
 
  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان قزوین

  قزوین شهرستان مرکز بهداشت شهید بلندیان
  

  (استخوانها ومفاصل)دردوران سالمندي متوصیه هاي شیوه زندگی سال
  ویژه اطرافیان سالمند

  :  استخوانها ومفاصل 
سالگی این از دست  60وبعداز  هت به تدریج کم شدسالگی ،توده عضالنی ودرنتیجه قدرت عضال 30بعداز 

از این پیشرفت  توانمی  دادن سریع می شود.اما با رژیم غذایی مناسب وتمرینات بدنی به طور چشمگیري
  وجوده استخوانها ب نیز به علت کاهش کلسیم در  پوکی استخوان جلوگیري کرد.

 ، درخون پوکی استخوان شایعتر است.باافزایش سندرزنان سالمند به دلیل کاهش نوعی هورمون  .می آید 
هاي اطراف  شود وغضروف یمانعطاف پذیري رباطها،تاندونها ومفصل ها کم شده، خطر پارگی آنها بیشتر

مفصل ها به سبب خم کردن مداوم طی سالها وکاهش مایع نرم کننده درمفاصل حرکات آنها آهسته تر 
  ودردناکتر می شود.

  
  د: پیشگیري از کمردر

براي خوابیدن از بالش کوتاه وتشک سفت استفاده شود ودرحال خوابیدن به پهلو پایی که باال  ?
  . خوابیده نشودروي شکم  ،ردهقرار گرفته است را به داخل شکم جمع ک

بهتر  ،ار دهیدد، یک بالش کوچک پشت سالمند قرد،صاف بنشینطوالنی یک جا ننشین به مدت ?
 د .است روي زمین ننشین

  المندان بگویید: به س
د تا شکم تورفته وگودي کمر کمتر شود نهمیشه صاف بایستند .عضالت شکم را منقبض کن ?

 . .ي کننداراز بی حرکت ایستادن به مدت طوالنی خودد وشانه ها راصاف نگه دارند،
  

  به سالمند توصیه شود: 
  استفاده کنند .براي پوشیدن یادر آوردن شلوار وجوراب از پله وپاشنه کش بادسته بلند  ?
ر جاهاي ناهموار هنگام راه رفتن عضالت شکم را منقبض وشانه ها را صاف نگه دارند ود ?

  د.نروند واز کفش مناسب استفاده کنن ی راهسرباالیی وسرپایین
ارند .شانه ها د ،شکم را سفت کرده وکمر را صاف نگه دخم شدن ،ابتدا پاها را کمی بازکننبراي  ?

  د.کردن مفصل ران وزانو خم شوند وسپس باخم را به سمت عقب بکشن



د بلند کردن اجسام به جلو نگاه کنن از بلند کردن اجسام سنگین خودداري نمایند ودرهنگام ?
مفصل ران با خم کردن  ودرا صاف نگه داشته وشکم را سفت کنند کمر را صاف نگه دارنوگردن 

  د .ز روي زمین بردارنامی جسم را ارآوزانو روي پادر نزدیکی شیء موردنظر بنشینند سپس به 
  به سالمند بگویید:براي مراقبت از زانوها 

  . مراقب اضافه وزن خود باشند .1
 اجسام سنگین را جابجا نکنند. .2
 (باحرکات ورزشی ساده) .عضالت ران خودرا تقویت کنند .3
 (استفاده از صندلی).بنشینند در وضعیت مناسب .4
 تاحد امکان از پله پرهیز شود. .5
 کان ازتوالت هاي معمولی استفاده نشود.تاحد ام .6

  براي مراقبت از پاها به سالمند توصیه شود: 
 روزانه پاها و الي انگشتان پا را با آب گرم بشویند . .1
  بعد از شستشوي پاهاپوست پاوپاشنه پاراباوازلین یا سایرکرم هاي نرم کننده چرب کنند. .2
 ستفاده کنند.درمنزل از دمپایی اوناخن ها را کوتاه نگه دارند  .3
  .کفش مناسب استفاده کنندوازجوراب نخی  .4
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