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با سالم و عرض احترام
ضم��ن گراميداش��ت ماه جهانی اطالع رس��انی 
بيم��اری آلزايمر )س��پتامبر( و روز جهانی آلزايمر 
30 ش��هريور )21 س��پتامبر( از تمامی بزرگواران 
حمايتگ��ر و نيك انديش��ان گرام��ی، داوطلب��ان 
ارجمن��د، نهاده��ای دولتی و خصوصی، مراقبين 
عزي��ز افراد مبتال ب��ه دمانس و بيماری آلزايمر و 

همكاران صديق كمال سپاس و تشكر را دارد.
ه��دف انجم��ن آگاهی بخش��ی و كاهش ابتال، 
ش��رم زدائی از ابراز ابتال به بيماری با تش��خيص 
زودهنگام و داشتن زندگی با كيفيت برای فرد مبتال 
و مراقبين اين عزيزان می باشد.صدای ما برگرفته 
از صدای سالمندان گرانقدر جامعه ايران است كه 
بايد زندگی س��المی را تجربه نمايند "بويژه ولی 
نعمت هايی كه با دمانس و بيماری آلزايمر زندگی 
می كنند." اميد كه اين صدا در جهت رس��يدن به 

اهداف انجمن در سراس��ر كش��ور ايران و جهان 
ش��نيده ش��ود. هريك از ما كه در سرزمين پهناور 
اي��ران زندگی می كني��م، بزرگ ترين آرزويمان 
س��الم زيس��تن و برخورداری از يك زندگی توام با 
س��المتی و بدون دغدغه می باشد. اين امر ميسر 
نمی گردد مگر با تالش مسئولين در جهت نيل به 
رفاه نسبی جامعه و آموزش سبك زندگی سالم از 
بدو تولد تا سالمندی با هدف پيشگيری از عوامل 
خط��ر درمورد بيماری ه��ای غيرواگيردار و بويژه 
بيم��اری آلزايم��ر، از طريق رس��انه های جمعی و 
صدا و س��يما. ماه جهانی بيماری آلزايمر فرصتی 
است كه با آگاهی بخشی نسبت به عوامل خطر 
و راه های پيش��گيری از ابتال به آن می بايس��تی با 
همكاری بخش دولتی و خصوصی و مس��ئوليت 
اجتماعی هريك از آحاد جامعه بتوان كاهش ابتال 

را در جامعه شاهد باشيم.

شعار جهانی عبارتست از:

"بیايید بدون شرم در مورد بیماری 
آلزايمر صحبت كنیم"

انجمن دمانس و آلزايمر ايران در راس��تای ش��عار 
جهانی امسال با انجام فعاليت های گسترده شامل 
آم��وزش در بيمارس��تان ها، مراكز دانش��گاهی، 
سراهای محله، مراكز فرهنگی و اجتماعی ارسال 
پوستر و بروشور به سراسر كشور اميدوار است اين 
برنامه ها منجر به افزايش دانش جامعه و محقق 

شدن شعار فوق گردد.
در پايان از يكايك افراد جامعه درخواس��ت دارد 
تا با پيوس��تن به جمع " دوس��تداران افراد مبتال به 
دمان��س و بيم��اری آلزايمر" ما را در ارائه خدمات 

به اين ولی نعمتان ياری فرمايند.

سرمـقاله

معصومه صالحی
 مديرعامل

جلسه مجمع عمومی ساليانه هيئت امنای انجمن 
در روز پنجش��نبه 98/3/30 در س��اعت 10 الی 
12 با حضور اكثريت اعضاء با دس��تور جلس��ه زير 

تشكيل گرديد.
1- گزارش هيئت مديره

2- گ��زارش بازرس��ين در مورد عملكرد س��ال 
1397

3- تصويب ترازنامه س��ود و زيان عملكرد س��ال 
1397

4- انتخاب بازرسين

5- ساير پيشنهادات
ابتدا پس از تالوت آياتی از قرآن كريم و انتخاب 
اعضای هيئت رئيسه مجمع، دستور جلسه توسط 

منشی جلسه قرائت گرديد.
• پس از خيرمقدم توسط مديرعامل انجمن برنامه 

عملياتی شروع گرديد.
• گزارش هيئت مديره توسط رئيس هيئت مديره 

به سمع و نظر اعضاء رسيد.
• گزارش مالی و تراز س��ال 97 توس��ط بازرسين 
انجم��ن و مس��ئول مالی ني��ز قرائت گرديده و به 

تصويب كليه اعضای حاضر در جلسه رسيد.
• س��رانجام داوطلبان س��مت بازرسی به تشريح 
برنامه ه��ای خ��ود پرداختن��د ك��ه پ��س از آن با 
رأی گيری بازرس��ان اصلی و علی البدل انتخاب 

گرديدند.
• گزارش جلس��ه برای تائيد نهايی به ناجا مركز 

صدور مجوز ارسال گرديد.

 معصومه صالحی
 مدير عامل انجمن

 گزارش برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن دمانس و آلزایمر ایران
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21 خرداد ماه سال جاری، 84 عضو دائم انجمن 
 جهانی آلزايمر در نشس��ت س��االنه ش��ورا كه
 به صورت مجازی برگزار گرديد شركت كردند. 
خانم فرانه فرين مسئول روابط بين الملل و آقای 
مهرداد خوانساری مدير اجرائی انجمن دمانس و 

آلزايمر ايران نيز در اين جلسه حضور داشتند.
معمواًل ش��ورا قبل از كنفرانس س��االنه تشكيل 
می ش��ود ولی امسال به داليل مالی برای اولين 
بار در 34 سال گذشته، كنفرانس برگزار نشد ولی 
طبق روال هميشگی، درنشست شورا بخش های 
مختلف انجمن جهانی گزارش های خود را ارائه 
كردند. بايد گفت كه اين اجالس با مديريت عالی 
و استفاده از تكنولوژی روز با سبك نوينی برگزار 
گردي��د. در ابت��دا رئيس هيئت مديره، آقای گلن 
ريس به اعضا خوش آمد گفت و مدير عامل خانم 
پاوال بربرينو گزارش ساليانه عملكرد را به سمع 
همگان رسانده و اولويت های كار انجمن جهانی 
را برشمرد و برای بار آخر از اعضا تقاضا نمود كه 

در كشورهای خود نظر سنجی انجمن جهانی را 
در مورد ش��رم از ابراز بيماری پی گيری نمايند. 
س��پس، خزانه دار آقای اندرو كترينگ، گزارش 
مالی را ارائه كرد و ازافزايش نقدينگی خبر داد و 
گفت كه اين نتيجه، حاصل سياست های صحيح 
مالی است. در ادامه، رئيس كميته انتخابات خانم 
م��اری مك كابی، از حضار خواس��ت تا انتخاب 

كرسی های جديد را آنالين انجام دهند.
پروفسور سرج گوتير رئيس كميته علمی انجمن 
جهان��ی نيز فعاليت های اي��ن كميته را گزارش 
داد و در م��ورد ي��ك تحقيق ب��ه نام ادوكنوماب 
))Aducanumab گفت كه متاسفانه نتايج آن 
ناموفق بوده است. او اضافه كرد كه پژوهش های 
درمانی غير داروئی در جهت توانبخشی ذهنی، 
ورزش و ي��ا ه��ردو پيش می رود و پژوهش های 
داروئی بيشتر بر از بين بردن آميلويد و تغييرات تاو 
در نرون ها متمركز است. او در پايان نتيجه گيری 
كرد كه در حال حاضر بنظر می رس��د تش��خيص 

بيماری آلزايمر بيش��تر به س��مت بيولوژيك و 
احتمااًل مختص هر فرد داده می شود؟ او اضافه 
كرد بزودی امكان تشخيص زود هنگام از طريق 
اندازه گيری خلق و خو ميس��ر خواهد گش��ت. 
همچني��ن ممك��ن اس��ت در روش های درمان 
نوي��ن ني��از به تركيبی ازمداخالت باش��د. او در 
پايان برلزوم برنامه ريزی برای مراقبت در تمام 
مراح��ل بيم��اری و توجه به مس��ائل مراقبين به 
هم��ان ان��دازه كه برای افراد مبتال در نظر گرفته 

می شود، تاكيد كرد.
در ادامه نشس��ت، آقای جری سمس��ون رنيس 
كميت��ه عضويت، متقاضي��ان عضويت دائم در 
انجمن جهانی را ؟؟؟؟؟؟ و آن ها نيز انجمن های 

خود را معرفی كردئد.
آقای كريس لينچ آخرين سخنران بود كه در مورد 
روش ه��ا و ارتباط��ات گزارش داد ودر ؟؟؟ آقای 
گلن ريس از ش��ركت كنندگان دراين نشس��ت 

كارامد تشكر كرد.

خشونت علیه مراقبین حرفه ای در خانه های سالمندان گزارش نشست ساالنه شورای انجمن جهانی آلزایمر
گروهی از سالمندان به داليل مختلف، از جمله 
عدم توانايی فرزندان در نگهداری از سالمند در 
من��زل، ابتال به بيماری های مزمن، مش��كالت 
مالی، تنهايی، عدم دسترسی به امكانات درمانی، 
تمايل خود سالمند؛ در مراكز مراقبتی بلندمدت 
مانند س��رای سالمندان زندگی می كنند. از يك 
منظ��ر ه��دف نهايی در اين مراكز دس��تيابی به 
بهترين كيفيت زندگی و فراهم نمودن محيطی 
ام��ن ب��رای س��المندان می باش��د و از منظری 
ديگر بق�اي هر س���ازمان و پيش��رفت مس��تمر 
آن مش��روط ب��ه تأكي��د آن س��ازمان بر امني�ت 
كاركنانش می باش��د و مراكز مراقبتي نيز از اين 

امر مستثنا نمی باشند.
ب��ا توج��ه به اينكه س��المندان دريافت كننده ی 
خدم��ات و مراقبي��ن حرف��ه ای ارائ��ه دهنده ی 
خدمات می باشند، ممكن است طی تعامالتشان 
با يكديگر دش��واری ها و مشكالتی برای هر دو 
گروه ايجاد گردد. خش��ونت عليه س��المندان در 
چند س��ال اخير، موضوع اصلی مطالعات داخلی 
و خارج��ی بوده اس��ت، به گون��ه ای كه موضوع 
به صورت همه جانبه مورد بررس��ی قرار گرفته 
است؛ اما موضوع خشونت عليه مراقبين حرفه ای 
در مت��ون داخل��ی و خارج��ی باالخص در متون 
داخلی به نحو چشمگيری مورد غفلت واقع شده 
اس��ت. در عرصه پرس��تاري معاصر، مراقبت به 
عنوان ق�راردادي اجتم�اعي بين مددجو و پرستار 
می باش��د كه در محيط های بهداش�تي ت�وأم ب�ا 
احت��رام متقاب��ل ارائه می گردد. از اي�ن دي�دگاه، 
رفت�ار خش���ونت آمي�ز می تواند به عنوان يك 
مان��ع در ارائ��ه مراقبت پرس���تاري ب�ا كيفي�ت 
ب���ه مددجو، تلقي ش��ود. مورد خش��ونت بودن 
مراقبين حرفه ای و كاركنان س��رای س��المندان 
توس��ط س��المندان يك جنبه ی مبهم و پوشيده 
از مسائل اين مراكز می باشد. درحوزه بهداشت، 
موارد خش��ونت در محيط كار ممكن اس��ت به 
علت نبود خط مشی های گزارش سازماني، درك 
خش���ونت ب�ه عن�وان قس���متي از كار، عقايد 
كاركنان مبني بر سودمند نبودن گزارش كردن 
ب��راي آنه��ا و نگراني كاركن��ان از اينكه ممكن 

اس��ت خش��ونت و توهين ها به عن�وان مدركي 
از عملكرد ش��غلي ضعيف يا غفلت شمرده شود، 

كمتر گ�زارش گ��ردد.
پيشگيری و مديريت رفتار خشونت آميز ساكنين 
سرای سالمندان می تواند باعث كاهش صدمات، 
ارتق��اء كيفيت مراقبت و افزايش كيفيت زندگی 
كاركنان و سالمندان بشود. گزارش های ميدانی 
حاكی از آن است كه مراقب آزاری يك پديده ی در 
حال افزايش است كه می تواند منجر به مشكالت 
جس��می، فش��ار روحی، ترك شغل يا فرسودگی 
ش��غلی در مراقبين حرفه ای گردد. رفتارهای پر 
خطر كالمی، فيزيكی و حتی جنس��ی س��اكنين 
خانه س��المندان نس��بت ب��ه مراقبين حرفه ای، 
می تواند به طور بالقوه يك عامل اس��ترس زای 
حرفه ای برای مراقبين باش��د. متاسفانه مديران 
و كاركنان قربانی، اين رفتارهای پرخاشگرانه ی 
ساكنين را گزارش نمی كنند و حتی ممكن است 
اين موارد را ناديده گرفته و آن را به عنوان بخشی 

از كار تلقی بكنند.
بروز خش��ونت در محيط های مراقبتي می تواند 
بس��يار مخ��رب باش���د؛ ع�الوه ب���ر ا ي�نك�ه 
زن�دگ��ي ش��خص�ي و حرفه ای مراقب را تحت 
ت�أثي��ر ق���رار می ده��د، منج�ر ب���ه ك�اهش 
كيفي�ت مراقبت های ارائه ش��ده به افراد گردد. 
اين مؤلفه ها شامل كاهش بازده كاري، افزايش 
غيب��ت، فرس��ودگي، ترك خدم��ت، ضررهاي 
م�الي، كاهش روحيه و كيفيت زندگي كاركنان، 
واكنش های ع�اطفي مانن�د خش��م، غم، عجز، 
ترس، س���رزنش خويش�تن، ك�اهش رض�ايت 
ش���غلي، تغيير در ارتباط با همكاران و خانواده، 
احساس عدم صالحيت وگناه و بارمالي مستقيم 
و غيرمستقيم بر اقتصاد حوزه س�المت و در ك�ل، 

جامعه می شود.
اس��تفاده از كلمات و عبارت توهين آميز توس��ط 
س��المند يا خانواده ی ايش��ان، غرزدن و توقعات 
فراتر از ش��رح وظايف مراقب توس��ط س��المند 
ي��ا خان��واده ی ايش��ان، برخورده��ای فيزيكی 
با مراقب، رفتارها و نگرش جنس��ی نس��بت به 
مراقب غيرهمجنس، درخواست های مالی خارج 

از عرف از مراقب توسط سالمند، تهديدهای بی 
دليل يا حتی تهمت به دزدی و رفتارهايی ازين 
دس��ت، درخواس��ت انجام كارهايی فراتر از حد 
ت��وان يك مراقب مصداق بارز اين خش��ونت ها 
هس��تند. مطالعات حاكی از آن اس��ت كه وجود 
اختالالت رفتاری در سالمند، اختالالت عاطفی 
او، وابستگی ايشان به مراقبين حرفه ای در انجام 
فعاليت های روزمره موجب می گردد كه اين سوء 
رفتارها از سوی سالمند نسبت به مراقب صورت 

گيرد.
از آنجايی كه رسالت نظام سالمت ايران تأمين 
و ارتقاء س��المت آحاد جامعه می باش��د و رسيدن 
به اين هدف مهم نيازمند داشتن نيروی انسانی 
س��الم و كارآم��د می باش��د و همچنين موضوع 
خش��ونت می توان��د تاثيرات مخرب��ی از لحاظ 
جس��می، روان��ی و اجتماعی ب��ر روی كاركنان 
سراهای سالمندان داشته باشد لذا ضروری است 
كه مسئولين نظام سالمت به اين پديده ی مهم 
توجه الزم را داشته و با بررسی و شناخت بيشتر 
عواملی كه منجر به بروز خشونت عليه مراقبين 
حرفه ای و س��اير كاركنان س��راهای سالمندان 
می ش��ود س��عی در بسترس��ازی الزم در جهت 
كاه��ش اي��ن عوامل مرتبط با خش��ونت نمايد. 
همچنين با توانمند ساختن مراقبين حرفه ای با 
برگزاری كارگاه های آموزش��ی مهارت مديريت 
اس��ترس های ش��غلی و كاهش فرس��ودگی، از 
يكس��و و آموزش و اطالع رس��انی مناسب برای 
س��المندان و خانواده ه��ای ايش��ان در ارتباط با 
شرح وظايف مراقبين حرفه ای و تعامل صحيح 
و مؤثر با مراقب از س��وی ديگر گام های اصولی 
در جهت كاهش خشونت عليه مراقبين برداشته 
ش��ود. آموزش يا دستورالعمل هايی درباره نحوه 
برخورد با خش��ونت، اس��تفاده از اوراق مكتوب 
گزارش خشونت، بهب�ود ق�وانين و آيين نامه ها، 
توجه بيش��تر مس��ئولين به اين امر و اس��تفاده از 
رسانه های جمعي براي آموزش همگاني و ارتقاء 
فرهنگ ارتباط با كاركنان بيمارس���تان، گ�امي 
م�ؤثر در كاهش اين معضل مغفول نظام سالمت 

خواهد بود.

 دكتر الهه ظاهری
مسئول آموزش و پژوهش انجمن آلزايمر ايران

* Rafati-Rahimzadeh M, Zabihi A, Hosseini SJ. Nurses exposure with verbal and physical violence in hospitals. Hayat 2010;17(2):5-11.
* Jabbari-Bairami H, Heidari F, Ghorbani V, Bakhshian F. Workplace Violence: A Regional Survey in Iranian Hospitals’ Emergency Departments. Int 
J Hosp Res 2013;2(1):11-6.
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سمینارها:
• سمينارهای فصلی انجمن دمانس و آلزايمر ايران )تابستان 98(

• س��ومين س��مينار علمی با عنوان تشخيص دمانس و بيماری آلزايمر روز 
پنجشنبه، 17 مردادماه از ساعت 9 صبح تا 13 در سالن اجتماعات انجمن 
دمان��س و آلزايم��ر اي��ران برگزار گرديد. ضمنًا اين س��مينار دارای 3 امتياز 

بازآموزی بود.
دبی�ر علمی خانم دكتر خمس�ه عض�و هیئت مديره، دبیر اجرائی آقای 

مهرداد خوانساری و سخنرانان به ترتیب برنامه:
• خانم دكتر فاطمه خمس��ه، )تازه های دمانس و بيماری آلزايمر، ريس��ك 

فاكتورها(
• خانم دكتر زهرا وهابی، )بيسوادی، مشاركت اجتماعی و تغييرات آن به 

عنوان ريسك فاكتورهای دمانس(
• خانم دكتر فاطمه محمديان، )تروما به سر و بيماری آلزايمر(

• خان��م دكت��ر وجي��ه آقاماليی، )ريس��ك فاكتوره��ای عروقی و بيماری 
آلزايمر(

• آقای دكتر بهنام ش��ريعتی، )ريس��ك فاكتورهای سايكولوژيك بيماری 
آلزايمر(

• خانم دكتر هاشمی، )تغذيه و بيماری آلزايمر(

آموزش همگانی:
1- حض�ور انجم�ن در همايش بیمارس�تان نفت تهران به مناس�بت 

هفته سالمت
همه ساله به مناسبت هفته سالمت از تاريخ 31 فروردين لغايت 4 ارديبهشت، 
بيمارس��تان نفت تهران، همايش به همين مناس��بت با حضور انجمن های 

فعال حوزه سالمت برگزار می نمايد.
انجمن دمانس و آلزايمر ايران مطابق سال های گذشته به دعوت بيمارستان 
نفت تهران در اين همايش حضوری فعال داشته و با برپايی غرفه اطالع 
رس��انی در محل همايش مش��اركت نموده اس��ت. انجمن در مدت برپايی 

همايش خدمات زير را به بازديدكنندگان ارائه نمود:
• مشاوره فردی به بيش از 200 نفر از بازديدكنندگان

• توزيع نزديك به 1000 بروشور و نشريه به بازديدكنندگان
• انجام تست سريع حافظه برای بيش از 30 نفر از بازديدكنندگان

در حاش��يه همايش، آقای دكتر حبيب اهلل س��ميع مديرعامل، آقای دكتر 
بهزادی رئيس بهداش��ت و درمان و آقای دكتر قاس��می حس��ينی به همراه 
ديگر مديران ستادی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از غرفه انجمن 
دمان��س و آلزايم��ر اي��ران بازديد به عمل آوردند و آقای دكتر علی بهزادی 

ضمن تقدير و ابراز خرسندی از حضور انجمن در نمايشگاه، اظهار اميدواری 
نمودند در آينده با همكاری دو جانبه در زمينه برگزاری كارگاه های آموزشی 

و انجام تست های تشخيصی و مشاوره فردی اقداماتی صورت پذيرد.

2- حض��ور انجم��ن در شش��مين همايش پي��اده روی خانوادگی در پارك 
چيتگر منطقه 22 تهران

جمعه 13 ارديبهشت ششمين همايش پياده روی بازنشستگان شهرداری 
تهران، در ضلع غربی درياچه خليج فارس برگزار گرديد. بنا به دعوت معاونت 
امور بازنشس��تگان و موظفين ش��هرداری تهران، انجمن ضمن شركت در 
اين همايش، مبادرت به برپايی غرفه اطالع رسانی با نام »خاطرات جاری 

سالمندان« با همكاری شهرداری و صندوق بازنشستگی كشور نمود.
خان��م مرضيه صبحانی مس��ئول روابط عموم��ی انجمن، ضمن حضور در 
غرفه، اقدام به اطالع رسانی در مورد دمانس و بيماری آلزايمر نمود و با در 
اختيار گذاشتن بروشورهای انجمن به پاسخگويی سؤاالت بازديدكنندگان 
پرداخت. الزم به ذكر اس��ت كه در اين همايش از 35 نفر تس��ت حافظه 

گرفته شد و نتايج به ايشان اعالم گرديد.

3-  حضور انجمن در ويژه برنامه تابس��تانه ش��هرداری تهران" دورهمی 
دوشنبه با سالمندان"، از 17 تيرماه تا پايان شهريور

ش��هرداری ته��ران وي��ژه برنامه ايی تح��ت عنوان دورهمی" دوش��نبه با 
سالمندان"، را در بوستان های مناطق مختلف شهرداری به اجرا گذاشت. 
در اين برنامه ها از انجمن های فعال در حيطه س��المت س��المندی جهت 

همكاری و آموزش دعوت به عمل آمد.
 انجمن نيز از اين دعوت استقبال نمود و با برپايی غرفه   های اطالع رسانی 

و اعزام كارشناسان آموزش و روانشناسان به مناطق موردنظر شهرداری، 
در امر اطالع رسانی و آشنايی افراد با دمانس و بيماری آلزايمر، انجام تست 

حافظه و مشاوره-های فردی با شهرداری همكاری نمود.
مناطقی كه كارشناس��ان انجمن به عنوان س��خنران و روانش��ناس حضور 

داشتند به شرح ذيل می باشد:
• 17 تيرماه، بوستان فدك منطقه 7 تهران

• 24 تيرماه، بوستان نخجيری منطقه 8 تهران
• 7 مردادماه، پارك شهر منطقه 12 تهران

• 7 مردادماه، بوستان واليت منطقه 19 تهران
• 14 مردادماه، بوستان شمشيری منطقه 9 تهران

•  14 مرداد ماه باغ موزه قصر منطقه 7 تهران
• 28 مرداد ماه بوستان جانبازان و معلوالن منطقه 5 تهران

در اي��ن برنامه ها كارشناس��ان انجمن، خانم ه��ا: مرضيه صبحانی و منيژه 
احم��دی ب��ه  معرفی انجمن و س��خنرانی با موضوع "آش��نايی با دمانس و 
بيم��اری آلزايمر و ش��يوه های پيش��گيری از ابتال به بيم��اری" پرداختند و 
طی اين مدت در مجموع به 300 نفر از شهروندان شركت كننده، خدمات 

مشاوره فردی و انجام تست حافظه را ارائه نمودند.
ضمن��ًا در تمام��ی اين مراكز، ش��هرداران مناطق مربوطه به اتفاق مديران 
و مس��ئولين س��المت در برنامه های موجود حضور داش��تند و ضمن بازديد 
ازغرفه ه��ای مختل��ف، از غرف��ه انجمن ني��ز بازديد به عمل آوردند و اظهار 

اميدواری كردند تا اين مشاركت و همكاری ها با انجمن تداوم يابد.

4- آموزش به بازنشستگان وزارت امورخارجه
جمع��ه 11 م��رداد ماه ب��ه دعوت كانون بازنشس��تگان وزارت امور خارجه 
جهت آموزش بازنشستگان آن مركز خانم مرضيه صبحانی مسئول روابط 
عمومی انجمن، ضمن معرفی انجمن به آموزش درخصوص انواع دمانس 
و بيماری آلزايمر، نش��انه ها و ش��يوه های پيش��گيری از ابتال به بيماری 
پرداختند. در اين جلس��ه كارش��ناس برنامه به س��ؤاالت عزيزان پاسخ داده 
و در پايان بروش��ورهايی در اختيار بازنشس��تگان قرار دادند. جناب آقای 

كشانی سرپرست اين گروه درخواست آموزش مستمر و انجام تست را در 
جلسات بعدی داشتند.

فعالیت داوطلبان انجمن در راستای عملی ساختن اهداف" 
دوستداران افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر"

1- ركابزنی در حاش�یه نیلگون خلیج همیش�ه فارس و مراس�م تقدير 
از ركابزنان

آقای دكتر مسعود اسالمی سفير انجمن در راستای عملی ساختن اهداف 
فوق، از 97/11/21 لغايت 98/1/15، به مدت 23 روز مسافتی حدود 1800 
كيلومتر از چابهار تا بوش��هر را ركاب زدند. همچنين ايش��ان با" تأكيد بر 
سالمت همگانی و پيشگيری از ابتال به دمانس و بيماری آلزايمر با ايجاد 
فعاليت های ورزش��ی" كارگاه های آموزش��ی در شهرهای زاهدان، چابهار 
و بوش��هر برگزار نمودند. 8 ارديبهش��ت انجمن برنامه ای به مناسبت تقدير 
از فعاليت داوطلبانه آقايان )دكتر اسالمی و روزبه مهرورز( با حضور خانم 
دكتر عظيمی رئيس اداره س��المت س��المندان، خانم دكتر غفاری نماينده 
اداره كل سازمان های مردم نهاد و سالمت وزارت بهداشت و درمان، آقای 
دكتر موس��وی معاون اجتماعی دانش��گاه علوم پزش��كی ايران، آقای دكتر 
علی زمانی شهردار ناحيه 6 منطقه 5 شهرداری به همراه معاونين و مسئول 
روابط عمومی، آقای خدائی دبير اجرائی شبكه ملی پيشگيری از بيماری های 
غيرواگيردار و خانم طايفه تبريزی دبير شوراياری شهرك اكباتان و اصحاب 
رسانه در سالن كنفرانس برگزار گرديد. در اين برنامه خانم صالحی ضمن 

تشكر و قدردانی از نامبردگان لوح تقدير اهدا نمودند.

2- صعود به قلل سبالن، شاه البرز
آقای دكتر مس��عود اس��المی س��فير انجمن، به فاصله ده روز، دو صعود 
موفقيت آميز در راس��تای اهداف فوق انجام دادند. اولين صعود ايش��ان به 
صورت انفرادی مورخ 27 لغايت 28 تيرماه به قله سبالن به ارتفاع 4811 
متر و دومين صعود تيمی ايش��ان به اتفاق 15 نفر از كوهنوردان" باش��گاه 
كانون كوه"مورخ 3 لغايت 4 مرداد به قله شاه البرز به ارتفاع 4170 متر با 
موفقيت انجام پذيرفت. تيم همراه: آقايان )دكتر اس��المی، دكتر حاجتی، 
س��يامك عينی، س��هراب اعظمی، مصطفی تخيری، حس��ين نيستانكی، 
س��پهر س��اغری، نويد اس��كندری، احمد ناقه، ابراهيم عبدی، صابر داللت، 
علی ميرزاده، يزدان نوربخش،( خانم ها )پريساحس��ن زاده، فاطمه ش��يری، 

ميناحسينی(

اخـبــار انـجمـن اخـبــار انـجمـن
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3- صعود بر بام ايران قله دماوند
آقای دكترحاجتی رئيس هسئت مديره انجمن به همراه همسر خود و تيم 
كوهنوردی در تاريخ 11 مرداد موفق به صعود بر قله دماوند به ارتفاع 5610 
متر گرديد و در همين راستا لوح يادبود انجمن بر بام ايران نصب كردند.

حضور در سمینارهای علمی و پژوهشی
1-  حضور انجمن در هفتمین س�مپوزيوم و چهارمین جش�نواره ملی 

خودمراقبتی
چهارش��نبه 2 مرداد ماه، خانم احمدی كارش��ناس آموزش انجمن، جهت 
اطالع رس��انی درخص��وص دمان��س و بيماری آلزايمر در بيمارس��تان امام 
خمين��ی حض��ور پي��دا كردند. در طی اين برنامه ايش��ان عالوه بر آموزش 
و اطالع رس��انی درخصوص بيماری، به ارائه مش��اوره فردی پرداخته و به 

سؤاالت بازديدكنندگان پاسخ دادند.
2- حض�ور انجم�ن در مراس�م اولین س�الگرد تش�كیل ش�بكه ملی 

)NCD( پیشگیری از بیماری های غیرواگیر
چهارش��نبه 26 تيرماه پيرو دعوت قبلی ش��بكه پيش��گيری از بيماری های 
غيرواگير، مدير اجرايی و كارشناسان انجمن، در جلسه ای به همين مناسبت 
با موضوع »بررس��ی عوامل مؤثر بر بهداش��ت قلب و عروق و پيش��گيری از 
فشارخون با تمركز بر افزايش فعاليت های فيزيكی« كه در سالن انديشگاه 

كتابخانه ملی برگزار گرديده بود شركت نمودند.
در اين نشس��ت آقايان دكتر مس��جدی مديرعامل ش��بكه و دكتر قاس��می 
متخصص قلب و عروق به اهميت موضوع بيماری-های قلبی– عروقی، 
فشارخون باال و نقش رژيم غذايی مناسب در كاهش ابتال به بيماری های 

قلبی– عروقی پرداختند.
آقای دكتر مسجدی با اعالم شماره تلفن 247 درخصوص مشاوره و امداد به 
بيماران قلبی– عروقی و 724 مشاوره درمورد سكته های مغزی، )كدهای 
24 ساعته آماده ارائه خدمات(، از كليه انجمن ها درخواست نمودند كه اين 

شماره تلفن ها را به نحو مقتضی در اختيار جامعه هدف خود قرار دهند.

بازدید مراکز مختلف از فعالیت های انجمن
1- بازديد دانشجويان كارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و روان 

پرستاری دانشگاه علوم پزشكی كاشان
دوش��نبه 9 ارديبهش��ت م��اه پيرو هماهنگی های به عم��ل آمده 13 نفر از 
دانش��جويان كارشناسی ارشد رش��ته پرستاری سالمندی و روان پرستاری 
دانشگاه علوم پزشكی كاشان، جهت آموزش و انجام كارآموزی كوتاه مدت 
به سرپرس��تی خانم دكتر خديجه ش��ريفی در انجمن حضور يافتند. مطابق 
برنامه ريزی بخش آموزش ابتدا در مورد دمانس و بيماری آلزايمر آموزش 
الزم را دريافت و س��پس برای آش��نايی بيش��تر با برنامه های توانبخش��ی 
جس��می و ذهنی بيماران در واحد توانبخش��ی و نگهداری روزانه قاصدك 

حضور يافتند.
2- بازديد رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

چهارش��نبه 5 تي��ر م��اه، به دعوت انجم��ن، جناب آقای دكتر علی بهزادی، 
رئيس س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت، به همراه تيمی از مديران 
و مس��ئولين س��المت بهداشت بيمارستان صنعت نفت به منظور بررسی و 
مذاك��ره درخص��وص عقد تفاهم نامه هم��كاری در انجمن حضور به عمل 
آوردند. در اين جلسه خانم معصومه صالحی مدير عامل انجمن ضمن خوش 
آمدگويی و معرفی فعاليت های انجمن اين جلسه را شروعی برای همكاری 

و تحقق اهداف انسان دوستانه با بيمارستان صنعت نفت دانست.
در ادام��ه آق��ای دكت��ر حاجت��ی رئي��س هيئت مديره انجم��ن همكاری با 
بيمارستان ها و مراكز درمانی را نقطه عطفی در جهت كاهش آسيب های 
ناشی از ابتال به دمانس و بيماری آلزايمر دانسته و مورد اهميت قرار دادند. 
سپس آقای دكتر علی بهزادی رئيس سازمان، درخصوص همكاری های 
مش��ترك با انجمن در زمينه های آموزش��ی، پيش��گيری و مراقبت از افراد 
مبتال به بيماری آلزايمر صحبت نموده و پس از آن به اتفاق تيم همراه از 

بخش های مختلف انجمن بازديد كردند.

3- بازدي�د رياس�ت و مدي�ران دانش�كده فنی وحرف�ه ای ش�ريعتی 
تهران

سه ش��نبه 25 تيرماه در راس��تای همكاری دو جانبه بين انجمن دمانس و 
آلزايمر ايران و دانش��كده فنی و حرفه ای ش��ريعتی تهران و بنا به دعوت 

مدير عامل انجمن، خانم مهندس 
گرد رياس��ت دانش��كده به اتفاق معاونين پژوهش��ی و دانشجويی و تعدادی 
از مديران گروه های آموزش��ی با حضور در انجمن و بازديد از قس��مت های 

مختلف پيرامون محورهای همكاری به تبادل نظر پرداختند.
در اين نشست خانم صالحی مدير عامل انجمن ضمن خوش آمدگويی به 
ميهمانان، اهداف راهبردی و برنامه های انجمن را برای حاضران توضيح 
داده و با توجه به نزديكی ماه جهانی آلزايمر )ماه سپتامبر( خواستار همكاری 

دانشكده درحوزه های فنی، تخصصی و هنری مرتبط با انجمن شدند.
خانم مهندس گرد رياس��ت دانش��كده نيز با ابراز خرس��ندی از حضور خود و 
همكارانشان در انجمن آمادگی خود را برای همكاری های ممكن بر اساس 

تفاهم نامه فی مابين اعالم نمودند.
در پاي��ان اين جلس��ه ميهمانان از قس��مت های مختل��ف انجمن و بخش 
توانبخشی قاصدك بازيد به عمل آورده و از نزديك با فعاليت ها و برنامه های 

آموزشی و درمانی انجمن آشنا گرديدند.

تفاهم نامه ها
1- امض��اء تفاهم نامه مش��ترك با دانش��گاه دخترانه فن��ی حرفه ای دكتر 

شريعتی
چه��ارم خردادم��اه بنا به دعوت قبلی دانش��گاه، خان��م صالحی مديرعامل 
انجمن و جمعی از مديران و مسئولين انجمن و خانم مهندس گرد رئيس 
دانشكده فنی حرفه ای شريعتی، معاونين و مديران گروه دانشكده در اتاق 

شورای دانشكده فنی شريعتی حضور بهم رساندند.
در ابت��دا خان��م مهندس گرد ضمن عرض خوش آمدگويی، امضای تفاهم 
نامه را نقطه ای عطف در همكاری و تحقق اهداف انسان دوستانه ی انجمن 

دمانس و آلزايمر ايران و دانشگاه دانستند.
در ادام��ه خان��م صالحی، ابراز اميدواری نمودند كه با توجه به ظرفيت های 
موج��ود در دانش��گاه می ت��وان گام ه��ای بزرگ��ی درجهت پيش��گيری، 
اطالع رس��انی و كاه��ش ب��ار مال��ی و معنوی ناش��ی از ابت��ال به دمانس و 

بيماری آلزايمر برداشت.
در پايان اين جلسه، تفاهم نامه ی همكاری  بين دانشكده و انجمن به امضای 
خانم مهندس گرد به نمايندگی از دانشكده فنی حرفه ای دكتر شريعتی و 

خانم صالحی به نمايندگی از انجمن دمانس و آلزايمر ايران، رسيد.

2- امضاء تفاهم نامه همكاری مشترک با كتابخانه موزه ملی ملك
شنبه 22 تيرماه بنا به دعوت قبلی مدير عامل محترم موزه، خانم معصومه 
صالحی مديرعامل انجمن، به اتفاق مدير اجرايی، مسئول آموزش و مسئول 
رواب��ط عموم��ی در دفتر مديرعامل موزه، آقای غالمرضا خواجه س��روی 

)مديرعامل( و مديران بخش های مختلف موزه حضور بهم رساندند.
 در اين جلسه ابتدا آقای خواجه سروی ضمن خوش آمدگويی، از همكاری 
با انجمن دمانس و آلزايمر ايران ابراز خرسندی نموده و جهت اجرايی شدن 

همكاری های مشترك اعالم اميدواری نمودند.
س��پس خانم صالحی به معرفی انجمن و فعاليت های آن پرداختند و آقای 
خوانس��اری نتايج  فعاليت های مش��ترك انجمن با موزه ملی ملك در سال 

گذشته را اعالم كردند.
در پايان امضاء تفاهم نامه همكاری مشترك بين انجمن دمانس و آلزايمر 
اي��ران و كتابخان��ه م��وزه ملی مل��ك به عمل آم��د و تفاهم نامه ها بين دو 

مجموعه تبادل گرديد.

حض�ور انجم�ن دمانس و آلزایمر ایران در نشس�ت ها و 
شبکه های خبری

1- گفتگوی اختصاصی شبكه بهداشت نيوز با مديرعامل انجمن
21 فروردين ماه، ش��بكه بهداش��ت نيوز به منظور اطالع رس��انی در سطح 
جامعه، گفتگوی اختصاصی با خانم معصومه صالحی، مؤسس و مديرعامل 
انجمن انجام داد. خانم صالحی ضمن بررسی علل ابتال به بيماری آلزايمر 
و راه های پيش��گيری، آماری از مبتاليان به اين بيماری در ايران و جهان 

را نيز ارائه نمودند.
در ادامه اين گفتگو مدير عامل انجمن در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار ش��بكه 
بهداش��ت نيوز درخصوص س��اخت واكس��نی برای درمان بيماری آلزايمر 
فرمودند: واكسنی برای درمان بيماری آلزايمر ساخته شد و آن را مدتی بر 
روی تعدادی از بيماران مبتال آزمايش كردند اما متأسفانه عوارضی داشت 
بنابراين درمان بيماری آلزايمر با واكس��ن فعلی منتفی ش��ده اس��ت. البته 

اخـبــار انـجمـن اخـبــار انـجمـن
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كاه��ش ش��نوايی از ش��ايع ترين مش��كالت 
س��المندان اس��ت كه 90 درصد افراد باالی 80 
سال از آن رنج می برند. عده كثيری از سالمندان 
دارای اختالالت ش��نوايی به علت بيماری های 
گوناگون، تصادف، قرار داشتن در معرض صدای 
مزاحم و روند افزايش سن، دچار كاهش شنوايی 
می ش��وند ولی بيشترين ميزان كاهش شنوايی 
در آنان ناش��ی از روند پير ش��دن اس��ت. كاهش 
شنوايی معمواًل باعث از دست دادن فعاليت های 
ارتباطی فرد می گردد، بنابراين بتدريج ش��ركت 
آن��ان در فعاليت ه��ای زندگ��ی كاهش می يابد. 
عوام��ل محيطی و عوامل ف��ردی در پيچيده تر 

شدن اين فرآيند دخيل هستند.
 همانند تمامی انواع بيماری ها، در كم ش��نوايی 
نيز تشخيص به موقع و مداخله مناسب از اهميت 
خاصی برخوردار است تا بتواند از بروز اختالالت 
روانی چون افس��ردگی و اختالالت تأييد ش��ده 
شناختی چون آلزايمر واختالالت توجه-حافظه 
و كاهش س��رعت پاس��خ دهی و ... پيش��گيری 

كند.

غربالگری شنوایی در افراد سالمند
غربالگری شنوايی راهی برای تشخيص به موقع 
و مداخله زودهنگام و تجويز س��معك اس��ت. اما 
متاس��فانه تنه��ا تع��داد اندكی از اف��رادی كه در 
غربالگری ش��نوايی رد می ش��وند و نياز حتمی به 
بررسی های دقيق تر دارند برای ارزيابی تكميلی 

شنوايی و يا دريافت سمعك مراجعه می كنند.
 از مهم ترين داليل اين امر، نبود اطالعات كافی 
در مورد ارزيابی شنوايی و يا سمعك، وجود عقايد 
قديمی درباره سمعك، عدم پذيرش كم شنوايی 
از جانب بيمار، عدم پذيرش اس��تفاده از س��معك 
در جامعه و همچنين وجود ساير شرايط از جمله 
هزينه سمعك و بيماری های حاد و مزمن در فرد 
است كه مهم تر از كم شنوايی می نمايد. با توجه 
به بهبود شرايط زندگی و افزايش اميد به زندگی 
و در نتيجه افزايش تعداد افراد سالمند و افزايش 
پيرگوشی، در كشور ما نيز همانند ساير كشورها 
بايد توجه بيش��تری ب��ه برنامه های مخصوص 
غربالگری شنوايی در افراد مسن گردد و به كمك 
اين آزمايشات ساده، سريع و كم هزينه، مشكل 

ش��نوايی سالمندان هر چه زودتر تشخيص داده 
شده و راهكارهای درمانی يا توانبخشی مناسب 
برای آنها اتخاذ گردد تا از بروز مشكالت ارتباطی 
و اجتماعی – روانی برای فرد كم شنوا و خانواده 

وی جلوگيری گردد.
 ورود ص��دا ب��ه گوش و انتقال آن به مغز توس��ط 
مسيرهای عصبی يك از مهم ترين مواردی است 
ك��ه مغ��ز را فعال نگه می دارد. و وقتی تحريكات 
صوت��ی در اثر كم ش��نوايی ضعيف تر می ش��ود 
قس��متی از مغز با محروميت رو به رو می گردد و 
سبب مشكالت ثانويه می گردد.  افراد كم شنوايی 
كه از سمعك استفاده نمی كنند به علت خروج از 
فعاليت های اجتماعی، خطر ابتال به آلزايمر را در 
خود افزايش می دهند. سمعك ها با راحت تر كردن 
ارتباط��ات كالمی ب��ه بهبود خلق و خو، افزايش 
تعامالت اجتماعی و مش��اركت بيشتر در اجتماع 
كم��ك می كنن��د و از اين طريق می توانند مانع از 

بين رفتن توانايی های شناختی مغز شوند.
ك��م ش��نوايی←←←← ان��زوای اجتماع��ی 

←←←← آلزايمر

پیرگوشی 
 )Presbycusis(
کم شنوایی ناشی از 
افزایش سن

بررسی ها دراين باره ادامه دارد تا بتوانند عوارض آن را برطرف كنند.
2-حضور مديرعامل انجمن در شبكه سالمت

7 خرداد ماه، خانم معصومه صالحی مدير عامل انجمن، به عنوان داوطلب 
خير در برنامه" همين امش��ب مهتاب" در ش��بكه س��المت حضور يافتند. 
ايشان در اين نشست تلويزيونی عالوه بر معرفی بيماری آلزايمر در مورد 

فعاليت های بخش های مختلف انجمن نيز صحبت كردند.
3-گفتگوی اختصاصی روزنامه اطالعات با مديرعامل انجمن

 شنبه 2 شهريور ماه، خبرگزاری روزنامه اطالعات به منظور اطالع رسانی 
در س��طح جامعه گفتگوی اختصاصی با خانم معصومه صالحی، مؤس��س و 
مديرعام��ل انجم��ن انجام دادند. در اين مصاحبه مدير عامل انجمن ضمن 
معرفی فعاليت های انجمن، به بررسی علل ابتال به بيماری آلزايمر و راه های 

پيشگيری، از آن نيز اشاره فرمودند.

افتخارات برون مرزی انجمن در سال 1398
آقای دكتر فرشاد شريفی عضو كميته علمی انجمن دمانس و آلزايمر ايران، 
به عنوان عضو كميته علمی و پژوهشی انجمن جهانی آلزايمر و آقای دكتر 
محمدارباب��ی عض��و محترم كميته علمی انجمن دمانس و آلزايمر ايران به 
عنوان عضوكميته علمی كنفرانس انجمن جهانی آلزايمر در س��ال 2020 
منتخب گرديدند. اميدواريم كه در س��ال های پيش رو همكاری، اس��اتيد 
برجس��ته كش��ور با انجمن دمانس و آلزايمر ايران در جهت اطالع رس��انی، 
پژوهش و پيش��گيری از ابتال به انواع دمانس و ارائه خدمات شايس��ته به 
س��المندان عزيز مبتال به بيماری آلزايمر و مراقبين آنان را هرچه بيش��تر 

شاهد باشيم.

همکاری انجمن، با بسیج ملی کنترل فشارخون باال
4-  فشارخون باال و خطر ابتال به دمانس

با توجه به اينكه تخمين زده می ش��ود 15 ميليون ايرانی مبتال به بيماری 
فشارخون هستند و حداقل 40 درصد از اين افراد، از بيماری خود خبر ندارند 
و ارتباط زيادی بين فشارخون باال و خطر ابتال به دمانس وجود دارد، انجمن 
دمانس و آلزايمر ايران در طرح بسيج ملی كنترل فشارخون باال در كشور 

از تاريخ 27 ارديبهشت لغايت 15 تير ماه سال 98 شركت نمود.
در اين طرح حدود 339 نفر ش��ركت كردند كه نتيجه تس��ت به ش��رح  ذيل 

می باشد:
5- ح��دود 11 نف��ر س��كته قلب��ی، 1 نف��ر اكو قلب، ا نفر پيون��د قلب، 1 نفر 

گرفتگی قلب
6- 14 نفر سكته مغزی

7- 89 نفر فشارخون باال
8- 50 نفر ديابت

9- 14 نفر نارسايی كليه و 3 نفر سنگ كليه
طبق بررس��ی های به عمل آمده از 339 نفر ش��ركت كننده، تعداد 99 نفر 
متولدي��ن )ده��ه ی 1310-1320(، 146  نفر متولدين )دهه های 30- 40 
(، 81  نف��ر متولدي��ن  )دهه ه��ای 50-60  ( و 13 نف��ر متولدي��ن )دهه های  

80-70( بودند.

فعالیت های انجمن های آلزایمر استانی
1- كرمانشاه

بنا به گزارش ارسالی مسئول روابط عمومی انجمن آلزايمر استان كرمانشاه 
3 ارديبهشت در خانه اميد بازنشستگان پارك الله فردوسی كارگاه آموزشی 
با موضوع" آش��نايی با دمانس و بيماری آلزايمر و ش��يوه های پيش��گيری از 
ابتال به بيماری " با هدف آش��نايی بيش��تر و آگاهی رس��انی به افراد جامعه 

صورت پذيرفت.
2- يزد

به نقل از س��ركار خانم پاريزی س��فير انجمن يزد، در روز يكم خرداد ماه، 
اولين نشس��ت س��من های سالمت اس��تان يزد با حضور آقای دكتر لطفی 
معاونت اجتماعی دانش��گاه علوم پزش��كی يزد و دكتر صادقيان معاونت 
پيشگيری از بيماری های غيرواگير و مديريت سمن های سالمت در محل 
كلينيك ديابت اس��تان تش��كيل و در خصوص همكاری س��من ها با طرح 
بس��يج ملی كنترل فش��ارخون بحث و تبادل نظر ش��د. همچنين نيازهای 
آموزش��ی س��من ها اعالم گرديد. در اين راس��تا قرار شد مؤسسه "سايه بان 
فراموش��ی" تمام بازنشس��تگان و همچنين كاركنان دانش��گاه يزد را تحت 

پوشش كنترل فشارخون قرار دهد.
3-كردستان

بر اس��اس گزارش ارس��الی انجمن آلزايمر استان كردستان روز چهارشنبه 
5 تي��ر م��اه انجمن آلزايمر كردس��تان به دعوت دانش��گاه علوم پزش��كی 
س��نندج در جلس��ه ای كه جمعی از بازنشس��تگان دانش��گاه علوم پزشكی 
شهرس��نندج حضور داش��تند ش��ركت نمود. در اين جلسه آقای صالحی به 
معرف��ی فعاليت ه��ای انجمن و نحوه تعامل با ديگر س��ازمان ها پرداختند. 
س��پس س��خنرانان ديگر راجع به تأثير فش��ار خون در ايجاد ابتال به دمانس 

و بيماری آلزايمر و نشانه های بيماری مطالبی ارائه نمودند.
4- خراسان جنوبی

طبق گزارش انجمن آلزايمر خراسان جنوبی، روز يكشنبه 9 تير ماه كارگاه 
آموزشی پيشگيری از دمانس و بيماری آلزايمر و همچنين جلسه هم انديشی 
فی مابين مديران كانون های بازنشس��تگی و نمايندگان س��من ها در محل 

خانه مهر بازنشستگان استان خراسان جنوبی شهر بيرجند برگزار شد.
در اين جلسه مدير كل محترم امور فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان 
جنوبی، آقای موسوی كيا به همراه معاونان خود حضور داشتند. ابتدا آقای 
وردی مدرس كارگاه مطالبی درخصوص آشنايی با دمانس و بيماری آلزايمر 
و راه های پيشگيری از ابتال به بيماری را بيان كردند و در ادامه آقای موسوی 

كيا ضمن اهميت موضوع مطالبی در همين خصوص ابراز فرمودند.

 يوسف شكارتبار فیروزجايی
كارشناس ارشد مشاوره توانبخشی
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 Mild Cognitive Impairment
)اختالل خفیف شناختی( چیست؟

 همه ما در طول زمان گاهی چيزهايی را فراموش 
می كنيم و اين مس��اله با باال رفتن س��ن می تواند 
بيش��تر ش��ود. با اين حال گاهی ممكن است فرد 
تغييرات ش��ناختی را تجربه كند كه در آن س��ن، 
انتظار نمی رود. اختالل شناختی خفيف وضعيتی 
بالينی است كه در حافظه، تفكر، زبان و يا قضاوت 
فرد اش��كال به وجود می آيد. هر س��اله 10 تا 15 
درصد افراد مبتال به اختالل-شناختی خفيف در 
معرض خطر پيشرفت بيماری و ابتال به دمانس 

)اختالل شناخت و حافظه( می باشند..
در اين مقاله در مورد اينكه آيا فرد مبتال به اختالل 
شناختی خفيف، می تواند خطر پيشرفت بيماری 
و ابتال به دمانس را كاهش دهد، اطالعات كسب 

می كنيد.

انواع اختالل شناختی خفیف
 amnestic( اختالل شناختی  خفيف آمنستيك
MCI( شايع ترين نوع آن است كه از دست دادن 

حافظه عالمت اصلی است.
در اخت��الل ش��ناختی خفيف غيرآمنس��تيك 
)nonamnestic MCI( مش��كل اصلی، حافظه 
نيس��ت بلكه ديگر توانايی ها مانند س��ازماندهی 
و برنامه ري��زی، اس��تدالل، يادگيری، قضاوت 

ممكن است تحت تأثير قرار گيرد.

عالئم اختالل شناختی خفیف 
چیست؟

فرد مبتال به اختالل شناختی خفيف ممكن است 
عالئم زير را تجربه كند:

• اشكال در حافظه: در اكثر افراد مبتال به اختالل 
شناختی خفيف حافظه می تواند بيشترين آسيب 
را ببين��د. اغلب اطالعات مهم مانند رويداد های 
اخي��ر، مكالم��ات و يا ق��رار مالقات ها فراموش 

می شود.
• اختالل در مهارت های فكری: اغلب از دست 
دادن رش��ته افكار، س��ازماندهی يا برنامه ريزی 

دشوار می شود.
• اش��كال در زبان: اش��كال در پيدا كردن كلمه 

مناسب.
• گ��م ك��ردن زمان و م��كان: گم كردن محيط 

آشنا
• ضعف در قضاوت: اشكال در تصميم گيری های 

ساده مانند پوشيدن لباس گرم در روز گرم
• ضع��ف در ادراك: مث��اًل در تاريك��ی فرش را 

حفره ای در زمين می بينند.
عالئم اختالل شناختی خفيف مانند عالئم افراد 
مبتال به دمانس شديد نيست و معمواًل در حدی 
ك��ه توانايی فرد در انجام فعاليت های روزمره را 

تحت تأثير قرار دهد نيز، جدی نيست.

چگونه اختالل شناختی خفیف 
تشخیص داده می شود؟

تش��خيص حرفه ای اختالل ش��ناختی خفيف با 
ارزيابی تغييرات ش��ناختی و رفتاری فرد حاصل 
می شود. با توجه به تمام علل احتمالی و مصاحبه 

بالينی با فرد، شدت عالئم بررسی می گردد.
ب��ا وجودی كه تعدادی از تس��ت ها برای كمك 
به ارزيابی عالئم انجام می ش��ود، اما هيچ گونه 
آزمايش خاصی كه بتواند اختالل شناختی خفيف 
را تشخيص دهد وجود ندارد. اگر نتيجه تست های 
اختالل ش��ناختی خفيف مشكوك باشد احتمااًل 
آزمايش��ات جسمی و ش��ناختی بيشتری انجام 
می ش��ود.  فرايند تش��خيص ممكن است شامل 

موارد زير باشد:
• بررسی كامل تاريخچه پزشكی فرد

• ارزياب��ی تواناي��ی فرد برای انجام فعاليت های 
روزمره

• نظر و مش��اهدات اعضای خانواده يا دوس��تان 
نزديك فرد

• آزمون های غربالگری شناختی
• معاينه نورولوژيكال

• ارزيابی روانی )حاالت و خلق و خو...(
• آزمايش��ات جهت بررس��ی فشار خون، سطح 
كلسترول، عملكرد تيروئيد و ميزان ويتامين ها

روانش��ناختی ك��ه می توان��د  تس��ت های   •
عملكرد های شناختی را اندازه گيری كند.

مزایای تشخیص
تشخيص اختالل ش��ناختی خفيف به شناسايی 
افرادی كه در معرض خطر ابتال به دمانس هستند 
كم��ك می كند. اگر اختالل ش��ناختی خفيف در 
حال پيش��رفت باش��د و فرد در معرض ابتال به 
دمانس باش��د تش��خيص زود هنگام، دسترسی 
س��ريع تر به درمان و حمايت بيش��تری را برای 
فرد به وجود می آورد. تش��خيص زود هنگام به 
ف��رد و خان��واده اين اجازه را می دهد تا اطالعات 
بيشتری درباره بيماری كسب كنند، از آموزش، 
حمايت و كمك مناس��بی بهره مند شوند و برای 

آينده برنامه ريزی داشته باشند.

ارتباط اختالل شناختی 
خفیف با دمانس

ابت��ال ب��ه اختالل ش��ناختی خفيف خطر ابتال به 
دمانس را افزايش می دهد، در هر سال به صورت 
تخمينی 10 تا 15 درصد افراد مبتال به اختالل 
ش��ناختی خفيف تشخيص دمانس می گيرند. با 
اين حال اختالل ش��ناختی خفيف هميشه منجر 
به دمانس نمی شود و بسياری از افراد در همان 
ش��رايط، ثاب��ت باقی می مانن��د يا در طول زمان 
بهب��ود پي��دا می كنند. به همي��ن دليل توجه به 
عالئم و مراقبت و مراجعه به پزش��ك هر 6 ماه 
يا يك سال پس از تشخيص برای ارزيابی دوباره 
اهميت بس��ياری دارد. اختالل ش��ناختی خفيف 
آمنس��تيك كه در آن مش��كل اصلی اختالل در 
حافظه اس��ت، ارتباط قويتری با بيماری آلزايمر 
نس��بت به اختالل شناختی خفيف غيرآمنستيك 
دارد. در برخی موارد تغييرات مغزی كه در افراد 
مبتال به اختالل ش��ناختی خفيف آمنستيك ديده 
می شود شبيه تغييراتی است كه در بيماری آلزايمر 
مش��اهده می ش��ود، هرچند شدت كمتری دارد. 
در برخی از افراد ابتال به اختالل شناختی خفيف 
غي��ر آمنس��تيك ممك��ن اس��ت به فراموش��ی 
فرونتوتمپورال يا دمانس لويی بادی منجرش��ود. 
ي��ا هر دو نوع از اختالل ش��ناختی خفيف ممكن 
است به دمانس عروقی منجر شود. از آنجايی كه 
تحقيقات در مورد اختالل ش��ناختی خفيف هنوز 
در مرحله اوليه اس��ت هنوز با اطمينان نمی توان 
پيش بين��ی ك��رد كه آيا فرد در آن ش��رايط باقی 
می-ماند يا بيماری او پيش��رفت می كند و يا در 

طول زمان بهبود می يابد.

چگونه اختالل شناختی خفیف 
بر فرد و اعضا خانواده تأثیر 

می گذارد؟
• اختالل شناختی خفيف توانايی فرد برای انجام 
فعاليت های روزمره را به شكل قابل توجه كاهش 
نمی ده��د ام��ا می تواند بر ميزان موفقيت فرد در 
انجام وظايِف جديِد كمتر شناخته شده يا پيچيده، 
نظير مديريت مالی يا مسئوليت های كاری تأثير 

گذارد.
• اختالل شناختی خفيف می تواند بر خلق و خوی 
فرد، تعامالت اجتماعی، اعتماد به نفس و توانايی 
س��ازمان دهی، برنامه ريزی و تصميم گيری نيز 

تأثير بگذارد.
• ب��ه دلي����ل  تغييرات�����ی ك��ه ناش��ی از 
اختالل شناختی خفيف اس��ت، اعضای خانواده 
ممكن است نياز به نقش و مسئوليت جديد داشته 
باش��ند. مثاًل ممكن اس��ت اعضاء خانواده نياز به 
مناب��ع مال��ی يا كمك به فرد برای جبران حافظه 
از دس��ت رفت��ه و يا كاه��ش ديگر عملكرد های 

شناختی داشته باشند.
• ب��ه دليل اينكه اعضاء خانواده ش��اهد كاهش 
عملكردهای شناختی عزيزشان هستند، ممكن 

است با تغييرات احساسی روبرو شوند.
چگون��ه اخت��الل ش��ناختی خفي��ف درم��ان 

می شود؟
در ح��ال حاضر هي��چ داروی مورد تاييدی برای 
درم��ان اختالالت ش��ناختی خفيف وجود ندارد. 
تحقيقات روی داروهايی كه از پيشرفت اختالل 
شناختی خفيف به دمانس پيشگيری می كند در 
حال انجام اس��ت. پيروی از ش��يوه زندگی سالم 
می تواند به بهبود سالمت مغز، عملكرد روزانه و 
كيفيت زندگی كمك كند. توصيه می شود افراد 
مبتال به اختالل شناختی خفيف در فعاليت های 
اجتماعی شركت نمايند، موادغذايی سالم انتخاب 
كنند، فعاليت جسمانی داشته باشند و مغز خود را 
به چالش بكشند. همچنين داشتن سبك زندگی 
س��الم می تواند عملكرد شناختی روزانه  را بهبود 
بخش��د و ممكن اس��ت خطر پيش��رفت اختالل 

شناختی خفيف به دمانس كاهش يابد.
مطالع��ات نش��ان می دهد كه عل��ت بالقوه قابل 
درم��ان اختالل ش��ناختی در 10 ت��ا 30 درصد از 
افراد مبتال يافت ش��ده اس��ت. علل قابل درمان 
ش��امل عوارض جانبی دارو، مشكالت تيروئيد، 

آپن��ه خواب، كمب��ود ويتامين B، افس��ردگی و 
اضطراب اس��ت. همچنين مشكالت ناشناخته 
يا درمان نش��ده ش��نوايی يا بيناي��ی نيز ممكن 
است در مشكالت شناختی دخالت داشته باشد. 
تش��خيص ودرمان مناسب شرايطی كه ممكن 
اس��ت به مشكالت ش��ناختی منجر شود، اغلب 

می تواند اين عالئم را كاهش دهد.
زندگی خوب با اختالل شناختی خفيف

تع��داد زي��ادی از افراد مبتال به mci می توانند به 
خوب��ی با وجود ابتال به اختالل ش��ناختی خفيف 
زندگی كنند و شانس پيشرفت بيماری به دمانس 
را كاهش دهند. رژيم س��الم و متعادل و فعاليت 
بدنی منظم می تواند به حفظ سالمت مغز كمك 
كن��د. همچنين فعاليت های اجتماعی گوناگون 
كيفيت زندگی و سالمت مغزی افراد را افزايش 
می دهد.فقدان خواب و اس��ترس باعث كاهش 
حافظه می ش��ود، عادات خواب خوب و اس��تفاده 
از تكنيك های آرام سازی برای كاهش استرس 
می توان��د توانايی ه��ای ش��ناختی را به حداكثر 
برساند.فرد مبتال به اختالل شناختی خفيف نيز 
ممكن اس��ت از استراتژی های حافظه عملياتی 
ك��ه می تواند در زندگی روزمره اس��تفاده ش��ود 

بهره مند شود:
• يادآوری ه��ای كاغ��ذی: مانن��د تقويم، دفتر 

خاطرات، ليست ها و يادداشت های جيبی
• پست صوتی برای يادآوری

• اس��تفاده از تصاوير برای يادآوری چيزی كه 
می خواهد به ياد داشته باشد، و يا ايجاد اطالعات 

معنی دار
منابع مفيد

اين كه آيا در معرض ابتال به اختالل ش��ناختی 
خفي��ف ي��ا ديگر انواع دمانس هس��تيد، انجمن 
آلزايمر برای ارائه اطالعات و حمايت، ش��ما را 
ياری می نمايد. برای كس��ب اطالعات بيش��تر 
از س��ايت انجمن دمانس و آلزايمر ايران ديدن 

نماييد و يا با انجمن تماس بگيريد.

اختالل خفیف 
)MCI(  شناختی

• Alzheimer’s Association (US): www.alz.org/de-
mentia/mild-cognitive-impairment-mci.asp
• Alzheimer’s Society (UK): www.alzheimers.
org.uk/about-dementia/types-dementia/mild-
cognitive-impairment-mci
• Anderson, Nicole, Murphy, Kelly, Troyer, Angela, 
Living with Mild Cognitive Impairment, Oxford 
University Press, 2012.
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12

13
98

ان
ست

 تاب
  5

ه2
ار

شم
 

ي
سان

ع ر
طال

و ا
ي 

زش
مو

ي،آ
هش

ژو
ي،پ

بر
ه خ

نام
صل

ف

13

13
98

ان
ست

 تاب
  5

ه2
ار

شم
 

ي
سان

ع ر
طال

و ا
ي 

زش
مو

ي،آ
هش

ژو
ي،پ

بر
ه خ

نام
صل

ف



پيرش��دن ام��ر ش��گفت آوري اس��ت. آن چنان 
ش��گفت آوركه اغل��ب نمي تواني��م باوركنيم كه 
روزي ب��ه س��راغ ما نيز خواه��د آمد، زيرا تحول 
دوران جواني به پيري، آن چنان تدريجي است كه 
هي��چ گاه تغييرات ناش��ي از آن قابل حس كردن 
نيست، همانطوركه تابستان جانشين بهار و پاييز 

جايگزين تابستان مي گردد.
جامعه شناس��ان،  توس��ط  بررس��ي هايي كه 
وديگ��ر  زيست شناس��ان  روانشناس��ان، 
محققان علوم رفتاري درمورد دوران ها و مراحل 
مختلف زندگي س��المندان به عمل آمده گوياي 
آن اس��ت كه پيري به عن��وان يكي از دوره هاي 
عمر انس��ان، نوعي بلوغ بيولوژيكي، جس��مي، 
رواني وكمال يافتگي اس��ت و به عبارتي ديگر، 
يك سرنوشت زيست شناختي است كه واقعيتي 
طوالني تر از تاريخ دارد. شرايط محيطی، اتفاقات 
خوب و بد زندگی، شرايط روانی و روحيه افراد، 
داشتن يا نداشتن افراد حمايتگر در اطراف فرد، 
در شروع شكل گيری و رضايتمندی يا نارضايتی 
دوران س��المندی افراد نقش دارد. افرادی كه در 
ط��ول زندگی ، ازازدواج خود، فرزندان، ش��رايط 
محيط��ی و دني��ا رضايت بيش��تری داش��ته اند، 
دوران سالمندی شادتر و رضايتمندتری را تجربه 

می كنند.
ام��ا گاه��ی افراد نارضايتی خود از گذش��ته  را به 
دوران س��المندی انتقال می دهند و با فكركردن 
و حس��رت خ��وردن از ناكامی هاي��ی كه تجربه 
كرده ان��د، دوران س��المندی خ��ود را ب��ا اندوه و 

مشكالت روحی بيشتری سپری می كنند.
ب��ا توج��ه به اين كه خيلی از بيماری ها در دوران 
 س��المندی جنبه اضطرابی داش��ته، چرا كه اين 
دوران مملو از انواع احساس كمبودها و ناتوانی ها 
می باشد لذا، تشخيص، توجه ودرمان استرس در 

اين دوران از اهميت بااليی برخوردار است.
كاه��ش اعتم��اد به نف��س، نقص��ان فعاليت و 
تح��رك، از دس��ت دادن دوس��تان و نزديكان، 

كاه��ش اس��تقالل مالی و جس��مانی و ابتال به 
بيماری ه��ای مزم��ن و غيره، همه و همه ميزان 
اس��ترس را در فردس��المند افزاي��ش می ده��د. 
بی ق��راری، غ��م و اندوه، بی اش��تهايی، افزايش 
فش��ار خون، بی نظمی، تپش قلب، اختالل در به 
ياد آوری مطالب از عاليم و نشانه های اضطراب 
و اس��ترس می باشند. بنابراين عدم مديريت آن 
می تواند تاثيرات منفی بر س��المت و بهداش��ت 

افراد سالمند بگذارد.
 روش های زيادی برای كاهش تنش و رس��يدن 
ب��ه آرام��ش وجود دارد كه در اين جا به چند مورد 

آن اشاره می نماييم:
1- تکنیک تنفسی 8-7-4:

از  وي��ل  دكت��ر  توس��ط  تكني��ك  اي��ن   
دانش آموختگان دانش��گاه  هاروارد ابداع شده؛ در 
واقع يك تكنيك تنفس��ی برايكاهش اضطراب 
اس��ت ب��ه اين معنی كه ش��ما ي��اد می گيريد، در 
مواقعی كه تنش نداريد با تمرين مكرر آن، خود 
را برای كاهش اضطراب و پرخاشگری در مواقعی 

كه تنش داريد آماده كنيد.
روش اجرا بسيارس��اده است؛ می بايست بر روی 
يك تخت و يا مبل راحتی دراز كش��يده و در ابتدا 
به مدت 4 ثانيه نفس را فرو دهيد و سپس بمدت 
7 ثانيه نگه داشته و در نهايت بمدت 8 ثانيه اجازه 
دهي��د ك��ه ه��وا از ريه هايتان خارج ش��ده و اين 
مراحل را برای كاهش اضطراب خود چندين بار 

تكرار نماييد.
اي��ن تمري��ن، ب��ه مرورتنش ه��ای عضالن��ی 
و اضط��راب ش��ما را برط��رف ك��رده و موجب 
می ش��ودكه  درتنش ه��ای بين ف��ردی، كنترل 
بيشتری بر رفتار خود داشته باشيد وكمتر عصبی 
شويد. همچنين سبب محافظت ازحمالت قلبی 

درشما می گردد.
2- خواب کافی و با کیفیت: 

از مهم ترين پديده هايی كه طی دوره س��المندی 
تغيي��ر می كن��د، خ��واب اس��ت و اي��ن تغيير در 

بسياری از موارد، مشكل ساز است. ساختارخواب 
درس��المندان دچار تغيير می ش��ود؛ به طوری كه 
معمواًل ش��روع خواب به تأخير می افتد و مراحل 

خواب عميق نيز كاهش می يابد.

توصیه هایی جهت خواب بهتر:
• از مصرف خودسرانه دارو پرهيز كنيد.

• پس از شام چای يا قهوه ننوشيد.
• در مصرف مايعات به خصوص  درعصر احتياط 
كنيد. )بخصوص در افرادی كه مشكالت ادراری 

دارند.(
• قب��ل از خ��واب غذاه��ای س��نگين مص��رف 

نكنيد.
• يك س��اعت قبل از خواب ازحمام پا اس��تفاده 
كني��د، پاه��ای خود را درآب گرم )41 يا 42 درجه 

سانتی-گراد( قرار دهيد.
• خواب نيمروزی را حذف كنيد و اگر می خواهيد 
درطول روزچرت بزنيد، حداكثر زمان چرت زدن 

بايد 30 دقيقه باشد.
• حضور در نور آفتاب به خصوص در بعد از ظهرها 

وصبح زود خواب شب را تنظيم می كند.
• ورزش منظ��م 3 ب��ار در هفته ضروری اس��ت؛ 

البته، بهتر است قبل از خواب نباشد.
• شب ها در يك ساعت معين به رختخواب برويد 

و صبح ها در يك ساعت معين بيدارشويد.
• اگ��ر پ��س از رفتن به بس��تر خوابت��ان نبرد از 
رختخ��واب خ��ارج ش��ويد و خ��ود را ب��ا كاری 
سرگرم كنيد تا وقتی كه احساس كنيد خوابتان 

می آيد.
• جای خواب خود را تغيير ندهيد، اتاق خواب بايد 
نور مناسب داشته باشد. نه سرد باشد و نه گرم و 

سر وصدای زياد نيز درآن شنيده نشود.
• از تماشای تلويزيون و يا مطالعه در رختخواب 

پرهيز كنيد.
• حتم��ًا اگ��ر دردی داريد يا ب��ه بيماری مزمنی 
مبتال هس��تيد، سعی كنيد تحت نظر پزشك آن 

مدیریت استرس در دوران سالمندی

را درمان كنيد تا از اين طريق مش��كالت خواب 
كمتر شود.

• از مصرف دخانيات اجتناب نماييد.
• از مص��رف قرص ه��ای خ��واب آور به صورت 
خودسرانه و طوالنی مدت خودداری كنيد، چون 
اين داروها باعث بی خوابی می ش��ود و مصرف 

طوالنی مدت آن عوارض دارد.
• در ش��روع خواب از تكنيك های آرام س��ازی 
اس��تفاده كني��د اي��ن روش بخص��وص ب��رای 
س��المندانی كه مبتال به اضطراب هستند بسيار 

مفيد است.

3- کسب مهارت های جدید:
كس��ب مهارت ه��ای خ��اص ني��ز می تواند به 
كاهش استرس كمك كند. مهارت حل مساله، 
اساس��ی ترين مه��ارت كاهش دهنده اس��ترس 
است. تعريف اين مهارت اين است كه به شيوه ای 
علمی برای هر مس��اله بش��ری راه حلی وجود 
دارد، حتی اگر آن راه حل منطقی به نظر نرسد. 
مه��ارت مديريت زمان نيز به كاهش اس��ترس 
كمك می كند. افرادی كه زمان خود را به شيوه 
موث��ری مديري��ت می كنند كمت��ر درگير عجله 

می شوند و آرامش بيشتری دارند.
4- افسردگی را درمان كنيد:

افسردگی احساس غم و اندوهی است كه برای 
م��دت طوالن��ی عملك��رد كلی ف��رد را محدود 
می كند. اگر احس��اس غم و اندوه سبب می شود 
كه ش��ما در موقعيت هايی كه قباًل برايتان لذت 
بخ��ش بود لذت نبريد، آنگاه احتمااًل س��طوحی 
از افس��ردگی را تجربه می كنيد. زندگی طوالنی 
مدت همراه با افس��ردگی می تواند يكی از علل 
ابتال به بيماری آلزايمر باشد. دور بودن از شادی 
و اميد و عش��ق كه از عوارض افس��ردگی است، 
ن��ه تنها ل��ذت بردن از زندگی را محدود می كند 
بلكه با تضعيف سيس��تم ايمنی احتمال ابتال به 

بيماری های گوناگون را افزايش می دهد.
اگر افس��ردگی شما بسيار شديد و محدود كننده 
اس��ت، حتمًا برای درمان آن به روانپزش��ك و 
روانش��ناس مراجعه كنيد. افس��ردگی هم مانند 
ساير بيماری ها عوارض متعددی دارد. با مصرف 
دارو اين عوارض محدودتر ش��ده و كم كم ش��ما 
توانايی خود را برای بهره بردن دوباره از زندگی به 
دست می آوريد. اگر دچار افسردگی خفيف تری 
هس��تيد، ب��ا پرداخت��ن ب��ه ورزش منظم و يا هر 

فعالي��ت منظم ديگر، مطالعه كتاب های مرتبط 
با درمان افسردگی و تغيير نگرش و نيز مشاهده 
فيلم های اميدبخش يا خوشايند، به درمان خود 
كم��ك كنيد. برای دريافت كمك ترديد نكنيد. 

شما حق داريد با شادی و اميد زندگی كنيد.

5- خود و دیگران را ببخشید:
گاه اتفاقی كه در زمان گذشته افتاده است، تمام 
زم��ان حال م��ا را می گيرد. رنجش عميق كه از 
عم��ل كس��ی در قب��ال ما برايمان ايجاد ش��ده، 
ي��ا واقع��ه ای كه  جداً ما را رنجانده اس��ت، مانند 
زخم��ی قس��متی از بدن م��ا را كه از نظر ژنتيك 
بيش��تر مستعد بيماری است با مشكالتی روبرو 
می كند. اتصال به گذشته و فردی كه در حق ما 
بدی ك��رده يا روي��دادی كه زخمی در وجودمان 
ايجاد نموده، مانند اين است كه ما عروسك خيمه 
ش��ب بازی ای باش��يم كه تمام زندگيمان صرف 
اين زخم می ش��ود. در حقيقت نبخشيدن، مانند 
گرفتن زغالی گداخته در كف دست است. ادامه 
دادن رنجش و خش��م نه تنها به عامل آس��يب و 
زخم ضرری نمی رس��اند، بلكه بيش��تر به وجود 
خودمان آسيب می زند. به بيان ديگر ادامه دادن 
رنجش و خش��م و نبخش��يدن كسانی كه تصور 
می كنيم به ما آس��يب زده اند مانند اين اس��ت كه 
خ��ود زه��ری را بخوريم و در انتظار صدمه ديدن 

و انتقام از فرد مقابل باشيم!
 • نخستين عامل كمك كننده به بخشايش اين 
است كه مانع از آسيب ديدن بيشتر خود شويم. 
گاه تحمل كردن فقط به آس��يب ديدگی بيش��تر 
می انجامد و اين به بخش��ايش كمكی نمی كند. 
برای بخشايش نخست بايد جلوی آسيب بيشتر 

را بگيريم.
•  گام دوم اين اس��ت كه باور كنيم"بخش��ايش 
آسان است." و ما"به سادگی می توانيم ببخشيم 
و ره��ا كني��م". باي��د با نيت بخش��ايش به همه 
هيجاناتی كه در روان خود جمع كرده ايم امكان 
بروز بدهيم و از احساسات متناقض خود احساس 

گناه نكنيم.
• بخشايش در فرهنگ های مختلف به شيوه های 
گوناگ��ون عملی می ش��ود. در برخی فرهنگ ها 
اف��راد غصه ها و زخم های خود را می نويس��ند و 
می سوزانند. در برخی از فرهنگ ها افراد ترغيب 
می شوند غصه های خود را به سنگ صبور بگويند 
تا تخليه ش��وند و در بعضی آيين ها با بروز دادن 

خشم و رنجش به صورت مشت كوبيدن و فرياد 
زدن به اين رهايی كمك می شود. از تمرين های 
ذهنی نيز می توان برای اين منظور استفاده كرد. 
ب��رای اجرايی كردن بخش��ايش ممكن اس��ت 

مشاوره يا يك روانشناس كمك كننده باشد.
• يادتان باش��د"آن ديگران" كه زمانی با ش��ما 
چني��ن كرده اند به زندگی خودش��ان مش��غول 
هستند و شما با نبخشيدن آنان در حقيقت امروز 

زندگيتان را هم به آن ها تقديم می كنيد.
  

6- از معنویت برای آرامش بیش�تر 
کمک بگیریم.

نهاي��ت س��المت روان در تجربه كردن ناب هر 
لحظ��ه از زندگی اس��ت. ب��رای تجربه"اينجا و 
اكنون"، بايد از هرچه در گذش��ته واقع ش��ده، هر 
چه در آينده ممكن است روی دهد و تمام چيزها و 
افرادی كه ما را از خويشتن واقعيمان دور می كنند 
رها شويم. ببخشيم، سهل بگيريم، ايمان داشته 
باش��يم و اعتم��اد كنيم. ره��ا و در آغوش امنيت 
واقعی. هر روز به طور منظم وقت مش��خصی را 
در آرامش به عبادت و مراقبت از خويشتن خود 
بپردازي��م. در زم��ان عبادت جريان تفكر خود را 
مش��اهده كنيم تا كم كم خاموش ش��ود. سكوت 
ذه��ن، توجه به كلم��ات زيبای معنوی و حضور 
قلب روزانه، برای انجام اين كار بخش مهمی از 

سالمت واقعی ما را تضمين می كند.
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بديهی است كه مامراقبين با چالش ها و ناماليمات 
س��خت و نفس گير وكم و بيش همس��انی مواجه 
هس��تيم كه تالش می كنيم با مهار وغلبه برآن ها 
برای بيمارانمان آرامش بيشتر ورنج كمتری فرآهم 
آورده و كنترل  شتاب بيماری نيز امكان پذير گردد 
و عالوه بر اين ها س��المت جس��م و جان خود را 
نيز تأمين و ش��رايط س��ختی كه پيش رو داريم را 

به حداقل برسانيم.
بازدهی مناس��ب و نس��بتاً مطل��وب اين اهداف 
مس��تلزم داشتن، آگاهی و تسلط به امورمراقبت، 
فداكاری   و اميد اس��ت.تصورمان اين اس��ت كه 
و  خ��ود  تجربي��ات   بهره گيری ازتب��ادل  ب��ا 
به كارگيری آموزش های كارشناس��ان مج��رب 
و نيك اندي��ش انجمن دمان��س و آلزايمر ايران، 
بهره مندشدن از دست آوردهای علمی كه هر روز 
به ما هديه می ش��ود ش��يوه هايی به كار بگيريم تا 

نتايج نسبتًا مطلوبی نصيبمان شود.
البت��ه هرك��دام از م��ا مراقبي��ن ش��رايط خاص 
خانوادگی خود را داشته و امكانات متفاوتی داريم 
كه با اس��تفاده از فرصت هايی كه برايمان پيش 
می آي��د مبتكرانه رفتار ويژه ای جدا از برنامه كلی 
ومشتركی كه داريم به كار خواهيم گرفت تا سطح 
موفقي��ت خ��ود را باال ببريم برای نيل به اهداف، 
برنامه نسبتاً جامعی به شرح زير در نظر داريم كه 

به انجام برسانيم.
•  هرگز بيمار خود را سربار خود تصور نكرده او را 

دوست داشته و با او همواره مهربان باشيم.
• با ش��ركت دادن فرد مبتال به بيماری آلزايمر، 
در ام��ور زندگ��ی تا جايی ك��ه توانايی اش اجازه 
می دهد احس��اس مس��ئوليت و خودباوری ، را در 

وی پرورش دهيم.
•  برای فرد مبتال به بيماری، فضايی مناسب با 
عالقمندی هايش مانند: مطالعه مطالب س��اده، 
رمان های شيرين، تشويق وی به گفتن خاطرات 

جوانی و گذشته، لطيفه گويی، استفاده از موسيقی 
مورد عالقه اش و هم صحبت شدن با اورا ايجاد 

نماييم.
• طبيع��ت گ��ردی ، گردش در پارك و تماش��ای 
ب��ازی ك��ودكان را در برنامه های روزانه وی قرار 

دهيم.
• برای حفظ سالمتی جسمی اش تالش كنيم از 
جمله: خوراندن صبحانه، تنفس عميق مس��تمر 
روزانه، رعايت دقيق امور بهداشت شخصی اش و 
محيط خانواده، مانع از حركت وی بالفاصله پس 
از بيداری از خواب شويم و اجازه دهيم حداقل يك 
دقيقه تاكسب هوشياری كامل درجای خود باقی 
بمان��د، رف��ع موانع مزاحم در محيط خانه،كنترل 
وزن وی وجلوگيری از چاقی غيرمتعارف، مراقبت 
نامحسوس و پيوسته از حركات و رفتارش و حتی 
راه رفتنش، از تنها گذاشتنش خودداری كنيم و از 
انزوايش به هر شكل ممكن ممانعت بعمل  آوريم، 
ب��ا بازی های متنوع وحت��ی بچه گانه با او همراه 
 شويم، خواب راحت را برايش تأمين وسعی كنيم  
بيش��تر به پهلو بخوابد و از پوش��ش كامل سرش 
درموق��ع خ��واب برای جريان هوا و تنفس راحت 
وی جلوگيری كنيم، در انجام ورزش های سبك 
مانند دويدن آرام با پای برهنه روی فرش ويا چمن 

پارك ها اورا تشويق وهمراهی كنيم.
• در مقابل حرف ها ورفتارهای  اش��تباه  فردمبتال 
به بيماری وانمودكنيم كه متوجه نش��ديم ، تامانع  
ازخجالتش شويم. در مقابل تندخويی و عصبانيت 
و حتی تهمت و فحاشی هايش نهايت بردباری و 
متانت را از خود بروز داده و از هر نوع عكس العمل 

و غرزدن به وی خودداری نماييم.
• برای اشياء موردنيازش محلی  مخصوص را در 
نظر گرفته و او را در جريان گذاشته و در صورت 

لزوم برای يافتنش به او كمك می كنيم.
• ب��ا اعضای خان��واده، دوس��تان و فامي��ل  در 

همراهی كردن با فرد مبتال به  بيماری معاش��رت 
ك��رده و درب��اره  مراقب��ت از فرد مبتال به گفتگو و 

تبادل تجربه بنشينيم.
• قاطعيت در امور مراقبت را به  دور از پرخاشگری 
پيش��ه خودساخته، خودشيفتگی و بزرگ بينی را 
از خ��ود دوركنيم، قضاوت درباره خودرا به  عهده 
ديگران گذاشته و از آن احساس نگرانی و تشويش 
نكنيم، افراد را همانطوركه هستند پذيرا باشيم نه 
-آن  ط��ور كه دلمان می خواهد، از انجام وظايف 
نس��بت به فرد مبتال به بيماری آلزايمر جرأت و 
فداكاری به خرج داده و هرگز از زير بار س��نگين 

آن شانه خالی  نكنيم.
• اضطراب و تشويش و خشم خود را همواره در 
كنترل داش��ته و بجای آن ش��ادی و آرامش را به 

 خود و ديگران هديه دهيم.
• دنيا را با همه ويژگی هايش با شعاع ديد وسيع 
نظاره گر بوده و به فرد مبتال به بيماری اطمينان 
دهيم ك��ه هي��چ وق��ت او را  از ي��اد نخواهيم برد 
و هم��واره دركن��ارش بوده و با محبت ومهربانی 

پذيرايش هستيم.
• زمانی ك��ه  خ��ود را در ادامه مراقبت از فرد مبتال 
به  بيماری درمانده احس��اس كرديم با مشاورين 
و متخصصي��ن در امور مراقبت ارتباط داش��ته و 
از تجربيات و اطالعات علمی ايش��ان بهره مند 

شويم.
عليرغ��م اين كه خوددرگير مش��كالت فراوانی 
هس��تيم س��عی كنيم نيكوكاری به انس��ان های 
دردمن��د را ازي��اد نبرده و از هر عملی كه برايمان 

مقدور باشد درحق آن عزيزان كوتاهی نكنيم .
در پايان بر خود واجب می دانيم كه از صميم قلب 
از راهنمايی ها و كمك های بی دريغ مش��اوران و 
كاركنان انجمن دمانس و آلزايمر ايران قدردانی 
نموده و آرزوی سالمتی وموفقيت برايشان داريم.   

)احمد حسنانی(

دلنوشته

نقش مراقبین فرد مبتال به بیماری آلزایمر

طرح حساس"ویژه افراد باالی 50 سال به باال"

آيا تا كنون با دقت به زندگی خود نگريسته ايد؟ چطور گذشت و چقدر 
زود .....

س��المندی يك تجربه ش��خصی اس��ت كه هر انسانی آن را دير يا زود 
تجربه خواهد كرد. امروزه داش��تن س��المندی سالم و موفق در زندگی 

يك هنر است.
بياييم با شكوفاكردن همه استعدادها و قابليت  های ذاتی كه در ژرفای 
وجودمان برای بدست آوردن معنای بنيادی زندگی نصيبمان شده و 
با توجه به توانمندی  ها و شايس��تگی  هايمان س��المندی خوبی توام با 

احساس شادكامی را رقم بزنيم.
انجمن با ايجاد برنامه  های متنوع طرح حس��اس )حفظ س��المت افراد 
س��المند(، س��عی در شكوفا كردن استعدادها و قابليت  های نهفته افراد 

شركت كننده در اين طرح را دارد.
عملكرد شش ماهه ابتدای سال 98 طرح حساس انجمن:

 برنامه ها و كارگاه های آموزشی – تفريحی با عناوين: يوگای حركتی، 
آموزش زبان انگليسی، پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی، باغبانی 
خانگی، تغذيه سالم در ماه رمضان، پيشگيری از ابتال به دمانس، كنترل 
و پيشگيری از فشار خون، آوا درمانی، ضرورت كنترل آب و الكتروليت 
در دوران سالمندی، علل ايجاد اضطراب و استرس در دوران سالمندی 
و نحوه مديريت آن، كنترل و پيش��گيری از عوارض دوران يائس��گی، 

ريلكسيشن و تكنيك های كاهش استرس، خشنودی و سالمت پس از 
100 سالگی، مشاركت اجتماعی و سالمت وبازديد از باغ گياهشناسی 

و تور يكروزه محمد شهر كرج برگزار گرديد.

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 98 طرح 
حساس زنان زرتشتی:

س��ازمان زنان زرتش��تی نيز فعاليت  های خود را با هدف پيش��گيری و 
كاهش ابتال به دمانس و بيماری آلزايمر از يك  س��و و آگاهی رس��انی 
و آموزش مهارت  های الزم برای داش��تن س��بك زندگی س��الم افراد 
ش��ركت كننده  ی   طرح حس��اس از سوی ديگر، در اولويت برنامه  های 
خود قرار داد. پيرو همين اهداف كالس  های آموزشی و جلسات متعدد 

سخنرانی با عناوين ذيل برگزار گرديد:
 برنامه  های آموزشی: آموزش زبان انگليسی، آموزش اربونه، همخوانی، 
خاطره  گويی و مش��اعره، بهداش��ت تن-روان و محيط زيست در دين 
زرتش��ت، سندرم س��المندی )پوكی استخوان، ديابت، فشارخون باال، 

داروهاو...( و ...
برنامه  های تفريحی و بازديدها: گردش��گری در آدريان بزرگ يوس��ف 
آباد، گردشگری به فروشگاه ايران مال، بازديد از منزل دكتر حسابی 

و....
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در پايان نشست كشورهای جی 20 در شهر ازاكا 
در ژاپن، بيانيه ای صادرشد

كه در بند 31 آن چنين آمده است:
"ما سالمندی سالم و فعال را با اتخاذ سياست  های 
مناس��ب برنامه  ريزی خواهيم ك��رد تا از اين راه 
س��المتی را با پيشگيری و كنترل بيماری  های 
مزمن غيرواگير از طريق مراكز مردم محور، چند 

بخشی، جامعه محور همراه با نظام جامع سالمت 
و مراقبت طوالنی  مدت در مسير زندگی، مطابق 
با چهارچوب فرهنگ ملی ودر نظر گرفتن روند 
جمعيتی نظارت كنيم. ما با چند سياست مشخص 
كه ش��امل كاهش عوامل  خطر و تأمين مراقبت 
مستمرطوالنی  مدت و همچنين جوامع پذيرای 
اف��راد مبت��ال به دمانس را با هدف بهبود كيفيت 

زندگی افراد مبتال و مراقبين می  باش��د، اجرائی 
می  كنيم. "

انجم��ن جهانی آلزايمربا ت��الش بی  وقفه طی 
سال  ها به دنبال قرار گرفتن دمانس در دستور كار 
گروه  های مختلف بوده است تا كشورها بودجه 
ب��رای آن تخصيص دهن��د و باالخره اين بار به 

نتيجه رسيد.

جلس��ه كميته علمی انجمن جهانی 
آلزايم��ر در روز 25 تي��ر ماه در ش��هر 
الس  آنجل��س – آمري��كا ب��ا حضور 
اساتيد و پژوهشگران عضو با رياست 
جديد آقای دكتر علی رضا عطری از 
آمريكا تشكيل شد. اين برنامه برای 
اولين بار جهت تصميم  گيری اعضايی 
ك��ه نمی  توانن��د حض��ور فيزيكی در 
جلسه را داشته باشند، برگزار گرديد. 
از ايران، خانم فرانه فرين عضو كميته 
علمی انجمن جهانی در اين نشست 

شركت كرد.
اي��ن گردهمائ��ی با س��خنان خانم 
پاوالبربرين��و مدي��ر عام��ل انجمن 
جهان��ی آغ��از به كار كرد. او گفت: در 
حال حاضر با انتخاباتی كه انجام شده 
اين مجمع دارای 75 عضو اس��ت و 
تعدادی نيز از كشورهای كم درآمد و 
با درآمد متوس��ط به كميته علمی راه 

پيدا كرده  اند.
خان��م پاوال درگ��زارش خود در مورد 
نظرس��نجی اخير انجمن جهانی كه 
با همكاری دانشكده اقتصاد دانشگاه 
لندن برگزارشد خبر داد و گفت: كاری 
بی  نظي��ر ك��ه ح��دود 70،000 نفر از 
سراس��ر جهان در آن شركت كردند. 
م��ا اميدواري��م كه ب��ا تحليل داده  ها 
دلي��ل شرمس��اری و اجتناب افراد از 
گرفتن كمك در زمان مشاهده عالئم 
بيم��اری، ب��رای اين چال��ش فراگير 
راهبرده��ای مناس��ب برنامه  ريزی 
ش��ود. نتايج اين نظرس��نجی كمك 
خواهد كرد تا افراد بيشتری در سراسر 
جهان به تش��خيص به هنگام دست 
يابند. اي��ن گزارش برای ماه جهانی 

ارائه خواهد شد.
مديرعام��ل انجم��ن جهانی در ادامه 

صحبت  های خود اظهار داشت كه با 
كم��ك و تالش بی  وقفه انجمن  های 
آلزايم��ر ژاپ��ن، آرژانتي��ن و انجمن 
جهان��ی آلزايم��ر باالخره دمانس در 
دس��تور كار گروه جی 20 قرار گرفت 
كه خود يك موفقيت بزرگ به حساب 
می  آيد و كشورهای اين گروه متعهد 
ش��ده  اند ك��ه برای دمان��س بودجه 

تخصيص دهند.
ح��ال  "در  گف��ت  همچني��ن  او 
حاضرراهبرده��ای جدي��د انجم��ن 
جهان��ی در راس��تای برنامه عملياتی 
دمانس س��ازمان جهانی بهداش��ت 
برنامه  ري��زی ش��ده و اميدواري��م 
تحقيقات در اين زمينه  ها گس��ترش 
يابد و كش��ورها به درخواس��ت سال 
گذش��ته انجمن جهانی آلزايمر مبنی 
ب��ر تخصي��ص 1درص��د از هزينه-
ه��ای اجتماعی بيماری به تحقيقات 
را ج��دی بگيرن��د. دولت  ها به مطرح 
ش��دن دمانس تمايل ندارند و س��عی 
می  كنند دمانس به بخش  های ديگر 
محول ش��ود. در اي��ن جا بايد بگويم 
كه مباح��ث مقاالت برای كنفرانس 
جهان��ی 2020 س��نگاپور نيز بر پايه 
7 مبح��ث برنام��ه عملياتی دمانس 
س��ازمان جهانی بهداش��ت متمركز 

است."
در ادام��ه، خان��م پاوال گفت: در حال 
حاض��ر، انجم��ن جهان��ی آلزايم��ر 
و   )Stride( اس��ترايد  پروژه  ه��ای 
كاگنيس��تات )Cognistat( را دنبال 
می  كند و اميدوار اس��ت كه در س��ال 
آين��ده آمار ش��يوع در جه��ان مجدداً 
م��ورد بازبينی قرار گيرد. او همچنين 
اظهار داش��ت كه در حال حاضر تمام 
داروه��ای بيم��اری آلزايمر ژنريك 

است و به غير از شركت  های داروئی، 
شركت  های زيادی تمايل دارند كه در 

حوزه سالمندی فعاليت نمايند.
در پايان، خانم پاوال ابراز اميدواری كرد 
كه اس��اتيد محترم با تبادل اطالعات 

كارپژوهش را تسريع نمايند.
ي��ادآوری می ش��ود كه آق��ای دكتر 
فرش��اد ش��ريفی از ط��رف انجم��ن 
دمانس وآلزايمر ايران به كميته علمی 
انجمن جهانی معرفی ش��د و به اين 

مجمع راه يافت.
ي��ك ن��وع جديد دمانس شناس��ائی 

شد؟
س��وم می 2019- مقاله  ای كه اخيراً 
در نشريه مغز )Brain journal( چاپ 
شده است نوعی از اختالالت مغزی را 
شناسائی كرده كه عينًا عالئم بالينی 
بيماری آلزايمر را دارا می  باش��د. اين 
عارض��ه مرب��وط به تجم��ع پروتين 
TDP-43 در مغز اس��ت حال آن كه 
دربيماری آلزايمر دو پروتين آميلويد 
و ت��او ديده می  ش��ود. به اين بيماری 

LATE می  گويند.
پژوهش��گران اين تحقيق می  گويند 
بررس��ی آنها بر روی شواهد هزاران 
نتايج كالبد شكافی نشان می  دهد كه 
اين اختالل درافراد باالی 80 س��ا ل 

عارض می  شود.
حاص��ل اي��ن پژوه��ش، س��ؤاالت 
جال��ب و چالش برانگيزی را در مورد 
تش��خيص مطرح می  س��ازد: چگونه 
اف��راد را غيرتهاجم��ی و ب��ا هزين��ه 
معق��ول آزماي��ش كرد. آزمايش��ات 
بالين��ی را چگونه باي��د برنامه  ريزی 
نم��ود و گزينه  های درمان چه خواهد 
بود. هنوز معلوم نيس��ت چه تعداد از 

افراد به LATE مبتال هستند.

خبر مهم:
توفیق چشمگیر انجمن جهانی آلزایمردر قرار گرفتن دمانس در دستور کار کشورهای جی 20
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نشست کمیته علمی انجمن جهانی آلزایمردر حاشیه کنفرانس ساالنه انجمن آلزایمر آمریکا



مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک
بخش��ی از فعاليت  های هدفمند مركز جامع 
توانبخش��ی و مراقب��ت روزان��ه قاصدك در 
راستای ارتقاء كيفيت زندگی و توانمندسازی 

ذهنی و جسمی عبارت است از:
1-توانبخش��ی جس��مانی روزان��ه توس��ط 
كارشناسان  ارش��د رش��ته  های فيزيوتراپی، 
كاردرمان��ی، تربيت  بدن��ی به منظ��ور ارتقاء 

توانايی های جسمانی و توانمندسازی.
2-توانبخش��ی ذهنی ش��امل هنر درمانی، 
موسيقی درمانی، تفريح درمانی، كاردرمانی، ... 
انواع فعاليت  های ذهنی هدفمند برنامه  ريزی 
شده در سطح عملكردهای ذهنی و جسمانی 
اف��راد مبتال به منظور پيش��گيری از انزوای 
اجتماعی، ارتقاء خودباوری و اعتماد به نفس، 
اس��تفاده از توانايی  های باقيمانده، بازشناسی 
آموخته  ها و مهارت  ها، حفظ استقالل و كند 

نمودن سرعت پيشرفت بيماری.
3-ارائ��ه خدم��ات مراقبتی اصولی توس��ط 
كارشناس��ان پرس��تاری، مربيان و مراقبين 
آموزش ديده به منظور حفظ ايمنی و سالمت 

افراد مبتال.
4-برگ��زاری كارگاه  های آموزش��ی علمی، 
كاربردی، بالينی برای مراقبين و خانواده  های 
اف��راد مبتالب��ه دمانس )اختالل ش��ناخت و 

حافظه( و بيماری آلزايمر.
5- ارائه خدمات مشاوره  ای تلفنی و حضوری 

توسط كارشناسان مركز به خانواده  ها.
6-آم��وزش بالين��ی به دانش��جويان مقاطع 
مختلف رش��ته  های پرس��تاری، پرس��تاری 
س��المندان، روان پرس��تاری، مددكاری و ... 
دانش��گاه  های علوم پزش��كی شهر تهران و 

استان ها.

ب��رای  مش��اوره  ای  خدم��ات  7-ارائ��ه 
انج��ام پروژه  ه��ای دانش��جويی در مقاطع 

كارشناسی  ارشد و دكتری به دانشجويان.
8-ارائه خدمات درمانی و مش��اوره  ای توسط 
پزشكان متخصص نورولوژی، روانپزشكان و 
روانشناسان انجمن دمانس و آلزايمر ايران.

9-آم��وزش مجازی دان��ش و مهارت  های 
مربوط به دمانس )اختالل شناخت و حافظه( 

و بيماری آلزايمر به خانواده  ها.
*لطف��ًا جه��ت كس��ب اطالعات بيش��تر با 
شماره تلفن: 44694439-021 خانم بهجت 
مس��لمی مسئول واحد پذيرش مركز تماس 
حاصل فرماييد. بخشی از فعاليت  های مركز 
قاصدك در قالب تصاوير زير به اس��تحضار 

می رسد.

تفريح درمانی- كاشت گل و گیاه. تقويت ادراک ديداری، هماهنگی عضالت و خالقیت توانبخشی ذهنی- فعالیت رياضی

توانبخشی ذهنی-شناخت 
و بازشناخت شماره تماس های ضروری هنر درمانی، تقويت عضالت و خالقیتطبیعت گردی مددجويان

فعالیت هنری-بافندگی، 
تقويت ادراک ديداری حركتی و انگشتان دست فعالیت هنری، هماهنگی عضالت دست، چشم و مغز هنردرمانی- تقويت عضالت، خالقیت
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د     ارند     ه گواهينامه 
ISO9001:2008

د     ر سيستم مد     يريت كيفيت

 گزارش نشست ساالنه شورای انجمن جهانی آلزایمر
)MCI(  اختالل خفیف شناختی

نقش مراقبین فرد مبتال به بیماری آلزایمر



در صورت كمك و همیاری شما خوبان، استمرار چاپ نشريه امكان پذير می باشد.

در راستای رسالت سازمانی، انجمن دمانس و آلزایمر ایران جهت توسعه و تقویت ظرفیت های خدمت رسانی 
به سالمندان جامعه و افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر منتظر حمایت و همراهی شما نیکوکاران ارجمند 
اس��ت. انجمن دمانس و آلزایمر ایران از مش��ارکت و همیاری همیش��گی ش��ما خوبان، جهت تهیه موارد ذیل 

استقبال می نماید.
1- دستگاه کپی و پرینتر شارپ                                    

3- دستگاه اکوکاردیوگرافی )اکوی قلبی( 
5- تلویزیون LED  32 اینچ 

 7- لب تاپ دو عدد  
9- دوربین نیمه حرفه ای پایه دار عکاسی و فیلمبرداری دوعدد          

11- کتری بزرگ برقی برای همایش ها یک عدد    

 2- دستگاه نوار عصب و عضله
4- دستگاه تست ورزش

6- کامپیوتر دو عدد
8- پروژکتور سقفی دو عدد
10- پایه میکروفون دو عدد
12- چای ساز برقی دو عدد


