در گذشتههاي نه چندان دور افراد مسن بسيار مورد احترام قرار ميگرفتند .جوانها از بزرگان و پيرانشان اطاعت ميکردند ،افراد
مسن احساس ميکردند که براي جوانها مفيد هستند و اين امر به تداوم زندگي سالمت جسمي و رواني و ايجاد آرامش در آنها کمک
ميکرد ولي رشد تکنولوژي ،ظهور شهرهاي بزرگ ،مشکالت معيشتي و …باعث عدم توجه به والدين و ساخت اماکني به نام سراي
سالمندان شده است.
پيامبر اسالم(ص) فرموده اند :وجود پيران سالخورده بين شما باعث افزايش نعمتهاي الهي است.پيران را بزرگ و محترم بداريد،
زيرا احترام به آنان به منزله احترام به مقام الهي است .پيران در خانواده همانند پيامبرانند در ميان پيروانشان.
اصوال سالمندي دوران بياطميناني است .موقعيت عاطفي سالمندان به علت عوامل مختلف ،داراي وضعيت چندان مناسبي نيست.
ضعف و انحطاط قوا در آن اثر گذارده و در نتيجه آنان رضاي خاطر خويش را از دست ميدهند و در شرايط دشواري قرار ميگيرند
.
تغيير وضعيت عاطفي آنان ناشي از عواملي چند است از جمله :

مرگ عزيزان به خصوص فقدان همسر يا اعضاي خانواده و دوستان. کاهش روابط اجتماعي به علت بيحوصلگي فرد و يا عدم حوصله ديگران درداشتن روابط با او. کاهش سالمت جسمي و تحليل قواي جسمي که خود عاملي مهم در احساس ياس و سرخوردگي آنها به حساب ميآيد و شادابي ونشاط را از آنان ميگيرد
 تغيير محيطي شامل کشيده شدن از محيط کار به محيط خانه و از دست دادن پست و مقام و شرايط عادي اشتغال. زود رنجي و عدم درک متقابل از سوي اعضاي خانوادهروشهايي که براي حفظ سالمت روحي براي تمام افراد از جمله سالمندان توصيه ميشود و به کار بردن آنها در جهت کاهش
تنشهاي روحي و رواني و سازگاري بيشتر فرد موثر است  ،عبارتند از:
پرداختن به فرايض ديني

ثابت شده افرادي که اعتقادات مذهبي دارند ،از سالمت روحي -رواني وجسمي بيشتري بهرهمند بوده و نسبت به کساني که باورهاي
مذهبي کمتري دارند يا اصوال اعتقادات مذهبي ندارند ،توانايي بيشتري در مقابله با فشارهاي روحي -رواني از جمله مرگ عزيزان
دارند .اين افراد سريعتر ميتوانند به وضعيت روحي – رواني وجسمي پيش از وقوع اضطراب و تنش برگشته و حتي کمتر دچار
افزايش فشارخون ميشوند .در واقع مراسم مذهبي سازگاري آنها را افزايش ميدهد .اعتقاد به زندگي پس از مرگ به خصوص اعتقاد
به اينکه دنياي ديگر ميتواند بهتر از زندگي کنوني باشد ،در فرد احساس آرامش ايجاد ميکند.
ورزش

ورزش سبب احساس سالمت و نشاط و بهبود سالمت جسمي و روحي فرد مي شود.
خوردن مواد غذايي سالم ومغذي

گفته مي شود از طريق تغذيه صحيح مي توان افسردگي را کاهش داد.
فعاليتهاي اجتماعي

سرگرمي و فعاليت موجب تقويت اعتماد به نفس در سالمندان ميشود .فرد سالمند با جايگزين کردن فعاليتهاي جديد متناسب با سن به
جاي فعاليتهاي گذشته مي تواند خالء بازنشستگي را پر نمايد .پرداختن به کارهايي که سالمدنان به نوعي در ايام جواني با آن سر و
کار داشته و مورد عالقه آنها بوده است ،مانند پرورش گل و گياه ،نويسندگي ،نقاشي ،خطاطي  ،پرداختن به صنايع دستي و کارهاي
هنري ،تدريس و حتي نگهداري از نوهها ميتواند سالمندان را از احساس پوچي و بيهودگي دور کرده ،احساس مفيد بودن را در آنها
زنده کند .بعالوه مشارکت در فعاليتهاي انسان دوستانه ،ارتباط با انجمنها ،حضور در گروهها و داشتن دوستان هم سن تاثير
چشمگيري در حفظ شادابي و سازگاري افراد دارد .دادن تعطيلي به افکار ،رفتن به طبيعت و ديدن نقاط خوش آب و هوا و ديدن
مناظر زيبا به سالمندان کمک ميکند از فکر گذشته خارج شده و فقط به زمان حال بينديشند.
همدردي

بايد فردي را براي درد دل و تبادل افکار يافته و با وي صحبت کنند.
در مورد هر جابهجايي بهتر است که فرد سالمند در جريان تصميمگيريهاي مربوط به خودش قرار گيرد .اگر نقل مکان افراد سالمند
به مرکز نگهداري سالمندان از روي ميل و رضايت وي صورت گرفته باشد ،اثرات سويي در سالمت آنان نداشته ،ولي اگر اين تغيير
مکان با جبر انجام شده باشد ،مطمئنا اثرات منفي به همراه خواهد داشت .

