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 مقدمه:

در بسیاری از کشورهای جهان سوم طی نیم قرن اخیر نسبت و تعداد جمعیت سالمندان در مقایسه با 

ته است. با افزایش جمعیت سالمندان به میزان بیماری شایع دوره ی سالمندی گذشته بیش از حد افزایش یاف

این بیماران بـرای ادامـه زنــدگی، نیازمنــد  .افزوده می شود که یکی از فراوان ترین آنها بیماری آلزایمر است

 یا حمایت کنندهبیشتر افراد مبتال به آلزایمر، حداقل یـک مراقبـت کننده و  .مراقبــت زیــادی هســتند

مراقبان خانوادگی افراد مبتال به آلزایمر که اغلب بیماران  دارند که معموالً همسـر یا خویشاوند بیمارهسـتند.

که مداخالت  است ثابت شده اند.شوند، برای کیفیت زندگی مراقبت گیرندگان حیاتینامرئی ثانویه خوانده می

مراقب و تاخیر در فرایند سپردن فرد به خانه سالمندان  روانی اجتماعی موجب کاهش فشار و افسردگی

 .شودمی

 

 تعریف دمانس:  -1

دمانس، اختاللی است اکتسابی و پیشرونده که با تخریب چندگانه اعمال شناختی و اختالل در قوای عقالنی، 

حافظه و شخصیت بدون اختالل هوشیاری مشخص می گردد. دمانس به علل مختلفی ممکن است رخ دهد 

درصد از مبتالیان به دمانس را بیماران مبتال  06بیشترین فراوانی، مربوط به بیماری آلزایمر است. تقریبا  که

 به آلزایمر تشکیل می دهند.

 انواع دمانس:  -2

دمانس بر اساس علت آن می تواند طبقه بندی شود. شایعترین انواع دمانس در این طبقه بندی، به ترتیب 

 ( می باشد. MCI) خفیف شناختی اختالل لزایمر، دمانس عروقی، بیماری جسم لوی،عبارتند از: دمانس نوع آ

این بیماری شایع ترین نوع دمانس است و در زنان شایع تر می باشد.در این  دمانس نوع آلزایمر: -1

بیماری رسوب ترکیبات شیمیایی آسیب زا در درون وبیرون سلولهای مغز سبب می شود که این سلولها 

د را با یکدیگر از دست بدهند و انتقال پیام های عصبی از سلولی به سلول دیگر دشوار شود. ارتباط خو

با پیشرفت بیماری، سلولهای عصبی رفته رفته تحلیل می روند و سرانجام می میرند. از بین رفتن 

 بلیسلولهای عصبی به معنی از دست دادن توانایی مغز در جذب اطالعات تازه و یاد آوری اطالعات ق

است. با حمله ی بیماری به قسمت های مختلف مغز، کارکردها و توانایی های فرد، یک به یک از بین 

 می روند. اولین و بارزترین عالمت آن فراموش کردن کارها و اتفاقات اخیر است.
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عواملی که سبب اختالل در جریان خون مغز می شوند ممکن است به بروز دمانس  دمانس عروقی: -2

نجر شود. این نوع دمانس، پس از آلزایمر، شایع ترین نوع دمانس به شمار آمده ودر برخی از عروقی م

افراد همراه بیماری آلزایمر و به شکل مختلط دیده می شود. در میان دمانس های عروقی دو شکل از 

می  ( دمانس ناشی از سکته های ریز و متعدد مغزی که عمدتا در قشر مغز دیده1بقیه شایع ترند: 

( دمانس حاصل از تغییرات بافتی مناطق تحت قشری که از ناکافی بودن جریان خون این 2شوند. 

نواحی بر اثر عواملی چون فشار خون باال یا ضخیم شدن دیواره ی عروق خون رسان ناشی می شوند. 

 ر است.عالیم دمانس عروقی در بسیاری از موارد مشابه بیماری آلزایمر و تفکیک آنها از هم دشوا

 

علت این دمانس استحاله و مرگ سلولهای مغزی است که به تشکیل ساختارهای  دمانس لویی بادی: -3

کروی غیر عادی به نام لویی بادی در درون این سلولها نسبت داده می شود. افراد مبتال معموال دچار 

خارجی لرزش و سفتی عضالت)عالیم شبیه پارکینسون( بوده و چیزهایی می بینند که وجود 

ندارند)توهمات بینایی(. عالوه بر این وضعیت آنان نوسانی است، به این معنی که از روزی تا روزی دیگر 

و حتی ساعت به ساعت تغییر می کند. ویژگی های فوق تشخیص این بیماری را از بیماری آلزایمر 

مانس عروقی گزارش شده ممکن می سازد، هر چند بروز توام این بیماری با بیماری آلزایمر و نیز با د

 است. 

 

 (  MCI) خفیف شناختی اختالل -4

( کاهش اندک اما قابل توجه و قابل اندازه گیری توانایی های شناختی )از MCIاختالل شناختی خفیف )

جمله مهارت های حافظه و تفکر( میباشد که درواقع مرز بین وضعیت شناختی طبیعی دوران سالمندی و 

هش حافظه و سایر اختالالت شناختی بحدی شدید نیست که عملکرد روزانه فرد و دمانس میباشد. این کا

استقالل او را تحت تاثیر قرار دهد و فرد کامال توانایی انجام کارهای روزانه اش را دارد. در بسیاری از موارد، 

 .این اختالل بسمت یکی از انواع دیگر دمانس خصوصا آلزایمر یا دمانس عروقی پیشرفت میکند

 مراحل مختلف بیماری آلزایمر: -3

بیماری آلزایمر از سه مرحله ی خفیف، متوسط و حاد تشکیل شده است که مدت زمان الزم برای گذراندن 

 این مراحل در افراد فرق می کند.

سال یا بیشتر طول بکشد. در این مرحله  4تا  2در مرحله اول یا دوره ی خفیف بیماری، امکان دارد بیماری 

است بیمار، مطلبی را بارها تکرار کند. حتی در جاهایی که می شناسد به سادگی گم شود. تمایلش را  ممکن
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به انجام کارهایی که روزی از آنها لذت می برده از دست بدهد. نتواند اسامی اشیای معمولی همچون ساعت 

 دستخوش تغیییرات شخصیتی شود.مچی یا مداد را به زبان بیاورد. اشیاء را زیادتر از حد معمول گم می کند. 

سال به درازا می کشد. اشکاالت مربوط به تفکر  16تا  2در مرحله دوم یا دوره ی متوسط بیماری، این اختالل 

و استدالل و رفتار در بیمار رو به وخامت می گراید. در چنین دورانی امکان دارد بیمار، سرگشته تر شود. بیش 

زهایی را که حقیقت ندارد، واقعی بپندارد، به این سو و آن سو گام بردارد، از حد معمول جر و بحث کند. چی

 چیزهایی ببیند که وجود خارجی ندارد، پرخاشگری کند.

سال طول می کشد. در  3تا  1در مرحله سوم یا دوره ی حاد بیماری که آخرین مرحله از بیماری است. بین 

که خود به تنهایی دست به عمل بزنند و شاید نتوانند واژه های  این مرحله قربانیان آلزایمر دیگر قادر نیستند

را به کار ببرند یا درک کنند. وقتی در آیینه می نگرند تشخیص ندهند که کیستند. افراد خانواده شان را 

 بشناسند.

 تاریخچه بیماری آلزایمر: -4

تالل حافظه ای را که به سرعت در ساله اخ 11برای اولین بار آلویس آلزایمر در مورد یک زن  1061در سال 

دکتر آلزایمر  سال بعد درگذشت. 4حال بدتر شدن و همراه با مشکالت روانی بود را گزارش داد. این بیمار 

ز این شکافی مغ هنوز نتوانسته بود که این بیماری را به گروه خاصی از اختالالت نسبت دهد. بررسی کالبد

کوچکی را نشان داد که شامل پالکهای عصبی بود. تغییرات عصبی این  ، تغییرات و ضایعه های بزرگ وربیما

، عالیم بالینی دمانس به فرایند 1016خانم، به عنوان دمانس از نوع آلزایمر شناسایی گردید. در حقیقت تا دهه 

 .پیری نسبت داده می شد

ایجاد می شود. این  پس از آن بود که محققان توانستند مشخص نمایند که دمانس توسط عوامل متعددی

 کشف، محققان را قادر ساخت که طبقه بندی انواع مختلف دمانس را به وجود آورند.

 عالئم بالینی بیماری آلزایمر: -5

 

) این ضعف حافظه رایج ترین چهره ی بیماری آلزایمر است. به این ترتیب که  از دست دادن حافظه •

پیدا می کند.فراموش کردن قرار مالقات یا شماره ابتدا حافظه رویدادهای اخیر یا حافظه نزدیک عیب 

تلفن آشنایان، اگر گاه به گاه باشد، هنجار تلقی می شود ولی این قبیل فراموشکاریها برای بیماران 

مبتال به آلزایمر زیاد پیش می آید.سالمندان بهنجار معموال آن چه را فراموش کرده اند بعدا به یاد 
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ان مبتال به آلزایمر ممکن است دیگر هرگز اطالعات از یاد برده را به یاد می آورند، در حالی که بیمار

 نیاورند.

 مشکل در بیاد آوردن اتفاقات اخیر یا افراد و مکانهای آشنا •

مشکل در برنامه ریزی، سازمان دهی، تصمیم گیری و حل مسئله و انجام وظایفی مانند حساب و  •

 کتاب امور مالی، مشکل در پرداخت قبوض،...

 اختالل در توجه وتمرکز •

 اختالل در قضاوت و واکنش در بحرانها )عدم عکس العمل مناسب در مواقع بحرانی( •

 اختالالت خلقی روانی  •

 تغییرات شخصیتی و رفتاری :

 .فرد زود رنج شده و به راحتی مضطرب و عصبانی می شود 

 را پنهان می کنند. وسایل و اشیاء را پنهان می کند و اعتقاد دارد که دیگران نیز وسایل 

 .چیزهایی را که وجود ندارد تصور می کند 

 .سرگردان است و ممکن است با خروج از خانه گم شود 

 .زیاد راه می رود و قدم می زند 

 .رفتارهای جنسی غیر معمول از خود نشان می دهد 

 .بی قرار می شود، حالت تهاجمی پیدا میکند، شما و یا دیگران را می زند 

  می بیند و یا می شنود درست متوجه نمی شود و دائما دچار سوء تفاهم است.چیزهایی را 

  دیگر به ظاهر خود اهمیت نمی دهد ، حمام نمی کند ، از حمام کردن می ترسد و ترجیح می دهد

 هر روز همان لباس تکراری را بپوشد.

 .قادر به مدیریت امور مالی و اقتصادی نیست 

 ه نیست.قادر به انجام فعالیتهای روزان 

 .بی اختیاری ادرار و مدفوع پیدا می کند 

 .دائما وسایل را زیرو رو می کند و به هم میریزد 

 .توهم وهذیان گویی دارد 

 .قادر به برقراری ارتباط معنادار و موثر نیست 
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 6 ؟چه عواملی سبب افزایش احتمال ابتال به بیماری آلزایمر می شوند -

 سن

 مندان می باشد. بیماری آلزایمر در زنان شایع تر از مردان می باشد زیرا معموال زنان زندگی طوالنی تری دارند.بیماری آلزایمر، بیماری سال

 جهش های ژنی

 جهش های ژنی که به شکل انفرادی رخ می دهد از عوامل خطرساز نسبتاً نادر در بیماری آلزایمر است

 سابقه ی فامیلی

 .آلزایمر مبتال بوده، احتمال بروز بیماری بیش تر از افراد عادی است در فردی که یکی از والدینش به بیماری

 سایر عوامل خطر را می توان به دو دسته تقسیم کرد

 دسته اول عواملی که نقش آن ها در افزایش خطر بیماری محتمل تر است، شامل:

 ضربه و آسیب مغزی به ویژه از نوع شدید آن

 تعمال دخانیات و بیماری دیابتعوامل عروقی مانند پرفشاری خون، اس

 مصرف غذاهای پرچربی

دسته دوم عواملی که هنوز علم موفق به اثبات نقش آن ها در بیماری آلزایمر نشده است ولی در حال حاضر مطالعات فراوانی درباره ی آن 

 :ها در مراکز تحقیقات معتبر جهانی در دست انجام است، شامل

 افسردگی

 ای مغناطیسی پرفشارقرار گرفتن در میدان ه

 (.تماس با فلز آلومینیوم )که در غذا، آب آشامیدنی، لوازم بهداشتی و زیبایی، داروها و هوا یافت می شود

  کمبود ویتامین 12Bفوالتو 

 استرس روانی و اجتماعی

 مصرف هورمون های استروژونی در دوره ی یائسگی

 اختالالت خواب

 جنس مؤنث
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 درمانهای دارویی -7

لجه ی قطعی بیماری آلزایمر هنوز مقدور نیست و دستیابی به آن در آینده ی نزدیک نیز بعید به نظر می معا

رسد، لذا برای اقدامات درمانی باید اهداف عملی تر و دست یافتنی تری در نظر گرفت. در سال های اخیر 

 :دارند اغلب روش های درمانی، اعم از دارویی و غیردارویی، بر دو هدف عمده تأکید

 کاهش نگرانی بیمار و مراقب - 1

 ارتقای کیفیت زندگی بیمار و مراقب -2 

موارد  نام دارو/ نام تجاری

 مصرف

راه 

تجزیه 

 و دفع 

 نکات قابل توجه عوارض ناخواسته

 تاکرین/کگنکس -

، 26، 16کپسولهای -

 میلی گرم 46، 36

آلزایمر 

خفیف تا 

 متوسط

یب کبدی، افزایش آنزیمهای کبدی، آس کبد-

کند شدن ضربان قلب، مشکالت گوارشی 

)تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، افزایش 

اسید معده، اختالل در بلع، کاهش وزن، 

 اسهال، خونریزی گوارشی(

احتمال کم تشنج، احتباس ادرار، اختالل 

 خواب، اختالل تنفس

کاهش تجویز آن بدلیل -

 احتمال آسیب کبدی

میزان  بررسی-

هر دو آنزیمهای کبدی 

 هفته

موارد  نام دارو/ نام تجاری

 مصرف

راه 

تجزیه 

 و دفع 

 نکات قابل توجه عوارض ناخواسته

 دونپزیل/آریسپت

میلی  16و 1قرصهای -

 گرم

 

آلزایمر -

خفیف تا 

 متوسط

 شدید

دمانس -

 عروقی

 کبد-

 کلیه-

مشکالت گوارشی )تهوع، استفراغ، کاهش 

اشتها، کاهش وزن، اسهال، خونریزی 

، سردرد، سرگیجه، خستگی، بی گوارشی(

خوابی، کرامپهای عضالنی، تکرر و بی 

 اختیاری ادرار

 

مراجعه سریع به -

پزشک درصورت بروز 

عالئم خون ریزی معده 

)استفراغ خونی رنگ یا 

تیره، مدفوع سیاه و 

 قیری، درد شدید معده(

باید شبها و بالفاصله 

 قبل خوواب مصرف شود
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 و: چند نکتة کلی در مصرف دار

 

o  تأثیر داروهای مورد استفاده در بیماری آلزایمر، بر روی سیستم عصبی مرکزی است. بنابراین

  هیچ گاه دارو را ناگهانی قطع نکنید.

o .حتما دارو را در ظرف در بسته در دمای اتاق و دور از نور، گرما و رطوبت نگهداری کنید  

o  بدن شود. در صورت بروز این ممکن است مصرف دارو سبب کاهش تعریق و افزایش دمای

  حالت سریعا بیمار را به مرکز درمانی ببرید.

o  دارو را طبق زمان بندی معین مصرف کنید. اگر فراموش کرده اید دارو را در زمان خود

مصرف نمایید و به زمان مصرف بعدی نزدیک شده است، صبر نموده و قرص را در زمان بعد 

 مصرف کنید.

 یم از ابتال به بیماری آلزایمر اجتناب کنیم؟چگونه می توان -8

شواهد نشان می دهند که اگر شیوه ی زندگی فرد سالم باشد خطر ابتالی او به بیماری آلزایمر کاهش 

 چشمگیری خواهد یافت. محققان پیروی از موارد زیر را توصیه کرده اند:

جود فشارخون باال یا سایر عوامل فشار خون خود را به طور منظم اندازه گیری کنید و در صورت و-1

 عروقی به سرعت در صدد کنترل آن برایید. -خطرزای قلبی 

 خود را از ضربه های جمجمه و آسیب مغزی حفظ کنید. -2

ذهن خود را فعال نگه دارید، در فعالیت های اجتماعی مشارکت کنید و برای اوقات فراغت تان  -3

 سرگرمی هایی دست و پا کنید.

 ان های مغناطیسی پرفشار اجتناب و حتی المقدور از لوازم الکتریکی حفاظ دار استفاده کنید.از مید -4

کافی باشد. اگر در این مورد مطمئن نیستید می  Eسعی کنید رژیم غذایی تان حاوی ویتامین  -1

 میلی گرم در روز( استفاده کنید. 466توانید از مکمل های غذایی )ولی نه بیش از 

 الم مصرف کنید. از غذاهای پرچرب بپرهیزید.غذاهای س -0

 و فوالت کافی مصرف کنید.  B12ویتامین  -1

 از استعمال دخانیات بپرهیزید. -8

 منظم داشته باشید و خوب بخوابید.فعالیت فیزیکی  -0
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پذیرفتن اینکه یکی از نزدیکان آدمی گرفتار بیماری آلزایمر شده بسیار سخت و ناگوار است. در نخستین 

مرحله پس از تشخیص قطعی، کنار آمدن با این واقعیت که چنین تشخیصی قطعیت دارد و به همین علت 

تغییرات متعددی روی داده بسیار تکان دهنده می نماید. ازکسانی که از بیمار گرفتار اختالل مزمن و پیشرونده 

نیرومندی که ناشی از غم و اندوه  مراقبت می کنند باید حمایت بسیار به عمل آید به ویژه درزمینه هیجانهای

حاصل از این شرایط است. اگر در چنین شرایط مراقبتی قرار گرفته اید احوال خود را دریابید و مراقب خودتان 

 باشید و بدانید که به حمایت های دیگران نیاز دارید. 

ری در مراقب می یکی از تنش ها و عواطف منفی که تهدید کننده سالمت مراقب می باشد احساس شرمسا

 باشد.

از نخستین اثرات بیماری آلزایمر، از دست دادن حساسیت به موازین مردم داری در موقعیت های اجتماعی  

است. مهارتهای الزم برای حفظ روابط با مردم جزو نخستین قابلیت هایی است که از بین می رود. بیمار موازین 

دست می دهد. به این ترتیب مراقب بیمار دچار شرمندگی و  درست حرف زدن و رفتار شایسته با مردم را از

امعه نگاه منفی افراد و ج کج خلقی می شود. بویژه در برابر مردمان غریبه که نمی دانند چه اتفاقی افتاده است.

 نسبت به بیماری آلزایمر شرایط را برای انزوای افراد مبتال و مراقبینشان آماده ساخته و عوار ض بیماری نیز

 . به نوبه خود باعث طوالنی شدن این انزوا میگردد

شرم از ابراز بیماری میتواند سدی در مقابل حل مشکالت بیماری آلزایمر ودیگر دمانس ها باشد و نهایتا، شمار 

دقیق بیماران و استفاده آنان از خدمات را کمتر جلوه دهد . بنابراین برطرف نمودن مسائلی که نگرانی و ترس 

 ز بیماری رابوجود میاورند، بسیار حائز اهمیت است. از ابرا

 انگ چیست؟ -9

جامعه یا ملت است.  نگ مجموعه ای منفی از نگرشها، تفکر، بازخورد، پیش داوری درباره یک شخص، گروه،ا

انگ سبب می شود ما از چیزی بترسیم،  ...مثال اهالی فالن شهر خسیس هستند، اهالی فالن قوم، ابله هستند

شرمنده شویم. مثل سرطان، سل، جذام، اعتیاد، ایدز، ناباروی.  طرد یا انکار کنیم و یا خجالت بکشیم و آنرا

مورد بیماری ها بوده بلکه می تواند حتی درباره مسایل اجتماعی نیز باشد، مثال  الزم نیست انگ همیشه در

از سمعک،  چون بیوه بودن، استفادهبعضی مشاغل )مرده شوی، خدمتکار، فراش مدرسه و ...( و شرایطی  طالق،

رنگین پوست بودن که می  عصا، صندلی چرخ دار، چاقی، الغری، کوتاهی قد، بلند قدی، لهجه ای خاص، یا

  .توانند مصداقهایی از انگ خوردن باشند
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به عنوان شرایط آزار دهنده توجه کرد که  نگحدود چهل سال پیش گافمن در کتاب خود به موضوع ا

بعضی از افراد در زندگی آنها می شود. او انگ را به عنوان عالمت بدنی توصیف کرد که نشان از  باعث رنج

چیزی غیر معمول دارد. و همچنین به عنوان وضعیت بد اخالقی )ارزشی( و یا اجتماعی دانست که فرد 

ره دارد آن مواجه است. این لغت به جای توجه به وضعیت بدنی خاص بیشتر به انگشت نما بودن اشا

وطیفی وسیع از خصوصیاتی را شامل می شود که یک شخص بر اساس آنها ممکن است ناجور و خارج از 

هنجار نشان داده شود.این لغت دارای ریشه یونانی است که به وضعیت بردگان در یونان باستان ارتباط 

ن )با داغ زدن (ایجاد می دارد. در آن زمان برای ممانعت از فرار آنان توسط عالئمی که در پیشانی آنا

انگ مرتبط با آلزایمر در تمام مراحل بیماری، باقی مانده و مانع  شد,بردگان از دیگران متمایز می شدند.

از  رالزایمرآتوانایی لذت بردن از بسیاری فعالیت ها و تعامل با افراد دیگرمی شود. این مساله، فرد مبتال به 

کند و انزوا و فقدان انگیزه حاصل از آن باعث ایجاد ناتوانی ای فراتر  همراهی خانواده و دوستان محروم می

 از خود بیماری می شود.

ترس از "و  "خجالت از رفتار و گفتار غیر عادی بیمار"شامل دو زیر مضمون"مورد انگ قرار گرفتن

اران قبت از این بیمبنابر اظهارات مراقبین خانوادگی افراد مبتال به آلزایمر،مرا می باشد.« قضاوت دیگران

به دلیل حرکات، رفتارو صحبت های غیرعادی این بیماران، ماهیتا برای آنان همراه با خجالت و ترس 

می باشد.الزم به ذکر است که بیماری آلزایمرمی تواند منجربه رفتارهای مشکل آفرین بیمار مانند 

اجتماعی شود.بنابراین ، گفتارو فراموشی، ظغیانهای عاطفی، خشم و عصبانیت وتجاوز به حریم های 

رفتارهای عجیب ونامناسب بیمار که با هنجارهای غالب اجتماعی در چالش است ودر نظر دیگران زشت 

و غیر عادی به نظر می رسد، منجربه ایجاد احساس خجالت و شرمندگی و ترس از قضاوت دیگران در 

                        .                مراقبین خانوادگی این بیماران می شود

 الف(خجالت از رفتار و گفتار غیرعادی بیمار

از دیدگاه مراقبان گاهی رفتارهای بیمار چنان زشت و زننده یا برخالف هنجارهای اجتماعی بوده است که 

 خود آنان نیز مراقبت ازفرد مبتال به آلزایمر را به مراقبت از یک فرد با اختالل روحی تشبیه می کردند.

 ب( ترس از قضاوت دیگران

بر اساس تجارب مراقبین ، چالش بر انگیز بودن رفتارهای بیمار و عدم تطابق رفتارهای او با هنجارهای 

اجتماعی باعث می شود که مردم نسبت به این بیماران و خانواده شان ، نگاه تحقیر آمیز داشته باشند.بر 

دم اجتماع نسبت به بیمار باعث خدشه دار شدن هویت او اساس بیانات این مراقبین ، نگاه تحقیر آمیز مر

 می شود.
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انگ یک پدیده جهان شمول است که مصادیق آن از کشوری به کشور دیگر و حتی شهری به شهر دیگر 

متفاوت است و در هر محدو ده ی اجتماعی ممکن است رخ دهد گافمن بحث کرد که انگ نه تنها تجارب 

انگ هستند را متاثر می سازند، بلکه همچنین به افرادی که به طور مستقیم با  افرادی که حاصل صفات دارای

افراد حاصل آن صفات منفی رابطه دارند،گسترش می یابد این وابستگان ممکن است انگ مربوط به آن شخص 

له مرا درونی سازی کنند و زندگی شان را متاثر سازند بنابراین گافمن بیان می کند که افراد نزدیک از ج

دوستان صمیمی و اعضای خانواده به علت ارتباط با افراد مورد  انگ واقع شده در معرض یک انگ مسری 

 هستند.

 ( سه نوع انگ را پیشنهاد کرد:3661گافمن ) -16

 های فیزیکی بدن؛مانند افراد معلولانگ فیزیکی مرتبط با ناهنجاری 

  دارند مانند زندانیان ، افراد الکلی ، افراد انگ رفتاری که به افرادی که مشکالت و مشخصات خاصی

 و... داده می شود.زمعتاد یا افراد هم جنس با

 رود.انگ قبیله ای یا انگ خانوادگی که برای اعضای یک خانواده به کار می 

 

 :پیامدهای مورد انگ واقع شدن -11

 

های موجود برای کن است بر برنامهانگ اثرات بسیاری متفاوتی بر فرد مورد انگ، خانواده و جامعه دارد و مم

 خدمت به افراد مبتال نیز تاثیر بگذارد.

ب تواند به اضطراممکن است اثر انگ روانی باشد. مثال یک فرد مورد انگ احساس ترس یا شرم کند که می

چ ر در هیبینی شده دیگو افسردگی منجر شود. ممکن است آنها به این دلیل یا به دلیل تبعیض یا انگ پیش

شود و محرومیت اجتماعی شرکت نکنند. این مساله موجب محدودیت مشارکت اجتماعی می فعالیت

کند. محرومیت یا تبعیض اجتماعی به نوبه خود منجر به فشار اقتصادی برای افراد مبتال اجتماعی ایجاد می

 شود . و خانواده آنها می

بیماری خود را پنهان کنند. بار حفظ این راز، انگ یا پیش بینی آن ممکن است باعث شود افراد مبتال 

شود. به عالوه، عدم افشای های عاطفی میهمیشه مراقب بودن، طفره رفتن و زندگی با دروغ موجب آسیب

بیماری برای خانواده به معنی از دست دادن حمایت عاطفی و اجتماعی است. بسیاری از افراد مبتال به 

د و شوکنند و این باعث تاخیر تشخیص و درمان میدرخواست کمک نمیبیماری مورد انگ به همین دلیل 
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ممکن است وضعیت سالمتی آنها را بدتر کند. خطر از کار افتادگی نیز ممکن است افزایش یابد. بنابراین 

 شود.انگ مانع از درمان و مراقبت موثر از فرد می

جامعه  های سالمت واد مبتال، خانواده آنها، برنامههای باال بر کیفیت زندگی افردر کل، انگ از طریق مکانیسم

 تاثیر منفی می گذارد.

 بنابراین اقدام برای برطرف کردن تابوهای دیرین در مورد آلزایمر برای کاهش انگ ضروری است.

 

  راهکارهای کاهش انگ -12

انگ است. ما باید همه را آگاه به منظور کاهش  آلزایمرهدف ما ، ارتقای یک جامعه توانمند برای افراد مبتال به 

می توانند در طول بیماری فعال باشند، مشارکت کنند و جایگاه خود را در حال  آلزایمرکنیم که افراد مبتال به 

 زندگی در خانه، جامعه یا یک مرکز مراقبتی حفظ کنند. 

 کاهش انگ از طریق اطالعات و آموزش

ه برای کاهش انگ، پر کردن شکاف دانش از طریق آموزش کنند طبق تحقیقاتی که انجام شده نقطه خیره

 است.

یک آزمایش تصادفی کنترل شده در جامعه آسیایی نشان داد که قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض اطالعات 

در قالب تصاویر در مورد افراد مبتال به این بیماری منجر به کاهش چشمگیر انگ  آلزایمردر مورد نشانه های 

این مطالعه انجام شده در هنگ کنگ، افراد مسن تر و افرادی با تحصیالت پایین تر، باورهای می شود. در 

 انگ زننده بیشتری نسبت به بزرگساالن جوان تر و با تحصیالت باالتر داشتند.

  نکته مهم دیگر اینکه فرد مراقب خودش یک آموزش دهنده موثر در جامعه باشد. در مورد

افراد بدانند که هیچ کس ]از آسیب و تاثیر بیماری[ آزاد نیست این بیماری صحبت کند تا 

 و این وضعیت ممکن است برای هر کسی پیش آید.
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 رسانه و انگ

انگ دربیماری آلزایمر با ارائه تصویر رسانه ها از افراد مبتال به آلزایمر در مراحل نهایی بیماری تشدید می 

به برقراری ارتباط شفاهی یا مراقبت از فعالیت های زندگی روزمره  شود چون در این زمان اغلب افراد قادر

خود مانند لباس پوشیدن، توالت رفتن و تغذیه نیستند. از آنجا که رسانه ها تا حد زیادی بر مراحل انتهایی 

متمرکز اند، بسیاری از افراد تصور می کنند که فرد به محض تشخیص، دیگر توانایی تصمیم بیماری آلزایمر

                                                             .گیری یا مراقبت از خود را ندارد

 اند:ها از نظر اقدام علیه انگ مطرح شدههای ویژه رسانهدر اینجا برخی از نقش

کت رها، مشاپشتیبانی انجمن زننده، گزارش اطالعات مناسب،های جلوگیری از انتشار موارد انگسیاست 

فزایش ادر برنامه های رسانه ای و کمک گرفتن از افرادی که بتوانند در برنامه های رسانه ای تبلیغ کنند. 

های افراد مبتال به ویژه در مراحل اولیه و افراد ها برای نشان دادن تواناییتوسط همه رسانهآگاهی عمومی 

 و «هادر رسانه آلزایمر تر از زندگی خوب باهای مثبتنمایش داستان"یا "تر شروع بیماری.با سن پایین

 .                        نظارت دائمی مردم و متخصصان بر نمایشهای صدا و سیما 

  آلزایمرافراد مبتال به  رانی()سخن صحبت کردن عمومی

شتر ای بیبر بیماری آلزایمراین کار، قدرتمندترین ابزار کاهش انگ و اصالح تصورات غلط رایج پیرامون  

عال، دهند که زندگی فآیند تا نشان دیده و شنیده شدن افراد این بیماران است. افراد مبتال زیادی پیش می

گیری است که افرادی را که با  هایی در حال شکلپس از تشخیص نیز ممکن است. در سراسر جهان شبکه

 .آوردگرد هم می کنند برای حمایت متقابل و تقویت لزوم تغییرزندگی می آلزایمر

 

  عضویت مراقبین درNgo ها و تماس و صحبت با بقیه مراقبین و به اشتراک گذاشتن

اهش ک تجاربشان  با یکدیگرو بیان احساسات در این رابطه که باعث تخلیه عواطف منفی،

 خستگی وکاهش فشار بار مراقبتی می شود.
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 رده توصیه کلیدی برای غلبه بر انگ در بیماری آلزایم

 آموزش جامعه •

 کاهش انزوای افراد مبتال به  آلزایمر •

 شنیدن حرفهای افراد مبتال •

 احترام به حقوق افراد مبتال به آلزایمر و مراقبین آنها •

 تسهیل مشارکت افراد مبتال درفعالیت های محله خود •

 آموزش و حمایت مراقبین حرفه ای و غیر حرفه ای •

 نزل و خانه های سالمندیارتقا کیفیت مراقبت در م •

 آموزش و ارتقا دانش پزشکان عمومی •

 تقاضای طرح ملی دمانس و بیماری آلزایمر از دولتها •

 "چگونه برشرم از ابراز بیماری غلبه کنیم“افزایش پژوهش در زمینه  •

 

مر انجام داد انجمن آلزایمر جهانی ، یک نظر سنجی اینترنتی در مورد شرم از ابراز دمانس و بیماری آلزای

هدف اولیه این نظر  .که در آن افراد مبتال و مراقبین غیر حرفه ای به طور گمنام شرکت کرده بودند

 . سنجی ، ثبت تجارب افراد مبتال و مراقبینشان درمورد شرمساری و گرفتن نمونه از سطح جهان است

 موزنده باشد:تواند در نظرسنجی برای ما آهای افراد مبتال به زوال عقل میتوصیه

  با افراد مبتال به دمانس و مراقبین آنها ، عادی برخورد کنید و با آنها مانند افرادی که مبتال به بیماری

از حال آنها جویا شوید ، از حافظه و میزان فراموشی آنها و  .قلب یا سرطان هستند، صحبت نمائید

ما میتوانید در حفظ کیفیت زندگی آنها و چگونه ش این که کدام روش ایجاد ارتباط را ترجیح میدهند

 . موثرباشید بپرسید

 

  رفتار و نشانه های بیماری در هر فرد مبتال به دمانس منحصر به فرد است و خود این افراد )اعم اززن

بعضی ها به شما خواهند گفت که  . و یا مرد( به شما خواهند گفت که چه روشی کمکشان میکند

بعضی ها از شما می خواهند  .باشد مناسب گفتگو با افراد مبتال نمی اماکن شلوغ و پر سر و صدا

کلماتی را که فراموش می کنند به آنها یادآوری کنید و بعضی ها ترجیح میدهند که شما آنها را کمک 

 . نکنید ولی پیام آنها را بشنوید و درک کنید
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 المه را با وجود ناتوانی در دنبال کردن مک هنگام گفتگو با مراقب ، به فرد مبتال بی اعتنایی نکنید و او

آنها انسان هستند و بی احترامی میتواند باعث رنجش خاطرشان  .در گفتگوی خودتان شرکت دهید

 .شود

 

 بعضی ها ممکن  . در شرکت دادن افراد مبتال به دمانس در فعالیت های مختلف پیش قدم شوید

بدون دریافت  .از به کمک شما داشته باشند است فقط در رسیدن به مقصد و محل یک برنامه نی

اینگونه کمک ها از دیگران ، فرد و مراقب او منزوی میشوند . به آنها سر بزنید و آنها را دعوت و در 

 . برنامه های جمعی درگیر نمائید تا تنها نمانند

 

  ،یم، فقط با ما مثل افراد عادی رفتار کنید. ما هنوز هست"یکی از پاسخ دهندگان گفته است

 ."تر و برخی مواقع اندکی آشفتهآهستهکمی

 

جوامع جهان آگاهی ودرک درستی از دمانس ندارند . این شامل دوستان ، خانواده های افراد مبتال و 

 . همچنین متخصصین حرفه پزشکی نیز میشود

بین شان دوستان خود را افراد مبتال و مراق . دمانس و بیماری آلزایمر تاثیر بسیاری بر روابط انسان ها دارد

در این مسیر از دست میدهند و احساس تنهائی و دلتنگی مینمایند با این حال داستان های جالبی نیز نقل 

تعداد زیادی از شرکت کنندگان در نظر سنجی معتقد بودند که از حمایت خوبی برخوردار هستند .  . میشود

ر که توسط انجمن های آلزایمر ارائه میگردد فرصت ) پس امکانش هست.( گروه های حمایتی و خدمات دیگ

  .                    خوبی برای آشنایی و دوستی های جدید فراهم میاورد

در گردهمائی ها فرصت صحبت به افراد مبتال را بدهید تا از تجربیات خود نقل نمایند . آنها نشان داده اند 

آلزایمرباشند. فکر نکنید که امکان این برنامه در کشور شما که میتوانند سخنرانان موثری برای انجمن های 

 . وجود ندارد

این افراد در  . نظریات و نیاز های افراد مبتال، در مراحل متوسط و پیشرفته نیز بسیار حائز اهمیت هستند

مکالمات خود از روش های مختلف استفاده میکنند که اغلب با سوء تفاهم و بی توجهی همراه است . 

 .نابراین نیاز به آموزش بیشتری برای مراقبین حرفه ای و غیر حرفه ای احساس میشودب
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 دنیا بدون انگ از بیماری دمانس و آلزایمر چگونه خواهد بود ؟

اگر شرم از بیماری احساس نشود، افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر را متفاوت خواهیم دید و با آنها مانند 

در این صورت پزشکان میتوانند برای آنها تشخیص طبی بدهند، درمان  . ه بر خورد می کنیمدیگر افراد جامع

مناسب را شرو ع کنند و خدمات مخصوص بیماران مبتال به دمانس و گروه های حمایتی را به آنان معرفی 

دید ومراحل متولیان بهداشت و سالمت در هر کشور برای هر مرحله از بیماری، خفیف، متوسط ، ش . نمایند

پایانی برنامه ریزی می کنند تا بدین وسیله هزینه دولت را کاهش داده و تعداد کمتری از افراد مبتال به 

 .بیمارستان یا خانه های سالمندی مراجعه و به جای آن وقت بیشتری را در بین افراد جامعه خود سپری نمایند

 

 خشم

اکـنش شـخص نـسبت بـه رفتارهای نامناسب دیگران بروز خشم نوعی از هیجان است که اغلب بـر اثـر و

میکند. خشم ممکن است از یـک رنجـش و نـاراحتی زودگذر تا یک عصبانیت تمامعیار گسترش یابد. اما در 

هر حال پدیدهای کـامالً طبیعـی است و مانند سایر احساسات و هیجانها نـشانة سـالمت، تندرسـتی و عواطـف 

م ممکن است ناشی از عوامل درونی مثل افکار و عقاید غیرمنطقی، توقعـات نابجا و احساس انـسانی است. خش

ناکامی و یا عوامل بیرونی مثل خیانت در امانت، مورد بی اعتنـایی قـرار  گرفتن، مالحظه نکردن دیگران، مورد 

المـی، خصومت، توهین و تجاوز واقع شدن باشد. خـشم بـهصـورت پرخاشـگری فیزیکـی، پرخاشـگری ک

مخالفت، انتقاد، احساس رنجش، بارها دربـارة چیـزی حـرف زدن، دوری و اجتناب از مسائل و افراد ابراز 

 میشود.

 احساس خشم و بیزاری در این شرایط، واکنش طبیعی به شمار می آید:

ته ر پی کمک شایسخشم از رویدادی چنین دشوار و سهمگین، و مخصوصا از اینکه سایر وابستگان و دوستان د

 و فراتر ازهمه، درگیر شدن نیستند. و بی زاری از اینکه آینده ای که در ذهن ساخته بودید از بین رفته است،

با فرایندهای فرساینده ی مراقبت از این گونه بیماران همه وهمه شما را محق می سازد که خشمگین و تلخ 

 که بردباری در برابر آنها برای مراقبان بسیار دشوار است. کام شوید. بیماران دچار دمانس رفتارهایی دارند 

بسیاری از مردم متوجه خشم و عصبانیت خود نمی شوند یا از بیان وابراز آن می هراسند. ممکن است خودشان 

را به ندانستن بزنند و وانمود کنند که هیچ خشم و عصبانیتی ندارند. یا احتمال دارد از خشمی که به خاطر 

شدن نزدیکان خود پیدا کرده است احساس شرمندگی داشته باشند. در هر حال انکار یا فرو خوردن بیمار 
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چنین خشمی نتایج مفیدی در بر ندارد: تا وقتی خشم را به رسمیت نشناسند و ابراز نکنند، موجب تلخ کامی 

 خت. و احساس انزجار می شود، که این خود حل و فصل مشکالت جاری را دشوارتر خواهد سا

 آموزش مدیریت و کنترل خشم در مقابل رفتارهای دیگران - 31

که چگونه و کجا خشم خود را بروز دهید به شرایط بستگی دارد. لذا افرادی که کنترل عصبانیت در آنها این 

ای برای کنترل عصبانیت دارند. با این حال راهکارهای زیر به شما کمک سخت و دشوار است نیاز به برنامه

 .خواهد کرد تا بر خشم خود مسلط شوید یا آن را به طرز صحیحی بروز دهید

 کنترل زبان: 

گین شدن نخستین مطلبی که باید به آن توجه کنید کنترل زبانتان است )یعنی هر سخنی را خشمهنگام 

 .دهدید(. باید بدانیم که بسیاری از گناهان و خطاها به دلیل کنترل نکردن زبان روی مینگویید و اول فکر کن

 

 تان موکول کنیدواکنش خود را به بعد از رفع شدن عصبانیت.  

رسد بهترین راه نیست، بنابراین با به تعویق ن می، همیشه اولین راهی که به ذهخشممطمئن باشید هنگام 

واکنش  16تا  1توانید بهترین راه را برگزینید. بنابراین اگر عصبانی هستید با شمردن از می خشمانداختن 

تان موکول کنید. بر خود مسلط شوید و با حفظ دن عصبانیتخود را در برابر شرایط موجود به پس از رفع ش

 .ای که برآشفته هستید، خودداری کنیدخونسردی، از گرفتن هرگونه تصمیم یا اقدامی در لحظه

 نفس عمیق بکشید.  

دن و های بها و بافترسانی بهتر به سلولدر لحظه عصبانیت چند نفس عمیق بکشید. این کار باعث خون

شود. در نتیجه قادر خواهید بود بهتر مشکل خود را بررسی کنید و چگونگی مقابله تر مغز میفعالیّت به

 .بینانه را با آن بیابیدواقع

 

 از مسائل و مشکالت جزیی عصبانی نشوید.  

ای با خود تأمل کنید که آیا ارزش دارد خود را شوید برای لحظهوقتی از دست فردی یا چیزی عصبانی می

 .پا افتاده عصبانی کنیدائل و مشکالت جزیی و پیشبه خاطر مس

 

 کمی قدم بزنید تا خشمتان فروکش کند. 

بهانه ای  .وقتی می بینید که در آستانه خشمگین شدن هستید، خود را از آن محل دور کنید

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ae%d8%b4%d9%85.html
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بیرون روید تا بتوانید عصبانیتتان را فروکش دهید. اگر برای فروکش کردن خشمتان به  بیاورید و 

 .فرصت دهید، می توانید کنترل احساساتتان را دوباره به دست آورید خود

 

 به سالمت خود بیندیشید. 

شود که این خود موجب افزایش فشار عصبانیت موجب افزایش هورمون استرس و عصبانیت در بدن شما می

د مدت و شدیهای طوالنی شود. پس بگذارید با آرامش مشکالت برطرف شود، چرا که عصبانیتخود شما می

 .اندازدسالمت قلب شما را هم به خطر می

 

 تصمیم نگیرید. 

توصیه میشود در هنگام خشم به هیچ وجه تصمیم نگیرید . زیرا هنگام عصبانیت با عقل و منطق تصمیم 

 .نمی گیرید

 

 گیآلزایمردر مراقبین خانوادآموزش تکنیک های برقراری ارتباط موثر با دیگران و ایفای نقش آموزشگری در رابطه با بیماری  -14

در میان مهارتهای زندگی مهارت برقراری ارتباط موثر یکی از ابتدایی ترین پایه های یک زندگی اجتماعی 

سالم ، کم تنش و موفق است. برای تسلط بر ارتباط موثر الزم است فرد درگیر تجاربی خاص شده و ضمن 

 عملکرد خود بگیرد.تغییر در دانش و نگرش، تصمیم به تغییراتی در 

یکی از ویژگیهای انسان سالم و موفق، مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران است در این 

 نوشتار ما به چند گام اساسی برای یادگیری این مهارت اشاره می کنیم.

وجه کته را مورد تضمن تماس با دیگران این ن  نظر متعادلی نسبت به دیگران و خودتان پیدا کنید 

قرار دهید که دیگران انسانهای مهمی هستند ولی به خاطر داشته باشید شما هم انسان با ارزش و مهمی 

 هستید.

 سعی کنید با دیدی عاقالنه به رفتار و کردار و نظریات  نگرش عاقالنه ای نسبت به دیگران اتخاذ کنید  

 ند و عده ای ممکن است به شما حسد بورزند.دیگران، نگاه کنید. عده ای خواهان رشد شما هست
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 :صریح وصادق بودن 

در گفته های خود صریح وصمیمی باشیم واز هر نوع ابهامی اجتناب کنیم ، چون اگر منظور خود را با 

صراحت بیان نکنیم طرف مقابل ما به اشتباه می افتد وبه حدس وگمان متوسل می شود واز واقعیت دور 

 می گردد. 

 

 ه خوبی بودن:شنوند 

شنونده خوبی باشیم وگوش کردن را یاد بگیریم .گوش کردن به سخن وکالم دیگری موجب می شود تا او 

در نهایت آرامش خیال ، به طور واقع ، منویات قلبی واحساسات خود را با ما در میان بگذارد وبرایمان احترام 

 .قائل شود وآماده شنیدن نظرات ما شود

 

 : تقویت نمودن عزت نفس 

برای تقویت عزت نفس خود باید با تعمق در ژرفای وجود از دنیای پیچیده درون خود آگاه شویم ، به کاستی 

هایمان پی ببریم ، جهت گیری هایمان را در قبال رویدادهای مردم وشرایط گوناگون بشناسیم وبه فکر 

حرمت نفس وارزشی که برای خودمان قائل هستیم حق انتخابمان اصالحشان باشیم وبا کمک 

  چندبرابرمیشود وارتباطمان با دیگران به نحو چشمگیری بهبود می یابد .

 

 : سکوت نمودن 

سکوت پیامی اعجاز گر در امر ارتباط است ویکی از جنبه های مهم ارتباط است ، مشروط بر اینکه حاوی 

مناسبات انسان عشق ورضایت وخشنودی وتفاهم دوگانه واحساسها را  پیامی باشد، سکوت می تواند در

 منتقل سازد.

 

  در نظر گرفتن:را شخصیت افراد 

اید بافراد باید ببینیم طرف مقابل ما چه شخصیتی دارد ، برون گراست یا درون گرا ، برای صمیمیت با 

 .ببینیم چه ایده ها وارزشهای برای آنها اهمیت دارد 

 احساس طرف مقابل : محترم شمردن 

http://www.zibaweb.com/
http://www.zibaweb.com/
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همواره رفتاری احترام آمیزداشته باشیم واحساس طرف مقابلمان رامحترم بشماریم،کوچک کردن همدیگر،به 

خصوص درحضور دیگران درمناسبات وروابط ،اثرتخریبی دارد،رفتار توام باظرافت ومالیمت نه فقط شامل رفتار 

 ل نیز در بردارد.مودبانه می شود،بلکه صفا وصداقت واقعی واعتمادکام

 : زمینه مشترک ونکات مشابه را یافتن 

درجست وجوی زمینه های مشترک باشیم، سعی کنیم در ارتباطمان بیشتر ا نکات مشترک ومشابه را بیابیم 

. اهداف ونیازها ونگرانیها را از نظر او نگاه کنیم وبرای اینکه شرایط طرف مقابل را درک کنیم باید اموراو را از 

ونظر او ببینیم وبا پرس وجو ، از اموری که نگرانی او باعث شده ، متوجه گردیم ،همین نکات مشترک دید 

زمینه های مساعدی هستند که شالوده همدلی ووحدت وتفاهم را برروی آن می توان بنا کرد ، عبارتی مثل : 

 ))من وتو هردو همین را می خواهیم ((را می توان بیان نمود.

 شیوه مناسب : نمودن به مخالف 

 بابلند "و بحثها غالباریاد بگیریم که چگونه بدون بحث وجدلهای مخرب ، مخالفت خود را نشان دهیم ، ج

کردن صدا ، دادوفریاد ، خشم وغضب ، همراه است . بحث وجدلها تا حدود زیادی تحت تاثیر گرایشات وخلق 

روحیه خود پسندانه افراطی هستند ، به این علت   فاقدوخوی افراد درگیر مباحثه قرار می گیرد .اکثریت مردم 

ا ر کسی که می خواهد شما با تسلطی که بر نفس خود دارند می توانند از درگیری واهانت خود داری کنند.

آن برگزیدن روشن سازنده به جای عکس العمل وروش  بهترین راه مقابله با کوره در بروید از تا خشمگین کند

 وبه آن توسل جسته است .مخرب ومنفی است که ا
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