رعایت سه اصل مهم در دوران سالمندی الزم و واجب است
ّ -1رسع
 -2تغذیَ ی طبلن
 -3دّطت خْة ّ داًب
ّ -1رسع:
فقبلیت هتْطظ خظوی ّ هغشی در ایي سهبى عجیقی ّ خبلی اس اػکبل اطت
ّرسػِبی طبلوٌذی ،راٍ رفتي در ُْای آساد زذالل  22دلیمَ ثب طزفت  5کیلْهتز در
طبفت دّثبر در رّس ثِتزیي ّ آطبًتزیي ّرسػِبطت ،ثبفث تظزیـ در خزیبى خْى ّ
تغذیَ ی طلْلِبی هغشی هی ػْد .ػٌب ّ زوبهِبی گزم در کتت لذین آّردٍ ػذٍ.
دّچزخَ طْاری خِت ثَ کبر اًذاسی هفبؿل ساًْ ّ تظزیـ در خزیبى خْى هفیذ اطت.
اطکی غیز اس هْارد سیبد ُْای طزد  32تب  02دلیمَ ثب طزفت  15کیلْهتز ُوزاٍ ثب
فبؿلَ ی ثظیبر هفیذ اطت.چوي سًی ،ثبغجبًی ثبفث ثِجْد خزیبى خْى ّ ثَ طبلوٌذاى
کوک فزاّاًی هی کٌذ.گلف ّرسع خْثی اطت ّ هتٌبطت ثب طبلوٌذی اطت.
ززکبت ًزهؼی ّ ّرسػِبی طْئذی اس اختالالت طتْى فمزات ّ آرتزّس خلْگیزی هی
کٌذّ .رسػِبی هذکْر زتی در هْارد افشایغ فؼبر خْى ًیش اػکبلی ًذارد.
اس ّرسػِبی طٌگیي هبًٌذ ّسًَ ثزداری ّ ّرسػِبی ػذیذ کَ فؼبر سیبدی ثَ ثذى ّارد
هی آّرًذ خْدداری ػْد .ثزای ایٌکَ ثذاًین چَ اًذاسٍ ّ چمذر ثبیذ ایي ّرسػِب را اًدبم
داد اس هسبطجَ ی سیز کوک هی گیزین.تقذاد ضزثبى للت ثقذ اس ّرسع  %12طٌْات
طي 222 -ثبرثزای هثبل ػخؾ  02طبلَ ای اگز ثقذ اس ّرسع تقذاد ضزثبى تب زذّد
 132پیغ رّد ّ پض اس هذت کْتبُی ثَ زبل فبدی ثزگزدد آى ّرسع اػکبلی ًذارد.
اگز ضزثبى للت اس  135ثبال رفتَ ّ ثشّدی ثَ زبلت اّلیَ ًزطذ آى ّرسع لذغي ػْد.
در هْارد ضبیقبت للجی ّ ًبرطبئیِبی للجی ّ ریْی ّرسع هوٌْؿ اطت .ثب یک
آسهبیغ للت ّ ریًَْ ،ار للت ،آسهبیغ چزثی لٌذ خْى ّ ًذاػتي طبثمَ ی هزگِبی
ًبگِبًی در فبهیل دطتْر ّرسع دادٍ ػْد .ثبیذ اًدبم ّرسع ثبطتبًی هبًـ اس ًؾز

خلْگیزی گزدع خًْی ّخْد ًذاػتَ ثبػذ ،ثب لجبص تٌگ ّ یمَ دار ّ کزّات ُوزاٍ
ًجبػذ .ززکبت ثبیذ هزتت ّ هتٌبطت ثبػذ.
چٌبًچَ یک هبٍ ززکبت ّرسػی هتْلف ػذ ّضـ ػخؾ ثَ زبلت اّل ثز هی گزدد،
ثخـْؽ هِوتز اس ُوَ ّرسػِبی تٌفظی اطت کَ ثب توزیي ّ اطتوزار ثبفث افشایغ
ؽزفیت تٌفظی هی گزددُْ ،ای ثیؼتز یقٌی اکظیژى ثیؼتز ّارد لفظَ ی ؿذری ػذٍ ّ
اکظیژى خذة ُوْگلْثیي خْى گزدیذٍ ّ ثَ طلْلِب رفتَ ّ در ًتیدَ طلْلِب اس اکظیژى
السم ّ تغذیَ ی کبفی ثِزٍ هٌذ
هی ػًْذ .للجی کَ ثب یک رثـ ززکت ّ ّرسع ثیغ اس  02ضزثبى افشایغ پیذا ًوی کٌذ
ّ ثقذ اس  2یب  3دلیمَ اطتزازت عجیقی هی ػْد ًؼبى تغبثك للت ثب ززکبت ّرسػی
اطت ّ ػخؾ هی تْاًذ هزتت آى را اًدبم دُذ.
ّرسع،کلظتزّل خْى را هی کبُذُ .ز  22دلیمَ  32گزم کلظتزّل خْى را اس ثیي هی
ثزد ّ ثزای اس ثیي ثزدى  32گزم دیگز آهبدگی پیذا هی کوذ.
ّرسع خزیبى خْى را در ثذى تظزیـ هی ًوبیذ ثَ خـْؽ در فزّق للجی ّ هغشی
خزیبى خْى را هزتت هی طبسد ّ ثَ اًظبى اًزژی ّ ػبدی هی ثخؼذ ،اطتسکبم ّ
ازظبص رّزی خْة دطت هی دُذ .اثز  22دلیمَ ّرسع اس لسبػ آراهغ رّزی هقبدل
یک لزؽ آراهجخغ هی ثبػذّ .رسع اس پْکی اطتخْاًِب خلْگیزی هی ًوبیذ ،ثَ ایي
خِت توبم ّرسػکبراى ّ پِلْاًبى اطتخْاى ثٌذی هسکن ّ فضالت همبّم دارًذ.
خالؿَ ثب ًگِذاری فمظ خظن ّ رّذ هی تْاى ثَ هزّر سهبى طبلن هبًذ ّ اس طٌیي فمل
اطتفبدٍ ًوْد.
یک داًؼوٌذ هتخـؾ هی گْیذ ثزای تْلف پیزی ّ خلْگیزی اس گذػت سهبى ثبیذ
هظبفتِبی عْالًی عی کزد ّ ُز رّس ثبیذ راٍ رفت.
ثزای زفؼ طالهتی کَ داریذ ثبیذ ّرسع ًوبئیذ ،یک طبلوٌذ خْع فزخبم ّرسػکبراطت.
ثظیبری اس طبلوٌذاى ثَ غلظ هذت عْالًی ّ غیز ضزّری در رختخْاة ّ ؿٌذلی
رازتی هی هبًٌذ .ثب ایي کبر هْاخَ ثب خغزات ّ فْالت(خظتگی ًفبؿل ّ تـلت
فضالت) اس فقبلیت هفیذ سًذگی ًیش ثبس هی هبًٌذ .در ًتیدَ اطتزازت غیز ضزّری،
فضالت ضقیف ،ززکبت هفبؿل هسذّد ّ طخت ،تقبدل ًختل( در هْلـ راٍ رفتي ثَ
سّدی هی افتذ) خزیبى خْى کٌذ ّ فضالت للت ضقیف ّ ػل ّ ،هْاد هقذًی ثذى
ثخـْؽ کلظین کن ػذٍ هٌدز ثَ پْکی اطتخْاى هی ػْد.

لذا طبلوٌذاى زتی آًِبیی کَ اختالالت عجی هختـز دارًذ( ثَ هززلَ ًبرطبیی للت
ًزطیذٍ اًذ) ثبیذ تؼْیك ثَ ززکت ّ فقبلیت خظوی ػًْذّ ،لی ّرسع ًجبیذ ثبفث
خظتگی ػذیذ ،تٌگی ًفض ػذیذ ّ ،فـجبًیت ػذیذ ثیوبر گزدد .راٍ رفتي لذرت ػخؾ
را در ًگِذاری تقبدل ّاطتمالل طبلوٌذ زفؼ هی ًوبیذ ،فبدت ثَ راٍ رفتي ؿسیر ثزای
طبلوٌذاى ّ خلْگیزی اس لْس(اًسٌبی طتْى فمزات) ثظیبر هِن اطت .طبلوٌذ پؼت ثَ
دیْار ثبیظتذ ّ طقی کٌذ توبم طغر خلفی ثذى ثَ دیْار ثچظجذ رّسی چٌذ ثبر ایي کبر را
اًدبم دُذ .رّسی  15دلیمَ رّی تخت یب کف اتبق ثَ پؼت دراس یکؼذ تب اس ّضـ
اًسٌبی ثذى خلْگیزی ػْد ،ایٌکبرثزای رفـ خظتگی ثقذ اس ّرسع هِن اطت.
هْلـ راٍ رفتي ثبیذ فکز کٌذ کَ تبخی ثَ طز دارد هظتمین راٍ ثزّد اس افْخبج طتْى
فمزات ّ لْس ّ اًسٌب خلْگیزی ًوبیذ زتی طبلوٌذ ثیوبر ّ ثظتزی ثبلیٌی هبطبژ ّ ّرسع
( PASSIVEتْطظ پزطتبر) اًدبم ػْد.
 -2تغذیَ ؿسیر طبلوٌذاى:
طمزاط هی گْیذ :دیگزاى ثزای خْردى سًذگی هی کٌٌذ ّلی هي آى اًذاسٍ هی خْرم کَ
سًذٍ ثوبًن.دیگزی گْیذ کن ثخْریذ تب سیبد فوز کٌیذ.
ثههَ تههذریح کههَ طههي ثههبال هههی رّد ازتیههبج ثههَ کههبلزی کههن تزهههی ػههْد .ثزرطههی ُههبیی رّی
زیْاًبت ثخـْؽ خزگْع ،غذای کن کبلزی دادٍ ػذٍ دیذٍ اًذ کهَ ثهَ فهْف  3طهبل6 ،
طبل فوز هی کٌذ.
افزاد هتدبّس اس  62طبل ثبیذ چزثی کن هـزف ًوبیٌذ ّ هقذٍ ًجبیذ اس هْاد غذایی سیبد
پز ػْد تب دطتگبٍ گْارع ثتْاًذ آى را ُضن کٌذ.
آیب لذت چبثک ثْدى ،لْی ثْدى ّ پیکز ّ رّاًی طبلن داػتي ،ارسػوٌذتز اس لذت غذا
خْردى ًیظت؟ راضی هی ػْیذ طْء ُضن ّ دیگز ثیوبریِبی ُضوی ػوب را ثَ سزوت
اًذاسد ،زتی اگز تب  3رثـ ایي پیؼٌِبدُب را اخزا کٌیذ پیؼزفتِبی هسظْص در خْد زض
خْاُیذ کزد.ثزای کظی کَ ثَ فقبلیت لْای فضالًی در ُْای آساد کبر هی کٌذ هبًٌذ
کبرگز ،سارؿ ،طزثبس ّ غیزٍ طَ ّفذٍ غذا السم اطت ثزای کظی کَ هکبًغ در یک خب
ّ ثَ کبرُبی دطتی یب اهْر فکزی هؼغْل اطت دّ ّفذٍ غذا ّ زتی ّ 1.5فذٍ غذا کبفی
اطت .در فزاًظَ غذای هختـز ؿجر ،غذای همْی ؽِز ،غذای دیگزی ػت هی خْرًذ.
اًگلیظی ُب ثیي طبفت  8تب  9غذایی اس تخن هزك ،گْػت طزد ،کجبة ،فظل ،هزثب،
لٍِْ یب چبی هی خْرًذ .طبفت  13غذای هختـز کَ ثب آى طبفبت سیبدی کبر کٌٌذ ػت

ثیي طبفت  19تب ًْ 22ثت غذای اؿلی اطت ،ایي دّ رّع هقبیت ّ هسبطٌی دارد .ثب
چٌذ دطتْر ثز زظت ػغل ّ هشاج ّ طبفبت کبر هی تْاًیذ تغذیَ ی خْد را تٌؾین
ًوبئیذ.
 -1کظی کَ ثَ اهْر فکزی طز ّ کبر دارد ػت ًجبیذ غذای طٌگیي ؿزف ًوبیذ ،سیزا
اگز هقذٍ پز اس غذای طٌگیي ّ همْی ثبػذ کبر خیلی خظتَ کٌٌذٍ خْاُذ ثْد.
ُ -2یچْلت ثب طیزی کبهل اس طز هیش ثز ًخیشیذ ،در هْلـ تزک هیش غذا ٌُْس اػتِب
داػتَ ثبػیذ.
 -3تزتیت ثبثت ّ هقیٌی ثزای ؿزف غذا ّضـ ًوبئیذ در غیز ایٌـْرت هقذٍ را
ًبطبسگبر خْاُیذ کزد.
 -0تغذیَ ثبیذ هتٌبطت لْای ػوب ،کبر ػوب ّ فقبلیت ػجبًَ رّسی ػوب تٌؾین گزدد.
ؿجسبًَ ی اًگلیظی ثزای آًِبیی کَ ؿجر سّد ثز هی خیشًذ ّ ّرسع ّ ُْا خْری هی
ًوبیٌذ
ّ ػغل پز تسزکی دارًذ.زیْاًبت را هی کؼین ّ آًِب ُن اس هب ثب هـزف گْػتؼبى اًتمبم
هی گیزًذ ّ در ؿْرت
هـزف سیبد گْػتؼبى هب را هظوْم هی ًوبیذ.
هـزف کبلجبص ،کٌظزّ ّ گْػتِبی هبًذٍ ثزای طبلوٌذاى هضز اطت .ثب هبُی هـزف
کزدى ثیؼتز در آالطکب هزدم آى دچبر اًفبر کتْص للت ًوی ػًْذُ .وْارٍ ثب غذا یک
ثؼمبة طجشی هختلف هـزف ًوبئیذ .هیٍْ ًپختَ ّ در ؿْرت اهکبى ثب پْطت هیل ػْد.
ثویٍْ فغغ را تظکیي هی دُذ ّیتبهیٌغ افوبل ثذى را هٌؾن هی ًوبیذ ،لٌذع ثزای
ازتزاق ثذى طْدهٌذ اطتً ،وک هقذًی اع ثزای طلْل ُب ثَ کبر هی رّد ،فغزع آة
ثَ ثذى هی اًذاسد ّ ثَ ُضن کوک هی کٌذ .هیٍْ را ُز طبفت کَ هیل داریذ هی تْاًیذ
ؿزف ًوبئیذ .اگز طالهتی لبثل خزیذ ثبػذ هزکش فزّع آى دکبى هیٍْ فزّػی اطت،
آری هیٍْ ّ طجشی ُب اکظیز طالهتی اًذ اگز هیٍْ تبسٍ ًجْد اس خؼک آى آلْ ،اًدیز،
تْت ،کؼوغ ،گزدّ ،ثبدام اطتفبدٍ ػْد .طبلوٌذاى ثَ خبی لٌذ ّ ػکز ثِتز اطت اس فظل
اطتفبدٍ ًوبیٌذ.
غذایی کَ اس طجشیِب تِیَ ػذٍ ثبػذ ثِتزیي غذا اطت ،تبسٍ ثْدى ؿفت اؿلی ُز غذایی
اطت .غذا ثَ همذار کن ّ ثَ فْاؿل هـزف ػْد همذار پزّتئیي السم ثزای کٌِظبالى
 1.0گزم ثزای ُز کیلْ ّسى ثذى کبفی اطت .ػیز ثِتزیي هٌؼبی پزّتئیي ّ کلظین اطت،

پٌیز ،گْػت ثذّى چزثی ثز زظت دطتْر  1.0گزم ُز کیلْ گزم تدبّس ًکٌذ .طبلوٌذاى
در هـزف هْاد ُیذرّکزثي سیبدٍ رّی ًٌوبیٌذ کَ ثبفث چبلی هی گزدد.
ثیوبراى للجی ،دیبثتی ،چبق ّ آرتزتیک ُب ثبیذ ّسًؼبى را کن ًوبیٌذ .آػبهیذًی ُب را
ثَ دفقبت ّ هکزر هـزف کٌیذ .همذار تْؿیَ کلظین  2.8گزم ،همذار آُي رّساًَ  12تب
12هیلی گزم اطت .تدْیش ّیتبهیي در طبلوٌذ فبدی اطت .پْکی اطتخْاى را
(اطتئْپْرّس) ثب لجٌیبتّ ،یتبهیي  ّ Dآفتبة هی تْاى ثزعزف ًوْد.
چهههههبلی در خهههههبًن ُهههههبی کٌِظهههههبل سیهههههبد دیهههههذٍ ههههههی ػهههههْد در اثهههههز پهههههز خهههههْری ایدهههههبد
ػههههذٍ ّ ثبفههههث افههههشایغ فؼههههبر خههههْى ،دیبثههههت ّ للههههت چههههزة هههههی گههههزدد ثههههب رژیههههن
غذایی ّ تملیل کبلزی اؿلر هی گزدد.
 -3اُویت دّطت داًب در دّراى طبلوٌذی:
اس ًؾز رّاًپشػکی طبلوٌذاى ثَ فلت تٌِبیی ّ ضقف فوْهی در ُن ػکظتَ هی ػًْذ.
ایي ازظبص هْلقی اس ثیي رفتَ ّ التیبم هی یبثذ کَ طبلوٌذ ازظبص کٌذ ُوْارٍ دّطتبًی
دارد .
کَ هی تْاًذ در هْالـ لشّم ثب اعویٌبى کبهل ّ ثذّى تزص ّ دلِزٍ ّ عزد ػذى ،آًِب را
ثَ کوک ثغلجذ ّ هْرد در د دل ّ زوبیت آى دّطتبى لزار گیزد.
طبلوٌذی رّاًی ّ یب ثیوبریِبی رّاًی ایي دّراى هْلقی کَ فزا هی رطذ کَ ػخؾ خْد
را ثی کض ّ تٌِب ثیبثذ ّ اس ّخْد چٌیي دّطتبًی ثی ثِزٍ ثبػذ.
سًذگی طبلوٌذی ثی دّطت خْاٍ ثَ فلت هزگ دّطتبى خْاٍ ثَ فلت ثبسًؼظتگی ّ
دّری اس دّطتبى ّ ُوکبراى ػغلی ثبفث افظزدگیِبی ایي دّراى اطت .دّطتبى لذیوی
هی تْاًٌذ ثب ؿسجت ّ یبد آّری خبعزات گذػتَ ثب دیذى یکذیگز ّ تذافی دّراى خْاًی
خْد را سًذٍ دل ّ ػبد ًگِذارًذ ّ اس زیبت خْثی ثزخْردار ثبػٌذ.

