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1010 فرمــان حافظــه فرمــان حافظــه
اين صفحه به تقاضاى مخاطبان بزرگوارش با حروف درشت تر چاپ مى شود

هر يك از ما ممكن است چيزهايى را هرازگاهى فراموش كنيم و به خاطر نياوريم. اگرچه همه سالمندان دچار ضعف حافظه نمى شوند، اما به طور كلى با افزايش سن، احتمال 
فراموشكارى بيشتر مى شود. البته حافظه افرادى كه فعاليت فكرى داشته باشند، تغيير چندانى نمى كند. اين فراموشكارى هم بيشتر مربوط به حوادث اخير است. ما موارد مربوط به 
گذشته دور را خوب به ياد مى آوريم اما يادمان نمى آيد كه مثال يك ساعت پيش كه به خانه برگشتيم، كليد را كجا گذاشتيم. حاال چطور مى توانيم مشكالت ناشى از فراموشكارى 

را كاهش دهيم؟ «سالمندان» اين هفته سعى مى كند به همين پرسش پاسخ بدهد. 

 الهه رضاييان

شماره پانصد وپنجاه وشش  شنبه بيست وشش دى نودوچهار سالمندان 1616

• 3) هر روز به اخبار راديو 
يا تلويزيون (اخبارى كه 
دلخواه شماست و برايتان 
دلهره آور نيست)، گوش 
بدهيد و آن را براى ديگران 

بازگو كنيد.

• 1) از سوال كردن و گفتن اينكه «موضوعى 
خجالت  و  نترسيد  كرده ايد»  فراموش  را 
نكشيد. اين تقصير شما نيست كه نمى توانيد 
مانند گذشته همه چيز را به خاطر بسپاريد. 
به جاى ناراحتى از اين وضع، پيشنهادهاى 
«سالمت» را به كار ببنديد و تغييرات مثبت 

آن را در تقويت حافظه تان ببينيد.

• 5) در جمع دوستان 
گذشته  خاطرات  از 
تعريف كنيد. از آلبوم 
قديمى  عكس هاى 
نام  يادآورى  براى 
افراد و خاطرات آنها 
حتى  بگيريد.  كمك 
است  خوب  خيلى 
را  خود  خاطرات  كه 

بنويسيد.

• 6) براى نوه هايتان قصه 
بگوييد يا با آنها شطرنج 

 بازى كنيد.

آن  از  هميشه  كه  را  وسايلى   (2  •
استفاده مى كنيد (مثل عينك و كليد)، 
به  بگذاريد؛  مشخص  جاى  يك  در 
بزرگ  كاسه  يك  داخل  مثال،  عنوان 

در اتاق نشيمن.

• 4) سعى كنيد هر روز يك 
مطلب جديد ياد بگيريد و كتاب 

يا روزنامه بخوانيد. 

• 7) اول هر سال يك تقويم جيبى 
براى خود بخريد و تاريخ هاى 
بچه ها،  نوه ها،  تولد  مثل  مهم 
سالگردها، روزى كه نوبت دكتر 
داريد، مهلت پرداخت قبض و... 

را در آن بنويسيد.

• 8) يك دفترچه يادداشت يا وايت بورد كوچك كنار 
تلفن تان بگذاريد و همان زمان كه پيغامى به شما دادند 
كنيد.  يادداشت  بالفاصله  خواستند،  شما  از  كارى  و 
سالمندانى كه سواد نوشتن ندارند، بهتر است مطالب شان 

را با تلفن همراه ضبط كنند تا فراموش شان نشود.

• 9) هرگز وعده صبحانه را فراموش نكنيد. اگر روزى 
براى  بايد  كه  بدانيد  كرديد،  تنبلى  صبحانه  خوردن  در 
وعده  يك  مصرف  شويد.  آماده  فراموشكارى  روز  يك 
صبحانه كامل شامل كربوهيدرات، پروتئين و كره، حافظه 

كوتاه مدت را تقويت مى كند.

• 10) براى تقويت حافظه تان مصرف قند، نمك و چربى را كم و مصرف 
 A، B، ميوه و سبزى تازه را زياد كنيد. مصرف ميوه عالوه بر تامين ويتامين
E و C در پيشگيرى از اختالل حافظه نيز موثر است و كمبود اين ويتامين ها 

مى تواند باعث ضعف حافظه در سالمندان شود.

بفرماييد ساندويچ مغز!
در ميان خوراكى هاى مختلف، مصرف برخى مواد 
غذايى با آثار مثبت چشمگيرترى براى سالمت مغز 

همراه است؛ از جمله:
B خانواده ويتامين

 هويج، اسفناج و سيب زمينى
 مغزها (فندق، بادام و تخمه آفتابگردان) و حبوبات

 شير، پنير، تخم مرغ، ماهى و گوشت

A خانواده ويتامين
زرده تخم مرغ، ماهى و سبزى هاى سبز (جعفرى و 

اسفناج)
ميوه هاى زرد (موز، انبه، زردآلو و طالبى)، سبزى هاى 
زرد (هويج و كدو حلوايى) و ميوه ها و سبزى هاى 

قرمز (گوجه فرنگى و فلفل دلمه اى قرمز)
C اسيد فوليك و ويتامين ،E مواد غذايى حاوى ويتامين


