
6 تمرین برای بهبود ضعف عمومی به مناسبت روز جهانی سالمندان

تقویت در سالمندی

کلیات
مهم ترین گام در بهبود سطح سالمت سالمندان 
این است که افراد سالمند به قدری آماده باشند 
که بتوانند خودشان از خود مراقبت کنند. متاسفانه، 
باور افراد این است که سالمندی مساوی بیماری 
است اما این موضوع صحت ندارد. سالمندانی که 
با معاینات منظم سالمندی ارگان بدنشان را کنترل 
می کنند، افراد سالمی خواهند بود. این ارگان ها 
شامل بینایی، شنوایی، تعادل، سیستم قلبی -عروقی، 
دهان و دندان )برای داشتن تغذیه سالم( و سیستم 
مغزی و حافظه است بنابراین، اگر عضو سالمندی 
دچار درد شده باشد علت آن سالمندی نیست، 
بلکه دلیل دیگری دارد، مانند بروز درد در سایر 
افراد که باید خود شخص و خانواده آنها به این 
نکته توجه کنند و به معاینات پزشکی بپردازند. 

نقشورزش
طبق گزارش کالج پزشکی  ورزشی آمریکا، سالمندان باید حداقل روزی 10 دقیقه فعالیت هوازی 
با شدت متوسط داشته باشند و برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرند، 30 دقیقه در روز مناسب تر 
است. اگر بخواهیم میزان شدت را محاسبه کنیم در مقیاس 0 تا 10 شدت، 5 یا 6 برای سالمندان 
مناسب است. سالمندان باید در نوع انتخاب فعالیت هوازی دقت کنند. آنها باید فعالیتی را انتخاب 
کنند که فشارهای ارتوپدیکی به مفاصلشان وارد نشود. برای مثال، اگر سالمندی 90 کیلوگرم 
باشد دویدن انتخاب مناسبی برای او نیست یا اگر 70 تا 80 کیلوگرم باشد و از درد مفاصل هم 
رنج ببرد نباید فعالیتی مانند دویدن انتخاب کند که به مفاصل خود فشار بیاورد. برای این افراد 
 ورزش در آب یا پیاده روی سبک روی سطح مناسب مانند پیست مخصوص تارتان ) که در 
ورزشگاه ها یا جایگاه های مخصوص پیاده روی در پارک ها وجود دارد( یا روی چمن انتخاب 
مناسبی است. عالوه بر آن، تمرین های قدرتی انتخاب بعدی هستند. این نوع تمرین ها عالوه 
بر بهبود تقویت عضالت می توانند به سیستم قلبی-عروقی و قدرت استخوان ها نیز کمک کنند. 
زمانی که صحبت از تمرین های قدرتی می شود، ذهن آدمی به سمت باشگاه های بدنسازی 
و کار با وزنه های سنگین می رود که این دیدگاه درست نیست. تمرینات قدرتی را می توان با 

کش های تمرینی یا حتی تمرین های ساده با وزن بدن در منزل نیز انجام داد. 

تمریناول

مشابه تصویر روی صندلی بنشینید و وزنه ای سبک را در دست بگیرید. 
به جای وزنه می توان از بطری آب یا هر وسیله دیگری نیز استفاده 
کرد. ابتدا دست ها کنار بدن صاف باشند و با خم کردن آرنج وزنه ها 
بازو نزدیک  بازوهایتان نزدیک کنید. زمانی که وزنه به  را به سمت 
شد، 2 ثانیه مکث کنید سپس به آرامی به حالت اولیه بازگردید. تمرین 
را 10 بار و 3 ست تکرار کنید. استراحت بین هر دفعه 30 ثانیه باشد. 

تمرینسوم

آرامی  به  نباشد(. مشابه تصویر  کنید )وزنه ای در دستتان  آویزان  بدن  کنار  را  بنشینید و دست هایتان   روی صندلی 
دست هایتان را در طرفین بدن از پایین به باالی سر حرکت دهید. تمرین را 3 بار و هر دفعه 6 مرتبه تکرار کنید. 

استراحت بین هر تمرین 10 تا 20 ثانیه باشد. 

تمرینپنجم
را روی  تعادل دست هایتان  برای حفظ  و  بایستید  پشت صندلی 
و  بروید  پا  پنجه  آرامی روی  به  تصویر  مشابه  بگذارید.  صندلی 
پاشنه ها را از زمین جدا کنید و یک ثانیه در این وضعیت بمانید. 
سپس به آرامی به حالت اولیه برگردید. تمرین را 3 بار و هر دفعه 
12 مرتبه تکرار کنید. استراحت بین هر تمرین 10 تا 20 ثانیه باشد. 

تمریندوم

اجرای  است.  قبلی  تمرین  مشابه  تمرین  این  ابتدای 
آن به این شکل است که سعی کنید شانه هایتان را باال 
بیاورید و 2 ثانیه مکث کنید. سپس به آرامی به حالت 
اولیه برگردید. تمرین را 10 بار و 3 ست تکرار کنید. 

استراحت بین هر دفعه 30 ثانیه باشد. 

تمرینچهارم

به گونه ای روی صندلی بنشینید که بخش پشت ران به 
صورت کامل روی صندلی قرار گیرد سپس به آرامی 
با  انقباض عضالت جلو ران )چهارسر ران( زانویتان 
را صاف کنید. حین صاف کردن زانو، پنجه پایتان را 
به طرف  ساق بیاورید. 2 ثانیه مکث کنید سپس به 
آرامی به حالت اولیه بازگردید. پس از اتمام، با پای 
دیگر تمرین را تکرار کنید . تمرین را 10 بار و 3 ست 
تکرار کنید. استراحت بین هر دفعه 30 ثانیه باشد. 

تمرینششم
مشابه تصویر روی زمین دراز بکشید. 
دست هایتان را کنار بدن بگذارید و 
سعی کنید سرتان را باال بیاورید، به 
گونه ای که سر و بخش باالیی پشت 
و شانه هایتان حداقل 5 سانتی متر از 
زمین جدا شوند. سعی کنید 5 ثانیه 
وضعیت را حفظ کنید و دوباره به 
حالت اولیه برگردید. تمرین را 3 
مرتبه و هر دفعه 10 بار تکرار کنید. 
استراحت بین هر تمرین 10 تا 20 

ثانیه باشد.

جمعیت سالمندان در کشور رو به افزایش است، به گونه ای که 7 تا7/5 درصد جمعیت ایران 
را سالمندان تشکیل می دهند. به گفته سازمان ملل متحد، اگر درصد سالمندان کشوری بیش از 
7 درصد باشد، آن کشور سالمند محسوب می شود بنابراین، زنگ خطر برای ایران زده شده 
است. سالمندی از دید عموم، شامل برخی برداشت های منفی است، به گونه ای که از پیری 
می ترسند و پیری را برابر با تنهایی، بیماری، ناتوانی و ازکارافتادگی می دانند. برای مثال، طبق 

آمار 65 درصد جوانان انتظار دارند در دوران سالمندی تنها باشند اما درحقیقت این گونه نیست. آمار اصلی تنهایی در دوران سالمندی، 
تنها 13 درصد است و سالمندان تنها یک سوم شرایط سالمت خود را متوسط یا بد گزارش می کنند که می توان با آموزش و شناخت از 
شرایط این دوران این آمار را نیز کاهش داد. پس از آن مشکالتی که به علت زمین خوردن به وجود می آید، مهم است. در صفحه »تناسب 
اندام« این شماره به مناسبت روز جهانی سالمندان )9 مهر(، به معرفی 6 تمرین با هدف تقویت قوای جسمانی سالمندانی که ضعف 
عمومی دارند، پرداخته ایم. به عالوه، برای سالمندانی که می خواهند برنامه پیاده روی داشته باشند، برنامه یک ماهه پیاده روی معرفی کرده ایم. 
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