تغذية كبار السن

تثقيف املرضى وأسرهم

patienteducation@hamad.org.qa

4439 1494 / 5

© مؤسسة حمد الطبية ٢٠١٦

تغذية كبار السن
2
مقدمة:
حتتاج التغذية اهتماماً كبيرا وخاص ًة كلما تقدم اإلنسان في العمر للمحافظة على الصحة،
خاصة في عمر الشيخوخة ( 65سنة أو أكثر) وذلك ألن التغذية اجليدة حتمي من األمراض
املرتبطة بتقدم العمر.ولقد وجد أن تناول األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يقلل من اإلصابة
باألمراض املزمنة،مثل  :السمنة و السكري وارتفاع ضغط الدم و أمراض القلب والشرايني
والتهاب املفاصل وهشاشة العظام ،والزهامير وبعض أنواع السرطان.
العوامل التي تؤثر على تغذية كبار السن:
تتأثر االحتياجات الغذائية لكبار السن بالتغيرات املصاحبة ملرحلة الشيخوخة سواء كانت هذه
التغيرات في مكونات أو وظائف اجلسم .ويعتمد حتديد هذه االحتياجات على عدة عوامل أهمها:
·
·
·
·

·منط احلياة الذي يعيشه كبار السن
·احلالة االجتماعية
·احلالة االقتصادية
·احلالة الصحية

مواصفات الغذاء الصحي لكبار السن:
· ·متوازن في جميع العناصر الغذائية ,حيث يشمل كل املجموعات الغذائية (مجموعة احلليب ومنتجاته,
مجموعة اللحوم و البقوليات  ,مجموعة احلبوب ,مجموعة اخلضار ,مجموعة الفواكة و مجموعة الدهون).
· ·نظيف وآمن
· ·متوفر بكميات كافية لسد االحتياجات الغذائية لكبار السن

تزداد الحاجة لتناول بعض العناصر الغذائية مع التقدم بالعمر ومنها:
الكالسيوم  ,فيتامني د ,فيتامني ب 12وفيتامني ب.6
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االحتياجات الغذائية لكبار السن
· ·الطاقة (السعرات الحرارية)

تختلف احلاجة للطاقة من شخص ألخر وذلك حسب العمر  ,الطول  ,النشاط البدني  ,واحلالة
الصحية .و بشكل عام فإن ٢٠٠٠-١٦٠٠سعره حرارية في اليوم تعتبر كافية لكبار السن من
اجلنسني النساء والرجال.
لضمان الحصول على احتياجاتك من الطاقة ينصح بتناول الكميات المحددة
من المجموعات الغذائية التالية:
املجموعات
الغذائية
مجموعة
احلبوب

احلصص
الغذائية
 7-5حصص

مقدار احلصة الغذائية

بعض النصائح واملالحظات

 1شريحة توست1 ,كوب حبوب اإلفطار اجلاهزه,
ثلث كوب أرز أو معكرونه مطبوخة

احرص على أن تكون نصف
احلصص على األقل من
احلبوب الكاملة

1كوب حليب 1,كوب زبادي (روب) أو  60-45غرام
جنب.

يعتبر احلليب ومشتقاته من
أهم مصادر الكالسيوم.
ينصح بتناول احلليب ومشتقاته
قليلة الدسم.

مجموعة اللحوم
والبقوليات

 6-5حصص

 30غرام من اللحم أوالسمك أوالدجاج املطبوخ,
بيضة أو نصف كوب من البقوليات املطبوخة.

يفضل اختياراللحم قليل
الشحم ونزع اجللد من
الدواجن قبل الطهي.

مجموعة
اخلضار

 6-4حصص

 1كوب من اخلضار الطازجة أو نصف كوب من
اخلضار املطبوخة

ن ًوع في تناول اخلضارمع
التركيز على اخلضار الورقية

مجموعة الفواكه

 4-3حصص

 1حبة فاكهه متوسطة احلجم ,نصف كوب فواكه
مقطعة أوربع كوب فاكهه مجففة

ينصح بالتركيز على
الفواكه الكاملة سوا ًء كانت
طازجة,معلبة أو مجففة بدالً
من العصير

 1ملعقة من الدهون

يفضل استخدام زيت الذرة,
دوار الشمس ,الكانوال أو زيت
الزيتون في الطبخ.
حتتوي املكسرات ,احلبوب ,
والزيتون والسمك على دهون
مفيدة.

مجموعة احلليب  3حصص

مجموعة الدهون  6-5حصص
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لمعرفة المزيد يرجى مراجعة قائمة البدائل الغذائية المرفقة.
· ·السوائل:
· ·ينصح بشرب ما بني  8-6أكواب من السوائل يومياً .و يدخل في تعريف السوائل ك ً
ال من :املاء ,العصير,
احلليب ,الشاي,القهوة والشوربات.
· ·يزداد االهتمام بشرب كميات كافية من املاء في األجواء احلارة وذلك لتجنب حدوث اجلفاف لدى كبار السن.

نصائح وإرشادات إضافية
· ·ينصح بتناول الطعام بكميات صغيرة ومتكررة ( 6-5وجبات يومياً).
· ·تناول االطباق التقليدية احملضرة بشكل صحي والتي تعتمد على اخلضاروالبقوليات.
· ·متتع بتناول الطعام بشكل جماعي مع أفراد العائلة واألصدقاء املقربني
· ·التقليل من تناول الدهون املشبعة والسكريات واالبتعاد عن الدهون املهدرجة.
· · الدهون املشبعة تتواجد في الزبدة ,احلليب كامل الدسم ,الشحوم املتواجدة في اللحم والدجاج ,القشطة,
زيت جوز الهند ,زيت النخيل.
· ·الدهون املهدرجة وتتواجد في املرغرين ,السمنة الصناعية ,الزيوت املهدرجة جزئياً أو كلياً.
· ·السكريات املضافة وتشمل سكراملائدة ,السكر املضاف لألطعمة واملشروبات اجلاهزة مثل املشروبات الغازية,
احللويات ,الكيك ,البسكويت ,املعجنات والكعك و شراب الفاكهة.

التقليل من تناول الملح عن طريق:
· ·إعداد وجبات صحية في املنزل مع استخدام كميات قليلة من امللح.
· ·إضافة عصيرالليمون والفلفل واألعشاب العطرية إلعطاء نكهة للطعام بدالً من إضافة امللح.
· ·التقليل من تناول املواد احلافظة،املخلالت،املعلبات واللحوم املعلبة.
· ·كما ينصح بتجنب مكعبات مرقةالدجاج واملوادالغذائية التي حتتوي على كميات عالية من الصوديوم.
· ·الحرص على التوازن بين الغذاء المستهلك والنشاط الحركي
· ·ينصح كبار السن مبمارسة النشاط البدني بشكل معتدل ومبعدل  150دقيقة أسبوعياً.وهذا يؤدي إلى حتسن
حالتهم الصحية.
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المشاكل المتعلقة بتغذية كبار السن والحلول المناسبة لها
املشكلة الغذائية
1 .1فقدان الوزن الغير مخطط له.
ويرجع بشكل أساسي إلى اآلتي:

· ·عدم تناول كميات كافية من الغذاء
· ·فقدان الشهية
· ·التهابات ناجتة عن أمراض معينة

احلل
·

·عند مالحظة فقدان الوزن املفاجئ راجع طبيبك وأخصائي التغذية
لتقييم حالتك
·اجعل من وقت تناول الطعام مناسبة اجتماعية,حيث ثبت أن تناول
الطعام مع اآلخرين يحسن من كمية الغذاء املستهلك.
·التركيز على تناول األطعمة الغنية بالعناصرالغذائية  ,على سبيل
املثال:
· ·استخدام الفول السوداني مع التوست.
· · إضافة بياض البيض عند عمل العجة وزيادة محتوى الدهون
بإضافة زيت الزيتون للصلصات  ،والسلطات واخلضروات
املطبوخة ،واحلبوب و املعكرونة.

·
·

·إضافة عصير الليمون واألعشاب العطرية للطعام يحسن من مذاقه.
· تناول وجبات خفيفة بني الوجبات الرئيسية ,مثال ساندوتش ،لنب
,فاكهة أو عصير طازج.
· إذا كنت تتناول الوجبات الغذائية السائلة كمكمل غذائي ينصح
بتناولها بني الوجبات.
·احلرص على شرب السوائل الكافية يومياً مع مراعاة وضع املاء في
مكان يسهل الوصول إليه.
·احملافظة على ممارسة النشاط البدني بانتظام مما له من تأثير في
حتفز الشهية.
·التأكد من توافر املواد الغذائية عند املسن وقدرته على تناولها.
·ينصح بطهي الطعام حتى يصبح ليناً
·إضافة نوع من الصلصات إلى الطعام حتى يصبح طرياً.

·
·

·
·
·
·
2 .2مشاكل املضغ والبلع

·
·
·
·
·

·تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة
·هرس الطعام أوطحنه عند احلاجة.
·في حالة وجود صعوبة في شرب السوائل يجب مراجعة مقدم الرعاية
الصحية

3 .3تغيرات في اجلهاز الهضمي
·
·

·انخفاض إفراز اللعاب في الفم مما يؤثر
على اختيار األطعمة ومضغها.
·ضعف حاسة الشم والتذوق

·
·
·
·

·احلرص على تناول كميات كافية من السوائل
·اختيارالغذاءاللني أو املضاف له الصلصات.
·تناول بعض املخلالت أوشرائح الليمون الطازج لتحفيزإفرازاللعاب.
·حتسني مذاق الطعام عن طريق إضافة األعشاب العطرية أوالتوابل.
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·

·انخفاض في إفراز حامض املعدة مما يقلل
من امتصاص احلديد وفيتامني .B12

·

·كسل املعدة (تأخّ ر افراغها) والشبع املبكر
يؤثر على كمية الطاقة املتناولة و قد يؤدي
إلى فقدان الوزن

·

·

·
·
·
·

·ينصح بتناول األطعمة الغنية بفيتامني  , B12مثال اللحوم والدواجن
واألسماك والبيض ومنتجات األلبان .واملواد الغذائية املدعمة فيتامني
.B12
·لتحسني امتصاص احلديد،
· ·ينصح بتناول اللحوم ,األسماك،والدواجن.
· ·احلرص على تناول األطعمة الغنية بفيتامني ج,على سبيل
املثال:تناول الفاكهة أوعصيراحلمضيات واخلضروات ذات اللون
االخضرالداكن مع وجبات الطعام.
· · االبتعاد عن تناول القهوة والشاي أثناء تناول الطعام.
·امضغ الطعام بشكل جيد قبل البلع
·تناول وجبات صغيرةومتكررة،مع استخدم السوائل الغنية بالعناصر
املغذية مثل احلليب والعصيرواحلساء.
·لزيادة كمية السعرات احلرارية املتناولة أضف كمية الدهون من زيت
الزيتون إلى الصلصات،اخلضارالطازجة أواملطبوخة،واحلبوب.
·تناول وجبات خفيفة بني الوجبات الرئيسية خالل النهار،أواستبدلها
بالوجبات السائلة املوصوفة من قبل أخصائي التغذية

·

·االمساك

·

·احلرص على تناول األلياف الكافية املوجودة في احلبوب الكاملة,
اخلضار والفواكه ,مع شرب السوائل املطلوبة خالل اليوم مبعدل 8-6
أكواب يومياً.
·تناول القليل من اخلوخ املجفف أو عصيراخلوخ ملا له من تأثيرفي
تسهيل حركة األمعاء(ملني طبيعي).
·إشرب كميات كافية من املاء.

·

·ارجتاع املريء هو عبارة عن ارجتاع محتوى ·
املعدة إلى املريء يسبب ألم في منطقة
·
الصدر

·

		
·الغازات أو انتفاخ البطن :
عادة ما يكون نتيجة الضطراب احلركة
املعوية  ،مثل متالزمة القولون العصبي

·
·
·
·
·
·

·ينصح بتناول وجبات صغيرة متكررة بدالًمن وجبة واحدة أووجبتني
في اليوم.
·ابتعد أو قلل من استهالك األطعمة واملشروبات التي حتتوي على
اآلتي:
· ·الكافيني،الشوكوالته،الثوم،البصل،النعناع والكحول.
· · القهوة بنوعيها التي حتتوي على الكافيني أواخلالية من الكافيني
تزيد من إفرازاحلامض.
·جتنب األطعمة الدسمة و املشروبات الغازية.
·جتنب االستلقاء بعد وجبات الطعام مباشرةً.
·تناول الطعام ببطء
·مضغ الطعام جيداً مع إغالق الفم أثناء املضغ.
·جتنب أو قلل من األطعمة التي تتسبب في تكون الغازات.
·ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

·
·
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4 .4حساسية الالكتوز:
قد يظهر عند كبار السن أعراض عدم
حتمل الالكتوز عند تناول احلليب أو
منتجاته مثل آالم املعدة والغازات
واإلسهال.
5 .5اجلفاف

·

·ابدأ بتناول كميات صغيرة من األطعمة التي حتتوي على احلليب ،
وإذا استمرت األعراض تناول الزبادي  ،اللنب  ،أو اجلنب األبيض أو
اختر احلليب و املنتجات اخلالية من الالكتوز.

·
·

·شرب  8-6أكواب من السوائل يومياً
·اختر املواد الغذائية الغنية باملاء مثل الفواكه واخلضروات و
الشوربات.
· اشرب املاء على فترات حتى وأن لم تكن عطشاناً.
·وضع زجاجة املاء بجانبك و في مكان يسهل الوصول إليه (السرير-
الكرسي أوالسيارة).

·
·
6 .6تقرحات الفراش

·
·
·
·
·
·
·
·

7 .7زيادة الوزن عند كبار السن

·
·
·
·
·
·
·

·اتبع خطة غذائية متوازنة بحيث حتتوي على كل املجموعات الغذائية
الغنية ب:
·فيتامني أ (اخلضروات اخلضراء واخلضروات الصفراء و الكبد)
·فيتامني ج (احلمضيات  :البرتقال واجلريب فروت و الكيوي والفراولة
و الطماطم)
·احلمض األميني األرجنني (املكسرات واحلليب و السمك والفاصوليا
و بذور الكتان)
·الزنك (احملار ،و اللحوم احلمراء والدواجن واألسماك واحلبوب
الكاملة والبيض و البقوليات)
·تناول األطعمة التي حتتوي على البروتني (مثل احلليب ومنتجاته
واللحوم والبيض واألسماك) مع كل وجبة ووجبة خفيفة.
·شرب الكثير من السوائل
·استشارة اختصاصي التغذية العالجية للحصول على مزيد من
التعليمات
·تناول الطعام بشكل منتظم ثالث وجبات رئيسية باإلضافة إلى
وجبتني خفيفتني يومياً
·اجعل نصف طبقك من الفاكهة واخلضروات
·استخدام احلبوب الكاملة بدالً من املقشورة.
·احلد من تناول األغذية الدسمة مثل الوجبات السريعة و األطعمة
املقلية
·قلل من تناول السكريات واحللويات
·اشرب املاء بدالً من العصائر واملشروبات الغازية فهي حتتوي على
الكثير من السكر.
·ممارسة النشاط البدني ملدة  30دقيقة على األقل كل يوم.
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4. Lactose intolerance  
The elderly can experience
symptoms of lactose
intolerance such as stomach
pain, gas, or diarrhea when
eating or drinking milk or milk
products.

•

5. Dehydration

•

Drink 6-8 cups of fluids per day

•

Chose food items that are rich in water such as fruit, vegetables
and soups as they are mostly water-based.

•

It is advisable to drink frequently even when you are not thirsty

•

Keep a bottle of water next to you wherever you are (bed, chair
or car)

•

Follow a well-balanced eating plan with foods from each food
group.

•

Consume food rich in:

6. Pressure ulcer

7.

Older adults who are
overweight

First try to eat small amounts of food that contain milk, if your
symptoms do not improve:
•

Try yogurt, buttermilk, or white cheese

•

Choose lactose-free milk and milk products

•

Vitamin A (Green and yellow vegetables and liver)

•

Vitamin C (Citrus fruits: orange, grapefruit, kiwi,
strawberries and tomatoes)

•

Arginine (Nuts, milk, fish, beans and flax seed )

•

Zinc (Oysters, red meat, poultry, fish, whole grains, eggs,
legumes)

•

Be certain to include foods high in protein (such as milk, meat,
eggs, and fish) with every meal and snack

•

Drink plenty of fluids

•

Consult your dietitian for further instructions

•

Eat regularly - three meals and two snacks per day

•

Make half of your plate fruit and vegetables

•

Use whole grains rather than refined grains

•

Reduce the portion size of your meals

•

Limit your intake of fatty foods such as fast food and fried food

•

Limit sugar and sweets

•

Drink water instead of juices and soft drinks which contain a lot
of sugar

•

Increase your physical activity. Aim to be physically active for at
least 30 minutes every day.
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3. Digestive system changes:
a.

Decrease in saliva production
alters the ability to chew and
may lead to changes in food
choices.

•

Ensure adequate fluid intake

•

Choose moist food or add sauces.

•

b. Decrease in taste and smell
sensitivity

Chew some pickles or fresh lemon slices to stimulate saliva
secretion.

•

Add flavor, use herbs or spices.

c.

•

Eat foods rich in vitamin B12 found mostly in meat, poultry, fish,
eggs and dairy foods. Also foods that are fortified with vitamin
B12.

•

To improve the absorption of iron, eat meat, fish, and poultry,

Decrease in gastric acid
secretion can limit the
absorption of iron and vitamin
B12.

and include vitamin c-rich fruit, For example, drink citrus fruit
or juice and eat dark-green leafy vegetables with meals. Limit
coffee and tea at mealtimes
d. Delayed gastric emptying
and early satiety which affect
energy intake and can lead to
weight loss.

e.

f.

Constipation

Heartburn is a condition in
which the acidic stomach
contents back up into the
esophagus, causing pain in the
chest area.

•

Chew the food well

•

Have small, frequent meals - use milk, juice and soups as
nutrient-dense fluids and fortified food.

•

Increase fat content by adding olive oil to sauces, fresh or
cooked vegetables, and grains.

•

Offer daytime snacks between meals, or give a dietary
supplement prescribed by a dietitian

•

Consume adequate fiber found in whole grains, vegetables and
fruit together with adequate fluid.

•

Eat a few dried or stewed prunes or drink prune juice as it has a
natural laxative effect.

•

Drink enough water - 6-8cups per day.

•

Eat smaller, more frequent meals over the course of the day
instead of eating one or two larger meals.

•

Avoid or reduce consumption of foods and beverages that
contain caffeine, chocolate, garlic, onions, peppermint,
spearmint, and alcohol. Both caffeinated and decaffeinated
coffees increase acid secretion.

g. Gas formation or bloating:
is usually the result of an
•
intestinal motility disorder, such
•
as irritable bowel syndrome
(IBS).

Avoid fatty foods and carbonated beverages.
Avoid reclining immediately after meals, or if you do so, keep
your back elevated to at least 30 degrees so that you are not
lying flat.

•

Eat slowly and chew food thoroughly before swallowing.

•

Try to chew the food that you eat with your mouth closed

•

Avoid or eat less of the foods that cause gas.

•

Regular exercise can also help to minimize trouble with
intestinal gas.

Nutritional Guidelines for the Elderly
5
Balance your food intake and physical activity.
•

Older adults should do at least 150 minutes of moderate-intensity aerobic physical
activity throughout the week

•

Older adults who are inactive or who have some disease limitations will enjoy
added health benefits with any level of activity.

Nutritional problems in the elderly and suggested solutions:
Nutritional problems

Solution

1. Involuntary weight loss:

•

For unintentional weight loss, contact your doctor and dietitian

•

Inadequate dietary intake

•

•

Loss of appetite

•

Inflammatory effects of

Spend time with the elderly during meals to observe food
intake and help if needed. Visit them during mealtimes if they
are in a hospital or long term care facility.

•

Make meals social events. Eating with others can improve food
intake. Interact with them and speak to them with respect.

•

Increase the nutrient density of food. For example,

disease

2. Chewing and swallowing
Problems:

•

Spread peanut butter on toast and crackers

•

Add an extra egg white to scrambled egg and omelette

•

Increase fat content by adding olive oil to the preparation
of sauces, fresh or cooked vegetables, and grains or
pasta.

•

Make the food more appealing by using lemon juice and herbs.

•

Include snacks between meals. Such as a sandwich, milk, fruit
or fresh juice.

•

If taking oral nutritional supplements, take these at the end of
the meal or as a snack.

•

Drink enough fluids and leave water within easy reach

•

Encourage regular physical activity. Daily exercise can stimulate
appetite.

•

Make sure that feeding or shopping assistance is available

•

Cook food thoroughly until tender, or add sauces.

•

Cut food into smaller pieces by chopping or grinding.

•

Modify food texture by pureeing with blenders before eating.

•

If having difficulty swallowing fluids, get assessed by a
healthcare provider to determine a suitable consistency.
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Refer to the attached portion list to learn more about food
portions.
• Fluid
•
•

It’s recommended to drink 6-8 cups of fluids per day. Fluids include water and
other beverages such as milk, juice, soups, coffee and tea.
Special care must be taken to increase fluid intake in hot climates to prevent
dehydration.

Additional advices and tips
•
•
•
•
•
•
•

Eat small frequent meals, 5–6 per day.
Emphasize healthy traditional dishes; vegetable and legume-based.
Enjoy food and eating with your family, friends and loved ones
Limit your intake of saturated fats and added sugars and avoid hydrogenated fats.
Saturated fat includes butter, milk fat, beef fat, chicken fat, cream, coconut oil,
palm and palm kernel oils
Hydrogenated fat includes margarine, shortening, hydrogenated and partially
hydrogenated oils
Added sugars includes table sugars and syrups that are added to foods or
beverages like regular soft drinks, candy, cakes, cookies, pastries, donuts and fruit
drinks.

Limit your intake of salt
•
•
•
•

Prepare healthier meals at home by cooking with less salt.
Use lemon juice, pepper or herbs to flavor food rather than salt.
Limit preserved pickled, canned and packed meat.
Avoid chicken stocks and instant food items that contain high levels of sodium.
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Nutritional requirements for an older adult
• Energy
•

Energy needs vary according to age, weight, height, physical activity and
health condition, but an average of 1600-2000 kilocalories of energy per day is
enough for most older adults both female and male.

You can meet your energy requirements by consuming the
specified quantities from the following food groups:
No. of
Portions

Food Group
Grains

5-7

Example of One Portion

Notes

1 slice of bread, 1 cup

Half of all grains consumed

ready-to-eat cereal, or 1/3

should be whole grains.

of a cup of cooked rice or
pasta.
Vegetables

4-6

1 cup of raw vegetables

Eat a variety of vegetables

or 1/2 cup of cooked

including green leafy vegetables.

vegetables.
Fruit

1 medium size whole fruit,

Focus on fruit, whether fresh,

½ cup of fresh fruit, or a ¼

frozen, canned, or dried rather

cup of dried fruit.

than fruit juice.

Milk and milk 3

1 cup of milk, 3/4 cup

Milk groups are a good source of

products

of yogurt or 45-60 g of

calcium. Choose low-fat milk and

cheese.

milk products.

30g meat, fish, or poultry,

Choose lean or low-fat meat and

one egg, 1/2 cup of cooked

poultry.

Lean meat

3-4

5-6

and legumes

legumes.
Fat

5-6

1 teaspoon of oil.

Consume fat from whole foods
such as nuts, seeds, olives and
fatty fish.
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Introduction:
Nutrition deserves special attention as people get older (65 years plus) as good nutrition
is essential for good health. Consuming a variety of nutrient-packed foods is linked to a
reduction in the risk of developing chronic health conditions, such as obesity, diabetes,
hypertensive, cardiovascular diseases, arthritis, osteoporosis, Alzahaymer, and certain
types of cancer.

Factors that affect nutrition in older adults
Numerous changes in body composition and physiology are associated with advancing
age. Nutritional needs are determined by multiple factors including:
•
•
•
•

Lifestyle
Social
Economic
Medical conditions

A healthy diet for the elderly is:
•
•
•

Balanced and complete in its nutritional components to include all food groups: (milk
and milk products, meat and legumes, grains, fruit, vegetables and fats).
Safe and clean
Available in sufficient quantities to meet an older adult’s nutritional needs.

Some requirements that increase with age are:
Calcium, vitamin D, vitamin B12 and vitamin B6
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