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پیشرفت سن ( پیری)

امررروزه بيشررتر افررراد مرردت طرروالنی ترررم زنرردگی مينماينررد  .مدرريط پرراكتر زنرردگی
واكسيناسرريون و تغر م برتررر برره جلرروگيرم از بسرريارم امررراك كمررا مينمايررد و دواهررام
مدرن يکتعداد امراك ديگر را تداوم مينمايد.
ا
مگر زندگی طوالنی تر مشركالتی را نيرز بوجرود آورده اسر  .اوال افرراد مسرت ترر
نسب به افراد جوان بيشرترمري ميشروند .هردنرد بسريارم ازيرت مشركالت صرر از
سبب پيرم نميباشرد مگرر تغييراتيكره پيشررف سرت در وجرود افرراد توليرد ميكنرد ترداوم
مشكالت را بيشتر جدم و مشكل ميسازد.
ثانيا ً يکجا با تغيير جران و دور شدن اعضام جوان خانواده از جوامر شران بررام
کسب معيش بيشتر افراد مست مجبور ميشوند تا خودشان از خرود مواببر کننرد .ويرا
اگر آنرا با اطفال خود يكجا زندگی مينمايند افراد مست مانند يا باراضافی در خرانواده
ويا جامعه ايكه بيش ازيت ارزش و احترامی به افراد مست ندارند احساس خواهند شد.
زنان مست امكان دارد نسب به مردان مست بيشتر بره ايرت مشركالت مواجره گردنرد
زيرا اكثرا ً زنان عمر طوالنی تر داشته و اغلبا ً زمانيكه پيرر ميشروند همسرر ندارنرد .لر ا
ايت فصل تشريح ميدارد كه دگونه زنان مست ميتوانند از صد خود مواببر نمروده
مشرركالت معمررول بررا پيشرررف سررت را تررداوم نمرروده و برررام بربررود حرراالت مشرركل ايكرره
بسيارم زنان مست در زندگی با آن مواجه ميباشند كار كنند.
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 هرکس هم سن قلب خود است.
ضرب المثلي از گواتيماال

پیشرفت سن ( پیری)

قطع دايمی خونريزي
ماهوار (يائسگی)

يكی از عاليم عمرده پيررم عبرارت از قطر شردن عرادت مراهوار اسر  .ممكرت اسر
دفعتا ً ويا بتدريج در بر  0تا  4سال ايت قط خونريزم ماهوار بوقوع برسد .بررام
بسيارم زنان ايت تغيير در بيت سنيت  21و  11سالگی واق ميشود.




هورمون ها

211




عاليم:
خونريزم ماهوار شما تغيير مينمايد .ممكت اس توقر نمروده ويرا بررام مردتی
دفعتا ً خونريزم بيشتر گردد .ويا ممكت اس خرونريزم شرما بررام دنرد مراه توقر
نموده و بعدا ً دوباره شروع گردد.
دريت اوقات ممكت اس دفعتا ً گرمی بيشترم احساس نموده و عرق زيراد تررم
داشته باشيد ( به ايت حال  hot flashingگفته ميشود) .اينرا ميتواننرد شرما را در
شب از خواب بيدار نمايند.
مربل شما مرطوبي كمترم داشته و كودكتر ميشود.
احساسات شما به آسانی تغيير مينمايد.

ايت عاليم بخاطرم واق ميشود كه تخمدان هام يرا زن سراختت تخمره هرا را توقر
ميدهنررد و برردنش مقرردار كمترررم هورمررون اسررتروجت و پروجسررترون ميسررازد .زمانيكرره
وجود به استفادۀ كمتر از استروجت عادت نمود ايت عاليم به آهستگی از بيت ميروند.
مشکالت رحم383 ،
افسردگی121 ،
سرطان پستان381 ،

اينکه يک خانم در زمان خاتمه يرافتت خرونريزم مراهوار دره احساسری دارد گراهی
وابسته اس به اينکه از تغييرات بدن خود دگونه متأثر ميشود .همچنان وابسته بره ايرت
اس که جامعه با زنان مست دگونه برخرورد مينمايرد .ممکرت اسر از اينکره در هرمراه
خونريزم ندارد راح شود .اما همچنان ممکت اسر احسراس نراراحتی داشرته باشرد از
اينکه او بيش از ايت طفل دار شده نميتواند.

يائسگی يک جزء نارمل زندگی اس  .بيشتر
زنان با پيروم از بعضی پيشنرادات صفدۀ بعدم
قادر خواهند بود که احساس برترم داشته باشند.
در گ شته داکتران عادت داشتند که به زنان
توصيه کنند تا دواهام حاوم هورمون استروجت
و پروجسترون را بگيرند تا يکتعداد زياد
اعراك شديد برطر گردد .به ايت "تداوم
تعوي هورمونی" گفته ميشد .متأسفانه در حال
حاضر فرميده شده که "تداوم تعوي
هورمونی" خطرات سرطان پستان امراك
قلبی لخته شده خون و سکته هام دماغی را
افزايش ميدهد .ل ا برام زنان برتر اس تا از
گرفتت هورمون ها اجتناب ورزند.
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قطع دايمی خونريزی ماهوار (يائسگی)
اگر عاليمی داريد که شما را ناراح ميسازد حاالت ذيل را پيروم کنيد:
 لباس ها ايرا بپوشيد که در زمان شروع عررق کرردن بتوانيرد بره آسرانی آنررا
را از تت بکشيد.

نه!
 از خررررررررررررررررررروردن
غررررر اهام تنرررررد و
تيز پرهيز کنيد.

 مقررردار زيررراد درررام يرررا
قرررروه ننوشررريد .اينررررا
حرراوم کررافايت انررد کرره
ميتواننررررررررررد سرررررررررربب
عصررررررباني و مرررررران
خواب شما گردند.

نه!

 منظم تمريت کنيد.
 اگر الکول مينوشيد
صرررررررر مقررررررردار
بسرررررررررريار کمرررررررررری
بنوشرررررريد .الکررررررول
سرررربب بلنررررد رفررررتت
فشرررررررار خرررررررون و
حمالت گرمی ) (Hot Flashesخواهد شد.

نه!

 سررررگرت کشرررريدن يررررا جويرررردن تنبرررراکو
اجتنررررررراب ورزيرررررررد .اينررررررررا سررررررربب
خرررررونريزم غيرررررر معمرررررول شرررررده و
مشرررکالت ضرررعيفی اسرررتخوان هرررا را
بسررريار شرررديد ترررر ميسرررازند (صرررفدۀ
 011ديده شود).
 به اعضام خرانواده تشرريح دهيرد کره احساسرات شرما ممکرت اسر بره آسرانی
تغييرررر يابرررد .همچنررران اگرررر برررا خرررانم هرررام ديگرررر ايکررره زمررران يائسرررگی را
ميگ رانند صدب نماييد کمک کننده خواهد بود.
 در مررورد اسررتفاده از دارو هررام سررنتی در جامعررۀ خررود پرسرران کنيررد .اغلررب
زنرران ايکرره قرربال شررامل مرحلررۀ يائسررگی شررده انررد روش هررا ايرررا خواهنررد
دانس که به شما کمک کند تا احساس برترم داشته باشيد.
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 هرچند زنان بعضا ً در زمان
يائسگی احساس ناراحتی دارند،
بیشتر آنها با تغییر دادن در عادات و
رژيم روزانۀ خود میتوانند احساس
بهتری داشته باشند.
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مواظبت از صحت خود

طوريكرره برردن يررا دختررر وقترری بررالو و يررا زن ميشررود تغييررر مينمايررد برردن يررا زن
زمانيكره سررال هرام بررارورم اش خاتمرره مييابرد تغييررر مينمايررد .يائسرگی و پيشرررف سررت
سرربب تغييراترری در مقاوم ر اسررتخوانرا قرروت عضررالت و مفاصررل و ارتجاعي ر آنرررا و
بصورت عموم صدتمند بودن ميگردد.
يا زن ميتواند برا درنظرداشر مروارد ذيرل تغييررات بزرگری در انرریم و صرد
خوب خود درسال هام اخير زندگی بوجود آورد:

خوردن براي صحت خو 211 ،
اخاهاي اني از كلسیم218 ،

خوووردن اووخای خووو  .بررا پيشرررف سررت يررا زن بررازهم برره مررواد مغرر م خرروب
ضرورت دارد تا بدنش قوم مانده و بر ضرد امرراك مجادلره كررده بتوانرد .ضررورتش
برام غ ا هام معينی نيز افزايش مييابد دون بدنش مقردار كمتررم اسرتروجت ميسرازد.
خوردن غ ا هام غنی از استروجت نباتی مانند باقلی فاصليا عدس و ديگر لوبيرا هرا
كمررا کننررده ميباشررد .از آنجائيكرره اسررتخوانرا بررا پيشرررف سررت كثاف ر كمترررم پيرردا ميكننررد
خوردن غ ا ها ايكه كلسيم زياد دارد كمرا خواهرد كررد .كلسريم يرا منرالری اسر كره بره
قوم بودن استخوان ها كما مينمايد.
بعضی اوقات افراد مست تر احساس مينمايند كه نظر بره قبرل كمترر بره خروردن غر ا
ميل دارند .تغييرات بدن كه در نتيجۀ پيشرف ست پيداميشود ميتواند سربب شرود ترا يرا
شخص بزودم بعد از شروع نمودن به خوردن غر ا احسراس سرير شردن پيردا کنرد .مگرر
ايت بدان معنی نيسر كره افرراد مسرت ترر بره مرواد مغر م كمتررم ضررورت دارنرد .آنررا
ضرررورت برره تشررويق دارنررد تررا برره خرروب خرروردن ادامرره داده و غرر ا هررام مختلفرری را
بخورند.
نوشوویدن ماوودار زيوواد مايعووات.بررا پيشرررف سررت
مقردار آب وجرود كراهش مييابررد .همچنران بعضری افررراد
مست كمتر آب مينوشند بخاطريكه از طر شب برام
ادرار كردن بيرون نروند .ويا از اينكره قطررات ادرار
بی اراده خارج ميگردد ترس دارند .تمام ايرت ديرز
ها سبب كم آبی وجود ميگردد .برام جلروگيرم از
آن  8گرريالس از مايعررات هررر روز خررورده شررود .
بررررام جلررروگيرم از بيررردار شررردن در شرررب بخررراطر
ادرار كردن كوشش نمائيد كه  4تا  1ساع قبرل
از خوابيدن ديزم ننوشيد.
اجرای تمرينوات مون.م .فعالير هرام روزانره
مانند قدم زدن بازم با نواسه ها رفتت بره برازار
آشپزم و كار در مزرعه تماما ً ميتوانند بره يرا زن
كمررا نماينررد تررا عض رالت و اسررتخوان هررايش قرروم
مانده و ازشخی مفاصرل جلروگيرم شرود .تمرينرات
مررنظم برره نگررردارم وزن و جلرروگيرم از امررراك
قلبی كما مينمايد.
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تداوی مادم امراض  :بعضی افرراد فكرمينماينرد
كره مسررت شردن يعنرری بيشرتر اوقررات مرري بررودن .مگررر
ايررت واقعي ر نرردارد .اگررر يررا زن احسرراس خرروب بررودن
ننمايد ممكت اس يا مريضی قابل عالجی داشته باشرد
و هيچ ارتباطی با پيشرف ست نداشرته باشرد .او برزودم
ممكنه به تداوم ضرورت دارد.
فعوووال مانووودن :يرررا زن درصرررورتيكه فعرررال و پرررر
حاصرررل باشرررد صررردتمند ترررر و خررروش ترررر خواهرررد برررود.
كوشش نمائيد تا يا فعاليتی را انجام دهيد .به يا گروپ
شامل شويد ويا در يا پرویۀ اجتمراعی كرار نمائيرد .ايرت
ممكت اس يا وقر خروبی بررام زنران باشرد ترا بررام بربرود حالر جامعره كرار نماينرد.
درينجا يا مثالی ت كر داده ميشود.

 درصووووورتیكه احسوووواس مريضووووي
داشوووته و خودتوووان نمیتوانیووود مشوووكل
راتداوي نمائید  ،كوشو كنیود توا يو
كاركن صحي را ببینید.

لرروئيس در شرررر كانررداراي مملكر كينيررا در مررزارع قررروه دهقرران اسر  .در سررال
 0330منديث يا عضو يكي از سازمان هاي نرال شراني در كينيرا برا يرا دسرته از
زنان دهقان مالقات نمود كه از جوي آب ايكه از فابريكۀ توليد قروه خارج مي شرد
شكاي داشتند .مخمرها و مواد كيماوي ايكه در فابريكه براي ساختت قروه اسرتفاده
ميشد بداخل ايت جوي ريخته شده و گاو هاي آنان كه از ايت آب آلوده مری نوشريدند
مري شده و ميمردند.
بزودي زنان زيادي با هم جلسه نمودند و با لروئيس صردب نمودنرد.آنرا آگراه شرده بودنرد كره دگونره آب جروي و آب
دريا ايكه ايت جوي به آن سرازيرميشد بر صد خودشان و صد اطفرال شران نيرز تراثير نمروده اسر  .آنررا تصرميم
گرفتند كه به مسوول ناحيه فشار آورند كه مالا فابريكه را وادار سازد تا مواد اضافي را به آب نياندازد.
لوئيس هميشه پافشارم مينمود كه حقوق و مساولي هردو بايد در نظر گرفته شود ل ا او به زنران اينررا نيرز روشرت
ساخ كه دگونه عادات آنرا صد مرردم ديگرري را كره درقسرم پرائيت دريرا زنردگي منيماينرد متراثر ميسرازد  .طرور
مثال زمانيكه آنرا ماشيت هاي تخمر دهنرده و يرا لبراس هراي خرود را در دريرا ميشرويند برراي صرد مرردم پرائيت دريرا
مضر ميباشد .طوريکه لوئيس گف " :مرا اوال بايرد مسروولي هراي خرود را در نظربگيرريم ترا برا وجردان راحر بتروانيم
حقوق خود را تقاضا نمائيم".
درسررال  0331لرروئيس و زنرران زارع ديگررر يررا سررازماني را بنررام سررازمان حفررر الصررده زنرران قريرره تاسرريس نمودنررد .
هرگاه دريرا بره خطرر ملرون شردن از فابريكره هرا قررار داشرته باشرد لروئيس ميتوانرد ترا  011زن را تنظريم نمايرد كره برا
مقامات مدلي مالقات نموده و آنرا را ازمشكل با خبرسازند .در پرلوي موابب نمودن از دريا ايت گروپ بير الخرالء
(خرراا انررداز) هررا را اعمررار نمرروده و تقاضررا نمودنررد تررا مقامررات مدلرري درراه هرراي عامرره را كرره توسررط بعضرري ثروتمنرردان
خصوصي غصب گرديده بود باز پس بگيرند.
لوئيس ديگرنرال شاني نميکرد اما متاس نبود" .مشكالت زياد ديگري وجود داشر كره جزئري از خراا خرود كانردارا
بود" .او به زنانيكه از او متابع مينمودند ميگف كه موجودات ديگري به زميت نخواهند آمرد ترا مشركالت شرما را حرل
نمايند  .حكوم نميفرمد مشكل شما ديس  .تنرا شما هستيد كه ميتوانيد از حل مشكالت خود را مطمات سازيد.
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پیرفت سن (پیری) 218

ارتباطات جنسي
 هیچ دلیلي وجود ندارد كه ي
زن صرف بخاطرمسن بودن نتواند
از ارتباطات جنسي در طول
حیات لخت ببرد.

لخت جنسي281 ،
انتانات مهبلي111 ،
انتانات سیستم بولي311 ،

برام بعضی زنان يائسگی بره معنری آزادم ازتقاضرام جنسری و زناشروهرم اسر .
يكتعداد زنان ديگر به مقارب جنسی عالقمندم بيشترم پيدا ميكننرد درون ديگرر آنررا از
حاملگی هام ناخواسته نمی ترسند .بررر حرال نيراز همره زنران بره عشرق و مدبر ادامره
می يابد.
با پيشررف سرت يرا زن بعضری تغييررات بردن
وم ممكت اس ارتباطات جنسی را متأثر سازد.
 ممكت اسر وقر بيشرترم ضررورت باشرد
تا در جريان مقاربر جنسری تدريرا شرود (ايرت در
مردان نيز رخ ميدهد).
 مربل خانم ممكت اس بيشترخشا بوده كره
مقارب جنسی را ناراح كننده سراخته و يرا زمينرۀ
بوجود آمدن انتانات مربل يا سيستم برولی را آسرانتر
سازد.

چه بايد كرد:

ازمايعات يا روانیاتي كه از ن ت
بدست میايد براي مرطو ساختن
مهبل است ادن نكنید اين مواد میتوانند
سبب تخري گردند.

 كوشش نمائيد قبل از مقارب جنسی وق بيشرترم بررام معاشرقه بدهيرد ترا مربرل
رطوب ر طبيعرری خررود را پيرردا كنررد .همچنرران ميتوانيررد از لعرراب دهررت روغررت هائيكرره از
سبزيجات بدس ميايد (روغت جروارم روغرت زيترون ) ويرا ديگرر ملينرات ماننرد K-Y
 jellyدر هنگام مقارب جنسی استفاده نمائيد.
بوا اهمیوت :درصوورتیكه كانودم (پوقانوه) اسوت ادن مینمائیود از روانیوات بورای مرطوو
ساختن مهبل است ادن ننمائید .روان میتواند سبب ضعی ی يا سوراخ شدن پوش گردد.

 اگرر بررام همسرشررما مشركل اسر كره تدريرک شررده ويرا آلررۀ تناسرلی وم انتعرراذ
نمايد صبور باشيد .لمس نمودن وم ممكت اس او را تدريک نموده بتواند.
 كوشررش ننمائيررد كرره قبررل از مقاربرر جنسرری مربررل را خشررا بسررازيد  .برررام
جلرروگيرم از مشررکالت بررولی بررزودم ممكنرره بعررد از مقارب ر جنسرری ادرار نمائيررد ت را
ميكروب ها را پاا سازد.

مااربت جنسي خش

محاف.ت از خود در ماابل حاملگي و انتانات مااربتي ()STIs
ممكرت اسر حاملره شرويد  .برراي جلروگيري از حراملگي
تا زمانيكه يا سال مكمل از قط خونريزي ماهوار شرما نگ شرته اسر
هاي ناخواسته در جريان ايت مدت بايد به استفاده از يا روش جلوگيري از حمل ادامه دهيد (صفدۀ  031ديده شود).
زرقيات يا غرسي ها) در حدود ست  11سرالگي اسرتفاده
اگر از يا روش هورموني جلوگيري از حمل استتفاده مينمائيد (تابلي
از آن را توق دهيد تا ببينيد كه آيا هنوز خونريزي ماهوار داريرد يرا خيرر .الري يرا سرال بعرد از توقر خرونريزي مراهوار از يرا
روش ديگر جلوگيري از حمل استفاده نماييد.
بجز از حاالتيكه مطمات هستيد كره نره شرما و نره شروهرتان يرا انتران مقراربتي
شامل ويروس اچ آم وم ( )HIVداريد هر دفعه ايكه مقارب جنسي مينمائيد
حتي اگر امكان حامله شدن موجرود نباشرد از كانردم اسرتفاده نمائيد(.صرفدۀ 083
ديده شود).
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مشکالت صحی معمول با پیری
صفدات زير بعضی مشكالت صردی معمرول زنران مسرت را تشرريح مينمايرد .بررام
مشكالت ديگر ماننرد مشركالت كيسره صرفرا مشركالت قلبری و سركته هرا مشركالت غرده
درقيه ( )thyroidزخم هام پا از سبب جريان ضعي خرون و مشركالت خرواب كتراب
" آنجووا كووه داكترنیسووت" وي را يررک كترراب ديگررر طررب عمررومی را ببينيررد .برررام كسررب
معلومات در مورد مرك شكر صفدۀ  012ديده شود.

مشكالت صحي معمول
با پیري

كمخونی (ضعی ی خون)
ايرت
هردند بسيارم مردم فكر مينماينرد كره كمخرونی يرا مشركل زنران جروان اسر
مشكل همچنان زنان مست را اغلبا ً از سبب فقر تغ م يرا خرونريزم مراهوار شرديد مترأثر
ميسازد .برام معلومات بيشتر در مورد كمخونی صفدۀ  014ديده شود.

خونريزی شديد ماهوار ويا خونريزی در وسط مان
در بيت سنيت  21و  11بسيارم زنان تغييراتی در خرونريزم
ماهوار دارند .بعضی ها خونريزم شديدتر داشته ويرا خرونريزم
ايكه مدت طوالنی ترم دوام مينمايد .خونريزم شديد كه دند مراه
يا سال دوام مينمايد سبب كمخرونی ميشرود .اسرباب بسريار معمرول
خونريزم شديد مراهوار و خرونريزم هائيكره مردت بيشرترم دوام
مينمايند عبارتند از:
 تغييرات هورمونی.
 گوش هام اضافی در رحم (فيبروئيد ها يا پوليپ ها).

کمخونی211 ،
خونريزی شديد313 ،
فبروئیدها383 ،
پولیپ ها383 ،

تداوی :

 همرره روزه غر ا هررام غنرری از آهررت بخوريررد ويررا تابلير ه رام
آهررت را بگيريررد 01 .ملرری گرررام medroxy progesterone
 acetateيكمرتبرره در روز برررام  01روز بگيريررد .اگررر خررونريزم در خررتم  01روز
متوق نشد دوا را برام  01روز ديگر ادامه دهيد .اگر هنوز خونريزم داشرته باشريد
يا كاركت صدی را ببينيد.
 كوشش نمائيد در واقعاتيكه خونريزم شديد بيشرتر از  1مراه دوام نمايرد يرا خرونريزم
هائيكه بعد از يائسگی ( 04 )menopauseماه يا بيشتر دوام نمايد يرا كراركت صردی
را مالقات نمائيد .كاركت صدی ايكه آموزش ديده باشد ميتواند داخل رحم را پاا نمايرد
( توس و كورتای يا  )D&Cويا يا پارده ( )biopsyاز آن گرفته و جرر معاينره بره
البراتوار بفرستد تا از نظر سرطان معاينه شود .اگرر خرونريزم مراهوار شرديد تروام برا
درد برام سال ها داشته باشيد فصل "سرطان و تومورها " را ببينيد.

پیداي

كتالت در پستان:

زنان مست تر اغلبرا ً كتالتری در پسرتان هايشران پيردا ميكننرد .بسريارم كرتالت پسرتانرا
خطرنراا نمرری باشرد مگررر بعضری آنرررا ممكرت اسر يرا عالمرره سررطان باشررد .برتررريت
طريقۀ پيدا كردن كتالت در پستانرا معاينه پسرتان هرا توسرط خرود تران ميباشرد (صرفده
 064ديده شود).
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211

اخاهای آهن دار211 ،
تابلیت های آهن13 ،
سرطان رحم382 ،

پیشرفت سن (پیری)
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فشار خون بلند
 تمام اين عاليم میتوانند از سبب
مريضي هاي ديگر نیز بوجود آيند.
براي معلومات بیشتركتا "آنجا كه
داكتر نیست" ويا ي كتا ديگر طب
عمومي مطالعه شود.

فشارخون بلند ميتوانرد سربب مشركالت زيرادم گرردد ماننرد امرراك قلبری امرراك
گرده ها و سكته ها.
عاليم فشار خون بلند خطرناك :
 سر دردم متكرر
 سر درخی.
 صداهام زنگدار در گوش.
اگررر برره هرعلترری شررما يررا كرراركت صرردی را
مالقات مينمائيد كوشش نمائيد تا درعيت زمران
فشار خون شما معاينه شود.

فشار خون

با اهمیت :فشار خون بلند در ابتدا عاليمی ندارد .بايد قبول از آنكوه عاليوم خطرت سوس
نمايد ،فشار خون پائین آوردن شود .افرادی كه وزن زياد داشته و آنهائیكه فكر مینمايند كوه
ممكن است فشار خون بلند داشته باشند ،بايد فشارخون خود را من.ماً معاينه نمايند.

تداوی و وقايه:

 هر روزه كمی تمريت نمائيد.
 اگر وزن شما زياد اس كوشش نمائيد تا وزن كم نمائيد.
 از خوردن غ اها ايكه تخم شكر و نما زياد دارد پرهيز نمائيد.
باختن وزن211 ،
خوردن برای صحت
بهتر211 ،

 اگر سگرت ميكشيد يا تمباكوميجويد كوشش نمائيد تا آنرا ترا نمائيد.
اگر فشار خون شما بسيار بلند باشد همچنان ضرورت خواهيد داش كه دوا بگيريد.

مشكالت در دفع نمودن ادرار و مواد اايطه:
بسيارم زنان مست مشركالتی در رابطره بره عردم اقتردار ادرار ويرا دفر مرواد غايطره
دارنررد.آنرا ممكررت اس ر بسرريار شرررم نمرروده و در مررورد ايررت مشرركالت صرردب ننماينررد
بخصوص برام يا داكتر مرد .ل ا به تنرائی رنج ميکشند.

عدم اقتدار ادرار313 ،
تمرينات فشاری312 ،

مشكالت ادرار اغلبا ً از سربب يرا ضرعيفی در عضرالت داخلری مربرل بوجرود ميايرد.
تمرينات فشارم در تقوي ايت عضالت كما مينمايرد.همچنان بررام كمرا بره دفر مرواد
غايطه خانم ميتواند دو انگش خود را داخل مربل نموده و بطر عقب تيله نمايد.
يا زن مست تر ممكت همچنان مشكالتی در رابطه به دفر مرواد غايطره داشرته باشرد
زيرا روده هام وم با پيشرف ست كمترر كرار مينماينرد .نوشريدن مقردار زيراد مايعرات و
خوردن غ ا ها ايكه اليا زيراد دارد (ماننرد نران سربوس دار يرا نران ايكره از گنردم كامرل
برردون پوس ر كنرردن پخترره شررده ويررا سرربزيجات) و تمرينررات مررنظم در رف ر مشرركل كمررا
مينمايد.
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مشکالت صحی معمول با پیشرفت سن
رحم ساوطی (پروالپس رحم)
بعضی اوقرات همزمران برا پيشررف سرت يرا زن عضرالت ايكره رحرم او را مدکرم
گرفته اند ضعي ميشوند .رحم ميتواند برداخل مربرل وم سرقوط نمروده و قسرمتی از آن
حتی ممكت اس از لب هام فرج بيرون شود .در واقعات بسيار وخيم زمانيكه يا خانم
مواد غايطه را دف مينمايد سرفه نمايد عطسره بزنرد ويرا اشريام سرنگيت را بلنرد نمايرد
ممكت اس تمام رحم به خارج از فرج سقوط نمايد.

وقايه از ساوط رحم

سقوط رحم اكثراً از سبب تخريبات زمان والدت بخصوص اگر خانم اطفرال زيرادم
به فاصله هام کم از يگرديگر تولرد نمروده باشرد بوجرود ميايرد .همچنران اگرر يرا زن در
جريان والدت بسيار پيشتر از زمان الزم به زور زدن شروع نمايرد ويرا اگرر دايره طفرل
را از روم شرركم مررادر تيلرره نمرروده باشررد سررقوطی ميشررود .مگررر پيشرررف سررت و بلنررد
نمرودن اشرريام سررنگيت هررر دو ميتواننرد ايررت حالر را تشررديد بخشرند .عاليررم اغلبرا ً بعررد از
يائسگی ( )menopauseباهر ميگردد زمانيكه عضالت ضعيفتر ميشوند.

عاليم:

 ضرررورت داريررد كرره زود زود ادرار نمائيررد ويررا ادرار نمررودن مشرركل برروده يررا
ادرار بدون اراده خارج ميشود (عدم اقتدار ادرار).
 در قسم پائيت كمر درد خواهيد داش .
 احساس مينمائيد كه ديزم از مربل شما در حال خارج شدن اس .
 تمام عاليم فوق زمانيكه دراز ميكشيد غايب ميگردند.

تداوی:
تمررريت فشررارم ميتوانررد عضررالت اطرررا رحررم و مربررل را قرروم تررر سررازد.اگر ايررت
تمريت را همه روزه برام  1يا  2ماه انجام داده ايد و اينكرار كمكری نكررده باشرد برا يرا
كاركت صدی صدب نمائيد .ممكرت اسر بره يرک وسريلۀ مربلری ()vaginal pessary
كه از رابر بصورت يا حلقه سراخته شرده و داخرل مربرل گ اشرته ميشرود ترا رحرم را در
جايش نگردارد ضررورت داشرته باشريد .اگرر ايرت وسريله مر ثر نباشرد ممكرت اسر بره
عمليات ضرورت داشته باشيد.

انواع وسیله های مهبلی برای رحم ساوطی

اگر وسيله هام مربلی ( )Pessariesدرجائيكه شما زندگی مينمائيرد موجرود نباشرد
از زنان مست جامعه خود سوال نمائيد كه آنرا برام ايت مشكل از ده استفاده مينمايند.
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تمرينات فشاری
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با پیشرفت سن (پیری)
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وريد های برجسته در پاها (واريكوز وريدی)

واريكوز وريدم وريدهائی اند كه برجسته و اغلبا ً دردناا ميباشرند .زنران مسرت ترر
كه اطفال زيادترم دارند بسيار امكان دارد كه ازيت مشكل رنج ببرند.

تداوی:

 دوائی برام واريكوز وريدم موجود نيس
هام ذيل ميتواند كما نمايد:
ً
  كوشش نمائيد كره روزانره اقرال  41دقيقره قردم زده يرا
پاهام خود را حرك بدهيد.
 كوشررش نمائيررد كرره مررردت طرروالنی بدالرر ايسررتاده يرررا
نشسته كه پاهام شما روم هم باشد قرار نگيريد.
 اگررر مجبررور باشرريد كرره يررا مرردت طرروالنی بنشررينيد يررا
ايستاده شويد كوشش نمائيد تفريح داشته باشيد تا دراز كشريده
و پاهام خود را از سطح قلب خود بلنرد ترر نگرداريرد .اينكرار
را در جريان روز هر قدر به دفعات بيشترم كه ممكرت اسر
انجام دهيد.
 زمانيكرره مجبررور باشرريد برررام مرردت طرروالنی ايسررتاده
شويد كوشش نمائيد كه جابجا قدم بزنيد.
 طرررورم اسرررتراح نمائيرررد كررره پاهرررام شرررما روم يرررا
بالش ويا بقچۀ لباس بلند گ اشته شده باشد.
 بررررام كمرررا بررره نگرررردارم وريررردها از جررروراب هرررام
االستيكی و بندایهام االستيكی ويا تكره هائيكره سرخ پيچانرده
نشرررده باشرررد اسرررتفاده نمائيرررد .مگرررر خرررود را
مطمرات سرازيد كره در شرب آنررا را دور نمروده
ايد.
مگر كار

اين زن در حال دوختن
لباس پای خود را بلند
نگهداشته است.

كمر دردی

تمرينات كمر
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كمر دردم در زنان مست اغلبا ً از سبب
بلند نمودن و انتقال وزن هام سنگيت در يا
مرحله از زندگی سابقۀ آنرا ميباشد .به ايت
كمر دردم ها اغلبا ً در موارد ذيل كما شده
ميتواند:
 تمرينات روزانه برام قوم شدن و
كشش عضالت كمر .اگر يا دسته از زنان را
تنظيم نمائيد كه با هم تمريت نمايند بيشتر
ل ت بخش ميباشد.
 در صورتيكه بايد به انجام كارهام
سخ ادامه بدهيد از يا عضو جوان خانواده
بخواهيد تا شما را كما نمايد.
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دردهای م اصل (التهابات م صلی)
بسرريارم زنرران مسررت از دردهررام مفصررلی رنررج
ميبرنررد كرره از سرربب الترابررات مفصررلی بوجررود آمررده
اسر  .اكثرررا ً ايررت دردهررا كررامالً تررداوم شررده نميتوانررد.
مگر تداوم هام ذيل ميتواند كما نمايد.
تداوی:
 ناحيه ايكه درد مينمايد استراح داده شود.
 تكه ها را در آب گرم تر كرده و در ناحيره دردنراا بگ اريرد .احتيراط نمائيرد كره
جلد خرود را نسروزانيد ( بعضری اشخاصريكه دردهرام مفصرلی دارنرد حسري جلرد ناحيره
دردناا خود را از دس ميدهند).
 حركات مفاصل خود را با مالش دادن آرام و كشش روزانه آنرا نگرداريد.
 يا دوام ضعي ضد درد بگيريد .آسپريت برام الترابات مفصلی بسريار مر ثر
اس  .برام دردهام بسيار شرديد  611ترا  0111ملری گررام آسرپريت را ترا  6مرتبره در
روزبا غ ا شير يا يا گيالس كالن آب بگيريد.
 ايبوپروفيت نيزم ثرميباشد 211 .ملی گرام آنرا  2تا  6مرتبه در روز بگيريد.

تمرينات براي جلوگیري از
بي حركت شدن م اصل

دواهای ضد درد

با اهمیت :اگر صدای زنوگ در گووش هوای شوما پیودا شودن ويوا بوه آسوانی در بودن شوما
كبودی ايجاد شود ،كمترآسپرين بگیريد .همچنان اگر يكمادار زياد خوونريزی از مهبول داشوته
باشید ،نبايد آسپرين بگیريد.

پوکی استخوان ها ()Osteoporosis
بدن يا زن بعد از يائسرگی مقردار كمتررم اسرتروجت توليرد خواهرد كررد و اسرتخوان
هررايش ضعيفترميشرروند .اسررتخوان هررام ضررعي برره آسررانی شكسررته و برره آهسررتگی التيررام
مييابند.
يا زن بسيار امكا ن دارد كه ضعيفی استخوان پيدا كند اگر:
 بيشتراز  11ساله باشد.
 الغر باشد.
 تمريت ننمايد..
 مقدار كافی غ اهام غنی از كلسيم نخورد.
 دنديت دفعه حامله شده باشد.
 مقدار زيادم الكول بنوشد.
 تمباكو بكشد يا بجود.

 استخوان هاي ضعیف ي علت
عمدن معلولیت در زنان بزرگسال
میباشد.

 تمرين وكلسیم هر دو استخوانها
را قوي میسازد.

تداوی:




هرروزه برام  41تا  11دقيقه قدم بزنيد.
غ ا هام غنی از كلسيم بخوريد.
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مشكالت بینائی وشنوائی
بسيارم زنان با پيشرف ست شان قادر نيستند كه مانند سابق ببينند يرا بشرنوند .زنران
با مشكالت بينائی و شنوائی امكان دارد كره تصرادم نماينرد و امكانرات كرار در خرارج از
منزل يا سرمگيرم آنرا در جامعه كم ميشود.

مشكالت بینائی
بعررد از سررت  21سررالگی موجوديرر مشرركل نديرردن واضررح
اشيام نزديا معمول اس  .به ايت حال دوربينری گفتره ميشرود
اغلبا ً عينا ميتواند كما نمايد.
همچنان يا زن از نظرموجودي فشار زياد مايعات داخرل
دشم (گلوكوما) بايد زير مراقب باشرد .درون ايرت حالر سربب
تخريبررات داخررل دشررم و ايجرراد كررورم ميگررردد (آب سررياه) .گلوكومررام حرراد دفعتررا ً بررا
سردردم يا درد دشم بوجرود ميايرد دشرم هرا همچنران برا تمراس بسريار سرخ ميباشرند.
گلوكومام مزمت اكثراً دردناا نميباشد مگر خانم مصاب گلوكومام مزمت به آهستگی
ديد اطرا را از دس ميدهيد .در صرورت امكران زنران مسرت بايرد دشرم هرام خرود را
در يررا مركررز صرردی بخرراطر موجودي ر ايررت مشرركالت معاينرره نماينررد .برررام معلومررات
بيشتر كتاب "آنجا كه داكتر نيس " ويا يا كتاب ديگر طب عمومی را مطالعه نمائيد.

مشكالت شنوائی
بسيارم زنان بزرگتر از  11ساله شرنوائی خرود را
از از دسرر ميدهنررد.افراد ديگررر دررون مشرركل را ديررده
نميتوانند ممكت اس به آن توجه ننمايند ويرا ممكرت آنررا
آن شررخص را از صرردب هررا و فعالير هررام اجتمرراعی
كنار بگ ارند.
اگر متوجه شويد كه شنوائی خود را از دس ميدهيد درينجا كارهائی اسر كره شرما
ميتوانيد انجام دهيد:
 روبروم شخصی بنشينيد كه با اوصدب مينمائيد.
 از اعضام خانواده و دوستان بخواهيد كه به آهستگی و واضح صدب نمايند.
 مگررر برره آنرررا بگوئيررد كرره ديررو
نزننررررد .ديررررو زدن فرميرررردن كلمررررات را
بيشتر مشكل ميسازد.
 زمانيكه در يرا گفتگرو شررك
مينمائيد راديو يرا تلويزيرون را خراموش
كنيد.
 از يررا كرراركت صرردی بپرسرريد
كررره آيرررا امكرررران دارد شرررنوائی بررررا دوا
جراحررری ويرررا اسرررتفاده از وسررريلۀ كمرررا
شنوائی (سمعا ) تداوم گردد.
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اضطرا و افسردگی
زنان بزرگسال بعضی اوقات مضطرب يا افسرده ميشوند دون نقش آنرا در
خانواده و جامعه تغييرنموده زيرا آنرا احساس تنرائی نموده و در مورد آينده نگران
ميباشند ويا بخاطريكه مشكالت صدی دارند كه سبب درد و ناراحتی شده اس  .برام
معلومات بيشتر در مورد اضطراب و افسردگی فصل "صد روانی" ديده شود.

اختالالت دماای ( جنون پیری)
بعضی افراد مست در رابطه به حافظه و تفكر واضح مشكالتی دارند .زمانيكه ايت
مشكالت شديد گردد به آن جنون پيرم يا  Dementiaگفته ميشود.

عاليم:

 مشكالت در تمركز فكرم يا فراموش كردن در وسط مكالمه.
 تكرار يا ديز به دفعات .شخص به خاطر ندارد كه درينمورد قبالً صدب
نموده اس .
 مشكالت در وباي روزانه .شخص ممكت اس در فرميدن اينكه دگونه لباس
بپوشد ويا دگونه غ ا تريه نمايد مشكالت داشته باشد.
 تغييرات سلوا .شخص ممكت اس ناراح و قرر بوده ويا بعضی كار هام
ناگرانی و غيرمترقبه را انجام دهد.
ً
 ايت عاليم از سبب تغييرات در دماغ بوجود ميايد و اكثرا در يا مدت زمان
طوالنی تكامل مينمايد .اگر عاليم دفعتا ً شروع گردد مشكل ممكت اس اسباب ديگرم
داشته باشد مانند موجودي مقدار زياد دوا در بدن (تسمم) يا انتان شديد سوء
تغ م يا افسردگی شديد .با تداوم ايت مشكالت اختالالت دماغی برطر ميگردد.

تداوی:
تداوم خاصی برام اختالالت دماغی زمان پيرم موجود نميباشد .موابب از كس
ايكه اختالل دماغی دارد ميتواند برام اعضام خانواده بسيارمشكل باشد .درصورتيكه
مسوولي ها تقسيم شود و ازافراد خارج از خانواده نيز در صورت امكان
كما گرفته شود به اعضام خانواده كما ميگردد .برام كما به افراد ايكه
جنون پيرم دارند كوشش نمائيد كه :
 مديط اطرا وم را تا اندازه ايكه امكان دارد مصوون بسازيد.
 كارهام روزانه را منظم نگاهداريد تا او بداند كه انتظار ده را
داشته باشد.
 در مديط خانه ديزهام آشنا نگرداريد.
 با او به آرامی و با صدام آهسته صدب نمائيد .برايش وق كافی
بدهيد تا جواب بدهد.
 مددودي هام واضح بدون انتخاب هام زيادم بگ اريد  .سواالت
را طورم بپرسيد كه بتواند با بلی يا نخير جواب داده شود.
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در بسيارم مناطق جران ايت يا عنعنه اس كه خانواده ها با هم زنردگی نماينرد و و
جوانان از افراد مست موابب كنند  .مگر در حرال حاضربسريارم زنران و مرردان دور
از جامعرره و مدررل خررود كررار مينماينررد و اغلبررا ً برررام بدسرر آوردن پررول و حمايرر از
خانوادۀ خود دور از خانه هام خود سفر مينمايند .افراد مست حاال اغلبا ً خود شان مانده
اند تا از خود موابب نمايند.
زنان مست بيشتر امكان دارد كه نسب به مردان در زندگی تنرا بمانند  .زنران اكثرراً
بيشررتر از مررردان عمررر كرررده و اغلررب بررا مررردان مسررت تررر از خررود ازدواج مينماينررد .در
بسيارم مناطق به زنان ايكه شوهران آنررا فروت نمروده نسرب بره آنرائيكره شروهر دارنرد
كمتر اهمي داده ميشود.
هرگاه يا زن پير در جامعرۀ زنردگی نمايرد كره بريش ازيرت بره افرراد پيرر ارزش نمری
دهند زن پير و همچنان خانوادۀ وم ممكت اس احساس نمايند كه مشكالت صردی اش
ارزش تررداوم را نرردارد ويررا مراكررزم كرره مش ركالت صرردی وم را تررداوم نماينررد ممكررت
وجود نداشته باشد.
همچنان زمانيكره يرا زن پيرر بسريار فقيرباشرد مشركالت بسريار بيشرتر و شرديد تررم
خواهد داش  .او ممكت اس پولی نداشته باشرد كره بررام مواببر صردی يرا خريرد دوا
بپردازد ويا غ اهام صدی خريده و مدل صدی برام زندگی داشته باشد.
پروژن های عايداتی .يا طريقه ايكره زنران مسرت ميتواننرد حالر خرود را
بربود بخشند عبرارت از يرافتت طريقره هرام كسرب پرول اسر ترا خرود و حتری
خانواده هام خود را تقوي نمايند مانند:
 پرورش حيوانات مثل مرغ بز يا گراو و بعرداً فرروختت تخرم شرير
پنير ويا گوش آنرا.


پختت نان يا غ ا هام ديگر و فروش آنرا.



اجرام حرفه هام عنعنوم يا دوزندگی برام فروش.

شش زن بيوه در يا جامعۀ كودا در السالوادور تصميم گرفتند ترا برراي بدسر آوردن پرول مرغرداري نمروده و بخراطر گوشر
آنرا را بفروشند .هيچكدام از آنرا قبالً مرغداري نكرده بودند مگر آنررا از افرراد ديگرر ايكره در كوپراتير كرار مينمودنرد تقاضرا
نمودند تا آنرا را دريت رابطه كما نمايند.
بعد از آنكه سازمان اجتماعي منطقوي براي شان پول قرضه داد گرروپ بره كرار شرروع نمرود .از طرر شرب بنوبر زنران در
مرغانچه خواب ميشدند تا حيوانات ويا دزدان مررغ هراي آنررا را نبرنرد .در قريرۀ پرائيت زنراني بودنرد كره در كشرتت و پراا كرردن
مرغ ها مرارت داشتند.
هرروز ايت زن ها دند ميل فاصله را پياده به قريۀ پائيت ميرفتند و مرغ ها را در يرا سربد روي سرر خرود گ اشرته برراي فرروش
ميبردند.
مردان جامعۀ شان و حتي يرا متخصرص كره در يرا دفترر كرارمينمود همره برراي ايرت بيروه هرا گفتره بودنرد كره پررویۀ شرما موفرق
نخواهد بود .مگر ايت زنان به اندازۀ پول بدس آوردند كه قرك خود را داده مرغ هاي جديردي خريرده و بررر يرا در مراه 21
دالرنيز پرداخته شد .اگرده ايت مقدار پول زيادي نبود اما بيشتر از مقرداري برود كره قربالً بدسر مري آوردنرد .و آنررا در جامعره
مورد احترام گرفتند زيرا در تجارت موفقي بدس آورده بودند .طوريكه يكي از آنرا گف  :ما هيچگاه فكر نميكرديم كره بتروانيم
ايت تجارت را پيش ببريم .حاال به ما ببينيد ما آمريت هستيم.
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خدمات اجتماعی برای زنان مسن .با كار مشترک زنان مست ميتوانند جوامر
خود را تشويق نمايند تا :
 خانرره هررام ارزان قيم ر ترررم برررام زنرران پيررر ايجرراد كرررده و يررا دسررته هررائی را
بسازند كه با يگديگر زندگی نمايند تا مصر زندگی را كاهش بدهند.
 زنان مست را در برنامه هام تغ م شامل سازند.
 كاركنان صدی را در رابطه به ضرورت هام خاص زنان پير آموزش بدهند.
زنان مسن میتوانند به ديگران درس بدهند .زنان پيرر مدافظره كننردگان اساسری
فعالي هام معالجوم عنعنوم ميباشند و صر ايت هرا ميتواننرد ايرت دانرش را بره نسرل
بعدم انتقال دهند .برام حفر فعالي
هرا و آگرراه سرراختت ديگررران كرره زنرران
مسرررت مررررارت هرررام مرمررری را دارا
ميباشرند زنران ميتواننرد ايرت مررارت
هرا را برره اطفرال و نواسرره هرام خررود
بياموزند .زنان پير همچنان ميتواننرد
كمررررا نماينررررد تررررا كاركنرررران صرررردی
فعالي ر هررام معررالجوم عنعنرروم را
بياموزنرررررد .لررررر ا كاركنررررران صررررردی
خواهنرررد توانسررر ترررا هرررر دو روش
يعنی روش عنعنروم و روش مردرن
را استفاده نمايند.

تغییوورات در پالیسووی هووای حكووومتی و قوووانین .بسرريارم دول ر هررا معرراش
ماهوار خانه و موابب هام صدی را برام بزرگساالن تريه مينمايند .اگر دول شما
اينكار را نميكند كوشش نمائيد با ديگرزنان يكجا كار نموده و ايت قوانيت را تغيير دهيد.
ايررت نرروع تغييررر وق ر الزم دارد .امررا حترری اگررر يررا زن خررودش نتوانررد ايررت تغييرررات را
ببيند اوخواهد دانس كه در جر زندگی برتر برام دخترران و نواسره هرام خرود كرار
مينمايد.

 زنان مسن حكمت و تجربه زيادي
دارند .كار با همي آنها را بسیار قوي
خواهد ساخت.

قبول مرگ
هر فرهنگ يا سيستمي از عقايد خود را در مورد مرگ و نظريات در رابطه به زندگي بعرد از مررگ دارد .ايرت نظريرات
مرربراني و
عقايد و عنعنات ممكت اس شخص را راح سازد تا به استقبال مرگ برود .اما ايت شخص براز هرم بره تقوير
صداق از طر افراد ايكه آنرا را دوس دارد نياز دارد .شما ميتوانيد با گوش كردن به احساسات و نياز هاي يا شرخص
در حال مرگ به او كما نمائيد .اگر او عالقه دارد كه درخانه و در بيت افراد ايكه آنرا را دوس دارد بميرد  -نه درشفاخانه
 كوشش نمائيد تا به آرزوهايش احترام بگ اريد .اگر او ميخواهد كه در مورد مرگ صدب نمايرد كوشرش نمائيرد ترا مرربرانباشيد .هركسيكه در حال مردن اس قسما ً از ديزيكه بدنش برايش ميگويد و قسما از عكس العمل كسرانيكه آنررا را دوسر
دارد اکثرا ً ميفرمد كره خواهرد مررد .بررايش اجرازه بدهيرد كره آزادانره در مرورد تررس هرايش و لر ت هرا و نراراحتي هرايش در
زندگي صدب نمايد .به اينترتيب زمانيكه مرگ فرا رسد او به آساني خواهد توانس آنررا منديرث رونرد طبيعری خرتم زنردگي
قبول نمايد
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