
      

قدرشناسیازسالمند
بیا تا قدر همدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم  شایسته 
کریم  قرآن  برسفارش  بنا  خانواده،  افراد  و  فرزندان  است 
و پیشوایان دینی، سالمند را در جایگاه واقعی اش، یعنی 
خانواده نگهداری کنند. قدرشناسی از سالمندان، همان رفتار 
درست و محترمانه و شناخت نیازهای روحی آنان است. از 
ضروری ترین نیازهای سالمندان، محبت و توجه است. هر 
قدر آنها از نظر مادی بی نیاز باشند، ولی نباید نیاز به محبت و 

توجه به ایشان را نادیده گرفت
ـحقوقسالمندان

امام سجاد علیه السالم درباره حقوق سالمندان می فرماید: 
»حق سالخورده این است که حرمت پیری اش را بداری. 
اگر سوابق فضیلت در اسالم دارد، تجلیلش کنی. او را مقدم 
بداری. در اختالفات خصمانه با او رو به رو نشوی. در راه 
رفتن بر او سبقت نگیری و پیشاپیش او راه نروی. نادانش 
نشماری. اگر رفتار جاهالنه ای کرد، تحمل کنی. به مقتضای 
سالمندی،  و  مسلمانی  سوابق 
و  سن  حق  که  کنی  احترامش 
 سال نیز چون حق اسالم است«.  

پیریزودرسوعللآن
منظور از پیری زودرس، سن و 
مقیاس تقویمی نیست، زیرا هیچ 
سببی موجب زیاد یا کم شدن 
طبق  بشر  و  گردد  نمی  عمر 
سنتی که خداوند برای وی قرار 
تا  است،  حرکت  حال  در  داده 
موعدی که از طرف خالق گیتی 
 برایش قرار داده و تمام می شود.

مقصود از پیری زودرس آن است 
که شخص از نظر جسمی، روحی 
و فکری پیر شود و جسم و روح 
ناتوانی  و  ضعف  دچار  فکر  و 
گردند.برای این که انسان از نظر  
دچار  جسمی  و  فکری  روحی، 
ضعف گردد، چند عامل مؤثرند 
اشاره  ها  آن  ترین  مهم  به  که 

می شود:
۱( عامل اول که شاید مهم ترین 
عامل پیری زودرس باشد، عدم 
و  قلق  وجود  و  درونی  آرامش 
اضطراب و پریشانی. که هر گاه 
داشت  مشکل  درون  از  انسان 
و  جسم  و  ظاهر  بر  )مطمئناً 

حتی فکر انسان اثرگذار خواهد بود. و مهم ترین عامل 
دفع اضطرابات درونی آن است که انسان با روی آوردن 
کند.( تغذیه  معنویت  از  دینی  و  الهی  های  برنامه   به 

۲( عامل مؤثر دوم در پیری زودرس آن است که انسان 
در برابر مشکالت پیش آمده صبر و حوصله نداشته باشد 
و برای حل آن ها ناتوان و عاجز شود، یا برای انجام دادن 
کارهایش برنامه ریزی نماید، ولی بعد در اجرای برنامه اش 
کوتاهی کند و انجام دادن کارهایش به تعویق بیفتد یا این 
که انجام نشوند و کارها و اعمال انسان نیمه تمام باقی 
بمانند. برای پیشرفت و موفقیت توجه به این سخن مارک 
تواین جالب به نظر می رسد: »رمز پیشرفت شروع است، 
رمز شروع کردن تقسیم کار به بخش های کوچک تر و آن 

گاه آغاز رسیدن با اولین آن ها است.«
غذای  کمبود  زودرس،  پیری  در  سوم  اثرگذار  عامل   )۳
مناسب یا استفاده از خوردنی ها و نوشیدنی های مضّر 
است، زیرا در این دو حالت انسان بخصوص آن که اگر تا 
حدودی سنی از وی گذشته باشد، به سبب تغذیه بد دچار 
کمبود خون می شود و سریعاً از لحاظ جسمی و روحی 
عدم  چون  مواردی  شامل  بد  غذای  دید.  خواهد  آسیب 
پرهیز از مأکوالت غیر مشروع مانند: خوردن گوشت حرام، 

یا مشروبات الکلی و ابتال به مواد مخدر است.
۴( چهارمین عامل، کارهای پرمشقت می باشد. هر 
شخصی توانی و قدرتی دارد. فرد باید بنا به میزان توان و 
قدرتش کار انجام دهد. فرد در ابتدای کار باید بیندیشد 
که تا چه حد انجام دادن این کار در قدرت و توان اوست. 
موفقیتی  کار  دادن  انجام  در  اگر  فشارها  تحّمل  از  بعد 
حاصل نشد موجب می شود که شخص دچار یأس 
و نومیدی گردد و فشار بیش از حّدی بر وی وارد آید، در 
 نتیجه چنین مسایلی موجب پیری زودرس می گردند.

ورزش  یعنی  است؛  انسان  تحرک  عدم  پنجم  5(عامل 
به پزشک مراجعه نکند  اگر فرد  به هنگام مریضی  یا  و 
باشد عامل مؤثر دیگری  و نسبت به درمانش بی توّجه 
بیش  و  پرخوری  و  خوری  کم  است،  زودرس  پیری  در 
ضعیف  در  مؤثر  عوامل  هم  جنسی  مقاربت  اندازه  از 
 کردن انسان اند و به اصطالح موجب پیری زودرس اند.

منشورحقوقسالمندان
ماده1:حقزندگی

خانواده و دیگر  مداخله گران درمانگر باید حق سالمند را 
در انتخاب محل زندگی رعایت نمایند و سالمند را  باید از 

مخاطرات احتمالی هر موقعیت آگاه کنند. 
ماده2:مناسبسازیمحیطزندگیبانیازهایفردسالمند
 محیط زندگی سالمند باید با نیازهای خاص وی مطابقت 

داشته باشد .
ماده3:زندگیاجتماعیعلیرغممحدودیتهای

مشارکتسالمند
سالمندان باید از حقوق فردی و اجتماعی خود مطلع شوند 

ماده4:حضورونقشفعالاطرافیان
و دوستان حق طبیعی  با خانواده  اجتماعی  روابط  حفظ 

سالمندان است.
ماده5:درآمدودارایی

در صورتی که درآمد و توانایی مالی سالمند کفایت رفع نیازهای 
 اورا نکند باید از حمایت های رفاهی قانونی بهره مند شود 

ماده6:ارجنهادنبهفعالیتهایسالمند
مشارکت فعال سالمندان از احساس پوچی و بی ارزشی آنان 

پیشگیری می کند.
ماده7:آزادیانجامفعالیتهایمذهبی
حفظ و تکریم سالمند با هر دین و مذهب .

ماده8:حفظاستقاللسالمند
پیشگیری از وابستگی سالمند توسط مراکز سالمندی و 

خانواده حق مسلم اوست .
ماده9:حقبهرهمندیازمراقبت

 سالمند مثل هر گروه سنی دیگر باید دسترسی به مراقبت های 
خاص داشته باشد که این مراقبت شامل تمامی خدمات 

پزشکی و توانبخشی الزم میباشد .
ماده10:حقبهرهمندیازمراقبینآموزشدیده

  وجود آموزش خاص در رشته سالمند شناسی و طب 
سالمندی برای مراقبین اساسی است .

ماده11:رعایتشرایطجسمیوروحیدرمراحل
آخرزندگیسالمند

تمامی مراقبین باید از اصول ارتباطی در مورد مراحل آخر 
زندگی و مرگ سالمند مطلع باشند .

بیماری های قلبیـ  عروقی در رأس شایعترین 
بیماری ها در کشورهای صنعتی و رو به رشد 
است وآمار مرگ ومیر وناتوانی به دنبال آن نیز 
باال ست  . روش های غلط تغذیه، استرس 
روزمره ،کم تحرکی جسمی ،مصرف دخانیات 
وافزایش شیوع بیماری های متابولیکی نظیر 

دیابت می توانند به این مهم دامن زنند
احتمال ابتال به بیماریهای قلبی عروقی بعد از سن 
 ۴0 سالگی در مردان ۴9% و در زنان ۳9% است

بیماریهای قلبی عروقی قابل پیشگیری و قابل 
کنترل هستند

عواملخطربیماریهایقلبیعروقی:
الف:عواملخطرغیرقابلتعدیل:

عواملی هستند که غیرقابل تغییر و مداخله 
هستند . این عوامل همراه فرد هستند و فرد و 
 جامعه نمی توانند برای تغییر در آن دخالت کنند . 

این عوامل عبارتند از :
۱ ( سن : هرچقدر سن باالتر رود احتمال خطر 

بیماریهای قلبی عروقی هم بیشتر می شود .
۲ ( جنس : مردان بیشتر از زنان احتمال ابتال 

به بیماریهای قلبی عروقی را دارند .

سرطانهایشایعدرزنان در جامعه 
امروز سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر 
در جوامع بشری بوده و در بعضی از کشورها 
پس از بیماری های قلبی عروقی مهمترین 

/ صفحه ۲علت مرگ را تشکیل می دهد ...

نشستنصحیحپشتنیمکتمدارس
متناسب نبودن ابعاد میزو نیمکتهای دانش 
آموزان با ابعاد بدن آنان موجب  بروزانواع 
میشود  فراگیران  در  اسکلتی  بیماریهای 

/ صفحه ۳همچنین دانش آموزان باید طریقه... 

سوانحوحوادثدردانشآموزان 
هرساله همزمان با بازگشایي مدارس، تردد 
خودروها و عابران پیاده به ویژه دانش آموزان 
در ساعات شروع به کار و تعطیلي مدارس 

/ صفحه ۳افزایش مي یابد ...

چگونهمیتوانیکزوجموفقبود؟
زوجهای موفق در مسایل و مشکالتی که 
پیش می آید با همدیگر همدلی داشته وآن 
دارند همین  می  ابراز  مختلف  به صور  را 

/ صفحه ۴احساس همدلی به جرأت...

روز جهانی قلب  ) 7مهر ماه ( باشعار  :  »قلب سالم اولویتی برای هر فرد و هر جا«
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