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  مهرماه هفته سالمند گرامی باد 12لغایت  6

          سالمندان چه می گویند؟ :  این هفتهسازمان بهداشت جهانی به مناسبت شعار 

توانیم نقش والدین مان را در هنگام بزرگ  دهیم بهتر از قبل می شویم و خانواده تشکیل می همه ما وقتی که بزرگ می
، درد و ناراحتی و چالش هایی که توام با یک زندگی زناشویی و فرزند داري کردن و پرورش خودمان حس کنیم: لذت

سالمندي بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی عبور از مرز شصت سالگی است و براي تمام افرادي که از . است
وران تحقق پیدا اند این د سر گذاشته سالی را پشت اند و جوانی و میان حوادث و اتفاقات زندگی جان سالم بدر برده

هاي جسمی،  شود. گذشت زمان، بیماري کند. در واقع سالمندي بخشی از روند طبیعی زندگی انسان محسوب می می
    باشند. می موثرمشکالت روحی و شرایط محیطی عواملی هستند که در این روند 

که شرایط مساعد  ابراین در صورتیشوند. بن در همه جوامع بشري، سالمندان تعداد قابل توجهی از جمعیت را شامل می
براي سالمند فراهم باشد تا بتواند مستقل و امیدوار زندگی کند، مشکالت اجتماعی کاهش یافته، مشکالت خانواده نیز 

هاي مناسب براي بهتر شدن زندگی سالمند و بهبود کیفیت زندگی وي، ایجاد یک  شود. یکی از راه کمتر دیده می
توانیم  دهیم بهتر از قبل می شویم و خانواده تشکیل می لذا همه ما وقتی که بزرگ می آنهاست.فضاي امن روانی براي 

  .  نقش والدین مان را در هنگام بزرگ کردن و پرورش خودمان حس کنیم

دهند آنها یک تجربه جدید را  شوند و خانواده تشکیل می شوند و فرزندانشان بزرگ می همین که والدین مان پیر می
دهند. لذا از یک سو به عنوان  کنند زیرا آنها شلوغی، سرگرمی و سر و صداي فرزندان خود را از دست می میسپري 

می توانید اقداماتی انجام  آنهابراي حفظ سالمت و بهداشت روانی  ي دیگرتان و از سو احترام و قدردانی از والدین
   دهید که حتی در این دوران هم احساس شادي و نشاط کنند.

اجازه دهید والدین تان متوجه شوند که همه چیز در زندگی تان خوب و عالی است و شما کنترل کامل بر زندگی تان  *
آید. وقتی که اجازه  دارید. والدین شما همیشه نگران شما و حوادثی هستند که در هر لحظه در زندگی تان به وجود می

آنها در آسایش و راحتی بیشتري به سر خواهند برد. اگر  دهید متوجه شوند که شما در بهترین شرایط هستید می
گرفتاري یا مشکلی دارید حتی االمکان از بازگو کردن و مطلع کردن آن ها خودداري کنید (مگر حالتهاي خیلی مهم و 

توانید حل و فصل  اضطراري) و سعی کنید آن مشکل را بدون آن که آنها متوجه شوند به بهترین شکل ممکن که می
    سازید. نید. با این کار شما بار مسئولیت آنها را سبک تر می کنید و استرس را از آنها دور میک

همیشه احترام خود را نسبت به والدین تان اظهار کنید. اینکه والدین شاهد احترام کامل فرزندشان نسبت به خود * 
تواند جایگزین احترام باشد.  د و هدیه اي نمیباشند بیشترین خوشحالی را نصیب آنها خواهد کرد. هیچ پول و وجه نق

نها احترام می گذارید یک هدیه گران بها و ارزشمند از شما می گیرند که باعث می شود احساس آوقتی که به 
   خوشحالی و غرور نمایند.
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تی اکنون براي گذاري و قدردانی از تمام آنچه که والدین در گذشته و ح والدین باشید. سپاس گذار  قدردان و سپاس* 
اند باعث خوشحالی آنها می شود. حتی اگر نحوه بزرگ شدن و تجارب دوران کودکی شما از شرایط  شما انجام داده

بنابراین از تمام تالش آنها در هر لحظه ،کامل و خوبی برخوردار نبوده است اما شما زندگی تان را ازآنها دارید
   گذاري کنید. سپاس

هم در زندگی والدین تان را فراموش نکنید. هیچ چیز مثل بخاطر داشتن تاریخ هاي مهم براي تولد و مناسبت هاي م* 
تواند احساس خوشحالی و رضایت را در آنها تقویت کند.  والدین تان و انجام یک کار براي آنها در این ایام خاص نمی

ه شام یا نهار دعوت کنید و اوقات خوشی را با در این مواقع هدیه برایشان بخرید، کارت برایشان ارسال کنید، آنها را ب
آورید در قلب شان باقی مانده و حک خواهد شد و این  خاطراتی که شما براي آنها به وجود می هم سپري کنید.

دارد و با توجه به سن و سال آنها باعث سالمتی جسمی و  احساس را که هنوز دوست شان دارید در دل زنده نگه می
     ود.ش روحی آنها می

هاي تعطیالت و دیگر فعالیت هاي  ها، جشن هاي تولد، برنامه آنها را مشارکت دهید. از والدین تان براي مهمانی *
کنید دعوت کنید و به بهانه پیري و کهولت سن و ناتوانی جسمانی آنها را از فعالیتهاي  خانوادگی که برگزار می

رغم پیر شدن شان هنوز هم  شود زیرا متوجه می شوند علی ا میاجتماعی محروم نکنید این کار باعث خوشحالی آنه
    بخشی از برنامه هاي تفریحی هستند.

در دسترس آنها باشید و انها را نسبت به آنچه در زندگی تان قرار است اتفاق بیفتد به روز نگهدارید و اجازه دهید  *
و روزانه احوال آنها را جویا شوید و حداقل هفته اي یک که همواره ذهن انها فعال بماند. ضمنا سعی کنید به طور منظم 

 بار به منزل آنها سرکشی کنید.

خود  توصیه میگردد سالمندان خود را به نزدیکترین مرکزبهداشتی درمانی محل زندگی در پایان
تاضمن تشکیل پرونده از مراقبتهاي ادغام یافته سالمند برخوردار  کلینیک بهداشت خانواده ببرید

ند.در مراکز بهداشتی درمانی کالسهاي آموزشی براي سالمندان برگزار می نمایند و در این گرد
در این دوران بیشتر آگاه می شوند. اگر شما سالمندید  کالسها سالمندان نسبت به نحوه تغذیه خود

  یا داراي سالمندي هستید هر چه زودتردر این خصوص اقدام نمایید.  
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