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ד"ר שמואל גבעון

חיים צלולים בגיל 90

חוקרים אמריקנים מציעים לכם מתכון לאיכות חיים וצלילות דעת גם בגיל

מופלג: פעילות גופנית בעצימות בינונית או גבוהה, לפחות פעם בשבוע, חיים

עם בן/בת זוג, הימנעות מעישון וגם - התעמלות למוח

מצד אחד תוחלת החיים במגמת עלייה ויותר ויותר קשישים חוצים את גיל 80, אולם

מצד שני מערכת הרפואה והסיעוד נאלצת לטפל ביותר ויותר קשישים, שמחלות זיקנה

דמנטיות היכו בהם.

מה אפשר לעשות כדי לשמור על חדות המחשבה בגיל 90?

חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה בסן־פרנסיסקו מציעים לכם להקפיד על הכללים

הבאים:

• פעילות גופנית בעצימות בינונית או גבוהה לפחות פעם בשבוע.

• חיים עם בן/בת זוג. 

• הימנעות מעישון.

• תעסוקה (כמו פעילות התנדבותית) גם בגילאי 70 עד 80.

החוקרים, בראשותה של ד"ר אלכסנדרה פיוקו, טוענים כי  לקשישים שרכשו  לפחות

השכלה תיכונית ושהתמידו באורח חיים שכלל את המרכיבים הנ"ל, היה סיכוי רב יותר

להישאר צלולים בהשוואה לאלה שלא הקפידו על ההנחיות הללו. "המסר מהמחקר

הזה הוא שניתן לשמר את הכושר המוחי גם בגילאים מאד מתקדמים", אמרה ד"ר

פיוקו. "אנשים חוששים שהם יסבלו מירידה בכושר השכלי עם ההזדקנות. אבל לא

כולם סובלים מירידה כזאת".

החוקרים בדקו כ־2,500 גברים ונשים אמריקנים בגילאי 70 עד 79 שחיים בממפיס

ובפיטסבורג. כולם השתתפו במחקר שבדק בריאות, הזדקנות ומרכיבים גופניים

.(Health, Aging and Body Composition study)

הכישורים השכליים נבדקו ארבע  פעמים במהלך המעקב, שנמשך שמונה שנים:

בתחילת המחקר, כעבור שלוש שנים, כעבור חמש שנים וכעבור שמונה שנים.
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עם חלוף הזמן, רבים מהמשתתפים סבלו מירידה ביכולת הקוגנטיבית:  כ־53 אחוזים

סבלו מירידה קלה ואילו 16 אחוזים סבלו מירידה משמעותית. עם זאת, 30 אחוזים

מהמשתתפים לא סבלו מירידה כלשהי ביכולת השכלית ומיעוט מהמשתתפים נהנו

אפילו משיפור ביכולת זו.

עוד באתר כללית

• תנו למוח לעבוד

• הנאה ובריאות: 11 תרגילים לפעילות גופנית בבית

• סדנת הזיכרון של כללית

• למה אנחנו נראים צעירים יותר מההורים שלנו?

מה הבדל בין אלה שסבלו מירידה לבין אלה שנשארו צלולים?

• פעילות גופנית - קשישים שעשו פעילות גופנית בעוצמה מתונה או גבוהה לפחות

פעם בשבוע, נהנו מסיכוי גבוה ב־30 אחוזים לשמר את היכולת השכלית שלהם, וזאת

בהשוואה לאלה שלא עשו פעילות גופנית בשכיחות דומה.

• פעילות מוחית - בעלי השכלה תיכונית לפחות נהנו מסיכוי גבוה כמעט פי שלושה

לשמר את היכולת השכלית שלהם, וזאת בהשוואה לחסרי השכלה. קשישים מאוד

שלמדו לפחות תשע שנים, נהנו מסיכוי גבוה פי חמישה לשמר את יכולתם השכלית

בהשוואה לקשישים מאוד שלמדו פחות שנים.

• בלי סיגריות - לא מעשנים נהנו מסיכוי כפול לשמר את יכולתם השכלית בהשוואה

למעשנים.

• פעילות בחברה - אלה שהמשיכו לעבוד או להתנדב נהנו מסיכוי גבוה ב־24 אחוזים

לשמר את יכולתם השכלית, וכך גם אנשים שלא חיו לבד.

"עד כה, רוב המחקרים הקודמים התמקדו בגורמים שמסכנים את היכולת של

המבוגרים לשמר את התפקוד השכלי שלהם לאורך זמן, אבל הרבה פחות ידוע על

הגורמים שעוזרים להם לשמר את התפקוד הזה", אמרה ד"ר פיוקו.

ג'ון הרט, פרופסור למדעי המוח וההתנהגות ולנוירולוגיה באוניברסיטת טקסס בדלאס

שנטל חלק במחקר, אמר שאנשים מבקשים לעתים קרובות לדעת מה בדיוק צריך

לעשות כדי להימנע מבעיות הכרוכות בהזדקנות. "איש אינו יודע בדיוק מהו המרשם

לכך, אבל מחקרים כמו זה שתואר שופכים אור על כמה גורמים הכרוכים באורח חיים

שמבדילים בין אלה שחווים הזדקנות בריאה ובין אלה שלא", אמר והוסיף: "מדובר

במחקרים מלהיבים, שמקרבים אותנו יותר ויותר לגילוי הדברים שצריך לעשות כדי

לשמור על בריאות בגיל המבוגר".

שוב מפתיע לגלות עד כמה דברים פשוטים, שאינם דורשים למעשה שום משאבים,

חשובים לשמירה על בריאותנו הפיזית והשכלית. החוכמה היא לסגל את ההרגלים

הבריאים כבר מגיל צעיר, כי להפסיק לעשן, למשל, זה תמיד מומלץ, אבל התועלת

פוחתת ככל שמעשנים יותר שנים ומפסיקים בגיל יותר מבוגר. כך גם לגבי הפעילות

הגופנית והשכלית.

ד"ר שמואל גבעון הוא מומחה לרפואת משפחה בכללית.

תגיות - זקנים | זקנה | כושר

ניוזלטר כללית

רוצה לקבל את הניוזלטר השבועי שלנו?

המייל שלי

שלח אני מסכים לקבל הודעות במייל 

תנאי שימושכללית ירוקהקריירהסדנאותמכרזים
רישום לקבלת הניוזלטר שלנו

שלח המייל שלי 

אני מסכים לקבל הודעות במייל
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חיפוש רופאים
חיפוש מרפאות

חיפוש תומכי רפואה
חיפוש רפואה דחופה

חיפוש בתי חולים
חיפוש בתי מרקחת

חיפוש רופאים במושלם
 

אפליקציות כללית
אפליקציית כללית ל־

iPhone
אפליקציית כללית ל־

Android
אפליקציית 40 שבועות

אפליקציית כללית ל-
windows phone

אפליקציית כללית ל־
Windows 8

 

מדריכים רפואיים
אבחנות רפואיות
בדיקות רפואיות

בדיקות תקופתיות
ניתוחים
חיסונים

רפואה דחופה
מדריך התרופות

 

מחשבונים
מחשבון קלוריות

BMI מחשבון
מחשבון מעקב הריון
מחשבון התפתחות

תינוקות
מחשבון עליית משקל

בהריון
 

מידע
אלימות במשפחה

על כללית
הזכויות שלך

חדשות כללית
מתכונים בריאים

דיאטה
קריירה בכללית

שירותים בתשלום
מכרזים והליכי מו"מ

החייאת תינוקות
שירותי כללית

עדכון פרטים אישיים
סרטוני הכנה לבדיקות

סוכרת
לימודים

אוסטאופורוזיס
אי־ספיקת לב
תנאי שימוש

דיכאון
הגנת מידע
צוות האתר

חרדה
הפורומים של כללית
מדריך לשעת חירום

 

שירותי און־ליין
זימון תורים

תוצאות בדיקות מעבדה
שליחת בקשות למרפאה

ללא סיסמה
טופס 17

אישורי מחלה
סיכומי ביקור רפואה

יועצת
סיכומי אשפוז

המלצות רפואיות אישיות
מעבדה עד הבית

תרופות שנקנו
לתשלום באשראי או

בהוראת קבע
 

מידע וזכויות
על כללית

הזכויות שלך
חדשות כללית

קריירה בכללית
שירותים בתשלום

מכרזים והליכי מו"מ
שירותי כללית

עדכון פרטים אישיים
לימודים

תנאי שימוש
הגנת מידע
צוות האתר

מדריך לשעת חירום
 

יצירת קשר
שירות לקוחות 2700*

פניות הציבור
נציבי פניות הציבור
פניות הציבור בבתי

חולים
פניות בנושאי קהילה

(מרפאות)
פניות לכללית רפואה

משלימה
פניות לוועדות בירורים
פניות הציבור לכללית

סמייל
פניות בנושא הטרדה

מינית
חוק חופש המידע

פניות בנושא אתר כללית
 

כללית בערבית
الحمل والوالدة

دلیل األدویة
صحة الطفل

منتدیات طبیة وصحیة
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