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4ـ احساسات خود را قبول داشته باشيد

راهكارهائي براي احساس بهبودي
فهرست زیر شامل پیشنهاداتي است كه ميتواند در مسیر بیماری آلزایمر از شدت فشارهای عصبی
بكاهد .از روشهاي مختلف استفاده كنید .ممكن است شما راهكارهاي دیگري پیدا كنید ،كه شما را
بهتر یاري دهد.
1

وبتي از یك فرد مبتل به آلزایمر مراببت ميكنید افتمال افساسات متفاوتي را تجربه وواهید نمود.
ممكن است در یك روز افسا رضایت ،وشم ،يناه ،ووشحالي ،افسرديي ،وجالت ،تر و یا
ناامیدي به سراغ شما آید .با ورود اینكه این افساسات ميتواند يیج كننده و غیر بابل كنتر باشد ،این
فالت بیعي است .نكته مهم آ است كه بدانید معني افساسات منفي این نیست كه شما مراببت كننده
ووبي نیستید ،بلكه معني این افساسات این است كه شما انسا هستید با توانایی محدود.

لعات

را دراختيار ديگر افراد خانواده نيز قرار دهيد:

آشنایی هر هه بیشتر با بیماري و روشهاي ححی مراببت ،باع ميشود كه آماديي لزم را براي تحمل
مسیر این بیماري پیدا كنید .درك از هگونگي اثرات این بیماري بر روي فرد ،شما را كمك مينماید
تا تما وود را با او فف نمایید و وود را با تیییرات او وف دهید .انتاا این ا لعات به اعضاي
وانواده و دوستا باع وواهد شد كه آنها در رریا پیشرفت بیماري برار يرفته ،كمكهاي لزم را
در اوتیار شما برار دهند.
 -2واقع بينانه به بيماري بنگريد:

بسیار فایز اهمیت و همچنین بسیار مشكل است كه وابع بینانه به بیماري و اثرات آ بنگرید .بیماري
آلزایمر پیش رونده است و بتدریج وضعیت فردي كه از او مراببت مي نمایید ،بدتر مي شود .وبتي شما
وابعیت را ببو كنید برایتا آسانتر وواهد بود تا با وضعیت او وود را وف دهید.
3ـ نسبت به خود واقع بينانه عمل كنيد:

مراببت از یك فرد مبتل به آلزایمر ،به زما و انرژي زیادی نیاز دارد و این در فالی است كه توا شما
محدود است .باید تصمیم بگیرید كه كدام كار اررحیت دارد؟ بیشتر به هه هیز بها میدهید؟ بدم زد
با فردي كه از او مراببت ميكنید ،زماني مختص به وودتا و یا یك وانه مرتب؟؟  .فاط شما مي دانید
كه در هه زماني براي شما هه هیز مهم تر است .به غیر از انتخاب این موارد ،شما باید فد و مرزی براي
انجام كارها در یك روز براي وود بگذارید.
شاید مشكل باشد كه اعتراف كنید كه همه كارها را نميتوا انجام داد ” .نه ” يفتن سخت است  .ولي
باید دانست كه بیش از یك فد معین نميتوا كار انجام داد .درباره توا وود كمي فكر كنید و هر
را لزم دانستید ،كمك بگیرید.

5ـ احساسات خود را با ديگران در ميان بگذاريد

بسیار فایز اهمیت است كه درباره افساسات وود و یا مواردي كه شما را نارافت ميكند با یك نفر
كه با او رافت هستید ،ححبت نمایید .این فرد مي تواند یك دوست نزدیك یا یكي از اعضاء وانواده
و یا یكی از اعضاء يروه فمایت كننده در انجمن آلزایمر ایرا باشد.
6ـ نكات مثبت را جستجو كنيد

نگرش شما ميتواند بر افساسات شما اثر بسزایي داشته باشد .سعي كنید كه نكات مثبت مسایل را
ببینید .توره كنید كه فرد مبتل هنوز هه كارهایي را ميتواند انجام دهد .هنوز میتوانید اوبات ووب و
با ارزشی را برای او و وودتا به ورود آورید.
7ـ از خود مراقبت كنيد

سلمتي شما بسیار اهمیت دارد .هريز آنرا نادیده نگیرید .ووب غذا بخورید و سعي كنید بطور منظم
ورزش كنید .راه هایي پیدا كنید كه وود را آرام نمایید و فتماً به اندازه كافي استرافت نمایید .به
ور منظم به پزشك وود مرارعه كنید تا وضع شما را زیر نظر بگیرد و بررسي نماید .این روش باع
وواهد شد كه شما فشارهاي عصبي را كنتر كنید و بتوانید مراببت كننده ووبي براي بیمار وود باشید.
همچنین شما برای رسیديی به سایركارهاي وود ،به تعطیلت منظم افتیاج دارید .حبرنكنید تا زیادي
فرسوده شوید و بعد برنامه ریزي كنید .براي علی وود وبت بگذارید .این فعالیتها باع مي شوند كه
شما نیروی كافی پیدا نموده ،از تنها ماند و منزوي شد شما رلويیري شود.

