
6 توصیه موثر در شرایط شیوع کرونا به مناسبت روز جهانی سالمندان

رژیم در دوران سالمندی
نهم تا شانزدهم مهر ماه هر سال در 
تقویم سالمت با عنوان »هفته جهانی 
تا  است  نامگذاری شده  سالمندان« 
کیفیت  حفظ  اهمیت  به  خانواده ها 
زندگی فرد سالمندی که در اطرافشان زندگی می کند، 
پی ببرند. در این دوران که جهان با شیوع ویروس کرونا 
دست وپنجه نرم می کند، سالمندان به دلیل داشتن سیستم 
ایمنی ضعیف تر بیشتر در معرض ابتال به انواع بیماری ها 
ازجمله این بیماری قرار دارند و هرچقدر که به روزهای 
سرد سال نزدیک تر شویم، ممکن است خطرات بیشتری 
از نظر ابتال به کووید-19 برای همه افراد و خصوصا 
سالمندان به وجود بیاید. از این رو، در ادامه این مطلب 
در صفحه »سفره سالم« به بررسی مهم ترین نکته های 
تغذیه ای می پردازیم که کنار همدیگر می توانند باعث 
از مبتال  التهاب در بدن سالمندان، پیشگیری  کاهش 
شدن آنها به بیماری های متابولیک و نهایتا بهبودبخشی 

شرایط سیستم ایمنی بدن شان شوند. 

1. مراقب میزان کالری دریافتی تان باشید 
اضافه وزن و چاقی جزو مشکالت شایع میان بسیاری 
از سالمندان سراسر جهان است. معموال افراد با افزایش 
سن به دلیل ضعف های عمومی ناشی از باال رفتن سن 
یا بیماری های مفصلی قادر به انجام دادن فعالیت های 
فیزیکی شدید مانند دوران میانسالی یا جوانی نیستند 
بنابراین در طول روز تحرک کمی خواهند داشت. عالوه 
بر این، معموال میزان سوخت وساز بدن با افزایش سن 
کمتر می شود و بدن یک فرد سالمند به اندازه بدن یک 
فرد جوان یا میانسال کالری سوزی ندارد. درنتیجه، اگر 
افراد با وارد شدن به دوران سالمندی مراقب میزان کالری 
دریافتی شان نباشند، حتما با مشکالتی مانند افزایش 
وزن، چاقی، افزایش فشارخون، افزایش چربی  خون و 
حتی ابتال به دیابت نوع 2 مواجه می شوند. همه این 
موارد کنار همدیگر می توانند خطر بروز بیماری های 
قلبی و اُفت عملکرد سیستم ایمنی بدن سالمندان را 
به دنبال داشته باشند. به همین دلیل هم توصیه می کنیم 
که سالمندان عزیز حتما حجم خوراکی های مصرفی 
در وعده های مختلف را با دقت بیشتری انتخاب کنند 
و تا جایی که می توانند مصرف غالت تصفیه شده، 
خوراکی های  و  پُرچرب  لبنیات  حیوانی،  چربی های 
حاوی قند و شکر را در رژیم روزانه به حداقل ممکن 
رژیم  از  کامال  را  غذایی  مواد  این  اساسا  یا  برسانند 

روزانه شان کنار بگذارند. 

2. در انتخاب پروتئین ها هوشمندانه عمل کنید 
یکی از مشکالتی که ممکن است برای سالمندان ایجاد 
شود، کاهش حجم عضالت بدن در اثر افزایش سن 
بدن  از عضالت  زیادی  است. زمانی که شما حجم 

ضعف های  با  است  ممکن  می دهید،  دست  از  را 
انجام  هنگام  مفرط  خستگی های  و  عمومی 

شوید  مواجه  فیزیکی  فعالیت های  دادن 
در  شما  کم تحرکی  باعث  امر  این  و 

دلیل هم  به همین  طول روز شود. 
تمامی  حتما  که  می کنیم  توصیه 
روزانه شان  برنامه  در  سالمندان 
مصرف پروتئین های باکیفیت مانند 
ماهی، سینه مرغ، سینه بوقلمون، 
انواع  گوشت  یا  شترمرغ  سینه 
پرندگان را کنار یک نوع حبوبات 

کامال پخته و مقداری لبنیات کم چرب 
داشته باشند و همچنین برای دریافت 

پروتئین کافی به مصرف گوشت های قرمز 
پُرچرب رو نیاورند. رعایت این نکته می تواند 

عالوه بر پیشگیری از تحلیل عضالنی در سالمندان، به 
حفظ سالمت استخوانی آنها و بهبودبخشی به سیستم 

ایمنی و سیستم مغزی آنها کمک کند. 

3. از مصرف روزانه میوه ها و سبزی ها غافل نشوید 
اگر سالمندان بخواهند سیستم ایمنی بدن را در بهترین 
شرایط ممکن نگه دارند، باید مصرف روزانه میوه ها 
و سبزی ها را در رژیم روزانه داشته باشند. میوه ها و 
سبزی های فراوان دارای فیبر غذایی زیادی هستند و 
پُرفشاری خون،  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری  باعث 
کلسترول خون باال و قند خون باال می شوند. عالوه 
بر این، سالمندان با مصرف فراوان میوه و سبزی در 
طول روز می توانند جلوی یکی از شایع ترین مشکالت 
سالمندی که همان یبوست باشد را هم بگیرند. اگر در 
دوران سالمندی به دلیل ضعیف تر شدن عملکرد سیستم 
گوارشی بدن قادر به مصرف میوه ها یا سبزی های خام 

نیستید، می توانید آنها را قبل از مصرف به مدت 2 تا 5 
دقیقه بخارپز کنید تا کمی نرم و قابل هضم تر شوند. میوه ها، 
سبزی ها و صیفی های سفت هم می توانند به صورت 
رنده شده یا پوره در رژیم غذایی روزانه جا بگیرند. 

4. مصرف چربی های سالم را جدی بگیرید 
چربی های سالم می توانند باعث افزایش انعطاف پذیری 
عروق در بدن سالمندان شوند و خطر گرفتگی عروق 
در بدن آنها را کاهش دهند. از مهم ترین و بهترین 
چربی های سالمی که سالمندان باید به صورت روزانه 
مصرف کنند، می توان به ماهی های چرب، روغن زیتون، 
روغن بذر کتان، روغن کنجد، روغن هسته انگور، 
انواع مغزها و دانه های خام اشاره کرد. اگر سالمندان 
و  مغزها  نمی توانند  مصنوعی  دندان  داشتن  به دلیل 
به جای  بهتر است  به خوبی بجوند،  دانه های خام را 
حذف آنها از رژیم غذایی روزانه حتما مغزها یا دانه ها 

را آسیاب کنند و به مصرف برسانند. مصرف روزانه 
انواع آجیل خام توسط سالمندان می تواند چربی های 
ضروری، پروتئین و مواد معدنی مورد نیاز بدن آنان را 
تامین کند. اگر این آجیل های آسیاب شده به صورت 
مخلوط با ماست یا در ترکیب با لقمه های صبحانه 
توسط سالمندان مصرف شوند، انرژی مورد نیاز بدن 
آنها در طول روز تامین می شود و ولع احتمالی این 
شیرین  یا  چرب  میان وعده های  خوردن  برای  افراد 

را از بین می برد. 

5. در طول روز آب کافی بنوشید
معموال سالمندان به دلیل وارد شدن به دهه های سنی 
باالتر دچار بیماری های مختلفی مانند فشارخون باال، 
قندخون باال، کلسترول خون باال، بیماری های قلبی و... 
هستند. بنابراین، امکان دارد در طول روز تعداد زیادی 
قرص و دارو مصرف کنند. به همین دلیل هم توصیه 
می شود که تمامی سالمندان برای پیشگیری از کم آبی 
بدن خودشان در طول روز حتما حداقل 8 لیوان آب و 
مایعات مصرف کنند زیرا کم آبی بدن بر اُفت عملکرد 

سیستم دفاعی بدن تاثیر می گذارد.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

اگر سالمندان بخواهند سیستم ایمنی بدن را 
در بهترین شرایط ممکن نگه دارند، باید مصرف 

روزانه میوه ها و سبزی ها را در رژیم روزانه 
داشته باشند. عالوه بر این، سالمندان با مصرف 

فراوان میوه و سبزی در طول روز می توانند 
جلوی یکی از شایع ترین مشکالت سالمندی 
که همان یبوست باشد را هم بگیرند. البته 

در صورتی که به دلیل ضعیف تر شدن عملکرد 
سیستم گوارشی بدن قادر به مصرف میوه ها یا 
سبزی های خام نیستید، می توانید آنها را قبل از 

مصرف به مدت 2 تا 5 دقیقه بخارپز کنید تا کمی 
نرم و قابل هضم تر شوند

وقتی که افراد وارد دوران سالمندی می شوند، باید 
توجه ویژه ای به شیوه زندگی و الگوی غذایی شان 
داشته باشند تا بتوانند طول عمر همراه با سالمت را 
سپری کنند. معموال افراد سالمند به دلیل کاهش حس 
چشایی و بویایی دچار مشکالتی مانند کم اشتهایی 
یا عدم تمایل به غذا خوردن می شوند. از این رو، 
همان قدر که بعضی سالمندان به دلیل کم تحرکی دچار 
افزایش وزن می شوند، بعضی دیگر هم به دلیل کاهش 
اشتها دچار کاهش وزن و عوارض ناشی از آن مانند 
ضعف و سستی بدن خواهند شد. به همین دلیل 
هم در قدم اول توصیه می کنیم که سالمندان به جای 
افزودن نمک اضافی به غذاها برای بهبود حس 
چشایی، از چاشنی های طبیعی مانند آب لیموترش 
تازه، آب نارنج یا آبغوره کنار گیاهان خشک معطر 

یا ادویه ها کمک بگیرند. 
قدم بعدی این است که سالمندان کم اشتها، مواد 
غذایی با کالری باال و البته ارزش تغذیه ای فراوان 
را به رژیم غذایی شان اضافه کنند. هرچقدر که این 
غذاها نرم تر و جویدن آنها آسان تر باشد، سالمندان 

می توانند با اشتهای باالتری آنها را مصرف کنند.
بر این اساس، سالمندان می توانند خوراکی های دارای 
کالری مناسب، پروتئین کافی و همراه با ارزش 
تغذیه ای مناسب را در برنامه غذایی روزانه داشته 
باشند. این خوراکی ها شامل مواردی مانند شیر، 
گوشت های سفید مانند ماهی و مرغ، تخم مرغ 
کامل، انواع حبوبات، انواع مغزها و دانه ها، شیره 
انگور طبیعی،  عسل و شیره خرمای طبیعی هستند. 
مصرف نان تهیه شده از غالت کامل یا نان سبوس دار 
همراه با عسل به عنوان صبحانه یا عصرانه برای افراد 
سالمند بسیار مفید است زیرا می تواند رطوبت معده 
آنها را از بین ببرد و معده را برای هضم غذا آماده کند. 
از طرف دیگر، توصیه می شود این افراد حتما مصرف 
سبزی های بخارپز مانند چغندر، کرفس، کاهو و تره 
که با کمی روغن زیتون طعم دار شده است را در 
برنامه غذایی خودشان داشته باشند تا دچار مشکالت 
گوارشی مانند یبوست نشوند. یکی از راه های تقویت 
سیستم ایمنی بدن و قوای جسمی سالمندان این است 
که شیر جوشیده و کمی خنک شده را با مقداری 

عسل یا نبات و کمی زنجبیل تازه مصرف کنند. 

اگر سالمندان دچار بی خوابی شبانه هستند، می توانند 
در وعده شام مقداری کاهوی آغشته به روغن زیتون 
و ادویه های گرم مانند پودر فلفل، پودر سماق، 
پودر زیره و پودر زنجبیل داشته باشند. خوردن 
کاهو با این ادویه ها در وعده شام به بهبود خواب 
سالمندان کمک می کند. البته آخرین وعده غذایی 
افراد سالمند باید حدود 3 ساعت قبل از خواب 
مصرف شود تا آنها دچار بدخوابی شبانه به دلیل 

تکرار ادرار نشوند. 
درنهایت، این که استفاده از انجیر خیس خورده در 
آب و عسل به صورت ناشتا، کمک بزرگی به رفع 
که  سالمندانی  )خصوصا  سالمندان  در  یبوست 

داروهای مختلفی مصرف می کنند( خواهد کرد.

برای تقویت سیستم ایمنی تان 
شیرعسل بنوشید

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری
استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

7سفره سالم شماره هفتصدوشصت وهفت  دوازده مهر نودونه
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 6. با سوپ ها آشتی کنید 

از دیگر توصیه های تغذیه ای به سالمندان که می تواند شدیدا باعث بهبودبخشی 
در عملکرد سیستم دفاعی بدنشان شود و حفظ سالمت سیستم گوارشی 
آنها را به دنبال داشته باشد، مصرف روزانه انواع سوپ است. سوپ ها 
به دلیل بافت نرمشان ساده تر و سریع تر در بدن سالمندان هضم و 
حفظ  به  سوپ ها  در  موجود  ریزمغذ ی های  و  می شوند  جذب 
عملکرد سیستم دفاعی بدن آنها کمک می کنند. توصیه می شود 
سوپ های روزانه سالمندان شامل یک نوع غالت مانند جو پرک، 
جو درسته، بلغور جو، بلغور گندم یا رشته فرنگی کنار یک نوع 
مانند هویج،  مقداری صیفی جات  مقداری سبزیجات،  حبوبات، 
پیاز، مقداری پروتئین مانند سینه مرغ و مقداری  یا  گوجه فرنگی 
روغن زیتون باشد. بهتر است این سوپ ها حتما با آبلیموی تازه، آب 

نارنج، یا آبغوره تازه و خانگی مصرف شوند.


