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. که این شودززی میکند. این بیماری سبب مرگ تعداد زیادی از سلولهای عصبی مدمانس وآلزایمر بیماریست  که مزز را درییر می

تی دهد. افراد مبتال بستیار فراموشرار شد  و برا به نوبه خود توانایی فرد را در بیادآوری اشتیا  و اتاااا  و تارر تت  تاییر ارار می

دچار ستردریمی می شتوند. آنها ممرن است  بستتتی تمرکز کنند و نیز رفتارهای عویب و یریبی از خود ندان دهندتالبته هر فرد 

مبتال لزوما تمامی این مدرال  را نتواهد داش (. این مدرال  با شد  یرفتن بیماری بدتر خواهد شد و کار شما را بعنوان مرااب 

 ستتتر خواهد کرد.

 ود نه خود فرد. شچیزی که اهمی  دارد این اس  که بیاد داشته باشید، این ماهی  بیماریس  که سبب بروز این تزییرا  و رفتارها می

کنید از نتو  مرااب  صتیح از بیمار مبتال به دمانس و آلزایمر آیاهی کنیم که شما تنها فردی نیستید که ا ساس میاطر ندان میخ

کافی ندارید بلره تقریبا تمامی مراابین این بیماران بدلیل اینره روزانه با چالدتهای متااو  و ددیدی مواده می شوند این ا ساس 

صتتیح را توربه می کنند. کستب اطالعا  دربار  بیماری آلزایمر در درو و سازیاری با این چالدها به شما  عدم آیاهی از مرااب 

کمک خواهد کرد. در ادامه، دربار  مرا ل بیماری آلزایمر بتث خواهیم کرد و به شتتما دربار  اینره چنونه اطالعا  بیدتتتری دربار  

 این بیماری کسب کنید، یاته خواهد شد.

 یف دمانس:تعر -1

دمانس یک بیماری ددا و مدتت  نیس  بلره واه  ایس  کلی برای تعری  انوا  متتل  بیماریهای مززی که در نمم کارکرد مزز 

اختالل ایواد می کنند و معموالً پیش روند  و از بین برند  و بازیدت  ناپییر می باشند. دمانس به موموعه ای از عالمم اختالل در 

ر، شتتصی  و اختالل در چندین المرو شناختی مانند ادر  تارر، ترلم، اااو ، استدالل و ادراو بدون اختالل  افمه، خلق، رفتا

 در هوشیاری یاته میدود. 

درصورتیره دو یا چند عملررد اصلی مزز شامل  افمه، ارتباطا  و توانایی ترلم، تمرکز و توده،  ادر  استدالل و اااو ، و ادراو 

 دس  دادن هوشیاری دچار اختالل شود، تدتی  دمانس یا زوال عقل ییاشته میدود.دیداری، بدون از 

ایواد اختالل در عملررد مزز  سلولهای مززی تتریب میدوند  در دمانس ارتباطا  بین سلولهای مزز بدالیلی از بین میرود 

تارر، ترلم، اااو ، استدالل و ادراو نمایان موموعه ای از عالمم اختالل در  افمه، خلق، رفتار، شتصی ، ادر  ایواد میدود

این عالمم در روابط شتصی، فعالیتهای روزانه و ادتماعی،  ل مسامل و مدرال ، کنترل ا ساسا  و هیوانا  مدرل  میدوند 

 ایواد میرنند.

 عالئم بالینی دمانس: -2

 :ها عبارتند ازبعای از خصوصیا  مدترو بین انوا  دمانس

 افمه تاولین و بارزترین عالم  در آلزایمر بود  و در ستتایر انوا  دمانس نیز ودود دارد ولی به بارزی در آلزایمر  از دستت  دادن. 1

 باشد(نمی
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هر شتصی یاهی دچار فراموشراری می شود. این که یاهی شت  به یاد نیاورد دسته کلید را کوا ییاشته اس  یا نام یک آشنا را 

اما اختالل  افمه ناشی از آلزایمر، دامم و وخیم شوند  اس  و توانایی و عملررد فرد را در متیط کار و به خاطر نیاورد طبیعی اس . 

نند کای اس  که عبارا  و سواال  خود را بارها و بارها تررار میمنزل تت  تأییر ارار می دهد. اختالل  افمه در این افراد به یونه

آورند، به کنند و بعدا ًنیز به یاد نمیاند، مرالما  و مالااتها و مناسبتها را فراموش میید و متوده نیستتند که ابال آن ستوال را پرست

دهند و  تی ممرن اس  اسم اعاای خانواد  و طور مررر اشیا  را در دایی ییر از دای خود و ایلب در داهای ییر معمول ارار می

 م.شویزایمر اس  نه هر فراموشی که ما بدلیل مدزله فرری دچارش میاشیا را از یاد ببرند. اینها ندانه بیماری دمانس و آل

 .مدرل در بیاد آوردن اتاااا  اخیر یا افراد و مرانهای آشنا2

ای که در نهای  بیمار فقط موموعه ایی از اصوا  بی معنی را به زبان آورد  یا . فقر یاتار و مدرل در پیدا کردن واهیان. به یونه3

 م از او شنید  نمی شود. تی آن اصوا  ه

 . مدرل در سازمان دهی، تصمیم ییری و  ل مسئله و انوام وظایای مانند  سابو کتاب امور مالی، مدرل در پرداخ  ابوض،...4

 . اختالل در توده و تمرکز5

 . اختالل در اااو  و واکنش در بترانها تعدم عرس العمل مناسب در موااع بترانی(6

زایمر در اتاااا  روزمر  متداول، مثل ستوختن ییا روی شتعله یاز یا یک تصتادا رانندیی اادر به عرس العملی بیماران مبتال به آل

 مناسب نیستند و نمیدانند در این موااع باید چه کار کنند.

ادن لیتها داز دس   ادتما  یریزی،، ترس و اضترراب، افسردیی،  تزییرا  ستریع خلقی یباتی خلق و. اختالال  خلقی روانی تبی7

دلیل(تبیمار ممرن است  ابتدا افسترد ، ماررب، و یا و بی، خندیدن و یریستتن یربار   ضتع  تدریوی عواط  وعالمق ییشتته، 

 یبا  باشد، ولی بعداً به سم  فقدان ا ساس و عاطاه پیدرف  کند.(بی

س  در ضمن فرد مبتال به دمانس ممرن ا. تزییرا  شتصیتی: خصوصیا  شتصیتی فرد ممرن اس  در ایر دمانس تددید شود. 8

 درون یرا شود و اهمیتی به تاییر رفتار خود بر دینران ندهد.

***  در بسیاری از موارد تصویر بالینی بیمار  با شتصی  ابل از بیماری فرد ارتباط دارد : بعنوان مثال خصوصی  عصبی و بدبینی 

 فرد ممرن اس  بعد از بیماری تددید شود.

 وده به کارها و نما  شتصی مانند  مام کردن. عدم ت9

. توهما  تاختالل درو( و هییانها تعقاید یلط  که یالبا  از نو  یزند و آسیب  هستند( تکه در دمانس نو  ادسام لومی از عالمم 11

 اولیه و زودرس میباشد ولی در سایر انوا  دمانس در مرا ل پیدرفته بروز میرند(

 رک  و نتو  را  رفتن تکه در دمانس نو  ادستام لومی از عالمم اولیه و زودرس میباشد ولی در سایر انوا   . اختالل در تعادل و11

 دمانس در مرا ل پیدرفته بروز میرند(



 

4 
 

 . عدم آیاهی به زمان، مران و اشتاص12

مرا ل پایانی بیماری *** عدم آیاهی  اول نستتب  به زمان، ستتکس مران  و  شتتت   ایواد میدتتود. اختالل در ده  یابی در  

 ترمیل  میدود.

  یروا  رکهدا و یا بیزدن بیو پرستتتهاراری و ییر اابل پیش بینی، تتریک پییری، بی. اختالال  رفتاری ترفتار آشتتتاته 13

یروب زدیی تافزایش بیقراری در هننام یروب(، سریردانی و خارج شدن از منزل و یم شدن، پرخاشنری و  دستوویری، ندستن،

رفتار تهادمی، لوبازی و متالا  ورزی، وابستنی شدید به مرااب، بروز رفتارهای وسواس یونه، تررار یک رفتار یا بیان یک عبار  

به صتور  مررر، برداشتتن وستایل دینران، اختالل در رفتارهای دنسی، متای و انبار نمودن وسایل یا خوراکی ها، بروز رفتارهای 

 (نوارشرنیه بازداری ندد  و ناپسند و

با پیدرف   دمانس ، رفتار، بی هدا شد   و توده بیمار نسب  به خود کاهش یافته، مهار  یسیتته شد  و به اوانین ادتماعی  بی ت 

 (.اعتنایی  می کند

 . از دس  دادن کنترل ادرار  و  مدفو  و بلع در مرا ل پیدرفته14

یی بیمار ، از او  درخواست   شتود ، ممرن اس  به طور نایهانی شرو   به . واکنش کاتا ستروفیک  ت هننامی  که  بیش از توانا15

 یریه کرد   یا خدمنین شود(

  بی خوابی و آشاتنی خواب. 16

. مدترل در برنامه ریزی و ادرای وظای  تفعالی  های روزمر  ای مانند برنامه ریزی برای آشکزی و پت  ییا در افراد مبتال به 17

ده می شتود. معموالً افرادی که بیماری آنها پیدترفته تر است  ممرن وظای  ساد  ای مثل لباس پوشیدن یا آلزایمر با مدترل موا

  مام کردن را فراموش کنند.(

، افسردیی، ایرا  دانبی داروها و مصرا B12*** باید توده داش  که برخی از شرایط مانند اختالل ید  تیرومید، کمبود ویتامین 

عالمم شتبه دمانس میدوند که این عالمم برید  پییر بود  و با رفع این مدرال ، این عالمم نیز برطرا بیش از  د الرل ستبب 

 شوند(.ایند تاصرال اً دمانس کاذب خواند  میخواهند شد. بهمین خاطر دز  دمانس بدمار نمی
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 مرحله بندی دمانس: -3

و انتهایی تیا شدید( تدریل شد  اس . درو و فهم این مرا ل می  دمانس از سته مر له اصتلی اولیه تیا خای (، میانی تیا متوسط(

 تواند به شما در پیش برد برنامه مراابتی کمک کند. 

در مرا ل اولیه دمانس، فقط اختالال  شناختی تالمروهای شناختی مانند ادر  تارر، ترلم، اااو ، استدالل و ادراو( در فرد دید  

 ، فرد کامال برای انوام فعالیتهای روزانه زندیی خود به دینران وابسته میدود.میدوند ولی در مر ه شدید بیماری

مر له اولیه یا خای . در این مر له،اختالل  افمه و چالدتهای شتتصیتی کمی در بیمار دید  می شود. در این مر له بیمار ممرن 

آنها ممرن اس  اادر به  ل مسامل ساد  ریاضی یا  ساب  اس  در بیاد آوری اتاااا  اخیر یا نام آشنایان یا اشیا  دچار مدرل شود.

کتاب مستتامل بانری خود نباشتتند. بیماران در این مر له هم نین بتدریا توانایی خود را برای برنامه ریزی و ستتازمان دهی کارها از 

یافتن آنها در فروشنا  دچار  دست  می دهند. بعنوان مثال، آنها ممرن است  در تهیه لیستتی از وستایل مورد نیازشان برای خرید و

 مدرل شوند.

شود. فرد مدرال  بیدتری در سازمان دهی، برنامه ریزی، مر له میانی یا متوسط. اختالل  افمه و پریدانی در این مر له بارزتر می

نایی دچار عدم تواها خواهد داشت . آنها ممرن اس  برای تعوی  لباس نیازمند کمک باشند و نیز ممرن اس  و تبعی  از راهنمایی

اختیاری ادرار و یا مدفو  در این مر له آیاز شتتود. آنها هم نین ممرن استت  در شتتناستتایی در کنترل ادرار و یا مدفو  شتتد  و  بی

دوستتان و اعاای خانواد  دچار مدرل شوند. آنها ممرن اس  از اینره در چه مرانی و در چه زمانی اند ایاهی کافی نداشته باشند. 

ن در این مر له هم نین ممرن اس  ادر  اااوتدان را از دس  بدهند و شرو  به خروج نایهانی از منزل کنند. بهمین خاطر بیمارا

بیماران در این مر له از بیماری نباید تنها ییارد  شوند. آنها ممرن اس  بی ارار شوند و  رکا  ترراری زیادی از خود ندان دهند. 

س  دچار اختالل در خواب شوند. تزییرا  شتصیتی می توانند ددیتر و بارزتر یردد. بیماران مبتال به هم نین در این مر له ممرن ا

آلزایمر در این مر له از بیماری ممرن استت  باعث ایواد تهدیداتی شتتوند، به دینران تهم  دزدی بزنند، ناستتزا بنویند، لند بزنند، 

 یا اشیا  را بدزدند.کتک کاری کنند، یاز بنیرند، داد و بیداد برنند، 

مر له نهایی یا شتدید. آخرین مر له از بیماری آلزایمر می باشد و با مرگ بیمار پایان می پییرد. در این مر له از بیماری، فرد برای 

 اش نیازمند کمک می باشتد. آنها  تی ممرن است  بدون کمک اادر به ندستن و یا را  رفتن نباشند. هم نینتمام نیازهای روزانه

ممرن است  اادر به صتتب  کردن نباشتند و ایلب نمی توانند اعاتای خانواد  را بدتناسند. بیماران در این مر له ممرن اس  در 

 بلعیدن دچار مدرل شوند و نیز از خوردن ییا خودداری کنند.

 انواع دمانس: -4

دمانس شناسامی شد  اس  ولی از همه شایع  نو  111دمانس براستاس عل  ایواد کنند  آن، به انوا  متتلای تقسیم میدود. دود 

 می باشند.  (lewy body)(، دمانس نو  آلزایمر، دمانس عروای، دمانس لومی بادی MCIتر اختالل شناختی خای  ت
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( کاهش اندو اما اابل توده و اابل انداز  ییری توانایی های شناختی تاز MCI. اختالل شناختی خای : اختالل شناختی خای  ت1

له مهار  های  افمه و تارر( میباشد که دروااع مرز بین وضعی  شناختی طبیعی دوران سالمندی و دمانس میباشد. این کاهش دم

 افمه و سایر اختالال  شناختی بتدی شدید نیس  که عملررد روزانه فرد و استقالل او را تت  تاییر ارار دهد و فرد کامال توانایی 

دارد. در بسیاری از موارد، این اختالل بسم  یری از انوا  دینر دمانس خصوصا آلزایمر یا دمانس عروای انوام کارهای روزانه اش را 

 پیدرف  میرند.

سالنی( و با شرو  زودرس تکه  65ترین نو  دمانس اس . دارای دو نو  با شرو  دیررس تشرو  پس از دمانس نو  آلزایمر: شایع .2

.این نو  دمانس بدنال تومع تود  های ییرطبیعی از پروتئینها تبنام بتا آمیلومید( یا الیافهای درهم سالنی شرو ( میباشد 65ابل یا در 

آید.  اولین و بارزتین عالم  آن فراموش کردن کارها و اتاااا  اخیر استت . میزان بروز این پی ید  در ستتلولهای عصتتبی بودود می

 سال متزیر اس . 21تا  1سال اس  که البته این میزان از  8ر این بیماران متوسط طول عم .شوداختالل با افزایش سن بیدتر می

. دمانس عروای: دمانس عروای دومین عل  شایع دمانس اس . بدنبال درییری عروق کوچک و متوسط مزز بصور  منتدر، سرته 3

وای میدود. باعث ایواد نقای  شناختی های مززی متعدد و اختالل در خون رسانی مزز  روی می دهد که نهایتا منور به دمانس عر

و تزییر رفتاری و عالمم نورولوهیک مینردد. سیر بیماری معموال بصور  پیدرف  تدریوی اما پله ایس . عالمم تقریبا مدابه الزایمر 

ثل فدار عروق م است  اما نستب  به الزایمر معموال درستنین پامینترعالمم شرو  می شوند. در آن بیماریهای زمینه ای درییر کنند 

خون باال و دیاب  دید  میدتتود که می تواند به افتراق از الزایمر کمک کند. البته شتتایان ذکراستت  که اکثر اواا  آلزایمر و دمانس 

عروای همزمان دریک بیمار ودود دارند. یری از عالمم خاص این نو  دمانس، بویژ  زمانیره ناشتتی از ستترته های کوچک و متعدد 

 ها و یریه های ییر ارادی و ییر اابل کنترل میباشد. باشد، خند 

. دمانس لومی بادی: در این نو  دمانس رسوبا  یردی که  اوی سلولهای آسیب دید  مززی هستند تلویی بادیها( در بین سلولهای 4

های فرد مبتال ز آلزایمر اس . تواناییمززی تومع میابند. این نو  دمانس بسیار مدابه آلزایمر میباشد اما روند توسعه آن بسیار سریعتر ا

معموال ساع  به ساع  و طی هاته ها و ماهها در نوسان اس  و همین مسئله مودب میدود که یاهی اطرافیان این بیماران تصور 

ا و  یواناتی واهی را افراد مبتال به این نو  دمانس از توهم رنا میبرند، آنها افراد، اشی .کنند که فرد بیمار خود را به بیماری زد  اس 

ا تمال اینره این اشتاص دچار زمین خوردییهای متعدد شوند نیز بسیار زیاد  .بر روی تت ، میز و در اطراا خود مدتاهد  میرنند

اند اس  بهمین خاطر بیمار با تمال زیاد سوابقی از افتادنهای مررر دارد زیرا آنها توانایی تدتی  فواصل و ارتااعا  را از دس  داد 

و نمیتوانند  رکا  خود را با وااعی  منربق نمایند. به این دلیل که عل  ایواد کنند  این نو  از دمانس با عل  بیماری پارکینستتون 

یری میباشتد، مبتالیان به این دمانس عالمم بیماری پارکینستون تاز دمله  ال  اوز یا خمید  داشتتن، کند شتدن  رکا ، خدری 

پاها بر روی زمین  ین را  رفتن، مدرل در شرو   رکا ، اختالل در تعادل( را نیز عالو  بر سایر عالمم عاتال ، رعده، کداندن 

دمانس دارند بهمین دلیل در این نو  دمانس عالمم دمانس همرا  با عالمم اختالل  رکتی به وضوح به چدم میتورد. یری دینر از 

اولیه آن نمایان میدتتود، اف  فدتتار خون وضتتعیتی، ستترییوه، افتادن و عالممی که خاص این نو  دمانس میباشتتد و در مرا ل 

 باشد. اختیاری ادرار میبی
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 ل در بیماری دمانس و آلزایمر:یعوامل خطر دخ -5

عتتتوامتتتل 

 هنتیری

عوامل متیری  عوامل عروای

 و سمی 

 عوامل روانی ادتماعی عوامل اکسیداتیو

ورایتتتتت  

 خانوادیی

تماس شزلی با  سینار

 ومآلومینی

کتتمتتبتتود ویتتتامینهتتایی چون 

A،E،C،B1،B12اسیدفولیک، 

 افسردیی

سن باالی 

 سال 65

ضربه شدید به  الرل

 سر

 تتصیال  کم 

دتتتنتتتس 

 مونث

 سرح ادتراعی/ااتصادی   فدار خون

 کمبود فعالیتهای فرری   دیاب  

 شبره ادتماعی   کلسترول/چاای 

 شتصی    بیماریهای البی 

 لیتهای بدنی و ورزشکمبود فعا   سرته مززی 

ادتماعی تفو   -استتترستتهای روانی    

 عزیزان و بازندستنی(

 کمک کردن به فردی که متوجه تغییرات ناشی از بیماری در خودش شده -6

شتتود، بستتیاری از افراد خود متوده اختالل  افمدتتان، اختالل در چون بیماری دمانس و آلزایمر در مرا ل اولیه تدتتتی  داد  می

شوند. در ادامه راهرارهایی برای کمک به فرد مبتال که متوده تزییرا  ناشی از بیماری در خودش شد ، آورد  شد  دان، یا... میتعادل

 اس :

  زمانی را برای یوش کردن به صتتبتهای فرد اختصاص دهید. ممرن اس  فرد بتواهد دربار  تزییراتی که او از آنها مرلع

 شد ، صتب  کند.

 وید. یفرد مبتال  ساس باشید، نه تنها زمانیره فرد چیزی را فراموش میرند یا چیزهای عویب می همیده نسب  به 

  زمانیره بیمار مبتال به آلزایمر دنبال کلما  صتیح برای بیان کردن اس  یا تالش میرند ا ساسا  خود را با کلما  بیان

 کند، صبور و شریبا باشید.

 ساساتش کمک کنید.به فرد مبتال برای بیان افرار و ا  

 رمیل یچ وده دمال  او را ته یردد بهواتی فرد مبتال در هننام صتب  کردنش بدنبال کلما  برای ترمیل صتبتش می

 نرنید و اداز  دهید خودش ترمیل نماید.
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 و های دینر برای بیان افراردهد، ممرن استت  بر را زمانیره فرد تواناییش را برای صتتتب  کردن واضتتح از دستت  می 

ا ستاساتش تریه کند. بعنوان مثال، نارا تی، عصبانی ، یا ناامیدی فرد ممرن اس  در چهر  او نمایان شود. یا چن  زدن 

 زیرپوش ممرن اس  بیاننر این باشد که فرد نیازمند  مام می باشد. 

 ها:الت رفتاری آناصول اولیه و اساسی در مراقبت از بیماران مبتال به دمانس و آلزایمر و برخورد با مشک -7

 اصل حفظ استقالل )اصل مداخله بجا و پرهیز از مداخله نابجا(: -7-1

یک مرااب مرلع و آیا  می داند که چه وا  زمان عمل استتت  و چه وا  زمان ستتترو  و ایر دای این دو عوض شتتتود نه تنها 

به مواع و مؤیر مرااب در زمان نیاز بیمار و یا در مدرال   ل نتواهد شد بلره به آنها مسامل ددید نیز افزود  خواهد شد .   اور 

زمان بروز رفتارهای پرخرر الزامی است  اما مداخله او در هننام توانایی و بی نیازی مدترل زا است ، زیرا باعث می شتود استقالل 

اط میان او ین شود و نیز ارتببیمار، ا ساس اعتماد به ناس و  رم  او آسیب ببیند و او عصبانی، کا خلق، پرخاشنر یا افسرد  و یمن

و مرااب خدشتته دار شتتود و بتدریا اوای باای ماند  او نیز تتلیل خواهند رف . با  ات استتتقالل بیمار در انوام امور شتتتصتتی و 

فعالیتهای روزانه و معمول، ضمن آنره به عز  ناس وی کمک می شود، از تتلیل رفتن  اوای ذهنی ممانع  می یردد. بنابراین تا 

های روزانه اش را خودش انوام دهد، ایرچه کار کندتر و آهسته تر انوام ییرد و به خاطر ر د امران ستعی کنید که بیمار فعالی ست

 داشته باشید که برخی از رفتارهای مدرل ساز و آشاتنی ها می تواند به دلیل کنترل بیش از  د باشد. 

 اصل علت یابی: -7-2

رفتاری( بسیار  امز اهمی  اس  که بیش از هر واکنش عل  اصلی  -مم بیماری تچه شناختی و چه روانیبه منمور مقابله مؤیر با عال 

بروز آن عالم  را پیدا کنیم. زیرا بستتیار اتااق می افتد که یک عالم  به دالیلی ییر از خود دمانس تمثالً مدتترال  دستتمی یا 

ب ایر آن را به  سا تر اابل تزییر خواهد بود در  الیرهای خیلی ساد عوارض دارویی( بودود آمد  باشتد که در اینصور  با روش ه

 آلزایمر بنیاریم، نمی توانیم چندان کمک مؤیری به بیمار در ده  اصالح عالم  داشته باشیم.

 اصل اطمینان بخشی:  -7-3

ید و اضرراب شوند و  تی در برابر موضوعا  با اختالل در ادراو بیماران مبتال ممرن اس  آنها، بیدتر از افراد عادی دچار ترس، ترد

و مسامل عادی نیز واکنش ترس و و د  ندان دهند. در این نین موااع مرااب می تواند با برار بردن کلما  متب  آمیز و  مای  

ا و مانند آن و یا ب مانم، خرری تو را تهدید نمی کند یا همه چیز رو به را  استت کنند  مانند اینره من تو را دوستت  دارم، کنار  می

رفتتارهای ییرکالمی مثل نوازش کردن، بوستتتیدن، بزل کردن و نیز با ایواد خالای  ها و ستتتریرمی های لی  بتش برای وی، 

 .ا ساس آرامش، امنی  و اطمینان خاطر را در او پدید آورد 
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 اصل احترام و حفظ عزت نفس:    -7-4

یا مرلبی را برای چندمین بار پرستید توده داشته باشید که این رفتار صرفاً به دلیل بیماری ایر عزیزتان رفتار نامناستبی انوام داد و 

اوست  و هیچ تعمد، یرض ورزی یا ستهل انناری در کار نیس . پس سعی نرنید او را مورد مؤاخی  ارار داد  یا سرزنش کنید یا هر 

ییا تر و عصبانی تر می نمایید. در چنین موااعی رفتار مالیم و آرام نو  واکنش مقابله ای دینر ندان دهید زیرا در آن صور  وی را 

و واکنش مهرآمیز، صتبورانه و مدبرانه شتما تکه ندتانه درو عمیق شتما از وضتعی  مودود اس ( می تواند تا  د زیادی رفتارهای 

دلیل  ریز ضع  و ناتوانی کسی بویژ  بهمدترل ساز را تعدیل کرد  و اوضا  را بیدتر تت  کنترل در آورد. توده داشته باشیم که ه

 بیماری، دلیل خوب و کافی نتواهد بود برای شرستن  رم  وی یا تتقیر و توهین به او . 

 اصل تمرکز زدایی و انحراف توجه:  -7-5

وأم با د  تیتاهی بتا اال شتتتدن تمرکز و توده بیمار بر یک عبار  یا یک عمل و تررار مررر آن یا تمرکز و توده بر یک فرر و ای

هییان و اصرار بر آن، بیمار یا اطرافیانش خسته و آزرد  می شوند. یری از روشهای مقابله با چنین عالممی انتراا توده بیمار از آن 

موضتو  و تمرکز زدایی اوست ، تا  تی به انداز  چند دایقه یا چند ساع  بیمار یا مرااب آرامش خود را بازیافته و ازآن وضعی  رها 

 . شوند

 تغییرات شخصیتی و رفتاری ایجاد شده در فرد مبتال -8

ن امر یابد. ایشود، در این بیماری عملررد مزز در طول زمان کاهش میبدلیل اینره بیماری آلزایمر ستبب مرگ سلولهای مززی می

 دهد. نیز به نوبه خود چنوننی عملررد فرد مبتال را برور تدریوی تزییر می

یواد شتتد  در مزز بدنبال بیماری دمانس و آلزایمر، عوامل دینری نیز ودود دارند که ستتبب اختالال  رفتاری در عالو  بر تزییرا  ا

شتوند که با رفع و درمان این عوامل، مدرال  رفتاری ایواد شد  در فرد نیز رفع خواهند شد. فقط باید توده شود که فرد مبتال می

آلزایمر تدریوی است  و این طور نیس  که در عرض یک هاته یا چند روز در فرد ایواد تزییرا  رفتاری ناشتی از بیماری دمانس و 

باشد. اما ایر فرد بدون اینره مدرل خاصی شتود و برای کاهش این اختالال  رفتاری نیاز به مصرا یرسری داروهای مربوطه می

ارار شتد یا پرخاشتنر شد یا...(، عل  این ن مثال بیداشتته باشتد در عرض چندروز برور نایهانی دچار اختالال  رفتاری شتد تبعنوا

اند و با رفع این عوامل باشتتتد بلره عوامل دینری ستتتبب این اختالال  در فرد شتتتد اختالال  رفتاری دینر بیماری دمانس نمی

 مدرال  رفتاری بیمار بدون نیاز به مصرا داروی مربوط به مدرال  رفتاری، برطرا خواهد شد.

 توانند برور نایهانی سبب اختالال  رفتاری در فرد مبتال به دمانس شوند، عبارتند از:وامل که میاز دمله این ع

 ا ساس نارا تی، ترس، یا ا ساس درماندیی 

  استرسی که بوسیله کسی یا چیزی ایواد شد 

 ا ساس سردریمی بدنبال تزییر ایواد شد  در روتین زندیی، مثل مسافر  یا دابوایی 

 مورد رفتن به یک مران مدت ماررب بودن در 
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  بیماری یا دردی که بیمار اادر به بروز و بیان آن نیس 

 داروهای ددید 

 نتوابیدن 

 عاون ، یبوس ، یدننی یا تدننی 

 ضع  بینایی یا شنوایی 

 سو  مصرا الرل 

 کافئین خیلی زیاد 

 اور داشتن در مرانی ناآشنا  

 دای صتب  همزمان چندین نار. سروصدا میتواند سبب سردریمی سروصدای خیلی زیاد، مثل صدای تلویزیون، رادیو یا ص

 فرد شود

  ادم برداشتن از یک نو  کاکوش به نوعی دینر. بدنبال تزییر در طرح ک  زمین ممرن اس  فرد فرر کند باید از پله پایین

 برود و همین سبب شود ما فرر کنیم بیمار دچار اختالل رفتاری توهم شد .

 المم. برخی از عالمم ممرن استت  ستتبب ستتردریمی شتتوند. بعنوان مثال، برای فرد مبتال به آلزایمر فهم و درو اشتتتبا  ع

و همین سبب شود ما فرر  "او باید بر روی زمین ادرار کند"ممرن اس  این معنی را بدهد که  "زمین خیس اس "عالم  

 اختیاری ادرار شد .کنیم بیمار دچار اختالل رفتاری بی

اواا  مدترال  رفتاری در فرد مبتال، عالم  بیماری دسمی یا مدرال  متیری هستند. پس مدرلی را که فرد با بنابراین برخی 

 آن مواده شد  پینیری کنید و آنرا با پزشک در میان بنیارید.

 باشد، با پزشک او مدور  کنید.ایر متوده نددید که چه عاملی مسبب تزییر رفتار فرد مبتال می

 ایع در بیماران مبتال به دمانس و آلزایمر و راهرارهای سازیاری با این مدرال  عبارتند از:مدرال  رفتاری ش

  :توهم و هذیان در فرد مبتال -8-1

با پیدرف  بیماری آلزایمر، ممرن اس  فرد مبتال دچار توهم شود. در توهم، فرد مبتال چیزهایی را می بیند، می شنود، می بوید، می 

کند که ودود ندارند. بعنوان مثال، او ممرن استت  مادر فو  شتتد  خود را در اتاق ببیند. این افراد هم نین  چدتتد و یا ا ستتاس می

ممرن است  دچار هییان هم شوند. هییان اعتقادا  کاذب و اشتباهی هستند که فرد مبتال فرر می کند وااعی و درس  اند. بعنوان 

ختالل مززی پیدروند  اس  عل  این توهما  و هییانها، یا ا .در ارتباط اس  مثال، فرد مبتال معتقد است  همسرش با فرد دینری
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که بر توانایی فرد به منمور تاسیر صتیح اطالعا  تأییر می ییارد و یا همانرور که پیدتر یاته شد یرسری عوامل از دمله داروها 

 باشند.یا بیماریهای دینر یا ... می

  :این رفتار افراد مبتال انوام داد، عبارتند ازبرخی از ااداماتی که می توان برای 

 با پزشک یا متتص  بیماری آلزایمر درمورد توهم و هییان فرد مبتال صتب  نمایید.  

  پزشتک را درمورد تمام بیماریها و داروهای مصترفی فرد مبتال مرلع یردانید زیرا یاهی اواا  بیماری یا داروی مدتصی

  .اند سبب توهما  و هییانا  فرد شد 

  درمورد چیزی که فرد می بیند یا می شتتنود به هیچ وده با او بتث نرنید و  تی ایر فرد مبتال از آن ه که می بیند یا می

  .شنود، ترسید  اس  او را آرام کنید

  ستتتعی کنیتد ذهن فرد را بته چیز دینری دلب کنید. یاهی  تی بردن فرد به اتاق دینر و یا به یک پیاد  روی می تواند

 .کمک کنند  باشد

  زمانی که برنامه های ماتتررب و نارا   کنند  در ال پتش از تلویزیون می باشتتد، تلویزیون را خاموش کنید. زیرا فرد

  .ممرن اس  فرر کند این برنامه ها برور وااعی در اتاق در  ال رخ دادن هستند

 رسی ه بتواند با آن به خود یا دینران آسیب رساند، دستاطمینان یابید که ایمنی فرد مبتال تامین اس  و فرد به هیچ چیزی ک

 ندارد زیرا یاهی اواا  این رفتارهای فرد به یونه ایس  که ممرن اس  به خود یا دینران آسیب بزند.

   :رفتارهای پارانوئیدی در فرد مبتال -8-2

قد اس  که سایر مردم افرادی بددنس، دروینو و رفتار پارانومیدی نوعی از هییان می باشتد که در آن فرد بی هیچ دلیل خاصی معت

  .آنها نسب  به دینران بدیمان یا بیمناو اند یا به آنها  ساد  می کنند بی انصاا اند و اصد صدمه رساندن به او را دارند. 

فمه، این از دس  رفتن  ا در فرد مبتال به آلزایمر، رفتار پارانومیدی با از دست  دادن  افمه در ارتباط است  بروریره با شد  یافتن

 :رفتارها نیز تددید می یابد. بعنوان مثال: فرد مبتال به آلزایمر دچار پارانومید خواهد شد ایر فراموش کند که

 وسیله ای را کوا ییاشته اس ، تصور خواهد کرد که شما آن را برداشته اید.  

 ا اعتماد نتواهد کردشما فرد مرااب او هستید، چون فرر می کند شما یریبه اید به شم. 

 دینران به او معرفی شد  اند، تصور خواهد کرد که آنها افراد یریبه ای هستند که اصد آسیب رساندن به او را دارند.  

 شما اصدتان راهنمایی و کمک به او بود ، ممرن اس  تصور کند که شما اصد  یله و نیرن  نسب  به او داشته اید.  
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 ممرن است  دلیل اانع کنند  ای برای این رفتارهای خود داشتته باشتد و اصال مبتال به پارانومید نباشد. توده: البته فرد مبتال ***

بعنوان مثال  قیقتا یاهی افرادی هستتند که اصد سو  استااد  و ترساندن افراد بیمار و پیر را دارند. سعی کنید این افراد را شناسایی 

 .کنید

اهی برای ابراز فقدانهای فرد مبتال باشد. فرد مبتال بدلیل اینره متوده توضیتا  دینر نمی شود، رفتارهای پارانومیدی ممرن اس  ر

 .ممرن اس  دینران را مقصر بداند و متهم کند

 :برخی از راهرارهای سازیاری با رفتارهای پارانومیدی افراد مبتال

 اکندی ندان ندهیدسعی کنید زمانیره فرد مبتال شما را باب  چیزی مقصر میداند، هیچ و. 

 با فرد مبتال بتث نرنید. 

  اداز  دهید که فرد مبتال متوده شود که در امنی  اس. 

  برای اینره به فرد مبتال ندتان دهید شتما فقط اصتد مرااب  از او را دارید، او را در آیوش بنیرید و برور مالیم نوازشش

  .کنید

 تالی او به بیماری اس به اطرافیان بنویید که عل  این رفتارهای فرد، اب.  

 برای اینره ذهن فرد را منترا کنید بدنبال اشیای یم شد  بنردید و بعد از پیدا شدن آنها، دربار  شان صتب  کنید.  

 یک سری اضافه از کلیدها و عینرها برای موااع یم شدن آنها داشته باشید.  

  :پرخاشگری در فرد مبتال -8-3

خاشتنرانه بیمار مبتال به دمانس و آلزایمر روبرو شتوید که بستیار دردناو و عیاب آور اس . رفتار شتما ممرن است  با رفتارهای پر

پرخاشتنرانه در این بیماران شامل دشنام یا تهدید کالمی، تهدید فیزیری مانند لند زدن، اعمال خدون  علیه افراد و وسایل منزل، 

باشتد. این رفتارها همیده بدنبال عل  خاصی رخ می دهند. دینران می واکنش بستیار شتدید به مواعیتهای متتل  و انتقاد شتدید

  :بعنوان مثال فرد ممرن اس  .بهمین دلیل واتی این رفتارها در فرد مداهد  شد باید بدنبال عل  ایواد کنند  آن بود

 افسردیی، استرس یا درد داشته باشد، اما چنوننی ابراز آن را نداند. 

 فی بود  باشدخواب یا استرا تش ناکا. 

 دچار یبوس  باشد. 

 لباس زیر یا پوشرش را کثی  کرد  باشد.  

 تزییر نایهانی متل زندیی، کارهای روتین یا افرادی که فرد آنها را می شناسد 
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   ا ستاس فقدان کردن، بعنوان مثال فرد مبتال ممرن است  استقالل در رانندیی یا فرص  ننهداری از ب ه ها را از دس

 .بدهد

  سر و صدای خیلی زیاد یا ا ساس سردریمی یا  اور افراد زیاد در اتاقودود. 

  اصتترار و فدتتار اطرافیان فرد مبتال به آلزایمر برای انوام کاری، مثل  مام رفتن، یا بیادآوردن رویدادها یا افراد، در الیره

  .اید ییرممرن شد  باشدبتاطر ماهی  بیماری آلزایمر فعالی  کردن برای فرد مبتال ممرن اس  خیلی ست  و ش

 ا ساس تنهایی کردن و عدم داشتن ارتباط کافی با دینران 

 عوارض دارویی 

 برخی از راهرارهای سازیاری با پرخاشنری فرد مبتال: 

   به عالمم اولیه پریدتانی و پرخاشتنری در فرد مبتال توده کنید. با تدتتی  عالمم اولیه، میتوانید ابل از اینره مدرال

  .فرد شرو  شوند عل  اصلی را رفع نمایید رفتاری در

  ستتعی نرنید مدتترل را نادید  بنیرید زیرا این کار مدتترل را بدتر خواهد کرد. تالش نمایید علل ایوادیر مدتترل را رفع

  .نمایید. با رفع این علل به ا تمال زیاد مدرل رفتاری فرد نیز متوا  خواهد شد

 شما بر فرد مبتال را نیز متایر نماید، تالش کنید آرام باشید و درصور  امران  ایر ا ساس می کنید ممرن اس  ننرانیهای

 .برای مدتی کوتا  مرااب  از فرد را به کسی دینر واییار نمایید و استرا   کنید

  11ستعی کنید عصبانی  و نارا تی خود را ندان ندهید. در صور  عصبانی شدن، بریردید سکس ناس عمیق بردید و تا 

 د. درصورتیره ایمنی فرد فراهم اس ، برای چند دایقه اتاق را ترو کنید.بدماری

 اداز  دهید تا آنوا که ممرن اس  فرد مبتال خود کنترل مسامل زندییش را بدس  ییرد. 

 د ادر اینموااع با یک میان وعد  یا موضو  یا فعالی  مورد عالاه فرد او را سریرم کنید تا  واسش به این ترتیب از عل  ایو

 .کنند  مدرل پر  یردد

  با او به آرامی صتب  کنید. سعی کنید به ننرانیها و ا ساساتش یوش دهید. به او ندان دهید که متوده عصبانی  یا ترس

 .او می شوید

   اشتیا  و عرستهای مورد عالاه فرد را در استمتهای متتل  منزل ارار دهید. این کار ستتبب می شود فرد ا ساس امنی

  .بیدتری کند

 سعی کنید صداها و در هم ریتتنیها و  تی تعداد افراد  اضر در اتاق را کاهش دهید. 
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   در این موااع سعی نمایید فرد را به آرامی نوازش نمایید، موزیری مالیم پتش کنید، کتاب برایش بتوانید، یا او را به پیاد

 .روی ببرید

 یریددر بین فعالیتها، زمانهایی را برای استرا   در نمر بن. 

 .میزان کافئین، شرر و موادییایی کم ارزش مصرفی فرد را کاهش دهید 

  ستتتعی کنیتد یتک روتین ختاص در انوام کارهای روزانه فرد مبتال، مانند ییا خوردن،  مام کردن، تعوی  لباس و ...در

 .دباشساعاتی مدت  در هر روز، داشته باشید. زیرا سازیاری با تزییرا  برای این افراد ست  می

  همته چیز را ستتتاد  بنیرید. هر بار تنها یک چیز را از او بتواهید یا به او بنومید زیرا تقاضتتتایی خارج از توانش او را بهم

 ریزد.می

 کند.به فرد اطمینان دهید که شما برای کمک در کنارش هستید و هیچ خرری او را تهدید نمی 

 درسیشما ننران و عصبانی بنمر می"وان مثال بنویید بیش از کلما ، بر روی ا ساسا  فرد تمرکز کنید. بعن". 

 .هروا  که برایتان امران دارد شوخی کنید 

 پرخاشنری فرد مبتال  باید انوام داد عبارتند از: در زمانکارهایی که 

 . فاصله بنیریداشنرانه فرد متافم  کنید و از رفتارهای پرخاشنرانه فرد مبتالپرخ رفتار از را خانواد  اعاای تمامی و خود •

 .شوید خودش به مبتال فرد رساندن آسیب مانع اس  ممرن که آنوا تا •

 .باشدمی نیاز دارو به آیا فرد پرخاشنرانه رفتارهای کاهش یا دلوییری برای که کنید سوال بیمار پزشک از •

 : از منزلخروج ناگهانی و بدون اطالع فرد مبتال  -8-4

شتتوند. شتتما بعنوان مرااب، نیاز دارید که بدانید مانس و آلزایمر بدون هدا و ناخواستتته از خانه خارج میبستتیاری از افراد مبتال به د

هدا فرد مبتال که میتواند منور به یم شتتدن او شتتود، پیدتتنیری کنید یا آن را کاهش چنونه میتوانید از این خروج ناکهانی و بی

 و هم ایواد آسودیی خاطر در شما خواهد شد. دهید. این راهرارها هم سبب  ات امنی  فرد مبتال

 فرد مبتال: هدابرخی از راهرارهای سازیاری با خروج نایهانی و بی

  همیدته دفترچه ای که  اوی اطالعا  شتتصی بیمار، اطالعا  مربوط به بیماری و آدرس منزل اوس  همرا  فرد مبتال

 خانه بریرداند  شود. باشد تا در صور  یم شدن، به کمک اطالعا  این دفترچه به

  همسایه ها و پلیس متل را از ا تمال یم شدن فرد مبتال مرلع یردانید تا هروا  او را در خارج از خانه تنها دیدند فورا به

 شما اطال  دهند. 
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 .یک عرس یا فیلمی که اخیرا از بیمار یرفته اید، داشته باشید تا در صور  یم شدن بیمار به پلیسها کمک کند 

 بهایی را بر روی لباس بیمار ب سبانید تا به شناسایی او کمک کند.برچس 

  درها را اال کنید. یک چا  یا یک اال دینری را در باال یا پامین در تعبیه کنید تا در صتتورتی که بیمار اادر به باز کردن

نیاز به    ای که می تواند در صور اال اصلی بود شما از آن اال یا دا  دینر استااد  کنید. ت البته با توده به خرر بالقو

 خروج اضرراری بیمار را تهدید کند، تنها هر وا  که مرااب در خانه  اور داش  میتوان دربها را اال کرد.(

  آیند.که در زمان باز شدن دربها به صدا در می "اعالم و هددار"نصب سیستم 

 :در منزلبی هدفی و سرگردانی فرد مبتال  -8-5

منزل  هدا درشوند. این سریردانی بیهدا دچار سریردانی میمبتال به دمانس و آلزایمر در طی روز یا شب برور بی یاهی بیماران

 ممرن اس  به این دلیل باشد که 

 .فرد در دستووی چیزی که یم کرد ،می باشد 

 . فرد اطرافش را تدتی  نمیدهد و ممرن اس  به دنبال چیزی آشنا بنردد 

 ارتر و ناآرام تر از آن هس  که  االتش در نتیوه واکنش به آرام بتش ها یا سایر داروها باشد.فرد ییا تر، بی ار 

 . فرد ممرن اس  در زمان های خاصی از شبانه روز ییا تر و سردریم تر باشد. برای مثال صبح زود یا شب دیر وا 

 امل ضعیای دارد، او نمیتواند به درستی و ک فرد ممرن است  به عل  اختالل  سی ییا شود. از آنوا که شنوایی یا بینایی

بدنود و ببیند. این نو  اختالال  میتواند هم نین به عل  صدمه ی مززی ایواد شود. در این مورد فرد نمیتواند اطالعا  

 بینایی و شنوایی را به طور صتیح پردازش کند و درو وی متتل میباشد.

  اس  خود را از مواعی  های نارا   کنند  دور نمود  و سکس یم شود. فرد در پاست  به استترس سریردان شد .او ممرن

 یک واکنش کاتاسروفیک ممرن اس  ابل از رفتار سریردان شدن رخ داد  باشد.

   فرد در نیمه های شب بدلیل اختالال  خواب که میتواند به عل  صداهای ترسناو، توهم یا کابوس ایواد شود، بیدار شد

 دود و عل  بیدار شدنش را فراموش میرند.و دچار عدم آیاهی می

 :هدفی و سریردانی فرد مبتال در منزلبیبرخی از راهرارهای سازیاری با 

 .ابتدا، نو  سریردان شدن را تعیین کنید. آیا وااعا بی هدا اس  یا سریردانی هدا دار میباشد 

 منی یا میباشد ت تتریرا ، ییا، نوشیدنی، ای سکس تعیین کنید که آیا این سریردان شدن تالشی برای بدس  آوردن چیزی

 فعالی  دسمی به عل  بی اراری(، سکس تالش کنید آن را رفع نمایید.
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 .فرد را موددا در هننامی که سریردان می شود از مواعی ، آیا  کنید 

 خوب، بنردد. به فرد اطمینان مودد دهید که می تواند به دنبال هر آن ه که می خواهد، فردا بعد از یک شب خواب 

  معین کنید که رفتار ستریردان پاستتی به عوامل متیری استرس آور می باشند. برای مثال خواسته ها  و صداهای بسیار

زایدی که به فرد خیلی ستریع و با شتد  وارد میدوند، می توانند رفتاری را تسریع کنند که منور به سریردان شدن و یم 

 شدن آنها شود.

 ز چیزی که او را ترستاند  دور شتودا ایر این طور اس  سریردان شدن ممرن اس  تالش وی برای آیا ستعی میرند که ا

 دستووی امنی  و اطمینان باشد.

  شتب ها، برخی چرا  ها را روشتن بنیارید و درب دستدویی را باز بنیارید به طوری که فرد در مسیرش به دستدویی یم

 ندود.

 داروها ایواد شد  اس ، با پزشک در مورد داروها مدور  کنید.ایر فرر میرنید که سریردان شدن به عل   

 .االی بر روی درب های خرودی بنیارید که فرد مبتال نتواند باز کند اما شما به آسانی آن را بندایید 

 .ایر کنترل سریردانی بیمار دشوار یردید، با پزشک یا پرسنل  رفه ایی سالم  روان مدور  کنید 

 خواب مزمن می شود نیز با پزشک مدور  کنید.در زمانی که مدرال   

 .سرح فعالی  روزانه فرد را افزایش دهید 

 زیر و رو کردن و پنهان کردن وسایل  توسط فرد مبتال:  -8-6

ی تافراد مبتال به دمانس و آلزایمر ممرن است  کابینتها، کمدها، کدوها، یت ال و... را بتاطر پیدا کردن چیزی زیر و رو کنند. او  

ممرن است  وستایل را پنهان کند. این رفتار او می تواند برای مرااب یا ستایر اعاتای خانواد  اذی  کنند  یا  تی خررناو باشد. 

هریا  این رفتار فرد شتما را عصبانی کرد بیاد بیاورید که این رفتار فرد ناشی از بیماری او می باشد.در برخی موارد، ممرن اس  این 

نرقی داشته باشد. بعنوان مثال، فرد ممرن اس  بدنبال چیز خاصی بنردد ولی نتواند به شما باهماند که آن چیس . رفتار فرد علتی م

  وصله باشد. او ممرن اس  یرسنه یا بی

 زیر و رو کردن و پنهان کردن وسایل  توسط فرد مبتال:برخی از راهرارهای سازیاری با 

  فرد عل  خاصی دارد یا خیر و ایر این یونه اس  آن عل  را بیابید.سعی کنید متوده شوید که آیا این رفتار 

 .متل ننهداری مواد و وسایل سمی و خررناو را اال کنید یا آنها را در متلی خارج از دید و دسترس فرد مبتال ارار دهید 
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 دن نوان میان وعد  برای خورییاهای فاسد شد  را از یت ال تتلیه کنید. فرد مبتال به آلزایمر ممرن اس  بدنبال چیزی بع

بنردد، اما بدلیل از دس  رفتن ادر  تدتی  و  س چدایی در این افراد، ممرن اس  فساد آن ماد  ییایی را تدتی  

 ندهد.

  تمام چیزهای با ارزش مانند کاییهای مهم، دستته چرها، کارتهای عابر، دواهرا  و کلیدها، را که ممرن اس  توسط فرد

 هان شوند را بردارید.مبتال یم و یا پن

 باشتتد یکاندازند.ایر این وااعا مدتترل ددی برای شتتما میکنند و یا دور میافراد مبتال ایلب نامه ها را یم یا پنهان می 

 صندوق پستی یرای نامه ها تعبیه کنید.

 ش داد.با مانع شدن از رفتن فرد مبتال به اتااهای بال استااد ، میتوان این ابیل رفتارهای او را کاه 

 کند. آننا  هرزچندیاهی دور از چدم فرد آنوا را چک کنید.بررسی کنید ببینید فرد مبتال ایلب وسایل را کوا پنهان می 

  سرلهای زباله را پنهان کنید یا دور از دید فرد مبتال ارار دهید. زیرا این افراد ممرن اس  کاربرداین ظروا را به یاد نیاورند

 ردازند. یا در آن به دستودو بک

  سترل زباله را پیش از تتلیه آن کنترل کنید زیرا ممرن اس  فرد چیزی را در آن پنهان کرد  باشد یا اشتباها دور انداخته

 باشد.

  هم نین میتوانید دایی مثل کدتو یا ااسته دراور یا کمد، کیسته ای از وستایل، یا ستبد لباستتها را برای اینره فقط در آن

ایل شوند، به فرد مبتال اختصاص دهید. به او یک دعبه یا ااسه شتصی برای دمع کردن مدتزول دستودو و تاریک وس

 وسایل خاص در آن، بدهید.

 تغییر در صمیمیت و دوست داشتن در فرد مبتال: -8-7

 و صتتمیمی  رابره ای ویژ  بین ما و شتتت  مورد عالاه و مورد ا ترام ماستت  که در این بین کلماتی بین ما رد و بدل می شتتود

دهیم. این رابره میتواند بین دو همسر یا شریک یا اعاای خانواد  یا دوستان باشد. تمامی افراد رفتارهایی را نسب  به هم انوام می

 کند و خود آنها نیز دینران را دوس  بدارند. نیازمندندا ساس کنند که کسی آنها را دوس  دارد و از آنها مرااب  می

ماری دمانس و آلزایمر سبب تزییر این رابره صمیمی بین افراد می شود. بنمر میرسد که دینر برای شما و پیدرف  اختالل مزز در بی

 سایر عزیزانش اهمیتی اایل نیس . مینوید که دوستتان ندارد و یا  به شما  اهمی  نمیدهد.

  س صمیمی  در فرد مبتال:برخی از راهرارهای سازیاری با تزییر در 

 ید که شما او را دوس  دارید.به او اطمینان ده 

 .به او اطمینان دهید که شما امنی  او را تامین خواهید کرد 
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 .به او اطمینان دهید که دینران نیز مرااب او هستند 

  با پزشک، مددکار ادتماعی یا یک رو انی دربار  این تزییرا  صتب  کنید. هرچند صتب  درمورد مسامل شتصی ممرن

 کنند  خواهد بود.اس  ست  باشد، اما کمک 

 .در یک یرو   مایتی ننرانیهایتان را مررح کنید 

 .سعی کنید بیدتر دربار  اسمتهای مثب  ارتباطتان فرر کنید 

  ستعی کنید از طریق کتابها، مقاال  و ویدیوها اطالعا  بیدتری دربار  اینره بیماری دمانس و آلزایمر چنونه صمیمی  را

 د.دهد، کسب کنیتت  تاییر ارار می

 تغییر در ارتباط جنسی در فرد مبتال: -8-8

د.  بیماری کنننوعی از صتمیمی  نیز رابره دنستی می باشد که در آن زودین ا ساسا  خود را برور فیزیری نسب  به هم ابراز می

فمه و ایواد شد  در  ا شود. فرد مبتال بتاطر تزییرا دمانس و آلزایمر باعث تزییر رابره دنسی هم در فرد مبتال و هم در مرااب می

رفتارهایش ممرن است  دچار استترس، ترس، ننرانی، افسردیی، عصبانی  و اعتماد به ناس پایین شود و بهمین دالیل از براراری 

رابره دنستی امتنا  کند. یا  تی فرد ممرن است  زندیی را که با شتما داشتته به یاد نیاورد و نسب  به فرد دینری عالاه و تمایل 

 باشد.داشته 

شتما نیز بعنوان مرااب ممرن است  از فرد هم از نمر عاطای و هم از نمر دستمی کنار  بنیرید. شتما ممرن اس  بتاطر نیازهای 

مراابتی فرد ا ستتاس نارا تی کنید. هم نین ممرن استت  فراموشتتی دامم، پرستتیدن ستتواال  ترراری و ستتایر مدتترال  رفتاری 

نند  و آزار دهند  باشد و بهمین دالیل عالاه به براراری رابره عاطای و دنسی با وی نداشته آزاردهند  فرد مبتال برای شما خسته ک

 باشید.این تزییر ممرن اس  سبب شود شما بعنوان همسر فرد مبتال ا ساس تنهایی یا سرخوردیی کنید.

 از: در مومو  برخی از دالیل امتنا  بیمار مبتال و همسرش از براراری رابره دنسی عبارتند 

 .همسر فرد مبتال ممرن اس  ا ساس کند که:1

 . داشتن رابره دنسی با فردی که مبتال به دمانس و آلزایمر اس  چندان خوب نیس 

 رسد.فرد مبتال به دمانس و آلزایمر مانند یک فرد یریبه بنمر می 

 عالاه اش را به همسرش  کند چنونهکند که همسترش کنارش اس  یا فراموش میرستد فرد مبتال فراموش میبنمر می

 ابراز کند و با او رابره دنسی برارار کند.

 . فرد مبتال ممرن اس :2

 .داروهایی مصرا کند که عوارضی از ابیل تاییر بر رابره دنسی داشته باشد 
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 دهداش به رابره دنسی را تت  تاییر ارار میدچار از دس  دادن  افمه، تزییر در مزز یا افسردیی شود که عالاه. 

. فرد ممرن رنداز طرفی یاهی اواا  تمایال  دنسی در فرد مبتال شد  می یابند و عالاه مارطی به براراری رابره دنسی پیدا می

باشتتد که فرد باشتند و لزوما به معنی این نمیاست  خیلی استتتمنا  برند و یا تالش کند تا دینران را باریبد. اینها عالمم بیماری می

 ن رابره دنسی برارار کند. خواهد با دینرامی

 تزییر در روابط دنسی در فرد مبتال:برخی از راهرارهای سازیاری با 

 پیدا کردن روشهای ددید برای بودن با شریک دنسی 

  از طرق دینر به فرد ابراز متب  کنید. ستایر مراابین متوده شتد  اند که درآیوش یرفتن یا یرفتن دستهای فرد مبتال به

 کند.او کمک می کاهش نیاز دنسی

 .از لمسها و نوازشا  ییر دنسی مثل بزل کردن، راصیدن،... استااد  کنید تا نیازهای عاطایش را برطرا کنید 

 .سعی کنید به فرد مبتال توده برآورد  کنید 

 الزم اس  با  یبرخی از افراد مبتال به این مدترل، ممرن اس  به دارو برای کنترل این رفتارها نیازمند باشند. بنابراین یاه

 پزشک دربار  این مدرل صتب  کنید.

 تکرار مرتب سوال یا لغتی توسط  فرد مبتال: -8-9

بیماران مبتال به دمانس و آلزایمر ممرن است  مدام ستوالی را بکرسند و مد  کوتاهی بعد از آنره به او پاس  دادید باز مودد همان 

شتتود از بیماری او بود  که یا بتاطر اختالل درکی که در این بیماری ایواد میستتوال را بکرستتند. بیاد داشتتته باشتتید که این ناشتتی 

ساس آورد که  سؤال را ابال پرسید  و یا ا پاستتهای ابلیتان برای او ین  و مبهم باشد و یا بدلیل اختالل  افمه بیمار به یاد نمی

 د.کنعدم اطمینان و ناامنی او را وادار به پرسیدن مودد همان سوال می

 تررار مرتب سوال یا لزتی توسط  فرد مبتال:برخی از راهرارهای سازیاری با 

 .به آرامی و ملموس به سؤاال  بیمار پاس  دهید 

  .از کلما  ساد  و دمال  کوتا  برای پاستنویی به بیمار استااد  نمایید 

  کنید تزییر دهید.می ایر بیمار متوده پاس  ندد نتو  بیان و کلماتی را که برای پاستنویی استااد 

 .از او بتواهید پاس  شما را تررار کند 

 .واسش را با فعالیتها و موضوعا  دینر پر  کنید و به تررار مودد سؤاال  بی اعتنا باشید  

 اش سرزنش نرنید.بتث یا پاس  یویی با عصبانی  خودداری کنید و به هیچ وده بیمار را بتاطر مدرل  افمه 
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 اندن دارد، پاس  را برایش بنویسید.ایر فرد توانایی خو 

 تغییرات خلقی در فرد مبتال: -8-11

نوستتانا  خلقی، با تزییرا  بدنی و مززی فرد در دریان پیدتترف  بیماری همرا  هستتتند. افرار و باورهای بیمار و واایع ناخوشتتایند 

ادتما  یریزی، از دستت  دادن لیتها وعالمق  میتواند آن را تستتریع کند. از دمله این تزییرا  خلقی ترس و اضتترراب، افستتردیی،

باشتتد. در این بیماری خلق بیمار در ابتدا ممرن استت  دلیل میو بی، خندیدن و یریستتن یربار   ضتتع  تدریوی عواط  ییشتته، 

 یبا  باشد، ولی بعداً به سم  فقدان ا ساس و عاطاه پیدرف  کند.افسرد ، ماررب، و یا بی

 را   کنند  به آرامی و با مالیم  دور نمایید.بیمار را از مواعی  نا 

 .در انتماراتتان از بیمار، وااع بین بود  و وی را تت  فدار ارار ندهید 

 .مترکا  بیرونی را کاهش دهید 

 .از بیان خدم و استیصال خود، خودداری نمایید 

 ه داشتن دستهای بیمار به روشی آرام از دلیل آوردن و در و بتث کردن ادتناب کنید و از  مای  های ییرکالمی نمیر نن

 کنند  استااد  کنید.

 پریشانی در  فرد مبتال: -8-11

پریدتانی یعنی فرد بی ارار و ننران اس  و نمیتواند یروا بندیند و آرام بنیرد. فرد پریدان بسیار را  می رود و دچار اختالل خواب 

اید توده شود شود. فقط بدرف  بیماری، این بی اراری و ناآرامی  بیدتر میبا پیاس  و نسب  به دینران رفتارهای پرخاشنرانه دارد. 

اراری ناشی خود بیماری دمانس و آلزایمر نیس  بلره علتی ددای از بیماری دارد مانند سروصدا، درد، که در بسیاری از موارد این بی

 شود.ان میارار و پریدتواند آنها را بیان نماید، بییرسننی،... که چون فرد نمی

 پریدانی در فرد مبتال:برخی از راهرارهای سازیاری با 

 اراری بیمار را بیابید و آن را رفع نمایید. سعی نمایید عل  بی 

 .سر و صدای متیط را کاهش دهید 

 یرود متیری امن برای را  رفتنش فراهم کنید. کادهای را   و مترم پایش کنید. خوراکیهابرای فردی که زیاد را  می 

متتصتر و دز ی در  ین را  رفتن به او بدهید تا دچار کاهش وزن ندود، و اطمینان  اصل کنید که مایعا  کافی نیز می 

 نوشد.

 .درصور  نیاز، از پزشرش بتواهید بیقراری او را با دارو کاهش دهد 
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ن دمانس و آلزایمر کارساز اس ، پر  کرد***نرته: یری از مهمترین راهرارها که در بسیاری از مدرال  رفتاری بیماران مبتال به 

 واس این بیماران و مدتزول کردندتان با موضتو  یا فعالیتی دینر اس  تا آن موضوعی را که سبب ایواد آن مدرل رفتاری شد  

 فراموش کنند:

 ین متوده شد راابسعی کنید از موسیقی، آواز خوانی یا راصیدن برای انتراا فرر فرد استااد  کنید. بعنوان مثال، یری از م

 دهد.که با دادن آدامس به همسرش و دویدن آن فررش منترا شد  و دینر به فتش دادنش ادامه نمی

  یا  "دمن نیاز دادم در تا کردن لباسها کمرم کنی"؛ "بیایید میز را ب ینیم"از او تقاضای کمک کنید. بعنوان مثال بنویید" 

 ."االن زمانه رفتن به پیاد  رویس 

 مشکل رفتاری غروب زدگی در فرد مبتال: -8-12

ارار و تتریک پییر هننام عصتتر و نیز زمان صتترا شتتام، زمان چندان خوبی برای افراد مبتال به آلزایمر نیستت  و برخی از آنها بی

س  ممرن ا شود. فرد مبتال  تینامید  می "یروب خورشید"اراری در هننام عصر و زمان صرا شام در این افراد شوند. این بیمی

 بستتی  اضر شود برای خواب به تت  خوابش برود و در آنوا بماند.

                      ***هدتتتتتتتدار درد

مرااب چهر  فرد باشید تا  د.همیده به یاد داشته باشید که فرد مبتال ممرن اس  اادر نباشد به شما بنوید چه زمانی ا ساس درد دار

هم نین، متوده تزییرا  نایهانی در رفتار مانند افزایش فریاد یا ضتتربا  دستت   .دی دارد یا خیرببینید که آیا فرد درد یا ا ستتاس ب

 .ایر مرمئن نیستید که چه کاری انوام دهید، برای کمک ، با پزشک تماس بنیرید باشید.

 مراقبتهای روزانه از افراد مبتال به دمانس و آلزایمر:  -9

اس  که در تصمیم ییری برای انوام کار در هر روز  و شرو  وظایاش مدرل داشته باشد. به فرد مبتال به دمانس و آلزایمر ممرن 

خاطر داشته باشید فرد مبتال تنبل نیس . بلره این مسئله اس  که می تواند او را هراسان و ننران کند و مودب کنار  ییری از انوام 

تمایلش را برای هر نو  مرااب  روزانه مربوط به خود از دس  بدهد.  فعالی  شتود. یا ممرن است  بیمار افسرد  یا بی تااو  شود و

 بهمین خاطر او ممرن اس  برای سازماندهی کردن روزهایش یا انوام یک فعالی  به کمک ا تیاج داشته باشد.

دایی . در مرا ل ابتمیزان کمری که یک فرد مبتال در ارتباط با مرااب  های فردی نیاز دارد، با توده به آستتیب مززش متزیر استت 

تمام  توده شد  و سرانوام برایبیماری، بیمار اادر خواهد بود از خود مرااب  کند، اما با پیدرف  بیماری به مراابتهای روزانه خود بی

و  ااش نیازمند کمک کامل شتود.در برخی موااع، فرد مبتال  تی برای  مام کردن، مسواو زدن، شانه زدن موهامور مراابتی روزانه

باشد ولی چون این ابیل فعالیتها شتصی هستند، فرد مبتال ممرن اس  نتواهد دینران به او کمک لباس پوشیدن نیازمند کمک می

کنند. هم نین یاهی بیمار در برخی مستتامل از دمله از برهنه شتتدن در مقابل مراابش ممرن استت  خوال  بردتتد و ا ستتاس 

این  کنید ممرن اس وانایی در مرااب  از خود به او در انوام کارها ی شتصیش کمک میشرمساری کند. بعالو  واتی بتاطر عدم ت

د  شبیه ب ه ای ش»، و یا اینره در  قیق  « تو ، دینر اادر نیستی کارهای خود  را انوام دهدی » دمال  برایش تداعی شود که 
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دنش و این برایش آزار دهند  اس  و سبب عصبی ش« مک نمود ای که باید به تو یاته شود چه مواع لباس  را بکوشی و باید به تو ک

 می یردد.

 فعالیت و ورزش: -9-1

کند ا ستتاس بهتری داشتتته باشتتد.ورزش ستتبب  ات عاتتال ، مااصتتل و الب فعال بودن و ورزش کردن به فرد مبتال کمک می

دای دادن نرمش در کند. عی کمک میشتتود.ورزش هم نین به  ات وزن نرمال و مناستتب و داشتتتن عادا  دفعی و خواب طبیمی

 فعالی  های روزانه برای هر دو هم بیمار آلزایمری و هم فرد مرااب، فوایدی به همرا  دارد.

تتا دایی که امران دارد از بیمار بتواهید که فعالی  و کارهایش را خودش انوام دهد. البته شتتتما باید از امنی  فرد در  ین فعالی  

 . اطمینان داشته باشید

 برخی از راهرارها برای فعال ننهداشتن فرد مبتال:

 . نرا  کلیدی ابل از شرو  ورزش1

 . اطمینان داشته باشید که فرد مبتال لباس را   و دوراب نتی و  کاش مناسب ورزش پوشید  اس 

 بهترین زمان ورزش ابل از ییا یا  داال یک تا دو ساع  بعد از ییا میباشد 

 باشد، ابتدا با پزشک مدور  کنیدشی خاصی برای بیمار مدنمرتان میدر صورتیره برنامه ورز 

 های مربوط به نتو  ورزش در سالمندان استااد  کنید.از برنامه یا کتاب ه 

  در انتماراتتان وااع یرا باشتتتید. به آرامی پیش روید؛ برای مثال در ابتدا با ادم زدن کوتاهی دور  یاط شتتترو  کنید و در

 پیاد  روی را بیدتر کرد  و  تی سعی کنید در متیری خارج از منزل پیاد  روی نمایید. روزهای آتی این

  دایقه ای ابل از شرو   رکا  اصلی  5یرم کردن بدن با نرمش 

  هر روز با هم به پیاد  روی بروید تادتناب از مسیرهای سرازیری یا با شیبهای تند، عدم برداشتن یامهای خیلی بلند، ادتناب

 د  بودن بدن در  ین را  رفتن(از خمی

*** ایر فرد مبتال به تنهایی به پیاد  روی می رود اطمینان داشتته باشید که کار   اوی اطالعا  مربوط به بیماری فرد و شمار  

 تلان شما را بهمرا  دارد.

 . نرا  کلیدی  ین انوام ورزش2

  خوب شرو  کنید.ورزش را با نوشیدن یک لیوان آب خنک و یک صتب  متب  آمیز و 

 .ورزش با  رکا  ساد  شرو  شود 



 

23 
 

 .بمنمور دالب و لی  بتش شدن ورزش برای فرد مبتال ، شما نیز با او ورزش کنید 

  درصورتیره برای فرد مبتال لی  بتش اس ،  ین ورزش برایش موسیقی پتش کنید. در صور  امران میتواند با موسیقی

 های ورزشی، ورزش کنید.ی ویدیو و یا دی وی دینیز براصد. یا میتوانید همرا  با تماشا

 تدویق فرد مبتال به انوام  رک  ساد  دستها و پاها در  ین ورزش و در طی روز و شب 

 دربار  هریونه نارا تی و عالیم تالش بیش از د فرد مبتال، هدیار باشید 

 نوشد.ا آب میو  میاطمینان داشته باشید که فرد مبتال بعد از ورزش  تما به میزان کافی آب ی 

 . ایر ورزش کردن بدالیل دسمی و رو ی برای بیمار دشوار اس :3

برخی از بیماران ممرن است  نتوانند از عهد  فعالیتهای ورزشی  تی در  د نرمش بر بیایند. این مدرل دینریس  که با بدتر شدن 

 ن عبارتند از: یابد. برخی از دالیل ا تمالی آبیماری چالش مربوط به آن نیز شد  می

  مقاوم  کردن فرد در برابر فعالی 

  هماهننی ضعی 

  زخم پا یا عاال 

 بیماریها 

 افسردیی یا عدم عالاه کلی 

 مدرل در را  رفتن 

 اما  تی ایر فرد مبتال یری از این شرایط را هم داشته باشد شما باید:

 ساد  منزل تدویق کنید. برای مثال ، در زمان ییا ،  ستعی کنید بیمار را در فرآیند کلی فعالی  ، دخیل و به انوام کارهای

فرد را تدتویق کنید در آماد  کردن ییا کمک کند، میز را ب یند، صندلی ها را بیرون بیاورد ، یا ظرفها را کنار بنیارد. این 

 .کار به  ات مهارتهای عملرردی ، افزایش ا ساسا  کنترل شتصی ، و استااد  مناسب از زمان کمک می کند

 .در منزل از دوچرخه های یاب  برای آنها استااد  کنید 

 .از توپهای ورزشی الستیری نرم یا بادکنک برای کدش یا پرتاب به پد  و دلو استااد  کنید 

 .از زنویرهای کددی برای وادار کردن آنها به  رک  دستهایدان استااد  نمایید 

 .ورزشهای ندسته را در منزل با آنها انوام دهید 
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  باشتتد، شتتما باید دستتتها و پاهایش را بیماران مر له آخر نیز که بیمار وااعا اادر به ورزش و نرمش به هیچ طریقی نمیدر

ورزش دهید و عاتالتش را ماساه دهید تا از این طریق از خدک شدن مااصل بیمار و کوچک شدن عاالتش دلوییری 

 نمایید.

 تغذیه سالم: -9-2

رستی بدن اهمی  دارد. هنوز میزان تأییر رهیم ییایی مناسب و درس  در بهبود بیماران مبتال به تزییه صتتیح برای ستالم  و تند

دمانس و آلزایمر مدتت  ندتد  است ، اما ما می دانیم که این بیماران ایلب به صتیح ییا خوردن تودهی نداشته و ممرن اس  

 دچار سو  تزییه شوند. 

باشد ولی با پیدرف  بیماری فرد  تی نتو  ییا خوردن و استااد  از آماد  ستازی ییا میدر مرا ل اولیه بیماری مدترل در تهیه و 

ظروا را هم فراموش میرند. مدترال  تزییه ای شدید در این بیماران با خرر کاهش وزن و دهیدراتاسیون تکمبود مایعا  بدن( و 

 سو  تزییه همرا  خواهد بود.

رن استت  فراموش کنند که چه مواع ییا خورد  اند یا ییایی را که در دهاندتتان ییاشتتته می بیماران مبتال به دمانس و آلزایمر مم 

شتتود به بیرون بیاندازند یا ممرن استت  ییاهای زیادی را انتتاب کنند ولی فراموش کنند آنها را بتورند.  تی ممرن استت  طرز 

دن ییا در داهای عویب و یریب اس . برخی بیماران نیز استتااد  از ااشتق و چننال را نیز فراموش نمایند. مساله دینر متای کر

 فرق مواد خوراکی را از مواد ییر خوراکی ت مثل صابون ( فراموش  می کنند. 

دن ای میتواند در بدتر ش*** در این بیماران باید توده شتود که مدترال  تزییه ای بستیار اهمی  دارند زیرا این مدرال  تزییه

 یل باشد.مدرال  رفتاری آنها دخ

ورند و چه خعل  اصلی اختالل در تزییه بیماران مبتال به دمانس و آلزایمر تچه آنهایی که بدنبال بیماری بیش از  د معمول ییا می

باشتد در طی این بیماری ستلولهای استمتی از مزز که مستئول کنترل رفتارها خورند( این میآنهایی که کمتر از  د معمول ییا می

 شوند.باشند تتریب میمیوعادا  ییایی 

 سایر عللی که ممرن اس  مسبب مدرال  تزییه ای در این بیماران باشند عبارتند از:

   مدترال  دستمی  تآیا مدرل دسمی ودود داردا زخم های دهان، ضع  در خوردن، دندان مصنوعی، بیماریهای لثه یا

 کند. (خدری دهان ممرن اس  مدرالتی را در این زمینه ایواد 

    بیماری تآیا شتت  بیماری مزمن دینری داردا مدترال  یوارشی یا البی یا دیاب  ممرن اس  منور به کاهش اشتها

 توانند اشتها را کاهش دهند. (شوند. یبوس  یا افسردیی نیز می

  وردن خ پر  اس ا ایر بیقرار اس  ممرن اس  نتواند به مد  کافی برای بیقراری و ییوی تآیا شت  بی ارار و  واس

 یک ییای کامل بندیند. (
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   ایدا آیا شت  روش خاصی برای ییا خوردن داردا برخی افراد عاد  طرز خوردن تآیا اخیرا روش ییا خوردن را تزییر داد

 ندارند برای سه وعد  ییای کامل پد  میز بندینند و ممرن اس  تردیح دهند که چند وعد  ییای متتصر بتورند. (

 رام اس  اآیا دراتاق صداهایی ودود دارد که هننام ییا خوردن  واس شت  را منترا می کنندا (متیط تآیا متیط آ 

  ید توانکیای  ییا تآیا طعم، ظاهر و چاشتتنی ییا خوشتتایند استت ا در صتتورتی که  در ابتدا مدتترال  را ارزیابی کنید می

 عملررد مناسبی در این زمینه داشته باشید. (

 ی فرد: تآیا ییا را طبق سالیق و عالیق ابلی بیمار تهیه می نماییدا (انعراا برای سالیق ییای 

  برخی از راهرارها برای بهبود تزییه فرد مبتال:

  در بیماران مبتال به دمانس رهیم ییایی خاصتی مررح نمی باشتد بلره آن ه مهم اس  این می باشد که فرد از یک رهیم

ییرد برخوردار شتتتود. یعنی رهیمی  اوی ویتامین ، پروتئین، مواد معدنی، متعتادل و کتامتل کته تمتام مواد ییایی را دربر

کربوهیدرا  و فیبر ترهیم ییایی  اوی ستتبزیوا ، میو  ها، یال  کامل، متصتتوال  لبنی کم چرب و ییاهای پروتئین 

 بدون چربی، کم نمک، بدون چربیهای مار، مواد اندی کم(

 امه ییایی منمم طرح ریزی کنید.برای کمک به بیمار سعی نمایید که یک برن  

 کند در اختیار وی ارار دهید. در نمر ییا را در متیری آرام و دور از تلویزیون و دینر وسایلی که  واس بیمار را منترا می

  یرفتن فاایی آرام برای ییاخوردن ممرن اس  به تمرکز فرد برروی خوردن ییا کمک کند.

 ند کظروا طرح دار ادتناب کنید. از رومیزی ها و ظروا ییایی که شت  را ییا می میز را به صتورتی ساد  ب ینید و از

پرهیز کنید. از بدتقاب و کاسته به رن  معین یا با یک رن  متال  زمینه میز استتااد  کنید تا در ستتار  کامال مدت  

  باشد.

 شود. ز میاز رومیزی پالستیری و دستمال سار  و پیدبندی استااد  کنید که به را تی تمی 

  .از  داال ظروا موردنیاز برای ییا استااد  کنید 

  به فرد انتتاب ییا بدهید، اما تعداد انتتابها را متدود کنید. ستتعی کنید ییاهای دیابی ارامه کنید که طعمی آشتتنا، بافتی

 متنو  و رننهای متتل  دارد.

 .در هر نوب  فقط یک نو  ییا به او بدهید تا ییا ندود  

  سبک و سالم و نیز ییاهایی را که هنوز برای فرد اابل درو اس  تهیه کنید. ت بیمار هنوز آن ییا را می شناسد ( ییاهای 

  بیمار مبتال به دمانس عالیق شتتصتی طوالنی مدتی داشتته سعی کنید این عالیق فرد را در نمر ییرید و مواع تهیه ییا

 مار دوس  دارد. آنها را در ذهن داشته باشید. و ییایی بکزید که بی
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  های ییا خوردن وی انتقاد نرنید یا برای ییا خوردن وا  کافی به بیمار عزیزتان بدهید و در صبور باشید، از روشها و عاد

نمر داشتته باشتید که ممرن است  مدتی  طول بردتد که فرد ییایش را تمام کند.او را موبور نرنید سریع تر بتورد زیرا 

 تر می یردد. آشاته

 ر  ییا را امتتان کنید ممرن اس  فرد اادر نباشد بنوید که ییا یا آشامیدنی خیلی دا  اس .  را 

  از دستورا  و تعلیما  اابل فهم و آسان استااد  کنید. آهسته و شمرد  صتب  کنید. منرقی باشید و دستورا  و آموزشها

 ر. مقداری ییا روی آن بنیار. آن را داخل دهان  بنیار. را هربار با همان  کلما  تررار نمایید. برای مثال: چننال را بردا

 خواهتد یتیا بتورد وااته ای ایواد کرد  و او را در فعالی  دینری درییر کنید و بعداً برای ییا خوردن ایر بیمتارتتان نمی

 بازیردید. 

  ان ییا بتورد. تتقیقا  ند تا آنوایی که ممرن اس  فرص  و زمینه الزم را فراهم کنید تا شت  با دینر اعاای خانواد

 داد  اند این کار سبب افزایش میل فرد و بهبود وضع تزیه ای او میدود.

  ایر بیمار شترو  به متای نمودن ییاها کرد ، سعی کنید  تماً در طول روز دسترسی به ییای کافی داشته باشد، شاید این

  کار به دلیل ترس از یرسننی باشد.

 تو ، انویر، کدمش و خرما استااد  نمایید. به دای مصرا اند و شرر از  

  از ییاهایی مانند مزز یردو و فندق و هویا خام، آب نبا  ، آدامس یا ذر  بو داد  پرهیز کنید زیرا ممرن استت  دویدن و

 بلعیدن آنها ست  باشد. ییاها را خرد کنید و آنها را به ارعا  کوچک ببرید. 

 وردن میتوان ییاهایی را که به ظروا خاصتتی نیاز ندارند برای فرد تهیه کرد مانند برای ستتاد  کردن روند و پروستته ییا خ

 ساندویچ و نای  مر .

  ایر بیمار وعدۀ ییایی اش را برور کامل میل نمی کند یا کاهش اشتها دارد تکاهش اشتها ممرن اس  بدلیل عدم توانایی

انش را ندارد، داروهای ددید یا تزییر دوز داروهای ابلی، در تدتتتی  ییا، مدتترال  و دردهای دندانی که فرد توانایی بی

عدم فعالی  و ورزش و یا کاهش  س بویایی و چدایی فرد باشد(، می توانید به دای سه وعد  ییایی با  وم زیاد، چندین 

ر و افزایش وعد  ییایی با  وم کم را در ستتترتاستتتر روز به او بدهید. یاهی آماد  نمودن ییای مرلوب و مورد توده بیما

فعالی  وی می تواند برای رفع این مدتتترل ماید وااع شتتتود. توعد  های ییایی کوچک و متعدد در طول روز ارامه کنید. 

 خوراکهای متتصر سالم ، ییاهای انندتی،و نوشیدنی ها را در دسترس بنیارید. (

 ور ممتد در مورد ییا خوردن بکرسد یاهی شتت  ممرن است  به یاد نداشتته باشتد که چه مواع ییا خورد  اس . ایر بر

 وعد  ییایی اش را به چند وعد  تقسیم کنید: آب میو  سکس نان تس  و سکس یال ، سیب زمینی، یک تره یوش  و.... 
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  دا  کنید که بیمار مایعا  کافی در طول روز مصترا کند اما مصترا اهو  ، نوشتابه یا چای باید متدود باشد زیرا باعث

  شود. افزایش ادرار می

   ایر عزیزتان در مقابل استتااد  از وستایل ییاخوری تااشتق و چننال( مقاوم  می کند بر آشاته ندوید، زیرا ممرن اس

بیمار عزیزتان روش استااد  از ااشق و چننال را فراموش کرد  باشد، در این موااع باید تالش کنید از ظروا و شیو  هایی 

ل فرد را  ات میرنند. ایر فرد در استتااد  از ظروا مدترل دارد، از کاسه به دای برای خوردن استتااد  کنید که استتقال

بدتقاب استتااد  کنید، یا ظروفی با دسته های بزرگ و  ویم ارامه دهید. از نی یا فنوانهای در دار برای نوشیدن آسان تر 

آن ها کنید، زیرا تزییتتتتن مناسب و کافی استااد  کنید. یا  تی ایر الزم شد ییا خوردن با دس  و انند  ها را داینزین 

 مهم تر اس .

  .با شرح رفتارهای خوردن، چنوننی ییا خوردن را به او ندان دهید 

   با مالیم  و آهستتنی دست  فرد را بر روی ظرا ییا و یا نزدیک آن بنیارید. ستکس با روش دستت  روی دس ، دس

 را همرا  دستان خود تا دهان شت  برای خوردن بلند کنید. خودتان را اطراا دس  او ننهدارید و سکس دستان بیمار 

 .وزن بیمار را هر هاته کنترل کنید و در صور  کاهش یا افزایش بیش از  د وزن با پزشک مدور  کنید  

 .در مرا ل اولیه دمانس ا تمال پرخوری ودود دارد که باید هدیار باشید *** 

   نمایید.از مرملها فقط درصور  توویز پزشک استااد 

  وا  ییا را بعنوان فرصتی برای تعامل بیمار ببینید. سعی کنید صبور باشید و عوله نرنید، ونسب  به ییوی و اضرراب آنها

  ساس باشید.

 .از تأکید بیش از  د از شیو  ییا خوردن به صور  تمیز و مرتب خودداری نمایید 

 شوندکند، مواد ییایی که را   و سریع آماد  میییاها را آماد  میباشد و هنوز خودش ایر بیمار در مرا ل اولیه بیماری می 

و نیاز به آشکزی فرد مبتال ندارند خریداری کنید مانند ساالدهای آماد  و مواد ییایی پروتئینی. هم نین در هر وعد  با بیمار 

دارد فرد دینری مسئولی  درس  کردن تماس بنیرید و زمان ییا خوردنش را به او یادآوری کنید تالبته تا دایی که امران 

 ییا را بعهد  بنیرد.

 این  .به مرا ل بعد پیدرف  می کند، شت  دینر ممرن اس  به را تی اادر به دویدن و بلع نباشد  همانرور که بیماری

خانی در هر لقمه از ییا امران این ودود دارد که مواد ییایی به ریه ها بروند و شت  ا ساس   .یک مدرل ددی اس 

                                     .این خود ممرن استت  باعث ذا  الریه شتتود، که می تواند به مرگ منور یردد کندکه 

 چه کارهایی باید در مورد مدرال  بلع با پیدرف  بیماریتمرا ل دو و سه( انوام داد:
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ی نرم تمانند پور ( یا بریدن ییاهای سا  به ییاهایی که دویدن و بلعدتان ستت  نمی باشتد به فرد بدهید مانند ییاها -

 ارعا  خیلی کوچک

 ییا را با همزن یا متلوط کن کامال نرم کرد  و با ااشق به وی بدهید. -

 ممرن اس  مدرال  بلع بیدتر شود. .از  نی استااد  نرنید -

 .بتتته فتتترد بتتتیدتتتتتتتتتر نتتتوشتتتتتیتتتدنتتتی ستتتتترد بتتتدهتتتیتتتد تتتتا نتتتوشتتتتتیتتتدنتتتی هتتتای یتتترم -

 .را   تر هستند نوشیدنی های سرد برای فرو بردن

 .به شت  مایعا  رایق، مانند اهو ، چای، آب، و یا آبنوش   ندهید، زیرا بلعدان ست  تر اس  -

 .می توانید از بستنی و شرب  برای یلیت شدن مایعا  استااد  کنید -

 .او برای دویدن و بلع هر لقمه ابل از خوردن لقمه دینر نیاز به زمان دارد .شت  را به عوله وا ندارید -

دایقه بعد از ییا به  21او باید در طول ییا و به مد   داال  .به بیمار زمانیره کسل اس  و یا دراز کدید  اس  ییا ندهید -

 . ال  ندسته باشد

ستعی کنید بیمار پوزیدن ندسته و سر مستقیم و صاا در  ین ییا خوردن داشته باشد. البته از فرد بتواهید در هننام بلع  -

به آرامی یردن فرد را در یک  رک  رو به پایین تران  ستتم  دلو و چانه را به ستتم  پایین بنیرد. یا  یردن خود را به 

  .تا به او یادآوری کنید که ییا را فرو ببرد« اور  بد » دهید و بنویید 

 .از دکتر بیمار سوال کنید که آیا ارص شت  را می توان خرد کرد و یا به شرل مایع مصرا کرد -

 مم خانی اطال  داشته باشید.نسب  به عال -

 مانور هیملی  را برای موااع اضرراری که فرد دچار خانی میدود، بیاموزید. -

 مشکالت خواب  -9-3

ندارند.  که در وااع ودود خاردی« چیزهایی بدنود»یا « چیزهایی ببیند»این اختالل ممرن اس  به دلیل توهما  بیمار باشد یعنی او 

در شتب پاستتی به دیدنر رایاهایی اس  که بیمار نمی تواند از وااعی  ددا کرد  و تدتی  دهد که  بعاتی از مدترال  رفتاری

خواب دید  است . ممرن است  بیمار به عل  رفتن به دستتدویی از خواب بیدار شد ، سکس را  و ده  را پیدا نررد  و بیقرار شود. 

 ا  تی بتواهد آشکزی کند.ممرن اس  از خواب بیدار شد ، لباس بکوشد و بیرون رود و ی

  برخی از راهرارها برای بهبود خواب فرد مبتال:

  .سعی کنید که او را در طول روز مدزول و فعال و ننه دارید 
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 اش را متدود کنیم تایر فرد در طی روز چر  بزند، هننام شب کمتر خسته خواهد بود. ایر باید در طول روز چرتهای روزانه

 نیز در همان ساعا  خوابید  و زمان استرا   خود را با او تنمیم نمایید. (بتوابد، سعی کنید شما 

  فعالیتی منمم طرح ریزی نمایید تمثال یک پیاد  روی طوالنی هننام عصر(. این مسئله ممرن اس  باعث خستنی و خواب

 بهتر وی در شب باشد.

   .سعی کنید هر شب در زمان مدت  و یرسانی فرد را به تتتش ببرید 

 نوام یک کار روتین در زمان خواب، مثل خواندن کتاب با صدای بلند و یا پتش آهننی مالیم ، نیز می تواند کمک کنند  ا

 باشد.

 .مصرا کافئین را متدود کنید 

  براها را کم نور کنید صداهای بلند را  یا کنید 

 . مرمئن شوید که بیمار ابل از خواب به دستدویی رفته اس 

  که در تاریری به خوبی نبینند و این مسئله نیز به ییوی و سردریمی و آشاته شدن آنان می افزاید.  سالمندان ممرن اس

استتااد  از چرا  خواب در در اتاق خواب ، ندتیمن ، راهرو و دستتدتویی می تواند به فرد کمک کند تا در شتب به متیط 

 اطرافش اشراا داشته باشد. 

 ی از خواب با یک صدا را داشته ایم به یونه ای که برای چند لتمه تدتی  نداد  بستیاری از ما توربه بیدار شدن نایهان

ایم کوا هستتیم. این مستئله ممرن است  برای این بیماران بزریتر دلو  کند. در ایننونه موارد، اطمینان بتدیر آرام شما 

نمایید. ایلب اواا  آن چیزی که ممرن است  تمام آن چیزی باشتد که مورد نیاز است . با او به آرامی و مالیم  صتب  

الزم می شود این اس  که به آرامی به بیمار تیکر دهید که هنوز وا  خواب اس  و باید به رختتوابش برود. ایلب بعد از 

 رفتن به دستدویی و نوشیدن یک فنوان شیر یرم موددا به رختتواب باز می یردد.

 دلی را تی یا کاناپه به را تی می خوابد. یاهی اواا  فردی که در تت  نمی خوابد، در یک صن 

  در صتورتی که بیمار شتب هننام بیدار شتد و لباس پوشید ایر شما دخال  نرنید ممرن اس  که موددا بریردد و با لباس

هایش بتوابد. بهتر اس  بکییرید که او با همان لباس ها بتوابد تا اینره بتواهید دربار  آن تا بتدی از شب بتث و ددل 

 ایید. نم

  ایر فرد شبها سریردان می شود، باید منزل را از نمر نرا  ایمنی بررسی نمایید. اتاق خواب را مرتب نمایید تا وی بتواند به

 را تی و ایمن در آنوا  رک  نماید و زمین نتورد. پنور  ها را اال نمایید.
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  بتش می توانند کمک کنند. ایر چه نمی توان به در نهتای  ایر این ااداما  ماید وااع ندتتتد، داروهای خواب آور و آرام

ستادیی به بیمار، ارصر آرام بتش داد و  تما باید پزشک توویز نماید. این بیماران نسب  به سایر افراد به داروها  ساس 

و  د. عالتر و آسیب پییرترند و عوارض دانبی داروهای آرام بتش و خواب آور نیز بسیار زیاد بود  و برخی از آنها خررناکن

بر این، سالمندان ا تماال دارای بیماریهای دینری نیز هستند و داروهای دینری نیز مصرا می نمایند که این مسئله باعث 

ایواد تداخل دارویی و وخیم تر شدن بیماریدان می یردد. هم نین توویز داروی خواب آور ممرن اس  باعث  زیاد شدن 

ود یا ممرن اس  یک تأییر ییوی و خواب آلودیی برای وی به همرا  داشته باشد خواب بیمار در طول روز به دای شب ش

و عملررد شتناختی وی را در طول روز وخیم تر کند. این مستئله می تواند او را ستردریم تر و ییا تر، مستعد برای زمین 

 را هم وخیم تر نماید. خوردن یا دچار بی اختیاری ادرار کرد  و عویب تر اینره ممرن اس   تی وضعی  خواب او

 مشکل در حمام دادن فرد مبتال -9-4

کمک به فرد مبتال به دمانس و آلزایمر برای  مام کردن یا دوش یرفتن میتواند یری از ستتترین کارهایی باشد که شما باید انوام 

تال ممرن اس  به هر دوی شما برای دهید زیرا فرد مبتال ممرن است  از  مام کردن بترسد.. برنامه ریزی برای  مام دادن فرد مب

 انوام بهتر و را تتر این کار کمک کند.

 اهداا درمانی از استتمام مرتب موارد ذیل می باشد: 

 آرامش عمومی بدن  

 کاهش درد عمومی بدن  

 کاهش درد عاالنی و ماصلی  

 پیدایش آرامش رو ی و فرری  

 دک(دلوییری از خدری بیش از  د پوس  تدر مورد پوس  های خ  

  دلوییری از چربی بیش از  د پوس  بدن و سر 

  کمک به بهبود بهداشت  پوس  و دلوییری از بروز انوا  زخم های شایع در ایر بی  رکتی و کم  رکتی به وسیله افزایش

 دریان خون

 برخی از راهرارها برای  مام را تتر فرد مبتال:

 ابل از  مام دادن فرد مبتال: 
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 د هرچه نیاز دارید ،آماد  و در  مام دارید .صابون، شامکو، لی  و  وله را آماد  کنید. بهتر اس  از ابل از شرو  مرمئن شوی

شامکوهای بدن و سر معرر استااد  شود. از ظروا پالستیری برای شامکو و صابون بمنمور پیدنیری از شرسته شدن آنها 

 استااد  کنید.

 .از یک سر دوش دستی استااد  کنید 

  پالستیری و الستیری  در  مام  و ک  وان ده  دلوییری از سر خوردن استااد  کنید از پوشدهای 

 .میله های مترمی را هم برای  ات امنی  بر روی وان و دیوارهای  مام تعبیه کنید 

 .برای فردی که تعادل ندارد از صندلی مترم در زیر دوش برای ندستنش استااد  کنید تا از افتادنش دلوییری نمایید 

  . اطمینان داشته باشید که  مام بتوبی یرم و روشن اس 

 .بمنمور آرام شدن فرد مبتال آهننی مالیم برایش بنیارید 

  ه و از هریونه بتثی دربار  نیاز ب "االن زمان  مام کردن اس ."زمانیره میتواهید فرد را به  مام ببرید فقط به او بنویید

  مام کردن یا دوش یرفتن ادتناب کنید.

 انی که شتت  از استتمام خودداری می کند، شاید بتدی از مدرل این باشد که عمل  مام کردن برای او پی ید  و زم

 ییا کنند  اس . بنابراین خونسرد و آرام بود  و به دنبال را  هایی ده  ساد  سازی کارها باشید. 

 مانه با فرد برخورد کنید و تمام کارهایی را که در هننتام آمتاد  کردن فرد برای  مام آرام و مهربان باشتتتید و کامال متتر

 خواهید برای فرد انوام دهید یام به یام برایش توضیح دهید.می

  از مناسب بودن دمای آب اطمینان  اصل کنید.  مام کردن با آب یرم متناسب با دمای بدن صور  ییرد، آب نباید سرد یا

 دا  باشد.

      در یک زمان مدت  انوام دهید. خصوصا به ادرا در آوردن عادتهایی که فرد در را با یک شیو  و  استتتمام همیدته

طول زندییش برای  مام کردن داشته. با این روش ممرن اس  شت  استتمام را پییرفته و مقاوم  کمتری ندان دهد. 

ر را برای او ساد  تستعی کنید تا دایی که ممرن است  هننام استتتمام، آداب همیدنی بیمار  ات شود. در عین  ال کا

کنید. ایر فرد در ابتدا همیده اصالح می کرد  اس ، سکس دوش می یرفته و بعد صبتانه می خورد  اس ، در صورتی که 

 شما نیز این کارها را ابل از صبتانه برای او برنامه ریزی کنید، به ا تمال زیاد با شما همراری خواهد کرد.(

  ین  مام دادن فرد مبتال:

 که ممرن است  اداز  دهید فرد مبتال خودش  مام کند. این کار ستبب  ات شتان فرد مبتال خواهد شد و به فرد  تا آنوا

 کمک خواهد کرد ا ساس استقالل و کنترل بیدتری داشته باشد.
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  باس لهننام استتمام بیمار، مرااب باید وارد  ریم خصوصی وی شود. می توانید به منمور  دلوییری از آشاتنی، بر تن او

بلند و یدتاد بکوشتانید یا یک  وله روی شتانه یا پایین تنه فرد بنیارید و از زیر لباس یا  وله، او را بدویید. این کار به او 

 کمک می کند کمتر ا ساس برهنه بودن کند.

 .ایر فرد نارا   می باشد سعی کنید با صتب  کردن دربار  موضوعی دینر،  واسش را پر  کنید 

  بدهید تا در دس  بنیرد. با این کار ا تمال آسیب رساندن فرد به شما کمتر خواهد شد. به او یک لی 

 .بمنمور بهبود خونرسانی، تمام بدن را با لی  و شامکو خوب ماساه بدهید 

 

 

 بعد از  مام دادن فرد مبتال: 

 رد وییری شود. اطمینان یابید که فبا یک  وله به آرامی فرد را خدک کنید تا از ایواد راش یا عاون  بر روی پوس  او دل

 برور کامل خدک شد  اس . هم نین از خدک شدن فااهای بین چینهای پوستی اطمینان یابید.

 اختیاری ادرار یا مدفو  می باشد، پمادهای  ااظتی مثل وازلین در اسمتهای رکتوم، واهن و نا یه تناسلی ایر فرد دچار بی

 فرد بمالید.

  از لوسیون استااد  کرد و دس  و پاها را به آرامی ماساه داد. بویژ  برای پوس  های خدک.بعد از  مام می توان 

 سایر نراتی که در  مام دادن فرد مبتال باید لتاظ کرد:

  بار  مام دهید. 3-2فرد را هاته ای 

 ن کار کمک بنیرید.باشد، از افراد دینر برای ایدرصورتی که  مام دادن فرد مبتال برایتان بسیار ست  و دشوار می 

  ایر همه را  ها برای متقاعد کردن او به  مام کردن مؤیر وااع ندد، او را به طور اسمتی و متدود بدویید یا با ابر بدنش را

 تمیز کنید. 

  ،بستیاری از  واد  در  مام رخ می دهد. تمام اشیا  اضافی  مام را دمع آوری کنید و با استااد  از یک سر دوشی دستی

ی  مام ،ییر  ی صابون، کاکوش  مام دلوییری از سرخوردن، خررا  امنیتی را به  داال برسانیدو هی نا  فرد را صتندل

 تنها در  مام رها نرنید.

  از مصتترا ک  صتتابون یا روین بدن که وان را لیز و لززند  می کند، خودداری کنید. این مواد هم نین می تواند در زنان

 باعث عاون  شود.
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 فرد بدون پوشتش می شود، بدنش را از لتاظ لره های ارمز پوستی، دوشها و زخم های ا تمالی، بررسی کنید.  زمانی که

ایر هر نو  لره های ارمز یا زخم در بدن فرد نمایان شتتد، پزشتتک را در دریان بنیارید. در افرادی که بیدتتتر اواا  می 

 د.ندینند یا می خوابند، زخم های بستر خیلی سریع رشد می کن

 .مام کردن روزانه الزم نیس .  مام با اسانا خیس می تواند بین دوش یرفتن ها یا  مام کردن ها مؤیر باشد  

*** نرته: ایراصتتول  مام دادن و نتو  بیان نیاز به  مام کردن به این عزیزان را بدانیم برور ارع  مام دادن آنها بستتیار را   

 خواهد شد. به عنوان مثال:

  عبار   «. پدر دان، بالفاصتتله بعد از صتتبتانه می خواهم شتتما را به  مام ببرم » دمال  خودداری کنید: از یاتن این« 

 بدین معنی می باشد که او موبور اس  چیزی را به یاد آورد. « بالفاصله بعد از صبتانه 

  :این کار را انوام می دهید، یک او  ، بله شتتما » شتتما می یویید: «. من ا تیادی به  مام کردن ندارم » بیمار می یوید

شما نیز دوس  ندارید که وی این دمله را به شما بنوید بتصوص ایر نتوانید به خاطر « ت هاته اس  که  مام نررد  اید. 

موددا او «. پدر دان آب  مام آماد  اس  » آورید که آخرین بار چه وا  به  مام رفته اید. ( در عوض ایننونه عمل کنید: 

 وله ی شما این داس .  اال دکمه های پیراهنتان را » شما می یویید: «. من ا تیادی به  مام کردن ندارم : » می یوید

در این لتمه ممرن استتت  ذهنش به دای دعوا و در و بتث، متوده دکمه ها شتتتود. ایر می بینید که به «.  ت باز کنید 

پدر دان  اال بلند شتتوید، دکمه ی » بانی به او کمک کنید (. ستتتتی دکمه ها را باز می کند، می توانید به آرامی و مهر

 اال داخل » اما شما ادامه دهید: «. من ا تیادی به  مام کردن ندارم» ممرن اس  هنوز بنوید: «. شتلوارتان را باز کنید 

 «. وان شوید 

 اق را  می رف  و سریردان بود؛ دختری،  مام و همه وستایل آن را برای پدرش آماد  کرد و سکس، زمانی که پدرش در ات

او  ، به این  مام دوست  داشتنی ننا  کن.  اال که  مام اینواس  چرا دوش نمی ییریدا خیلی بد می شود ایر » یا : 

 پدر باالخر  می پییرد. «. آن را از دس  دهید 

  : که دخترمان خرید  اس  می  به زودی کار  مام کردن  تمام می شود و من و تو کلوچه هایی را» زنی به شوهرش یا

بعاتتی خانواد  ها معتقدند که بیمار به یک پرستتتار یا تنها یری از اعاتتا  خانواد  اداز  می دهد که او را  مام «. خوریم 

 کنند. 

 آراستگی سر و وضع  -9-5

لزایمر در اصالح کردن، و اکثر موااع زمانیره فرد ظاهر خوبی داشتته باشتد، ا ستاس بهتری خواهد داشت . کمک به فرد مبتال به آ

 آرایش کردن سبب می شود آنها ا ساس رضای  بهتری از خود داشته باشند.

 برخی از راهرارها برای آراسته کردن فرد مبتال:

  . موهای فرد مبتال را خیلی زیبا کوتا  کنید، شستدوی موی کوتا  و مرااب  کردن از آن، آسان تر اس 



 

34 
 

 یدنا  و سالن های زیبایی داشته اند، ممرن اس  هنوز هم از انوام دادن آن لی  ببرند. افرادی که عاد  به  اتور در آرا

درصتتور  عدم امران  اتتور او در ایننونه اماکن می توانید از آرایدتتنر بتواهید که به منزل شتتما بیاید. تایر خانمی در 

  د(ییشته آرایش می کرد  اس ، ممرن اس  در  ال  اضر نیز از انوام آن لی  ببر

  .الزم اس  که ناخن های دس  و پای او را کوتا  کنید یا اینره درصور  امران از او بتواهید که خود این کار را انوام دهد

  توده کنید که در صور  عدم رسیدیی، ناخن های پا ممرن اس  به داخل انند  خم شود و این مسئله دردناو اس .

 وشید  و زیبا به نمر رسد. فرد مبتال  را تدویق کنید که لباس مرتب پ 

 .از بقیه افراد  بعد از اینره بیمار ظاهرش را مرتب کرد، او را به دیدن خود در آیینه و اینره چقدر زیبا شتتتد  تدتتتویق کنید

 خانواد  نیز بتواهید که از او تعری  کنند. تعری  و تموید در افزایش  س اعتماد به ناس او مویر اس . 

  باشتد، او را تدویق کنید اصالح کند و در صور  لزوم به او کمک کنید. برای ایمنی بیدتر فرد نیز از ایر فرد مبتال آاا می

 ریش تراش استااد  کنید.

 بهداشت دهان و دندان  -9-6

بیماری که به نمر می رستد اادر به مرااب  از خود می باشتد، ممرن اس  مرااب  از دندان یا دندان مصنوعی اش را فراموش کند. 

ری از دالیلی که افراد مرااب  از دندان یا دندان مصتنوعی شتان را متوا  می کنند این اس  که این کار عمال وظیاه پی ید  ای ی

است  و مرا ل زیادی دارد و فرد در مورد اینره چه طور و چنونه باید آن را انوام دهد، آشتاته می شود. دندان های مصنوعی وااعا 

ان مصنوعی در دهان به درستی ارار ننیرد ، هننام دویدن با مدرل روبرو می شود. واکنش طبیعی به مستئله ستاز هستند. ایر دند

این مستتئله نتوردن چیزهایی استت  که فرد نمی تواند بوود. این مستتئله می تواند منور به تزییه ناکافی یا یبوستت  شتتود. مرااب  

 ن مانند بیماری لثه ها خواهد شد.درس  و مناسب از دهان سبب پیدنیری از مدرال  دهان و دندا

 برخی از راهرارها برای بهداش  دهان و دندان در فرد مبتال:

 .هر روز در زمان یابتی دندانها را مسواو کند 

  ندتتان دهید. بعنوان مثال اینره چنونه خمیردندان را بردارد و درش را باز به فرد مبتال مرا ل مستتواو زدن را یام به یام

کند، و خمیر را بر روی مستواکش بمالد و ستکس مستواو بزند. بیاد داشتته باشید تا آنوا که ممرن اس  اداز  دهید فرد 

 خودش تمام مرا ل را انوام دهد.

 یربار در روز از دهاندویه استااد  کند. از فرد بتواهید بعد از هر وعد  دهانش را آب بزند و تنها 

 .ایر شما باید دندانهای فرد را مسواو کید، از یک مسواو برای با دسته بلند و زاویه دار استااد  کنید 

 .ایر مسواو کردن دندانهای فرد توسط شما برایتان مدرل اس  از سواپ دهان استااد  کنید 
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 کنید. توده کنید فرد از مواد تمیز کنند  دندان مصنوعی بدرستی استااد   به فرد در تمیز کردن دندانهای مصنوعیش کمک

 کند. دندانهای مصنوعی فرد باید هر روز از دهان خارج شد  و لثه ها از نمر  ساسی  بررسی شوند.

  کمک کنید مرااب  از بهداشتتت  دهان فرد را بتدتتتی از امور داممی و یاب  ارار دهید و آنرا به آرامی انوام دهید. به وی

 بهداش  دهانش را بتوبی رعای  کند. و برور منمم او را به دندانکزشک ببرید.

 

 

 لباس پوشیدن -9-7

فرد مبتال به آلزایمر به زمان بیدتتری برای تعوی  لباس نیاز دارد. انتتاب اینره چه چیزی بکوشتند، ممرن است  برایدتتان ست  

اب انتت که هاییلباس اس  ممرن هم نین. نباشد فصول با متناسب میرنند ابانتت پوشیدن برای که لباسهایی اس  ممرن باشتد. 

 میرند از نمر رن  هم خوانی نداشته باشند. اداز  دهید تا دایی که ممرن اس  ارد مبتال خودش لباسهایش را تعوی  کند.

 برخی از راهرارها برای تعوی  لباس در فرد مبتال:

  اس  خودش لباس بکوشد. سعی کنید زمان کافی به فرد بدهید و عوله نرنید هرچند فرد را تدویق کنید تا  دی که ممرن

 این کار توسط فرد زمان بر باشدو طول بردد

  لباسهای فرد مبتال را به همان ترتیبی که باید بکوشد، تا کنید و در دای خودش ارار دهید. بعنوان مثال: ابتدا لباس زیر، بعد

 یرمرن. شلوار،سکس تیدر  و نهایتا یک

 .لباسها را یری یری و با فاصله بدس  فرد بدهید 

  برای اینره انتتابهای فرد را متدود کنید بقیه لباستتهایش را در اتاق دینری ارار دهید. فقط یک یا دو دستت  لباس را در

 کمد یا کدوی فرد بنیارید.

 دس  لباس، سه یا چهار سری بترید. درصورتی که فرد تمایل دارد هر روز همان لباسهای روز ابل را بکوشد، از هر  

 آیند برای فرد مبتال بترید. از کمربند، دوراب شلواری، لباستهای یدتاد و را   که به آستانی پوشتید  می شوند و در می

کاش پاشتتتنه بلند، دوراب تن ، ستتتینه بند برای زنان ادتناب کنید. دورابهایی با دنس کتان و کوتا  و لباس زیرهایی از 

 و یداد بهترین نو  برای این افراد اند. دنس کتان

  از نوارهای چستبک دار ولرروVelcro  یا ییر  زیکهای بزرگ برای لباستها بوای دکمه و از کمربندهای کدی و ضمامم

 بندینری ، بوای دیمه ها و زیپ ها استااد  کنید. 
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  خون خوبی ندارند، مار اس . پوشیدن پوشتیدن دوراب های ستاق بلند یا استتااد  از شترم بند برای افرادی که یردش

 دوراب های نتی کوتا  در خانه را   تر اس . 

 دستشویی رفتن -9-8

 برخی از نرا  برای دستدویی رفتن فرد مبتال:

  .در دستدومی را باز ننه دارید تا توال  اابل دید باشد 

  .تصویر یک توال  را روی در دستدویی نصب نمامید 

  متااو  از دیوار رن  آمیزی نمامید. در دستدومی را با رننی 

  .در توال  میله های دستنیر  نصب نمامید 

  .شب هننام، به منمور روشن ننهداشتن مسیر دستدویی، از چرا  خواب استااد  نمایید 

  یلدانها، سرلهای زباله، االی ه لززند  و سایر اشیا را که در مسیر توال  می باشند، بر دارید 

 دستدومی، زمان کافی به وی بدهید.  هننام استااد  از 

  ایر به همرا  فرد در  ال ترور منزل هستید، به او لباس های را   و ساد  ای بکوشانید تا هننام در آوردن آسان باشد و از

ودود سترویس بهداشتی در مران ددید اطال  داشته باشید. یک دس  لباس اضافی همرا  خود داشته باشید تا ایر ابل از 

دن فرد به دستتدتویی، اتااای افتاد، دچار مدترل ندتوید. در ضتمن در صتتور  همراری بیمار می توان از پوشک رستان

 بزریساالن در این موااع استااد  نمود. 

 اختیاری ادرار و مدفوع بی -9-9

کنند. بی می ه و یا رود  ها را توربهبا پیدرف  بیماری بسیاری از افراد مبال به دمانس و آلزایمر، بی اختیاری یا ناتوانی در کنترل مثان

این مدرل ممرن اس  در هر مر له از  .یا رود  خود را کنترل کند /اختیاری به این معنی اس  که فرد نمی تواند خود و یا مثانه و 

درال  تتلیه عالمم این مدترل ند  ادرار، م شتود.رخ دهد، اما ایلب اواا  در مرا ل انتهایی به مدترلی  اد تبدیل می بیماری

تواند برای فرد عصبانی کنند  و برای مرااب اختیاری بسیار آزار دهند  بود  و میبی  .مثانه، و لباس زیر و ملتاه تت  کثی  است 

 دشوار باشد. 

 اختیاری ادراربی -9-9-1

د باشتتد و در اکثر موارآلزایمر میبی اختیاری ادرار دالیل متعددی دارد. فقط در مرا ل پیدتترفته بیماری ناشتتی از بیماری دمانس و 

ناشی از بیماری دسمی دینری مانند عاون  های مزمن یا  اد مثانه، بیماری اند کنترل ندد ، افزایش مدفو  سا  در رود ، بزرگ 



 

37 
 

شتدن پروستتا ، از دست  رفتن آب بدن، دارو درمانی، عدم تتلیه کامل مثانه، ضتعی  شتدن عاتال  مثانه یا بسیاری مدرال  

 باشد. بنابراین  تما باید پزشک را مرلع کرد.ری و دارویی دینر، میپزش

 در صور  پیش آمدن بی اختیاری، این سؤاال  را از خود بکرسید: 

 آیا فرد داروی خاص یا ددیدی مصرا می کندا 

 ه می خندد، سرف آیا فرد کامال مثانه اش را تتلیه می کندا ایر این مسأله رعای  ندود ممرن اس  به ویژ  مواعی که می

 کند، چیزی از زمین بلند می کند، یا برخی کارهای نایهانی دینر را انوام می دهد چند ارر  از ادرارش بریزد. 

  آیا این مستامل در زمان خاصی از شبانه روز، مثال در شب اتااق می افتدا ت استااد  از یک دفتر یادداش  برای چند روز به

 له رخ می دهد، سودمند اس (. منمور یب  ساعاتی که این مسئ

 ایلب چرور ادرار می کندا آیا دفع ادرار دردناو اس ا  

 آیا بی اختیاری به طور نایهانی آیاز شد  اس ا آیا آشاتنی فرد به طور نایهانی شدید تر شد  اس ا  

 آیا بی اختیاری یهنا  اتااق می افتد یا به طور متناوبا  

 ویی رخ آیا این اتاااا  در را  دستد ش را به دستدویی برساند، بی اختیاری اتااق می افتداآیا زمانی که فرد نمی تواند خود

 می دهندا 

 آیا فرد در داهای دینری از دستدویی ادرار می کند ا 

 آیا شت  هر شب لباس خود و یا ملتاه های تت  را کثی  می کند ا 

 آیا این مدرال  هر روز اتااق می افتد و یا یهنا ا 

 اختیاری ادرار در فرد مبتال:از راهرارها برای کاهش بیبرخی 

  هر زمانی که مدترل بی اختیاری به ودود آمد، بسیار مهم اس  که با پزشک مدور  کنید. تا عل  را تدتی  دهد. ایر

 فرد تب دارد، فورا به پزشک اطال  دهید.

 ش می دهد، اما این مسئله کامال اشتبا  و خررناو ممرن اس  به نمر رسد که دادن مایعا  کم، بی اختیاری ادرار را کاه

   هدای  می کند. " dehydrationکم آبی یا  "اس ، چون بدن را به سم  

  ایر عل  این است  که وی آرام  رک  می کند یا از واکر و عصا استااد  می کند یا دستکاچه اس  و نمی تواند به مواع از

را نزدیک وی بیاورید. به عنوان مثال؛ ایر برای توال  رفتن باید به طبقه دوم برود،  دستدویی استااد  کند، می توانید توال 
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استااد  از یک توال  فرننی سیار ت صندلی لنن دار ( برای طبقه همر  ممرن اس  مدرل را  ل کند. می توانید از لباس 

 های را   استااد  کنید تا فرد بتواند آن را سریع تر و را تتر در آورد. 

  یاهی اواا  که عل  بی اختیاری فرد پیدا نرردن دستتدویی می باشد، استااد  از یک عالم  واضح روی در دستدویی با

 رن  مدت  و بردن فرد به دستدویی با توده به یک ددول زمانی مرتب می تواند کمک کند. 

  .از روکش های اابل شستدو برای صندلیها استااد  نمایید 

  تیاج به کمک دارند اما اادر به درخواستت  کمک در این زمینه نیستتتند یا از در خواستت  کمک در این یاهی اواا  افراد ا

زمینه شرمند  می شوند. سعی کنید یاد بنیرید که چه  رکا  ییرکالمی و صتبتهایی در فرد نداننر نیاز وی به دستدویی 

ند. ایر مرااب متوده ندود که وی چه چیزی را در میباشند.ت در صور  ودود مدرال  یاتاری از کلما  مبهم استااد  کن

خواس  می کند، می تواند منور به بروز  وادیی شود( تایر زمان هایی را که فرد معموال ادرار می کند بدانید، ابل از اینره 

ار مرلع می ادرار بیماتااای رخ دهد، شما می توانید او را به توال  ببرید. در  قیق ، این مسئله شما را از النوی طبیعی دفع 

کند و شما به آن عاد  می کنید. بسیاری از خانواد  ها معتقدند که می توانند زمانی را که فرد ا تیاج به توال  دارد بنویند. 

 بیمار ممرن اس  بی ارار و ناآرام باشد یا شلوارش را بردد یا زیبش را باز کند. ( 

 تدوین کنید و برنامه را هرچه می توانید، نزدیرتر به هم ارار دهید . برای  برنامه روزانه ای برای بردن فرد به دستتتدتتویی

ساع  یربار و یا این نین در طول روز به دستدویی ببرید. منتمر درخواس  فرد نمانید. تبا ودود اینره  3مثال ، فرد را هر 

بیمار را از شرمندیی خیس کردن درخواست  از شتت  برای رفتن به توال  ممرن است  نارا   کنند  باشد، این مسئله 

 خود نوا  می دهد.(

 .واتی فرد خود را خیس میرند، درو کنید. آرام بمانید و واتی فرد ننران اس  او را دلنرم کنید 

  ایر فرد در شب بی اختیار اس ، در صورتی که به دالیل پزشری به مایعا  بیدتری نیاز ندارد، مقدار مایعاتی را که او بعد از

نوشتد متدود کنید خصتوصتا مایعا  مدر و کافئین دار. ت در طول روز مرمئن شوید که او مقدار فراوانی مایعا   شتام می

 دریاف  می کند(. 

 ابل از خواب ایر فرد تدنه اس  به دای مایعا  به او میو  های تاز  بدهید. 

  ی یک بار در شب بیدار کنید. یا توال  فرنندرصتورتیره فرد در شتب دچار بی اختیاری میدود، به منمور توال  رفتن، او را

 سیار را کنار تت  بیمار بنیارید که بتواند از آن استااد  کند 

  یاهی اواا ، ایر فرد در ادرار کردن مدرل دارد، سودمند اس  که به او یک لیوان آب و یک نی بدهید و از او بتواهید که

مل به ادرار کردن فرد کمک کند. یا بعای وا  ها بیمار می خواهد با دمیدن  باب درس  کند. به نمر می رسد که این ع

که هر چند دایقه به دستتدتویی برود. ایر این کار یک مستئله و مدرل به  ساب می آید، از یک پزشک متتص  کلیه 

ون  دارد. عا بتواهید که فرد را معاینه کند و تعیین کند آیا دلیل پزشتتری ودود دارد که فرد ا ستتاس نیاز به ادرار کردن
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دستنا  ادراری یا داروهای مدت  می تواند این ا ساس را در فرد ایواد کند یا از تتلیه کامل مثانه اش دلوییری کند. ت 

ایر مثانه اش کامال خالی نباشد، او ا ساس خواهد کرد که دوبار  به ادرار کردن ا تیاج دارد (. ایر دالیل پزشری را منتای 

ساع  به توال  ببرید و در  3یا  2تید زمانی که او ادرار می کند، مثانه اش خالی می شود او را هر کرد  اید و مرمئن هست

 خالل این مد   واسش را منترا کنید.

  میتوان در موااع لزوم از پوشک استااد  کرد. و در صورتی که موبور به استااد  دامم از پوشک کامل بود  و بیمار تمایل به

ی توان از لباستهای سترهمی استتااد  نمود. برای بیماران مردی که دچار بی اختیاری ادرار هستند می درآوردن آن دارد م

 توان از سندهای خاردی نیز استااد  نمود.

 از زیر شلواری یربار مصرا و یا لباس زیر بزریساالن ، متافت تت ، و پوشش های تدک ضد آب استااد  کنید. 

سیر توال  رخ می دهد. مرمئن شوید که به انداز  کافی نور ودود دارد و مانعی ودود ندارد تا *** زمین خوردن ایلب شب ها در م

 فرد بتواند از رختتواب بیرون بیاید و مرمئن شوید که ک  دمکایی های بیمار نرم و لیز نباشد. 

 بی اختیاری مدفوع  -9-9-2

 اختیاری مدفو  در فرد مبتال:برخی از راهرارها برای کاهش بی

  .در مورد بی اختیاری رود  همانند بی اختیاری ادرار، باید با پزشک مدور  شود 

  .مله  نایهانی یا مواتی بی اختیاری ممرن اس  نتیوه عاون ، اسهال، یبوس  یا فدار ناشی از افزایش مدفو  سا  باشد  

 .زمان های دفع مدفو  را بررسی نمایید و در همان اواا  او را به توال  ببرید  

 .از سرزنش کردن فردی که در لباسش مدفو  کرد ، بکرهیزید 

 حفظ امنیت فرد مبتال با ایمن کردن خانه  -9-11

ال، آنها دهد. بعنوان مثبا پیدتتترف  بیماری دمانس و آلزایمر، فرد مبتال بتدریا توانایی کنترل و مدیری  امور منزل را از دستتت  می

خاموش کرد  یا شیر آب را بسته، باید از مواد خررناو داخل خانه تداروهای مدت  یا مواد  ممرن اس  بیاد نیاورند که اداق یاز را

شتویند (، دوری کند، در موااع اضرراری چنونه از تلان استااد  کنند، هر وسیله ای در کوای خانه ارار داد  شد  اس ، و ... . اینها 

ه ودود آورد. مراابین این بیماران ایلب بایستتتی به خانه هایدتتان از ننا  تواند مدتترالتی را که تهدید کنند  ایمنی او هستتتند بمی

ددیدی بننرند تا خررا  امنی  را تدتتتی  داد  و تصتتتیح کنند. ایواد یک متیط امن بستتیاری از مواعی  های پراستتترس و 

 هید.ردن خانه برای فرد مبتال انوام دخررناو را پیدنیری می کند. شما بعنوان فرد مرااب، میتوانید کارهای زیادی برای ایمنتر ک

 برخی از راهرارها برای ایمن کردن خانه بمنمور امنی  فرد مبتال:

   نصتب ستنستورهای تدتی  دهند  دود و مونوکسید کربن در داخل یا نزدیک آشکزخانه و اتااهای خواب بدلیل از دس

 رفتن  س بویایی برای تدتی  دود..
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 ی اضرراری و نیز آدرس خانه بیمار کنار تمامی تلانها.ارار دادن تمامی شمار  تلانها 

 .نصب سویچ خودکار خاموش کنند  روی اداق یاز برای پیدنیری از سوختنی یا آتش سوزی 

  . استااد  از دوشاخه های ضد کودو در تمامی پریزهای برق و نیز ضامن های کودو روی کابین  ها 

 های توویزی یا بدون نسته، الرل، مواد تمیز کنند  و شیمیایی مثل تینر،  یا کردن مواد و وسایل خررناو تتمامی دارو

 ییاهان سمی، تان  و سایر سالح ها، ای ی، چااو، و بنزین و ...( از متل زندیی بیمار

  شلویی و درهم ریتتنی خانه را کم کنید و تا آنوا که ممرن اس  وسایل مودود در خانه کم و متتصر باشند زیرا وسایل

 در خانه مانع  رک  را   بیمار می شوند. زیاد

 .نرد  های مترم برای یرفتن دس  در را  پله ها نصب کنید 

 .پله ها را فرش کنید یا لبه پله ها را برچسبهایی با رن  روشن ب سبانید تا برای بیمار اابل تدتی  باشد 

 ایر فرد مدرل تعادل دارد سر پله ها یک در ارار دهید 

  سعی شود سروح کمتر لززند  باشند، از واکس و  ای باشتد که مودب لیز خوردن و ستقوط بیمار ننردد.ک  زمین به یونه

پولیش کردن ک  اتااها خودداری شتود، تمامی می  یا پونزهای مودود در مستیر رف  و آمد فرد برداشتته شتتوند. کاش و 

 دمکایی های مناسب برای امنی  بیمار ضمن  رک  در خانه در نمر بنیرید.

  رن  زمین و دیوارها مدتابه هم نباشتند. این تااد رننی باعث دید بهتر فرد مبتال خواهد شد. تبا پیدرف  بیماری توانایی

 دیدن، بوییدن، لمس کردن، شنیدن و یا مز  کردن  از دس  میرود(

 شوندعدم برار بردن فرشها و پرد  هایی با طر های شلو  و درهم که سبب ییا شدن فرد مبتال می. 

   از برچستبهای رننی یا تصاویر یا نوشته های ساد  بر روی  مام، اتاق خواب و آشکزخانه برای مدت  کردن آنها استااد

 کنید. 

خاطر با  شود. بهمین*** استااد  از عالمم و ندانه ها: توانایی خواندن افراد مبتال به آلزایمر  تی تا آخرین مر له بیماری  ات می

 با ساختار نوشتاری ساد  میتوان به آنها خررا  یا مرانها را یادآور شد.  استااد  از عالممی

  تعداد و انداز  آینه های برار رفته در خانه را متدود کنید و توده کنید از آینه ها در کوای منزل استتتااد  می شتتتود. زیرا

 تصاویر دید  شد  در آینه ممرن اس  سبب ییوی فرد مبتال شود. 

 ایی داخل یت ال و دور ریتتن مواد خراب و فاسد.چک کردن مواد یی 

  درده فارنهای  تنمیم کنید. 121برای پیدنیری از سوختنی درده آب یرمرن را بر روی 
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  بر روی شتیر آب یرم برچستب ارمز و بر روی شتیر آب سرد نیز برچسب آبی ب سبانید یا بر روی هر کدام بنویسید دا  و

 سرد.

 بر روی وسایل یرما دهند  مانند اداق یاز یا توستر. "دس  نزن. خیلی دا  اس !"  چسباندن برچسبهایی با کلما 

  بر روی یوشه های تیز مبلمان پد ب سبانید و یا انها را تعوی  کنید 

  121با لمس کردن و یا برمک ترمومتر دمای آب وان یا دوش را چک کنید تا خیلی دا  نباشتتتد. دمای آب نباید بیش از 

   باشد.درده فارنهای

 دا  زیادی مصرا می کند، این مواد را از دسترس او دور کنید.ایر فرد مبتال نمک، شرر یا ادویه 

  چیزهایی مانند خمیر دندان، شتامکو، صتابون، الرل،... را دور از دسترس بیمار ارار دهید زیرا این مواد ممرن اس  ظاهر و

 بویی شبیه ییا برای بیمار مبتال داشته باشند.

 ای اولیه برای نوا  فرد مبتال در موااع خانی را بیاموزید.کمره  

  صدای تلویزیون، رادیو،... خیلی بلند نباشد و یا از روشن بودن آنها برور همزمان خودداری کنید. زیرا صداهای خیلی بلند یا

 صداهای متتل  ممرن اس  برای فرد مبتال ازار دهند  باشند.

 ال مالاا  می کنند، متدود کنید. در مهمانیها نیز فرد را در دایی بندتتتانید که تعداد افراد تعتداد افرادی را کته بتا فرد مبت

 کمتری ودود دارند.

 .ایر در بیرون سروصدا زیاد اس  پنور  را ببندید 

 .ایر فرد مبتال از سمعک استااد  می کند، تنمیما  آن و باتریهایش را چک کنید 

 ل های مرمئنی نصب کنید.متصوصاً ایر فر مستعد یم شدن اس .روی همه درها و پنور  های بیرونی اا 

 .اال در  مام را بردارید تا از اینره فرد در را بصور  اتااای به روی خود اال کند، پیدنیری کنید 

 . مرمئن شوی نور هم داخل خانه و هم خارج خانه ،خوب اس 

 روی داروها برچسب بزنید و آنها را در دای امنی ننهداری کنید.  

 .نصب ککسول آتش ندانی و بررسی مداوم کارکرد و تاری  شاره آن ضروری می باشد  

 .وسایل برای مثل اتو و ... را از دسترس بیمار دور ننه دارید 

 .در  مام و توال ، برای  ات تعادل نرد  های دیواری کار ییاشته شود  
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 .االی و پادری ها به یونه ای باشد که بیمار لیز نتورد 

 ی که با بیمار به بیرون از منزل میروید  تماً یادداشتی را که رویش نام و مدتصا  بیمار و نو  بیماری وی ذکر شد  هننام

 در دیبش بنیارید تا ایر یم شد راهنمایی برای پلیس باشد.
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 تغییر مهارتهای ارتباطی در بیماران مبتال به دمانس و آلزایمر -11

 بدلیل مدترل در بیادآوری اشتتاص و اتاااا   دشتوار می باشد. آنها ممرن اس  برای پیدا کردن براراری ارتباط در بیماران مبتال

تابی کنید و کلما  بسیار تالش کنند یا ممرن اس  چیزی را که اصد بیانش را داشتند فراموش کنند. شما ممرن اس  ا ساس بی

توانند. ایر شتما اطالعا  بیدتتتری دربار  ست  بیان کنند، اما نمیتوانستتند آن ه را که مدنمرشتان اآرزو کنید که ای کاش آنها می

شوند داشته باشید، ا ساس بهتری از چنوننی سازیاری با این مدرال  مدترال  ارتباطی شایعی که بوسیله این بیماری ایواد می

 را خواهید داش .

 برخی از مدرال  ارتباطی ایواد شد  بدنبال بیماری عبارتند از:

  پیدا کردن کلما  در هننام صتب  کردنمدرل در 

  مدرل در درو ماهوم کلما 

 مدرل در توده و تمرکز در طول مرالما  طوالنی 

 از دس  دادن رشته کالم هننام صتب  کردن 

 مدرل در بیادآوردن مرا ل انوام کارهای معمول، مثل پتتن ییا، پرداخ  اباها، لباس پوشیدن، یا شستدوی لباس 

 رفتن صداهای متیط تتلویزیون، رادیو،...( در هننام صتب  کردن مدرل در نادید  ی 

 شوند.درصورتی که نتوانند ارتباط برارار کنند ناامید می 

 .به لمس، تن صدا و صداهای بلند بسیار  ساس اند 

 ممرن فرد مبتال هم نین، بیماری دمانس و آلزایمر ممرن اس  سبب شود فرد مبتال دربار  زبانش دچار سردریمی شود. برای مثال

است  زبان مادرزادیش تمثال ترکی( را بتوبی صتتب  کند اما زبان دومی تمثال فارسی( که ابال فرا یرفته بود را فراموش کند و یا 

 اادر به درو آن زبان در صتبتهای طوالنی مد  نباشد.

 چنونه با تزییرا  ایواد شد  در مهارتهای ارتباطی فرد مبتال سازیار شویم: 

ین یام درو این می باشد که تزییر در مهارتهای ارتباطی بدلیل بیماری می باشد. یام بعدی تالش در برارییری راهرارهاییس  اول

 که ممرن اس  به براراری ارتباط را تتر کمک کند.

 برای براراری ارتباط با فرد مبتال به آلزایمر:

  را با نامش مورد خراب ارار دهید.برای دلب تودهش، با او ارتباط چدمی برارار کنید  و او 
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  به لتن و بلندی صتتدایتان، به چنوننی نناهتان به فرد مبتال و نیز به زبان بدنتان توده کنید. تزبان بدن پیامهاییستت  که

ایستید، این پیام شما بوسیله تمام بدنتان به فرد منتقل می کنید. بعنوان مثال زمانیره شما دس  به سینه و خیلی ددی می

 ا منتقل می کنید که عصبانی هستید(.ر

 

  تدویق کنید. با این کار فرد ا ساس بهتری نسب  به خودش خواهد داش .فرد را به صتب  و مرالمه دو طرفه 

  .کلماتی ساد  و دمال  کوتا  انتتاب کنید و تن صدایی آرام و آهسته به کار ببرید 

 .زمان کافی برای پاس  به او بدهید. مواظب باشید  را او را ارع نرنید. عوله، سردریمی  را بیدتر خواهد کرد 

 ش برای پیدا کردن کالمی یا ارتباط دادن فرری اس ، به او در پیدا کردن آن کالم یا ارتباط دادن افرار که ایر فرد در تال

 ود(.تواند سبب نارا تی او شدنبالش می یردد کمک کنید تالبته این در مرا ل اولیه بیماری نباید صور  ییرد چون می

  شرل دهید.ای مثب  سعی کنید پرسدها و دستورالعملها را در شیو 

 .در کنار صتب  کردن سایر روشهای ارتباطی، مثل لمس مالیم و آهسته فرد، را نیز برای کمک به فرد مبتال برار برید 

  درصتورتیره براراری ارتباط با فرد مبتال باعث ایواد مدترالتی می شتود، سعی کنید  واس او را با فعالیتهایی که برایش

 یک میان وعد  یا پیاد  روی در اطراا متله، پر  کنید.دالب و یا لی  بتش اس ،مثل خوردن 

 .یک رفتار یرم و صمیمی از خود ندان دهید 

 .هننامی که با فرد مبتال صتب  می کنید دس  او را بنیرید 

   از دلو به فرد نزدیک شوید. ایر او را بصور  ییر منتمر  لمس کنید یا از پد  سر به او نزدیک شوید ممرن اس  و د

 آشاته شود.  زد  یا

  مرمئن شتوید که فرد به خوبی می تواند شتما را ببیند یا صدای شما را بدنود. این بدان معنی اس  که مرمئن شوید وی

 عینک یا سمعک مورد نیاز خود را به همرا  دارد و سرو  کافی در متیط برارار اس .

   کند موضوعاتی که سبب ننرانیش شد  اند صتب  مینستب  به ننرانیهای فرد مبتال اهمی  اامل شوید و و اتی او دربار

 به او یوش فرا دهید  تی ایر فرد درو درستی از مسامل ندارد.

 .در تصمیم ییریها فرد را نیز درییر کنید و اداز  دهید برخی از تصمیما  را خود فرد بنیرد 

   که صتب  می کند.در مقابل بروز عصبانی  صبور باشید. بتاطر داشته باشید که این بیماری اس 

 هایتان یام به یام و ساد  باشند.آموزشها و راهنمایی 
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    فعالیتهایی که میتوانند سبب توانبتدی ذهنی در فرد یردند:

 در مر له سوم در مر له دوم در مر له اول هدا فعالی 

.کتتار بتتا 1
چتتتتتوب 

 بستنی

تقویت  توانتایی  ل مستتتئله، 
افزایش دا  و تمرکز، افزایش 
هماهننی چدتتتم و دستتت  و 
متهتتارتتتهتتای  رکتی ظری ، 

فزایش توانایی تدتی  رننها، ا
 تقوی   س المسه

دداکردن چوب بستنیها 
بتتدون ترتتان خوردن 

 سایر آنها

ددا کردن و بستتتتن چوب 
بستتتنیهای هم رن  از بین 
چوب بستتتتنیهتتا ی رنتت  

 آمیزی شد 

ندتتتان دادن یک چوب 
بستتتتنی به او و تقاضتتتا 
برای دتتدا کردن چوب 
بستنیهای هم رن  آن و 
 کمک در بستن هر دسته

افزایش خالای ،افزایش اعتماد  .نقاشی2
بناس، تقوی  تدتتتی  رننها 
و شتتترلهتا،ارتقا افمه بینایی، 
تتتقویتت  مهتتارتهتتای  رکتی 

 درش 

ریتتتتتن چنتتد ارر  
یتتواش روی متتقوا و 

 فو  کردن آنها با نی

رنت  آمیزی یتتک طرح بتتا 
 استااد  از طرح مدابه آن

ریتتن چند ارر  یواش 
داختل یته دعبه کاش و 

ند تیله داخل انتداختن چ
 آن و تران دادن آنها

.یادآوری 3
 خاطرا 

ارتقتا و تقوی  یادآوری، تتلیه 
هیوانی و بیان ا ستتتاستتتا ، 
تتریتتک و تقویتت   تتافمتته و 
ختتاطرا  دور، افزایش اعتمتتاد 

 بناس

درستت  کردن صتتاته 
ختتاطرا  بتتا بریتتدن 
تصتتتاویر یتتیاهتتا یتتا 
تصاویر مربوط به  رفه 
فرد و چستتباندن آن بر 

 آن مقوا و تزمین

پتازل خاطرا تدو تصتتتویر 
مدتتتابه را روی بریه چاپ 
کترد  یری را بتته شتتتش 
استتتم  برید  و دینری را 
النو ارار داد  تا فرد براساس 

 النو درس  کند

تصتتتتاویر آشتتتنتتا را در 
ستتایزبزرگ چاپ کرد  و 
دربار  خاطراتی که با آنها 
داشتتتته یا درمورد  آلبوم 

 عرسها صتب  کنید 

.بازی با 4
 بادکنک

یش مهتار   رکتیتتعادل، افزا
هماهننی، رفلرستتها(، افزایش 
تعامل و رااب  سالم، و سرع  

 پاستدهی به اتاااا  پیرامون

بتتدمتینتون بتتازی بتتا 
 بادکنک

پرتاب بادکنک با دستت  به 
 یردینر

یرفتن یتتک توپ نرم در 
بین دستتتها و زدن آن به 

 دستان شما

.درستت  5
کتتتتردن 
ا یردنبند ی

 تسبیح

هننی افزایش خالایتت ، همتتا
چدم و دس ، تقوی  استدالل 
و ااتتتاو ،تقویت  مهارتهای 
 رکتی ظری ،تقوی  المسه و 
بینتایی، تمایز بین رننها، ارتقا  

 خلق و آرامش

درستت  کردن یردنبند 
با دانه های مروارید یا 
درس  کردن تسبیتی 

 که پار  شد 

تقاضا از فرد برای کمک به 
ما در درس  کردن یردنبند 

اریتتد یتتا بتتا دانتته هتتای مرو
درستت  کردن تسبیتی که 

 پار  شد 

دادن تستتبیح به دس  او 
 برای لمس کردن

.ستتاخ  6
 تابلو

افزایش خالایتت ، همتتاهننی 
چدم و دس ، تقوی  استدالل 
و ااتتتاو ،تقویت  مهارتهای 
 رکتی ظری ،تقوی  المسه و 

بیمتار طرح اولیتهتیک 
.(را درختت ، ستتتیتتب..

انتتتاب و کدتتتید ،بر 
های استاس شرل تره

طر ی آمتاد  را به فرد داد  
ستکس براستاس شرل از او 
در برش ترتته هتتای رننی 
پارچه ای کمک یرفته و در 

استتتم  اعمم کار را ما 
انوتتام داد  و همین کتته 

ره ت فرد نمار  یر باشد و 
هتتای برش داد  را روی 
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بینتایی، تمایز بین رننها، ارتقا  
 خلق و آرامش

ای را برید  و در پارچه
 هراسم  ب سباند

استتتمتهتتای مربوطتته می 
 چسبانیم

استتتم  مربوطه بنیارد 
 کاای  میرند

. ساخ  7
 کاله

افزایش خالای ، هماهننی 
چدم و دس ، تقوی  استدالل 
و اااو ،تقوی  مهارتهای 
 رکتی ظری ،تقوی  المسه و 
بینایی، تمایز بین رننها، ارتقا  

 خلق و آرامش

بیمار طرح اولیهتیک 
درخ ، سیب..( را 

 ید ، کاییانتتاب و کد
رننی را خط کدی و 
برش داد  و هر تره را 
م اله و در اسم  

 مربوطه می سباند

طر ی آماد  را به فرد داد  
سکس ما کایی رننی را خط 
کدی کرد  و به کمک او 
برش داد  و بعد بیمار هر 
تره را م اله و در اسمتهای 

 مربوطه ب سباند

اسم  اعمم کار را ما 
انوام داد  و همین که 
فرد نمار  یر باشد و  تره 
های برش داد  را م اله 
کند و بر روی اسمتهای 
مربوطه بنیارد کاای  

 میرند

. بایبانی 8
و یل 

 آرایی

افزایش تعامل با متیط، تقوی  
مهارتهای  رکتی، ایواد نداط 
و ارتقا  خلق، افزایش اعتماد به 
ناس، تقوی   واس، هماهننی 

 چدم و دس 

مرااب  از ییاهان، آب دادن  هانکاش  یلها یا بیر آ
به ییاهان در موااع لزوم، 
 رص کردن و ددا کردن 
بریهای خدک شد ، یا دادن 
یک یلدان و یلهایی با 

هایی با انداز  متتل  سااه
به فرد و تقاضا از او برای 
برش یلها بانداز  یلدان و 

 تزمین یلدان

صتب  دربار  اینره چه 
مقداری از ییاهان در  ال 

د هستند یا یرفتن یل رش
در دستان و لمس و 
بوییدن آنتاستااد  از 
ییاهان خدک و دارای 
خواص خوراکی مانند یل 
یاو زبان، چای سبز، 

 نعنا (

 . انوام بازیها بر اساس توانایی بیمار تشررنا بازی، منچ بازی، کار  بازی، دار  بازی، دبرنا، بازیهای  دس زدنی، اسم و فامیل(9

 راصهای متلی  تی ایر بیمار مر له آخر اس  و ما باید دستهایش را تران دهیم . انوام11

 . سه ماد  بودار و آشنا را در کیسه هایی کوچک و ییراابل دید ییاشته و از بیمار بتواهیم با بوییدن آنها نام آن ماد  را بنوید.11

 ی   س شنیداری و توده و تمرکزیوش کردن داستان کوتا  به منمور تقو .مرالعه کتاب، مداعر ، 12

 .یوش دادن به موزیک مورد عالاه فرد یا تماشای برنامه مورد عالاه اش13
افراد مبتال ممرن اس  موزیک را به عل  یادآوری خاطرا  و ا ساسا  ییشته دوس  داشته باشند. برخی افراد ممرن اس  دوس  

و صتب  کردن رادع به موزیک مورد عالادون لی  ببرند.  تی ایر شت   داشته باشند آواز بتوانند. برخی ممرنه از یوش دادن
 مبتال در یافتن لزا  صتیح برای صتب  کردن دچار مدرل باشد، او ممرن اس  هم نان بتواند آوازهای ادیمی را بتواند.

بود   ان در زمانیره آن آهن  معرواتوانید دربار  موسیقی و خوانند  آن با او صتب  کنید یا از او سوال کنید که ایدشما نیز می
 چه خاطراتی داشته اس  و یا چه خاطراتی با آن آهن  دارد.

 . ل ددولهای ساد 14

 .ورزش و نرمش15

* شستن ظرا ها، مرتب کردن میز یا تهیه ییا    * مرتب کردن دوراب .کمک یرفتن از بیمار برای انوام امور ساد  منزل   ت 16
ای شسته شد    *چدیدن ییا  * دارو کردن   * واکس زدن کادها   * مرتب کردن زباله ها و چیزهای ها و تا زدن لباس ه

 * ریتتن ییا   * آماد  سازی ییا(ددا کردن نتودها و لوبیاها از هم  دینر   * 
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 هایتان را برای فرد مبتال تررار کنید و زمان کافی برای درو آن به فرد بدهید. سعی کنید آموزشهایتان آموزشها و راهنمایی

 منقرع نباشند.

 .با فرد مبتال همانند یک کودو صتب  نرنید 

 اشتبا  انوام داد بوای اینره ایرادا  او را بنیرید به او اداز  دهید موددا آن را انوام دهد. ایر فرد مبتال کاری را 

 در خانه بمان» ، بنویید«از خانه بیرون نرو » از یاتن دمال  منای پرهیز کنید. مثالً به دای .» 

  تی ایر نتایا کارش رضای  بتش نبود . "باب  کمرتون ممنونم"به او بنویید  

ن خاننی، ندستن و بزل تمرااب ، ییا دادن و آراستتن  یوان ، ادم زدن با  یوا .ستریرم کردن آنها با  یوانا  خاننی اهلی 17
 کردن  یوان خاننی(

بستیاری از افراد مبتال از داشتن  یوانا  اهلی مانند س ،یربه یا پرندیان  لی  می برند.  یوانا  خاننی ممرن اس  کمری در 
  میدوند.الباشند.  یوانا  خاننی هم نین مودب متبوبی  بیدتر و ننرانی کمتر در افراد مبت "بریرداندن آنها به زندیی"ده  

 
درییر کردن فرد در فعالیتهای معنوی آشنا و لی  بتش برای او. این فعالیتها شامل عباد ، اعمال میهبی، موسیقی مقدس،  .18

 نماز و آیین میهبی

 استااد  از ابزار و کارتهای تتریک کنند   افمه .19

 هبنارییری ضرب المثلها و بیان چیستان و لریاه ده  تتریک  افم .21

کار با خمیر بازی و درس  کردن اشرال ساد  به منمور تقوی  توانایی دس  و انندتان، نرم شدن و انعراا مااصل، تربیق  .21
 چدم با دس 

 .تقاضا از بیمار برای بیان ماهوم یک پارایراا یا یک داستان کوتا  خواند  شد  برای او.22

ه ریتته تمانند ااشتق، عینک، خودکار، ...( و از او بتواهید با چدم بسته، هر .چندین وستیله اشتتا برای بیمار را در یک کیست23
 وسیله را با لمس تدتی  دهد.

 ن ا و ی ل(.هوی کردن کلما  از انتها تلیوان24

 هاتا هاتا کم کردن 111.شمردن اعداد بصور  معروس یا از 25

 ادن و لمس این یلها تمانند یل مریم، داوودی(.نام بردن اسامی که هم نام یل اس  هم نام شت  و ندان د26

 .نام بردن اسامی مدترو بین زن و مرد ت مانند عز ، سلران، نصر ، فرخ، شوک (27

 کباب(و ب ا بشود تمانند بابک .نام بردن کلماتی که ایر آنها را از انه  هم بتوانیم یک کلمه با معنا ایواد می28

 ر فصل و ندان دادن آنها و صتب  دربار  تااوتهیدان ت مانند تااو  هاک  با پلیور(.نام بردن لباسهای متصوص ه29

بودن در کنار کودکان نیزسریرم کنند  و لی  بتش اس . فرد مبتال می تواند با کودو هم صتب  شد  و کارهایی از ابیل  .31
ورزش، کمک در درس  کردن کاردستیهای مربوط به بازی با تتته ساد ، خواندن داستان یا کتاب، ادم زدن در پارو، شرک  در 

مدرسه کودو، بتث در مورد خاطرا  خوش دوران کودکی، را با کودو انوام دهد. ترابره بیمار با کودو در تدتی  اینره فرد 
 تا چه انداز  هنوز اادر اس  دینران را دوس  داشته باشد کمک کنند  اس .(
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 ی داریدچه ا ساس"باشتد از فرد بکرسید. بعنوان مثال، بوای اینره بنویید می "خیر"یا  "بله"ی که پاستتدتان ستواالت" 

  "آیا خسته ایدا"بنویید 

  شتتتام  برای "بنویید  "برای شتتتام چه میل دارید"تعتداد انتتابا  فرد را متدود کنید. بعنوان مثال، بوای اینره بنویید

  "اکنیدهمبریر یا مر  میل می

  ، در هر زمان فقط یک ستئوال از او بکرستید و مهل  دهید تا پاس  دهد. ایر به نمر می رسد متوده منمور شما ندد  اس

پرستتش را با همان کلما  تررار کنید. ایر باز هم متوده ندتتد، پس از چند دایقه با کلما  دینری پرستتش خود را تررار 

شام آمادس .  االن"یرستنه هستتید اما پاستی دریاف  نرردید، میتوانید بنویید کنید. بعنوان مثال، ایر از او پرستیدید آیا 

 ."بیاید میل کنید

  من که به شما یاتم"یا  "آوریداآیا بیاد نمی"تالش کنید به هیچ وده ننومید". 

 د. به دای به یاد بیاور ایر فرد مرتباً یک پرسش را تررار می کند، متوده باشید که او نمی تواند پاستی را که به او داد  اید

پاس  دادن به پرسش او پس از تررار دوم یا سوم، به نتوی به او ا ساس اطمینان بدهید و از عباراتی استااد  کنید که به 

 آرامش و رفع تنش کمک می کند ت همه چیز مرتب اس ، شما در کنار او هستید، شما به او کمک می کنید ... (. 

 ستااد  کنید، اما هریز  مستر  نرنید.هردا ممرن باشد از طنز ا 

 با هر بیمار بنا بر رو یا  خودش ارتباط برارار کرد  و صتب  کنید 

  دلب نمودن توده فرد تاز دلو آهستتته به بیمار نزدیک شتتوید، به آرامی دستت  یا بازوی او را لمس کنید تا توده اش دلب

 صتب  نرنید(.(شودتزمانی که او  وصله و آمادیی یوش کردن ندارد با وی 

  آمادیی ت ابل از صتب  با بیمار لتمه ای صبر کنید. ایر فدار مراابتی بر شما زیاد اس  و یا ننران و بی  وصله هستید" 

 . تأمل کرد  و ببینید که آیا رفتارتان دوستانه اس ا ("تا د  بدمارید 

  که چقدر از مرالب را فهمید  اس ، به  اال  صور   ساسی  خود را باال ببرید ت از عرس العملهای فرد می توانید باهمید

 و رفتارهای بیمار توده کنید. (

  از  س بینایی برای کمک به درو بیمار استااد  نماییدت ایر بیمار منمور شما را متوده نمی شود از ندان دادن اشیا  مربوط

ا در دستت  داشتتته باشتتید تا بتوانید مرلب را به او به آن استتتااد  نمایید. تبرور مثال ایر باید  مام برود، شتتامکو و  وله ر

 .باهمانید(
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 انواع سرگرمیها و فعالیتهای تحریک کننده ذهن در مبتالیان به دمانس و آلزایمر )توانبخشی ذهنی(: -11

 افراد دانوام فعالی  هایی که ما از آنها لی  می بریم برای ما  س خوشایندی دارد و بر معنی دار شدن زندییمان می افزای .

، هایی که از آن لی  ببرند،ا تیاج دارندمبتال بته دمتانس و آلزایمر نیز عالو  بر اینرته به فعال باای ماندن و انوام فعالی 

بدلیل نقصتتان ذهنی، نیازمند فعالیتهایی اند که بتوان از طریق آنها توانایی  افمه و شتتناخ  آنها را  ات یا ارتقا داد. این 

توانند رایبی برای رفتار پرخاشنرانه و بیقراری بیمار باشند. بعالو  این فعالیتها با یادآوری توانامیها او یها میفعالیتها و سریرم

 سبب افزایش اعتماد بناسش مینردد.هم نین مهار  شنوایی و هماهننی چدم و دس  را افزایش میدهند. 

ه این امر مودب می شتود هر روز از زندیی، برای بیمار دالب و سریرم بیمار مبتال می تواند هر روز فعالیتهای متااوتی انوام دهد ک

 کنند  باشد و فدار ناشی از مرااب  نیز بر مرااب کمتر شود.

 اصول ادرای این ابیل فعالیتها :

 رنامه ب مرتابقت  دادن فعالی  ها با آن ه که فرد مبتال میتواند انوام دهد و در نمر یرفتن ادر  و تواناییهای بیمار ابل از

 ریزی و تعیین سرح فعالیتها

 .انتتاب فعالیتهایی که برای بیمار  سریرم کنند  و لی  بتش  باشد 

 )اختصاص زمان مدت  روزانه برای هر فعالی تساعا  بیدار شدن و خوابیدن و ییا خوردن 

  اختصاص ساعاتی از روز برای فعالیتهای توانبتدی ذهنی که بیمار فعالتر و با  وصله اس 

 وده شتود که نباید لزوما بیمار تمام فعالی  را انوام دهد بلره او میتواند بتدتی از فعالی  را انوام دهد یا فقط ناظر باشد ت

 زیرا ممرن اس   تماشای فعالی  برای او لی  بتش تر باشد

 در شرو  هر فعالی  برور متترمانه از مدددو بتواهید به شما بکیوندد 

 المی با مدددو  ین انوام تمام فعالیتها بویژ  فعالی  توانبتدی ذهنی ات ارتباط کالمی و ییر ک 

 صبور بودن  ین انوام کار توسط مدددو و تنمیم سرع  انوام کار براساس سرع  عملش 

  آماد  سازی تمامی وسایل مورد نیاز ابل از شرو  هر فعالی 

 تیایواد دوی مناسب، دوستانه و متب  آمیز  خصوصا در فعالیتهای رااب 

 درییر کردن کودکان در فعالیتهای توانبتدی ذهنی و سریرم کنند  و تاریتی 

 تدویق مدددو به انتتاب و تصمیم ییری و توده و ا ترام به نمر و اید  او 

  توده به پاستها، عالمم خستنی و تت  فدار بودن مدددو 
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 ندان دادن لی  و شادی خود از مدارک  مدددو 

 اید  آل یرا نباشید 

  ییری رادع به اینره آیا فرد برای انوام فعالی  نیاز به کمک دارد یا اینره به تنهایی اادر به انوام آن می باشتتد و تصتمیم

 کمک به مدددو در هر مر له از کار درصور  لزوم

 در نمر یرفتن کاربردهایی برای کارهای هنری تمام شد  فرد 

 شود و مرااب ایواد  س ناامیدی در طی یرمی در فرد میاطمینان  اصتل کنیم که فعالی  مودب ا ساس موفقی  و سر

 انوام فعالیتهای شناختی باشیم.

 راهکارهای مراقبت  از خود بعنوان مراقب: -12

شتما ممرن اس  به انداز  ایی مدزول مرااب  از فرد مبتال باشید که فرص  فرر کردن به سالم  خود را نداشته باشید. اما شما به 

مرااب  از فرد مبتال به صرا زمان و تالش زیادی نیاز دارد. به عنوان یک مرااب، زمانی که فرد مبتال عصبانی می  آن ا تیاج دارید.

شتود، ا ستاستا  شما را خدشه دار میرند یا شما را فراموش میرند، کارتان ست  تر خواهد شد. بعای وا  ها شما وااعا ا ساس 

ا عصبانی  دارید. همه این ا ساسها طبیعی اند ولی نداننر نیاز شما به فرای  از امر دلسردی، یمنینی، تنهایی، درماندیی، ییوی ی

 مرااب  ولو برای چندین ساع  اس .

مرااب  از خود یری از مهمترین مستاملی هس  که شما به عنوان یک مرااب می توانید انوام دهید. این بدین معناس  که شما می 

  خود درخواستتت  کمک کنید، فعالی  های لی  بتش انوام دهید، از خدما  مرااب  روزانه توانید از دوستتتتان یا اعاتتتای خانواد

 بزریساالن استااد  کنید. این ااداما  مودب فرای  و هم نین  ات شما از بیماری یا افسردیی می شود. 

 :1WHOتعری  سالمتی از دیدیا  سازمان بهداش  دهانی 

 ایش کامل دسمی، روانی، ادتماعی و معنوی و نه فقط نداشتن بیماری و نق  عاو.سالمتی عبار  اس  از برخورداری از آس
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0 Dietary Approaches to Stop Hypertension 

 مرااب  از خود در بعد دسمی

 تعری  سالمتی در بعد دسمی: عملررد درس  اعاای بدن

 ، منمم و را   خواب ، کافی اشتهای ، مناسب وزن ، طبیعی و خوب ندتانه های ستالمتی در بعد دسمی: ظاهر

 طبیعی ، هماهن  بدنی  رکا  ، مناسب اندام فرد، توسط خود بدن اعاا  نرردن توده دلب ، منمم مزاج اداب 

 باالتر سنین در یاب  نسبتاً وزن و رشد سنین در وزن مناسب خون، افزایش فدار و نب  بودن

 ااداما  الزم ده  متافم  از خود در بعد دسمی

متصتتتوال  لبنی با چربی پایین یا بدون چربی،  تستتتبزیوا ، میو  ها، DASH1رهیم ییایی  .1 رهیم ییایی

یال  ستتتبوس دار، متاهی، مر  و خروس،  بوبتا ، دانته هتا، مززیوتا ، روینهتای ییاهی و 

 یوش  ارمز(. -نوشیدنیهای شیرین -شیرینی دا   -متدودی  مصرا نمک 

ا، صد رزیم ییایی مدیترانه ایی ت یوش  ارمز کم، یال  سبوس دار، میو  و سبزیوا ، ماهی و .2

 مززیوا ، روین زیتون(.

 خوردنی های مؤیر در پیدنیری دمانس از دیدیا   طب سنتی : .3

 ای رفع بر شود خورد  ناشتا و خیساند  آب در را آن یرم 3 هر روز روز چند تا کندر : ایر 

 ، اما مصرا بیش از  د مودب سردرد اس . ماید فراموشی

 ین، بادشرن، اشتها آور.زنوایل : افزایش هوش و  افمه، نیرو بتش، مل 

  هلیله : افزایش هوش و  افمه، هلیله ی کابلی در رفع ستردرد، تقوی  چدتم، مصرا هر

 روز آن مودب ننهداری سیاهی مو.

 ورا : افزایش هوش و  افمه، درد مااصل، ااب ، مؤیر در درمان درد، زخم و خارش  الومه

 یوشه ی چدم.

 پیرتر هرچه و تتم ننیاشته که س  ریىم یوش  مر  یوش  مر  دوان عقل : بهترین 

 اس . بدتر

 . عود : براى مزز و تقوی  ذهن بسیار ماید و در الب شادى آور و توان بتش اس 
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   آمله : افزایش هوش و زکاو ،  تقوی  ریدتتته موها، ستتتیا  کردن مو، تقوی  رباط ها و

 مااصل ، تقوی  دید، تقوی  معد ، درمان تهو .

 

 خردل، نارییل یالب عرر یا یل روین ، 

  :کرد. میل با شرر و دوشانید  آب لیوان یک در را تاز  ییا  از یرم د  میتوان بادرنوبویه 

   دیش -منع مصرا در اختالال   افمه از دیدیا   طب سنتی :  پیاز،کدنیز، بن  

 ییاهای مار برای دمانس : سس مایونز، ییاهای پرنمک .4

تل ، ماهی ستالمون، زردچوبه، مارچوبه، ستتیب، یردو،  ییاهایی که از دمانس پیدتنیری : شتترال 

 چای سبز، ییالس

 ورزش به رها شدن از استرس، بیماری ها و داشتن ا ساس خوب کمک میرند. .1 ورزش

  دایقه سه بار در هاته ، پیاد  روی سریع،  31تا  21ورزش های اروبیک مستمرت داال مد  آن

 دوی آهسته، دوچرخه سواری و شنا(.

  ادرتی ت داال دو بار در هاته، فدردن توپ پالستیری در مد  و برداشتن وزنه(. تمرینا 

 .)تمرینا  تعادلی تمثل یردوشرستن ادیم یا یک لننه پا ایستادن 

 راهرار هایی برای پیدا کردن زمان ده  انوام تمرینا  ورزشی: 

 11در پنا روز هاته دایقه ورزش  31ت از دوستتان و ستایر اعاای خانواد  کمک بنیرید، به دای 

دایقه هر روز ورزش کنید، ورزش در خانه، پیاد  روی با بیمار، راصتتتیدن با بیمار، ورزش کردن در 

 خانه با بیمار، بایبانی کردن با بیمار(.

. لمس تکتتاهش درد 3. متوزیتتک متالیتم تمؤیر در بهبود استتتترس و افستتتردیی(2.ورزش 1 خواب کافی

. داشتتتن بهداشتت  خواب 5. ستتنبل الریب و یل یاو زبان 4. طب فدتتاری3،افستتردیی،اضتترراب (

تورزش، ادتناب از مصترا الرل،کافئین،ستینار بعد از شام، متدود کردن مصرا مایعا  در عصر، 

بیداری داشتتته باشتتید، ادتناب از چر  زدن  منر یربار در روز و کمتر از -زمان منممی برای خواب

آفتابی، در صور  مصرا دارو چک کردن ایر داروها دایقه، ادم زدن هننام عصر بدون عینک  31

پیش از خواب از  ساع  6تا  8 .7. درمان استترس و افستردیی. 6روی وضتعی  خواب و بیداری( 
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. از مصرا ارصهای 8 .کنید خوردن ییاهای سننین و اسیدی و شیرین و تند ت ادویه دار ( خودداری

با توویز پزشک و متدود باشد. ا ساس خواب خودداری کنید. مصترا این ارصتها باید  خواب آور

از خواب،  . پیش9 .در طول روز و اعتیاد به این ارصها از عوارض استااد  از این ارصهاس  آلودیی

مهیا تلویزیونی (  از فعتالیتهتای مترو ذهنی ت متانند بازیهای رایانه ای یا تماشتتتای برنامه های

بتوابید، از رختتواب خارج شوید و  ه موفق نددید کهدایق 31تا  15. ایر پس از 11 .ادتناب ورزید

با  . ننرانیها را11 .مانند مرالعه کتاب ( بکردازید ) بته اتاق دینری بروید و به فعالیتی ییر مترو

اختصاص دهید تا  خود به رختتواب نبرید. ساعتی را پیش از خواب برای رسیدیی به ننرانیهای خود

 خواب لباس را   بکوشید. . هننام12 .و پریدان نباشد هننام خواب دینر ذهنتان درییر

مالاتتا  بتتا 

 پزشک

 مالاا  منمم با پزشرتان ت داال سالی یک بار چک وضعی  سالمتی(. .1

 شنیدن هر آن ه که بدنتان به شما می یوید. .2

 ددی یرفتن عالممی چون هریونه ا ساس خستنی، استرس، بی خوابی، تزییر در اشتها یا رفتار. .3

مرااب  از بیمار در مرا ل انتهایی، خودتان و بیمار را برعلیه آناوالنزای فصلی واکسینه  در صور  .4

 کنید.

کتتتتمتتتتک 

یتترفتتتتتن از 

 دینران

همه ی افراد یاهی اواا  نیاز به کمک دارند. خوب اس  که درخواس  کمک کنید و زمانی را برای 

 ک کردن ست  اس .خودتان اختصاص دهید. بسیاری از مراابین میدانند که درخواس  کم

 چرا کمک یرفتن از دینران برای مراابین ست  اس : زیرا آنها ا ساس می کنند:

 .باید اادر به انوام همه ی کارهای خود باشند 

 .صتیح نیس  که فرد مبتال به آلزایمر را به شت  دینری بسکارند 

 .کسی به آنها کمک نتواهد کرد،  تی ایر آنها درخواس  کمک داشته باشند 

 نها پولی برای پرداخ  به کسی که یک یا دو ساع  از مریادان مرااب  کند را ندارند.آ 

 در اینوا نراتی ودود دارد در مورد اینره چرور میتوانید کمک بنیرید:

  ممرن استت  ا ستتاس کنید که درخواستت  کمک ضتتع  یا عدم مرااب  را ندتتان می دهد ، اما

شما را ندان می دهد. این بدان معنی اس   عرس این اایه صادق اس . درخواس  کمک ادر 

 که شما از متدودی  های خود آیاهید و می دانید چه زمانی به دنبال  مای  باشید.
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  اینره از خانواد ، دوستان و دینران کمک بنیرید کار درستی اس . الزم نیس  که همه ی کارها

 را خودم انوام بدهم.

 یک وعد  ییایی، مالاا  فرد یا مرااب  از فرد در  من می توانم بته طرق متتل  مانند تهیه ی

 کوتا  مد  را از دینران درخواس  کنم.

  من به یک یرو   مایتی خواهم رف  و یافته ها و توربیا  خود را با دینر مراابین به اشتتتتراو

 خواهم ییاش .

 ک خواهم من در صتور  نیاز از خدما  مرااب  در منزل و  مراکز مرااب  روزانه بزریساالن کم
 یرف .

   من از منابع ملی و متلی برای پیدا کردن راهی ده  پرداخ  تعدادی از این کمک ها استتتااد
 خواهم کرد.

 مرااب  از خود در بعد روانی

 داشتن ، متیری شرایط با ترابق نیس ، ادر  نت مد روانی بیماری نداشتتن تعری  ستالمتی در بعد روانی: تنها

 و افسردیی ، اضرراب نمیر روانی بیماریهای از زندیی تبسیاری  واد  و مدرال  ابربر در مناسب العمل عرس

 دارد(. ودود دسمی و روانی بیماریهای بین متقابلی ارتباط و اس  ییار تأییر سالم  دسمی برروی ییر 

 مسامل ، با ردبرخو در صتیح نسبتاً اااو  ، دینران و خودش با فرد ندانه های سالمتی در بعد روانی: سازیاری

 مدرال . با برخورد مناسب در عملررد داشتن و پییری انتقاد رو یه داشتن

 ااداما  الزم ده  متافم  از خود در بعد روانی

 استرس:

 عالمم:

انتترتتار بتتیتتمتتاری یتتا ایتترا  آن بتتر -1

بیمتار.تمتاننتد:من می دانم که مادرم بهتر 

 خواهد شد(

 خدم نسب  به بیمار،خودش،دینران.-2

ند:ایر دوبار  این ستوال را بکرسی، داد تمان

 می کدم(

 روش های مقابله با استرس 

از بین بردن عل  استرس با مدور  روش مقابله با توده به مسأله ت .1

 کردن، تصمیم ییری،  ل مسأله، فرر کردن و برنامه ریزی کردن(

روش مقتابلته بر استتتاس کنترل هیوتان تبرای از بین بردن عامل  .2

استتترس تالش نمیرنیم، بلره ستتعی در آرام کردن خود داریم مثل: 

 دعا کردن، صبر کردن، مثب  فرر کردن یا  تی یریه کردن(
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انزوای ادتماعی و عدم تمایل به  ات -3

ارتباط با دوستتتان و یا شتترک  در فعالی  

هتتایتتی کتته اباًل برایتتتان لتتی  بتش 

بود تمتاننتد:من دینر به صتتترا وا  با 

 دوستان و با آنها بودن اهمی  نمیدهم(

اضتتترراب در مورد آینتد  و آن ه ارار -4

رخ بدهدتمانند: ننرانم واتی بیدتر از اس  

این اتادر نبتاشتتتم از او مراابت  کنم چه 

 اتااای می افتد(

افستتتردیی و ا ستتتاس یمنینی و بی -5

پنتتاهی در اکثر اواتتا . تمتتاننتتد:دینر بتته 

مستتتامل اهمیتی نمیدهم، همه چیز برایم 

 بی ارزش اس (

فرستتتودیی و انرهی ناکافی برای تمام -6

انند:من دینر انرهی کردن وظای  روزانه.تم

 برای انوام هیچ کاری ندارم(

بی خوابی، بیدار شتتدن در نیمه شتتب و -7

کتابوس دیدن. تمانند:من بندر  در طول 

خوابم و صتتبتها نیز ا ستتاس شتتب می

 شادابی و سرزندیی نمیرنم(

واکنش های هیوانی مانند یریه کردن -8

با کوچرترین نارا تی و تتریک پییری در 

مانند:امروز صبح واتی دیدم ایلب اواا . ت

هیچ شتتتیری نداریم که توی اهو  بریزم، 

 یریه کردم بعد سر پسرم داد کدیدم(

کاهش تمرکز و اختالل در انوام کامل -9

 کامل را ددولی ابالً من: مانندت وظای .

قابله ناسازیار تافرادی که اادر به  ل و تتمل استرس خود روش م .3

نیستتند و از روش های مار برای کاهش استرس خود استااد  می 

 کنند مثل : پنا  بردن به مواد متدر، خرافا  .......(

........................................................................................... 

 ع در دسترس در دامعه را بدناسید.مناب 

 .کمک بنیرید 

  ترنیک های ریلرستتیدتتنتدیداری، مدیتیدتتن، ورزش های

 تناسی، ریلرسیدن پیدروند  عاال ، (.

 .فعال باشید 

  دایقه در  31زمانی را به خودتان اختصتتتاص دهیدت  تی ایر

 هاته(.

 .یک مرااب آموزش دید  شوید 

 .تزییرا  رخ داد  را بکییرید 

ان مرااب  کنید تمالاا  منمم پزشتتک، رزیم ییایی مناستتب، از خودت

 ورزش، استرا   کافی(
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کردم، اما االن خیلی تالش کنم می  تل

 توانم انوام دهم(فقط نیمی از آن را می

ی تمانند ازدیاد یا مدتترال  ستتالمت-11

کتتاهتتش وزن، زیتتاد بتتیتتمتتار شتتتتدن 

تآناوالنزا،سرماخوردیی( یا مدرال  مزمن 

 سالمتی ت کمر درد، فدار خون(.

از بهتار تتا  تاال من یا ستتترما خوردم یا 

آناوالنزا داشتم، اننار نمیتوانم در این مورد 

 کاری برنم(

 افسردیی:

 عالمم:

 :.تزییرا  در ا ساسا  و ادراکا 1

مررر یا فقدان پاستت  دهی های  یریه - 

 عاطای

 ناتوانی از لی  بردن از زندیی -

 ا ساس نا امیدی یا بی ارزشی -

 ا ساس افراطی ینا  یا خود سرزندی -

فقدان صتتمیمی  نستتب  به خانواد  و  -

 دوستان

 بدبینی نسب  به آیند  -

 ا ساس درماندیی -

و دینر  خدتتتم ،اضتتترراب یمنینی،- 

 عواط  ناخوشایند

 روش های مقابله با افسردیی

 ( مداور  –وها  تما  با پزشرتان مالاا  کنید تدار .1

 طب سوزنی .2

 های معررماساه با روین .3

 ماساه مااصل .4

 های خوراکیمرمل .5

 هیکنوتیزم .6

 تمدد اعصاب .7

 یویا .8

استتت  تدر  (Hypericumperforatum)«عل  چای»ییتا   .9

ایران در دامنه کوههای البرز، چالوس، مازندران و نقاط یرب ایران و 

 روید(.در مسیر اله چین کالیبه  د زیادی می

 با یل ها : درمان .11

یلبرگ ها یا اسانس آن را به آب  مام اضافه کنید. استااد  از  :یل رز

 .متلوط آن در آب ولرم ا ساس مثب  و تازیی در ذهن ایواد می کند

http://www.tebyan.net/nutrition_health/spiritual_mentalhealth/alzheimerstressanxiety/2005/11/17/14204.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/spiritual_mentalhealth/alzheimerstressanxiety/2005/11/17/14204.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/spiritual_mentalhealth/alzheimerstressanxiety/2006/8/3/19050.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/spiritual_mentalhealth/alzheimerstressanxiety/2006/8/3/19050.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/Spiritual_MentalHealth/Comfort_Anger/2005/12/20/14571.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/Spiritual_MentalHealth/Comfort_Anger/2005/12/20/14571.html
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 :ننرش و رفتار در تزییرا  .2

فقتدان عالاته بته فعالی  های ابلی و  -

 کنار  ییری از دینران

 توده نرردن به ظاهر شتصی -
تتریک پییری تبه آستتانی دستتتتوش  -

 خدم شدن(
 نارضایتی کلی از زندیی -

،اشتترال در تمرکز ضتتع   افمه، عدم- 
 تصمیم ییری

 :انی و شرایا  بدنیدسم تزییرا  .3
 و فقدان انرهی خستنی مزمن- 

 فقدان کامل اشتها یا پرخوری -
 ام صبتناهیبی خوابی، بیداری زود هنن -
 سردرد -
مدتترال  یوارشتتی شتتامل درد معد ،  -

تهو ، اشتتترتتال در هاتتتم و تزییر در 
 کارکردهای رود  ای مثل یبوس 

 چرخه های نامنمم ااعدیی -
 کاهش یا افزایش ییر متعارا وزن -
 فقدان یا کاهش تدریوی میل دنسی -

روین فرار آن دارای بوی ندتاط آور اس  و برای  :یل استتوخودوس

ارر  از آن را به  3تا 2درمان افستردیی توصتیه می شود. کافی اس  

 . تتتمتتتام یتتتا هتتتوای اطتتراا اضتتتتتافتتته کتتتنتتتیتتتد آب

در فصل یرما  مام کردن با کمی روین یل یاوزبان یا  :یل یاوزبان

استتتدتتمام عرر آن فرد را شتتاداب می کند. هم نین افزودن آن به 

نوشتیدنی برای درمان افسردیی مویر اس  و به فرد کمک می کند تا 

 .بتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتر فتتتتتترتتتتتتر کتتتتتتنتتتتتتد

ین یل که مستتقیماً با خورشید تنها ننا  کردن به ا :یل آفتاب یردان

 .ارتباط داد  می شود، باعث ایواد امید و شادابی می شود

ستتتوگ در مراابین افراد مبتال به دمانس 
 تعری  سوگ در مراابین:

 عالئم
این پدید  در وااع مرگ دویانه اس ، زیرا 
ستتتوگ مرااب، یربار ابل از مرگ وااعی 
بیمتار بتته علتت  از دستتت  دادن روابط و 

س وابستتتتنی نتاشتتتی از کاهش ا ستتتا
پیدتتتروند   افمه فرد و یربار هم بعد از 
رخداد مرگ وااعی به عل  از دستت  دادن 

. 1بیمار توربه میدتتتود. مرا ل ستتتوگ : 
. 4. ا ستتتاس ینا  3. عصتتتبانی  2انرار 

. 1انرار: ت . پییرش}5ا ستتاس یمنینی 
به خودتان امیدواری میدهید که شتتتت  

 را  های سازیاری با سوگ :

 اتتان تچه منای و چه مثب  (روبرو شوید.با ا ساس .1

ممرن استت  در فرآیند مرااب  بیش از یربار با توربه ستتوگ و  .2

فقدان روبرو شوید، این مسئله طبیعی اس  و آمادیی روبرو شدن 

 با آن را داشته باشید.

 در مورد توربه سویتان با دینران صتب  کنید. .3

 با ا ساس انزوا و تنهایی مقابله کنید. .4

   های  مایتی ملتق شوید.به یرو .5

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/Spiritual_MentalHealth/Concentration/2004/5/24/6723.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/Spiritual_MentalHealth/Concentration/2004/5/24/6723.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/otherdisease/2003/6/17/2492.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/otherdisease/2003/6/17/2492.html


 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه بیمار بهتر . انتمار دارید ک2مری  نیس 
. خودتتان را متقتاعد می کنیدکه 3شتتتود

. تالش برای 4شت  تزییری نررد  اس 
عادی دلو  دادن رفتارهای مدتترل ستتاز 

. از فرد نا امید 1عصتتتبانی : ت شتتتت (
. از اینرتته مراابیتتد رنویتتد  2میدتتتویتتد

. عصبانی  از سایر اعاای خانواد  3هستید
  بکه اکنون یا در آیند  نتوانند در امر مراا

. ا ستتتاس رها 3بته شتتتمتا کمتک کنند
. ننرانید که ایر 1ا ساس ینا : ت شدیی(.

شتتتما بمیرید چه اتااای برای مری  می 
. از کرد  های خود در ارتباط با بیمار 2افتد

. بعد از 3بعد از تدتتتی  دمانس ننرانید 
اینره به خودتان استرا   میدهید ا ساس 

. ا ستاس شتترستت  خوردیی 4بدی دارید
یر نتوانیتتد از مریاتتتتتتان در منزل تمثال ا

. داشتتتتن انتمارا  ییر 5مراابت  کنیتد( 
 "وااعی از خود: با داشتتتتن تارراتی چون 

متن بتتایتتد هتتر کتتاری برای او انوتتام 
من بتتایتتد هر روز او را مالاتتا  "،"دهم
.ا ستتتاس نتاامیدی و 1.یمنینی : ت"کنم

. دوری از فعتتالیتت  هتتای 2افستتتردیی
. ننتته داشتتتتن عواط  و 3ادتتتمتتاعی
 ا ساسا (.
. کنار آمدن با تدتتتتی  و 1پتییرش : ت

ابول این وااعیت  که  زندیی مرااب روز 
. ایرا  فرا 2به روز در  ال تزییر خواهد بود

آینتد ستتتوگ روی زنتدییتان تمرااب( را 
. تتستین رشد شتصی 3مدتاهد  میرنید

 تتاصتتتل از این فقتتدان یتتا ستتتوگ در 
 خودتان({.

 از خودتان مرااب  کنید. .6

خودتان را هماننونه که هستتتید و با همان مقدار توانای هایی که  .7

 دارید بکییرید.

 .آیا  باشید که برخی از مردم شاید نتوانند سوگ شما را درو کنند.8
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 مراقبت از خود در بعد معنوی

 تعریف سالمتی در بعد معنوی:  

 معنویت : ارتباط با خود، دیگران و یک قدرت ماوراء طبیعه.

 ، پوچی احس  اس آن اجتماعی و جس  می عوارض و روانی کالتمش   و بیماریها عمده های زمینه از یکی

 زندگی هدفدار بودن ، ایمان . است افراد در معنوی بعد فقدان از ناشی است که روحی تزلزل و بیهودگی

 کاهش باعث زندگی معنوی به مس ائل بیش تر توجه و ظن حس ن داش تن ، تعاون ، اخالقی بندی پای ،

 همواره فرد میشود باعث زندگی معنوی های جنبه .میشود آن از ناشی عوارض و روحی تزلزل ، اضطراب

 داشته بیشتری و بردباری تحمل مشکالت و کمبودها مقابل در و نماید تالش زندگی تر عالی اهداف برای

 مناسب رفتار نیز جامعه دیگر افراد با ارتباط در اینکه ض من باش د، برخوردار خاطر رض ایت از همواره و

 بزرگ جامعه سالمت نهایتاً و افراد روح و جسم س المت به معنوی جنبه تقویت بنابراین. تداش  خواهد

 .خواهدکرد بسزائی کمک بشری

 : ویژگی اساسی معنویت 9 

شود  می تجربه بعد فرامادی یا فراتر خود فرد، مشخص خدای عنوان به که  :فرامادی یا روحانی بعد .1

 داش  تن   .3کرد پر زندگی معنادار با میتوان را وجودی خالء که معنا این به :زندگی در هدف و . معنا2

زندگی  سراسر  :زندگی تقدس .4 .دارد تعهد و وظیفه احساس نوعی معنوی فرد  :زندگی در رسالت

 در مسائل بلکه مادیات، در نه را نهایی رضایت  :مادی های ارزش به ندادن . اهمیت5 .است مقدس

 داش  تن قرارگرفتن، دیگران تأثیر تحت معنای به  :دوس  تی . نوع6 .یافت توان می روحی و معنوی

 :گرایی  آرمان یا آلسیم ایده .7.هستیم آفرینش از بخشی ما همه اینکه و عدالت اجتماعی احس اس

 آگاهی . 8.سازد برآورده را آرمان این که دارد و تمایل کشد می تصویر به ذهن در را بهتر جهانی فرد

  .9 .می بخش  ند روح و آن رنگ به و هس  تند زندگی از قس  متی مرگ و ص  یبتم درد، :تراژدی از

 معنا این به شود، زیستن می نحوه و بودن های جنبه همه تغییر موجب واقعی بودن ی معنو  :معنویت

 .ریشه دارد معنویت از افراد خود تجربه در جدید، عصر معنویت که

 عالئم و نشانه های دیسترس معنوی :

  در مورد معنا و مفهوم زندگی؟ / عصبانیت نسبت به خدا؟ / احساس خأل و سردرگمی؟  پرس ش سوال

 فرد می گوید که خدا او را رها کرده است؟ / پرسش سوال در مورد معنای درد و رنج؟

 کمک های معنوی را جستجو کردن؟ / بی هدف بودن زندگی؟
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 اقدامات الزم جهت افزایش سالمت  معنوی

 بی : خواندن نماز، قرآن، ادعیه، رفتن به مسجد و اماکن مقدس.انجام اعمال مذه .1

 کمک گرفتن و صحبت کردن با یک مشاور مذهبی .2

بخشش و صدقه  : شریک شدن بر اثر فراوانی و وفور است، اما صدقه دادن به خاطر نیاز و فقر دیگری  .3

شویم در ثروت،  اس ت. س هیم ش دن از توانگری بهره می گیرد. این دو تفاوت کیفی دارند. ش  ریک

 عشق، درک و فهم .........

 صحبت کردن در مورد معنا و مفهوم زندگی. .4

 شناسایی راه هایی که به زندگی معنی و مفهوم می بخشد. .5

 ایجاد اهداف نو و جدید در زندگی. .6

 مدتیشن و یوگا. .7

 سازگاری بهتری با نقش مراقب بودنتان پیدا کنید. .8

 خود و نیازهایتان را بشناسید. .9

 تصدیق، ارزش و دوست داشته شدن، داشته باشید. احساس .11

 با دیگران در رابطه باشید. .11

 احساس تعادل و آرامش داشته باشید. .12

ارتب اط ب ا فراتر از خودتان را حفظ کنید. این ارتباط می تواند ش  امل اعتقاد به یک قدرت باالتر،  .13

 حاصل می شود، باشد. اعتقادات مذهبی یا اعتقاد به اینکه چیزهای خوبی از هر تجربه زندگی

 

 مراقبت از خود در بعد اجتماعی

 تعریف سالمتی در بعد اجتماعی: 

س  المت اجنماعی با س  المت روانی ارتباط تنگاتنگی دارد. مفهوم  س  المت روانی در س  طف خرد و فردی 

داد.  سبتمطرح می باش د و کارکرد افراد را در سطف فردی تبیین می نمایید و نمی توان آن را به جامعه ن

اما مبحث س المت اجتماعی در سطف کالن با ناارت بر رفتار انسانی  و اندازه گیری آیتم های سالمت در 

 است بررسی قابل جنبه دو از س المتی اجتماعی س طوح فردی، گروهی و اجتماعی مطرح می ش ود. بعد

 توجه با که جامعه کلّی تیسالم دیگری و شغلی و محیط مدرسه خانواده، جامعه، با فرد سالم ارتباط یکی

 کرد. مقایسه هم با و تعیین را سالمت جامعه توان می محاسبه، قابل بهداشتی های شاخص به
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سالمت اجتماعی پایین به عنوان عاملی برای پرخاشگری، بزهکاری، سوء مصرف مواد، افسردگی، عملکرد 

 ضعیف تحصیلی، همسر آزاری، کودک آزاری و ناایر آن است.

  :اجتماعی سالمت های بررسی در مطرح یها شاخص

خودکشی/  نوجوانی / نرخ سنین در زایمان وزن /   نرخ کم رس/  نوزادان زود های مرگ )امید به زندگی/ 

 مالی/  بروز جرایم فردی /         نرخ ورشکستگی والد/  نرخ تک های جنسی / خانواده های بیماری بروز

لین میزان  ازدواج /  و طالق خش  ونت /  میزان  میزان و کامل ها/  اش  تغال دانش  گاه و مدارس در محص  ّ

 مهاجرت ( بیکاران/ میزان

 اقدامات الزم جهت افزایش سالمت  اجتماعی

آموزه ه  ای قرآن بر 

س  الم  ت اجتم  اعی 

 افراد

وحدت شخصیت انسان و رابطه ی آن با توحید قرآن : اساس و مبنای مذهب  .1

. وحدت شخصیت و یگانگی روان انسان، اس الم بر وحدت و توحید می باشد

 ماهر و نماینده توحید ذات مقدس خالق است.

دمی دن روح امی د و ممنوعی ت یأس و ناامیدی در قرآن و تاثیر آن در کاهش  .2

 افسردگی.

 دعوت قرآن به صبر و تاثیر آن در کاهش  فشارهای روانی. .3

 ش روانی.دعوت قرآن به توکل بر خدا و تاثیر آن در حل مشکالت و آرام .4

 تاثیر یاد خدا در آرامش دل و رفع اضطراب و نگرانی. .5

ممنوعیت خودکشی در دین و تاثیر آن بر پایین آمدن آمار خودکشی در جوامع  .6

 مذهبی.

 تاکید بر محبت به پدر و مادر و تاثیر آن در سالمت روانی افراد خانواده. .7

 حال در اجتماع اینکه باور به و است تماعاج تکاملی مس یر و بالقوه توان ارزیابی اجتماعی شکوفایی 

 از که دارد تحوّل مثبت برای ای بالقوه های توانمندی و است تدریجی تکامل یک

 .شود می شناسایی ، شهروندان و اجتماعی نهادهای طریق

 انطباق اجتماعی 

 

 .اس  ت فرد اجتماعی دنیای عملکرد و س  ازماندهی کیفیت، درک اجتماعی انطباق

 .بداند بیشتر خود اطراف دنیای مورد در تا داد سعی اجتماعی از نار سالم فرد

 

 اجتماعی انسجام
 اجتماعی های گروه و جامعه در روابطش کیفیت از فرد ارزیابی اجتماعی، انسجام

 واقعیّت که دیگرانی با را خود و داند می جامعه از بخشی را خود سالم فرد .است

 نام به ای مجموعه به متعلق داند )من می س  هیم ، س  ازند را می اجتماعی های

 به من برای جامعه هس  تم / افراد اجتماعم از مهمی بخش هس  تم / من جامعه

 قائلند(. شخص ارزش یک عنوان
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 افراد از ای مجموعه صورت به را اجتماع ، دارند را سالمت از بُعد این که افرادی اجتماعی پذیرش

 و اعتماد ، مهربان و ظرفیت با افراد عنوان به دیگران به و کنند می درک مختلف

 هستند(. اعتماد قابل دارند )افراد اطمینان

وجود و ایجاد حمایت 

 اجتماعی

 مبنای اصلی سالمت اجتماعی همان حمایت اجتماعی است.

حمایت اجتماعی عبارت است از یک نوع معرفت و شناختی که فرد باور کند که او 

 ه شبکه ایی از ارتباط متعهدانه و متقابل تعلق دارد.مورد محبت و احترام است و ب

 انواع حمایت های اجتماعی :

. حمایت عاطفی :  مواردی که موجب احساس حمایت در افراد میشوند. این نوع 1

حمایتی غالبا به ش کل انواع غیر ملموس است و کمک می کند که حس ارزش در 

 افراد تقویت شود.

های ملموس که ممکن است توسط دیگران فراهم شامل کمک   . حمایت عملی :2

 شود )مانند کمک در نگهداری بچه یا پرداخت کمک هزینه ی نقدی(.

 . حمایت اطالعاتی : کمک دیگران از طریق ارائه اطالعات.3
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 . اختالل  افمه1

افراد معمولی ممرن استت  یک ارار مالاا ،  .نماید اختالل  افمه، در  دی که در انوام فعالیتهای روزانه، مدتترل ایواد
استم همرار و یا شتمار  تلان دوستتی را فراموش کنند و سکس بتاطر آورند. اما فرد مبتال به بیماری آلزایمر ایلب مسامل 

 .تبویژ  مساملی که اخیرا اتااق افتاد ( را فراموش می نماید و هریز هم بتاطر نمی آورد

  ی عادی. مدرال  در انوام کارها2
فرد پر مدزله ممرن اس  یهناهی  واسش پر  شود. مثالً هویوی را که برای استااد  در کنار ییای اصلی پتته اس ، بر 

  ییا پت توانامی تدریا به آلزایمر بیماری به  روی اداق یاز دا ییارد ، تا پایان صرا ییا هم بتاطر نیاورد. اما فرد مبتال
 .یدهد و یاهی نیز فراموش می کند که ییا خورد  اس تبه شیو  سابق( را از دس  م

 . ضع  بیان3

 اهیی آلزایمر بیماری به مبتال فرد ولی.شتتوند مدتترل دچار مناستتب لزا  کردن پیدا در  برای همه افراد پیش می آید که
وری ند. اشتباها  دست، درنتیوه دمال  او ناماهوم می شوکند می داینزین نامناسب لزا  و برد می یاد از را ساد  کلما 

 .هاس  ندانه دینر از موضو  یک کردن دنبال ناتوانی و

 . یم کردن زمان و مران4
 مرکزت با دوبار  ولی کنند فراموش را مقصدشان یا و روز تاری  هاته، روزهای  برور طبیعی یاهی اواا  ممرن است  افراد

خیابان را  خود را یم کند و نداند که چنونه به آنوا رفته اس  و یا  ال به بیماری آلزایمر ممرن اس  درمبت فرد. بیاورند بیاد
 . نتواند از آنوا را  خانه خود را دوبار  پیدا نماید

 . ضع  یا کاهش اااو 5
ممرن است  فرد مبتال به بیماری عاونی مرادعه به پزشک را به تعویق بیاندازند ولی باالخر  این کار را انوام می دهد. اما 

بتال به بیماری آلزایمر نه مدرالتش را درو می کند و نه مرادعه به پزشک را ضروری می داند. هم نین اختالل در فرد م
 تصمیم ییریهای ساد  تمانند پوشیدن لباس های زمستانی در یرمای تابستان( از دینر عالمم هدداردهند  اس .

 . مدرال  در تارر ذهنی6
دیی به  ساب های مالیدان را مدرل بدانند، اما فرد مبتال به بیماری آلزایمر به تدریا یا  و بی یا  ممرن اس  افراد رسی

 .کند چرار آنها با داند نمی و کند می فراموش  اراام را

 . دابوا ییاشتن ادسام7
ستت  اهر کستتی ممرن استت  که مواتاً کلید یا کی  پولش را ستتر دایش ننیارد. ولی فرد مبتال به بیماری آلزایمر ممرن 

   .اندان در م ی ساع  یا و فریزر در اطو ییاشتن  ادسام را در داهای نامربوط بنیارد، مثالً

 رفتار  و  . تزییرا  در  اال 8
تزییر کند  همه ممرن اس  یهناهی یمنین و یا بد خلق باشند، اما در فرد مبتال به بیماری آلزایمر خُلق بیمار میتواند سریعاً

 .امش به اشک و خدم تبدیل شودو بی هیچ دلیل، آر

 . تزییرا  در شتصی 9
ه بیماری ولی تزییر شتصی  در فرد مبتال ب به صور  طبیعی ممرن اس  شتصی  افراد با افزایش سن کمی تزییر نماید،

رفتارهای  زآلزایمر می تواند شدیدتر باشد. این تزییرا  شامل سر در یمی، ترس و بدبینی ، منزوی شدن، بی تااوتی و یا برو
 .نامناسب اس 
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 . از دس  دادن اننیز 11
برور طبیعی افراد یاهی از کار خانه، فعالیتهای شتزلی و یا وظای  ادتماعی خستته می شوند ولی در نهای  و پس از کمی 

یدادهای و رواستترا   دوبار  اننیز  های خود را با می یابند، اما فرد مبتال به بیماری آلزایمر ممرن است  نسب  به واایع 
 .بیتااو  بنمر آیدمتیط زندیی و خانواد  اش کامالً 
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 چندین پیدنهاد کلی دینر برای پیدنیری از ابتال به دمانس و آلزایمر:

  مصترا فراوان میو  و ستبزیوا  تاز : بدلیل داشتن آنتی اکسیدان و یرسری ویتامینها مانع ابتال به آلزایمر شد و نیز مانع

تی های ارمز آنشود. خصوصا میو یردد، میمودب آسیب مززی و به تبع آن ابتال به آلزایمر و دمانس میسترته مززی که 

وا د  1111وا د اس  که با مصرا یک پرتقال  5111-1211اکسیدان بیدتری دارند. آنتی اکسیدان مورد نیاز روزانه بدن 

 یردد.آن تامین می

  ای که در سیاتل آمریرا انوام شد، ندان داد مصرا روزانه آب طبیعی میو  یا ساله  11آب میو  مصرا کنید:نتایا تتقیق

درصد خرر بیماری آلزایمر را کاهش می دهد. نمریه متققان بر این اس  که این امر به دلیل پلی فنول  76ستبزیوا  تا 

 آب میو  اس ، پلی فنولز در آب میو  و چای مودود اس .

 آستتیبهای  کنند، ازاکستتیدانها و کاهش رادیرالهای آزاد ،که ابتال به آلزایمر را تدتتدید می ویتامین ایی: بدلیل داشتتتن آنتی

اند و برخی دینر هم نان در  ال بررسی هستند. کند. البته برخی مرالعا  این ایر را به ایبا  رستاند مززی دلوییری می

می تواند ناتوانی در انوام کارهای روزانه را به  Eبرخی از پزشتران بر استاس برخی مرالعا  که ندان می دادند ویتامین 

توویز می نمایند. از آنوا که مرالعا  دینر  اکی از آن استتت  که  Eتتأخیر بینتدازد به بیماران مبتال به آلزایمر ویتامین 

ین ا تمال مرگ نایهانی را افزایش می دهد هیچ فردی نباید خود ستترانه و بدون توویز پزشتتک از ا Eمصتترا ویتامین 

 مرمل ویتامینی استااد  نماید.

  استید فولیک: مصترا این ماد  همرا  ویتامینB12  ای به نام هموستیستئین که سبب یرفتنی عروق و ، با تتریب ماد

میلی یرم  411کند. دکتر اسنوداون شتود، از آلزایمر دلوییری میکاهش خونرستانی به مزز و آستیب ستلولهای مززی می

 کند.برای مصرا روزانه توصیه می B12ویتامین  اسیدفولیم را بهمرا 

  مصتترا پودر کاری: بدلیل داشتتتن ایرا   آنتی اکستتیدانی و ضتتد التهابی آن در کاهش ابتال به آلزایمر و عالمم آن مویر

اد  را در مباشد. دکتر فراچی نیز ایر این باشد. در هندوستان بدلیل مصرا باالی پودر کاری ابتال به آلزایمر بسیار کم میمی

 کاهش عالمم بیماری آلزایمر بر روی موشهای مبتال به ایبا  رساند.

  نوشتیدن چای زیاد: ضتمن بدون کالری بودن این ماد ، بدلیل داشتتن آنتی اکستیدان فراوان در پیدنیری از آلزایمر ماید

ار ماید باشد که برای آلزایمر بسییباشتد خصوصا چای سیا . البته چای سبز نیز سرشار از نو  خاصی از آنتی اکسیدان ممی

 باشد.می

 .مصرا سویا: بدلیل داشتن آنتی اکسیدان باال 

  مصترا یوده فرننی: بدلیل سترشتار بودن از نو  خاصی آنتی اکسیدان به نام لیروپن که برای دلوییری از آلزایمر بسیار

 زان آنتی اکسیدان آن بیدتر خواهد بود.ماید اس . یوده برعرس سایر میو  و سبزیوا  ایر بصور  رب مصرا شود می

 .روین زیتون: بدلیل داشتن آنتی اکسیدان و کاهش ایرا  رادیرالهای آزاد  

  مودود در روین ماهی به  3: سازمان سالم  ملی آمریرا اعالم کرد  اس  که اسیدهای چرب امنا 3اسیدهای چرب امنا

 های ذهنی نقش داشته باشند.ا تمال اوی می توانند در پیدنیری از رکود توانایی 
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 شود.افزایش چربی خوب بدن: با  ات و بهبود روابط بین سلولهای مززی سبب کاهش آلزایمر می 

  بازی های رایانه ای انوام دهید اما زیاد  روی نرنید: بازی های ویدمویی عالو  بر این که ستریرم کنند  اس ، مزز را نیز

 های فرری مانند پازل انوام دهید.هوشیار ننه می دارد. سعی کنید بازی 

  از مصترا اهو  لی  ببرید:اهو  سترشار از آنتی اکسیدان اس  که با آیاز و پیدرف  بیماری آلزایمر مقابله می کند. نتایا

 فنوان اهو  کاهش می یابد. 5تا  3بررسی ها ندان می دهد، خرر بروز این بیماری با مصرا روزی 

  ات BMI سالم در طول زندیی، مانع از آیاز این بیماری می شود. متعادل: ات کردن وزن 

   ما ، یردش خون را در افراد مسن بهبود می بتدد و این  2دایقه در روز طی  12مدیتیدن:مدیتیدن به طور منمم به مد

ما   2 د امر باعث دریان رسانی بهتر خون به مزز می شود. یری از بررسی ها ندان می دهد، مدیتیدن به طور منمم به م

 باعث شد مبتالیان به این بیماری نتیوه بهتری در آزمایش شناختی کسب کنند.

  در نور آفتاب ارار بنیرید:تتقیقا  اخیر ندتان می دهد ویتامینD3 از بروز بیماری  3همرا  با مصترا اسید چربهای امنا

ردند، رستتتوبا  آمیلومید از مزز خارج شتتتد. آلزایمر پیش ییری می کنتد. در داوطلبانی که این دو ماد  مزیی را دریاف  ک

ارار یرفتن در معرض نور خورشید  Dتدریل این درم با آیاز بیماری آلزایمر ارتباط دارد. بهترین را  برای دریاف  ویتامین 

 و مصرا مرمل هاس .

  اس .  این بیماریخواب شتب کاملی داشتته باشتید:پیش ییری از ایواد رسوب آمیلومید یام مهمی در پیش ییری از بروز

خواب شتب کافی برای سالم  مزز ماید اس . به یاته متققان میزان مناسب مالتونین در طول زندیی می تواند مانع از 

 شرل ییری آمیلومید شود. با خواب کافی و به مواع، میزان تولید مالتونین را تنمیم کنیم.

 می دانند. انستولین به طور مستقیم با عملررد مزز  3  نو  میزان مصترا اند را کاهش دهید:متققان این بیماری را دیاب

ارتباط دارد و برنامه ییایی ینی از اند، می تواند مقاوم  به انستولین ایواد کند. با مقاوم شتتدن سلول های مزز نسب  به 

ول مناسب در طانستولین، زمینه شترل ییری رسوب آمیلومید فراهم می شود که مقدمه بیماری آلزایمر اس . رهیم های نا

 عمر عالو  بر داشتن پیامدهایی مانند چاای مارط و دیاب ، می تواند آلزایمر نیز ایواد کند.

  ادتماعی باشید:داشتن یک زندیی ادتماعی در میانسالی، از بروز آلزایمر پیش ییری می کند. با باال رفتن سن، افراد منزوی

ارتباطا  ادتماعی خود را بیدتتتر کنید؛ارتباطا  ادتماعی در باشتتند.  می شتتوند به ویژ  ایر با مدتترال   افمه نیز مواده

 خود م سال دربار  مایدی اطالعا  توانید سالم  دسمانی و روانی تاییر دارد. شما از طریق براراری ارتباط با دینران می

ینران ا ستتاس تعلق خاطر و ، از دینران کمک بتواهید و به دکنید دلب خود برای را دینران روانی  مای . کنید دریاف 

 .کند می  ات متناسبی میزان به را سروتونین سرح و دارد می ننه فعال را شما ذهن نیز یروهی های عالاه کنید، فعالی 

  پیدتنیری از افستردیی: دکتر استنوداون معتقد است  افسردیی دامم سلولهای مزز را تت  تاییر ارار داد  و به مرور سبب

 در مزز به نام هیکوکامپ میدود که مرکز  افمه مزز اس .کوچک شدن نا یه ای 

 لبتند بزنید:  تی زمانی که  الش را ندارید 

 به شوند، مودب کاهش ابتالخند  و تاریح و تقوی  رو یه: زیرا عالو  بر اینره ستبب تتریرا  مثب  ستلولی در مزز می 

 یردند.ییارند، میر میبیماریهایی چون بیماریهای البی و ریوی و کلیوی که بر مزز ای
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 و فرر  های ترراری تلویزیون شد  و از پرداختنکمتر تلویزیون تماشتا کنید: با تماشای تلویزیون ذهنتان فقط درییر برنامه

ای که بین دو یرو  از ماند. در مرالعهکنند باز میکردن به مستتامل و موضتتوعا  ددید و خالاانه که ذهن را تتریک می

ه باال صور  یرف ، مدت  یردید در یروهی که فقط مدزویا  تلانی و تماشای تلویزیون و یوش کردن سال ب 71افراد 

برابر یروهی بود که مدتزولیا  آنها خواندن روزنامه و کتاب، شررنا بازی،  ل  2.5به موستیقی داشتتند، ابتال به آلزایمر 

نارشان مبتال به آلزایمر بودند، پس از  193شرک  کنند   555ای دینر که از بین ددول و نواختن موسیقی بود. در مرالعه

بررسی زندیی ییشته آنها مدت  یردید که مبتالیان سالیان دراز تنها تاریتدان تماشای تلویزیون بود  و برعرس افراد 

 اند.ییر مبتال همنی فعالیتها و تاریتا  فرری و فیزیری داشته

  شوند و یانیا در صور  ابتال به آلزایمر نیز شد  بیماری ابتال به آلزایمر میتمرینا  فرری و مززی: اوال هم ستبب کاهش

 کمتر خواهد بود.

  دایقه به طول انوامد. 15دلوییری از ضربه و صدمه مززی: خصوصا ضربه به سری که سبب بیهوشی شود که بیش از 

 یز بب فعالی  بیدتر مزز شد  و از سویی نتمرینا  بدنی: این تمرینا  با افزایش ستوخ  و ستاز ستلولهای مزز از طرفی س

دهند. هم نین تمرینا  بدنی باعث افزایش شتتتود که هر دو ابتال به آلزایمر را کاهش میمودتب کاهش افستتتردیی می

شتتود که ابتال به آلزایمر را کاهش اکستتیژن رستتانی به مزز شتتد  که خود مودب کاهش هورمونهای استتترس در مزز می

 شود.ی بر روی موشها نیز به ایبا  رسید که تمرینا  بدنی سبب افزایش فعالی  مززی میادهد. در مرالعهمی

  در ماهی، روند بیماری را  3ماهی بتورید: برای کاهش بروز این بیماری، مصتترا ماهی را افزایش دهید. استتید چرب امنا

. اسید چرب امنا در ماهی هایی مانند اصلی را تدریل می دهد 3نو  امنا  3در ماهی، یری از  DHAکند می کند. اسید 

 سالمون، ساردین و ازل آال مودود اس . عالو  بر آن در یردو، تتم مر  و دانه کتان نیز یاف  می شود.

*** توده داشته باشید که بسیاری از مرمل های خصوصا مرملهای ییاهی ممرن اس  با داروهای مصرفی شما تداخل کنند.  تماً 

 ا آنها با پزشرتان مدور  نمایید و در مورد خررا  ا تمالی و فواید آنها اطمینان  اصل کنید.باید در مورد مصر

*** به یاد داشتته باشتید که مدترال  عاطای مانند استترس، اضترراب، افستردیی، و ا ساس تنهایی ، سبب میدوند هر فردی 

د  یا بتال شد  اس . بعنوان مثال فردی که اخیرا بازندسته شا ساس کند فراموشرار شد  و بهین دلیل باشتبا  فرر کند به آلزایمر م

فردی که دوران پس از مرگ همسترش را ستکری میرند، ممرن است  ا ساس تنهایی و نارا تی و ننرانی کند، که بتاطر داشتن 

 چنین ا ساساتی ایلب ا ساس سردریمی و یا فراموشی میرند که برور  تم ارتباطی با آلزایمر ندارد.

 داروها: -13

 :افراد مبتال به انوا  دمانس ممرن اس  بدنبال یری از این دالیل داروهایی برای درمان استااد  کنند

 برای خود بیماری دمانس •

 تزییرا   ال  یا دینر تزییرا  رفتاری •

 سایر شرایط و بیماریها مانند دیاب ، فدار خون •

 :آن ها را بنویسید از دکتر یا داروساز سواال  زیر را بکرسید و پاس 
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 چرا این دارو استااد  می شودا •

 هر روز چقدر باید آن را مصرا کندا •

 عوارض دانبی چه هستندا •

 چه کاری می توانیم در مورد این عوارض دانبی انوام دهیما •

 آیا می توان دارو را خرد کرد و آنرا با مواد ییایی متلوط کردا •

 ا داروهای دینر مدرلی ایواد می کنداآیا این دارو در صور  مصرا ب •

این به این معنی اس  که  .*** هم مراابان و هم پزشران باید به یاد داشته باشند که هیچ دو نار مبتال به دمانس یرسان نیستند

ایر درمانها  که در این بین عوامل بسیاری ممرن اس  در این بیماری و .داروها ممرن اس  در مورد افراد متتل  متااو  عمل کنند

 :نقش داشته باشند، مانند

 هن •

 شیو  زندیی •

 درمان های فبلی •

 بیماری و یا مدرال  دینر •

 متیط اطراا شت  •

 مر له بیملری •

*** درو این مستتئله مهم استت  که هیچ کدام از داروها نمی تواند این بیماری را درمان کنند یا از آن دلوییری نمایند. و تنها ایر 

وها، این است  که ستیر پیدترف  بیماری را کند میرنند و شترو  اختالال  رفتاری و شتتصیتی ناشی از این بیماری را  به این دار

 تعویق انداخته یا شد  آنها را کمتر میرنند. و نیز اداز  میدهند فرد مبتال برای مد  طوالنی تری را   تر و مستقل تر زندیی کند.

از بهبودی در  افمه، توانایی صتتتب  کردن صتتتیح، توانایی استتتدالل کردن و انوام کارهای  *** پنوا  درصتتد بیماران درداتی

یویند که ذهن بیمار تیزتر و  واسش کند ایلب میهایی که بیمارشتان از این داروها استااد  میدهند و خانواد روزمر  را ندتان می

تواند از خودش ننهداری کند. هم نین رو ین بیمار بهتر بیش از سابق میآورد و تر یدته اس ، اتاااا  اخیر را بهتر به یاد میدمع

 شود و کمتر دس  به تررار سؤاال  و دابوا ییاشتن چیزها زد  و درمی

د. اما نرتن کنشود. هرچند این تزییرا  خیلی تران دهند  نیستند اما معموالً خانواد  بیمار را ارضا میمتیط آشتنا کمتر ستردریم می

ها متدود است . البته ارع داروها نیز برور یقین باعث بدتر شدن در مصترا این داروها این است  که معموالً مد  تأییر آن منای

و را باید تا آخر عمر مصرا نمود.شود و در نتیوه دارعالیم می
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 مرانیسم و روند عملررد داروهای دمانس:

 را تنمیم می کند و با  اور این ماد  در بین سلولهای عصبی استیل کولین یک واسره عصبی میباشد که  افمه و اعصاب

انتقال پیامهای عصبی با سرع  و دا  بیدتری صور  مینیرد. اکثر داروهای انوا  دمانس بنتوی سعی در افزایش میزان 

 این ماد  در بین سلولهای عصبی و دلوییری از تتریب آن دارند.

س میباشتد که بدلیل ایواد آستیبهای کبدی، توویز و مصرا آن بسیار کم شد  ** تاکرین/کننرس از داروهای اولیه دمان

 اس .

 نباید مصرا نمایند:  دمانسداروهایی که افراد مبتال به 

داروهایی اند که مانع فعالی  واستره عصتبی استتیل کولین میدوند و از این طریق میتوانند   داروهای آنتی کلی نرهیک: -

ین داروها در مومو  برای درمان اختالال  معد ، بی اختیاری، آسم، تهو  بتاطر دابوایی و ستبب وخام  دمانس شوند. ا

 مثالهایی از این دس  دارویی:اسکاسم های عاالنی استااد  میدوند. 

Atrovent®  ایتکراتروپیوم تIpratropium ،)Combivent®   ایکراتروپیوم و آلبوترول تIpratropium  و

Albuterol ،)DuoNeb®  ایکراتروپیوم و آلبوترولتIpratropium  وAlbuterol ،)Spiriva®  تیوتروپیوم

   (  Tiotropiumت

هر چند که مدترال  خواب در بیماران مبتال به آلزایمر شتایع اس  اما داروهای خواب آور را باید با   داروهای خواب آور:-

یردند. تأییر داروهای خواب آور ممرن اس  در طول  ا تیاط مصترا نمود زیرا باعث عدم تعادل و افزایش خرر سقوط می

روز بعد نیز ادامه داشته و باعث ییوی بیمار شوند. بنابراین بهتر اس  از تدابیر ییردارویی نمیر ورزش روزانه، دوش آب یرم 

ا ویز دارو بابل از خواب و خودداری از خواب نیمروزی طوالنی کمک بنیرید و در صور  عدم بهبود وضعی  خواب برای تو

 پزشک مدور  نمایید. 

 چند نرته کلی در مصرا داروهای آلزایمر: 

  .نرنید رعا نایهانی را دارو یا  هیچ بنابراین. اس  عصبی سیستم روی بر آلزایمر، بیماری در استااد  مورد داروهای تأییر -

  ننهداری کنید. ، یرما و رطوب نور از دور و اتاق دمای در بسته در ظرا در را دارو  تما -

 بود، نزدیک بعدی مصرا زمان و شد فراموش خود زمان در دارو مصرا ایر. شتود مصترا معین بندی زمان طبق دارو -

 .  شود مصرا بعد زمان در ارص

 چند هاته صبر نمایید تا داروها ایراتدان را ندان بدهند. -
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  ، بنابراین باید آب بیدتتتتری مصتتترا شتتتود.عوارض دتانبی داروهتا بته عل  کمبود آب بدن هموار  بیدتتتتر استتت -

ابتال به بیماری هایی مثل سترماخوردیی یا مصترا داروهایی مثل داروهای ضتد فدتار خون، انوا  مُسرن ها، داروهای  -

خواب آور، آرام بتش و الب و عروق باعث کاهش سرح هوشیاری می شود، بنابراین باید بدانیم ارار یرفتن در این وضعی ، 

 بتتتیتتتمتتتاران متتتبتتتتتتتال بتتته زوال عتتتقتتتل را بتتته متتتراتتتتب بتتتدتتتتر متتتی کتتتنتتتد.  تتتافتتتمتتته ی

این بیماران در مصرا داروهاشان نیازمند مرااب بود  تا زمان مصرا دارو را یادآوروی نماید. خرید دعبه داروی روزانه نیز  -

 میتواند کمک کنند  باشد.

د با کم خوری و کاهش وزن همرا  باشد. بنابراین معمول ترین عوارض دانبی این داروها، تهو ، استارا  اس  که می توان -

 اشتها و وزن باید به دا  تت  کنترل ارار ییرد.

( به ویژ  ایبوپروفن ممرن استت  با داروهای ضد  NSAID،sآستکرین یا بقیه داروهای ضتد التهاب ییراستتروییدی ، ت -

 آلزایمر تداخل کرد  و زمان انعقاد را افزایش دهند.
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