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15سالمندان شماره ششصدوهفتادوشش  بیست وسه تیر نودوهفت

از تغذیه سالم تا ورزش جسمی و ذهنی

10 راز سالمت در سالمندی
 دکتر علی 

مالئکه

اینصفحهبهتقاضایمخاطبانبزرگوارشباحروفدرشتترچاپمیشود

است  ممکن  دوره  این  در  باشد.  شما  زندگی  دهه های  پربهره ترین  می تواند  شما  زندگی  دوم  نیمه 
اعتمادبه نفس بیشتری پیدا کنید. در این دوره خردمند و صبور می شوید. البته موهایتان خاکستری تر 
می شود و صورتتان چین وچروک پیدا می کند اما می توانید دوران سالمندی تان را حتی االمکان با بدن 

و ذهنی سالم بگذرانید. در ادامه به برخی رازهای سالمندی سالم برمبنای پژوهش های علمی می پردازیم.

1. غذاهای فراوری نشده کامل بخورید
منظور ما رژیم غذایی معینی نیست، بلکه شیوه ای از غذا خوردن است. 
در این شیوه شما میوه، سبزی، غالت کامل، مغزهای خوراکی و لبنیات 
کم چربی بیشتری می خورید. در مقابل مقدار کمتری گوشت چرب، کره، 
قند، نمک و غذاهای بسته ای میل می کنید. بسیاری از بررسی ها نشان 
داده اند این رژیم غذایی می تواند به شما کمک کند عمر طوالنی تری 
داشته باشید و بدنتان در مقابل بیماری قلبی، سرطان، بیماری پارکینسون 
و آلزایمر محافظت می شود. پژوهشگران معتقدند این شیوه غذا خوردن 
با  که  شما  ژنتیکی(  )ماده  کروموزوم ها  از  بخش هایی  دادن  تغییر  با 
بیماری های مربوط به سالمندی مرتبط هستند، تاثیر خود را می  گذارد.

3. مرتبط با دیگران بمانید
تنهایی برای سالمت شما زیانبار است. اگر احساس تنهایی می کنید؛ چه 
تنها زندگی می کنید، چه با کسی دیگر، چه دوستی نداشته باشید و چه 
دوستان زیادی داشته باشید، با احتمال بیشتری ممکن است دچار زوال 
عقل و افسردگی شوید. سالمندانی که احساس تنهایی و انزوا می کنند 
مشکالت بیشتری در انجام کارهای روزمره مانند حمام کردن و باال رفتن 
از پله ها دارند. این سالمندان نسبت به هم ردیفان کمترتنهایشان زودتر فوت 
می کنند. پژوهشگران دریافته اند افراد دارای احساس تنهایی میزان باالتری 
هورمون های استرس دارند که باعث التهاب یا تورم می شوند و با آرتروز و 
دیابت ارتباط دارند. نتایج یک بررسی دیگر نشان داد در افراد دچار تنهایی 
آنتی بادی های بیشتری بر ضدویروس های معین تبخال در خون وجود دارد 
که نشانه ای از استرس دستگاه ایمنی است. بنابراین دوستی هایتان را حفظ 
یا دوستان جدیدی پیدا کنید. نتایج بررسی دیگر در گروهی از سالمندان 
در دهه 7 زندگی در طول یک دوره 1 ساله نشان داد آنهایی که روابط 
اجتماعی ارضاکننده ای دارند نسبت به افرادی که منزوی تر هستتد، از 
لحاظ ذهنی هوشیارتر باقی می مانند و زوال ذهنی مرتبط با سن کمتری را 
تجربه می کنند. توصیه می شود کارهای داوطلبانه انجام دهید یا به سادگی 
به فردی که به کمک شما نیاز دارد، کمک کنید. فقط ارتباط برقرار کنید.

2. پیاده روی کنید
مداوم   انجام  اگر  باشد.  روز  در  پیاده روی  دقیقه   ۳۰ انجام  هدفتان 
تمام این مدت برایتان مشکل است،  آن را به دوره کوتاه تر تقسیم 
کنید. ورزش منظم، به خصوص اگر با شدت کافی انجام شود باعث 
می شود کمی احساس تنگی نفس کنید ولی سودمندی های بهداشتی 
زیادی دارد. این فعالیت جسمی سلول های مغزی را با رساندن خون 
و اکسیژن بیشتر سالم نگه می دارد. در واقع، پژوهش ها نشان می دهد 
ورزش هوازی ممکن است عالئم بیماری آلزایمر را بهبود ببخشد یا 

به تاخیر بیندازد. پیاده روی همچنین این فواید را دارد:
• کنترل وزن بدنتان

• تقویت خلق وخویتان
• مستحکم نگه داشتن استخوان ها و عضالتتان

• کمک به خوابیدن بهتر شما
• کاهش دهنده احتمال ابتال به بیماری قلبی، دیابت نوع۲، فشارخون 

باال و کلسترول باال

4. به غذایتان فیبر اضافه کنید
شما می توانید به سادگی در هر وعده غذایی یا میان وعده تغذیه خودتان 
را سالم تر کنید. به جای نان سفید از نان تهیه شده از غالت کامل یا 
سبوس دار استفاده کنید. لوبیا چیتی را به سوپتان یا برش های سیب 
را به ساالدتان بیفزایید. فیبرهای موجود در این مواد غذایی باعث 
احساس پری و سیر طوالنی تر شما می شود. فیبرها همچنین میزان 
کلسترول خون شما و احتمال دچار شدنتان به بیماری قلبی، دیابت 

نوع۲ و سرطان روده بزرگ را کاهش می دهند.
فیبرهای خوراکی به پیشگیری از یبوست کمک می کنند که در سالمندان 
فیبر  گرم   ۵۰ روزانه  باید  سالگی   ۵۰ از  پس  مردان  است.  شایع تر 
خوراکی و زنان باالی ۵۰ سال باید دست کم ۲1 گرم فیبر خوراکی 

در روز مصرف کنند.

5. سیگار کشیدن را ترک کنید
دخانیات شما را می کشد. دخانیات تقریبا به هر اندامی در بدن شما 
زیان می رساند. سیگار کشیدن، جویدن توتون و سایر فراورده های 
حاوی نیکوتین باعث بیماری قلبی، سرطان، بیماری ریوی و بیماری 
لثه می شود. هیچ گاه برای ترک سیگار دیر نیست. روند ترمیم بدن شما 
۲۰ دقیقه پس از کشیدن آخرین سیگارتان شروع می شود. احتمال دچار 
شدن شما به حمله قلبی بالفاصله کاهش می یابد. در طول 1 سال، خطر 
بیماری قلبی تا نصف کاهش می یابد. همچنین زندگی طوالنی تری 

خواهید داشت. از پزشکتان برای ترک سیگار کمک بخواهید.

7. مکمل ها را انتخاب کنید
اغلب بهتر است مواد مغذی را از غذاها به دست بیاورید، نه از قرص. 
معموال شما به مکمل های خاصی که برای سالمندان ساخته شده باشند، 
نیاز ندارید. بدن شما پس از ۵۰ سالگی به برخی ویتامین ها و مواد 

معدنی بیشتر از قبل نیاز دارد، ازجمله:
• کلسیم برای محکم نگه داشتن استخوان ها

• ویتامین D، اغلب افراد می توانند این ویتامین را از نور آفتاب به 
دست بیاورند، اما برخی سالمندان ممکن است نتوانند این ویتامین را 

به اندازه کافی به دست بیاورند.
• ویتامین B1۲، سالمندان در جذب این ویتامین از غذاهایشان اشکال 
دارند، بنابراین ممکن است شما به غالت غنی شده با این ویتامین یا 

مکمل های آن نیاز داشته باشید.
ویتامین B6، این ویتامین سلول های قرمز خون را برای رساندن   •

اکسیژن از سراسر بدن قوی نگه می دارد.
تا  دهید  اطالع  می کنید،  که مصرف  درباره هر مکملی  پزشکتان  به 

از تداخل های ناخواسته با سایر داروها یا درمان ها جلوگیری شود.

9. خوب بخوابید
بی خوابی مشکل شایع سالمندان است. در این دوره زندگی به خواب رفتن و خواب ماندن مشکل تر می شود. 
خوابیدن و بیدار شدن بر اساس برنامه منظمی در هر روز می تواند به شما کمک کند تا ساعت بدنتان را 

همزمان نگه دارید و به اندازه نیازتان بخوابید. همچنین به این نکات توجه کنید:
• اتاق خوابتان را تاریک نگه دارید. تلویزیون، تلفن همراه و لپ تاپ را خاموش کنید.

• شب ها از مصرف کافئین خودداری کنید.
• بیش از ۲۰ دقیقه در طول روز چرت نزنید.

• از پزشکتان بپرسید آیا داروهایی که مصرف می کنید در بی خوابی شما دخالت دارند یا نه.

6. تای چی را امتحان کنید
این ورزش مالیم چینی حرکات آهسته را با تنفس عمیق ترکیب می کند. 
تای چی مانند انجام دادن مراقبه هنگام حرکت کردن است. تای چی 
ممکن است به سالمندان در پیشگیری از افتادن کمک کند که یک 
علت اصلی جراحات در سالمندان است. این ورزش همچنین می تواند:

• استرس را تسکین دهد.
• تعادل را بهبود ببخشد.

• عضالت را تقویت کند.
• انعطاف پذیری را افزایش دهد.

• درد آرتروز را کاهش دهد.

8. خوش بین بمانید
زندگی از راه های بسیاری ما را امتحان می کند. عزیزان ما می میرند، بیکار 
شدن ها رخ می دهند و مشکالت سالمت ممکن است افزایش یابند 
اما تفکر مثبت می تواند متحد قدرتمندی باشد. هنگامی که خوش بین 
و شکرگزار بودن را انتخاب می کنید، ذهن و بدنتان پاسخ مثبتی به 
شما می دهد. افرادی که چشم انداز مثبت تری از زندگی دارند، عمر 
طوالنی تری دارند و حمالت قلبی و افسردگی کمتری را نسبت به 
افراد با دید منفی به زندگی تجربه می کنند. عواطف مثبت ممکن است 
حتی تعداد ویروس ها را در خون افراد مبتال به اچ آی وی کاهش دهد. 
خوش بین بودن را می توانید بیاموزید. برای این کار فقط به زمان و تمرین 
نیاز دارید. کارهایی که می توانید انجام دهید، شامل این موارد می شوند:
• لبخند بزنید، حتی لبخند تصنعی. این کار به کاهش استرس کمک 

می کند.
• افکارتان را در چارچوب جدید بگذارید و به سمت موارد مثبت 

معطوف کنید و بر موارد بد متمرکز نشوید.
• یادداشت شکرگزاری بنویسید.

• برای دیگران کارهای خوب انجام دهید.
• خودتان را با افرادی مشغول کنید که روحیه شما را تقویت می کنند.

• مواردی را که نمی توانید تغییر بدهید، بپذیرید.

1۰. خودتان را از لحاظ ذهنی فعال نگه دارید
کنجکاوی و خالقیت می تواند زندگی شما را در سنین باال دگرگون کند. افرادی که همیشه دنبال آموختن 
مطالب جدید درباره دنیا هستند، روحیه بازیگوشی خود را حفظ می کنند و درحالی که دوستان سالمندترشان 

را ناگزیر از دست می دهند، دوستان جوان تری پیدا می کنند.
ممکن است ژن های شما بر طول عمرتان اثر بگذارد، اما همه چیز از قبل تعیین شده نیست. حتی اگر شیوه 

زندگی فعلی تان آن چیزی نیست که باید باشد، هرگز برای تغییر کردن دیر نیست.
هرچه زودتر تغییر را شروع کنید، بهتر است و بدون توجه به اینکه در چه سنی باشید، این تغییر ارزش 

امتحان کردن را دارد.
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