
 
 

 دوران سالمندی حفظ سلامتی در

 به مناسبت روز جهانی سالمندان

 در این مقاله به مواردی که جهت حفظ سلامت در سالمندی نیاز است اشاره شده است:

 فشار خون:

بررسی فشار خون در سنین سالمندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افراد سالمند جهت حفظ سلامت قلب و عروق، 

ها و چشم ها نیاز به پایش مداوم فشار خون دارند. در صورت ابتلا به بیماری زمینه ای زمان کنترل فشار خون مغز، کلیه 

 کوتاهتر خواهد بود.

 پیاده روی و کنترل وزن:

 نیمچنه بیشترین چربی در کمربند میانی بدن تجمع می یابد.شوند.  یم نیگزیجا یعضلات با چرببا افزایش سن بافت 

 .ندتی دور میکسلام افراد مسن را ازوزن؛  شیافزا که دی. توجه داشته باشبدن و سوزاندن کالری کند میشودسوخت و ساز 

 سرطان کولورکتال. یغربالگر

ممکن است لازم گاهی . ابدیادامه  یسالگ 50و تا سن  آغاز یسالگ 05در بزرگسالان را از سن  یغربالگر شود یم هیتوص 

ی از هستند. غربالگری به یکمتفاوت  یغربالگر یروشها نیا یای. خطرات و مزاغربالگری پیش از سنین انجام شود باشد که

 سه روش زیر انجتم میگیرد:

 خون مخفی مدفوع )هر سال( آزمایش

 سال(  0)هر  یدوسکوپیگموئیس

 سال( 05)هر  یکولونوسکوپ

 :سرطان پروستات یغربالگر

سال به بالا توصیه میشود.   00از سن ( PSAپروستات ) مخصوصژن  یسطح آنت یریاندازه گ با سرطان پروستات یغربالگر

در آقایانی که سابقه ی فامیلی سرطان پروستات وجود دارد )وجود سرطان پروستات در پدر بزرگ، پدر و یا برادر بیمار(، 

نسبت به سن باشد نمونه   PSAمقادیر بالاتردر صورتیکه شخص دارای  .سالگی می باشد ٥0انجام آزمایش پروستات از 

 .میشود توصیه برداری از پروستات

از   MRIدر بیماران با سابقه نمونه برداری قبلی و یا هر گونه ابهام در تشخیص، بهتر است قبل از انجام نمونه برداری، 

 .پروستات جهت تشخیص نواحی مشکوک انجام شود



 
 :یو ماموگراف نهیس سرطان غربالگری

ار انجام ماموگرافی و معاینات شخصی پستان بسی ن،ی. بنابرابیشتر میشودسن افزایش  خطر ابتلا به سرطان پستان با 

میکنند. انجام معاینات  هیتوص یسالگ 05 ای ٥5دو ساله از سن یا  کیهر فی را ماموگرابرخی پزشکان انجام  . مهم هستند

Breast self exam   و تشخیص زود هنگام بیماریهای پستان حائز اهمیت است.توسط خود شخص در پیشگیری 

  :HPV شیو آزما ری، پاپ اسمیلگن معاینات

 بار، کیسه سال  هر ریپاپ اسمانجام . مبتلا شوندسرطان واژن  ایسرطان گردن رحم  ممکن است بهزنان سالخورده 

پاپ  نیسال و بالاتر داشته باشد و چند 50زن  کی. اگر شود یم هیتوص یسالگ 50سال تا سن  0هر  HPV شیآزما

ممکن است  ،انجام داده باشد دهایبروئیف توتال به دلایل غیر سرطانی مانند یسترکتومیه و یاداشته باشد  یمنف ریاسم

 .اسمیر نداشته باشدپاپ  شیآزما دیگر نیازی به انجام

 :محافظت از چشمان

 دیتواند د یم ی. غربالگررخ میدهند افزایش سنو گلوکوم، با  دیماکولا، آب مروار ونیچشم، مانند دژنراس یها یماریب

 شما را حفظ و به حداکثر برساند. 

 :ییشنوا تست

 . در صورت وجود مشکلاتآنها قابل درمان استا شتریهستند که ب ییاختلال شنوا یساله دارا 55تا  50افراد  ٪50حداقل 

 شود.باید تست شنوایی انجام  ییشنوا

د را فرد سالمن –در ران  ژهیبه و - یشکستگ ممکن است در صورت ابتلا به آن یک مشکل جدی است واستخوان  یپوک

 .انجام آزمایش سنجش تراکم استخوان جهت غربالگری توصیه میشود. قرار دهد مرگ ای یدائم یخطر ابتلا به ناتوان در

 .انجام دهند تراکم استخوان شیآزما گی حتما یکسال 50در سن  دیزنان با

 :کلسترول آزمایش

داروها درمان  و ییغذا میتواند با رژ ی. کلسترول بالا مبه شمار میرودو سکته  یحمله قلب یاصل لیسطح کلسترول بالا دل

 . دارای اهمیت است ، LDLو  HDLسطح کلسترول تام،  یریاندازه گ لیدل نیشود. به هم

 :قند خونآزمایش 



 
داقل قند خون ناشتا ح شیکند که آزما یم هیتوص کایآمر ابتیاست. انجمن د یکننده زندگ دیتهد تیوضع کی ابتید

 در صورت ابتلا به بیماری های. دیابت به موقع تشخیص داده شود و قابل کنترل باشدسال انجام شود تا  3بار در هر  کی

 .فواصل انجام آزمایش کوتاهتر شودممکن است  ابت،یدابتلا به  یعوامل خطر برادیگر و یا داشتن 

 :دیروئیت آزمایشات

 یمخصوصا برا ر،کبایحداقل پنج سال  توصیه میشود که آزمایشات تیروئید. اغلب نادیده گرفته میشوند دیروئیمشکلات ت

 یردگو افس یکاهش وزن، خستگ ایوزن  شیافزا ،مو زشیتواند باعث ر یم دیروئی. مشکلات مربوط به تانجام شودزنان، 

 شود.

 :ونیناسیواکس

تمام  بهتر است ن،یاستفاده کنند. همچن یمحافظت در برابر پنومون یاز واکسن پنوموکوک برا دیسال با 50 یافراد بالا 

 یم هیتوص کباریسال  05کزاز هر /  یفترید تزریق واکسن دوگانه یاکنند.  افتیدرزا سالانه آنفلوانزا واکسن  سالمندان

 .شود

 :یدندانپزشک معاینات

توسط دندانپزشک  دی. دندان ها، لثه ها، دهان و گلو بای محسوب شودشاخص مهم سلامت کیتواند  یلثه م یماریب 

 شیلثه باعث افزا یماریبانجام شود. باید توجه داشت که  دیفلوراحاوی دندان  رید. مسواک زدن منظم با خمنشو یبررس

 .شود یم یخطر ابتلا به حمله قلب

 توصیه میشود سالمندان عزیز به موارد زیر نیز جهت حفظ سلامتی خود توجه داشته باشند:

 پیروی از رژیم غذایی متناسبورزش منظم و 

 مواد مخدر سایرو  الکل دنینوش و گاریس دنیکشتوقف 

 هنگام دوچرخه سواری یا راندن موتورسیکلتدر  یمنیاستفاده از کلاه ا

 سالم یرابطه جنس داشتن

 CPR یریادگی

 دنید بی، اجتناب از افتادن و آسمراقبت از خود



 
 و اضطراب یافسردگ یکمک برا افتیدر

 یاو سال ه ببریدلذت  بیشتراز سلامت  تاشود  یاست که به شما داده م یا هیهد یپزشک یغربالگر انجام آزمایشات

 .را با کیفیت بیشتری افزایش دهیدخود  یزندگ

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    
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