
1 

1  

مراقبت از بیماران مبتال به آلزایمر 

 در بحران کرونا

کارگروه آموزش و مشاوره در کرونا/ 

 پرستاری مراقبت های ویژه و مدیریت گروه

 تهیه و تنظیم: دکتر الهام نواب

 آمنه یعقوب زاده

 مقدمه

ها سالمندان در طی شیوع بالیای طبیعی و بحران

آسیب پذیر هستند و این مسئله به ویژه در همه 

 گیری بیماری کرونا مصداق دارد.

به نظر می رسد آلزایمر خطر ابتال به کرونا را افزایش 

نمی دهد، اما برخی عوامل مرتبط با آلزایمر، مثل سن 

باال، فراموشی یا  ناتوانی در شستن دستها و رعایت 

بهداشت، ممکن است فرد را نسبت به کرونا آسیب 

 پذیرتر کند.

 

 توصیه های مراقبتی در بیماران مبتال به آلزایمر

در بیماران مبتال به آلزایمر، افزایش گییی یی و      

سردرگمی اولین عالمت هر نوع بیماری است. اگیر   

فرد مبتال به آلزایمر، گی ی پیشرونده ای را نشان 

می دهد، برای دریافت مشاوره با مرکز درمیانیی     

 تماس بگیرید. 

در مواردی که بیمار مبتال به آلزایمر دچار عیالییم   

یک بیماری می شود، ابتدا با پزشکیش تیمیاس      

بگیرید، ممکن است پزشک، شیمیا را طیوری          

راهنمایی کند که بدون مراجعه به بییمیارسیتیان     

 بشود بیمار را مدیریت کرد.

بیمار مبتال به آلزایمر فراموش می کند،  بنابیرایین   

در طول شیوع ویروس کرونا،  در دستشیوییی و     

سایر نقاط خانه، با نوشته یا با تصویر به او نیکیا    

 بهداشتی را یادآوری کنید.

ثانیه با آب و صابیون   02دستان بیمار باید به مد  

شسته شود.چگونگی شستشوی صحیح دستها را  

به بیمار نشان دهید. می توان گهگاه بیه جیای        

های ضدعفونی کینینیده    شست وشو، از دستمال

حاوی الکل برای پاک کردن دستان بیمار استفیاده  

 کرد تا از خشکی پوست اجتناب شود.
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  .بیماران مبتال به آلزایمر را زیاد جاب ا  نکنید 

     با آنها از طریق تلفن و یا ویدئو تماس مینیظیم

 داشته باشید.

  سعی کنید در مقابل بیمار بیش از یک یا دو بار

 به اخبار گوش ندهید.

  از روش های ترساندن بیمار برای شستن دست

ها و یا رعایت فاصله گذاری فیزیکی اجتینیاب   

 کنید.

         بیمار را در طول روز سرگرم کنیید و اجیازه

ندهید بدون برنامه چر  بزند یا بخوابد، زییرا    

 باعث اختالل در خواب شب  بیمار می شود.

     از عصبانی شدن، زمانی که بیمار،  از شیراییط

 موجود ناراحت یا سردرگم است، اجتناب کنید.

      در صورتی که فرد مبتال به آلزایمیر، احسیاس

عدم امنیت و اطمینان داشته باشد، میرتیبیا       

پرسد. بهتر است به آرامیی   سواال  تکراری می

به سواال  او پاسخ داده، با وی بحث نکنید و با 

 ان ام دادن کاری دیگر وی را مشغول کنید. 

     همچنین در صورتیکه دسترسی به سییینیک

دستشویی دشوار است و یا برای بیمار سخیت  

خود را بشوید، ضدعفونیی   هایاست که دست 

درصد می تیوانید      02کننده های حاوی الکل 

جایگزین مناسبی برای شست و شوی دسیت    

باشد. پس از استفاده از این مواد دست ها را با  

 یک دستمال مرطوب پاک کنید.

     می توانید از پزشک بیمار درخواست کنید تیا

داروها را برای روزهای بیشتری نسخه کرده تیا  

 از تردد بیشتر اجتناب کنید. 

  مراقب اصلی در شرایط بحرانی کرونا  عالوه بر

بیمار مبتال به آلزایمر باید مراقب دومی را در     

نظر داشته باشید تا در صور  بییمیار شیدن      

مراقب اصلی، فرد دوم  ارائه مراقبت را برعهده 

 گیرد. 

     سعی کنید تا آن ایی که مقدور است بیرنیامیه

تغییرا  روزانه را طبق روال قبل ادامه دهید و 

 عمده و اساسی در آن  ای اد نکنید.

 را در فعالیتهای مشارکتی مورد عالقه اش   بیمار

 دخیل کنید.

   در برآوردن نیازهای فردی بیمار انعطاف پذییر

باشید، چراکه مراقبت از این بیماران الیگیوی     

خاصی نداشته  و هر فرد در هر مرحله ای از     

این بیماری باتوجه به شرایطی که دارد، نیازهای 

 مراقبتی خاص خود را می طلبد.

  تشویق بیمار به تکرار آنچه شما در پاسخ گفته

اید،  لمس کردن بیمار و ماساژ پشت، در کاهش 

 اضطراب بیمار بسیار کمک کننده است.

  پیشرفت بیماری بر توانایی فرد بیمار در تفسیر

صحیح اطالعا  تأثیر می گذارد و ممکن اسیت  

فرد دچار توهم و هذیانی ترسناک و عی یییب    

غریب شود. در این شرایط از جر و بحث کردن  

با وی اجتناب کرده، توجه وی را به موضیوعیی   

دیگر جلب کنید و اطالعا  عینی و ملموس در 

 اختیارشان قرار دهید.

        از  ان من آلزایمر ایران مشاوره و اطیالعیا

 بگیرید.

   همچنین می توانید از  صدای پرستار دانشکده

پرستاری و مامایی تهران مشیاوره درییافیت      
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