
 

كاهش حركات روده اي و ابتال به يبوست در دوران سالمندي كه 

برنامه كنترل را مي توان با  ناشي از تغييرات دستگاه گوارش است

مصرف فيبر يبوست كه شامل سه قسمت مهم و به هم پيوسته 

 ، برطرف نمود.مي باشد مايعات مناسبو  تحرك بدني، غذايي

 هایی برای تغذیه سالمندانتوصیه

هاي اشباع شده با منشأ حيواني سالمندان بايد كمتر از چربي 

استفاده كنند. از آنجا كه زيتون و روغن آن جنبه حفاظتي براي 

كند، جايگزين مناسبي براي اين نوع عروق سالمندان ايجاد مي

 ها است.روغن

به آنها توصيه  ،توانند از شير استفاده كنندنمي در صورتي كه 

ماست )براي دريافت كلسيم استفاده كنند بع ديگريشود از منامي

عدد گردو به دليل  ۳تا  ۱. مصرف روزانه (و ديگر مشتقات شير 

شود؛ زيرا گردو جزء براي تغذيه سالمندان توصيه مي ۳داشتن امگا 

هاي گياهي است و مشکلي براي قلب و عروق آنها ايجاد روغن

هاي غذايي روزانه افزايش و حجم كند. بهتر است تعداد وعدهنمي

 هر وعده كاهش يابد. 

شود از غذاهاي دن دارند توصيه ميبه سالمنداني كه مشکل جوي

خرد شده، پوره، آبميوه طبيعي و آب سبزيجات در برنامه غذايي 

هاي سبک مانند پياده روي و نرمش براي خود استفاده كنند. ورزش

اين قشر بسيار مفيد است. قرار گرفتن در معرض نور مستقيم 

اوج  در زمان)دقيقه در روز الزم است.  ۲۰خورشيد حداقل به مدت 

مراجعه به متخصص تغذيه و رژيم درماني  (تابش خورشيد نباشد

شود. براي اي توصيه ميبراي مشاوره و برخورداري از سالمت تغذيه

هايي نظير ديابت، چاقي، مشکالت پيشگيري و كنترل بيماري

شود وزن خود را كم كنند. به دليل وجود عروقي توصيه مي-قلبي

كنند به ميزان كمي ان توصيه مياسيدهاي چرب در گوشت، پزشک

از آنها استفاده شود. در طبخ گوشت سفيد نيز حتي االمکان بهتر 

است از سرخ كردن گوشت بپرهيزيد. سالمندان بايد در حد نياز، 

ميوه و سبزيجات مصرف كنند. آنها عالوه بر مشکل جويدن به دليل 

و  هاي ميوهمشکالت گوارشي نيز در دريافت فيبر و پروتئين

توانند به طرق ديگر سبزيجات ناتوان هستند. در اين صورت مي

ها و سبزيجات اين مشکالت را حل كنند. مانند مصرف آب ميوه

فراموش نکنيم احتمال سوء تغذيه در سالمندان بسيار باالست و 
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 تغذیه در سالمندی

 60بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني جمعيت باالي سن 

سالگي جزو جمعيت سالمند محسوب مي شوند كه برابر اين 

سال،  85تا  75سالمند جوان، سال،  75تا  60تعريف، افراد 

 .سال، سالخورده يا پير تلقي مي شوند 85سالمند ميانسال و باالي 

رخي ها به اشتباه تصور بر بروز بي قيد و شرط بعضي بيماري هاي ب

قلبي و عروقي و حتي انواع سرطان ها در دوران سالمندي دارند، 

با داشتن سبک زندگي سالم در دوران هاي قبلي  هدر صورتي ك

زندگي و همچنين استفاده از تمامي مواد مورد نياز تغذيه اي در 

دوره سالمندي تا حد زيادي مي توان از بروز اين دسته از مشکالت 

 .نيز جلوگيري كرد

شاخص هاي  نگهداري ،نگهداري وزن در محدوده نرمال

و  از استعمال دخانيات پرهيز، چربي خون در محدوده نرمال

، مي تواند در جلوگيري از داشتن برنامه هفتگي فعاليت بدني

 .بروز اين بيماري ها كمک كننده باشد

يکي از مهمترين عوامل در پيشگيري از ناراحتي هاي دوران 

سالمندي مقوله تغذيه است چرا كه در اين دوران بدن دچار كهولت 

به نوع تغذيه منجر به كم  شده و هرگونه سو تغذيه و بي توجهي

اشتهايي و در نهايت سبب انواع كسالت ها و بيماري ها در سالمند 

 .مي شود

اضافه وزن، پوكي استخوان، فشار خون باال، چربي خون باال و قند 

خون از مشکالت شايع سالمندان به شمار مي رود كه با تغذيه 

 .درست مي توان آنها را كنترل كرد

دن اين مشکالت، احتمال ابتال به بيماري هايي درصورت كنترل نکر

 .مانند سکته قلبي و مغزي و سرطان ها افزايش مي يابد

 .تركيبات خود مي شودبدن در دوران سالمندي دچار تغييراتي در 

با توجه تحليل بافت عضالني بدن و جايگزني آن با بافت چربي، 

نياز سالمندان به دريافت انرژي كاهش مي يابد و از همين رو 

سالمندان بايد انرژي مورد نياز روزانه خود را به گونه اي مديريت 

 .كنند كه از افزايش وزن بيش از حد آنها جلوگيري شود

آن است كه سالمندان با  طالعات علمي انجام شده حاكي ازم

گنجاندن فعاليت بدني مناسب در برنامه هفتگي و همچنين با 

مصرف گروه هاي غذايي حاوي منيزيم از جمله آجيل، لوبيا سفيد، 

دانه هاي كامل غالت، ذرت، اسفناج و نخود سبز مي توانند تا حدي 

 .باعث كند شدن روند جايگزيني بافت عضالني با بافت چربي بشوند

غيير در حس چشايي و بويايي نيز به عنوان يکي ديگر از تغييرات ت 

و با ورود به دوره سالمندي، حد  مي باشددر دوران سالمندي 

آستانه چشايي فرد افزايش مي يابد و فرد براي درك مزه ها، مجبور 

 .به استفاده از مقدار بيشتري ادويه در غذا مي شود

حتما مورد توجه قرار گيرد  اين مساله در بحث استفاده نمک بايد

زيرا استفاده از نمک زياد در غذا براي درك مزه آن مي تواند فرد 

موجب كاهش عنصر روي كمبود .را به سمت فشارخون سوق دهد

اين حس مي شود و از همين رو سالمند مي توانند با مصرف به 

اندازه غذاهايي مانند گوشت، شير، حبوبات و گندم در رژيم غذايي 

مورد نياز روي بدن تا حد زيادي از كاهش انه، و تأمين مقدار روز

 .حس چشايي پيشگيري كنند

براي جلوگيري از كم خوني ، كاهش حس چشائي و سوء هاضمه 

بايد مقدار مناسبي از سبزيجات برگ تيره،آجيل و خشکبارمانند 

سويا و ذرت و همچنين حبوبات و گندم و مقدارمناسبي از جگر و 

 .نامه غذايي سالمندان وجود داشته باشدگوشت در بر


