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"بیایید بدون شرم در مورد بیماری
آلزایمر صحبت کنیم"
انجمن دمانس و آلزایمر ایران در راس��تای ش��عار
جهانی امسال با انجام فعالیتهای گسترده شامل
آم��وزش در بیمارس��تانها ،مراکز دانش��گاهی،
سراهای محله ،مراکز فرهنگی و اجتماعی ارسال
پوستر و بروشور به سراسر کشور امیدوار است این
برنامهها منجر به افزایش دانش جامعه و محقق
شدن شعار فوق گردد.
در پایان از یکایک افراد جامعه درخواس��ت دارد
تا با پیوس��تن به جمع " دوس��تداران افراد مبتال به
دمان��س و بیم��اری آلزایمر" ما را در ارائه خدمات
به این ولی نعمتان یاری فرمایند.

معصومه صالحی
مدیرعامل

معصومه صالحی
مدیر عامل انجمن
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ضم��ن گرامیداش��ت ماه جهانی اطالعرس��انی
بیم��اری آلزایمر (س��پتامبر) و روز جهانی آلزایمر
 30ش��هریور ( 21س��پتامبر) از تمامی بزرگواران
حمایتگ��ر و نیکاندیش��ان گرام��ی ،داوطلب��ان
ارجمن��د ،نهاده��ای دولتی و خصوصی ،مراقبین
عزی��ز افراد مبتال ب��ه دمانس و بیماری آلزایمر و
همکاران صدیق کمال سپاس و تشکر را دارد.
ه��دف انجم��ن آگاهی بخش��ی و کاهش ابتال،
ش��رمزدائی از ابراز ابتال به بیماری با تش��خیص
زودهنگاموداشتنزندگیباکیفیتبرایفردمبتال
و مراقبین این عزیزان میباشد.صدای ما برگرفته
از صدای سالمندان گرانقدر جامعه ایران است که
باید زندگی س��المی را تجربه نمایند "بویژه ولی
نعمتهایی که با دمانس و بیماری آلزایمر زندگی
میکنند ".امید که این صدا در جهت رس��یدن به

اهداف انجمن در سراس��ر کش��ور ایران و جهان
ش��نیده ش��ود .هریک از ما که در سرزمین پهناور
ای��ران زندگی میکنی��م ،بزرگترین آرزویمان
س��الم زیس��تن و برخورداری از یک زندگی توام با
س�لامتی و بدون دغدغه میباشد .این امر میسر
نمیگردد مگر با تالش مسئولین در جهت نیل به
رفاه نسبی جامعه و آموزش سبکزندگیسالم از
بدوتولد تا سالمندی با هدف پیشگیری از عوامل
خط��ر درمورد بیماریه��ای غیرواگیردار و بویژه
بیم��اری آلزایم��ر ،از طریق رس��انههای جمعی و
صدا و س��یما .ماه جهانی بیماری آلزایمر فرصتی
است که با آگاهی بخشی نسبت به عوامل خطر
و راههای پیش��گیری از ابتال به آن میبایس��تی با
همکاری بخش دولتی و خصوصی و مس��ئولیت
اجتماعی هریک از آحاد جامعه بتوان کاهش ابتال
را در جامعه شاهد باشیم.

شعار جهانی عبارتست از:
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سرمـقاله

جلسه مجمع عمومی سالیانه هیئت امنای انجمن
در روز پنجش��نبه  98/3/30در س��اعت  10الی
 12با حضور اکثریت اعضاء با دس��تور جلس��ه زیر
تشکیل گردید.
 -1گزارش هیئت مدیره
 -2گ��زارش بازرس��ین در مورد عملکرد س��ال
1397
 -3تصویب ترازنامه س��ود و زیان عملکرد س��ال
1397
 -4انتخاب بازرسین

 -5سایر پیشنهادات
ابتدا پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم و انتخاب
اعضای هیئت رئیسه مجمع ،دستور جلسه توسط
منشی جلسه قرائت گردید.
•پسازخیرمقدمتوسطمدیرعاملانجمنبرنامه
عملیاتی شروع گردید.
• گزارش هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره
به سمع و نظر اعضاء رسید.
• گزارش مالی و تراز س��ال  97توس��ط بازرسین
انجم��ن و مس��ئول مالی نی��ز قرائت گردیده و به

تصویب کلیه اعضای حاضر در جلسه رسید.
• س��رانجام داوطلبان س��مت بازرسی به تشریح
برنامهه��ای خ��ود پرداختن��د ک��ه پ��س از آن با
رأیگیری بازرس��ان اصلی و علی البدل انتخاب
گردیدند.
• گزارش جلس��ه برای تائید نهایی به ناجا مرکز
صدور مجوز ارسال گردید.
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 21خرداد ماه سال جاری 84 ،عضو دائم انجمن
جهانی آلزایمر در نشس��ت س��االنه ش��ورا که
بهصورت مجازی برگزار گردید شرکت کردند.
خانم فرانه فرین مسئول روابط بینالملل و آقای
مهرداد خوانساری مدیر اجرائی انجمن دمانس و
آلزایمر ایران نیز در این جلسه حضور داشتند.
معمو ًال ش��ورا قبل از کنفرانس س��االنه تشکیل
میش��ود ولی امسال به دالیل مالی برای اولین
بار در  34سال گذشته ،کنفرانس برگزار نشد ولی
طبق روال همیشگی ،درنشست شورا بخشهای
مختلف انجمن جهانی گزارشهای خود را ارائه
کردند .باید گفت که این اجالس با مدیریت عالی
و استفاده از تکنولوژی روز با سبک نوینی برگزار
گردی��د .در ابت��دا رئیس هیئت مدیره ،آقای گلن
ریس به اعضا خوش آمد گفت و مدیر عامل خانم
پاوال بربرینو گزارش سالیانه عملکرد را به سمع
همگان رسانده و اولویتهای کار انجمن جهانی
را برشمرد و برای بار آخر از اعضا تقاضا نمود که

در کشورهای خود نظر سنجی انجمن جهانی را
در مورد ش��رم از ابراز بیماری پی گیری نمایند.
س��پس ،خزانه دار آقای اندرو کترینگ ،گزارش
مالی را ارائه کرد و ازافزایش نقدینگی خبر داد و
گفت که این نتیجه ،حاصل سیاستهای صحیح
مالی است .در ادامه ،رئیس کمیته انتخابات خانم
م��اری مک کابی ،از حضار خواس��ت تا انتخاب
کرسیهای جدید را آنالین انجام دهند.
پروفسور سرج گوتیر رئیس کمیته علمی انجمن
جهان��ی نیز فعالیتهای ای��ن کمیته را گزارش
داد و در م��ورد ی��ک تحقیق ب��ه نام ادوکنوماب
(( Aducanumabگفت که متاسفانه نتایج آن
ناموفق بوده است .او اضافه کرد که پژوهشهای
درمانی غیر داروئی در جهت توانبخشی ذهنی،
ورزش و ی��ا ه��ردو پیش میرود و پژوهشهای
داروئی بیشتر بر از بین بردن آمیلوید و تغییرات تاو
در نرون ها متمرکز است .او در پایان نتیجه گیری
کرد که در حال حاضر بنظر میرس��د تش��خیص

بیماری آلزایمر بیش��تر به س��مت بیولوژیک و
احتما ًال مختص هر فرد داده میشود؟ او اضافه
کرد بزودی امکان تشخیص زود هنگام از طریق
اندازه گیری خلق و خو میس��ر خواهد گش��ت.
همچنی��ن ممک��ن اس��ت در روشهای درمان
نوی��ن نی��از به ترکیبی ازمداخالت باش��د .او در
پایان برلزوم برنامه ریزی برای مراقبت در تمام
مراح��ل بیم��اری و توجه به مس��ائل مراقبین به
هم��ان ان��دازه که برای افراد مبتال در نظر گرفته
میشود ،تاکید کرد.
در ادامه نشس��ت ،آقای جری سمس��ون رنیس
کمیت��ه عضویت ،متقاضی��ان عضویت دائم در
انجمن جهانی را ؟؟؟؟؟؟ و آنها نیز انجمنهای
خود را معرفی کردئد.
آقای کریس لینچ آخرین سخنران بود که در مورد
روشه��ا و ارتباط��ات گزارش داد ودر ؟؟؟ آقای
گلن ریس از ش��رکت کنندگان دراین نشس��ت
کارامد تشکر کرد.

گروهی از سالمندان به دالیل مختلف ،از جمله
عدم توانایی فرزندان در نگهداری از سالمند در
من��زل ،ابتال به بیماریهای مزمن ،مش��کالت
مالی ،تنهایی ،عدم دسترسی به امکانات درمانی،
تمایل خود سالمند؛ در مراكز مراقبتی بلندمدت
مانند س��رای سالمندان زندگی میکنند .از یک
منظ��ر ه��دف نهایی در این مراکز دس��تیابی به
بهترین كیفیت زندگی و فراهم نمودن محیطی
ام��ن ب��رای س��المندان میباش��د و از منظری
دیگر بقـاي هر س��ـازمان و پيش��رفت مس��تمر
آن مش��روط ب��ه تأکي��د آن س��ازمان بر امنيـت
کارکنانش میباش��د و مراکز مراقبتي نيز از اين
امر مستثنا نمیباشند.
ب��ا توج��ه به اینکه س��المندان دریافت کنندهی
خدم��ات و مراقبی��ن حرف��های ارائ��ه دهندهی
خدمات میباشند ،ممکن است طی تعامالتشان
با یکدیگر دش��واریها و مشکالتی برای هر دو
گروه ایجاد گردد .خش��ونت علیه س��المندان در
چند س��ال اخیر ،موضوع اصلی مطالعات داخلی
و خارج��ی بوده اس��ت ،به گون��های كه موضوع
به صورت همه جانبه مورد بررس��ی قرار گرفته
است؛ اما موضوع خشونت علیه مراقبین حرفهای
در مت��ون داخل��ی و خارج��ی باالخص در متون
داخلی به نحو چشمگیری مورد غفلت واقع شده
اس��ت .در عرصه پرس��تاري معاصر ،مراقبت به
عنوان قـراردادي اجتمـاعي بين مددجو و پرستار
میباش��د که در محیطهای بهداشـتي تـوأم بـا
احت��رام متقاب��ل ارائه میگردد .از ايـن ديـدگاه،
رفتـار خش��ـونت آميـز میتواند به عنوان يک
مان��ع در ارائ��ه مراقبت پرس��ـتاري بـا کيفيـت
بـ��ه مددجو ،تلقي ش��ود .مورد خش��ونت بودن
مراقبین حرفهای و كاركنان س��رای س��المندان
توس��ط س��المندان یک جنبهی مبهم و پوشیده
از مسائل این مراکز میباشد .درحوزه بهداشت،
موارد خش��ونت در محيط کار ممکن اس��ت به
علت نبود خط مشیهای گزارش سازماني ،درک
خش��ـونت بـه عنـوان قس��ـمتي از کار ،عقايد
کارکنان مبني بر سودمند نبودن گزارش کردن
ب��راي آنه��ا و نگراني کارکن��ان از اينکه ممکن

اس��ت خش��ونت و توهینها به عنـوان مدرکي
از عملکرد ش��غلي ضعيف يا غفلت شمرده شود،
کمتر گـزارش گــردد.
پیشگیری و مدیریت رفتار خشونت آمیز ساكنین
سرای سالمندان میتواند باعث كاهش صدمات،
ارتق��اء كیفیت مراقبت و افزایش كیفیت زندگی
كاركنان و سالمندان بشود .گزارشهای میدانی
حاكی از آن است كه مراقب آزاری یک پدیدهیدر
حال افزایش است كه میتواند منجر به مشکالت
جس��می ،فش��ار روحی ،ترک شغل یا فرسودگی
ش��غلی در مراقبین حرفهای گردد .رفتارهای پر
خطر كالمی ،فیزیکی و حتی جنس��ی س��اكنین
خانه س��المندان نس��بت ب��ه مراقبین حرفهای،
میتواند به طور بالقوه یک عامل اس��ترس زای
حرفهای برای مراقبین باش��د .متاسفانه مدیران
و كاركنان قربانی ،این رفتارهای پرخاشگرانهی
ساكنین را گزارش نمیکنند و حتی ممکن است
این موارد را نادیده گرفته و آن را به عنوان بخشی
از كار تلقی بکنند.
بروز خش��ونت در محیطهای مراقبتي میتواند
بس��يار مخ��رب باش��ـد؛ عـالوه بـ��ر ا يـنکـه
زنـدگ��ي ش��خصـي و حرفهای مراقب را تحت
تـأثي��ر قـ��رار میده��د ،منجـر بـ��ه کـاهش
کيفيـت مراقبتهای ارائه ش��ده به افراد گردد.
اين مؤلفهها شامل کاهش بازده کاري ،افزايش
غيب��ت ،فرس��ودگي ،ترک خدم��ت ،ضررهاي
مـالي ،کاهش روحيه و کيفيت زندگي کارکنان،
واکنشهای عـاطفي ماننـد خش��م ،غم ،عجز،
ترس ،س��ـرزنش خويشـتن ،کـاهش رضـايت
ش��ـغلي ،تغيير در ارتباط با همکاران و خانواده،
احساس عدم صالحيت وگناه و بارمالي مستقيم
و غيرمستقيم بر اقتصاد حوزه سـالمت و در کـل،
جامعه میشود.
اس��تفاده از کلمات و عبارت توهین آمیز توس��ط
س��المند یا خانوادهی ایش��ان ،غرزدن و توقعات
فراتر از ش��رح وظایف مراقب توس��ط س��المند
ی��ا خان��وادهی ایش��ان ،برخورده��ای فیزیکی
با مراقب ،رفتارها و نگرش جنس��ی نس��بت به
مراقب غیرهمجنس ،درخواستهای مالی خارج

از عرف از مراقب توسط سالمند ،تهدیدهای بی
دلیل یا حتی تهمت به دزدی و رفتارهایی ازین
دس��ت ،درخواس��ت انجام کارهایی فراتر از حد
ت��وان یک مراقب مصداق بارز این خش��ونتها
هس��تند .مطالعات حاکی از آن اس��ت که وجود
اختالالت رفتاری در سالمند ،اختالالت عاطفی
او ،وابستگی ایشان به مراقبین حرفهای در انجام
فعالیتهای روزمره موجب میگردد که این سوء
رفتارها از سوی سالمند نسبت به مراقب صورت
گیرد.
از آنجایی که رسالت نظام سالمت ایران تأمین
و ارتقاء س�لامت آحاد جامعه میباش��د و رسیدن
به این هدف مهم نیازمند داشتن نیروی انسانی
س��الم و کارآم��د میباش��د و همچنین موضوع
خش��ونت میتوان��د تاثیرات مخرب��ی از لحاظ
جس��می ،روان��ی و اجتماعی ب��ر روی کارکنان
سراهای سالمندان داشته باشد لذا ضروری است
که مسئولین نظام سالمت به این پدیدهی مهم
توجه الزم را داشته و با بررسی و شناخت بیشتر
عواملی که منجر به بروز خشونت علیه مراقبین
حرفهای و س��ایر کارکنان س��راهای سالمندان
میش��ود س��عی در بسترس��ازی الزم در جهت
کاه��ش ای��ن عوامل مرتبط با خش��ونت نماید.
همچنین با توانمند ساختن مراقبین حرفهای با
برگزاری کارگاههای آموزش��ی مهارت مدیریت
اس��ترسهای ش��غلی و کاهش فرس��ودگی ،از
یکس��و و آموزش و اطالع رس��انی مناسب برای
س��المندان و خانوادهه��ای ایش��ان در ارتباط با
شرح وظایف مراقبین حرفهای و تعامل صحیح
و مؤثر با مراقب از س��وی دیگر گامهای اصولی
در جهت کاهش خشونت علیه مراقبین برداشته
ش��ود .آموزش يا دستورالعملهایی درباره نحوه
برخورد با خش��ونت ،اس��تفاده از اوراق مکتوب
گزارش خشونت ،بهبـود قـوانين و آيين نامهها،
توجه بيش��تر مس��ئولين به اين امر و اس��تفاده از
رسانههای جمعي براي آموزش همگاني و ارتقاء
فرهنگ ارتباط با کارکنان بيمارس��ـتان ،گـامي
مـؤثر در کاهش اين معضل مغفول نظام سالمت
خواهد بود.

* 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.

تابستان1398

4

خشونتعلیهمراقبینحرفهایدرخانههایسالمندان

فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره52

گزارشنشستساالنهشورایانجمنجهانیآلزایمر

دکتر الهه ظاهری
مسئول آموزش و پژوهش انجمن آلزایمر ایران
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اخـبــار انـجمـن
ضمن تقدیر و ابراز خرسندی از حضور انجمن در نمایشگاه ،اظهار امیدواری
نمودند در آینده با همکاری دو جانبه در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی
و انجام تستهای تشخیصی و مشاوره فردی اقداماتی صورت پذیرد.

فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره52

دبی�ر علمی خانم دکتر خمس�ه عض�و هیئتمدیره ،دبیر اجرائی آقای
مهرداد خوانساری و سخنرانان به ترتیب برنامه:
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آموزش همگانی:

 -1حض�ور انجم�ن در همایش بیمارس�تان نفت تهران به مناس�بت
هفته سالمت

همه ساله به مناسبت هفته سالمت از تاریخ  31فروردین لغایت  4اردیبهشت،
بیمارس��تان نفت تهران ،همایش به همین مناس��بت با حضور انجمنهای
فعال حوزه سالمت برگزار مینماید.
انجمن دمانس و آلزایمر ایران مطابق سالهای گذشته به دعوت بیمارستان
نفت تهران در این همایش حضوری فعال داشته و با برپایی غرفه اطالع
رس��انی در محل همایش مش��ارکت نموده اس��ت .انجمن در مدت برپایی
همایش خدمات زیر را به بازدیدکنندگان ارائه نمود:
• مشاوره فردی به بیش از  200نفر از بازدیدکنندگان
• توزیع نزدیک به  1000بروشور و نشریه به بازدیدکنندگان
• انجام تست سریع حافظه برای بیش از  30نفر از بازدیدکنندگان
در حاش��یه همایش ،آقای دکتر حبیب اهلل س��میع مدیرعامل ،آقای دکتر
بهزادی رئیس بهداش��ت و درمان و آقای دکتر قاس��می حس��ینی به همراه
دیگر مدیران ستادی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از غرفه انجمن
دمان��س و آلزایم��ر ای��ران بازدید به عمل آوردند و آقای دکتر علی بهزادی

 -2حض��ور انجم��ن در شش��مین همایش پی��اده روی خانوادگی در پارک
چیتگر منطقه  22تهران
جمعه  13اردیبهشت ششمین همایش پیاده روی بازنشستگان شهرداری
تهران ،در ضلع غربی دریاچه خلیج فارس برگزار گردید .بنا به دعوت معاونت
امور بازنشس��تگان و موظفین ش��هرداری تهران ،انجمن ضمن شرکت در
این همایش ،مبادرت به برپایی غرفه اطالع رسانی با نام «خاطرات جاری
سالمندان» با همکاری شهرداری و صندوق بازنشستگی کشور نمود.
خان��م مرضیه صبحانی مس��ئول روابط عموم��ی انجمن ،ضمن حضور در
غرفه ،اقدام به اطالع رسانی در مورد دمانس و بیماری آلزایمر نمود و با در
اختیار گذاشتن بروشورهای انجمن به پاسخگویی سؤاالت بازدیدکنندگان
پرداخت .الزم به ذکر اس��ت که در این همایش از  35نفر تس��ت حافظه
گرفته شد و نتایج به ایشان اعالم گردید.

فعالیت داوطلبانانجمندرراستایعملیساختناهداف"
دوستداران افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر"

 -1رکابزنی در حاش�یه نیلگون خلیج همیش�ه فارس و مراس�م تقدیر
از رکابزنان

آقای دکتر مسعود اسالمی سفیر انجمن در راستای عملی ساختن اهداف
فوق ،از  97/11/21لغایت  ،98/1/15به مدت  23روز مسافتی حدود ۱۸۰۰
کیلومتر از چابهار تا بوش��هر را رکاب زدند .همچنین ایش��ان با" تأکید بر
سالمت همگانی و پیشگیری از ابتال به دمانس و بیماری آلزایمر با ایجاد
فعالیتهای ورزش��ی" کارگاههای آموزش��ی در شهرهای زاهدان ،چابهار
و بوش��هر برگزار نمودند 8 .اردیبهش��ت انجمن برنامهای به مناسبت تقدیر
از فعالیت داوطلبانه آقایان (دکتر اسالمی و روزبه مهرورز) با حضور خانم
دکتر عظیمی رئیس اداره س�لامت س��المندان ،خانم دکتر غفاری نماینده
اداره کل سازمانهای مردم نهاد و سالمت وزارت بهداشت و درمان ،آقای
دکتر موس��وی معاون اجتماعی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران ،آقای دکتر
علی زمانی شهردار ناحیه  ۶منطقه  ۵شهرداری به همراه معاونین و مسئول
روابط عمومی ،آقای خدائی دبیر اجرائی شبکه ملی پیشگیری از بیماریهای
غیرواگیردار و خانم طایفه تبریزی دبیر شورایاری شهرک اکباتان و اصحاب
رسانه در سالن کنفرانس برگزار گردید .در این برنامه خانم صالحی ضمن
تشکر و قدردانی از نامبردگان لوح تقدیر اهدا نمودند.

 -2صعود به قلل سبالن ،شاه البرز

 -3حضور انجمن در ویژه برنامه تابس��تانه ش��هرداری تهران" دورهمی
دوشنبه با سالمندان" ،از  17تیرماه تا پایان شهریور
ش��هرداری ته��ران وی��ژه برنامهایی تح��ت عنوان دورهمی" دوش��نبه با
سالمندان" ،را در بوستانهای مناطق مختلف شهرداری به اجرا گذاشت.
در این برنامهها از انجمنهای فعال در حیطه س�لامت س��المندی جهت
همکاری و آموزش دعوت به عمل آمد.
انجمن نیز از این دعوت استقبال نمود و با برپایی غرفههای اطالعرسانی

 -4آموزش به بازنشستگان وزارت امورخارجه

جمع��ه  11م��رداد ماه ب��ه دعوت کانون بازنشس��تگان وزارت امور خارجه
جهت آموزش بازنشستگان آن مرکز خانم مرضیه صبحانی مسئول روابط
عمومی انجمن ،ضمن معرفی انجمن به آموزش درخصوص انواع دمانس
و بیماری آلزایمر ،نش��انهها و ش��یوههای پیش��گیری از ابتال به بیماری
پرداختند .در این جلس��ه کارش��ناس برنامه به س��ؤاالت عزیزان پاسخ داده
و در پایان بروش��ورهایی در اختیار بازنشس��تگان قرار دادند .جناب آقای

آقای دکتر مس��عود اس�لامی س��فیر انجمن ،به فاصله ده روز ،دو صعود
موفقیتآمیز در راس��تای اهداف فوق انجام دادند .اولین صعود ایش��ان به
صورت انفرادی مورخ  27لغایت  28تیرماه به قله سبالن به ارتفاع 4811
متر و دومین صعود تیمی ایش��ان به اتفاق  15نفر از کوهنوردان" باش��گاه
کانون کوه"مورخ  3لغایت  4مرداد به قله شاه البرز به ارتفاع  4170متر با
موفقیت انجام پذیرفت .تیم همراه :آقایان (دکتر اس�لامی ،دکتر حاجتی،
س��یامک عینی ،س��هراب اعظمی ،مصطفی تخیری ،حس��ین نیستانکی،
س��پهر س��اغری ،نوید اس��کندری ،احمد ناقه ،ابراهیم عبدی ،صابر داللت،
علی میرزاده ،یزدان نوربخش )،خانمها (پریساحس��نزاده ،فاطمه ش��یری،
میناحسینی)
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• خانم دکتر فاطمه خمس��ه( ،تازههای دمانس و بیماری آلزایمر ،ریس��ک
فاکتورها)
• خانم دکتر زهرا وهابی( ،بیسوادی ،مشارکت اجتماعی و تغییرات آن به
عنوان ریسک فاکتورهای دمانس)
• خانم دکتر فاطمه محمدیان( ،تروما به سر و بیماری آلزایمر)
• خان��م دکت��ر وجی��ه آقامالیی( ،ریس��ک فاکتوره��ای عروقی و بیماری
آلزایمر)
• آقای دکتر بهنام ش��ریعتی( ،ریس��ک فاکتورهای سایکولوژیک بیماری
آلزایمر)
• خانم دکتر هاشمی( ،تغذیه و بیماری آلزایمر)

و اعزام کارشناسان آموزش و روانشناسان به مناطق موردنظر شهرداری،
در امر اطالعرسانی و آشنایی افراد با دمانس و بیماری آلزایمر ،انجام تست
حافظه و مشاوره-های فردی با شهرداری همکاری نمود.
مناطقی که کارشناس��ان انجمن به عنوان س��خنران و روانش��ناس حضور
داشتند به شرح ذیل میباشد:
•  ۱۷تیرماه ،بوستان فدک منطقه  7تهران
•  ۲۴تیرماه ،بوستان نخجیری منطقه  ۸تهران
•  ۷مردادماه ،پارک شهر منطقه  12تهران
•  ۷مردادماه ،بوستان والیت منطقه  19تهران
•  14مردادماه ،بوستان شمشیری منطقه  9تهران
•  14مرداد ماه باغ موزه قصر منطقه  ۷تهران
•  28مرداد ماه بوستان جانبازان و معلوالن منطقه  5تهران
در ای��ن برنامهها کارشناس��ان انجمن ،خانمه��ا :مرضیه صبحانی و منیژه
احم��دی ب��ه معرفی انجمن و س��خنرانی با موضوع "آش��نایی با دمانس و
بیم��اری آلزایمر و ش��یوههای پیش��گیری از ابتال به بیم��اری" پرداختند و
طی این مدت در مجموع به  300نفر از شهروندان شرکتکننده ،خدمات
مشاوره فردی و انجام تست حافظه را ارائه نمودند.
ضمن�� ًا در تمام��ی این مراکز ،ش��هرداران مناطق مربوطه به اتفاق مدیران
و مس��ئولین س�لامت در برنامههای موجود حضور داش��تند و ضمن بازدید
ازغرفهه��ای مختل��ف ،از غرف��ه انجمن نی��ز بازدید به عمل آوردند و اظهار
امیدواری کردند تا این مشارکت و همکاریها با انجمن تداوم یابد.

کشانی سرپرست این گروه درخواست آموزش مستمر و انجام تست را در
جلسات بعدی داشتند.
فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره52

سمینارها:
• سمینارهای فصلی انجمن دمانس و آلزایمر ایران (تابستان )98
• س��ومین س��مینار علمی با عنوان تشخیص دمانس و بیماری آلزایمر روز
پنجشنبه ۱۷ ،مردادماه از ساعت  ۹صبح تا  13در سالن اجتماعات انجمن
دمان��س و آلزایم��ر ای��ران برگزار گردید .ضمن ًا این س��مینار دارای  3امتیاز
بازآموزی بود.
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اخـبــار انـجمـن

اخـبــار انـجمـن
 -3بازدی�د ریاس�ت و مدی�ران دانش�کده فنیوحرف�های ش�ریعتی
تهران

فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره52
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حضور در سمینارهای علمی و پژوهشی

 -1حضور انجمن در هفتمین س�مپوزیوم و چهارمین جش�نواره ملی
خودمراقبتی

چهارش��نبه  2مرداد ماه ،خانم احمدی کارش��ناس آموزش انجمن ،جهت
اطالعرس��انی درخص��وص دمان��س و بیماری آلزایمر در بیمارس��تان امام
خمین��ی حض��ور پی��دا کردند .در طی این برنامه ایش��ان عالوه بر آموزش
و اطالعرس��انی درخصوص بیماری ،به ارائه مش��اوره فردی پرداخته و به
سؤاالت بازدیدکنندگان پاسخ دادند.
 -2حض�ور انجم�ن در مراس�م اولین س�الگرد تش�کیل ش�بکه ملی
پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر ()NCD

چهارش��نبه  26تیرماه پیرو دعوت قبلی ش��بکه پیش��گیری از بیماریهای
غیرواگیر ،مدیر اجرایی و کارشناسان انجمن ،در جلسهای به همین مناسبت
با موضوع «بررس��ی عوامل مؤثر بر بهداش��ت قلب و عروق و پیش��گیری از
فشارخون با تمرکز بر افزایش فعالیتهای فیزیکی» که در سالن اندیشگاه
کتابخانه ملی برگزار گردیده بود شرکت نمودند.
در این نشس��ت آقایان دکتر مس��جدی مدیرعامل ش��بکه و دکتر قاس��می
متخصص قلب و عروق به اهمیت موضوع بیماری-های قلبی– عروقی،
فشارخون باال و نقش رژیم غذایی مناسب در کاهش ابتال به بیماریهای
قلبی– عروقی پرداختند.
آقای دکتر مسجدی با اعالم شماره تلفن  247درخصوص مشاوره و امداد به
بیماران قلبی– عروقی و  724مشاوره درمورد سکتههای مغزی( ،کدهای
 24ساعته آماده ارائه خدمات) ،از کلیه انجمنها درخواست نمودند که این
شماره تلفنها را به نحو مقتضی در اختیار جامعه هدف خود قرار دهند.

دوش��نبه  9اردیبهش��ت م��اه پیرو هماهنگیهای به عم��ل آمده  13نفر از
دانش��جویان کارشناسی ارشد رش��ته پرستاری سالمندی و روانپرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،جهت آموزش و انجام کارآموزی کوتاهمدت
به سرپرس��تی خانم دکتر خدیجه ش��ریفی در انجمن حضور یافتند .مطابق
برنامهریزی بخش آموزش ابتدا در مورد دمانس و بیماری آلزایمر آموزش
الزم را دریافت و س��پس برای آش��نایی بیش��تر با برنامههای توانبخش��ی
جس��می و ذهنی بیماران در واحد توانبخش��ی و نگهداری روزانه قاصدک
حضور یافتند.
 -2بازدید رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

چهارش��نبه  5تی��ر م��اه ،به دعوت انجم��ن ،جناب آقای دکتر علی بهزادی،
رئیس س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت ،به همراه تیمی از مدیران
و مس��ئولین س�لامت بهداشت بیمارستان صنعت نفت به منظور بررسی و
مذاک��ره درخص��وص عقد تفاهمنامه هم��کاری در انجمن حضور به عمل
آوردند .در این جلسه خانم معصومه صالحی مدیر عامل انجمن ضمن خوش
آمدگویی و معرفی فعالیتهای انجمن این جلسه را شروعی برای همکاری
و تحقق اهداف انسان دوستانه با بیمارستان صنعت نفت دانست.
در ادام��ه آق��ای دکت��ر حاجت��ی رئی��س هیئت مدیره انجم��ن همکاری با
بیمارستانها و مراکز درمانی را نقطه عطفی در جهت کاهش آسیبهای
ناشی از ابتال به دمانس و بیماری آلزایمر دانسته و مورد اهمیت قرار دادند.
سپس آقای دکتر علی بهزادی رئیس سازمان ،درخصوص همکاریهای
مش��ترک با انجمن در زمینههای آموزش��ی ،پیش��گیری و مراقبت از افراد
مبتال به بیماری آلزایمر صحبت نموده و پس از آن به اتفاق تیم همراه از
بخشهای مختلف انجمن بازدید کردند.

تفاهم نامهها
 -1امض��اء تفاهمنامه مش��ترک با دانش��گاه دخترانه فن��ی حرفهای دکتر
شریعتی
چه��ارم خردادم��اه بنا به دعوت قبلی دانش��گاه ،خان��م صالحی مدیرعامل
انجمن و جمعی از مدیران و مسئولین انجمن و خانم مهندس گرد رئیس
دانشکده فنیحرفهای شریعتی ،معاونین و مدیران گروه دانشکده در اتاق
شورای دانشکده فنی شریعتی حضور بهم رساندند.
در ابت��دا خان��م مهندس گرد ضمن عرض خوش آمدگویی ،امضای تفاهم
نامه را نقطهای عطف در همکاری و تحقق اهداف انسان دوستانهی انجمن
دمانس و آلزایمر ایران و دانشگاه دانستند.
در ادام��ه خان��م صالحی ،ابراز امیدواری نمودند که با توجه به ظرفیتهای
موج��ود در دانش��گاه میت��وان گامه��ای بزرگ��ی درجهت پیش��گیری،
اطالعرس��انی و کاه��ش ب��ار مال��ی و معنوی ناش��ی از ابت�لا به دمانس و
بیماری آلزایمر برداشت.
در پایان این جلسه ،تفاهمنامهی همکاری بین دانشکده و انجمن به امضای
خانم مهندس گرد به نمایندگی از دانشکده فنی حرفهای دکتر شریعتی و
خانم صالحی به نمایندگی از انجمن دمانس و آلزایمر ایران ،رسید.
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 -1بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و روان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تابستان1398

 -3صعود بر بام ایران قله دماوند
آقای دکترحاجتی رئیس هسئت مدیره انجمن به همراه همسر خود و تیم
کوهنوردی در تاریخ  11مرداد موفق به صعود بر قله دماوند به ارتفاع 5610
متر گردید و در همین راستا لوح یادبود انجمن بر بام ایران نصب کردند.

بازدید مراکز مختلف از فعالیتهای انجمن

سهش��نبه  25تیرماه در راس��تای همکاری دو جانبه بین انجمن دمانس و
آلزایمر ایران و دانش��کده فنی و حرفهای ش��ریعتی تهران و بنا به دعوت
مدیر عامل انجمن ،خانم مهندس
گرد ریاس��ت دانش��کده به اتفاق معاونین پژوهش��ی و دانشجویی و تعدادی
از مدیران گروههای آموزش��ی با حضور در انجمن و بازدید از قس��متهای
مختلف پیرامون محورهای همکاری به تبادلنظر پرداختند.
در این نشست خانم صالحی مدیر عامل انجمن ضمن خوش آمدگویی به
میهمانان ،اهداف راهبردی و برنامههای انجمن را برای حاضران توضیح
داده و با توجه به نزدیکی ماه جهانی آلزایمر (ماه سپتامبر) خواستار همکاری
دانشکده درحوزههای فنی ،تخصصی و هنری مرتبط با انجمن شدند.
خانم مهندسگرد ریاس��ت دانش��کده نیز با ابراز خرس��ندی از حضور خود و
همکارانشان در انجمن آمادگی خود را برای همکاریهای ممکن بر اساس
تفاهمنامه فی مابین اعالم نمودند.
در پای��ان این جلس��ه میهمانان از قس��متهای مختل��ف انجمن و بخش
توانبخشی قاصدک بازید به عمل آورده و از نزدیک با فعالیتها و برنامههای
آموزشی و درمانی انجمن آشنا گردیدند.

 -2امضاء تفاهمنامه همکاری مشترک با کتابخانه موزه ملی ملک

شنبه  ۲۲تیرماه بنا به دعوت قبلی مدیر عامل محترم موزه ،خانم معصومه
صالحی مدیرعامل انجمن ،به اتفاق مدیر اجرایی ،مسئول آموزش و مسئول
رواب��ط عموم��ی در دفتر مدیرعامل موزه ،آقای غالمرضا خواجه س��روی
(مدیرعامل) و مدیران بخشهای مختلف موزه حضور بهم رساندند.
در این جلسه ابتدا آقای خواجه سروی ضمن خوش آمدگویی ،از همکاری
با انجمن دمانس و آلزایمر ایران ابراز خرسندی نموده و جهت اجرایی شدن
همکاریهای مشترک اعالم امیدواری نمودند.
س��پس خانم صالحی به معرفی انجمن و فعالیتهای آن پرداختند و آقای
خوانس��اری نتایج فعالیتهای مش��ترک انجمن با موزه ملی ملک در سال
گذشته را اعالم کردند.
در پایان امضاء تفاهمنامه همکاری مشترک بین انجمن دمانس و آلزایمر
ای��ران و کتابخان��ه م��وزه ملی مل��ک به عمل آم��د و تفاهمنامهها بین دو
مجموعه تبادل گردید.
حض�ور انجم�ن دمانس و آلزایمر ایران در نشس�تها و
شبکههای خبری
 -1گفتگوی اختصاصی شبکه بهداشت نیوز با مدیرعامل انجمن
 21فروردین ماه ،ش��بکه بهداش��ت نیوز به منظور اطالعرس��انی در سطح
جامعه ،گفتگوی اختصاصی با خانم معصومه صالحی ،مؤسس و مدیرعامل
انجمن انجام داد .خانم صالحی ضمن بررسی علل ابتال به بیماری آلزایمر
و راههای پیش��گیری ،آماری از مبتالیان به این بیماری در ایران و جهان
را نیز ارائه نمودند.
در ادامه این گفتگو مدیر عامل انجمن در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار ش��بکه
بهداش��ت نیوز درخصوص س��اخت واکس��نی برای درمان بیماری آلزایمر
فرمودند :واکسنی برای درمان بیماری آلزایمر ساخته شد و آن را مدتی بر
روی تعدادی از بیماران مبتال آزمایش کردند اما متأسفانه عوارضی داشت
بنابراین درمان بیماری آلزایمر با واکس��ن فعلی منتفی ش��ده اس��ت .البته
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همکاری انجمن ،با بسیج ملی کنترل فشارخون باال
 -4فشارخون باال و خطر ابتال به دمانس
با توجه به اینکه تخمین زده میش��ود  ۱۵میلیون ایرانی مبتال به بیماری
فشارخون هستند و حداقل  ۴۰درصد از این افراد ،از بیماری خود خبر ندارند
و ارتباط زیادی بین فشارخون باال و خطر ابتال به دمانس وجود دارد ،انجمن
دمانس و آلزایمر ایران در طرح بسیج ملی کنترل فشارخون باال در کشور
از تاریخ  ۲۷اردیبهشت لغایت  ۱۵تیر ماه سال  ۹۸شرکت نمود.
در این طرح حدود  ۳۳۹نفر ش��رکت کردند که نتیجه تس��ت به ش��رح ذیل
میباشد:
 -5ح��دود  ۱۱نف��ر س��کته قلب��ی ۱ ،نف��ر اکو قلب ،ا نفر پیون��د قلب ۱ ،نفر
گرفتگی قلب
 ۱۴ -6نفر سکته مغزی
 ۸۹ -7نفر فشارخون باال
 ۵۰ -8نفر دیابت
 ۱۴ -9نفر نارسایی کلیه و  ۳نفر سنگ کلیه
طبق بررس��یهای به عمل آمده از  ۳۳۹نفر ش��رکتکننده ،تعداد  ۹۹نفر
متولدی��ن (ده��هی  ۱۴۶ ،)۱۳۲۰-۱۳۱۰نفر متولدین (دهههای ۴۰ -۳۰
) ۸۱ ،نف��ر متولدی��ن (دههه��ای  ) ۶۰-۵۰و  ۱۳نف��ر متولدی��ن (دهههای
 )۷۰-۸۰بودند.

پیرگوشی
()Presbycusis
کمشنواییناشیاز
افزایشسن

فعالیتهای انجمنهای آلزایمر استانی
 -1کرمانشاه

بنا به گزارش ارسالی مسئول روابط عمومی انجمن آلزایمر استان کرمانشاه
 3اردیبهشت در خانه امید بازنشستگان پارک الله فردوسی کارگاه آموزشی
با موضوع" آش��نایی با دمانس و بیماری آلزایمر و ش��یوههای پیش��گیری از
ابتال به بیماری " با هدف آش��نایی بیش��تر و آگاهیرس��انی به افراد جامعه
صورت پذیرفت.
 -2یزد

به نقل از س��رکار خانم پاریزی س��فیر انجمن یزد ،در روز یکم خرداد ماه،
اولین نشس��ت س��منهای سالمت اس��تان یزد با حضور آقای دکتر لطفی
معاونت اجتماعی دانش��گاه علوم پزش��کی یزد و دکتر صادقیان معاونت
پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و مدیریت سمنهای سالمت در محل
کلینیک دیابت اس��تان تش��کیل و در خصوص همکاری س��منها با طرح
بس��یج ملی کنترل فش��ارخون بحث و تبادلنظر ش��د .همچنین نیازهای
آموزش��ی س��منها اعالم گردید .در این راس��تا قرار شد مؤسسه "سایه بان
فراموش��ی" تمام بازنشس��تگان و همچنین کارکنان دانش��گاه یزد را تحت
پوشش کنترل فشارخون قرار دهد.
-3کردستان

بر اس��اس گزارش ارس��الی انجمن آلزایمر استان کردستان روز چهارشنبه
 5تی��ر م��اه انجمن آلزایمر کردس��تان به دعوت دانش��گاه علوم پزش��کی
س��نندج در جلس��های که جمعی از بازنشس��تگان دانش��گاه علوم پزشکی
شهرس��نندج حضور داش��تند ش��رکت نمود .در این جلسه آقای صالحی به
معرف��ی فعالیته��ای انجمن و نحوه تعامل با دیگر س��ازمانها پرداختند.
س��پس س��خنرانان دیگر راجع به تأثیر فش��ار خون در ایجاد ابتال به دمانس
و بیماری آلزایمر و نشانههای بیماری مطالبی ارائه نمودند.

 -4خراسان جنوبی

طبق گزارش انجمن آلزایمر خراسان جنوبی ،روز یکشنبه  9تیر ماه کارگاه
آموزشی پیشگیری از دمانس و بیماری آلزایمر و همچنین جلسه هماندیشی
فی مابین مدیران کانونهای بازنشس��تگی و نمایندگان س��منها در محل
خانه مهر بازنشستگان استان خراسان جنوبی شهر بیرجند برگزار شد.
در این جلسه مدیر کل محترم امور فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان
جنوبی ،آقای موسوی کیا به همراه معاونان خود حضور داشتند .ابتدا آقای
وردی مدرس کارگاه مطالبی درخصوص آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر
و راههای پیشگیری از ابتال به بیماری را بیان کردند و در ادامه آقای موسوی
کیا ضمن اهمیت موضوع مطالبی در همین خصوص ابراز فرمودند.

کاه��ش ش��نوایی از ش��ایعترین مش��كالت
س��المندان اس��ت که  90درصد افراد باالی 80
سال از آن رنج میبرند .عده کثیری از سالمندان
دارای اختالالت ش��نوایی به علت بیماریهای
گوناگون ،تصادف ،قرار داشتن در معرض صدای
مزاحم و روند افزایش سن ،دچار کاهش شنوایی
میش��وند ولی بیشترین میزان کاهش شنوایی
در آنان ناش��ی از روند پیر ش��دن اس��ت .کاهش
شنوایی معمو ًال باعث از دست دادن فعالیتهای
ارتباطی فرد میگردد ،بنابراین بتدریج ش��رکت
آن��ان در فعالیته��ای زندگ��ی کاهش مییابد.
عوام��ل محیطی و عوامل ف��ردی در پیچیدهتر
شدن این فرآیند دخیل هستند.
همانند تمامی انواع بیماریها ،در کم ش��نوایی
نیز تشخیص به موقع و مداخله مناسب از اهمیت
خاصی برخوردار است تا بتواند از بروز اختالالت
روانی چون افس��ردگی و اختالالت تأیید ش��ده
شناختی چون آلزایمر واختالالت توجه-حافظه
و کاهش س��رعت پاس��خ دهی و  ...پیش��گیری
کند.

غربالگری شنوایی در افراد سالمند
غربالگری شنوایی راهی برای تشخیص به موقع
و مداخله زودهنگام و تجویز س��معك اس��ت .اما
متاس��فانه تنه��ا تع��داد اندکی از اف��رادی که در
غربالگری ش��نوایی رد میش��وند و نیاز حتمی به
بررسیهای دقیقتر دارند برای ارزیابی تكمیلی
شنوایی و یا دریافت سمعك مراجعه میکنند.
از مهمترین دالیل این امر ،نبود اطالعات کافی
در مورد ارزیابی شنوایی و یا سمعك ،وجود عقاید
قدیمی درباره سمعك ،عدم پذیرش کم شنوایی
از جانب بیمار ،عدم پذیرش اس��تفاده از س��معك
در جامعه و همچنین وجود سایر شرایط از جمله
هزینه سمعك و بیماریهای حاد و مزمن در فرد
است که مهمتر از کم شنوایی مینماید .با توجه
به بهبود شرایط زندگی و افزایش امید به زندگی
و در نتیجه افزایش تعداد افراد سالمند و افزایش
پیرگوشی ،در کشور ما نیز همانند سایر کشورها
باید توجه بیش��تری ب��ه برنامههای مخصوص
غربالگری شنوایی در افراد مسن گردد و به کمك
این آزمایشات ساده ،سریع و کم هزینه ،مشكل

ش��نوایی سالمندان هر چه زودتر تشخیص داده
شده و راهكارهای درمانی یا توانبخشی مناسب
برای آنها اتخاذ گردد تا از بروز مشكالت ارتباطی
و اجتماعی – روانی برای فرد کم شنوا و خانواده
وی جلوگیری گردد.
ورود ص��دا ب��ه گوش و انتقال آن به مغز توس��ط
مسیرهای عصبی یک از مهمترین مواردی است
ک��ه مغ��ز را فعال نگه میدارد .و وقتی تحریکات
صوت��ی در اثر کم ش��نوایی ضعیفتر میش��ود
قس��متی از مغز با محرومیت رو به رو میگردد و
سبب مشکالت ثانویه میگردد .افراد کم شنوایی
که از سمعک استفاده نمیکنند به علت خروج از
فعالیتهای اجتماعی ،خطر ابتال به آلزایمر را در
خودافزایشمیدهند.سمعکهاباراحتترکردن
ارتباط��ات کالمی ب��ه بهبود خلق و خو ،افزایش
تعامالت اجتماعی و مش��ارکت بیشتر در اجتماع
کم��ک میکنن��د و از این طریق میتوانند مانع از
بین رفتن تواناییهای شناختی مغز شوند.
ک��م ش��نوایی←←←← ان��زوای اجتماع��ی
←←←← آلزایمر
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افتخارات برون مرزی انجمن در سال 1398
آقای دکتر فرشاد شریفی عضو کمیته علمی انجمن دمانس و آلزایمر ایران،
به عنوان عضو کمیته علمی و پژوهشی انجمن جهانی آلزایمر و آقای دکتر
محمدارباب��ی عض��و محترم کمیته علمی انجمن دمانس و آلزایمر ایران به
عنوان عضوکمیته علمی کنفرانس انجمن جهانی آلزایمر در س��ال ۲۰۲۰
منتخب گردیدند .امیدواریم که در س��الهای پیشرو همکاری ،اس��اتید
برجس��ته کش��ور با انجمن دمانس و آلزایمر ایران در جهت اطالعرس��انی،
پژوهش و پیش��گیری از ابتال به انواع دمانس و ارائه خدمات شایس��ته به
س��المندان عزیز مبتال به بیماری آلزایمر و مراقبین آنان را هرچه بیش��تر
شاهد باشیم.

یوسف شکارتبار فیروزجایی
کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی

تابستان1398

10

بررسیها دراینباره ادامه دارد تا بتوانند عوارض آن را برطرف کنند.
-2حضور مدیرعامل انجمن در شبکه سالمت
 7خرداد ماه ،خانم معصومه صالحی مدیر عامل انجمن ،به عنوان داوطلب
خیر در برنامه" همین امش��ب مهتاب" در ش��بکه س�لامت حضور یافتند.
ایشان در این نشست تلویزیونی عالوه بر معرفی بیماری آلزایمر در مورد
فعالیتهای بخشهای مختلف انجمن نیز صحبت کردند.
-3گفتگوی اختصاصی روزنامه اطالعات با مدیرعامل انجمن
شنبه  2شهریور ماه ،خبرگزاری روزنامه اطالعات به منظور اطالعرسانی
در س��طح جامعه گفتگوی اختصاصی با خانم معصومه صالحی ،مؤس��س و
مدیرعام��ل انجم��ن انجام دادند .در این مصاحبه مدیر عامل انجمن ضمن
معرفی فعالیتهای انجمن ،به بررسی علل ابتال به بیماری آلزایمر و راههای
پیشگیری ،از آن نیز اشاره فرمودند.
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منیژه احمدی
کارشناس ارشد روانشناسی
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Mild Cognitive Impairment
(اختالل خفیف شناختی) چیست؟
همه ما در طول زمان گاهی چیزهایی را فراموش
میکنیم و این مس��اله با باال رفتن س��ن میتواند
بیش��تر ش��ود .با این حال گاهی ممکن است فرد
تغییرات ش��ناختی را تجربه کند که در آن س��ن،
انتظار نمیرود .اختاللشناختیخفیف وضعیتی
بالینی است که در حافظه ،تفکر ،زبان و یا قضاوت
فرد اش��کال به وجود میآید .هر س��اله  10تا 15
درصد افراد مبتال به اختالل-شناختیخفیف در
معرض خطر پیشرفت بیماری و ابتال به دمانس
(اختالل شناخت و حافظه) میباشند..
در این مقاله در مورد اینکه آیا فرد مبتال به اختالل
شناختی خفیف ،میتواند خطر پیشرفت بیماری
و ابتال به دمانس را کاهش دهد ،اطالعات کسب
میکنید.
انواع اختالل شناختی خفیف
ی خفیفآمنستیک (amnestic
اختاللشناخت 
 )MCIشایعترین نوع آن است که از دست دادن
حافظه عالمت اصلی است.
در اخت�لال ش��ناختی خفیفغیرآمنس��تیک
( )nonamnestic MCIمش��کل اصلی ،حافظه
نیس��ت بلکه دیگر تواناییها مانند س��ازماندهی
و برنامهری��زی ،اس��تدالل ،یادگیری ،قضاوت
ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

عالئم اختالل شناختی خفیف
چیست؟
فرد مبتال به اختالل شناختی خفیف ممکن است
عالئم زیر را تجربه کند:
• اشکال در حافظه :در اکثر افراد مبتال به اختالل
شناختی خفیف حافظه میتواند بیشترین آسیب
را ببین��د .اغلب اطالعات مهم مانند رویدادهای
اخی��ر ،مکالم��ات و یا ق��رار مالقاتها فراموش
میشود.
• اختالل در مهارتهای فکری :اغلب از دست
دادن رش��ته افکار ،س��ازماندهی یا برنامه ریزی
دشوار میشود.
• اش��کال در زبان :اش��کال در پیدا کردن کلمه
مناسب.
• گ��م ک��ردن زمان و م��کان :گم کردن محیط
آشنا
• ضعف در قضاوت :اشکال در تصمیمگیریهای
ساده مانند پوشیدن لباس گرم در روز گرم
• ضع��ف در ادراک :مث� ً
لا در تاریک��ی فرش را
حفرهای در زمین میبینند.
عالئم اختالل شناختی خفیف مانند عالئم افراد
مبتال به دمانس شدید نیست و معمو ًال در حدی
ک��ه توانایی فرد در انجام فعالیتهای روزمره را
تحت تأثیر قرار دهد نیز ،جدی نیست.

چگونه اختالل شناختی خفیف
تشخیص داده میشود؟
تش��خیص حرفهای اختاللش��ناختی خفیف با
ارزیابی تغییرات ش��ناختی و رفتاری فرد حاصل
میشود .با توجه به تمام علل احتمالی و مصاحبه
بالینی با فرد ،شدت عالئم بررسی میگردد.
ب��ا وجودی که تعدادی از تس��تها برای کمک
به ارزیابی عالئم انجام میش��ود ،اما هیچگونه
آزمایش خاصی که بتواند اختاللشناختی خفیف
راتشخیصدهدوجودندارد.اگرنتیجهتستهای
اختالل ش��ناختی خفیف مشکوک باشد احتما ًال
آزمایش��ات جسمی و ش��ناختی بیشتری انجام
میش��ود .فرایند تش��خیص ممکن است شامل
موارد زیر باشد:
• بررسی کامل تاریخچه پزشکی فرد
• ارزیاب��ی توانای��ی فرد برای انجام فعالیتهای
روزمره
• نظر و مش��اهدات اعضای خانواده یا دوس��تان
نزدیک فرد
• آزمونهای غربالگری شناختی
• معاینه نورولوژیکال
• ارزیابی روانی (حاالت و خلق و خو)...
• آزمایش��ات جهت بررس��ی فشار خون ،سطح
کلسترول ،عملکرد تیروئید و میزان ویتامینها
• تس��تهای روانش��ناختی ک��ه میتوان��د
عملکردهای شناختی را اندازهگیری کند.

منابع:
• Alzheimer’s Association (US): www.alz.org/dementia/mild-cognitive-impairment-mci.asp
• Alzheimer’s Society (UK): www.alzheimers.
org.uk/about-dementia/types-dementia/mildcognitive-impairment-mci
•Anderson, Nicole, Murphy, Kelly, Troyer,Angela,
Living with Mild Cognitive Impairment, Oxford
University Press, 2012.
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ارتباط اختالل شناختی
خفیف با دمانس
ابت�لا ب��ه اختالل ش��ناختی خفیف خطر ابتال به
دمانس را افزایش میدهد ،در هر سال به صورت
تخمینی  10تا  15درصد افراد مبتال به اختالل
ش��ناختی خفیف تشخیص دمانس میگیرند .با
این حال اختاللش��ناختیخفیف همیشه منجر
به دمانس نمیشود و بسیاری از افراد در همان
ش��رایط ،ثاب��ت باقی میمانن��د یا در طول زمان
بهب��ود پی��دا میکنند .به همی��ن دلیل توجه به
عالئم و مراقبت و مراجعه به پزش��ک هر  6ماه
یا یک سال پس از تشخیص برای ارزیابی دوباره
اهمیت بس��یاری دارد .اختالل ش��ناختی خفیف
آمنس��تیک که در آن مش��کل اصلی اختالل در
حافظه اس��ت ،ارتباط قویتری با بیماری آلزایمر
نس��بت به اختاللشناختیخفیف غیرآمنستیک
دارد .در برخی موارد تغییرات مغزی که در افراد
مبتال به اختاللش��ناختیخفیف آمنستیک دیده
میشود شبیهتغییراتی است که در بیماری آلزایمر
مش��اهده میش��ود ،هرچند شدت کمتری دارد.
در برخی از افراد ابتال به اختاللشناختیخفیف
غی��ر آمنس��تیک ممک��ن اس��ت به فراموش��ی
فرونتوتمپورال یا دمانس لوییبادی منجرش��ود.
ی��ا هر دو نوع از اختاللش��ناختیخفیف ممکن
است به دمانس عروقی منجر شود .از آنجایی که
تحقیقات در مورد اختاللش��ناختیخفیف هنوز
در مرحله اولیه اس��ت هنوز با اطمینان نمیتوان
پیشبین��ی ک��رد که آیا فرد در آن ش��رایط باقی
می-ماند یا بیماری او پیش��رفت میکند و یا در
طول زمان بهبود مییابد.
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اختاللخفیف
شناختی ()MCI

مزایای تشخیص
تشخیص اختاللش��ناختیخفیف به شناسایی
افرادیکه در معرض خطر ابتال به دمانس هستند
کم��ک میکند .اگر اختالل ش��ناختیخفیف در
حال پیش��رفت باش��د و فرد در معرض ابتال به
دمانس باش��د تش��خیص زود هنگام ،دسترسی
س��ریعتر به درمان و حمایت بیش��تری را برای
فرد به وجود میآورد .تش��خیص زود هنگام به
ف��رد و خان��واده این اجازه را میدهد تا اطالعات
بیشتری درباره بیماری کسب کنند ،از آموزش،
حمایت و کمک مناس��بی بهرهمند شوند و برای
آینده برنامهریزی داشته باشند.

چگونه اختالل شناختی خفیف
بر فرد و اعضا خانواده تأثیر
میگذارد؟
• اختالل شناختی خفیف توانایی فرد برای انجام
فعالیتهای روزمره را به شکل قابل توجه کاهش
نمیده��د ام��ا میتواند بر میزان موفقیت فرد در
وظایف جدی ِد کمتر شناخته شده یا پیچیده،
انجام
ِ
نظیر مدیریتمالی یا مسئولیتهای کاری تأثیر
گذارد.
• اختاللشناختیخفیف میتواند بر خلق و خوی
فرد ،تعامالت اجتماعی ،اعتماد به نفس و توانایی
س��ازماندهی ،برنامهریزی و تصمیمگیری نیز
تأثیر بگذارد.
• ب��ه دلیــ��ل تغییراتـــ��ی ک��ه ناش��ی از
اختاللشناختیخفیف اس��ت ،اعضای خانواده
ممکن است نیاز به نقش و مسئولیت جدید داشته
باش��ند .مث ً
ال ممکن اس��ت اعضاء خانواده نیاز به
مناب��ع مال��ی یا کمک به فرد برای جبران حافظه
از دس��ت رفت��ه و یا کاه��ش دیگر عملکردهای
شناختی داشته باشند.
• ب��ه دلیل اینکه اعضاء خانواده ش��اهد کاهش
عملکردهایشناختی عزیزشان هستند ،ممکن
است با تغییرات احساسی روبرو شوند.
چگون��ه اخت�لال ش��ناختی خفی��ف درم��ان
میشود؟
در ح��ال حاضر هی��چ داروی مورد تاییدی برای
درم��ان اختالالت ش��ناختیخفیف وجود ندارد.
تحقیقات روی داروهایی که از پیشرفت اختالل
شناختی خفیف به دمانس پیشگیری میکند در
حال انجام اس��ت .پیروی از ش��یوه زندگی سالم
میتواند به بهبود سالمت مغز ،عملکرد روزانه و
کیفیت زندگی کمک کند .توصیه میشود افراد
مبتال به اختالل شناختی خفیف در فعالیتهای
اجتماعیشرکتنمایند،موادغذاییسالمانتخاب
کنند ،فعالیت جسمانی داشته باشند و مغز خود را
به چالش بکشند .همچنین داشتن سبک زندگی
س��الم میتواند عملکردشناختی روزانه را بهبود
بخش��د و ممکن اس��ت خطر پیش��رفت اختالل
شناختی خفیف به دمانس کاهش یابد.
مطالع��ات نش��ان میدهد که عل��ت بالقوه قابل
درم��ان اختاللش��ناختی در  10ت��ا  30درصد از
افراد مبتال یافت ش��ده اس��ت .علل قابل درمان
ش��امل عوارض جانبی دارو ،مشکالت تیروئید،

آپن��ه خواب ،کمب��ود ویتامین  ،Bافس��ردگی و
اضطراب اس��ت .همچنین مشکالت ناشناخته
یا درمان نش��ده ش��نوایی یا بینای��ی نیز ممکن
است در مشکالت شناختی دخالت داشته باشد.
تش��خیص ودرمان مناسب شرایطیکه ممکن
اس��ت به مشکالت ش��ناختی منجر شود ،اغلب
میتواند این عالئم را کاهش دهد.
زندگی خوب با اختالل شناختی خفیف
تع��داد زی��ادی از افراد مبتال به  mciمیتوانند به
خوب��ی با وجود ابتال به اختاللش��ناختیخفیف
زندگیکنند و شانس پیشرفت بیماری به دمانس
را کاهش دهند .رژیم س��الم و متعادل و فعالیت
بدنی منظم میتواند به حفظ سالمت مغز کمک
کن��د .همچنین فعالیتهای اجتماعی گوناگون
کیفیت زندگی و سالمت مغزی افراد را افزایش
میدهد.فقدان خواب و اس��ترس باعث کاهش
حافظه میش��ود ،عادات خواب خوب و اس��تفاده
از تکنیکهای آرامسازی برای کاهش استرس
میتوان��د تواناییه��ای ش��ناختی را به حداکثر
برساند.فرد مبتال به اختالل شناختی خفیف نیز
ممکن اس��ت از استراتژیهای حافظه عملیاتی
ک��ه میتواند در زندگی روزمره اس��تفاده ش��ود
بهرهمند شود:
• یادآوریه��ای کاغ��ذی :مانن��د تقویم ،دفتر
خاطرات ،لیستها و یادداشتهای جیبی
• پست صوتی برای یادآوری
• اس��تفاده از تصاویر برای یادآوری چیزی که
میخواهد به یاد داشته باشد ،و یا ایجاد اطالعات
معنی دار
منابع مفید
این که آیا در معرض ابتال به اختالل ش��ناختی
خفی��ف ی��ا دیگر انواع دمانس هس��تید ،انجمن
آلزایمر برای ارائه اطالعات و حمایت ،ش��ما را
یاری مینماید .برای کس��ب اطالعات بیش��تر
از س��ایت انجمن دمانس و آلزایمر ایران دیدن
نمایید و یا با انجمن تماس بگیرید.
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مرضیه صبحانی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
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توصیههایی جهت خواب بهتر:
• از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنید.
• پس از شام چای یا قهوه ننوشید.
ص درعصر احتیاط
• در مصرف مایعات بهخصو 
کنید( .بخصوص در افرادی که مشکالت ادراری
دارند).
• قب��ل از خ��واب غذاه��ای س��نگین مص��رف
نکنید.
• یک س��اعت قبل از خواب ازحمام پا اس��تفاده
کنی��د ،پاه��ای خود را درآبگرم ( ۴۱یا  ۴۲درجه
سانتی-گراد) قرار دهید.
• خواب نیمروزی را حذف کنید و اگر میخواهید
درطول روزچرت بزنید ،حداکثر زمان چرت زدن
باید  ۳۰دقیقه باشد.
• حضور در نور آفتاب به خصوص در بعد از ظهرها
وصبح زود خواب شب را تنظیم میکند.
• ورزش منظ��م  ۳ب��ار در هفته ضروری اس��ت؛
البته ،بهتر است قبل از خواب نباشد.
• شبها در یک ساعت معین به رختخواب بروید
و صبحها در یک ساعت معین بیدارشوید.
• اگ��ر پ��س از رفتن به بس��تر خوابت��ان نبرد از
رختخ��واب خ��ارج ش��وید و خ��ود را ب��ا کاری
سرگرم کنید تا وقتی که احساس کنید خوابتان
میآید.
• جای خواب خود را تغییر ندهید ،اتاق خواب باید
نور مناسب داشته باشد .نه سرد باشد و نهگرم و
سر وصدای زیاد نیز درآن شنیده نشود.
• از تماشای تلویزیون و یا مطالعه در رختخواب
پرهیز کنید.
• حتم�� ًا اگ��ر دردی دارید یا ب��ه بیماری مزمنی
مبتال هس��تید ،سعیکنید تحت نظر پزشک آن

 -3کسب مهارتهای جدید:
کس��ب مهارته��ای خ��اص نی��ز میتواند به
کاهش استرس کمک کند .مهارت حل مساله،
اساس��یترین مه��ارت کاهشدهنده اس��ترس
است .تعریف این مهارت این است که به شیوهای
علمی برای هر مس��اله بش��ری راه حلی وجود
دارد ،حتی اگر آن راه حل منطقی به نظر نرسد.
مه��ارت مدیریت زمان نیز بهکاهش اس��ترس
کمک میکند .افرادی که زمان خود را به شیوه
موث��ری مدیری��ت میکنند کمت��ر درگیر عجله
میشوند و آرامش بیشتری دارند.
 -4افسردگی را درمان کنید:
افسردگی احساس غم و اندوهی است که برای
م��دت طوالن��ی عملک��رد کلی ف��رد را محدود
میکند .اگر احس��اس غم و اندوه سبب میشود
که ش��ما در موقعیتهایی که قب ً
ال برایتان لذت
بخ��ش بود لذت نبرید ،آنگاه احتما ًال س��طوحی
از افس��ردگی را تجربه میکنید .زندگی طوالنی
مدت همراه با افس��ردگی میتواند یکی از علل
ابتال به بیماری آلزایمر باشد .دور بودن از شادی
و امید و عش��ق که از عوارض افس��ردگی است،
ن��ه تنها ل��ذت بردن از زندگی را محدود میکند
بلکه با تضعیف سیس��تم ایمنی احتمال ابتال به
بیماریهای گوناگون را افزایش میدهد.
اگر افس��ردگی شما بسیار شدید و محدود کننده
اس��ت ،حتم ًا برای درمان آن به روانپزش��ک و
روانش��ناس مراجعه کنید .افس��ردگی هم مانند
سایر بیماریها عوارض متعددی دارد .با مصرف
دارو این عوارض محدودتر ش��ده و کمکم ش��ما
توانایی خود را برای بهرهبردن دوباره از زندگی به
دست میآورید .اگر دچار افسردگی خفیفتری
هس��تید ،ب��ا پرداخت��ن ب��ه ورزش منظم و یا هر

 -6از معنویت برای آرامش بیش�تر
کمک بگیریم.
نهای��ت س�لامت روان در تجربهکردن ناب هر
لحظ��ه از زندگی اس��ت .ب��رای تجربه"اینجا و
اکنون" ،باید از هرچه در گذش��ته واقع ش��ده ،هر
چه در آینده ممکن است روی دهد و تمام چیزها و
افرادی که ما را از خویشتن واقعیمان دور میکنند
رها شویم .ببخشیم ،سهل بگیریم ،ایمان داشته
باش��یم و اعتم��اد کنیم .ره��ا و در آغوش امنیت
واقعی .هر روز به طور منظم وقت مش��خصی را
در آرامش به عبادت و مراقبت از خویشتن خود
بپردازی��م .در زم��ان عبادت جریان تفکر خود را
مش��اهده کنیم تا کمکم خاموش ش��ود .سکوت
ذه��ن ،توجه به کلم��ات زیبای معنوی و حضور
قلب روزانه ،برای انجام این کار بخش مهمی از
سالمت واقعی ما را تضمین میکند.
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پيرش��دن ام��ر ش��گفتآوري اس��ت .آنچنان
ش��گفتآورکه اغل��ب نميتواني��م باورکنيمکه
روزي ب��ه س��راغ ما نیز خواه��د آمد ،زيرا تحول
دورانجواني به پيري ،آنچنان تدريجياستکه
هي��چگاه تغييرات ناش��ي از آن قابلحسکردن
نيست ،همانطورکه تابستان جانشين بهار و پاييز
جايگزين تابستان ميگردد.
 14بررس��يهاييکه توس��ط جامعهشناس��ان،
روانشناس��ان ،زيستشناس��ان وديگ��ر
محققانعلومرفتاري درمورد دورانها و مراحل
مختلف زندگي س��المندان بهعمل آمده گوياي
آناس��ت که پيري بهعن��وان يکي از دورههاي
عمر انس��ان ،نوعي بلوغ بيولوژيکي ،جس��مي،
رواني وکماليافتگي اس��ت و به عبارتي ديگر،
يک سرنوشت زيستشناختي است که واقعيتي
طوالنيتر از تاريخ دارد .شرایط محیطی ،اتفاقات
خوب و بد زندگی ،شرایط روانی و روحیه افراد،
داشتن یا نداشتن افراد حمایتگر در اطراف فرد،
در شروع شکلگیری و رضایتمندی یا نارضایتی
دورانس��المندی افراد نقش دارد .افرادی که در
ط��ول زندگی ،ازازدواج خود ،فرزندان ،ش��رایط
محیط��ی و دنی��ا رضایت بیش��تری داش��تهاند،
دورانسالمندی شادتر و رضایتمندتری را تجربه
میکنند.
ام��ا گاه��ی افراد نارضایتیخود از گذش��ته را به
دورانس��المندی انتقال میدهند و با فکرکردن
و حس��رت خ��وردن از ناکامیهای��ی که تجربه
کردهان��د ،دوران س��المندی خ��ود را ب��ا اندوه و
مشکالت روحی بیشتری سپری میکنند.
ب��ا توج��ه به اینکه خیلی از بیماریها در دوران
س��المندی جنبه اضطرابی داش��ته ،چرا که این
دوران مملو از انواع احساس کمبودها و ناتوانیها
میباشد لذا ،تشخیص ،توجه ودرمان استرس در
این دوران از اهمیت باالیی برخوردار است.
کاه��ش اعتم��اد به نف��س ،نقص��ان فعالیت و
تح��رک ،از دس��ت دادن دوس��تان و نزدیکان،

کاه��ش اس��تقالل مالی و جس��مانی و ابتال به
بیماریه��ای مزم��ن و غیره ،همه و همه میزان
اس��ترس را در فردس��المند افزای��ش میده��د.
بیق��راری ،غ��م و اندوه ،بیاش��تهایی ،افزایش
فش��ارخون ،بینظمی ،تپشقلب ،اختالل در به
یادآوری مطالب از عالیم و نشانههای اضطراب
و اس��ترس میباشند .بنابراین عدم مدیریت آن
میتواند تاثیرات منفی بر س�لامت و بهداش��ت
افراد سالمند بگذارد.
روشهای زیادی برایکاهش تنش و رس��یدن
ب��ه آرام��ش وجود دارد که در اینجا به چند مورد
آن اشاره مینماییم:
 -1تکنیک تنفسی :8-7-4
ای��ن تکنی��ک توس��ط دکت��ر وی��ل از
دانشآموختگاندانش��گاه هاروارد ابداع شده؛ در
واقع یک تکنیک تنفس��ی برایکاهش اضطراب
اس��ت ب��ه این معنیکه ش��ما ی��اد میگیرید ،در
مواقعیکه تنش ندارید با تمرین مکرر آن ،خود
را برای کاهش اضطراب و پرخاشگریدر مواقعی
که تنش دارید آماده کنید.
روش اجرا بسیارس��اده است؛ میبایست بر روی
یکتخت و یا مبلراحتی دراز کش��یده و در ابتدا
به مدت  ۴ثانیه نفس را فرو دهید و سپس بمدت
 ۷ثانیه نگهداشته و در نهایت بمدت  ۸ثانیه اجازه
دهی��د ک��ه ه��وا از ریههایتان خارج ش��ده و این
مراحل را برای کاهش اضطراب خود چندینبار
تکرار نمایید.
ای��ن تمری��ن ،ب��ه مرورتنشه��ای عضالن��ی
و اضط��راب ش��ما را برط��رف ک��رده و موجب
میش��ودکه درتنشه��ای بین ف��ردی ،کنترل
بیشتری بر رفتار خود داشتهباشید وکمتر عصبی
شوید .همچنین سبب محافظت ازحمالت قلبی
درشما میگردد.
 -2خواب کافی و با کیفیت:
از مهمترین پدیدههاییکه طی دورهس��المندی
تغیی��ر میکن��د ،خ��واب اس��ت و ای��ن تغییر در

بسیاری از موارد ،مشکلساز است .ساختارخواب
درس��المندان دچار تغییر میش��ود؛ به طوری که
معمو ًال ش��روع خواب به تأخیر میافتد و مراحل
خواب عمیق نیز کاهش مییابد.

 -5خود و دیگران را ببخشید:
گاه اتفاقیکه در زمان گذشته افتاده است ،تمام
زم��ان حال م��ا را میگیرد .رنجش عمیق که از
عم��ل کس��ی در قب��ال ما برایمان ایجاد ش��ده،
ی��ا واقع��های که جداً ما را رنجانده اس��ت ،مانند
زخم��ی قس��متی از بدن م��ا را که از نظر ژنتیک
بیش��تر مستعد بیماری است با مشکالتی روبرو
میکند .اتصال به گذشته و فردی که در حق ما
بدیک��رده یا روی��دادی که زخمی در وجودمان
ایجاد نموده ،مانند این است که ما عروسک خیمه
ش��ب بازیای باش��یم که تمام زندگیمان صرف
این زخم میش��ود .در حقیقت نبخشیدن ،مانند
گرفتن زغالی گداخته در کف دست است .ادامه
دادن رنجش و خش��م نه تنها به عامل آس��یب و
زخم ضرری نمیرس��اند ،بلکه بیش��تر به وجود
خودمان آسیب میزند .به بیان دیگر ادامهدادن
رنجش و خش��م و نبخش��یدن کسانی که تصور
میکنیم به ما آس��یب زدهاند مانند این اس��ت که
خ��ود زه��ری را بخوریم و در انتظار صدمه دیدن
و انتقام از فرد مقابل باشیم!
• نخستین عامل کمک کننده به بخشایش این
است که مانع از آسیب دیدن بیشتر خود شویم.
گاه تحمل کردن فقط به آس��یب دیدگی بیش��تر
میانجامد و این به بخش��ایش کمکی نمیکند.
برای بخشایش نخست باید جلوی آسیب بیشتر
را بگیریم.
• گام دوم این اس��ت که باور کنیم"بخش��ایش
آسان است ".و ما"به سادگی میتوانیم ببخشیم
و ره��ا کنی��م" .بای��د با نیت بخش��ایش به همه
هیجاناتی که در روان خود جمع کردهایم امکان
بروز بدهیم و از احساسات متناقض خود احساس
گناه نکنیم.
•بخشایشدرفرهنگهایمختلفبهشیوههای
گوناگ��ون عملی میش��ود .در برخی فرهنگها
اف��راد غصهها و زخمهای خود را مینویس��ند و
میسوزانند .در برخی از فرهنگها افراد ترغیب
میشوند غصههای خود را به سنگ صبور بگویند
تا تخلیه ش��وند و در بعضی آیینها با بروز دادن
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را درمان کنید تا از این طریق مش��کالت خواب
کمتر شود.
• از مصرف دخانیات اجتناب نمایید.
• از مص��رف قرصه��ای خ��واب آور به صورت
خودسرانه و طوالنی مدت خودداری کنید ،چون
این داروها باعث بیخوابی میش��ود و مصرف
طوالنی مدت آن عوارض دارد.
• در ش��روع خواب از تکنیکهای آرامس��ازی
اس��تفاده کنی��د ای��ن روش بخص��وص ب��رای
س��المندانی که مبتال به اضطراب هستند بسیار
مفید است.

فعالی��ت منظم دیگر ،مطالعه کتابهای مرتبط
با درمان افسردگی و تغییر نگرش و نیز مشاهده
فیلمهای امیدبخش یا خوشایند ،به درمان خود
کم��ک کنید .برای دریافت کمک تردید نکنید.
شما حق دارید با شادی و امید زندگی کنید.

خشم و رنجش به صورت مشت کوبیدن و فریاد
زدن به این رهایی کمک میشود .از تمرینهای
ذهنی نیز میتوان برای این منظور استفاده کرد.
ب��رای اجرایی کردن بخش��ایش ممکن اس��ت
مشاوره یا یک روانشناس کمک کننده باشد.
• یادتان باش��د"آن دیگران" که زمانی با ش��ما
چنی��ن کردهاند به زندگی خودش��ان مش��غول
هستند و شما با نبخشیدن آنان در حقیقت امروز
زندگیتان را هم به آنها تقدیم میکنید.
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دلنوشته
نقش مراقبین فرد مبتال به بیماری آلزایمر

بدیهیاستکهمامراقبینباچالشهاونامالیمات
س��خت و نفسگیر وکم و بیش همس��انیمواجه
هس��تیمکه تالشمیکنیم با مهار وغلبه برآنها
برایبیمارانمانآرامشبیشترورنجکمتریفرآهم
آورده و کنترلشتاب بیماری نیز امکانپذیر گردد
و عالوه بر اینها س�لامت جس��م و جان خود را
نیز تأمین و ش��رایط س��ختیکه پیشرو داریم را
بهحداقل برسانیم.
بازدهیمناس��ب و نس��بت ًا مطل��وب این اهداف
مس��تلزم داشتن ،آگاهی و تسلط به امورمراقبت،
فداکاریو امید اس��ت.تصورمان این اس��تکه
ت خ��ود و
ب��ا بهرهگیریازتب��ادل تجربی��ا 
بهکارگیریآموزشهایکارشناس��ان مج��رب
و نیکاندی��ش انجمن دمان��س و آلزایمر ایران،
بهرهمندشدن از دست آوردهایعلمیکه هر روز
به ما هدیه میش��ود ش��یوههایی بهکار بگیریم تا
نتایج نسبت ًا مطلوبی نصیبمان شود.
البت��ه هرک��دام از م��ا مراقبی��ن ش��رایط خاص
خانوادگیخود را داشته و امکانات متفاوتی داریم
که با اس��تفاده از فرصتهایی که برایمان پیش
میآی��د مبتکرانه رفتار ویژهای جدا از برنامهکلی
ومشترکیکهداریم بهکار خواهیمگرفت تا سطح
موفقی��ت خ��ود را باال ببریم برای نیل به اهداف،
برنامه نسبت ًا جامعی به شرح زیر در نظر داریم که
به انجام برسانیم.
• هرگز بیمار خود را سربار خود تصور نکرده او را
دوست داشته و با او همواره مهربان باشیم.
• با ش��رکت دادن فرد مبتال به بیماری آلزایمر،
در ام��ور زندگ��ی تا جایی ک��ه تواناییاش اجازه
میدهد احس��اس مس��ئولیت و خودباوری  ،را در
وی پرورش دهیم.
• برای فرد مبتال به بیماری ،فضایی مناسب با
عالقمندیهایش مانند :مطالعه مطالب س��اده،
رمانهای شیرین ،تشویق وی به گفتن خاطرات

جوانی و گذشته ،لطیفهگویی ،استفاده از موسیقی
مورد عالقهاش و هم صحبت شدن با اورا ایجاد
نماییم.
• طبیع��ت گ��ردی  ،گردش در پارک و تماش��ای
ب��ازی ک��ودکان را در برنامههای روزانه وی قرار
دهیم.
• برای حفظ سالمتی جسمیاش تالشکنیم از
جمله :خوراندن صبحانه ،تنفس عمیق مس��تمر
روزانه ،رعایت دقیق امور بهداشت شخصیاش و
محیط خانواده ،مانع از حرکت وی بالفاصله پس
از بیداری از خواب شویم و اجازه دهیم حداقل یک
دقیقه تاکسب هوشیاریکامل درجایخود باقی
بمان��د ،رف��ع موانع مزاحم در محیط خانه،کنترل
وزن وی وجلوگیری از چاقی غیرمتعارف ،مراقبت
نامحسوس و پیوسته از حرکات و رفتارش و حتی
راه رفتنش ،از تنها گذاشتنش خودداری کنیم و از
انزوایش به هر شکل ممکن ممانعت بعملآوریم،
ب��ا بازیهای متنوع وحت��ی بچهگانه با او همراه
شویم ،خواب راحت را برایش تأمین وسعیکنی م
بیش��تر به پهلو بخوابد و از پوش��شکامل سرش
درموق��ع خ��واب برای جریان هوا و تنفس راحت
وی جلوگیریکنیم ،در انجام ورزشهای سبک
مانند دویدن آرام با پای برهنه رویفرش ویا چمن
پارکها اورا تشویق وهمراهیکنیم.
ی اش��تبا ه فردمبتال
• در مقابلحرفها ورفتارها 
به بیماری وانمودکنیمکه متوجه نش��دیم ،تامان ع
ازخجالتش شویم .در مقابل تندخویی و عصبانیت
و حتی تهمت و فحاشیهایش نهایت بردباری و
متانت را از خود بروز داده و از هر نوع عکسالعمل
و غرزدن بهوی خودداری نماییم.
• برای اشیاء موردنیازش محلیمخصوص را در
نظر گرفته و او را در جریان گذاشته و در صورت
لزوم برای یافتنش به او کمک میکنیم.
• ب��ا اعضایخان��واده ،دوس��تان و فامی��لدر

همراهیکردن با فرد مبتال ب ه بیماری معاش��رت
ک��رده و درب��ار ه مراقب��ت از فرد مبتال به گفتگو و
تبادل تجربه بنشینیم.
• قاطعیت در امور مراقبت را بهدور از پرخاشگری
پیش��ه خودساخته ،خودشیفتگی و بزرگبینی را
از خ��ود دورکنیم ،قضاوت درباره خودرا ب ه عهده
دیگران گذاشته و از آن احساس نگرانی و تشویش
نکنیم ،افراد را همانطورکه هستند پذیرا باشیم نه
ن ط��ور که دلمان میخواهد ،از انجام وظایف
آ نس��بت به فرد مبتال به بیماری آلزایمر جرأت و
فداکاری بهخرج داده و هرگز از زیر بار س��نگین
آن شانه خالینکنیم.
• اضطراب و تشویش و خشم خود را همواره در
کنترل داش��ته و بجای آن ش��ادی و آرامش را به
خود و دیگران هدیه دهیم.
• دنیا را با همه ویژگیهایش با شعاع دید وسیع
نظارهگر بوده و به فرد مبتال به بیماری اطمینان
دهیمک��ه هی��چ وق��ت او را از ی��اد نخواهیم برد
و هم��واره درکن��ارش بوده و با محبت ومهربانی
پذیرایش هستیم.
• زمانیک�� ه خ��ود را در ادامه مراقبت از فرد مبتال
بهبیماری درمانده احس��اسکردیم با مشاورین
و متخصصی��ن در امور مراقبت ارتباط داش��ته و
از تجربیات و اطالعات علمی ایش��ان بهره مند
شویم.
علیرغ��م اینکه خوددرگیر مش��کالت فراوانی
هس��تیم س��عیکنیم نیکوکاری به انس��انهای
دردمن��د را ازی��اد نبرده و از هر عملی که برایمان
مقدور باشد درحق آن عزیزانکوتاهی نکنیم .
در پایان بر خود واجب میدانیم که از صمیم قلب
از راهنماییها و کمکهای بی دریغمش��اوران و
کارکنان انجمندمانس و آلزایمر ایران قدردانی
نمودهو آرزوی سالمتی وموفقیت برایشان داریم.
(احمد حسنانی)

آیا تا کنون با دقت به زندگی خود نگریستهاید؟ چطور گذشت و چقدر
زود .....
س��المندی یک تجربه ش��خصی اس��ت که هر انسانی آن را دیر یا زود
تجربه خواهد کرد .امروزه داش��تن س��المندی سالم و موفق در زندگی
یک هنر است.
بیاییم با شکوفاکردن همه استعدادها و قابلیتهای ذاتی که در ژرفای
وجودمان برای بدست آوردن معنای بنیادی زندگی نصیبمان شده و
با توجه به توانمندیها و شایس��تگیهایمان س��المندی خوبی توام با
احساس شادکامی را رقم بزنیم.
انجمن با ایجاد برنامههای متنوع طرح حس��اس (حفظ س�لامت افراد
س��المند) ،س��عی در شکوفا کردن استعدادها و قابلیتهای نهفته افراد
شرکت کننده در این طرح را دارد.
عملکرد شش ماهه ابتدای سال  98طرح حساس انجمن:
برنامهها و کارگاههای آموزشی – تفریحی با عناوین :یوگای حرکتی،
آموزش زبان انگلیسی ،پرورش و نگهداری گلهای آپارتمانی ،باغبانی
خانگی ،تغذیه سالم در ماه رمضان ،پیشگیری از ابتال به دمانس ،کنترل
و پیشگیری از فشار خون ،آوا درمانی ،ضرورت کنترل آب و الکترولیت
در دوران سالمندی ،علل ایجاد اضطراب و استرس در دوران سالمندی
و نحوه مدیریت آن ،کنترل و پیش��گیری از عوارض دوران یائس��گی،

ریلکسیشن و تکنیکهای کاهش استرس ،خشنودی و سالمت پس از
 100سالگی ،مشارکت اجتماعی و سالمت وبازدید از باغ گیاهشناسی
و تور یکروزه محمد شهر کرج برگزار گردید.
گزارش عملکرد شش ماهه اول سال  98طرح
حساس زنان زرتشتی:
س��ازمان زنان زرتش��تی نیز فعالیتهای خود را با هدف پیش��گیری و
کاهش ابتال به دمانس و بیماری آلزایمر از یکس��و و آگاهی رس��انی
و آموزش مهارتهای الزم برای داش��تن س��بک زندگی س��الم افراد
ش��رکت کنندهی طرح حس��اس از سوی دیگر ،در اولویت برنامههای
خود قرار داد .پیرو همین اهداف کالسهای آموزشی و جلسات متعدد
سخنرانی با عناوین ذیل برگزار گردید:
برنامههای آموزشی :آموزش زبان انگلیسی ،آموزش اربونه ،همخوانی،
خاطرهگویی و مش��اعره ،بهداش��ت تن-روان و محیط زیست در دین
زرتش��ت ،سندرم س��المندی (پوکی استخوان ،دیابت ،فشارخون باال،
داروهاو )...و ...
برنامههای تفریحی و بازدیدها :گردش��گری در آدریان بزرگ یوس��ف
آباد ،گردشگری به فروشگاه ایران مال ،بازدید از منزل دکتر حسابی
و....

خبرمهم:

توفیقچشمگیرانجمنجهانیآلزایمردرقرارگرفتندمانسدردستورکارکشورهایجی20
در پایان نشست کشورهای جی  20در شهر ازاکا
در ژاپن ،بیانیهای صادرشد
که در بند  31آن چنین آمده است:
"ماسالمندیسالموفعالرابااتخاذسیاستهای
مناس��ب برنامهریزی خواهیم ک��رد تا از این راه
س�لامتی را با پیشگیری و کنترل بیماریهای
مزمن غیرواگیر از طریق مراکز مردم محور ،چند

بخشی،جامعهمحورهمراهبانظامجامعسالمت
و مراقبت طوالنیمدت در مسیر زندگی ،مطابق
با چهارچوب فرهنگ ملی ودر نظر گرفتن روند
جمعیتینظارتکنیم.ماباچندسیاستمشخص
که ش��امل کاهش عواملخطر و تأمین مراقبت
مستمرطوالنیمدت و همچنین جوامع پذیرای
اف��راد مبت�لا به دمانس را با هدف بهبود کیفیت

زندگی افراد مبتال و مراقبین میباش��د ،اجرائی
میکنیم" .
انجم��ن جهانی آلزایمربا ت�لاش بیوقفه طی
سالها به دنبال قرار گرفتن دمانس در دستور کار
گروههای مختلف بوده است تا کشورها بودجه
ب��رای آن تخصیص دهن��د و باالخره این بار به
نتیجه رسید.

گزارش

نشستکمیتهعلمیانجمنجهانیآلزایمردرحاشیهکنفرانسساالنهانجمنآلزایمرآمریکا
جلس��ه کمیته علمی انجمن جهانی
آلزایم��ر در روز  25تی��ر ماه در ش��هر
السآنجل��س – آمری��کا ب��ا حضور
اساتید و پژوهشگران عضو با ریاست
جدید آقای دکتر علی رضا عطری از
آمریکا تشکیل شد .این برنامه برای
اولینبارجهتتصمیمگیریاعضایی
ک��ه نمیتوانن��د حض��ور فیزیکی در
جلسه را داشته باشند ،برگزار گردید.
از ایران ،خانم فرانه فرین عضو کمیته
علمی انجمن جهانی در این نشست
شرکت کرد.
ای��ن گردهمائ��ی با س��خنان خانم
پاوالبربرین��و مدی��ر عام��ل انجمن
جهان��ی آغ��از به کار کرد .او گفت :در
حال حاضر با انتخاباتی که انجام شده
این مجمع دارای  75عضو اس��ت و
تعدادی نیز از کشورهای کم درآمد و
با درآمد متوس��ط به کمیته علمی راه
پیدا کردهاند.
خان��م پاوال درگ��زارش خود در مورد
نظرس��نجی اخیر انجمن جهانی که
با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه
لندن برگزارشد خبر داد و گفت :کاری
بینظی��ر ک��ه ح��دود  70،000نفر از
سراس��ر جهان در آن شرکت کردند.
م��ا امیدواری��م که ب��ا تحلیل دادهها
دلی��ل شرمس��اری و اجتناب افراد از
گرفتن کمک در زمان مشاهده عالئم
بیم��اری ،ب��رای این چال��ش فراگیر
راهبرده��ای مناس��ب برنامهریزی
ش��ود .نتایج این نظرس��نجی کمک
خواهد کرد تا افراد بیشتری در سراسر
جهان به تش��خیص به هنگام دست
یابند .ای��ن گزارش برای ماه جهانی
ارائه خواهد شد.
مدیرعام��ل انجم��ن جهانی در ادامه

صحبتهای خود اظهار داشت که با
کم��ک و تالش بیوقفه انجمنهای
آلزایم��ر ژاپ��ن ،آرژانتی��ن و انجمن
جهان��ی آلزایم��ر باالخره دمانس در
دس��تور کار گروه جی  20قرار گرفت
که خود یک موفقیت بزرگ به حساب
میآید و کشورهای این گروه متعهد
ش��دهاند ک��ه برای دمان��س بودجه
تخصیص دهند.
او همچنی��ن گف��ت "در ح��ال
حاضرراهبرده��ای جدی��د انجم��ن
جهان��ی در راس��تای برنامه عملیاتی
دمانس س��ازمان جهانی بهداش��ت
برنامهری��زی ش��ده و امیدواری��م
تحقیقات در این زمینهها گس��ترش
یابد و کش��ورها به درخواس��ت سال
گذش��ته انجمن جهانی آلزایمر مبنی
ب��ر تخصی��ص 1درص��د از هزینه-
ه��ای اجتماعی بیماری به تحقیقات
را ج��دی بگیرن��د .دولتها به مطرح
ش��دن دمانس تمایل ندارند و س��عی
میکنند دمانس به بخشهای دیگر
محول ش��ود .در ای��ن جا باید بگویم
که مباح��ث مقاالت برای کنفرانس
جهان��ی  2020س��نگاپور نیز بر پایه
 7مبح��ث برنام��ه عملیاتی دمانس
س��ازمان جهانی بهداش��ت متمرکز
است".
در ادام��ه ،خان��م پاوال گفت :در حال
حاض��ر ،انجم��ن جهان��ی آلزایم��ر
پروژهه��ای اس��تراید ( )Strideو
کاگنیس��تات ( )Cognistatرا دنبال
میکند و امیدوار اس��ت که در س��ال
آین��ده آمار ش��یوع در جه��ان مجدداً
م��ورد بازبینی قرار گیرد .او همچنین
اظهار داش��ت که در حال حاضر تمام
داروه��ای بیم��اری آلزایمر ژنریک

است و به غیر از شرکتهای داروئی،
شرکتهای زیادی تمایل دارند که در
حوزه سالمندی فعالیت نمایند.
درپایان،خانمپاوالابرازامیدواریکرد
که اس��اتید محترم با تبادل اطالعات
کارپژوهش را تسریع نمایند.
ی��ادآوری میش��ود که آق��ای دکتر
فرش��اد ش��ریفی از ط��رف انجم��ن
دمانس وآلزایمر ایران به کمیته علمی
انجمن جهانی معرفی ش��د و به این
مجمع راه یافت.
ی��ک ن��وع جدید دمانس شناس��ائی
شد؟
س��وم می  -2019مقالهای که اخیراً
در نشریه مغز ( )Brain journalچاپ
شده است نوعی از اختالالت مغزی را
شناسائی کرده که عین ًا عالئم بالینی
بیماری آلزایمر را دارا میباش��د .این
عارض��ه مرب��وط به تجم��ع پروتین
 43-TDPدر مغز اس��ت حال آن که
دربیماری آلزایمر دو پروتین آمیلوید
و ت��او دیده میش��ود .به این بیماری
 LATEمیگویند.
پژوهش��گران این تحقیق میگویند
بررس��ی آنها بر روی شواهد هزاران
نتایج کالبد شکافی نشان میدهد که
این اختالل درافراد باالی  80س��ا ل
عارض میشود.
حاص��ل ای��ن پژوه��ش ،س��ؤاالت
جال��ب و چالش برانگیزی را در مورد
تش��خیص مطرح میس��ازد :چگونه
اف��راد را غیرتهاجم��ی و ب��ا هزین��ه
معق��ول آزمای��ش کرد .آزمایش��ات
بالین��ی را چگونه بای��د برنامهریزی
نم��ود و گزینههای درمان چه خواهد
بود .هنوز معلوم نیس��ت چه تعداد از
افراد به  LATEمبتال هستند.

مرکزجامعتوانبخشیومراقبتروزانهقاصدک
بخش��ی از فعالیتهای هدفمند مرکز جامع
توانبخش��ی و مراقب��ت روزان��ه قاصدک در
راستای ارتقاء کیفیت زندگی و توانمندسازی
ذهنی و جسمی عبارت است از:
-1توانبخش��ی جس��مانی روزان��ه توس��ط
کارشناسانارش��د رش��تههای فیزیوتراپی،
کاردرمان��ی ،تربیتبدن��ی به منظ��ور ارتقاء
تواناییهای جسمانی و توانمندسازی.
-2توانبخش��ی ذهنی ش��امل هنر درمانی،
موسیقیدرمانی،تفریحدرمانی،کاردرمانی...،
انواع فعالیتهای ذهنی هدفمند برنامهریزی
شده در سطح عملکردهای ذهنی و جسمانی
اف��راد مبتال به منظور پیش��گیری از انزوای
اجتماعی ،ارتقاء خودباوری و اعتماد به نفس،
اس��تفاده از تواناییهای باقیمانده ،بازشناسی
آموختهها و مهارتها ،حفظ استقالل و کند

نمودن سرعت پیشرفت بیماری.
-3ارائ��ه خدم��ات مراقبتی اصولی توس��ط
کارشناس��ان پرس��تاری ،مربیان و مراقبین
آموزش دیده به منظور حفظ ایمنی و سالمت
افراد مبتال.
-4برگ��زاری کارگاههای آموزش��ی علمی،
کاربردی ،بالینی برای مراقبین و خانوادههای
اف��راد مبتالب��ه دمانس (اختالل ش��ناخت و
حافظه) و بیماری آلزایمر.
 -5ارائه خدمات مشاورهای تلفنی و حضوری
توسط کارشناسان مرکز به خانوادهها.
-6آم��وزش بالین��ی به دانش��جویان مقاطع
مختلف رش��تههای پرس��تاری ،پرس��تاری
س��المندان ،روان پرس��تاری ،مددکاری و ...
دانش��گاههای علوم پزش��کی شهر تهران و
استانها.

-7ارائ��ه خدم��ات مش��اورهای ب��رای
انج��ام پروژهه��ای دانش��جویی در مقاطع
کارشناسیارشد و دکتری به دانشجویان.
-8ارائه خدمات درمانی و مش��اورهای توسط
پزشکان متخصص نورولوژی ،روانپزشکان و
روانشناسان انجمن دمانس و آلزایمر ایران.
-9آم��وزش مجازی دان��ش و مهارتهای
مربوط به دمانس (اختالل شناخت و حافظه)
و بیماری آلزایمر به خانوادهها.
*لطف�� ًا جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر با
شماره تلفن 021-44694439 :خانم بهجت
مس��لمی مسئول واحد پذیرش مرکز تماس
حاصل فرمایید .بخشی از فعالیتهای مرکز
قاصدک در قالب تصاویر زیر به اس��تحضار
میرسد.

توانبخشی ذهنی -فعالیت ریاضی

تقویت ادراک دیداری ،هماهنگی عضالت و خالقیت

تفریح درمانی -کاشت گل و گیاه.

طبیعت گردی مددجویان

هنردرمانی ،تقویت عضالت و خالقیت

توانبخشیذهنی-شناخت
و بازشناخت شماره تماس های ضروری

هنردرمانی -تقویت عضالت ،خالقیت

فعالیت هنری ،هماهنگی عضالت دست ،چشم و مغز

فعالیتهنری-بافندگی،
تقویت ادراک دیداری حرکتی و انگشتان دست

دارنده گواهينامه
ISO9001:2008

در سيستم مديريت كيفيت
فصلنامهخبري،پژوهشي،آموزشي و اطالعرساني شماره 52تابستان1398

گزارش نشست ساالنه شورای انجمن جهانی آلزایمر

اختالل خفیف شناختی ()MCI

نقش مراقبین فرد مبتال به بیماری آلزایمر

در راستای رسالت سازمانی ،انجمن دمانس و آلزایمر ایران جهت توسعه و تقویت ظرفیتهای خدمترسانی
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.
 -2دستگاه نوار عصب و عضله

 -1دستگاه کپی و پرینتر شارپ
 -4دستگاه تست ورزش
 -3دستگاه اکوکاردیوگرافی (اکوی قلبی)
 -6کامپیوتر دو عدد
 -5تلویزیون  32 LEDاینچ
 -8پروژکتور سقفی دو عدد
 -7لب تاپ دو عدد
 -10پایه میکروفون دو عدد
 -9دوربین نیمه حرفه ای پایه دار عکاسی و فیلمبرداری دوعدد 
 -12چای ساز برقی دو عدد
 -11کتری بزرگ برقی برای همایش ها یک عدد

در صورت کمک و همیاری شما خوبان ،استمرار چاپ نشریه امکانپذیر میباشد.

