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راهبردهایی برای حفظ سالمت و ایمنی در دهه های 6، ۷ و ۸ زندگی

سالمتشمادرطولدههها

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

معموال در رده بندی های بهداشتی افراد را پس از ۶۰ سالگی در رده »گروه ۶۰ ساله و 
باالتر« قرار می دهند. با اینکه بسیاری از افراد تا دهه های ۶، ۷ و ۸ زندگی شان آمادگی 
بدنی و سالمتشان را حفظ می کنند، برخی دیگر با چالش های بهداشتی و بیماری های 
مزمن روبرو می شوند که زندگی روزانه را برایشان مشکل می کند. با وجود این تفاوت های فردی، 
همه سالمندان در همه سنین باید عادات سالم معینی را حفظ کنند، یعنی رژیم غذایی سالمی مانند 
رژیم غذایی مدیترانه ای که به حفظ وزن طبیعی کمک می کند، برگزینند و برنامه منظم ورزشی داشته 
باشند که باعث آمادگی قلبی، حفظ قدرت عضالنی و انعطاف پذیری بدن می شود. به جز اینها، مسائل 

بهداشتی نیز وجود دارند که خاص دهه های ۶، ۷ و ۸ زندگی هستند.

 دکتر علی 
مالئکه

1. قدرت عضالنی تان را افزایش دهید
کاهش توده عضالنی بخش طبیعی پیر شدن است که در طول 
بینجامد.  به کاهش کلی قدرت عضالنی  زمان ممکن است 
توده عضالنی حجیم تر عالوه بر اینکه به فعال تر ماندن شما 
کمک می کند، با کاهش خطر دچار شدن به فشار خون باال، 
آرتروز و ناتوانی جسمی همراهی دارد. کاهش توده عضالنی 
این  اما  از دهه سوم زندگی شروع می شود،  تدریج پس  به 
روند پس از ۶۰ سالگی تشدید می شود. نتایج یک بررسی در 
سال ۲۰۱۳ میالدی نشان داد مردان سالمند به طور میانگین 
در طول یک دوره ۱۰ ساله ممکن است بین ۲۵ تا ۳۳ درصد 
از قدرت عضالنی شان را به علت کاهش توده عضالنی از 
دست بدهند. گرچه نسبت به روند گذشت عمر نمی توانید 
کاری بکنید، هنوز می توانید کاهش تدریجی توده عضالنی را 
جبران کنید و حتی عضالتتان را بسازید. کلید این کار انجام 
تمرین های مقاومتی پیشرونده است. در این شیوه از وزنه های 
آزاد، ماشین های ورزشی و باندهای کششی استفاده می شود 
تا عضالت تقویت شوند و به این دلیل طراحی شده تا میزان 
تمرین تان برحسب وزن افزایش یابد که بعدا با بهبود قدرت 
نقطه  تا  را  تمرین ها  باید  معموال  می شود.  داده  تطبیق  شما 
خستگی یعنی حدود ۸ تا ۱۲ تکرار انجام دهید. این روش 
باعث می شود شما به طور مداوم عضالت تان را به چالش 
بکشید. پیش از شروع هر برنامه تمرین های قدرتی با پزشکتان 
مشورت و مربی شخصی باصالحیت پیدا کنید تا تمرین های 
مقاومتی پیشرونده برایتان طراحی کند. مربی می تواند برای 
شما یک برنامه معین با توجه به نیازها و محدودیت هایتان 
ترتیب دهد. همچنین ابتدا بر انجام تمرین ها به وسیله شما 
نظارت کند تا مطمئن شود تمرین ها را به طور ایمن و کارآمد 

انجام می دهید.

2. بررسی های مرتب پزشکی انجام دهید
معاینه های  و  عمومی  پزشک  با  ساالنه  ویزیت  برنامه  یک 
دوره ای دندان، گوش، چشم و پوست را ترتیب دهید. با توجه 
به نیازهایتان ممکن است نیاز به واکسیناسیون های خاص و 
تست های غربالگری برای بیماری های معین داشته باشید. با 
پزشکتان درباره لزوم انجام این اقدامات و زمان آنها سوال کنید:

- واکسن ساالنه آنفلوانزا
- واکسن زونا

C یک بار آزمایش خون برای هپاتیت -
- واکسن برای شایع ترین باکتری های عامل ذات الریه

- غربالگری برای سرطان روده بزرگ از ۴۵ سالگی به بعد
- غربالگری برای آنوریسم شریان آئورت شکمی )ضعیف 
شدن دیواره شریان بزرگ آئورت که ممکن است به بادکنکی 

شدن و پارگی آن منجر شود.(
- واکسن یادآور سه گانه هر ۱۰ سال برای کزاز، دیفتری و 

سیاه سرفه

دهه 6 زندگی

1. توان حفظ تعادل بدنتان را تقویت کنید
از دست دادن تعادل و افتادن یکی از علل شایع آسیب دیدگی 
و مرگ در افراد ۶۵ سال و باالتر است. برخی داروها مانند 
داروهای ضدفشار خون، مشکالت پزشکی مانند ریتم نامنظم 
ضربان قلب و مشکالت گوش داخلی و عوارض چشمی مانند 
آب مروارید و آب سیاه می توانند خطر افتادن افراد را افزایش 
دهند، بنابراین الزم است در این موارد مراقبت پزشکی انجام 
شود. همچنین مهم است که پایداری و انعطاف پذیری بدنتان 
را برای کمک به جلوگیری از افتادن افزایش دهید. فعال ماندن 
با انجام منظم ورزش و انجام تمرینات برای افزایش قدرت 
عضالنی، توان حفظ تعادل را افزایش می دهد، اما همچنین 
و  هماهنگی  تعادل،  که  بپردازید  فعالیت هایی  انجام  به  باید 
و  تای چی  یوگا،  مثال  برای  می دهند،  بهبود  را  چابکی شما 
بهبود  برای  تمریناتی  روز  هر  کنید  پیالتس. همچنین سعی 
تعادل و پایداری بدنتان انجام دهید، از جمله تمرین راه رفتن 
بدون نگاه کردن به جلو؛ بایستید و پاهایتان را به اندازه پهنای 
لگنتان از هم دور کنید. سرتان را بچرخانید و از روی شانه 
به عقب نگاه کنید. در حالی که نگاهتان را در این جهت نگه 
می دارید، ۴ تا ۵ قدم جلو بروید. بعد سرتان را به جهت مخالف 
بچرخانید و از روی شانه دیگر به عقب نگاه کنید و دوباره 
۴ تا ۵ قدم به جلو بردارید. آنقدر به عقب و جلو بروید تا ۵ 
بار این حرکت را در هر طرف تکرار کنید. در مراحل بعدی 
می توانید قدم های بیشتری بردارید یا تعداد تکرارهای حرکت را 
افزایش دهید. اگر می خواهید تمرینات  مفرح تر باشد، می توانید 
با فرد دیگری پرت کردن و گرفتن توپ پزشکی )مدیسن 
بال( یک کیلویی و دو کیلویی را انجام دهید. این حرکت به 
عقب و جلو باعث فعال شدن دو واکنش در مغز می شود که 
به تعادل و افتادن مربوط هستند. تالش کنید ۲ یا ۳ مجموعه 
هر کدام شامل ۲۰ تا ۴۰ تکرار را انجام دهید. اگر کسی را 
ندارید که با او بازی کنید، یک توپ ورزشی کوچک را به 

دیوار بزنید یا به هوا بیندازید.

2. ارتباطات اجتماعی تان را گسترش دهید
سالمندان با احتمال بیشتری ممکن است گرفتار انزوای اجتماعی 
و افسردگی مربوط به آن شوند. نتایج یک بررسی اخیر نشان 
داد احتمال بروز عالئم افسردگی در سالمندانی که با دوستان 
خود در ارتباط رودررو هستند، کمتر است. راه های زیادی 
برای حفظ و گسترش حلقه اجتماعی تان وجود دارد. برای 
مثال، می توانید به یک گروه ورزشی یا تناسب اندام بپیوندید. 
کار داوطلبانه انجام دهید، شغل پاره وقت بگیرید یا در یک 
باشگاه عضو شوید. اگر نیاز به ارتباط اجتماعی مداوم دارید، 
در کالس آموزشی ثبت نام کنید یا به مراکز محلی برای آموختن 

مهارتی جدید مانند آشپزی یا عکاسی بروید.

دهه 7 زندگی

1. خانه تان را ایمن کنید
در این سنین با احتمال بیشتری ممکن است تنها زندگی کنید و 
حتی اگر تنها نباشید، ایجاد یک محیط ایمن در خانه به تداوم 
زندگی مستقل شما کمک می کند. برای نمونه، فضای زندگی تان 
را روشن کنید. روش نگه داشتن اتاق به جلوگیری از برخورد 
با اشیاء کمک می کند. در اتاق خواب، دستشویی و راهروها 
چراغ خواب بگذارید. اگر کلید برق در نزدیکی ورودی اتاق 
قرار ندارد، مسیر رسیدن به آن را خالی نگه دارید. کلیدهای 
کنید. همچنین در  نورانی جایگزین  کلیدهای  با  را  معمولی 
محل دوش یا وان میله دستگیره نصب کنید چرا که شایع ترین 
محل های افتادن و آسیب دیدن هستند. جلوی وان یا دوش 
روی کف حمام زیر پایی غیرلغزنده بگذارید. حتی اگر بیماری 
وخیمی ندارید، وسیله هشدار پزشکی )برای احضار سرویس 

اورژانس( تهیه کنید.

2. داروهایتان را اداره کنید
در این دوره زندگی احتماال باید مصرف داروهای بیشتری را اداره 
کنید. همیشه فهرستی از داروهای فعلی تان و میزان مصرف شان 
که شامل داروهای بی نسخه و مکمل ها هم می شود، تهیه کنید 
و در ویزیت های پزشکی تان همراه داشته باشید. همچنین اگر 
سوالی درباره دستورات روی برچسب دارو داشتید، قوطی 
یا بسته های داروهایتان را همراه خود نزد پزشکتان ببرید. هر 
از  یادداشت کنید.  عارضه دارویی را که متوجهش شده اید، 
پزشکتان بپرسید آیا هنوز الزم است داروی مشخصی را مصرف 
کنید؟ آیا مقدار مصرف آن را می توان کاهش داد یا اینکه باید 
داروی جایگزینی برای آن تجویز کرد؟ فهرست روزآمد شده 
اورژانس  موارد  در  را  آنها  مصرف  مقدار  شامل  داروهایتان 
پزشکی در کیفتان بگذارید. برای سازمان دهی داروهایتان از 
جعبه های یادآور قرص استفاده کنید که به بخش های جداگانه 
بعدازظهر تقسیم شده اند. در  برای هر روز هفته و صبح و 
مواردی که مصرف دارو دستور پیچیده تری دارد، مثال مصرف 
دارو در یک زمان معین یا پیش و پس از وعده های غذایی، یک 
برنامه روزانه که بر اساس ساعت به ساعت تقسیم شده،  برای 
خود طراحی کنید. قالب های چنین برنامه هایی را می توانید با 
جستجو در اینترنت پیدا کنید. کپی های این برنامه را در جایی 
که بتوانید آن را ببینید، مثال روی یخچال یا آینه دستشویی 
نصب کنید. همچنین می توانید از ساعت شماطه دار یا برنامه های 
تلفن هوشمند که زنگ هشدار می زنند برای یادآوری مصرف 

داروهایتان کمک بگیرید.

دهه 8 زندگی
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