبت به نشسته مساوی یا بیش از     
.وضعیتی میباشد    



درخصوص ارزیابی افسردگی به عنوان یک فرایند استاندارد برای ھمه مراجعین انجام میشود.
،سواالتی که پرسیده میشود در موردحالتھایی است که در طول یک ھفته گذشته تجربه کرده اید
.میباشد    
 احتمال افسردگی(غربال مثبت افسردگی:6نمره کل مساوی یا بیشتر از(
 عدم احتمال ابتال به افسردگی(غربال منفی :6نمره کل کمتر از(










