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پيشرفتم را مديون او هستم
در سال 1354 وارد ارتش نيروى هوايى شدم 
و در سال هاى بعد از انقالب در گردان هاى 
پروازى به خدمت ادامه دادم. در دوران 8 ساله 
دفاع مقدس بيش از 4 سال در مناطق جنگى 
حضور داشتم. در حال حاضر هم با داشتن 60 
سال سن همچنان مشغول فعاليتم و در زندگي 
هميشه به جلو حركت كرده ام و پيشرفتم را 
مديون همسرم هستم. خواستم با گفتن اين جمله 
در «سالمت» كمي از محبت هايش تشكر كنم.

حسين محمدى فر متولد 1334 و اعظم دشتى 
متولد 1342

مهربان و مهمان نواز
هستند،  مهربان  فوق العاده  مردى  پدرم 
عاشق  و  خوش قول  مردم دار،  مهمان نواز، 
پياده روى. هرازگاهى با پسرم، كيان،  پياده روى 
مى كنند تا او هم به پياده روى تشويق شود. 

نصرت اله صفرى متولد 1323

و  بازنشستگى  دوران 
براى  تقريبا  سالمندى 
عموم جامعه اين مفهوم 
را دارد كه فرد بايد شغل 
خود را ترك كند و خانه نشين شود، در 
حالى كه امروزه در كشورهاى غربى، 
چنين طرز تفكرى كامال بى معناست و 
سالمندان زيادى به انتقال تجربه خود 
به جوان ترها مى پردازند. در «سالمندان» 
شريفى،  فرشاد  دكتر  با  هفته  اين 
اپيدميولوژيست و دبير مركز تحقيقات 
سالمندان و عضو هيات علمى دانشگاه 
علوم پزشكى تهران، درباره همين مساله 
گفت وگو كرده ايم كه آيا بهتر است 
سالمندان در دوران بازنشستگى به كار 
بپردازند يا استراحت؟ و چه كارهايى 

براى  آنها مناسب تر است؟

بر   تاثيرى  چه  بازنشستگى   :
كيفيت زندگى سالمندان دارد؟

بازنشستگى  از  افراد  از  بعضى  گرچه 
ولى  مى كنند  استقبال  شدن  بيكار  و 
نقطه مقابل اين تفكر هم وجود دارد. 
بازنشستگى در سن مثال 65-60 سالگى، 
ممكن است به بعضى از آنها احساسات 
ناخوشايندى مانند ازكارافتادگى بدهد و 
تاثير بدى بر روان آنها بگذارد. ضمن 
اينكه كاهش درآمد و افزايش هزينه هاى 
خانوار در دوران سالمندى هم كيفيت 
زندگى سالمندان را كاهش مى دهد. برخى 
مطالعات نشان داده مشاركت سالمندان 
در امور جامعه و داشتن شغل مناسب 
رضايت مندى   و  روحيه  تقويت  باعث 

آنها از زندگى مى شود.
: چه شرايطى را بايد براى كار 

كردن سالمندان در نظر گرفت؟ 
به هر حال دوران سالمندى با كاهش 
بعضى از توانمندى ها همراه است. اين 
عزيزان ممكن است از نظر روانى چندان 
حوصله كارهاى پيچيده فكرى را نداشته 
هم  گاهى  شوند.  خسته  زود  و  باشند 
كار  محل  در  حضور  و  شدن  جابه جا 

به دليل ضعف اندام ها دشوار مى شود و 
فرد نمى تواند سر ساعت و به موقع در 
محل كار حاضر شود. با توجه به اين 
بحث ها متوجه مى شويم كه كار سالمندان 
بايد با توجه به شرايط روانى، جسمى و 
بيمارى هاى زمينه اى آنها انتخاب شود. 
سيستم  توسعه يافته تر  كشورهاى  در 
طورى طرح ريزى مى شود كه سالمند 
بتواند بعد از بازنشستگى به شغل قبلى 
خود ادامه دهد ولى به تدريج ساعات 
كارى اش كمتر  شود تا فشار زيادى 
به سالمند وارد نشود. اين كار نتيجه 
بسيار خوبى داشته و رضايت سالمندان 

را نيز فراهم كرده است.
: پرداختن به مشاغل سخت هم 

به سالمندان توصيه مى شود؟
نه! سالمندانى كه قبال راننده يا خلبان 
بوده، براى ادامه كارشان نياز به دقت، 
تمركز و تصميم هاى ناگهانى و سريع 
دارند و حتما بايد با افزايش سن، در 
صورت تمايل به اشتغال، شغل ديگرى 
انتخاب كنند. البته خلبانى شغلى است كه 
حتما اين موضوع در مورد آن مدنظر قرار 
مى گيرد و خلبان بعد از يك دوره كارى 

كه  سالمندانى  ولى  مى شود  بازنشسته 
راننده هستند، اگر بعد از 65-60 سالگى 
همچنان اصرار دارند به رانندگى ادامه 
دهند، حتما بايد معاينات دوره اى چشم 
و اعصاب و... را انجام دهند. فراموش 
است  ممكن  سالمندان  رانندگى  نكنيم 
باعث صدمه به خودشان و ديگران شود. 
مورد بعدى تحليل قواى جسمانى است. 
اعمالى كه به قواى جسمانى نياز دارند 
نيز بايد كامال محدود شوند. به افرادى 
كه مشاغل پرخطر دارند توصيه مى شود 
در دوران سالمندى اين مشاغل را كنار 
بگذارند و دنبال مشاغل آسان ترى باشند.

: سالمندان مبتال به بيمارى هاى 
زمينه اى، چطور؟

دچار  كه  سالمندى  مثال  دارد!  بستگى 
باال  خون  فشار  از  يا  شده  قلبى  سكته 
و بيمارى ديابت رنج مى برد، حين كار 
نياز به مراقبت بيشترى دارد و حتما بايد 
تحت نظر باشد و بيمارى اش كنترل شود. 
دارد،  كنترل نشده  ديابت  كه  سالمندى 
قند  افت  دچار  كار  حين  است  ممكن 
كاهش  و  آن  افزايش  يا  ناگهانى  خون 
هوشيارى و... شود. ايستادن زياد بيمار 

ديابتى هم موجب فشار روى پا و زخم 
و  است  خطرناكى  بيمارى  كه  مى شود 
اگر به موقع درمان نشود، تبعات سنگينى 
براى بيمار خواهد داشت. سالمندى كه 
بيمارى قلبى دارد، شايد با بلند كردن 
يك جسم نه چندان سنگين هم دچار 
عارضه قلبى شود. به سالمندانى كه در 
مراحل ابتدايى آلزايمر هستند هم نبايد 
كارهاى فكرى و مربوط به حسابدارى 

را سپرد.
: چه راه هايى را براى هموارتر 
كردن انتخاب شغل توصيه مى كنيد؟

مشاغل  و  كار ها  مى توانند  سالمندان 
فكرى را به خوبى انجام دهند؛ مشروط 
بر اينكه دچار بيمارى هايى مانند زوال 
عقل و آلزايمر نباشند. آنها تجربه بسيار 
زيادى دارند كه جوانان مى توانند از 
سالمندانى  حتى  كنند.  استفاده  آنها 
كه ناتوانى هاى جسمانى و مشكل در 
رفت وآمد دارند، با توجه به اينكه در هر 
خانه اى اينترنت وجود دارد، مى توانند 
كارهايى كه نيازى به حضور فيزيكى 
در محل ندارد و ذهنى و فكرى است 

را در خانه انجام دهند.

۱. مردان مى توانند با كارهايى كه به آن عالقه دارند، خود 
را مشغول كنند. بسيارى از افراد زمانى كه شاغل اند، 
در انديشه انجام كارهايى  هستند كه زمان بازنشستگى 
قرار است آن را انجام دهند. پس بهتر است معطل 

نكنيد و به كار مورد عالقه تان بپردازيد.
يا  خانه  باغچه  از  داريد،  عالقه  باغبانى  به  اگر   .۲

گلدان هاى خانگى تان شروع كنيد.

۳. در خريد مايحتاج خانه با همسرتان مشاركت كنيد.
و  روانى  سالمت  حفظ  در  مهمى  نقش  ورزش   .۴
جسمانى شما دارد. در همه شهرها پارك هايى وجود 
دارند كه سالمندان صبح ها براى انجام ورزش به آنجا 
مى روند. ورزش در اين مكان ها فرصت خوبى است 

كه با سالمندان ديگر آشنا شويد.
۵. ساعاتى از هفته را به فرزندان و نوه هايتان اختصاص 

دهيد. اين كار باعث تقويت روابط عاطفى در خانواده 
مى شود.

۶. مهمانى هاى كوچكى با دوستان خود ترتيب دهيد، 
دور هم جمع شويد و از زندگى تان لذت ببريد. 

۷. اگر توان كار كردن داريد، مى توانيد در پى يافتن 
شغلى جديد و پاره وقت براى خود باشيد كه خودتان 

نيز به آن عالقه داريد.
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