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 توصیه هایی جهت خواب بهتر:

 از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنید.  -1

 پس از شام چای یا قهوه ننوشید.  -2

در مصرف مایعات به خصوص در عصر احتیاط    -3
کنید) بخصوص در افرادی که مشکالک ت ادراری           

 دارند(.

 قبل از خواب غذاهای سنگین مصرف نالنید .  -4

یک ساعت قبل از خواب از حمام  پا اسکتکدکاده              -5
درجکه     42یا  4۴کنید، پاهای خود را در آب گرم )       

 سانتیگراد( قرار دهید.

خواب نیمروزی را حذف کنید و اگر می خواهیکد            -6
در طول روز چرت بزنید، حداکثر زمان چرت زدن باید 

 دقیقه باشد. 3۳

حضور در نور آفتاب به خصوص در بعد از ظهرها و            -7
 صبح زود خواب شب را تنظیم می کند.

ورزش منظم سه بار در هدته بهتر اسکت قکبکل از                -8
 خواب نباشد و به شدت نیز انجام شود.

شبها در یک ساعت معین به رختخواب بروید و صبکح       -9
 در یک ساعت معین بیدار شوید.

تان نبرد از رختکخکواب    اگر پس از رفتن به بستر خواب      ۴۳
خارج شوید و خود را با کاری سرگرم کنید تا وقکتکی ککه                

 احساس کنید خوابتان می آید .

جای خواب خود را تغییر ندهید اتاق خواب بایکد نکور               -۴۴
مناسب داشته باشد نه سرد باشد و نه گرم و سر و صکدای                

 زیادی در آن شنیده نشود.

از تماشای تلویزیون و مطالعه در رختخواب پرهیز کنید             -۴2
حتماً اگر دردی دارید یا به بیماری مزمنی مبت  هستیکد     -۴3

سعی کنید تحت نظر پزشک آن را درمان کنید تا از این طریق        
 مشال ت خواب کمتر شود.

 هرگز سیگار نالشید.  -۴4

ابت  به بیماریهای مختلف و درد در هر ناحیه از بکدن بکاعک            -4

اخت ل خواب می شود آرتروز، آرتریت، بیماری هکای قکلکب و                

عروق، بیماری های گوارشی، اضطراب، افسکردگکی، دمکانکس،              

پارکینسون، پرکاری تیروئید، اخت ل مزمن تندسی ..... مشکالکل               

 کنند. های خواب  را در سالمند ایجاد می

 عوارض رایج اختالل خواب 

قطعا وقتی خواب خوبی نداشته باشیم، عکوار  جسکمکی و              

توانکد    آید. این عوار  می      روانی زیادی به سراغ سالمندان می     

با کاهش تمرکز، اخت ل حافظه و ضعف عمومی خکودش را            

نشان دهد.  همچنین اخت ل در کار روزانه، تحریک پذیری،           

خستگی، سردرد هنگام بیدار شدن، افزایش ع ئم اضطرابی        

چرت زدن در طول روز و افزایش فشار خکون از دیکگکر                  

های خواب در دوره سالمندی به شمار مکی       عوار  اخت ل 

رود. مطالعات نشان داده است افراد سالمند که ککم مکی              

خوابند اشتهای بیشتری دارند. کمبود خواب در شب در           

مقدار گلوکز و انسولین بدن اثر می گکذارد و مکوجکب                

 گرسنگی و در نتیجه زیاد خوردن و چاقی می گردد.

 

 



 مشکالت خواب در افراد سالمند 

فرد سالمند هنگام خواب ممکن است دچار یکی یا چند نوع 

 مشکل گردد:

 به سختی به خواب برود.  -۴

نوبت در طول شب بیدار شود و بعد نتواند به راحتی بکه   4تا  3  -2

 خواب رود.

 دچار خواب سبک باشد و خواب او عمیق نباشد.  -3

 احساس کند که خواب کافی نمی رود.  -4

 شب زود بخوابد و زود هم بیدار شود.  -5

بی نظمی در خواب ممالن است موجب شود که فرد سالمکنکد،        -6

 شب و روز را گم کند و دچار آشدتگی گردد.

 علل ایجاد اختالل خواب در سالمندان:

قطع  موقت تندسی یا وقده تندسی در خواب: امالکان قکطکع                  -۴ 

موقت تندس هنگام خواب در افراد سالمند بسیار وجود دارد. بکه             

سال سن دارند عکلکل        65ویژه در افراد چاق یا کسانی که بیش از          

قطع تندسی در خواب شامل انسداد در مجاری هوایکی، مشکالکل              

 مغزی است.

حرکت های دوره ای اندام ها و نشانه های پای بی قرار باعک               -2

اخت ل در خواب می شوند.حرکت های اندام های تحتکانکی یکا              

 فوقانی بدن باع  بیدار شدن یا از خواب پریدن مالرر می شود.

عوار  مصرف برخی داروها نیز باع  مشال ت خواب مکی          -3

شود. گاهی اوقات پزشک برای کنترل خکواب یکک داروی               

خکواهکد     خواب آور را برای سالمند تجویز می کند و از او می           

در مدت زمان کوتاهی آن را مصرف کنند. مشالل از آنکجکا               

شود که برخی سالمندان، این داروها را سر خکود            شروع می 

کنند، سالمندان باید بدانند      برای مدت طوالنی مصرف می    

 این کار سبب بی خوابی می شود. 

 افراد سالمند معموال کمتر می خوابند زیرا:

افراد سالمند بر خ ف جوان ها به سرعت به خواب نمی رونکد           -۴

دقیقه طول می کشد تا به خواب روند ،مکطکالکعکات             3۳و حداقل   

درصد خانم ها بعد از       36درصد مردان و      ۴3نشان داده است که     

 دقیقه به خواب می روند. 3۳

خواب افراد سالمند بر خ ف جوانان عمیق نیست و زود بکه                -2

زود بیدار می شوند ،یعنی خواب آن ها تداوم ندارد و ککمکتکر در          

 خواب عمیق هستند.

افراد مسن تمایل دارند زمانی که شب شد ،زود بخوابند و از                -3

آن طرف زود بیدار  شوند ،شاید علت این باشکد ککه هکورمکون                  

 م تونین در مغز آن ها کمتر ترشح می شود.

چون افراد مسن نسبت به نور و حرارت حساس هستند ،ایکن           -4

عوامل محیطی در خواب آنها تاثیر دارد ،بنابراین محیط خواب  و     

زدگی آن ها باید بدون عوامل محرک و روشنایی و صدا باشد.افراد     

ساعت خواب شبکانکه نکیکاز           8تا    7سالمند مانند دوران جوانی به    

دارند. سالمندان باید در شب به اندازه کافی بخوابند تکا در روز                 

احساس راحتی کنند و از زندگی و زنده بودن خود لذت بکبکرنکد.               

ککنکد و      های خواب افزایش پیدا می معموالً با افزایش سن اخت ل 

یالی از شالایت ها در دوره سالمندی، اختک ل خکواب اسکت.در                

رسکنکد، دچکار         سالگی مکی  65حدود نیمی از افرادی که به سن  

شوند. بنابراین بی خوابی در افراد سالمند شایکع      اخت ل خواب می  

است. پس سالمندان عزیز می توانند با شناسایی مشالل خکود و         

 عمل به توصیه ها آرامش و خواب راحت تری داشته باشند.

 

 اهمیت خواب

های اصلی س متی است. خواب ،     خواب کافی و راحت یالی از پایه     

مالانیسم فیزیولوژیک بدن در بازیابی تکوان از دسکت رفکتکه و                  

 خستگی ناشی از فعالیت های بدنی در طول زندگی روزمره است.

کند و انرژی از دست رفتکه         بدن در طول خوابیدن استراحت می      

آید و بار دیگر برای فعالیت جسمی و فالری آمکاده              به دست می  

شود. خواب یالی از فاکتورهایی است که نقش مکهکمکی در                 می

س متی داشته و عامل مهمی در افزایش مرگ و میر و کاهکش             

های ذهنی مربکوط بکه        س مت است. کیدیت خواب از شاخص      

چگونگی تجربه خواب تشالیل می شکود، مکانکنکد مکیکزان                 

رضایتمندی از خواب و احساسی که پس از بکرخکاسکتکن از          

آلودگی  شود، کیدیت خواب نامطلوب به خواب خواب ایجاد می

روزانه، تغییرات خلقی و افزایش خطر مصرف مکواد مکخکدر             

منجر میگردد. کیدیت و کمیت خواب بر یادگیری، حافظه و           

تعداد زیادی از توانایی های شناختی موثر است، بکه ویکژه             

اعمالی که مرتبط با ذخیره اط عات جدید و مکهکارت در        

 حیطه های آموزشی است.

افزایش جمعیت سالمندان به علت کاهش موالید، بهبود          

وضعیت بهداشت و افزایش امید به زندگی، ضرورت توجه         

به مشال ت این قشر را برجسته میالند. یالی از مشال ت        

تاثیرگذار برکیدیت زندگی این قشر آسیب پذیر ، خواب         

است.تحقیقات نشان داده است خواب با کیدیت ضعیف         

در رتبه ی سوم مشال ت سالمندان قرار دارد و یالی از           

مککوارد شککایککع      

شالایات و دلکیکل      

مراجعه سالمندان  

 به پزشک است.
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