
 (99 مهر ماه 7-31) هفته سالمند در سال جاري

 ، «کرونا، فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان»:  شعار ملی

و نگراني از وضعيت مالي در آن  سالمندان به داليل مختلفي از جمله نگراني در خصوص طرد شدگي و يا زندگي درسراي سالمندان ، نگهداري از همسر بيمار ، دوران بازنشستگي

 باشند. دوران و... در معرض استرس مي

                                                                                                  كمك مي كند:سالمندان به  استرستوصيه هاي زير در باال بردن توان مقابله با 

 .ارتباط خود را حتي االمكان با خانواده خود حفظ نمائيد            

 .زماني كه به كمك نياز داريد، از درخواست آن كوتاهي نكنيد  

  تماد به نفس داشته باشيد ،پيري و مسائل مربوط به آنرا بپذيريد.اع 

                    .سعي كنيد ارتباط نزديكتر و صميمانه تري با نوه هاي خود برقرار كنيد  

 .خواندن نماز و دعا در آرامش قلبي و روحي بسيار موثر است  

 شركت كنيد. به مجالس مذهبي و مساجد برويد و در امور فرهنگي و مذهبي 

 .خود را با خواندن كتاب و مجله سرگرم نمائيد 



 برنامه هاي تلويزيوني مي تواند سرگرم كننده و آموزنده باشند 

 .ارتباط خود را با همساالنتان حفظ نمائيد و در كارهاي گروهي شركت كنيد 

 زنيد .از خانه خارج شويد . براي مدت كوتاهي به ديدن مغازه ها برويد يا در پارك قدم ب 

  .به هر كاري كه مورد عالقه تان است و از آن لذت مي بريد و يا قبال وقت انجام آنها را نداشتيد بپردازيد 

 و به آينده خوشبين و اميدوار باشيد.  سعي كنيد روحيه خود را شاد نگه داريد ، بخنديد 

  را از دست ندهيد.” مفيد بودن ” در كارهاي داوطلبانه بمنظور كمك به ديگران شركت كنيد تا احساس خوب 

 گوش دهيد .موسيقي در درمان و پيشگيري از بيماريها و تقويت روحيه بسيار  كمك كننده مي باشد. به موسيقي 

 .درباره احساسات و نگراني هايتان صحبت كنيد و آنها را با ديگران در ميان بگذاريد 

  ،عينك و... مي تواند به شما  در انجام راحت تر كارها كمك نمايد.استفاده از وسايل كمكي مثل عصا، دندان مصنوعي، سمعك 

 د را با سبزيكاري، گل كاري  و خود را در خانه به كاري مشغول كنيد. به عنوان مثال وسايل خود را مرتب كنيد، آشپزي كنيد، چيزي بدوزيد، قالب بافي و گلدوزي كنيد، خو

 و يا خود را با حيوانات كوچك خانگي سرگرم كنيد. درخت كاري سرگرم كنيد، انباري را مرتب كنيد

 .در صورت امكان با دوستان خود به مسافرت هاي تفريحي و زيارتي كوتاه مدت برويد 

 .از سالمندان باتجربه و موفق كمك بگيريد 

 . بطور منظم به ورزشهايي كه عالقه منديد و براي سالمتي شما مفيدند بپردازيد 

  سيگار و مواد مخدر بسيار مضرند و كمكي در كاهش استرس نمي كنند.توجه داشته باشيد كه 

 و كلوپ هاي ورزشي مخصوص سالمندان  ديدگان با مركزي در جامعه كه از سالمندان حمايت مي كنند مثل فرهنگسراهاي سالمند، مراكز روزانه سالمندي، باشگاههاي جهان

 و.... ارتباط برقرار نماييد.
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