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 پدر بزرگ و مادربزرگ ها



   
 مقدمه

 

با توجه  به افزایش  ری است و از سوی دیگر شاز بزرگترین معضالت جوامع ب یکی  های مزمن بیماری امروزه

فته یش یادر تمام جوامع افزا نیز میانگین عمر انسانها که در نتیجه  باشد میدر حال پیر شدن  جهان ،سن سالمندی

  .است

 که بیماری آلزایمر استمهمترین آنها  و ،دنبروز می نمای ی مزمن که با کهولت سنها بیماریالزم به ذکر است 

 ود،ش می سالمند . این بیماری نه تنها موجب اختالل عملکرد ذهنی و جسمی داردتحلیل برنده و  سیری پیشرونده 

 اکثر سالمندان خود.دهد قرار میفرد مبتال و جامعه  خانوادهاقتصادی و بهداشتی را بر  ،بار سنگین اجتماعیبلکه 

های آنها  آلزایمر به مجموعه بیماریهستند و اضافه شدن بیماری ی غیر واگیردارای انواع مختلفی از بیماری ها

و جامعه   و حتی قشر افراد متخصص خانواده آنها ،زد، از سویی دیگر اطالعات بیمارانمشکل را دو چندان می سا

  .ین بیماران کافی نیستهای مراقبت ازا نسبت به روش

زش به خانواده و استفاده برای توانبخشی ذهنی و جسمی برای آمو هاییارابز این مشکل در جهان موجب گردیده

 .هدددر دسترس قرار افراد مبتالبه دمانس برای خانواده ها و  سادهبه زبانی  را که بتواند مسایلبیمار تهیه شود 

 ریاست،ستاد علوم شناختی  مسئولین محترم داند که با همکاری آلزایمر ایران خود را موظف می دمانس و انجمن  

و  (شهریور 03 )سپتامبر12مصادف با  در ماه جهانی آلزایمرری منطقه پنج به عنوان پایلوت جمهوری و شهردا

و  هاجود آوردن ابزاروضرورت به ، در این ماه قرار دارد (کهمهر  9سپتامبر) 03مصادف با روز جهانی سالمند 

 مانزآموزشی، شناختی و توانبخشی ذهنی و جسمی را به طور مجازی با همکاری مسئولین محترم سا وسایل

 ،اصلی خود قرار دهدرا جزء یکی از برنامه های   29مان دوران سخت کوید در زبه خصوص های نام برده شده 

 مهم ماتالزا از مندی کشور نیز یکی، برای جامعه سال زیرا عالوه بر افراد مبتال به  انواع دمانس و خانواده آنان 

 شود. محسوب می



   
 بیان مسئله

 

افراد مبتال به دمانس چه  که براین باوراست ،دیگرجهان آلزایمر انجمن دمانس و آلزایمر ایران همگام با انجمن های

مراقب خود، تا آنجا که امکان دارد باید بتوانند استقالل خود را در زندگی حفظ نمایند  همراهتنها زندگی کنند و چه 

 دمانس یا بیماری آلزایمر زود هنگام مبتال شده باشند.انواع به ویژه اگر به 

به بیماری آلزایمر  مبتال بویژه فرد در افراد  و لزوم ماندن درخانه بی قراری 29با توجه به دوران سخت کوید 

های روزانه فرد مبتال و مراقب، نداشتن برنامه مشخص، ندیدن افراد خانواده، ابد، جابه جائی برنامهی افزایش می

داشتن لذا ضعف قوای جسمانی شود.  تواند باعث افسردگی، افت حافظه و احیاناًنداشتن تحرک جسمی، همه می

در این شرایط، بهترین رویکرد جهت است.  ز خانه بسیار الزم و ضروریبا بیرون ابه صورت مجازی ارتباط 

 .اشدب میژی وامکانات مجازی و تکنول ونوع آوری با بکارگیریوع مشکالت، استفاده از ابتکارات پیشگیری از وق

 خصوصیات نرم افزارها

 

 فعالیت های روزانه فرد مبتال را پشتیبانی کندمهارت  ساده ای که بتواند  برنامه های 

  ورزش مناسب را آموزش دهد  حرکات تمرینی که بتواند به افراد مبتالبرنامه های ساده 

  برنامه های تصویری مانند واتس آپ و ..... تا بتوانند با خانواده و آموزشی ساده جهت یاد دادن برنامه

 دوستان ارتباط برقرار کنند 

  افراد مبتال با موسیقی تا از افسردگی پیشگیری کند به چالش کشیدنبرنامه ساده جهت 

  جهت مبتال را  افراد در معرض خطر و فرد تادست یابی به بازی های ذهنی در سطح ساده و متوسط

  پیشگیری از افت حافظه کمک کند



   

  الین نآرا آموزش دهد تا فرد مبتال و یا مراقب بتوانند خرید  تلفن همراه ای که استفاده از برنامه هایبرنامه

خود را انجام دهند مانند موادغذائی ، پوشاک، دارو و یا وسایل مورد نیاز تا مجبور به مراجعه حضوری 

 نشوند

 برنامه ای که بتواند افراد مبتال را با فرزندان و نوه های خود پیوند دهد و با هم اوقات مفرحی را تجربه 

 کنند  

 ال به فرد مبت که بتواند درسطح ساده ومتوسط برنامه هایی در رابطه با توانبخشی ذهنی و جسمی بیماران

 کمک کند

  کارکرد روزانه بیمار در سطح ساده که بتواند نیازهای خود را در خانه و بیرون با برنامه هایی در رابطه

 نجام دهدخانه ا

 ضرورت و اهمیت طرح

 

و هیچ اشرافی به زمان و از زمانی که صبح بر می خیرند  :تصور کنیدجای افراد مبتال به  ایلحظه  خودتان را

آورند و برای انجام کارها  ، مهارت های مختلف را به یاد نمی و مقادیری از فعالیت های روزانه مکان و.. ندارند

  گیرد. باید تالش بسیار کنند، اضطراب، ترس و سردرگمی تمام وجودشان را در بر می

 

 ارزشمند است آنانبه رسانی  پس هر فکر نو درجهت یاری

 

 



   

  در نظر داشته باشید که مغز انسان در سنین باال نیزهر روز سلول های زیادی را تولید می کند که قابلیت

 آموزش دارند 

  ذهنی که مغز را فعال نگاه دارد مفید است توانبخشی موزش و تمرینآهر نوع 

  را تقویت کند سودمند  ی سالمندان و افراد مبتال به دمانس تمرین ورزشی که اندام هاهر نوع آموزش و

 است

 سالمندان در معرض خطر به مشکالت شناختی و  با نوآوری های خودتوانید  شما جوانان مبتکر و خالق می

استقالل  ا کرامت،افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر را توانمند سازید تا آن ها میان عزیزان خود ب

واحترام به زندگی ادامه دهند و فراموشی باعث کنار گذاشتن آن ها از اجتماع، جمع دوستان و خانواده 

 .نشود

 نقشه راه و همکاری

 

 مراکز اجتماعی شهرداری منطقه  پنج)سرای محله ها ،فرهنگسراها( در اطالع رسانی-2

 دمانس و آلزایمر ایران انجمنارسال مطالب آموزشی مرتبط جهت لینک با سایت -1

 پذیرد اطالع رسانی در اسرع وقت صورتکه ایجاب می نماید  کوتاه بودن زمان )ماه سپتامبر(-0

 بنرهای تبلیغاتی به صورت بصری و مجازی با همکاری شهرداری تهیه پوستر وبیلبورد و-4

 تهیه پروپوزال برای راهنمایی جوانان توسط انجمن و ستاد علوم شناختی -5

 ستاد علوم شناختی خواهد توسط انتخاب هیئت ژوری که  -6

 مهر ماه لغایت  25شهریورماه و زمان ارسال برنامه ها تا  13شهریور لغایت  23زمان اطالع رسانی از -7          

 می گرددمنظور  مهر ماه 03              



   
            

 

 مسئولیتهای هر بخش و سازمان:

 سازمان شرح ردیف

 ستاد علوم شناختی ی محترم هیئت ژوریاعضاریاست و  1

 شهرداری اطالع رسانی به صورت بیلبورد، بنر، پوستر و فضاهای مجازی و ... 2

 انجمن آلزایمر ایران نفر 3پرداخت جوایز به تعداد  3

 

 مهر ماه لغایت  25شهریورماه و زمان ارسال برنامه ها تا  13شهریور لغایت  23زمان اطالع رسانی از : 1تبصره

 بررسی آثار ارسال شده و انتخاب نفرات برتر میباشد. مهر ماه، 03              

 نفر به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:  3: الزم به ذکر است که جوایز 2تبصره

 ریال 000/000/30نفر اول 

 ریال 000/000/20نفر دوم

 ریال 000/000/10سومنفر 

 

 معصومه صالحی  

 مدیرعامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران 


