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 طرح درس
 شيوه زندگي سالم

در دوره سالمندي

و جمعيت  دفتر سالمت خانواده

1388 
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 شرح فرايند خدمت آموزش سالمت به سالمند به صورت گروهي

 سخني با مربيان

:استتوجه ويژه با رويكردهاي زير نيازمند،تدريس براي سالمندان به داليلي كه قبال اشاره گرديد

س.1 وارايه مطالب به زبان ؛خودداري از بكاربردن واژه هاي تخصصي اده

كم در ارايه مطالب با درنظر گرفتن زمان ارايه مباحث براي سالمندان.2 ؛سرعت

ب.3 دره جمع بندي مطالب درجطور مكرر و طرح سوال ؛دريافت مطلب توسط سالمند راستايلسه

؛سالمند توسط ورود به مبحث جديد پس از اطمينان حاصل كردن از دريافت مطلب.4

كهشركت دادن سالمندان.5 را رفتاري در فرايند تدريس به عنوان الگوي طور صحيح انجام مي دهندهب هاي هدف

؛نالعملي براي ساير همسا

درهاي تعيين رفتار،استسالمت در راستاي تامين از آنجا كه هدف هر آموزشي بهبود رفتار.6 هر جلسه هدف

ب و رسيدن به توافق ميبراي سالمندان هاي ياد شده تواند تضمين انجام رفتارر رفتار قابل اجرا توسط آنان

آن،از سالمندان در پايان هر جلسهشفاهي بنابراين دريافت تفاهم نامه. محسوب گردد در مورد رفتار هاي هدف

. تواند مبنايي براي ارزشيابي تدريس شما نيز قرارگيرد جلسه مي

تعامل با سالمند از طريق طرح سؤاالت مرتبط با رفتار،رفتار هدفد در خصوصسالمن توافقدرصورت عدم:نكته

.استضروري هدف

:به ياد داشته باشيد

:ديهمواره در كالس بايد به سه سوال اصلي پاسخ ده

 مشكل سالمت سالمندان در موضوع مورد بحث چيست؟•

 سالمندان براي رفع مشكل سالمت چه بايد انجام دهند؟•

ا چرا•  ست كه سالمندان اين كار را انجام دهند؟مهم
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 الگوي فرايند تدريس براي جلسات گروهي

فرايند برگزاري

 جلسه آموزشي

اقدامات مربي

از شروع جلسه آموزشيفرايند قبل

و همر(برقراري ارتباط مناسب با دعوت شوندگان•نياز سنجي اوليه .)اه ويسالمند

ها(كنترل ليست سالمندان دعوت شده با سالمندان حاضر• .)مبناي كنترل نياز

بطور مثال افرادي كه حاضر(اقدام در صورت عدم تطابق ليست هاي ذكر شده•

هستند ولي در دسته مخاطبين جلسه آن روز نمي باشند براي جلسه بعد دعوت 

و  در صورت تمايل در جلسه شوند يا اهداف جلسه بطور مختصر شرح داده شود

.حضور يابند

در• پرسش از شركت كنندگان در كالس در زمينه موضوعات آموزشي مورد عالقه

و تكميل جدول اولويت بندي نياز سنجي .ترسيم شده بر روي تخته جلسه

فرايند برگزاري جلسه آموزشي

.خوشامدگويي•اجراي آموزش

و• .نيازسنجي مباحث جلسه بيان اهداف جلسه

.)پيش آزمون(انجام آزمون اوليه•

.بيان مقدمه بحث•

.)اهداف جلسه تماميپوشش دادن(ارايه مباحث اصلي•

از• و طرح سوال براي ارزيابي ميزان دريافت فراگيران .طرح مبحث جديد موضوع

.جمع بندي مباحث ارايه شده توسط خود سالمندان يا مربي•

و دريافت توافق نامه براي مع بندي بر سر رفتار هاي هدف ارايه شدهج• در جلسه

تك سالمندان تك .رفتار از

به• و ارجاع آنان تهيه ليست افراد كه به توافق بر رفتار پيشنهادي نرسيده اند

.)معموال پزشك(جلسات مشاوره فردي 

فرايند ارزشيابي

 جلسه

.طرح سواالت شفاهي پس از ارايه مبحث•

.ان در فواصل ارايه مباحثارايه جمع بندي مباحث توسط سالمند•

.توافق يافته در مورد رفتار هدف نسبت سالمندان•

.)و تست عملكردي پس آزمون(آزمون نهايي انجام•

ها• .كالسدرسالمندي مشاهده انجام عملي مهارت

و(تعامل با سالمند در صورت عدم دستيابي به اهداف دوره• حيطه دانشي

.)مهارتي

فرايند تعيين زمان

 با پزشكات مالق

در مورد رفتارهاي هدف به دليلنيافتهتوافقسالمندان(به مشاورهسالمنددر صورت نياز

.زمان مراجعه سالمند به پزشك تعيين گردد،)توصيه هاي پزشكي
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كتاب اول
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در دوران سالمندي: عنوان درس تغذيه

 شناسنامه درسي

يك.ر كالس تغذيه شركت مي كنندد ساله65و60سالمندان تمامي:پيش نياز ها چنانچه تعداد سالمندان نامبرده در

تا60-69ساير سالمندان،نرسدنفر11حداقل كالس به  ساله عالقمند به موضوع مي توانند در كالس ياد شده

.به حداكثر شركت كنندتعداد شركت كنندگان رسيدن 

.ساعت20/3: مدت دوره

ب70و70،60جلسه3: زمانبندي اجرا .طور متناوبه دقيقه اي

.نفر سالمند20و حداكثر11حداقل: تعداد فراگيران

 اهداف ويژه رفتاري

:سالمندان فراگير قادر باشند،در پايان دوره

را.1 .مختصر شرح دهندبه طور اهميت تغذيه در دوره سالمندي

.دها بيان نماينييك مثال نقش تغذيه را در كاهش بيمار با ذكر.2

يك روز ليست نمايندششنيازهاي.3 .گانه به مواد غذايي خود را در طول

و نوع مفيد آن را انتخاب نمايند كلي روغن نوعدو.4 . مصرفي را نام برده

يك مورد از مضرات مصرف مواد غذايي حاوي كلسترول باال را نام ببر.5 .دنحداقل

.دنپنج مورد از مواد غذايي حاوي كلسترول را نام ببر.6

.حداقل پنج مورد از راه هاي كاهش ميزان چربي مصرفي را ليست نمايند.7

از8.4 .ويتامين هاي مورد نياز در دوره سالمندي را نام ببرند نوع

.حداقل سه مورد از منابع غذايي تامين كننده ويتامين هاي مورد نياز سالمندان را بيان كنند.9

و رفتاري براي افزايش ميزاندو.10 .جذب آهن را ارايه دهندتوصيه غذايي

.مواد غذايي را بر اساس هرم مواد غذايي در كتاب بشمارند اصليگروه هاي.11

.دو مثال از مواد غذايي موجود در هر دسته از گروههاي غذايي ارايه دهند.12

هر.13 يك ماده غذايي جايگزين براي  اساسبر( يك از گروه هاي اصلي مواد غذايي ليست نمايند حداقل

.)فرهنگ خود

ب.14 وه در بحث هاي گروهي كالس .شركت نمايند ...طور فعال با طرح سوال يا پاسخ به سواالت

ب.15 ارايه طور كلي براي اعضاي گروه سالمندان در جلسه عموميه توصيه هاي مفيد رفتار هاي تغذيه اي را

.دهند
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ييجدول زمان بندي اجرا

و تدريسعناوين درس )دقيقه(زمانروش كار

جلسه اول

آشنايي مختصر با موضوع هاي

 آموزشي

و شرح مختصر آن هامشخص كردن عناوين هر جلسه

و انجام پيش آزمون دوره

10

اهميت تغذيه در دوران سالمندي

درو نياز هاي غذايي روزانه بدن

 دوره سالمندي

25گروه بزرگ با طرح سوالبحث در

ك سب شده درارزيابي اطالعات

و مرور رفتار هاي هدف  سالمند
و پاسخ وجمع بندي مطالب ارايه شده 15 پرسش

كمك به اتخاذ تصميم در

 سالمندان براي بهبود رفتار
و و انجام آزمون نهايي بحث 20 نتيجه گيري با عقد تفاهم

70جمع

 جدول زمان بندي اجرايي

)دقيقه(زمانروش تدريسعناوين درس

سه دومجل

و عناوين آموزشي و عناوين جلسهمرورمرور مطالب مطالب ارائه شده در جلسه قبل

و سوم و انجام پيش آزمون دوره دوم

10

بررسي رفتارهاي هدف مورد

 توافق در جلسه اول

و ارايه الگو توسط يكي از سالمندان و پاسخ 5پرسش

نياز هاي غذايي روزانه بدن در

)ادامه(دوره سالمندي

 گروههاي اصلي مواد غذايي•

و لبنيات•  گروه شير

ها•  جايگزين هاي آن

 رفتارهاي هدف•

و نمايش عكس هاي بحث در گروه بزرگ با طرح سوال

و هرم غذايي  كتاب

 استفاده از نظرات سالمندان موفق در بحث

25

ارزيابي اطالعات كسب شده در

 سالمند ومرور رفتار هاي هدف

و پاس و جمع بندي مطالب ارايه شدهپرسش 10خ

كمك به اتخاذ تصميم در

 سالمندان براي بهبود رفتار

و انجام آزمون نهايي و نتيجه گيري با عقد تفاهم 10بحث

60جمع
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 جدول زمان بندي اجرايي

و همراه او  فعاليت هاي سالمند

و پس آزمونپاسخ به سواالت در جلسات عمومي در،و پيش .و طرح سواالت مرتبط كالسشركت فعاالنه

 مربيفعاليت هاي

و• از كتاب اول راهنماي اولو مطالعه فصل اري ويژه رفتارايه مبحث بر اساس اهداف مطالعه طرح درس

.بهبود شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي

.در هر جلسه به منظور عقد قرارداد رفتارياز كتاب اول ليست رفتارهاي هدف تهيه•

.كالس شناسنامهتكميل•

و پس آزمون با توجه به پاسخ شركت كنندگان• .تكميل برگه پيش

ن و تجهيزات مورد  يازوسايل

گچ• و ماژيك يا .كالس عمومي با تخته سفيد يا سياه

يا• .غذايي مطابق هرم)جمع آوري شده از روزنامه يا كتاب(عكس مواد غذايي پوستر هرم غذايي

درك• .به تعداد شركت كنندگان كالس دوره سالمندي تاب اول شيوه زندگي سالم

.طرح درس تغذيه•

)دقيقه(زمانروش تدريسعناوين درس

جلسه سوم

و عناوين آموزشي و عناوينمرور مطامرور مطالب لب ارائه شده در جلسات قبل

و انجام پيش آزمون دوره  جلسه سوم

10

بررسي رفتارهاي هدف مورد

 توافق در جلسه دوم

و و ارايه الگو توسط يكي از سالمندانپرسش 5پاسخ

گروه اصلي مواد غذاييسه•

، گروه ...گروه گوشت، تخم مرغ،(

و سبزي و غالت، گروه ميوه و) نان

 متفرقهگروه

ها•  جايگزين هاي آن

 رفتارهاي هدف•

و نمايش عكس دربحث در گروه بزرگ با طرح سوال

و هرم غذاييكتاب

30

ارزيابي اطالعات كسب شده در

و  مرور رفتار هاي هدف سالمند

و و پاسخ 15جمع بندي مطالب ارايه شدهپرسش

كمك به اتخاذ تصميم در سالمندان

 براي بهبود رفتار

وب و انجام آزمون نهايينتيجه گيري باحث 10عقد تفاهم

70جمع
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و پس آزمون• .برگه پيش

.كالس برگه شناسنامه•

با: مدل كالس .حضور مربي در وسط نيم دايره

 ارزشيابي فراگيران

و• تك سالمندان در چرخه عقد قرارداد رفتاري طرح سوال شفاهي تك و وارد كردن .دريافت پاسخ شفاهي

و• .زمون در هر جلسه آموزشي توسط مربيآپس انجام پيش



9

 مبحث تغذيه طرح درس جلسه اول در
و نيازهاي غذايي روزانه بدنت تغذيه در دوران سالمندياهمي: موضوع

و نشاسته، پروتئين، چربي•  انرژي، قند

 اهداف ويژه رفتاري

:در پايان دوره سالمندان قادر باشند

را.1 .مختصر شرح دهندبه طور اهميت تغذيه در دوره سالمندي

.يك مثال نقش تغذيه را در كاهش بيماري ها بيان نمايند با ذكر.2

و نشاسته را نام ببردح.3 .داقل پنج مورد از منابع قند

. حداقل چهار مورد از منابع مختلف پروتئين را نام ببرد.4

و نوع مفيد آن را انتخاب نمايند.5 . انواع چربي هاي مصرفي را نام برده

يك مورد از مضرات مصرف مواد غذايي حاوي كلسترول باال را نام ببرند.6 .حداقل

از.7 .مواد غذايي حاوي كلسترول را نام ببرند حداقل پنج مورد

.حداقل پنج مورد از راه هاي كاهش ميزان چربي مصرفي را ليست نمايند.8

 راهنماي مربي براي اجراي آموزش

و: مقدمه و ذكر نقش تغذيه به عنوان عامل تقويت كننده جسم و بيان اهداف جلسه  موثر در حيات بشري روح

)كتاب اول13صفحه(

ا درسبدنه  صلي

ميهبه نظر شما چه تغييراتي در دور: ابتدا طرح سوال مي كنيد اي سالمندي اتفاق افتد كه نياز به مراقبت تغذيه

دارد؟

:پاسخ هاي احتمالي

و مي چون حركت .شود به غذاي كمتري نياز داريم تحرك ما كم

.چون در سالمندي بيشتر مريض مي شويم نياز به غذاي مقوي داريم

.از دريافت پاسخ داليل ضرورت مراقبت تغذيه اي را براي سالمندان ليست مي نماييد پس

مي: سپس طرح سوال مي كنيد با به نظر شما خوردن از پير شدن پيشگيري كرد؟ صحيح غذا توان

مي-1: پاسخ احتمالي مي-2شود در نهايت آدم پير پ شود مدتي از پير ولي .ير شويمشدن جلوگيري كرد يا كمتر

. كتاب اول مطرح مي كنيد14در اين مرحله نتايج تحقيقات را با ذكر هدف هاي رفتاري صفحه

پس بايد چه كار كنيم؟: سوال مي كنيد سپس مجدداً

و بر روي تخته ثبت مي كنيد بيش از نيميپاسخ .از سالمندان فراگير را دريافت نموده

مه غذايي صحيح خطر چه بيماري هايي در اين دوران را مي توان كاهش داد؟به نظر شما با برنا: در ادامه سوال كنيد

و: پاسخ هاي احتمالي  ....پوكي استخوان، چاقي

ب و مثال صفحه هايه با جمع بندي نظرات، مشكالت را .را عنوان مي كنيد18و16طور مشروح بيان مي كنيد
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؟دارد به نظر شما بدن در روز به چه موادغذايي نياز: سوال

و ويتامين ها، چربي، قند،:پاسخ هاي احتمالي  ...پروتئين

ازمختصر و نشاسته اي، پروتئين، چربيي و ليست منابع غذايي حاوي مواد قندي بر اساس تعاريف، اهميت مصرف

.بيان مي شود28تا20صفحات

و چرا اين رفتارها در به نظر شما رعايت چه رفتارهاي تغذيه اي از افزايش چربي خون پيشگير: سوال ي مي كند

تامين سالمت مهم هستند؟

.را بيان مي نماييد28تا26پس از دريافت پاسخ ها مطالب صفحات

و اعالم مي كند كساني كه با انجام رفتار هدف مثل مصرف كمتر در ادامه مربي مطالب گفته شده را مرور نموده

يك از فراگيران، يك تصميم عملي صحيح موافق هستند، دستشان را باال)14ص(روغن جامد و تا زماني كه هر  ببرند

مربي در جلوي هر يك از رفتارهاي هدف در ليست مربوطه،. را براي آينده انتخاب ننموده اند بحث را ادامه مي دهد

از اگر در بين شركت كنندگان كسي وجود دارد كه موانع رفتاري. توافق رفتاري سالمندان را ثبت مي نمايد خارج

و سبزي، وي را به پزشك مركز ارجاع و نخوردن ميوه و مهارت را بيان مي نمايد مانند ناراحتي معده دانش، نگرش

. مي دهيد

و انجام پس آزمون: خاتمه بحث و بيان اهداف جلسه آينده .جمع بندي مجدد مطالب گفته شده

 مبحث تغذيه طرح درس جلسه دوم در
در دور نياز هاي غذايي: موضوع و گروه هاي اصلي مواد غذايي سالمنديهروزانه بدن

 ويتامين ها، مواد معدني•

هاغذايي گروه• و جايگزين هاي آن و لبنيات . شير

 اهداف ويژه رفتاري

: در پايان دوره سالمندان قادر باشند

.نديبه مواد غذايي خود را در طول يك روز ليست نما گانهششنيازهاي.1

.مين هاي مورد نياز در دوره سالمندي را نام ببرندانواع ويتا.2

.حداقل سه مورد از منابع غذايي تامين كننده ويتامين هاي مورد نياز سالمندان را بيان كنند.3

و رفتاري براي افزايش ميزان جذب آهن را ارايه دهند.4 .توصيه هاي غذايي

. كتاب بشمارندمواد غذايي را بر اساس هرم مواد غذايي در اصلي گروه هاي.5

و لبنيات را ارايه دهند.6 . دو مثال از مواد غذايي موجود در گروه شير

و لبنيات ليست نمايند.7 .)اساس فرهنگ خودبر(حداقل يك ماده غذايي جايگزين براي گروه شير

 راهنماي مربي براي اجراي آموزش

و بيان اهداف جلسه:مقدمه  مروري بر مطالب جلسه قبل

 لي درس بدنه اص

؟به نظر شما بدن در روز به چه موادغذايي نياز دارد: سوال

و ويتامين ها، چربي، قند،:پاسخ هاي احتمالي  ...پروتئين
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و پروت شدئيمربي با ذكر اين نكته كه در مورد قند، چربي ازمختصر،ن ها در جلسه قبل توضيح داده تعاريف،ي

و ليست منابع غذايي حاوي ويتا و نياز به آب بر اساس صفحاتاهميت مصرف مي بيان40تا29مين، موادمعدني

.دكن

مي:سوال ؟شود به نظر شما رعايت چه نكاتي منجر به جذب بهتر آهن در بدن

.را بيان مي نماييد37پس از دريافت پاسخ ها مطالب صفحه

و اهميتيك از انواع مواد غذايي كه روزاهرمورد از سالمندان بخواهيد مثال هايي در نه مصرف مي كنند بيان نمايند

و اعالم مي كند كساني كه با انجام رفتار مطالب گفته شده را مرور نموده مربي سپس. مصرف هر يك را بشمارند

از،موافق هستند)40ص("ليوان آب در روز8تا6نوشيدن"هدف مثل و تا زماني كه هر يك دستشان را باال ببرند

افراگيران، يك تصمي و به ذكر رفتار هاي هدف بحث را ادامه مي دهد،ندم عملي صحيح را براي آينده انتخاب ننموده

.دپردازمي40تا29در صفحه

براي تامين مواد مورد نياز بدن چه غذاهايي بايد بخوريم؟ از هر غذا چه مقدار بايد بخوريم؟: طرح سوال

 پاسخ هاي احتمالي

و چ شير وكرب به ميزان لبنيات زياد، غذاهاي و ماهي بيش از گوشت قرمز  ....م

خوردن را در روز كم يا زياد چگونه مي توان: سوال مي كنيد ها، براي شروع مطالب آموزشيضمن تاييد همه پاسخ

و لبنيات زياد يعني چقدر؟ چه موادي در اين گروه غذايي قرار مي گيرند؟اندازه گيري نمود؟  شير

عكسپس را هاي غذاييگروه.به معرفي تمام اجزاي هرم مي پردازيدس يا چارت هرم مواد غذاييبا نشان دادن

و توجه سالمند را به ميزان هاي كتاب42هنوك هرم بر اساس صفحتا قاعدهاز غذاييگروههرمعرفي مي نماييد

.اول جلب مي نماييد

چرا بايد گروه هاي مواد غذايي را بشناسيم؟:طرح سوال كنيد

 پاسخ هاي احتمالي

ها، تامين نيازهاي غذايي مختلف براي و، اطمينان از مصرف روزانه هر يك از گروه  ...رعايت تنوع غذايي در روز

و .لبنيات است قدم بعدي معرفي گروه شير

اي: ند سوال مي نماييدااز سالمنداني كه در پاسخ به سوال قبل، اين گروه را نام برده ن گروه غير چه مواد غذايي در

و ماست را مي توانند نام ببرند؟ .از كتاب اول را بيان مي نماييد43و سپس مطالب صفحهاز شير

.از سالمندان بخواهيد در مورد ارزش مواد غذايي با جايگزين هاي خود مثال بزنند: نكته

و اعالم مي كند كساني كه با انجام رفت و"ار هدف مثل سپس مربي مطالب گفته شده را مرور نموده مصرف شير

يك،موافق هستند)44ص("وعده غذايي3تا2لبنيات در يك از فراگيران، و تا زماني كه هر دستشان را باال ببرند

به ذكر رفتار هاي هدف در صفحهو بحث را ادامه مي دهد،صميم عملي صحيح را براي آينده انتخاب ننموده استت

در.مي پردازد44تا 43 يك از رفتارهاي هدف در ليست مربوطه، توافق رفتاري سالمندان مربي  ثبت را جلوي هر

در. مي نمايد و،بين شركت كنندگان كسي وجود دارد كه موانع رفتاري خارج از دانش اگر  مهارت را بيان نگرش

را به پزشك مركز ارجاعوا،)به توصيه دكتر مصرف لبنيات را محدود كرده ام چون كليه ام ناراحت است(مي نمايد

.مي دهيد

و بيان اهداف جلسه آينده: خاتمه بحث .و انجام پس آزمون جمع بندي مجدد مطالب گفته شده



12 
 

 مبحث تغذيه طرح درس جلسه سوم در
 گروه هاي اصلي مواد غذايي: موضوع

:گروههاي اصلي مواد غذايي•

و سبزي ها، گروه،...و تخم مرغ گوشت،• ها گروه ميوه ها و جايگزين هاي آن و غالت . نان

 گروه متفرقه•

) ليست كلي رفتارهاي هدف كل مبحث تغذيه(توصيه هاي مفيد•

 اهداف ويژه رفتاري

:در پايان دوره سالمندان قادر باشند

و تخم مرغ.1 .ارايه دهندرايك مثال از مواد غذايي موجود در گروه گوشت

ا اصلي موادگروه هاي.2 .ساس هرم مواد غذايي در كتاب بشمارندغذايي را بر

و.3 .ارايه دهندرا غالتيك مثال از مواد غذايي موجود در گروه نان

و.4 .غالت را در سالمت بدن بيان نمايند نقش گروه نان

و.5 يك جايگزين مواد غذايي را براي گروه نان .)اساس فرهنگ خودبر(غالت ليست نمايند حداقل

م.6 ويك مثال از مواد غذايي ها وجود در گروه ميوه ها .ارايه دهندرا سبزي

و.7 ها نقش گروه ميوه ها .بيان نمايندرا در سالمت بدن سبزي

.)براساس فرهنگ خود(ليست نمايندرايك ماده غذايي جايگزين براي گروه ميوه ها وسبزي.8

را.9 غ با در دست داشتن عكس مواد غذايي موجود، آنها .ذايي نصب نماينددر مكان مناسب هرم مواد

.دنحداقل دو مورد از مواد غذايي موجود در گروه متفرقه را نام ببر.10

.حداقل يك رفتار صحيح در مورد مصرف مواد غذايي متفرقه را بيان نمايند.11

.توصيه مفيد در مورد مصرف مواد غذايي را بيان نمايند چهارحداقل.12

ب.13 .ور كلي براي اعضاي گروه سالمندان در جلسه عمومي ارايه دهندطه توصيه هاي مفيد رفتار هاي تغذيه اي را

 آموزشراهنماي مربي براي اجراي

و جمع بندي جلسه قبل با نشان دادن: مقدمه .عكس يا چارت هرم مواد غذايي بيان اهداف جلسه

 بدنه اصلي درس

از: طرح سوال هر غذا چه مقدار بايد بخوريم؟براي تامين مواد مورد نياز بدن چه غذاهايي بايد بخوريم؟

 پاسخ هاي احتمالي

و و حبوباتلبنيات، شير  ....و ماهي بيش از گوشت قرمز

و تخم مرغ از سالمنداني كه در پاسخ به سوال قبل، گروه ضمن تاييد پاسخ ها سوال مي اند را نام بردهگوشت

يا چارت هرم مواد هاي كتاب با نشان دادن عكس سپسچه مواد غذايي در اين گروه مي توانند نام ببرند؟: نماييد

و جايگاه آن در هرم و مغزها به غذايي و معرفي گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ 47تا44مطالب صفحات پرداخته

.نماييد از كتاب اول را بيان مي

.بزنندمثال از سالمندان بخواهيد در مورد ارزش مواد غذايي با جايگزين هاي خود: نكته
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. با طرح سوال از سالمندان مطمئن شويد كه مطالب گفته شده را همه فراگيران در يافته اند

.قدم بعدي معرفي گروه نان وغالت است

و برنج مي توانيد نام ببريد؟: مجددا از سالمندان سوال مي كنيد چه مواد غذايي در اين گروه غير از نان

.را بيان نماييد از كتاب اول49و48و سپس مطالب صفحات

سپس مطالب گفته. از سالمندان بخواهيد در مورد ارزش مواد غذايي با جايگزين هاي خود مثال هايي بزنند: نكته

و ميزان آن را و جايگزين هاي مواد غذايي .با نمايش عكس مرور كنيد شده را مرور نموده

و .سبزيجات است قدم بعدي معرفي گروه ميوه

و سبزيجات مي توانيد نام ببريد؟:ل مي كنيداز سالمندان سوا چه مواد غذايي در اين گروه ميوه

.از كتاب اول را بيان مي نماييد54تا50و سپس مطالب صفحه

.از سالمندان بخواهيد در مورد ارزش مواد غذايي موجود در اين گروه با جايگزين هاي آن مثال هايي بزنند: نكته

و آب را نيز براي سالمندان بيان كنيد55تا54در ادامه مطالب صفحات . در مورد گروه متفرقه

و ميزان آن را با نمايش عكس مرور و جايگزين هاي مواد غذايي  سپس مربي مطالب گفته شده را مرور نموده

از.مي كند ك پس از اطمينان ه با انجام رفتار تسلط سالمندان با كار با جدول هرم غذايي، مربي اعالم مي كند كساني

ب پزه هدف مثل مصرف غذاها از،موافق هستند)56ص(صورت آب و تا زماني كه هر يك دستشان را باال ببرند

اتفراگيران، يك به ذكر رفتار هاي هدفو بحث را ادامه مي دهدندصميم عملي صحيح را براي آينده انتخاب ننموده

ي هر يك از رفتارهاي هدف در ليست مربوطه، توافق رفتاري سالمندان مربي در جلو. مي پردازد62تا56در صفحه

و،اگر در بين شركت كنندگان كسي وجود دارد كه موانع رفتاري خارج از دانش. ثبت مي نمايدرا را نگرش مهارت

و سبزي( بيان مي نمايد مانند و نخوردن ميوه .را به پزشك مركز ارجاع مي دهداو،)ناراحتي معده

و بيان جمع بندي صفحه:مه بحثخات .و انجام پس آزمون63 جمع بندي مجدد مطالب گفته شده
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 پاسخ نامه

بررسي اطالعات

 ماندگار
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 بررسي اطالعات ماندگار تغذيه

غلطصحيحسؤالرديف

و سبزي هاي تازه براي سالمتي مفيد است1 استفاده روزانه از ميوه

و سالمتي مي شودخوردن2 مرتب صبحانه باعث نشاط

كم مي كند3 و ماهي سكته قلبي را مصرف گوشت مرغ

مصرف ماهي در هفته مشكالت فراموشي را در سالمند زياد مي كند4

كم مي كند5 مصرف كمتر چربي، سرطان روده را

براي سالمتياستفاده از روغنهاي مايع مثل روغن زيتون به جاي روغن نباتي6

 مفيد است

سرخ كردن غذا ها با روغن مايع به جاي روغن جامد بهتر است7

و زمان ورزش براي سالمتي مفيد است8 و مايعات زياد در تابستان مصرف آب

و بالفاصله بعد از غذا براي سالمتي مفيد است9 خوردن چاي يك ساعت قبل

تي استمصرف گندم بجاي گوشت كار درس10

و سبزيجات ويتامين11 الزم را به بدن مي رساند»د«مصرف ميوه

عدد تخم مرغ براي سالمتي مفيد است3در هفته مصرف12

و ماست از پوكي استخوان جلوگيري2مصرف روزانه حداقل13 ليوان شير

 مي كند

و ماست از گروه لبنيات براي سالمتي مفيد هستند14 فقط شير

يك ليوان دوغ به اندازه يك ليوان شير باعث محكم شدن استخوان ها مي شود15

ماست پر چرب بيشتر باعث محكم شدن استخوان ها مي شود16

يك تخم مرغ باعث قوي شدن عضالت مي17 يك ليوان حبوبات پخته شده به اندازه

 شود

و سبزي از يبوست جلوگيري18 مي كندمصرف روزانه ميوه

مصرف عدس به صورت عدس پلو بيشتر از مصرف عدسي براي سالمتي مفيد19

 است

يك نوع سبزي بيشتر از چند نوع سبزي در روز براي سالمتي مفيد است20 مصرف

يك عدد سيب درختي متوسط از نصف ليوان سبزي هاي پخته21 مي توان به جاي

 شده استفاده كرد
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در سالمندانش رفتار نسبتاً پايدارسئواالت سنج  

و قلوه خورده ايد؟-1 )نمي خورد(در يك ماه گذشته چند بار كله پاچه، مغز يا دل

يك ساعت( در دو روز گذشته چه زمان هايي در روز چاي نوشيده ايد؟-2 خودداري از نوشيدن چاي

)قبل تا دو ساعت پس از مصرف غذا

س-3 و )حداقل مصرف(وسيس خورده ايد؟ در يك ماه گذشته چند بار كالباس

)روغن مخصوص سرخ كردن(در يك ماه گذشته از چه روغني براي سرخ كردن استفاده كرده ايد؟-4

و مواد غذايي شور را به حداقل رسانده ايد؟-5 )بله(آيا مصرف نمك

)ليوان8تا6(در دو روز گذشته چند ليوان آب يا مايعات در روز نوشيده ايد؟-6

رو-7 و مغزآيا در دو )بله(ها در روز مصرف كرده ايد؟ز گذشته از گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ

و-8 سهم معادل3تا2(در روز مصرف كرده ايد؟ ... در صورت پاسخ بلي به چه ميزان از گروه گوشت

يك ليوان حبوبات پخته يا نصف ليوان3-2 قطعه گوشت خورشتي، دو عدد تخم مرغ، يك عدد ران،

ت و يا  .) سهم در روز شود2-3ركيبي از آن ها كه معادل مغز

و مرغ(آيا چربي هاي گوشت قرمز يا سفيد-9 )بله(را كامالً جدا مي كنيد؟) ماهي

)يك تا دو بار(در هفته گذشته چند بار ماهي مصرف كرده ايد؟-10

پز(غذاها را بيشتر آب پز ميل مي كنيد يا سرخ كرده؟-11 )آب

ب-12 پلو(ميل مي كنيد يا به صورت تركيبي) عدسي(ه تنهايي آيا معموالً حبوبات را ؟)مانند آش يا عدس

)به صورت تركيبي(

) عدد5تا4(در هفته گذشته مصرف كرده ايد؟) به صورت پخته يا در داخل كوكو(چند تخم مرغ-13

)عدد3(در صورتي كه چربي خون باال داريد، چند عدد تخم مرغ در هفته مصرف مي كنيد؟-14

و لبنيات بصورت روزانه مصرف كرده ايد؟ آيا-15 )بله(در دو روز گذشته از گروه شير

يك ليوان شير كم چرب، دو قطعه(در صورت پاسخ بلي چه ميزان لبنيات در روز مصرف كرده ايد؟-16

)سهم در روز3پنير، يك ليوان ماست، دو ليوان دوغ معادل حداقل

غال-17 و )بله(ت بصورت روزانه مصرف كرده ايد؟ آيا در دو روز گذشته از گروه نان

بلي-18 برنج، نان، غالت پخته،(؟ كرده ايدبه چه ميزان از گروه غالت در روز مصرف در صورت پاسخ

)سهم در روز11تا6ماكاروني معادل 

)بله(آيا در دو روز گذشته ميوه را بطور روزانه مصرف كرده ايد؟-19

يك عدد پرتقال، سه عدد زرد(ميل كرده ايد؟ در صورت پاسخ بلي چقدر ميوه در روز-20 يك عدد سيب،

يك ربع طالبي، نصف ليوان آب ميوه،  )سهم در روز4تا2معادل ... آلو،

)بله(آيا در طول دو روز گذشته از گروه سبزيجات بصورت روزانه مصرف كرده ايد؟-21

ا(در صورت پاسخ بلي چه مقدار سبزي در روز ميل كرده ايد؟-22 سفناج، لوبيا سبز، هويج، جوانه كاهو،

)سهم در روز5تا3گندم به ميزان 
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شناسنامه كالس
:خانه بهداشت:روستايي/ مركز بهداشتي درماني شهري:شهرستان:دانشگاه

3سكال2كالس1كالس: تاريخ برگزاري:موضوع آموزش

شماره

و نام نام
خانوادگي سالمند 

 مدعو

س
كال

در
حاضرين

س1
كال

در
حاضرين

س2
كال

در
حاضرين

3

 آدرس

نتيجه
كال
س

سالمند
آموزش
 ديده

سالمند با اطالعات ماندگار
)ماه پس از كالس2(

سالمند با رفتار پايدار
)ماه پس از بررسي اطالعات ماندگار4(

توافق
ارجاع

المند با رفتارس
 پايدار

سالمند با
موانع
 رفتاري

اقدام جهت رفع موانع رفتاري

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

و خاتمه آموزش:مكان برگزاري كالس و نام خانوادگي مربي:ساعت شروع :سابقه تدريس:نام
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 كالسدستور العمل تكميل شناسنامه
و جدول مشخصات سالمند الزم است.ان دعوت شده به كالس استشناسنامه كالس شامل دو بخش عمومي

و در زمان كالس آن را به همراه داشته باشد يك برگه را تكميل نمايد .مربي براي هر كالس

 بخش عمومي

 رديف اول•

oنام دانشگاه مربوطه نوشته مي شود:دانشگاه.

oنوشته مي شودمجري طرح نام شهرستان:شهرستان ،.

oمي:روستايي/مركز بهداشتي درماني شهري در صورتي كه سالمندان در شهر آموزش

و اگر در روستا آموزش مي بينند، نام مركز  بينند، نام مركز بهداشتي درماني شهري مرتبط

.بهداشتي درماني روستايي ناظر بر خانه بهداشت ذكر شود

oان در روستا آموزش مي بينند، نام خانه بهداشت مرتبط چنانچه سالمند:خانه بهداشت

.نوشته شود

 رديف دوم•

oموضوعي كه كالس آموزشي براي آن تشكيل مي شود، بايد در اين:موضوع آموزش

. قسمت نوشته شود

oموضوع. تاريخ تعيين شده براي كالس در اين قسمت ثبت مي شود:تاريخ برگزاري كالس

آن هاي آموزشي كه تعداد كالس يك است در هر جلسه تشكيل كالس تاريخ هاي آن بيش از

.نوشته شود

 بخش جدول مشخصات

و نام خانوادگي سالمند مدعو• براي شركت در كالس آموزشيكهاسامي تمامي سالمنداني:نام

.دعوت مي شوند، در اين ستون ليست مي شوند

در صورتي كه تعداد آنان. اله هستندس65و60مدعوين كالس، سالمندان در گروه سني:نكته مهم

-69كمتر از حداقل تعداد الزم براي شروع كالس است، مي توان از ساير افراد عالقمند در گروه سني 

با رنگ ديگري)60-69گروه سني(الزم است مربي در كنار اسامي اين افراد. سال دعوت كرد 60

ت در جمع آوري جداگانه اطالعات مربوط به اين عالمت ستاره به منظور سهول. عالمت ستاره بگذارد

.گروه سني است كه مي بايست در فرم ثبت اطالعات به طور جداگانه نوشته شود

سالمنداني كه پس از دعوت در كالس آموزشي شركت كرده اند، در مقابل:حاضرين در كالس•

شي كه تعداد كالس موضوع هاي آموز.گذاشته مي شود)(Xنامشان در اين ستون عالمت ضربدر 

يك است در هر جلسه تشكيل كالس در مقابل نام شركت كننده  مربوط در ستون هاي آن بيش از

.گذاشته مي شود)(Xعالمت ضربدر 

.نشاني منزل شركت كنندگان در اين قسمت به طور كامل نوشته مي شود:آدرس•
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م:نتيجه كالس• ورد رفتار هاي هدف به توافق در انتهاي هر كالس در صورتي كه شركت كنندگان در

اگر در بين. گذاشته مي شود)(Xرسيده اند، در مقابل نامشان در اين ستون عالمت ضربدر 

و مهارت را به علت عدم  حاضرين، سالمندي وجود دارد كه موانع رفتاري خارج از دانش، نگرش

و به پزشك ارجاع داده مي شود، در مقابل نامش در  اين ستون عالمت ضربدر توافق اعالم مي كند

X) (عالمت گذاري در اين ستون به اين دليل است كه مربي بتواند سالمند مورد نظر. گذاشته مي شود

و پس از آگاهي از آن، در ستون،را از نظر نتيجه ارجاع عالمت"توافق/ نتيجه كالس"پيگيري كند

و دور آن خط كشيده مي شود)(Xضربدر  زشي كه تعداد كالس هاي آن موضوع هاي آمو. گذاشته

يك است در هر جلسه تشكيل كالس، الزم است مربي اطالعات مربوط به ستون نتيجه كالس  بيش از

و نتيجه كالس جديد را وارد نمايد از. قبل را پاك كرده اگر در مقابل نام فراگيري در ستون ارجاع

عه نكرده عالمت ضربدر باقي كالس قبل عالمت خورده است، در صورتي كه هنوز به پزشك مراج

و بقيه موارد پاك شود . بماند

پس از پايان كالس، سالمنداني كه به تمامي سئواالت پس آزمون پاسخ صحيح:سالمند آموزش ديده•

به. داده اند، در مقابل نامشان در ستون مربوطه عالمت گذاري مي شود در صورتي كه سالمندي

اده است، الزم است مربي آگاهي سالمند را در خصوص سئواالت تعدادي از سئواالت پاسخ صحيح ند

و در نهايت پاسخ درست را از او دريافت كند . مربوطه افزايش دهد

و در صورتي كه به نيز سالمندي كه به پزشك ارجاع مي شود دقت كنيد تست پس آزمون را انجام داده

در ليست سالمند آموزش،ح داده باشدپاسخ صحي سئواالت پس آزمونو) در صورت وجود(عملكردي 

موضوع هاي آموزشي كه تعداد كالس ها بيش از يك است، الزم است شركت كننده.ديده قرار مي گيرد

و در اين صورت به عنوان آموزش ديده محسوب  و آموزش ديده باشد در تمامي كالس ها حضور داشته

كال. مي شود س دارد، الزم است فراگير هر سه جلسه را به طور مثال موضوع آموزشي تغذيه كه سه

.آموزش ديده باشد تا نام وي در ستون سالمند آموزش ديده عالمت گذاري شود

با( ستون هاي ديگر فرم. تمامي موارد فوق تا پايان كالس آموزشي قابل تكميل است:نكته سالمند

و سالمند با رفتار پايدار شش) اطالعات ماندگار و در طي .ماه تكميل مي شود به مرور

منظور سالمند آموزش ديده اي است كه پس از دو ماه از پايان كالس:سالمند با اطالعات ماندگار•

و به تمامي  سئواالت پاسخ صحيح داده %) 100(فرم بررسي اطالعات ماندگار براي وي تكميل شده

ا% 100تا50سالمنداني كه بين. است ند، در صورتي كه مربي تشخيص سئواالت را پاسخ صحيح داده

و  يك توضيح و با و ناشي از عدم آگاهي آنان نيست دهد كه پاسخ هاي نادرست سهوي بوده است

و پاسخ كوتاه سالمندان به پاسخ صحيح مي رسند، در رده سالمندان با اطالعات ماندگار قرار،پرسش

ص. مي گيرند حيح مي دهند، در اين ستون محاسبه سالمنداني كه به كمتر از نيمي از سئواالت پاسخ

. بديهي است سالمنداني كه اطالعات ماندگار ندارند نياز به شركت دوباره در كالس دارند. نمي شوند
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و داراي اطالعات ماندگاري است كه پس از چهار:سالمند با رفتار پايدار• منظور سالمند آموزش ديده

ه مربوط به رفتارهاي پايدار براي وي تكميل شده است پرسشنام،ماه از بررسي اطالعات ماندگار وي

سئواالت را پاسخ% 100تا50سالمنداني كه بين. سئواالت پاسخ بلي داده است%) 100(و به تمامي

بلي داده اند، در صورتي كه مربي تشخيص دهد كه پاسخ هاي نادرست آنان به داليل سهوي بوده 

و با  و ناشي از عدم آگاهي نيست و پاسخ كوتاه، سالمندان ياد شده به است و پرسش يك توضيح

از. پاسخ بلي مي رسند، در ليست سالمندان با رفتار نسبتاً پايدار قرار مي گيرند سالمنداني كه به كمتر

كه. نيمي از سئواالت پاسخ صحيح مي دهد، در اين ستون محاسبه نمي شود بديهي است در كساني

ت الزم است در خصوص رفتار هايي كه سئواالت آن ها در پرسشنامه تغيير رفتار ايجاد نشده اس

و اقداماتي كه الزم است مربي در جهت پاسخ خير دريافت كرده اند، موانع رفتاري آن ها بررسي شود

.رفع موانع رفتاري انجام دهد، به اختصار در ستون مربوطه شرح داده شود

ماه6به خانه بهداشت يا مركز بهداشتي درماني در فاصله در هر بار مراجعه سالمند به هر دليل: نكته

و مورد،پس از پايان كالس آموزشي و رفتار هاي هدف وي مرور شود الزامي است كه اطالعات ماندگار

. بررسي قرار گيرد
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مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

خوردن مرتب صبحانه1

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
سه

جل

يه
غذ

لت
او

هر وعده2 در مصرف حجم كم غذا

بدنثابت نگهداشتن وزن3

ومصرف4 سبزي به طور روزانهميوه

و مواد غذايي5 مصرف كم چربي

)غذاهاي كم نمكمصرف(مصرف كم مواد غذايي شور6

جمع بندي

و محدود گوشت قرمز به علت مقادير1 چربيزيادمصرف كم

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
يه

غذ
ت

وم
هد

س
جل

و پزهاي قابل رويتجدا كردن چربي2 گوشت قرمز قبل از پخت

از مواد غذايي چرب مثل كله پاچه، مغز، دل،3 قلوهاجتناب

، همبرگر4 ، كالباس مصرف كم سوسيس

و پز5 از پخت جدا كردن پوست مرغ قبل

و6 غالت سبوس دارمصرف بيشتر حبوبات

مصرف كم غذاهاي سرخ شده7

و بخار پزبيشترمصرف8 غذاهاي آب پز

تخم مرغ در هفته چه تنها چه داخل كوكو4-5مصرف9

زرده تخم مرغ در3در صورت باال بودن چربي خون مصرف10

هفته

و سبزيجات تازه11 روزانهمصرف ميوه

ليوان مايعات8اقلحدمصرف12

در هفتهبار2مصرف حداقل13 ماهي

سرخ كردن غذاها با حرارت كم14

و ساالد همراه غذا براي جذب بهتر آهن15 مصرف سبزي

ث16 از ويتامين و سبزيهاي سرشار پرتقال،(مصرف ميوه تازه

از غذا) كيوي، گل كلم بعد

و دو ساعتمصرف نكردن چاي17 يا قهوه يك ساعت قبل از غذا

از غذا بعد

در شرايط زير18 :مصرف آب بيشتر

و فعاليت بدني- الف هنگام ورزش

گرم-ب و هواي در آب

و مدر-ج هنگام استفاده از داروهاي ملين
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و تب-د در موقع ابتالء به اسهال

جمع بندي

و ماست كم چربيمصر1 ف شير

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

–
جل

هس

س
يه

غذ
مت

و

از خوابمصرف يك ليوان شير گرم2 بر طرف شدنقبل براي

كم خوابي

در روزسهم3تا2مصرف3 و فرآورده هاي آن شير

در روزسهم3تا2مصرف4 گوشت، تخم مرغ، حبوبات، مغز ها

مخالفموافقفليست رفتارهاي هدرديف

از گوشت قرمز5 مصرف سويا جايگزين قسمتي

ي
ها

ار
فت
ر

ف
هد

–
سه

جل

يه
غذ

مت
سو

بهتر است دو يا چند پروتئين گياهي با هم مصرف شود6

مصرف لبنيات پاستوريزه7

جمع بندي

در طول يك روز6-11مصرف1 و غالت سهم نان

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
يه

غذ
مت

ار
چه

سه
جل

و غالت مورد نياز روزانه در چهار وعده غذايي2 مصرف نان

و3 مصرف غالت به همراه حبوبات مثل عدس پلو، نخود پلو

....

4، مصرف لبنيات به همراه غالت يا حبوبات مثل شير برنج

و ...سوپ جو

و2-4مصرف5 ليوان خردنصف(سهم سبزي3-5سهم ميوه

) شده يا پخته

و مصرف غذاهاي كم چرب، كم كلسترول، كم نمك، پر6 انتخاب

فيبر

و سرخ شده7 عدم مصرف غذاهاي چرب

مصرف يك قاشق سوپ خوري روغن گياهي مثل روغن زيتون8

به همراه غذا

، بخار پز، كباب شده، تنوري9 پز مصرف غذاها به صورت آب

و ريشه ريشه10 و سخت از مصرف مواد غذايي سفت اجتناب

و بصورت11 و صافي كرده مصرف غذاها به صورت چرخ كرده

و نرم پوره

از مصرف سس هاي سنگين12 اجتناب

و سبزيهاي معطر13 و سركه و آبليمو از روغن زيتون استفاده
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به همراه ماست به جاي سس

مصرف سوسيس، كالباس، همبرگركم كردن14

و ذرت به جاي15 از روغن زيتون، كلزا، آفتابگردان استفاده

و چربي حيواني روغن جامد، كره، مارگارين

از طبخ آن16 جدا كردن پوست مرغ قبل

خودداري از مصرف كله پاچه، مغز، قلوه17

از غذا30پياده روي18 به منظور تحريكدقيقه تا يكساعت قبل

اشتها

و چربي حيواني19 مصرف كم گوشت قرمز

و سويا يه جاي گوشت قرمز20 مصرف، ماهي

و21 از آلزايمر مصرف هفته اي دو بار ماهي براي پيشگيري

بيماري قبلي

و آب ليمو براي بهبود طعم ماهي22 از سبزيهاي معطر استفاده

و2زانهمصرف رو23 از كلسيم مثل شير از غذاهاي غني سهم

و پنير ماست

در هفته4استفاده كمتر از24 در كوكو(تخم مرغ )چه تنها چه

و(ليوان مايعات6-8مصرف روزانه25 آب ،چاي، شير، نوشابه

) شربت

و شكر26 مصرف محدود نمك

و اد27 و رنگي از ظروف زيبا و گياهان معطر براياستفاده ويه

تحريك اشتها

و مواد28 مصرف روزانه مكملهاي غذايي محتوي ويتامينها

معدني
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مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

مسواك زدن دندان ها دو بار در روز1

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
و

ان
ده

ت
ش

هدا
لب

او
سه

جل

ان
ند

د

از مسواك با موهاي نرم يا متوسط2 استفاده

از مسواك با دسته مستقيم3 استفاده

از خمير دندان داراي فلورا4 و خوش طعماستفاده يد، خوش بو

در صورت نبود خمير دندان5 مسواك زدن با آب خالي

از نمك، جوش شيرين براي مسواك زدن6 عدم استفاده

از آب نمك رقيق جهت مسواك زدن7 استفاده

قرار دادن مقدار كافي خمير دندان روي مسواك8

و جوندهمسواك زدن كليه سطوح خارجي، داخل9 ي

از مسواك كردن10 تميز كردن روي سطح زبان با مسواك بعد

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

از فلفل، سير، زنجبيل، دارچين، سركه، سس گوجه، پودر پياز، پودر29 استفاده

سبزيجات خشك معطر

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
چ

سه
جل

يه
غذ

مت
ار

ه

و30 و غذاهاي آماده، آجيل شور از مصرف، غذا هاي كنسروي، سوپها خودداري

و بيسكويت(تنقالت )چيپس

و دماي مناسب محيط غذا خوردن31 بهداشت مناسب، نور كافي

نشستن بهترين وضعيت غذا خوردن32

خطرناك بودن غذا خوردن به صورت خوابيده33

)ديگران(ت بخش بودن غذا خوردن با دوستانلذ34

اختصاص وقت كافي براي غذا خوردن35

و مورد عالقه36 انتخاب غذاهاي دوست داشتني

در روز5تعداد وعده هاي غذايي روزانه37 وعده با حجم كم غذا

و تعويض مرتب آب آن جهت12خيساندن حبوبات38 از مصرف دفع موادساعت قبل

نفاخ

در صورت كم وزني در ميان وعده ها39 و خرما مصرف تخم مرغ آب پز سفت، ماهي

در صورت كم وزني اضافه كردن خامه، پنير رنده شده، روغن مايع، كره به غذا40

و كره به پوره سيب41 و عسل به صبحانه در صورت كم وزني اضافه كردن مربا

زميني

جمع بندي
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دندان ها

ماساژ دادن لثه ها با انگشت پس از مسواك زدن11

در ظرف12 و نگهداري آن از مسواك زدن شستشوي مسواك بعد

در باز

از يك مسواك معموال براي13 ماه4تا3استفاده

ك14 ، كاشتهنخ و مسواك زدن دندان هاي روكش شده شيدن

و توجه بيشتر و مصنوعي با دقت شده

از مسواك زدن15 از نخ دندان قبل استفاده كردن

عدم استفاده از خالل دندان16

در روز17 از نخ دندان دو بار و صبح(استفاده )شب

در دهان18 و مراجعه به دندانپيگيري نمودن وجود هر زخم

پزشك

جمع بندي

و مراقبت از دندان هاي مصنوعي1 مسواك زدن

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر
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ان
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ان
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ت
ش

هدا
مب

دو
سه

جل

و مايع ظرف2 شستن دندان هاي مصنوعي با مسواك نرم

در روز شويي حداقل يكبار

نمك تميزقرار دادن دندانهاي مصنوعي در يك ظرف آب يا آب3

در هنگام شب

و تحريك4 مراجعه به دندان پزشك در صورت وجود تورم، درد

بافتهاي دهان

ماه يكبار به دندان پزشك حتي در6-12مراجعه حداقل هر5

صورت عدم مشكل

و خمير دندان6 و سطح روي زبان با مسواك نرم شستن لثه ها

در صورت بي دنداني

عه به دندان پزشك در صورت قطع ناگهاني درد شديدمراج7

دنداني با وجود پوسيدگي

ن8 از كشيدن سيگار براي ايجاد خشكي دها اجتناب

افزايش فعاليت غدد بزاقي با جويدن آدامس بدون قند9

و مسواك حداقل10 از نخ دندان در روز2استفاده بار

اهده، تورم يا توده غير طبيعي درمراجعه به پزشك با مش11

ناحيه لب يا دهان

جمع بندي
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مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

و حداقل يك ليوان سبزيجات براي2مصرف روزانه1 عدد ميوه

از يبوست پيشگيري

ت
س

بو
سي

در
رح

ط
ف

هد
ي
ها

ار
فت
ر

از سبزيهاي خرد شده يا ميوه هاي پخ2 و يا رندهاستفاده ته

در صورت وجود مشكالت دنداني شده

مصرف گالبي رسيده، آلو، زرد آلو، توت، انگور، گوجه فرنگي،3

و داراي فيبر جهت رفع يبوست ... كاهو

و نان كامل گندم عامل كاهش يبوست4 مصرف نان جو

مصرف روغن زيتون صبح ناشتا يا روغن كرچك گاهي اوقات5

ك اهش يبوست عامل

از بيدار شدن از6 مصرف يك ليوان آب گرم صبح ها بعد

و كاهش يبوست خواب عامل تحريك روده ها

از خواب7 نوشيدن يك ليوان شير گرم كم چرب چند ساعت قبل

براي تحريك روده

و يا ساير حركات ورزشي8 انجام نيم ساعت پياده روي روزانه

براي رفع يبوست

در ساعت معين9 از صرف صبحانه(اجابت مزاج روزانه )پس

براي رفع يبوست

سانتي متر در صورت15قرار دادن زير پايي با ارتفاع حدود10

از توالت فرنگي براي كمك به دفع مدفوع استفاده

در عادات اجابت11 هر نوع تغيير در صورت ايجاد پيگيري جدي

و بافت مدف وع مزاج

جمع بندي

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

در شروع ادرار، كاهش1 در صورت تأخير مراجعه به پزشك

، قطره قطره آمدن آخر ادرار و پرش ادرار قطر

س
در

رح
ط

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

ي
ار
در

تا
كال

ش
م
سه

جل

و مصرف گوجه فرنگي، كلم بروكلي،2 حفظ وزن مناسب

و هندوانه و سير مؤثر ...و گريپ فروت، سويا، چاي سبز

براي پيشگيري از سرطان پروستات

از ساعت3 شب8خودداري از نوشيدن مايعات پس
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و مثانه براي كنترل بي اختياري ادرار4 تقويت عضالت كف لگن

هر دو ساعت يك بار براي كنترل بي اختياري5 ادرار كردن

ادرار

و آزاد براي كنترل بي اختياري ادرارپوشي6 دن لباس راحت

خودداري از مصرف ادويه ها، فراورده هاي نمك سود،7

و نوشابه هاي الكلي سيرابي

جمع بندي

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

در زمان نياز1 در خواست كمك

س
تر

س
ها

س
جل

س
در

رح
ط

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

و صحبت بادر مي2 و نگرانيها با ديگران ان گذاشتن احساسات

آنها

و مسايل مربوط به آن3 پذيرش پيري

و محيط زندگي4 از خود، اطرافيان انتظارات واقع بينانه

استفاده از وسايل كمكي مثل عصا، دندان مصنوعي، سمعك،5

و .... عينك

ب6 و رقراري ارتباط صميمانه ترحفظ ارتباط خود با خانواده

با نوه ها

و دعا با توجه به تاثير بسيار مهم آنها در7 خواندن نماز

و روحي آرامش قلبي

و مساجد8 )امور فرهنگي(شركت در مجالس مذهبي

و اعتقاد به پايان9 تر ديگران بياد آوردن زندگيهاي سخت

پذيري سختي ها

كاري در خانه مانند آشپزي، خياطي، گلكاري،مشغول بودن به10

و ... سبزيكاري

پرداخت به كارهاي مورد عالقه كه از انجام آنها لذت مي بريد11

گوش دادن به موسيقي12

و آموزنده تلويزيوني13 تماشاي برنامه هاي سرگرم كننده

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

وصحبت14 كردن حضوري يا تلفني با يك نفر دوست يا فاميل

حتي بازديد او

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

سه
جل

س
در

رح
ط

در كارهاي گروهي15 و شركت حفظ ارتباط خود با همساالن

و زيارتي كوتاه مدت با دوستان16 انجام مسافرتهاي تفريحي
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ب17 و محيط و تماشاي مغازه ها و قدم زدنخروج از خانه يرون

در پارك

از سالمندان مانند فرهنگسرا ها، كلوپ18 ارتباط با مراكز حمايت

و ...هاي ورزشي

و حفظ19 در كارهاي داوطلبانه به منظور كمك به ديگران شركت

احساس خوب مفيد بودن

و موفق20 از سالمندان با تجربه كمك گرفتن

وسرگرم نمودن خود21 ...با خواندن كتاب، مجله، روزنامه

و مفيد براي سالمتي شما به22 انجام ورزشهاي مورد عالقه

طور منظم

و اميدواري به23 و حفظ روحيه خود با خوشبختي شاد بودن

آينده

از بيماريها24 و تشديد بسياري استرس زمينه ساز بروز

و25 و كافي استراحتي كوتاه در محيطي آرامداشتن خواب خوب

عامل كاهش استرس

جمع بندي

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

از آن استفاده مي كنيد مثل عينك1 قرار دادن چيزهايي كه هميشه

در يك جاي مشخص

ظه
حاف

سه
جل

س
در

رح
ط

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

و تلوزيون بر2 اي ديگرانبازگو كردن خبرهاي مهم راديو

در يادگيري يك مطلب جديد هر روز3 سعي

در جمع خانواده يا دوستان4 نگاه كردن(تعريف خاطرات گذشته

) به آلبومهاي قديمي

و يا حل جدول5 انجام بازي هاي فكري مثل شطرنج

و مشاعره با دوستان6 در دفتر نوشتن خاطرات

ه7 اقصه گويي براي نوه

در يك8 يادداشت مطالبي كه امكان فراموش كردن آنها وجود دارد

تقويم جيبي

در يك دفترچه9 و درخواستهاي ديگران ثبت پيام هاي تلفني

يادداشت كنار تلفن

و به موقع آن با10 و مصرف درست عدم مصرف خودسرانه دارو

تجويز پزشك
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از همراه11 وافراد(كمك گرفتن براي مصرف دارو در...)خانواده

صورت نياز

و12 و افزايش مصرف ميوه و نمك مصرف كمتر مواد قندي، چربي

سبزي هاي تازه

تقويت حافظه كوتاه مدت با خوردن صبحانه سالم13

و شير در14 و گردو، خرما، عسل طبيعي، تخم مرغ خوردن پنير

صبحانه

پزشك متخصص در صورت كاهش روز به روزمراجعه به15

و ...حافظه، فراموشي اسامي افراد

جمع بندي

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

و به طور منظم حداقل1 هر روز 2انجام ورزش بويژه پياده روي

از خواب ساعت قبل

ب
وا
خ

سه
جل

س
در

رح
ط

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

از چرت ها2 و يا به حداقل رساندن آنهااجتناب ي روزانه

از خواب در يك ساعت معين3 و بيدار شدن رفتن به رختخواب

رفتن به بستر هنگامي كه واقعا احساس مي كنيد خوابتان مي4

آيد

در بستر5 از تماشاي تلويزيون يا مطالعه پرهيز

از خواب6 دوش گرفتن با آب گرم قبل

در اتاق يا محلو7 و سرو صدا و حداقل نور جود دماي مناسب

خواب

صرف غذاي سبك براي شام8

از ساعت9 و خود داري از6نوشيدن مايعات كمتر بعد عصر

و نوشابه گازدار مصرف چاي

از خواب10 نوشيدن يك ليوان شير گرم قبل

ب11 راي سالمندان دچارانجام تكنيك هاي آرام سازي خصوصا

اضطراب

در صورت12 و مصرف داروهاي تجويز شده مراجعه به پزشك

تداوم بي خوابي

جمع بندي
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مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

از غذا خوردن2انجام تمرينات بدني حداقل1 ساعت قبل
ول

ها
س
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رح

ط
از

ف
هد

ي
ها

ار
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ر

و كامال اندازه2 از لباس، جوراب، كفش مناسب استفاده

و3 و بسيار سرد عدم انجام تمرين در هواي بسيار گرم

رطوبت زياد

در تمرينات طوالني مدت هر4 دقيقه20نوشيدن يك ليوان آب

يكبار

در هواي آلوده5 عدم انجام تمرينات

ايي خودانجام فعاليت به اندازه توان6

و دسته جمعي7 انجام تمرينات به صورت گروهي

در صورت داشتن درد وتب8 توقف تمرينات مشكل

در صورت مصرف دارو9 انجام ورزش با نظر پزشك

(مشورت با پزشك در صورت وجود بيماريهاي مزمن10

و و ديابت ...) فشارخون

از انجام تمرين11 در صورتاجتناب ات بدني در ارتفاعات

و ريوي بيماري قلبي

در صورت احساس هر12 و توقف تمرينات مراجعه به پزشك

و( گونه نا خوشي و تنگي نفس ...) گيجي

و13 و توقف تمرينات در صورت پيچ خوردگي اندام استراحت

ضرب ديدگي

و باال نگهداشتن عضو14 در صورتاستراحت، كمپرس سرد

گرفتگي عضالني

و15 در صورت درد شديد و محدوديت حركت مراجعه به پزشك

و احتمال شكستگي تورم

و داراي نور كافي جهت16 در محيط امن انجام تمرينات بدني

كاهش خطر سقوط

و ياسالنهاي ورزشي با تهويه17 در منزل انجام تمرينات بدني

مناسب

و به صورت يكنواختكشش18 و پرتابي بدون حركات سريع

از قسمتهاي باالي بدن به قسمتهاي19 انجام حركات كششي

و يا برعكس پايين

جمع بندي
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مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

قالب كردن انگشتان دستها درهم، دراز:كشش دستها به جلو1

و سپس10ج ابتدا كردن دستها تا صاف شدن آرن 20ثانيه

بار2ثانيه به مدت

ف
هد
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س

جل
ي
دن

تب
ينا

مر
ت

سر بدون:كشش دست ها به باال2 بردن دستها به باالي

هر كشش و سپس بردن دسنها به عقب بدن 20خميدگي آرنج

و تعداد دفعات بار2ثانيه

ب3 و هل دادن سينه در مدت زمانكشش دستها به عقب ه جلو

بار2ثانيه 20

و پاها باز، دست چپ تا ارتفاع شانه:كشش سينه4 ايستاده

و بعد به چپ روي ديوار با كمي چرخش كمر را به راست

بار2ثانيه20بچرخانيد به 

از پشت به ديوار،:چرخش باالتنه به پهلو ها5 ايستادن

در ارتفا ع شانه بدون حركت پاها به بازكردن كامل دو دست

و رساندن كف دست به و چرخيدن به چپ آرامي به راست

ديوار 

و گرد:كشش پشت6 و جلوي ساق پا روي زمين كف دستها

كردن پشت

و كمر7 و خم كردن پاها:كشش باسن دراز كشيدن روي پشت

و باسن و كشيدن پا به طرف سينه تا پشت كمر از زانو

و صاف:كشش پشت ران8 نشستن روي زمين، دراز كردن پاها

و نزديك كردن دو دست و صاف كردن سينه به ران كردن پاها

در امتداد پاها به جلو تا نوك پنجه پا 

ايستاده دست به صندلي گرفته، پاي چپ:كشش پشت ساق پا9

جلوتراز پاي راست، وزن روي پاي جلو، بدون خم شدن زانوي

رار است، كشيدن پشت ساق پا

و دراز كردن پاي10 كشش ران، دراز كشيدن به چپ روي زمين

و و پنجه پا و راست گرفتن نوك پا و خم كردن زانو چپ

نزديك كردن به باسن

و شديد11 از ورزش طوالني پرهيز

و وضعيت صحيح بدن هنگام انجام12 توجه به استراحت كافي

ب دني تمرينات

جمع بندي

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف
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و بند دار1 .پوشيدن كفشهاي راحت، اندازه
ف
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ت

وم
س

سه
جل

پوشيدن جوراب ضخيم نخي2

پوشيدن لباسهاي راحت، سبك، متناسب با دما3

در تابستان4 پوشيدن لباس روشن

از تمرين در هواي سرد كمتر از5 و هواي گرم5خودداري درجه

درجه30باالتر از

پياده روي در پاركهاي نزديك منزل در ساعات اوليه روز6

شروع پياده روي با سرعت كم7

راه رفتن بدون توقف8

كشيدن نفسهاي عميق حين راه رفتن9

خ10 بدون(اصي از هر روز براي پياده رويدر نظر گرفتن زمان

و گرسنگي ) خستگي

انجام پياده روي با دوستان11

و سراشيبي برداشتن قدمهاي12 سر بااليي جهت حفظ تعادل در

و متمايل كردن بدن به سمت جلو كوتاه

و مسافت طي شده13 ياد داشت مدت زمان پياده روي

در اواخرآهسته كردن تدريج14 و انجام حركات كششي ي قدمها

پياده روي

در صورت وجود درد قفسه15 و مشورت با پزشك استراحت

در هنگام پياده روي و يا پا درد و تنگي نفس سينه

و نام(به همراه داشتن برگه اي با ثبت مشخصات16 نام

، نام بيماري در جيب) خانوادگي، شماره تلفن

و پله برقيا17 بر آسانسور و ترجيح آن از پله ستفاده

و ترجيح آن به استفاده كردن از خودرو18 پياده روي

از راه دور19 از وسايل كنترل عدم استفاده

چمن زني(جايگزين كردن وسايل دستي به جاي وسايل برقي20

و  ...)و مخلوط كن

جمع بندي

مخالفموافقتارهاي هدفليست رفرديف

در هنگام ايستادن هر1 ثانيه يكبار30تا15عوض كردن پاها

و( ....)در هنگام آشپزي

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر -

رم
چها

سه
جل

ن
ت
نا

ت

راه رفتن به صورت ضربدري به جاي قدم زدن معمولي در2

متري2-5/2يك اتاق
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ن كمر، با كشيدن بازوها بهحمل چيزهاي كوچك بدون خم كرد3

جلو

و تكيه به يك جا4 ايستادن روي يك پا با بستن چشمان

و اتوبوس) ديواره( در هنگام سفر با قطار

و ظرفيت5 در صورت نداشتن توان عدم انجام تمرين

در هنگام بلند كردن وزنه6 عدم حبس نفس

وزنهتمرين تقويت عضالت با بلند كردن7

در انتها با300-500شروع تمرين با وزنه8 و 2گرمي

كيلوگرم

از بطري ها دوغ يا نوشابه9 گرمي300استفاده

از روي صندلي10 از دستها جهت بلند شدن استفاده

سر خوردن فشار آوردن به كف اتاق با11 از جهت جلوگيري

پنجه هنگام نشستن

ار دادن ساق پاها در حالت خوابيده يا دراز كشيدهفش12

و قسمت باالي13 فشار آوردن روي دسته هاي صندلي با ساعد

بازو

در حالت نشسته14 و باال كشيدن پاها قالب كردن پاها به هم

و مبل روي صندلي

و15 از صندلي سر نخوردن به هنگام بلند شدن مراقبت جهت

كاناپه

و يا16 و اتوبوس در ماشين سفت كردن شكم هنگام سوار بودن

پشت ميز

بر پشتي صندلي هنگام نشستن17 سر به عقب فشار دادن

)انقباض مقعد(انجام ورزشهاي كف لگن18

و با آهستگي2بلند كردن اجسام سنگين به كمك19 دست

جمع بندي

مخالفموافقرهاي هدفليست رفتارديف

و تشك سفت با ارتفاع1 از بالش كوتاه و يا5استفاده سانت

تخت چوبي

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-

مر
ك
از

ت
قب
را
م

از دو يا چند پتو به جاي تشك2 استفاده

خوابيدن در حالت طاقباز يا به پهلو3
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و خوابيدن به پهلو با جمع شدن پا4 ينخوابيدن روي شكم

بااليي روي شكم

چرخيدن به پهلو براي بلند شدن از رختخواب با سفت كردن5

و كمك دستها عضالت شكم

و بلند شدن هر6 و20نشستن به مدت طوالني 1دقيقه يكبار

دقيقه راه رفتن

و منقبض كردن عضالت شكم حبس7 صاف نشستن، تكيه كردن

ه و نگاه كردن به جلو نكردن نفس، عقب بردن شانه ا

و فرو رفتگي8 و پهنا از صندلي دسته دار با پشتي استفاده

مناسب براي نشستن

از صندلي بدون چرخ با شيب كم به عقب9 استفاده

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

از ايستادن به مدت طوالني10 خودداري

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
كم

از
ت
قب
را
م

ر

از يك چهار پايه با بلندي11 در صورت اجبار به ايستادن استفاده

هر 20 و عوض كردن پاها دقيقه10سانتي متر زير يك پا

هر چند لحظه يكبار پاها به نوبت در صورت12 جابجا كردن

، نداشتن چهار پايه براي ايستادن

و استفاده از صندلي كوتاه براي13 و درتكيه به ديوار پوشيدن

آوردن لباس

و لبه پله براي پوشيدن14 از پاشنه كش با دسته بلند استفاده

كفش

و عقب كشيدن شانه جهت15 و صاف كردن انقباض عضالت شكم

صاف راه رفتن

باز كردن پاها براي خم شدن، شكم سفت، كمر صاف، عقب بردن16

و و زانو و خم كردن مفصل ران سپس خم شدن شانه

و با خم كردن17 براي بلند كردن اجسام ازروي زمين كمر را صاف

از روي زمين و مفصل ران برداشتن جسم زانو

در حالتي كه ثابت ايستاده ايد18 از جابجا كردن اشياء خودداري

و عضالت شكم19 .براي حمل اشياء سفت كردن كمر

در حجم كمترجابجا كردن اجس20 در دفعات بيشتر ولي ام

و سريع21 از انجام حركات ناگهاني خود داري

و درست22 و درد كمر با درست نشستن جلوگيري از خستگي

ايستادن

و لبنيات براي استحكام استخوان23 مصرف شير
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از كمر درد24 و منظم براي پيشگيري ورزش بطور صحيح

و داشتن فعاليت بدني منظمقرا25 در مقابل نور خورشيد ر گرفتن

جهت جلوگيري از پوكي استخوان

از كفش پاشنه26 cmاستفاده براي راه رفتن3

از راه رفتن بروي سطوح شيب دار27 .خودداري

از كمر درد28 و تنظيم وزن بدن براي جلوگيري كنترل

جمع بندي

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

داشتن وزن مناسب1

رح
ط

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
نو

زا
از

ت
قب
را
م
ث

بح
م

بلند نكردن اجسام سنگين2

در وضعيت مناسب3 نشستن

بر روي صندلي به جاي نشستن روي زمين4 نشستن

پرهيز از باال يا پايين رفتن پله5

از توا6 از صندلي(لت فرنگي به جاي توالت معمولياستفاده يا

) مخصوص بر روي توالت

تقويت عضالت ران با ورزش7

و زانو8 از كمر انجام كارهاي صحيح براي مراقبت

از پله9 و پايين رفتن مكرر از باال خودداري

جمع بندي

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

هر روز بخصوص الي انگشتان پا با آب ولرمشستشوي1 پاها

رح
ط

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
ت
قب
را
م
ث

بح
م

ها
پا

از

كوتاه كردن ناخنها به شكل صاف2

چرب كردن پاها بعد از شستشوي پاها با وازلين3

از بر4 و تا باال تر پوشيدن جوراب نخي كه كش آن سفت نباشد

آمدگي مچ برسد

و افتادنپوش5 از سرخوردن يدن كفش مناسب براي جلوگيري

و بلندي بيش از6 سانتي متر3پوشيدن كفش با پاشنه پهن

و پوشيدن كفش چرمي يا گيوه نخي7 ليز نبودن كف كفش
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در منزل با اندازه كامال مناسب8 پوشيدن دمپايي

سر خوردن9 نپوشيدن دمپايي ابري بخاطر خطر

و كاهش ورم10 ماساژ دادن پاها براي كمك به افزايش جريان خون

جمع بندي

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

در داخل1 ورزش كردن به طور منظم براي قرار گرفتن كلسيم

استخوان

رح
ط

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
ان

خو
ست

يا
وك

زپ
يا

ير
شگ

پي
ث

بح
م

كلسيم به خصوص لبنياتمصرف مواد غذايي حاوي2

پاستوريزه كم چرب

و قهوه با شير بخاطر عدم3 عدم مصرف پودر نسكافه، كاكائو

جذب كلسيم

عدم مصرف شربت هاي كاهش دهنده اسيد معده بخاطر عدم4

.جذب كلسيم غذا

مصرف خيلي كم نوشابه هاي گازدار5

و عدم مصرف6 الكل بخاطر خطر پوكيعدم استعمال دخانيات

استخوان

از پوكي استخوان با مصرف ويتامين7 Dپيشگيري با افزايش

جذب كلسيم 

دقيقه15-30قرار گرفتن مقابل نور خورشيد به مدت8

مصرف شير، لبنيات، انواع كلم، برگهاي تربچه، جعفري، بادام،9

تند فندق، كنجد، پرتقال كه منبع خوب كلسيم هس

جمع بندي
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مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

نور كافي براي راه پله ها1
ف

هد
ي
ها

ار
فت
ر

-
ث

واد
ح

ث
بح

م

و ابتداي راه پله2 كليد برق انتها

و يا رنگ3 مشخص كردن لبه پله ها با چسباندن نوار رنگي

كردن

در كنار پله ها4 وجود نرده

ثابت شدن موكت يا فرش پله ها با گيره مخصوص5

عدم لغزندگي كف آشپزخانه6

خودداري از استفاده واكسهاي براق كننده براي كف آشپزخانه7

و پاك باشد8 و روغني نباشد(كف آشپزخانه خشك )خيس

در قفسه هاي پايين كابينت9 قرار گرفتن اشياء مورد استفاده

براي دسترسي آسان

و به جاي صندلي استفاده نشود10 چهار پايه بايد محكم

روشنايي كافي حمام11

از دمپايي ابري براي حمام12 عدم استفاده

از ليز13 از پا دري پالستيكي مخصوص براي جلوگيري استفاده

خوردن كف حمام

در حمام بر14 از صندلي اي حمام كردناستفاده

در حمام به عنوان دستگيره15 نصب ميله

در ظرف مشخص به جهت16 و مواد شوينده نگهداري صابون

از ليز خوردن جلوگيري

در نزديكترين محل به درب ورودي17 نصب كليد برق اتاق

و يا نشستن18 تلفن در نزديك محل خواب

ط20 وري باشد كه پاي شما به زمين برسدلبه تخت تا زمين

و فرش به طور يكنواخت به كف اتاق بچسبد21 لبه موكت ها

و گير22 بر روي فرش بخاطر خطر جمع شدن و رو فرشي پتو

كردن استفاده نشود

سر راه نباشد23 وسايل خانه

در مسير عب24 از كنار ديوار رد شده تا وسيم وسايل برقي ور

مرور نباشد

و نردبان25 از ايستادن روي چهار پايه خودداري

از پوشيدن لباسهاي بلند بخاطر مشكل راه رفتن26 خود داري

از عينك در صورت مشكل ديد27 استفاده
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از حمل چند وسيله كه با هم جلوي ديدتان را مي گيرد28 اجتناب

از صندلي29 هايي كه بلندي مناسب دارنداستفاده

در مواردي كه نياز30 از آن استفاده نمائيدبهفقط .عصا داريد

از اطرافيان كمك31 هنگاميكه براي شما حادثه اي اتفاق افتاده

. بخواهيد وبه پزشك مراجعه كنيد

و تنها نباشيد32 هنگام غذا خوردن آرام باشيد

و ظروف دا33 وبخاري و رفت ، نشستن در نزديكي محل خواب غ

.آمد نباشد

و نشستنقرار ندادن اشياء تيز34 و آمد در سر مسير هاي رفت

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

و35 در ظرفهايي با بر چسب مخصوص باشد و از هم جدا داروها

در مكان خاص قرار گيرد

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
ث
واد

ح
ث
بح

م

و36 از اجاق گاز و احتياط در حين استفاده رعايت اصول ايمني

و شومينه الزم است بخاري

چاقو(در صورت وجود لرزش دست كاركردن با اجسام نيز37

، سوزن به حداقل برسد) ،قيچي

بر نگرداندن سر به عقب بخاطر سرگيجه39

از بلند شدن ناگهاني40 اجتناب

از مصرف خودسرانه داروهاي خواب آورا41 جتناب

از مصرف داروومصرف دارو فقط با تجويز پزشك42 خود داري

به توصيه ديگران

و43 در صورت ضعيف شدن ديد مصرف دارو با كمك فرد ديگر

فراموشي

هاي تعادلي جهت حفظ تعادلانجام ورزش44

و45 از هاي تاريكرود به محلروشن كردن چراغ قبل

و ثابت جهت مطالعهاستفاده از المپ46 پر نور هاي

برخورد بامتفاوت بودن رنگ درب با ديوار جهت پيشگيري از47

درب

در صورت مشكل چشمي48 مراجعه به پزشك

مراجعه به پزشك سالي يكبار49

وپرخودداري از رفتن به محل هاي50 صداسر

در صورت كاهش شنوايي51 مراجعه به پزشك

جمع بندي
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مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

مراجعه به پزشك در صورت بروز هر گونه ناراحتي1
ف

هد
ي
ها

ار
فت
ر

-
ي
شم

چ
ي
يها

ار
يم

ثب
بح

م

از چشمها2 از عينك آفتابي براي محافظت استفاده

در صورت3 در هواي سردآبريزش چشمعينك زدن

و غبارشستشوي چشم با4 در صورت ورود گرد چاي تازه دم

در صورت وجود جسم خارجي در5 از دستكاري چشم خودداري

چشم

و سبزي حاوي ويتامين6 A مصرف ميوه ، نارنگي، فرنگيگوجه(

و براي چشم ....) اسفناج، انبه، كدو حلوايي

از باز كردن در قطره چشميشستن7 دستها قبل

پماد روي زميندرب قطره ياعدم تماس لبه8

از قطره9 يا پماد ديگرانعدم استفاده

ي چشمي10 و پماد ها از نگهداري طوالني مدت قطره ها خود داري

جمع بندي

مخالفموافقليست رفتارهاي هدفرديف

در گوشخودداري از1 فرو بردن اجسام

ف
هد

ي
ها

ار
فت
ر

-
ي
يها

ار
يم

ثب
بح

م ش
گو

در گوش2 از فرو بردن مواد شوينده .خودداري

عدم استفاده از گوش پاك كن3

از دستمال نخي براي خشك كردن گوش4 استفاده

از پنبه آغشته به وازلين در صورت سوراخ بودن پرده گوش5 استفاده

و صداي زياد6 از رفتن به محل هايي با سر خودداري

مراجعه به پزشك در صورت كاهش شنوايي7

از مصرف خود سرانه دارو8 خود داري

جمع بندي
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در دوره سالمندي: جلسه اول و نياز هاي غذايي روزانه بدن و نشاسته،(اهميت تغذيه انرژي، قند

)پروتئين، چربي

تعداد افراديغلطصحيحسؤالرديف

كه درست

پاسخ داده 

 اند

تعداد افرادي

كه غلط

پاسخ داده 

 اند

و غذا هاي چرب،1 مصرف زياد روغن نباتي

كم مي كند .فشارخون را

و سبزي هاي تازه2 استفاده روزانه از ميوه

.براي سالمتي مفيد است

و سالمتي3 خوردن مرتب صبحانه باعث نشاط

.مي شود

و4 داشتن وزن مناسب در پيشگيري از بيماري

.افزايش سالمتي موثر است

مصرف زياد غذا هاي پر نمك باعث باال رفتن5

.فشارخون مي شود

و ماهي سكته قلبي را كم6 مصرف گوشت مرغ

.مي كند

مصرف ماهي در هفته مشكالت فراموشي را7

ك .نددر سالمند زياد مي

.مصرف غذا هاي پر نمك سكته را كم مي كند8

كم مي9 مصرف كمتر چربي، سرطان روده را

.كند

استفاده از روغنهاي مايع مثل روغن زيتون به10

.جاي روغن نباتي براي سالمتي مفيد است

سرخ كردن غذا ها با روغن مايع بهتر از روغن11

.جامد است

عدد تخم مرغ در هفته چربي خون3فمصر12

.را باال مي برد

گندم به جاي گوشت مي تواند مواد غذايي13

.مناسب را به بدن برساند

و انرژي بدن را باال14 مصرف برنج يا نان نيرو

.مي برد
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در دوره سالمندي: جلسه اول و نياز هاي غذايي روزانه بدن و نشاسته، انر(اهميت تغذيه ژي، قند

)پروتئين، چربي

تعداد افراديغلطصحيحسؤالرديف

كه درست

پاسخ داده اند

تعداد افرادي

كه غلط

پاسخ داده 

 اند

و غذا هاي چرب،1 مصرف زياد روغن نباتي

كم مي كند .فشارخون را

و سبزي هاي تازه2 استفاده روزانه از ميوه

.براي سالمتي مفيد است

و سالمتي3 خوردن مرتب صبحانه باعث نشاط

.مي شود

و4 داشتن وزن مناسب در پيشگيري از بيماري

.افزايش سالمتي موثر است

مصرف زياد غذا هاي پر نمك باعث باال رفتن5

.فشارخون مي شود

و ماهي سكته قلبي را كم6 مصرف گوشت مرغ

.مي كند

مشكالت فراموشي رامصرف ماهي در هفته7

.در سالمند زياد مي كند

.مصرف غذا هاي پر نمك سكته را كم مي كند8

كم مي9 مصرف كمتر چربي، سرطان روده را

.كند

استفاده از روغنهاي مايع مثل روغن زيتون به10

.جاي روغن نباتي براي سالمتي مفيد است

يع بهتر از روغنسرخ كردن غذا ها با روغن ما11

.جامد است

عدد تخم مرغ در هفته چربي خون3مصرف12

.را باال مي برد

گندم به جاي گوشت مي تواند مواد غذايي13

.مناسب را به بدن برساند
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و انرژي بدن را باال14 مصرف برنج يا نان نيرو

.مي برد

و گروه) ويتامين، مواد معدني(نياز هاي غذايي روزانه بدن: جلسه دوم در دوره سالمندي

 غذايي لبنيات

تعداد افراديغلطصحيحسؤالرديف

كه درست

 پاسخ داده اند

تعداد افرادي

كه غلط پاسخ

 داده اند

و1 و مايعات زياد در تابستان مصرف آب

.زمان ورزش براي سالمتي مفيد است

و بالفاصله2 خوردن چاي يك ساعت قبل

.بعد از غذا براي سالمتي مفيد است

و حبوبات سرشار از ويتامين3 جوانه گندم

ث هستند و .ب

و ضعف مي4 كم خوني كمبود آهن باعث

.شود

و سبزيجات ويتامين5 »د«مصرف ميوه

.الزم را به بدن مي رساند

ليوان شير يا2مصرف روزانه حداقل6

ان جلوگيري مي ماست از پوكي استخو

.كند

و مايعات6-8مصرف روزانه7 ليوان آب

.براي سالمتي مفيد است

و ماست از گروه لبنيات براي8 فقط شير

. سالمتي مفيد هستند

يك ليوان دوغ به اندازه يك ليوان شير9

.باعث محكم شدن استخوان ها مي شود

شدنماست پر چرب بيشتر باعث محكم10

.استخوان ها مي شود
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 تغذيه

و گروه) ويتامين، مواد معدني(نياز هاي غذايي روزانه بدن: جلسه دوم در دوره سالمندي

 غذايي لبنيات

تعداد افراديغلطصحيحسؤالرديف

كه درست

پاسخ داده 

 اند

تعداد افرادي

كه غلط

پاسخ داده 

 اند

و مايعات زياد در تابستان1 و زمانمصرف آب

.ورزش براي سالمتي مفيد است

و بالفاصله بعد از2 خوردن چاي يك ساعت قبل

.غذا براي سالمتي مفيد است

و3 ب و حبوبات سرشار از ويتامين جوانه گندم

.ث هستند

و ضعف مي شود4 كم خوني .كمبود آهن باعث

و سبزيجات ويتامين5 الزم را»د«مصرف ميوه

.ه بدن مي رساندب

ليوان شير يا ماست2مصرف روزانه حداقل6

.از پوكي استخوان جلوگيري مي كند

و مايعات براي6-8مصرف روزانه7 ليوان آب

.سالمتي مفيد است

و ماست از گروه لبنيات براي8 فقط شير

. سالمتي مفيد هستند

شير باعثيك ليوان دوغ به اندازه يك ليوان9

.محكم شدن استخوان ها مي شود

ماست پر چرب بيشتر باعث محكم شدن10

.استخوان ها مي شود
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و غالت، ميوه(گروه هاي اصلي مواد غذايي: جلسه سوم و تخم مرغ، نان گوشت، حبوبات

و متفرقه  )و سبزيجات
ردي

ف
تعداد افرادي كهغلطصحيحسؤال

ا نددرست پاسخ داده

تعداد افرادي كه غلط

 پاسخ داده اند

و لوبيا براي سالمتي1 مصرف حبوبات مثل عدس، ماش

.مفيد است

يك ليوان حبوبات پخته شده به اندازه يك تخم مرغ2

.باعث قوي شدن عضالت مي شود

ارزش غذايي نصف ليوان كنجد يا پسته به اندازه نصف3

. سينه مرغ است

عدس به تنهايي به اندازه مصرف عدس بهمصرف4

و نخود براي سالمتي مفيد است .همراه لوبيا

.حبوبات را مي توان بجاي گوشت مصرف كرد5

مصرف ميوه هاي شيرين كمتر از مصرف مواد غذايي6

و مربا، قند خون را باال مي برد .شيرين مثل قند

و سبزي از يب7 وست جلوگيري ميمصرف روزانه ميوه

.كند

مصرف عدس به صورت عدس پلو بيشتر از مصرف8

. عدسي براي سالمتي مفيد است

مصرف يك نوع سبزي بيشتر از چند نوع سبزي در9

.روز براي سالمتي مفيد است

مي توان به جاي يك عدد سيب درختي متوسط از10

.نصف ليوان سبزي پخته استفاده كرد

و سبزيجات11 نوبت در روز براي4مصرف ميوه

.سالمتي مفيد است

و حبوبات فشارخون را باال12 خوردن غالت سبوس دار

.مي برد

سالمنداني كه مشكالت دنداني دارند نيازي به مصرف13

و سبزي ندارند .ميوه

و آب ميوه مي تواند كمبود آب بدن14 چاي كم رنگ، شير

ج بران كندرا
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و غالت، ميوه(گروه هاي اصلي مواد غذايي: جلسه سوم و تخم مرغ، نان گوشت، حبوبات

و متفرقه  )و سبزيجات

تعداد افرادي كهغلطصحيحسؤالرديف

درست پاسخ

 داده اند

تعداد افرادي

كه غلط پاسخ

 داده اند

و لوبيا براي1 مصرف حبوبات مثل عدس، ماش

.د استسالمتي مفي

يك تخم2 يك ليوان حبوبات پخته شده به اندازه

.مرغ باعث قوي شدن عضالت مي شود

ارزش غذايي نصف ليوان كنجد يا پسته به اندازه3

. نصف سينه مرغ است

مصرف عدس به تنهايي به اندازه مصرف عدس4

و نخود براي سالمتي مفيد است .به همراه لوبيا

.بات را مي توان بجاي گوشت مصرف كردحبو5

مصرف ميوه هاي شيرين كمتر از مصرف مواد6

و مربا، قند خون را باال غذايي شيرين مثل قند

.مي برد

و سبزي از يبوست7 مصرف روزانه ميوه

.جلوگيري مي كند

مصرف عدس به صورت عدس پلو بيشتر از8

. استمصرف عدسي براي سالمتي مفيد

مصرف يك نوع سبزي بيشتر از چند نوع سبزي9

.در روز براي سالمتي مفيد است

يك عدد سيب درختي متوسط10 مي توان به جاي

.از نصف ليوان سبزي پخته استفاده كرد

و سبزيجات11 نوبت در روز براي4مصرف ميوه

.سالمتي مفيد است

و حبوبات فشارخونخوردن غالت سبوس دار12

.را باال مي برد

سالمنداني كه مشكالت دنداني دارند نيازي به13

و سبزي ندارند .مصرف ميوه

و آب ميوه مي تواند كمبود14 كم رنگ، شير چاي

آب بدن را جبران كند


