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 به اندازه کافی استراحت کنید/ 3
خواب و استراحت کافی به شما کمک می کند تا ذهنی آرام 

ساعت در شبانه روز بخوابید. عالوه برر  8الی  7داشته باشید ، 

دقیقه برای  03الی  33خواب شبانه ، خواب نمیروزی به مدت 

 آرامش اعصاب و افزایش انرژی به شما کمک می کند.

 / ذهن و مغزتان ورزش دهید0
برخی از حواسی پرتی ها در سنین پیری طبیعی قرمرمرداد مری 

شوند .پیری در حافظه درازمدت تاثیری ندارد ولی در حافظره 

کوتاه مدت دچار نقصان می شود.شاید تعداد سمولهای مغرزی 

سالگی نباشد ، اما در مقابل ، عقل و قردرت  03شما به اندازه 

قضاوت شما نسبت به آن دوران بسیار بیشتر شده و توانایی تان 

در تصیمی گیری درست براساس عمری ترررربره انردوزی ، 

 .افزایش یافته است

 /فعالیت بدنی را همین امروز شروع کنید0
ورزش کردن باعث کاهش بیماریهای مزمن مرانرنرد تصرمر  

شرایین ، فشارخون و چربی خون می شود، فعالیت بدنی منظم و 

دقیقه در روز سالمت  33مالیم روزانه نظیر پیاده روی به مدت 

قم  و عروق ، استحکام استخوانها ، عممکرد تنفسی مناس  ، 

جریان خون مطموب ، وزن ایده آل ، تناس  اندام و در نهایت 

 احساس  آرامش جسمی و روانی را به ارمغان خواهد آورد.

 / در فعالیتهای اجتماعی مختمف شرکت کنید5

روابط اجتماعی خود را در حدی حفظ کنیدکه تفاوت جزیی برا 

 سالهای قبل داشته باشید.

/ خاطرات گذشته خود را برای فرزندان و نوه ها تعریف 6

 کنید

یادآوری خاطرات ،تماشای آلبوم عکسهای قدیمی و صحبت برا 

 افراد خانواده راهی برای پیوند با اطرافیان و تقویت حافظه شماست.

 / در امور خیریه و داوطبانه شرکت کنید7

شرکت داوطبانه در برنامه های کمک به نیرازمرنردان در ایررراد 

 آرامش روحی و روان بسیار مفید است.

 / رژیم غذایی مناس  داشته باشید8

کاهش مصرف نمک ، عدم مصرف چربیهای جامد ، نهرگرداری 

وزن در حد مطموب ، استفاده از همه گروههای غذایی بخصوص 

 میوه و سبزیرات تازه و لبنیات در حفظ سالمت نقش موثری دارد.

 به نام خدا
 سالمندی  

فرآیند پیر شدن ،نزول تدریری عممکرد برخی دستگاههای 

بدن نظیر قمبی عروقی ،تنفسی ،اداری ،تناسمی ،غددی و ایمنی 

است . سالمندی بیماری نیست ، بمکه مرحمه ای از چرخه 

زندگی است و فرصتی است که فرد می تواند ترربیاتش را به 

 نسمهای بعد منتقل کند.

 / سالمندان و سالمت روان1

کمید اصمی سالمت روان در سالمندان ، سالمت جسم در این 

افراد است.افراد با مشکالت و بیماریهای جسمی نظیر دیابت 

در مرعرر   ،بیماری قمبی ، فشارخون، آرتروز و نظایر آن

اختالالت روانپزشکی بیشتر ی هستند و مبتال یان با افسردگی 

و اضطراب ، بیشتر در معر  ابتال به مشکالت طبی می باشند 

اختالل تمرکز ، تحریک پذیری ، افسردگی ، کاهش انرژی و 

اضطراب به دلیل سالمندی نیست ، ایرن حراالت بریرمراری 

محسوب می شود و در صورت وجود چنین نشانه هایی باید به 

 متخصص روانپزشکی مراجعه کرد.
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 دانشگاه عموم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن
 بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

 ورزش وسالمت روان در سالمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالمندانگروه هدف: 

زیر نظر واحد  آموزش  سالمت بیمارستان اما م خمینی 

 )ره(  صومعه سرا

1338مهر    
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را باید زمانی برای  سالمندی

زایندگی دانست، نه دورانری 

 از یاس 

 / فعالیت جنسی رضایت بخش  درسالمندان طبیعی است3

مردان و زنان فعالیت جنسی با فزایش سن کاهش می یابد.که ازمیان 

سالی آغاز می شود ، به نظر می رسد عوامل فرهنگی و اجتماعی در 

تغییرات جنسی سالمندان بیش از تغییرات روانشناختی ناشی از پیری، 

 نقش داشته باشد
 

/ سالمت جسم خود را بطور منظم و برا مرراجرعره بره 13

 پزشک کنترل کنید.

 / از مصرف دخانیات و الکل جدا پرهیز کنید.11
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