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تغذ يه  سا لمند انتغذ يه  سا لمند ان
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مراقبت از ساملندان در خانه: تغذيه ى ساملندان

هدف هاى رفتارى: انتظار مى رود،  هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاى زير 
دست يابد:

1ــ اهميت تغذيه در دوره ى ساملندى را شرح دهد.

2ــ دست كم سه بيمارى مرتبط با تغذيه را در ساملندان نام ببرد.

3 ـ ـ هرم غذايى ساملند را رسم كند.

دانى است كمك كند تا تغذيه ى مناسب ترى داشته باشد.
4ــ به ساملندى كه دچار مشكل دن

5 ـ ـ نكته هاى مهِم تغذيه ى ساملند را بيان كند.

طرح ريزى  غذايى  برنامه ى  ساملند،  روز  يك  براى  خود،  منطقه ى  در  موجود  غذايى  مواد  به  توجه  با  6 ـ ـ 
كند.

7ــ شرايطى را كه احتمال وجود سوءتغذيه ى ساملند در آن ها بيشتر است فهرست كند.

. ني جمله ها درست را با عالمت  و جمله ها غلط را با عالمت  مشخص 
 . اي م خورن ه چه نوع غ ان چون در سن رش نيستن مهم نيست  ١ــ سالمن

ارد.  ان اهميت ن ٢ــ داشتن اضافه وزن در سالمن
اف است.  ارد خوردن سوپ ها نرم  ان ن ه دن ٣ــ برا سالمن 

اف است.  لسيم سالمن  ٤ــ خوردن روزانه ي ليوان شير برا تأمين 
يه است.  ن در خطر سوءتغ گ م  ه تنها زن ـ سالمن  ٥ ـ 

ن برخ بيمار ها م شود.  ان موجب به وجود آم ـ چاق در سالمن ٦ ـ 
رد.  يه  صحيح م توان از برخ سرطان ها جلوگير  ٧ــ با تغ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار سوم ؟
* ✔
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مقدمه

يه  صحيح ي از  ه تغ الت شايع هستن  خون باال از مش
نترل آن هاست. راه ها 

به  ابتال  ميزان  الت،  مش اين  ردن  ن نترل  صورت  در 
بيشتر  سرطان ها  و  مغز  و  قلب  ته   س مانن  بيمار هاي 

م شود.

يه در سالمن ١ــ٣ــ اهميت تغ
يه  مناسب در سالمن چه نتايج مفي  به نظر شما تغ

دارد؟
ان به بيمار تأثير دارد؟ يه در ابتال سالمن آيا تغ

يه در دوره  سالمن بسيار مهم است، زيرا: نوع تغ
١ــ اضافه وزن، فشار خون باال، چرب خون باال و قن 

توجه!

. اهش  ين بيما ها   بتال به  يي صحيح، مي تو خطر   با برنامه  غذ

 مصرف كمتر چربى، ميزاِن ابتال به سرطان روده، پانكراس و پروستات را كم مى كند.
 مصرف كمتر روغن هاى جامد و منك، باعث كاهش فشار خون و كلسترول شده، خطر ابتال به بيمارى هاى 

قلبى ــ عروقى را كمتر مى كند.
كمتر  درصد   30 را  قلبى  بيمارى  خطر  تازه،  سبزى هاى  و  ميوه ها  از  روز  در  وعده  دو  يا  يك  مصرف   

مى كند.
 كاهش كلسترول خون به ميزان 10 درصد، خطر ابتال به بيمارِى قلبى را 30 درصد كمتر مى كند.

 كاهش فشار خون به اندازه ى 6 ميلى متر جيوه، خطر سكته ى مغزى را 40 درصد و خطر سكته ى قلبى 
را 15 درصد كاهش مى دهد.

بيشتر بدانيد

كنيم،  فكر  شده  باعث  همني  شايد  كنى.  رشد  خوب  بخور   تا  است!  مقوى  غذا  اين  گفته اند  ما  به  هميشه 
ساملندان كه ديگر رشد منى كنند، چه فرقى مى كند كه چه غذايى بخورند. اين تصور كامًال اشتباه است. مانند 
است.  الزم  سالمت شان  براى  كه  دارند  نياز  غذايى  مواد  سرى  يك  به  هم  ساملندان  ديگر،  سنى  گروه هاى  متام 
بايد  چگونه  ساملند  افراد  تغذيه ى  بدانيم  مى خواهيم  ما  شود.  مصرف  كمتر  بايد  ساملندى  در  هم  مواد  از  بعضى 

باشد.
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مراقبت از ساملندان در خانه: تغذيه ى ساملندان
ن  ٢ــ با افزايش سن، توده  عضالن و سوخت و ساز ب
متر م شود و هم چنين تغييرهاي  ا  ، مصرف غ اهش م ياب

. ن يه را بيشتر م  ه احتمال سوءتغ ن ايجاد م شود  در ب

با افزايش سن مشكالت زير مى تواند بروز كند:
 آنزمي هاى گوارشى و اسيد معده كاهش يافته، ظرفيت هضم و جذب غذا، كمتر مى شود.

 ابتال به بيمارى هاى مزمن، تغيير در احساِس طعم، مزه و بو، كاهش ترشح بزاق، كاهش ظرفيت هضم، 
عدم حترك، واكنش متقابل غذا و داروهاى مصرفى، نگرانى هاى روحى و تنهايى، همگى مى توانند اشتها را كم 

كنند.
 كاهش قدرت خريد، دشوارى تهيه ى مواد غذايى از بازار و يا نداشنت مهارت كافى براى پخنت غذا باعث 

مى شود كه غذايى كافى و كامل به بدن نرسد.
 مشكِل دندانى باعث مى شود كه غذاهاى نرم انتخاب و برخى از مواد غذايى مورد نياز بدن، مانند 

سبزى ها و ميوه هاى خام از غذاى روزانه حذف شوند.

بيشتر بدانيد

برنامه   به  الت  مش اين  با  مقابله  برا  ان  سالمن پس 
. اي مناسب نياز دارن غ

ان چيست؟ اي مناسب برا سالمن برنامه  غ

ان به چه مواد  ن سالمن ه ب اني  برا اين منظور باي ب
ار باي بخورن  اي و به چه مق اي نياز دارد و از چه مواد غ غ

تا سالمت شان حفظ شود.

✎

 1vفعاليت عمل

ال  ها  مش ند؟  شد   گفته  ال  مش د ي   مي شناسيد  خو  طر  ه   ني  سالمند
يه  ال  گز   صو  به  خو   سي  بر نتايج  نيد؟  م  به  ها  نيد  مي تو چگونه  نيد.  فهرست 

هيد.

يه ا سالمن ٢ــ٣ــ نيازها تغ
؟ اي نياز دارن ان به چه مواد غ آيا م داني سالمن

 ، ، پروتئين، چرب اي شامل انرژ ل نيازها غ به طور
ن و آب است. درباره  هر ي از نيازها  ويتامين ها، مواد مع

اي توضيح م دهيم. غ

متر م شود.  : با افزايش سن، نياز به انرژ  ١ــ انرژ
بافت  ن  ش وچ تر  خاطر  به   ، انرژ به  نياز  ن  ش م  اين 

اهش فعاليت ها فيزي است. عضالن و 
ه ضمن  ا بخورن  ازه ا غ ان باي به ان بنابراين سالمن
 . نن ن، وزن مناسب خود را نيز حفظ  تأمين نيازها اساس ب
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مراقبت از ساملندان در خانه: تغذيه ى ساملندان
خون  قن  خون،  فشار  تا  ن  م  م  مناسب  وزن  داشتن 
وزن  ه  هنگام  همچنين   . بمان طبيع  ح  در  خون  چرب  و 
يسه   ، خطر ايجاد سرطان روده، پروستات،  ن مناسب باش ب

م م شود. ان  صفرا، پستان و تخم
ن در دوره  سالمن  ار پروتئين ب ٢ــ پروتئين: مق
ان باي در اين دوره پروتئين بيشتر  م م شود. بنابراين سالمن
. توصيه م شود ١٢ تا ٢٠ درص از انرژ دريافت  نن مصرف 
ود ٤٥ تا ٥٠ گرم پروتئين در زنان و  روزانه از پروتئين ها (ح

٥٥ تا ٦٥ گرم پروتئين در مردان) تأمين شود.
ن اضافه  ار چرب ب : با افزايش سن، بر مق ٣ــ چرب

م شود.
: ني بنابراين الزم است به سالمن توصيه 

ه مصرف  م هم  ار  . آن مق ن متر مصرف  چرب 
مانن  مايع  روغن ها  يعن  ه  نش اشباع  چرب  نوع  از  ن  م 

. روغن زيتون باش
متر  را  روغن  در  ه  ش سرخ  اها  غ ان  ام ح  تا 

. ن مصرف 
م استفاده  ، از حرارت  ن ا را سرخ  اگر مجبور ش غ

ه  روغن را دور بريزد. ن تا روغن نسوزد و باقيمان
٤ــ ويتامين ها: با افزايش سن، ميزان برخ ويتامين ها 
اي سالمن م توان آن  ه با رعايت تنوع در رژيم غ م م شود 
رد. ويتامين ها گروه C، D، B و E از جمله  اين  را جبران 
. مصرف اين گروه از ويتامين ها در سالمن  ويتامين ها هستن

اهميت دارد زيرا:
بيمار ها  خطر  اهش  در   :B گروه  ويتامين ها 

. قلب ــ عروق در دوره  سالمن مؤثرن
 D ويتامين  ن  ش ساخته  سن،  افزايش  با   :D ويتامين 

لسيم، از  ب  . اين ويتامين با افزايش ج اهش م ياب ن  در ب
. ن ِ استخوان جلوگير م  پو

م  ويتامين  C: با افزايش سن، ميزان ويتامين C    خون 
(تنگ  شرايين  تصلب  از  پيشگير  در  ويتامين  اين  م شود. 
، بيمار ها ريو  ديواره  سرخرگ ها)، سرطان، آب مرواري

رد ذهن نقش دارد. و عمل
بيمار ها  از  پيشگير  در  مهم  اثر   :E ويتامين  
و  ايمن  پاسخ  بهبود  باعث   E ويتامين  دارد.  سالمن  مزمن 
اهش خطر بيمار ها قلب ــ عروق در سالمن م شود. 
اثر اين ويتامين بر بسيار از بيمار ها مزمن سالمن مانن 
سيستِم  اختالل ها  و  مرواري  آب  سرطان،  شرايين،  تصلِب 

ه است. ز به خوب شناخته ش عصب مر
: ن ـ مواد مع ٥ ـ 

با  ه  است  ن  مع مواد  مهم ترين  از  ي  ــ  لسيم   
مبود اين ماده باعث   . افزايِش سن، نياز به آن افزايش م ياب

پو استخوان م شود.
ان  ه سالمن ن مهم ديگر است   آهن ــ ماده  مع
 ، م خون مبود آهن منجر به   . مبود آن قرار دارن در معرِض 

احساِس خستگ و ضعف م شود.
در  آن  مبود  ه  است  ديگر  عنصر  ــ  رو   
ترميم  ن  و  بيناي  الت  مش  ، ب اشتهاي موجب  ان  سالمن
متر  اها را  ه مزه و طعم غ زخم ها وهم چنين باعث م شود 

. نن احساس 
ـ آب: ٦ ـ 

ن است و با افزايش وزن نياز  ي از مواد مورد نياز ب
. ن به مايعات نيز افزايش م ياب ب

توجه!

: يرنيا به  بيشتر مي شو يط   شر
ـ هنگا   فعاليت بدني

ـ    هو گر
ها ملين  مد ستفا   ـ هنگا 

سها يا تب بتال به  قع  ـ مو
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تشنگ  احساس  سالمن  دوره   در  ه  آن جا  از 
اگر  حت  ه  ني  يادآور  ان  سالمن به  باي   ، م ياب اهش 
اقل ٦ تا ٨ ليوان آب بنوشن و پس  تشنه نم شون روزانه ح
، تا در  نن متر  از ساعت ٦ بع از ظهر مصرف آب و چا را 

. ار نشون شب برا دفع ادرار از خواب بي

ان  ِ نياز سالمن اي ٣ــ٣ــ سهم ها غ
اي  غ مواد  اشت  به و  يه  تغ پودمان  در  ه  همان طور 
اي  غ برنامه   در  باي  فرد  هر  است،  ه  ش اشاره  خانواده  در 
اد  تع  . ن استفاده  اي  غ مواد  گروه  پنج  از  خود  روزانه  
زير  صورت  به  گروه  پنج  اين  از  ان  سالمن اي  غ سهم ها 

است:
ان باي روزانه،   گروه شير و فراورده ها آن: سالمن
استفاده  آن  فراورده ها  و  شير  از   ، اي غ سهم  دو  م  دست 

. نن
مثال:

م چرب م چرب + ي ليوان ماست  ي ليوان شير 
يا

بريت پنير م چرب + ي قوط  ي ليوان شير 

بريت پنير +  م چرب + نصف قوط  ي ليوان ماست 
ش نصف ليوان 

 گروه گوشت، حبوبات و مغزها:
و  گوشت  سهم  دو  م  دست  روزانه،  باي  ان  سالمن

. نن اي خود مصرف  حبوبات در رژيم غ
مثال:

د  ع ي   + ه  ش پخته  خـورشت  گـوشت  قطعه  سه 
ه تخم مرغ + نيم ليوان حبوبات پخته ش

يا
امل مرغ ه + ي ران  ي ليوان حبوبات پخته ش

يا
ه + نيم ليوان حبوبات  وچ گوشت پخته ش دو قطعه  

د تخم مرغ + ١/٤ ليوان از مغزها ه + ي ع پخته ش
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توجه!

به  شد  ند  يا  شد   له   ، وبيد صو  به  نيد  مي تو مغزها    ، ني  ند ل  مش سالمند  چنانچه 
نيد. ما  تنهايي يا باغذ بر  ها 

مصرف گوشت سفي بهتر از گوشت قرمز است.
ه استخوان ها آن با گوشت  ا)  يل وچ ( ماه ها 
پروتئين ان  خوب  منبع  ه  اين  بر  عالوه  م شود،  خورده  ماه 
استخوان  پو  اهش  برا  ه  دارن   D ويتامين  و  لسيم 

. ن مفي
 ، اي ه  غ اقل در دو وع ه روزانه ح توصيه م شود 

. نن اها اين گروه مصرف  از غ
اد   گروه نان و غالت: درباره  گروه نان و غالت تع
سهم مورد نياز از اين گروه بستگ به ميزان فعاليت روزانه و وزن 
م ٦  ل توصيه م شود روزانه دست  سالمن دارد، ول به طور

. اي روزانه  سالمن باش سهم از اين گروه در برنامه  غ
مثال:

ف دست نان سنگ + نصف ليوان برنج پخته +  سه 
ارون پخته ي ليوان ما

يا
ف دست نان تافتون + ي ليوان برنج پخته + نصف  سه 

ليوان جو پخته به صورت سوپ يا آش
يا

ف دست نان لواش + ي ليوان برنج پخته + ي   ٨
ارون پخته ليوان ما

چهار  در  را  روزانه  نياز  مورد  غالت  و  نان  است  بهتر 
. نن اي ميل  ه  غ وع

توجه!

مصر غال با حبوبا مثل عد پلو، لوبيا پلو،  جو  هم چنين غال بالبنيا مثل شير برنج، سو 
نند. هم مي  بر بد فر املي  تئيني  ني با پنير، نا  پنير مجموعه  پر ا جو با شير، ما
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 ٢ م  دست  روزانه  باي  ان  سالمن سبز ها:  گروه   

. نن اي خود مصرف  سهم سبز دررژيم غ
مثال:

ه اهو خرد ش دو ليوان 

يا
ي ليوان سبز پخته

يا
ه ي سيب زمين + نصف ليوان سبز خرد ش

يا
اهو خرد  ه + ي ليوان  نصف ليوان سبز خرد ش

ه ش
م ٢ سهم  ان باي روزانه دست   گروه ميوه ها: سالمن

. نن اي خود مصرف  ميوه در رژيم غ
مثال:

ي گالب يا ي سيب + ي پرتقال 

يا
نصف ليوان حبه  انگور + ي سيب

يا
د زردآلو  ١/٤ طالب + سه ع

يا
نصف ليوان آب ميوه + ي پرتقال.

ان ميوه و سبز موردنياز ي روز  ه سالمن بهتر است 
و  ميوه ها  از  نيم  ه  نن  سع  و  بخورن  نوبت  چهار  در  را 

. سبز ها مصرف از گروه سرشار از ويتامين C باش
امالح  و  ويتامين ها  تأمين  بر  عالوه  سبز ها  و  ميوه ها 
به دليل داشتن مقادير زياد «فيبر» از بروز يبوست جلوگير 
ان با خوردن ميوه ها و سبز ها نياز  . بنابراين سالمن نن م 

به مصرف داروها ُمَلّين نخواهن داشت.

 توجه!

ين  ستفا   بر  ني   ند ل  مش سالمند  ه  تي  صو  
ستفا  ر  ند  ر   خر  مانند  يي،   هايي  غذ مو  گر 
يز خر  يز     ، » همر با غذ اهو يا «سبز خو نيد. بر مصر 

نيد. ند  نيد  ، هويج يا سيب  مي تو نيد. خيا



٣٠٨٣٠٨

مراقبت از ساملندان در خانه: تغذيه ى ساملندان

توجه!

Ê«فز»يش سالمت ساملند« È«بر È« تغذيه Èتوصيه ها
 ، سبو  شد    تهيه  نا  ميني،  سيب  مثل  حبوبا  سبو    غال  سبز ها،  ميو ها    
اهش  باعث  فيبرند   مو   ين  ند.  پيچيد  ربوهيد ها  جز  عد  نخو   لوبيا،  ني،  ا ما
نند  يبوست   بين  فتن قند خو نيز جلوگير مي  مد فشا خو مي شوند.  باال  لستر  پايين 

مي برند.
سا  ربوهيد ها  سته   جز  ه  شيريني ها  نوشابه   شربت،  ر،  ش مانندقند،  مو  مقابل   

متر مصر شوند. هستند بايد 
نيا بدنشا تأمين  ه چربي مو ين  ما بر  ند.  ها چر  سر شد نخو ست سالمند غذ  بهتر 

نند. يتو همر غذ  يا ساال مصر  غن  غن گياهي مثل  نه ي قاشق سوپخو   ، شو
نند. ني پرهيز  مر  ماهي  جايگزين   ا  مصر گوشت قرمز  چربي ها حيو م تا حد 

هن:  بر جذ بهتر 
ند. نند. بعد  غذ ميو  تا بخو ،سبز خو  ساال مصر  همر غذ

نند.  نوشيد چا يا قهو  ي ساعت قبل  تا  ساعت بعد  خو غذ خو 
نند. م  ر   يه، نم  ش ا مصر  م  تا حد 

باشد.   شد  چشايي  حس  اهش  چا  ست  ن  مم  ، غذ  ر  شو  به  يا  ميل  ه  سالمند   
ست. اهش حس چشايي  ي  علت ها  » ي مبو «  . سي پزش  ين خصو نيا به بر

، سبز ها  ميو ها خا   ر ند  ر  يا  ستفا  خر  ني  با  ند ل  گر سالمند مش  
ند. مصر 

شتها  يش  فز ر غذ با تحري حس بينايي به  شتهايي هستند تزيين  چا بي  ه  ني    سالمند
ند. م مي  نا 

مو  مبو  جلوگير   بر  صل  مهم ترين  نيست،  يا  هزينه   صر  معنا  به  مناسب  تغذيه    
ست. يي  هر پنج گر  عايت تنو  خو مو غذ يي  غذ

ان يه در سالمن ٤ــ٣ــ سوءتغ
يه است؟ ام سالمن در خطر سوء تغ

يه  ان در معرض خطر سوء تغ ه گفته ش سالمن همان طور 
 ، ه به هر دليل ب اشتها هستن ان  . اين خطر برا سالمن هستن

ه تواناي  ان  ه است، سالمن م ش ه اخيرًا وزنشان  ان  سالمن
ه بيمارن (به خصوص مبتاليان  ان  ، سالمن ارن ردن ن ت  حر
ه الغرن و  ان  )، سالمن به بيمار ها روان مانن افسردگ

، اين خطر بيشتر است. نن گ م  ه تنها زن ان  سالمن
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ال ،  ند  نتايج     ير تحقيق  با  پرسش ها   به گر ها ۵ نفر تقسيم شويد. هر گر 

نند . با   بحث  هد. سپس ساير هنرجويا  گز 
مو  گر ها  ي   د  ها  غذ ين  ؟   مي شو خو  بيشتر  شما  منطقه   هايي   غذ چه  ١ـ 
ين  ست؟ چه پيشنها بر مناسب سا  ها بر سالمند مناسب  ين غذ يا  ست؟  فته  ا  يي به  غذ

يد؟ ها بر سالمند  غذ
م  ست  سالمند  فر  ي   بر  تا  خو منطقه   موجو   سبز ها  ميو ها   به  توجه  با  ٢ـ 
ين مقد ميو  سبز   ي  طر شما   ِ يا سالمند نيد.  ه بايد مصر شو تعيين  ميو  سبز  

نند؟  مصر مي 

✎
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يده چ
نترل اضافه وزن، فشار خون  ، تغذيه  صحيح ي از راه ها  ✔ در دوره  سالمند
باال، چرب خون باال و قندخون باالست. هم چنين با افزايش سن، توده  عضالن و سوخت و 
ه  متر و هم چنين تغييرهاي در بدن ايجاد م شود  اهش م يابد، مصرف غذا  ساز بدن 

ند. احتمال سوء تغذيه را بيشتر م 
، ويتامين ها، مواد  ، پروتئين، چرب ل نيازها غذاي سالمندان شامل انرژ ✔ به طور
متر م شود. بنابراين بايد مراقب حفظ  معدن و آب است. با افزايش سن، نياز به انرژ 
نند. با  متر مصرف  وزن ايده آل بود. سالمندان بايد در اين دوره پروتئين بيشتر و چرب 
ه با  م م شود   E و C، D ، B افزايش سن، ميزان برخ ويتامين ها از جمله ويتامين ها گروه
لسيم، آهن و رو از مواد  رد.  رعايت تنوع در رژيم غذاي سالمند م توان آن را جبران 
معدن مهم موردنياز سالمندان اند. با افزايش وزن، نياز بدن به مايعات نيز افزايش م يابد. 

م ٦ تا ٨ ليوان آب بنوشند. سالمندان بايد حت اگر تشنه نم شوند روزانه دست 
ند.  ✔ هر فرد بايد در برنامه  غذاي روزانه  خود از پنج گروه مواد غذاي استفاده 
تعداد سهم ها غذاي سالمندان شامل: ٢ سهم شير و فرآورده ها آن، ٢ سهم گوشت و 
حبوبات، ٦ سهم نان و غالت، ٢ سهم سبز و ٢ سهم ميوه است. مصرف از هر ٥ گروه در 

ي روز و هم چنين رعايت تنوع در هر گروه اهميت دارد.
✔ در تجويز رژيم ها غذاي بايد به نيازها و محدوديت ها هر سالمند از جمله قد، 
وزن، سن، جنس، فعاليت، ابتال به بيمار هاي مانند فشار خون باال و يا قند خون باال توجه 

ه در معرض خطر سوءتغذيه اند، توجه شود. رد. به خصوص بايد به سالمندان 
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نيد. در پرسش ها زير گزينه  صحيح را انتخاب 
دام جمله صحيح نيست؟ ١ــ برا جلوگير از سوء تغذيه در سالمندان 

الف) تزيين و زيباساز ظاهر غذا
ردن چاشن هاي مانند آبليمو و سبز ها معطر ب) اضافه 

ج) مصرف بيشتر غذاها مايع و نرم
ل دندان د) پيگير و درمان مش

دام ي از بيمار ها زير نقش دارد؟ نترل  ٢ــ تغذيه  صحيح در 
د) هر سه گزينه ج) سرطان ها  ب) قند خون باال  الف) فشار خون باال 

دام ي از گزينه ها زير درست است: ٣ــ 
نيد. م از سه گروه مواد غذاي استفاده  الف) در هر وعده  غذاي دست 

ب) مصرف پنج گروه غذاي در برنامه  غذاي روزانه  ضرور است.
ج) در هر وعده  غذاي بايد از سه گروه غذا استفاده شود.

د) الف و ب
دام جمله غلط است؟ ٤ــ در خصوص نوشيدن آب در سالمندان 

الف) با نوشيدن آب، هنگام تشنگ نياز طبيع بدن برطرف م شود.
، تعريق، تب، اسهال، استفراغ و يا خونريز نوشيدن آب اضاف ضرور  ب) در صورت فعاليت بدن

است.
اف آب م تواند منجر به افزايش دما بدن، يبوست، تهوع و عدم هوشيار شود. ج) دريافت نا

د) بدون توجه به احساس تشنگ نوشيدن روزانه ٦ تا ٨ ليوان آب ضرور است.
دام ي از گزينه ها زير درست است؟ ـ  ٥ ـ 

الف) نياز سالمندان به ويتامين ها B6 و D بيشتر از ساير گروه ها سن است.
ب) نياز سالمندان به انرژ بيشتر از ساير گروه ها سن است.
لسيم بيشتر از ساير گروه ها سن است. ج) نياز سالمندان به 

د) الف و ج درست است.
نند؟ م چند سهم از شير و فرآورده ها آن استفاده  ـ سالمندان بايد در ي روز دست  ٦ ـ 

د) ٤ سهم ج) ١ سهم  ب) ٣ سهم  الف) ٢ سهم 
مترين مقدار مصرف سالمندان از گروه گوشت و حبوبات  دام ي از مثال ها زير درباره   ٧ــ 

صحيح است؟
الف) سه قطعه گوشت خورشت پخته شده + نيم ليوان حبوبات پخته شده

ب) سه قطعه گوشت خورشت پخته شده + ي عدد تخم مرغ + نيم ليوان حبوبات پخته شده

ار سوم؟ آزمون پايان نظر واحد 
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ج) سه قطعه گوشت خورشت پخته شده + ي عدد تخم مرغ

د) ي ليوان حبوبات پخته شده
دام جمله صحيح نيست؟ مترين مقدار مصرف سالمندان از گروه نان و غالت،  ـ درباره   ٨ ـ 

الف) حداقل ٦ سهم در ي روز بايد مصرف شود.
ب) سهم نيازمند از اين گروه به ميزان فعاليت روزانه و وزن سالمند بستگ دارد.

ج) بهتر است نان و غالت نياز روزانه در ٤ وعده  غذاي ميل شود.
برنج  ليوان  ي  سنگ +  نان  دست  ف  ي  روز  در  شده  توصيه  سهم  مترين  برا  مثال  ي  د) 

پخته است.
دام جمله صحيح نيست؟ مترين مقدار مصرف سالمندان از گروه سبز ها،  ٩ــ درباره  

الف) سبز ها نبايد به صورت پخته مصرف شوند.
اهو خرد شده است. مترين سهم توصيه شده در روز، دو ليوان  ب) ي مثال برا 

رد. ل دندان دارد م توان سبز ها را خرد  ج) اگر سالمند مش
م دو سهم سبز بايد مصرف شود. د) در روز دست 

دام جمله صحيح نيست؟ مترين مقدار مصرف سالمندان از گروه ميوه ها،  ١٠ــ درباره  
م دو سهم ميوه بايد مصرف شود. الف) در طول روز دست 

مترين سهم توصيه شده در روز، ي پرتقال و ي سيب است. ب) ي مثال برا 
ج) بهتر است نيم از ميوه ها از گروه سرشار از ويتامين C باشد.

نند. متر مصرف  ه يبوست دارند بايد ميوه  د) سالمندان 
دام ي از سالمندان زير در معرض خطر سوء تغذيه اند؟ ١١ــ 

ه تواناي حركت كردن ندارند. الف) سالمندان 
ه به بيمار ها روان مبتال هستند. ب) سالمندان 

نند. ه تنها زندگ م  ج) سالمندان 
د) همه  گزينه ها

نيد. برنامه  غذاي برا ي روز سالمند با در نظر گرفتن فراوان ترين مواد غذاي منطقه طراح 
ار سوم آزمون پايان عمل واحد  ؟
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هدف هاى  به  بتواند  كار  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود،   انتظار  رفتارى:  هدف هاى 
زير دست يابد:

1ــ بيمارى هاى روانى شايع در ساملندان را نام ببرد.

2ــ راه هاى پيشگيرى از افسردگى ساملندان را توضيح دهد.

3ــ راه هاى تقويت حافظه ى ساملند را شرح دهد.

4ــ فراموشى طبيعى در ساملندى را توضيح دهد.

5 ـ ـ راه هاى بهتر خوابيدن در ساملندان را شرح دهد.

6 ـ ـ كمك هاى الزم براى مقابله با استرس در ساملندان را اجنام دهد.

. ني جمله ها درست را با عالمت  و جمله ها غلط را با عالمت  مشخص 
 . ان درجات از افسردگ رابه طور طبيع دارن ١ــ همه  سالمن

ان قابل درمان است.  ٢ــ افسردگ سالمن
اهش حافظه  آنان مفي است.  ، برا جلوگير از  ر ان به انجام فعاليت ها ف ٣ــ تشويق سالمن

 . ن م م  ن سالمن  ٤ــ خوردن ي ليوان شير قبل از خواب به بهتر خوابي
ان مفي است.  اهش استرس سالمن ـ ورزش در  ٥ ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار چهارم ؟

* ✔
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مقدمه

هنگاِم ساملندى در مغز نيز مانند ساير اعضاى بدن تغييرهايى به وجود مى آيد. قدرت حافظه كم و يادگيرى 
يافنت  و  جديد  مشكالت  با  رويارويى  براى  ساملند  توانايى  تغييرها  اين  به  توجه  با  مى شود.  سخت  جديد  مطالب 
راه حل آن ها كم مى شود. دقيقًا در همني مرحله است كه ساملند با شرايطى رو به رو مى شود كه به عنوان عامل 

خطر براى سالمت روان او محسوب مى شود.
فوِت دوستان و اقوام به خصوص همسر، مستقل شدن فرزندان و دورى از آن ها، بازنشستگى، معلوليت هاى 
ناشى از بيمارى هاى متعدد جسمى و اختالالت حسى به ويژه كاهش حس شنوايى و بينايى از جمله ى اين عوامِل 
خطرند. اين شرايط موجب انزواى  اجتماعى ساملند مى شود. اگر ساملند نتواند با اين موقعيت هاى دشوار كنار 
بيايد يابه روِش صحيح با آن ها برخورد كند، زمينه براى بروز اختالالت روانى به وجود مى آيد. افسردگى و زوال 
عقل مهم ترين بيمارى هاى روانى در ساملندان است. استرس و اختالالت خواب نيز ممكن است زمينه ساز اين 

بيمارى هاى روانى باشد و يا بر اثر اين بيمارى ها به وجود بيايد.

ان ١ــ٤ــ افسردگ در سالمن
ام سالمن افسردگ دارد؟ به نظر شما 

ان  ني شناساي و درمان افسردگ در سالمن ر م  آيا ف
اهميت دارد؟

ان  افسردگ ي از شايع ترين اختالالت روان در سالمن
است. افسردگ بخش طبيع از سالمن نيست. در واقع، 
گ خود راض  ان از زن ثر سالمن ه ا مطالعات  نشان م ده 
برخ  مصرف   ، جسم بيمار ها  مانن  عوامل   . هستن
 ، داروها و فشارها روان مانن مرگ عزيزان، احساس تنهاي
در  افسردگ  بروز  موجب  م توان  و …  اقتصاد  الت  مش

مل خطر  د ي  عو ين سالمند با  ه مي شناسيد  نظر بگيريد. هر ي   ني   ٣ نفر  سالمند
ند؟  ين موضو توجه  نظر شمابه  فيا سالمند مو طر يا  گفته شد بر سالمت   به  هستند؟ 
با   ؟  حمايتي  مد  پيش  يش  بر ه  يطي  شر با  مقابله  جهِت  سالمند   ين  جامعه   يا  خانو  يا 

نيد. ال بحث  پاسخ هايتا  

✎
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نترل  ه  ن  ان شود. به خصوص اگر سالمن احساس  سالمن
گ و حمايت اطرافيانش را از دست داده است. زن
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بيشتر بدانيد

ان: عالوه بر  ١ــ١ــ٤ــ عاليم افسردگ در سالمن
در  افسردگ   ، ي خوان روان  اشت  به پودمان  در  ه  عاليم 

ان اغلب عاليم ديگر هم دارد. سالمن
وره  ان افسرده، بيشتر از عصبانيت، زود از  ١ــ سالمن

. نن ايت م  اشتن، ش در رفتن و يا حوصله  ميهمان را ن
از  انرژ  اهِش  و  اشتها  اهِش  خواب،  اهش  ٢ــ 

اِن افسرده است. ايات شايع سالمن ش
ل درد  ، خود را به ش ِ سالمن ٣ــ گاه اوقات افسردگ
مزمن، احساس خستگ مزمن و يا نگران مفرط از داشتن نوع 
ان موفق به تشخيص آن  نون پزش ه تا بيمار مثل سرطان … 
. بنابراين توصيه م شود چنان چه عاليم  ، نشان م ده ه ان نش

. ه ش او رانزد پزش ببري باال در فرد سالمن دي

شما با پاسخ به پرسش هاى زير مى توانيد احتمال بروز افسردگى را در ساملندان تعيني كنيد.
آيا ساملند: 1ــ سابقه ى افسردگى دارد؟
2ــ از نظر اجتماعى گوشه گير است؟

3ــ بيمارى مزمنى دارد؟
4ــ در سه ماه گذشته عزيزى را از دست داده است؟ چنانچه پاسخ هر يك از پرسش هاى فوق براى ساملند 

بلى باشد، او در معرض خطر افسردگى است.

ي  ند.  مي  ندگي  تنها  ست  ر  فو  همسر  ه  قبل  سا   ٣   . سا   ٦٥ جمند  خانم 
جمند حوصله  سر  گي خانم  نند. به تا ند هفته  ي با به  سر مي  ر  ه   ختر  پسر 
. نيمه  ها بر خو غذ نمي پز غلب  هد   نجا نمي  ها خانه  مانند قبل  ا  . صد نو ها  ند
لخو  موجب  بابچه هايش  فتا   تغيير  هم چنين   . نمي بر بش  خو يگر  مي شو   بيد  خو  شب  
ست؟ شما  مد  جمند پيش  لي بر خانم  نند. به نظر شما چه مش متر به  سر مي  خير   ها شد  
خو  طر  جمند   خانم  مانند  يگر   ساني  شما  يا  نيد؟  م  جمند  خانم  به  نيد  مي تو چگونه 

نيد. ال بحث  با  پاسخ هايتا   مي شناسيد؟ 

✎
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٢ــ٤ــ زوال عقل
زوال عقل١ ي از بيمار ها دوره  سالمن است 
ارد. عاليم آن  ر، رفتار و احساس اثر م گ ه رو حافظه، تف

ردن  ل در يافتن لغات درست برا صحبت  اهش حافظه، مش
ل انجام دادن فعاليت ها  ن حرف ها ديگران، مش و يا فهمي

. روزمره  قبل و تغييرها خلق و خو م باش
دمانس  Dementia ــ۱
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يكى از شايع ترين بيمارى هاى روانى ــ رفتارى در ساملندان بيمارى زوال عقل است كه پس از 65 سالگى 
5 تا 8 درصد ساملندان را درگير مى كند. شيوع اين بيمارى هر 5 سال دو برابر مى شود به طورى كه در 80 تا 85 
سالگى حدود 50 درصد ساملندان دچار درجاتى از اين بيمارى هستند. روند رو به رشد جمعيت ساملند موجب 
مى شود كه در آينده اى نزديك، زوال عقل يكى از مشكالت عمده ى جامعه باشد. پيش بينى مى شود كه در سال 

2025 تعداد ساملندان مبتال به اين بيمارى در كشورهاى در حال توسعه  به 34 ميليون نفر برسد.

بيشتر بدانيد

توجه!

بر   ، سالمند طبيعِي  موشِي  فر بيما   ين  تشخيص  لذ  نيست.  سالمند  طبيعي  جز  عقل    
. هميت  ما  شر هرچه سريع تر 

٣ــ٤ــ فراموش طبيع سالمن
ار در سالمن هميشه بيمار است؟ آيا فراموش

ه است  ه دچار فراموش ش آيا م تواني به سالمن 
؟ ني م 

نيم.  فراموش  را  چيزهاي  است  ن  مم ما  از  ي  هر 
به طور  اما   ، نم شون حافظه  ضعف  دچار  ان  سالمن همه  
اين  است.  بيشتر  ار  فراموش احتمال  سن،  افزايش  با  ل 
آن ها  است.  اخير  حوادث  به  مربوط  بيشتر   ، ار فراموش
ياد  به  خوب  است  دور  شته ها  گ به  مربوط  ه  را  چيزهاي 
 . نن ه اخيرًا رخ داده فراموش م  ، اما اتفاقات را  م آورن
اما   ، م آورن ياد  به  را  جوان  دوران  خاطرات  مثال  عنوان  به 
لي   ، ه به خانه برگشتن ه ي ساعت پيش  يادشان نم آي 

؟ اشتن جا گ را 
سالمن  خود  برا  ل هاي  مش ار  فراموش اين  گاه 
ن  ؛ پيغام مهم را فراموش م  ن و يا خانواده اش ايجاد م 
. توجه  ن ن قبض آب يا برق را پرداخت  و يا فراموش م 
شته، چيزهاي را  ه اگر سالمن نم توان مانن گ داشته باشي 

ارد. به جا ناراحت از اين وضع،  به ياد بياورد، تقصير ن
آن  ن  ش م  از  يا  تقويت،  را  سالمن  حافظه   ه  راه هاي  به 
. برا تقويت  حافظه به سالمن  ني ، توجه  ن جلوگير م 

: ني توصيه 
ه «موضوع را فراموش  ردن و گفتن اين  ١ــ از سؤال 

. ش رده است»، نترس و خجالت ن
مثل  ن  م  استفاده  آن  از  هميشه  ه  را  چيزهاي  ٢ــ 
اسه   ارد، مثًال داخل  لي در جاي مشخص بگ عين يا 

بزرگ در اتاق نشيمن.
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. ٣ــ هر روز به اخبار راديو يا تلويزيون گوش ده

ي ياد بگيرد. ن هرروز مطلب ج ٤ــ سع 
را  شته  گ خانواده،  خاطرات  يا  دوستان  جمع  در  ـ  ٥ ـ 
يم را برا يادآور  س ها ق . م توان آلبوم ع ن تعريف 

. ن شته نگاه   نام افراد و خاطرات گ
. ن ـ با دوستانش مشاعره  ٦ ـ 

. ر مثل شطرنج انجام ده ٧ــ باز ها ف
الزم  حافظه  رت  ق حفظ  برا  مناسب  يه   تغ ـ  ٨  ـ 
متر ول  ، چرب و نم را  ار مصرف قن است. برا اين 

. ن مصرِف ميوه و سبز ها تازه را بيشتر 
. ن تاب يا روزنامه مطالعه  ٩ــ 
. ١٠ــ خاطرات خود را بنويس

. ن ول حل  ١١ــ ج
، يادداشت  ن ن است فراموش  ه مم ١٢ــ مطالب را 
ار، تقويم جيب بردارد. تمام روزها مهم،  . برا اين  ن
تر دارد،  ه نوبت د مثل روز تول نوه اش، سالگردها، روز 
. در انتها  روز مهلِت پرداخت قبض ها و … را در آن بنويس
. اين تقويم را  تقويم، شماره تلفن ها اقوام و دوستان را بنويس

. ن از منزل نيز همراه داشته باش هميشه و موقع خارج ش
هر  ارد.  بگ تلفن  نار  يادداشت  دفترچه   ي  ١٣ــ 
او  از  ار  يا  دارد،  پيغام  اگر   ، م زن تلفن  س  ه  بار 
ه  ن  م م  ار  . اين  ن ، بالفاصله يادداشت  م خواه

. ن پيام ها تلفن را فراموش ن
رده است،  ١٤ــ اگر پزش داروي برا سالمن تجويز 
اد  تع به  م توان  نرود  يادش  دارو  مصرف  زمان  ه  آن  برا 
 . ن وچ تهيه  ه باي دارو بخورد، شيشه ها  ه هاي  وع
ازظهر و ١٠ شب باي  نيم در سه نوبت ٦ صبح، ٢ بع فرض 
دارو بخورد. پس سه شيشه بردارد. رو ي بنويس ٦ صبح، 
روز  هر  شب.   ١٠ ديگر  رو  و  ظهر  از  بع   ٢ ي  رو 
ه به اين  ازد. وقت  صبح داروهايش را داخل اين شيشه ها بين
ام دارو را نخورده است.  ه  ، يادش م آي  ن شيشه ها نگاه 
ول  باش  ش  دي معرض  در  ه  ارد  بگ جاي  را  شيشه ها  اين 

. اشته باشن ان به آن دسترس ن ود
چنانچه   سالمن ب سواد است برا انجام دادن رديف ها 

. ني م  ٩ تا ١٤ به او 

توجه!

ند: جعه  نيد به پزش مر  به سالمند سفا 
ند. مو مي  ئم فر فر   سامي  گر  ـ 

. متر مي شو ند حافظه   به   ر مي  گر ف ـ  
هد. نجا  هايش   ا ند به تنهايي  ه نتو ها باعث مي شو  ا ر  مو  گر فر ـ 

نيد سالمند  به نز پزش ببرند: فيا سالمند سفا  طر به 
ند. مو مي  ا  فر ي سامي نز گر سالمند  ـ 

ند. ر مي  گر سالمند پرسش ها خو  مرتب ت ـ 
ند. ا سالمند شد  مو  گر متوجه  فر ـ 

ست. م شد  نه  ها  ا نجا  نايي سالمند   گر تو ـ 
. ضطر  گوشه گير  سالمند مشاهد مي شو فتا مانند  گر عاليم  ـ 
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٤ــ٤ــ آلزايمر
اين  است.  عقل  زوال  علل  شايع ترين  از  ي  آلزايمر١ 
ه م توان عاليم آن را  ه  مغز است  بيمار اختالل پيشرون

رد. به سه مرحله تقسيم 
اختالل  حافظه  مرحله  اين  در  اول:  مرحله   الف) 
ت است.  وتاه م . اين اختالل بيشتر در حافظه   ن ا م  پي
م م شود. اين نقص به صورت رفتار  رت يادگير سالمن  ق
رار در فرد ظاهر م شود. بيمار پرسش ها خود را مرتب  ت
. اما هنوز  ار را چن بار انجام م ده ن يا ي  رار م  ت

. ن بيمار م توان به طور مستقل خود را اداره 
ب) مرحله  دوم: در اين مرحله اختالل حافظه  بيشتر 
خري  پز،  و  پخت  نظير  ه تر  پيچي ارها  دادن  انجام  م شود 
 ِ تواناي م شود.  دشوار  سالمن  برا  مال  امور  اداره   و 

م گيرد.  نادرست  تصميم ها  م ده و  دست  از  را  قضاوت 
م و در تشخيِص اطرافيان خود  رت شناساي او  ريج ق به ت
ل م شود. گاه راه خانه را  به ويژه آشنايان دورتر دچار مش

. ن . گاه نام اشيا را فراموش م  ن گم م 
پ) مرحله  سوم: اين مرحله، مرحله  پايان است. 
نترل ادرار  سالمن همه چيز و حت نام خود را از ياد م برد. 
. حت بلع  ت را از دست م ده لم و حر رت ت فوع، ق و م
امًال وابسته  ل م شود. در اين مرحله بيمار  بيمار دچار مش

به ديگران است.
ارد، ول  برا اين بيمار هنوز درمان قطع وجود ن
رد. برا پيشگير  ود  ت مح م توان سير بيمار را برا م
حافظه  تقويت  برا  ه  فعاليت هاي  انجام  آلزايمر  به  ابتال  از 

، سفارش م شود. عنوان ش

Alzheimer ــ۱

يمر   لز به  مبتال  بيما  حمايت  بر  نجمني  يا  ما  سا شما  ستا  يا  شهر  يا   نيد  تحقيق 
با  پاسخ هايتا  ند؟  يه مي  ين بيما  گر چنين جايي هست چه خدماتي به  نا هست؟  خانو  

نيد. ال بحث   

✎
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ان ـ٤ــ اختالالت خواب در سالمن ٥ ـ 
ان با جوانان تفاوت دارد؟ آيا خواب سالمن

ان م شود؟ چه عوامل موجب ب خواب سالمن
م  دارد  ب خواب  ه  سالمن  به  م تواني  چگونه 

؟ ني
اف و راحت، ي از پايه ها اصل سالمت  خواب 
خواب  اختالالت  از  سالمن  افراد  درص   ٥٠ ود  ح است. 
الت حاصل تغييرها طبيع  . برخ از اين مش ايت دارن ش
ان مانن دوران  ه سالمن انتظار داشت  سالمن است. نباي 
زودتر  و  م رون  بستر  به  زودتر  ان  سالمن  . بخوابن جوان 
خواب  بودن  گسسته  آن،  بر  عالوه   . برم خيزن خواب  از  نيز 

. شايع ترين  ان افزايش م ياب ار ها شبانه نيز در سالمن وبي
ل  ه يا به ش اختالل خواب دوره  سالمن ب خواب است 
بروز  خواب  ادامه   در  ال  اش يا  و  رفتن  خواب  به  سخت 
. ب خواب به خود خود بيمار نيست و گاه  عالمِت  ن م 
اختالالت  و  غصه  و  غم  مثل  روان  فشار  مانن  ل هاي  مش
ن آن ها  روان مانن اضطراب و افسردگ است و با برطرف ش

ب خواب نيز برطرف م شود.
: ني ن به سالمن سفارش  برا بهتر خوابي

. پياده رو بسيار مفي  ن ١ــ هر روز به طور منظم، ورزش 
. بهتر است تمرين ها  ن م م  ن خواب  است و به بهتر ش

. ن م دو ساعت قبل از خواب تمام  ورزش را دست 
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٢ــ اگر پس از رفتن به بستر، خوابش نبرد، از رختخواب 
تاب، گوش دادن  ن  ار مانن خوان ه، خود را با  خارج ش
ن و تا وقت خوابش  ، تماشا آلبوم و غيره سرگرم  به موسيق

نم آي به بستر نرود.
، يا آن ها را خيل  ن ٣ــ از چرت ها روزانه اجتناب 

. ن م 
 . متر بنوش ٤ــ بع از ساعت ٦ بع از ظهر مايعات 
، قهوه و نوشابه  گازدار  ن مايعات مثل چا خصوصًا از نوشي

. ن خوددار 

اي سب بخورد. ـ برا شام غ ٥ ـ 
ليوان  ي  و  بگيرد  گرم  آب  دوش  خواب  از  قبل  ـ  ٦ ـ 

. شير گرم بنوش
عوامل   . ن فراهم  خواب  برا  مناسب  محيط  ٧ــ 
ا، نور زياد، سرما يا گرما بيش  محيط مزاحم، نظير سر و ص

. ن نترل  ان دارد  ه ام از ح را تا آنجا 
پزش  به   ، نم خواب خوب  ن  م  احساس  اگر  ـ  ٨ـ 
، از داروها  خواب آور  ون تجويز پزش . هرگز ب ن مراجعه 

. ن استفاده ن

توجه!

بي  بي خو ه   ني  سالمند تما  ين   ست.   گي  فسر يا  ضطر  سالمند  بي  بي خو علت  گاهي 
نند. جعه  گي نيز به پزش مر فسر ضطر   سي  نظر  نند بايد بر بر ايت مي  ش

ـ٤ــ استرس ٦ ـ 
خانواده  در  روان  اشت  به پودمان  در  ه  همان طور 
شود  وارد  روح  يا  جسم  بر  ه  فشار  هر   ، ش داده  توضيح 
ه م شود. سطح استرس در دوره  سالمن نه  استرس نامي
افزايش  موارد  از  بسيار  در  ه  بل  ، ن نم  ا  پي اهش  تنها 
نوع  از  سالمن  دوره   استرس زا  عوامل  ثر  ا  . م ياب

، شغل،  ، شنواي ان است مانن از دست دادن همسر، بيناي فق
و  زياد  استرس ها  اين  اد  تع وقت   . و …  اجتماع  موقعيت 
ه به دليل  ، خصوصًا سالمن  ، سالمن م باش فاصله  آن ها 
در  پا  از  است،  رفته  تحليل  قوايش  ديگر  بيمار ها  به  ابتال 
ن است به افسردگ و حت  ي مم . استرس بسيار ش م آي

ش منجر شود. ميل به خود

توجه!

به  بتال  خطر  خو  نوبه   به  نيز  ستر  مي شوند   ستر  بر  سبب  ني  جسمي   بيما ها 
هد. يش مي  فز ني   بيما ها جسمي  

از  خارج  ه،  نن ناراحت  مسايل  اين  اوقات  از  بسيار 
اختيار فرد است و نم توان جلو آن ها را گرفت. اما م توان 
تواناي فرد را در برخورد با اين مسايل افزايش داد و از عواقب 
عصبانيت،   ، پرت حواس  دلشوره،  اضطراب،  مانن  آن،  بع 

رد. ، زود رنج و … جلوگير  ، ب اشتهاي ب خواب
انجام  را  زير  ارها  م تواني  سالمن  به  م  برا 

: دهي
ني تا از سالمن حمايت  ١ــ خانواده  او را تشويق 
او  با  بيشتر   ، دهن اختصاص  سالمن  به  بيشتر  وقت   . نن
. اگر روابط  نن و عواطف خود را به او نشان دهن گفت و گو 
خانوادگ اش مختل است و خانواده خود منبع استرس به شمار 
متر شود و  ، بهتر است موقتًا ارتباط سالمن با خانواده  م آي
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سالمن بيشتر از حمايت دوستان برخوردار شود.

سالمن  از  م توانن  ه  را  جامعه  در  موجود  منابع  ٢ــ 
ان و خانواده   . بسيار از سالمن ني نن شناساي  حمايت 
م  الت روزمره نياز به  ن باخود و مش نار آم آن ها برا 
جامعه  در  موجود  انات  ام از  م توان  موارد  اين  در   . دارن
و  ان  سالمن روزانه    ز  مرا يا  گان١  جهان دي انون ها  نظير 

م گرفت.  …
: ني اهش استرس به سالمن سفارش  برا 

ردن،  صحبت   . ن صحبت  احساساتش  درباره   ــ 
را  نگران هايش  ردن  بازگو  فرصت  سالمن  به  ه  آن  بر  عالوه 

. ن ، از طريق تخليه  هيجان او را آرام م  م ده

. به عنوان  مثال  ن ار در خانه مشغول  ــ خود را به 
وزد و … . ، چيز ب ن ، آشپز  ن وسايل خود را مرتب 

ه عالقه دارد بپردازد. به موسيق دلخواه   ار  ــ به 
تلويزيون  از  دارد  دوست  ه  را  برنامه ا  يا  ده  گوش  خود 

. ن تماشا 
. اگر  ن ــ با ي از دوستان يا اقوام نزدي صحبت 

. ن ن او برود و يا تلفن با او صحبت  م توان به دي
ن  دي به  وتاه  ت  م برا  شود.  خارج  خانه  از  ــ 

. م بزن مغازه ها برود يا در پار ق
اهش  در  منظم،  ورزش   . ن ورزش  منظم  به طور  ــ 

گ مؤثر است. فشارها زن

ه است. ار ششم توضيح بيشتر آم . در واح  گان از انجمن ها غير دولت هستن ي انون ها جهان ۱ــ 
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يده چ
✔ فوت دوستان و اقوام، به خصوص همسر، مستقل شدن فرزندان و دور از آن ها، 
اهش  ، معلوليت ها ناش از بيمار ها متعدد جسم و اختالالت حس به ويژه  بازنشستگ
حس شنواي و بيناي از جمله عوامل خطر برا سالمت روان در سالمند است. بسيار از 
و  نند  م  ايجاد  سالمند  در  روان  اختالل  صورت  به  تظاهرات   ، جسم بيمار ها  مواقع 
به غلط اين عاليم به پير و سالمند طبيع نسبت داده م شود. در اين خصوص تشخيص 

ِ اوليه و درمان آن اهميت بسيار دارد. بيمار
عوامل  است.  سالمندان  در  روان پزش  اختالالت  شايع ترين  از  ي  افسردگ   ✔
عزيزان،  مرگ  مانند  روان  فشارها  و  داروها  برخ  مصرف   ، جسم بيمار ها  مانند 
الت اقتصاد و … م تواند موجب بروز افسردگ در سالمندان شود.  ، مش احساس تنهاي
در بسيار از موارد، افسردگ سالمندان با عاليم بيمار ها جسم خود را نشان م دهد. 
افسردگ جزو طبيع سالمند نيست و تشخيص و درمان به موقع آن در سالمندان اهميت 

دارد.
ه  است  سالمندان  رفتار  ــ  روان  بيمار ها  شايع ترين  از  ي  نيز  عقل  زوال   ✔

ر، رفتار و احساس اثر م گذارد. شايع ترين علت آن بيمار آلزايمر است.  رو حافظه، تف
، برا  ِ سالمند نيست لذا تشخيص آن از فراموش طبيع سالمند زوال عقل جزء طبيع

شروع هر چه سريع تر درمان اهميت دارد.
سالمند ب خواب است. ب خواب به خود  ✔ شايع ترين اختالِل خواب در دوره  

خود، بيمار نيست. گاه علت ب خواب سالمند اضطراب يا افسردگ است. از اين رو تمام 
نند بايد برا بررس از نظر اضطراب و افسردگ نيز  ايت م  ه از ب خواب ش سالمندان 

نند. به پزش مراجعه 
✔ اغلب نم توان جلو بسيار از عوامل استرس زا دوره  سالمند را گرفت، اما 
ِ سالمند را در برخورد با اين مسايل افزايش داد و از عواقب بعد آن، مانند  م توان تواناي
، زود رنج و … جلوگير  ، ب اشتهاي ، عصبانيت، ب خواب اضطراب، دلشوره، حواس پرت
به  ابتال  خطِر  نيز  استرس  و  م شوند  استرس  بروز  سبب  روان  و  جسم  بيمار ها  رد. 

بيمار جسم و روان را افزايش م دهد.
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نيد. در پرسش ها زير گزينه  صحيح را انتخاب 
دام ي جزو عوامل خطر سالمت روان در سالمند است؟ ١ــ 
ب) تنهاي الف) بازنشستگ  

د) همه  گزينه ها اهش حس بيناي و شنواي  ج) 
دام جمله صحيح است؟ ٢ــ درباره  افسردگ سالمندان 

الف) افسردگ جزو طبيع سالمند است.

ب) افسردگ سالمندان قابل درمان نيست.
ند. ج) افسردگ در سالمند اغلب با عاليم جسم تظاهر م 

د) تحمل عوارض داروها ضد افسردگ بدتر از تحمل رنج ناش از افسردگ است.
دام ي از عاليم زير جزو فراموش طبيع سالمند است؟ ٣ــ 

ردن گاه به گاه اسام تازه آشنا الف) فراموش 
رار مرتب پرسش ها ب) ت

ارها روزانه بر اثر فراموش ج) تواناي نداشتن انجام 
د) عاليم رفتار مانند اضطراب و گوشه گير

دام ي از جمالت زير صحيح نيست؟ ٤ــ در بيمار آلزايمر 
الف) تشخيص زودتر بيمار در پاسخ به درمان مؤثر است.

ب) آلزايمر ي از شايع ترين علل زوال عقل است.
، سالمند همه چيز، حت نام خود را از ياد م برد. ج) در شروع بيمار

د) تشخيص آن از فراموش طبيع اهميت دارد.
ند؟ م نم  دام ي به خواب خوب  ـ  ٥ ـ 

الف) دوش گرفتن قبل از خواب
ب) فعاليت فيزي قبل از خواب

ج) رفتن به بستر در ي ساعت معين
ردن مصرف مايعات در ساعات پيش از خواب د) محدود 

دام ي بر اثر استرس به وجود م آيد؟ ـ  ٦ ـ 
د) همه  گزينه ها ج) عصبانيت  ب) حواس پرت  الف) اضطراب 

دام گزينه صحيح است؟ اهش استرس در سالمند  ٧ــ برا 
ردن سالمند درباره  احساساتش الف) صحبت 

ارها دلخواه ب) پرداختن به 
ج) رفتن به ديدار دوستان

د) همه  گزينه ها

ار چهارم آزمون پايان نظر واحد  ؟
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وچ ترين  ه  رده است. او از ٣ ماه قبل  بير ٧٠ سال دارد. همسرش ي سال پيش فوت  آقا 
ه با مصرف داروها  دچار دردها عضالن م شود  ند. اخيراً  رده تنها زندگ م  دخترش هم ازدواج 
فراموش  گاه  است.  سل  و  خسته  صبح ها  و  م رود  خواب  به  سخت  به  شب ها  نم يابد.  بهبود  ن  مس
رده خورده است يا نه؟ برا اطمينان قرص ديگر  تر برا قلبش تجويز  ه د ه آيا قرص را  ند  م 
ه تلفن قطع شده است. به نظر شما اين  ه قبض تلفن را بپردازد و سه روز است  رده  م خورد. فراموش 
م به اين سالمند چه سفارش هاي به او و اطرافيانش  ل هاي دارد؟ برا  سالمند چه بيمار ها و يا مش

نيد. نتيجه را به صورت گزارش ارايه دهيد. م توانيد ب

ار چهارم آزمون پايان عمل واحد  ؟


