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دوستان گرامی و ارجمند
درود بی پايان و عرض تبريك، در سال پيش رو برای شما همياران گرامی سرافرازی و سربلندی آرزو دارم.

بدون ترديد، بودن در كنار ش��ما بزرگواران مهمترين فرصتی اس��ت كه ما خدمتگزاران به پدران و مادران عزيز، بتوانيم در جهت ارائه خدمات 
مناس��ب و درخور ش��أن آنان به خود بباليم و با اميد به الطاف خداوندی هر روز توس��عه خدمات انجمن را ش��اهد باش��يم. با توجه به چش��م انداز 
انجمن جهانی آلزايمر و تصويب س��ازمان بهداش��ت جهانی، الگوی پيش روی ما نيز براس��اس توس��عه مراكز ويژه خدمت رس��انی به افراد مبتال 
به دمانس و بيماری آلزايمر در جای جای كش��ور عزيزمان می باش��د، با اتكال به خداوند بزرگ و همت ش��ما بزرگواران در س��ال های گذش��ته و 

به ويژه سال جاری خدمات چشمگيری را به مرحله نهايی رسانده ايم كه ذياًل شرح داده می شود.
1- پی گيری س��ند ملی دمانس و برنامه راهبردی كه توس��ط انجمن جهت ارائه به وزارت بهداش��ت و درمان تدوين ش��ده بود، با همت مديران 
و كارشناس��ان محترم وزارت بهداش��ت و درمان و مراحل پايانی را می گذراند و اميد كه در س��ال پيش رو در ش��ورای معاونين مطرح، تصويب و 

اجرائی گردد.
2- پی گيری نتيجه امكان س��نجی تس��ت های تش��خيصی و غربالگری دمانس و دس��تيابی به تس��ت ش��اخص كه در اوايل سال جاری به پايان 
رس��يد و مقاله حاصل از آن به زودی در مجله معتبر علمی به چاپ خواهد رس��يد. اميدكه با موافقت رياس��ت محترم س��ازمان بهزيس��تی كش��ور و 

تأمين بودجه الزم جهت تشخيص زودهنگام و درمان مؤثر در سراسر كشور اجرائی شود.
3- همكاری و تعامل با صندوق بازنشس��تگی كش��ور طی س��اليان گذش��ته درخصوص آموزش افراد داوطلب و بازنشس��ته سراسر كشور توسط 
اس��اتيد انجمن دمانس و آلزايمر ايران در چندين كارگاه آموزش��ی كه حاصل آن تأس��يس 11 انجمن اس��تانی توس��ط اين افراد بوده اس��ت كه در 
دی ماه 97 تفاهم نامه عضويت در انجمن با آنان امضاء گرديد و با ساير استان های ديگر نيز در سال پيش رو پس از دريافت مجوز، تفاهم نامه 

عضويت امضاء خواهد شد.
4- پی گيری دريافت موافقت اصولی كلينيك تخصصی داخلی با گرايش دمانس نيز از مديريت درمان وزارت بهداشت كه اميدواريم در سال 

پيش رو پس از دريافت مجوز فعاليت، با حضور شما گراميان اين مركز نيز افتتاح شود.
5- پی گيری مجوز آموزشگاه آزاد تربيت مراقب سالمند و افراد مبتال به دمانس و بيماری آلزايمر، كه يكی از خواسته های مهم خانواده محترم 
بيماران بوده است. پس از دفاع در هيئت تخصصی سازمان فنی و حرفه ای كشور با هدف ايجاد اشتغال و كمك به خانواده و افزايش كيفيت 

زندگی عزيزان سالمند و مراقبين به عمل آمده است و اميد كه در سال پيش رو شاهد افتتاح اين مركز نيز باشيم.
6- پی گيری انجمن علمی دمانس با هدف تحقيق و پژوهش پيرامون دمانس و بيماری آلزايمر و دستيابی به ارائه بهترين خدمات براساس 
تحقيقات فراگير در مورد پيش��گيری از ابتال در س��ال های آينده و راهكارهای كم هزينه در ش��ناخت زودهنگام و مديريت بيماری كه مدارك 
مورد نياز به دبيرخانه انجمن های علمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی آماده گرديده است و اميد كه به همت 

مسئولين گرامی در سال پيش رو مجوز آن صادر گردد.
در پايان ضمن قدردانی از مساعدت حاميان گرانقدر و نيك انديش و همچنين داوطلبان ارزشمند از اين عزيزان 
درخواست دارد ما را در رسيدن به اهداف خير انجمن و كمك رسانی به پدران و مادران عزيز و خانواده محترمشان 
همچون گذشته تنها نگذارند و ما نيز اين همراهی را ارزشمند شمرده و ارج می نهيم و در سال پيش رو برای سالمتی 
و شادكامی و توفيق خدمت برای افراد همه جامعه و به ويژه شما خوانندگان 

گرامی و همكاران انجمن های آلزايمر در سراسر كشور آرزومنديم.

سرمـقاله

معصومه صالحی
مديرعامل 

 بنام ایزد یکتا
 ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی                    از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی                به لگزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
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انس��ان های استثنايی يك عصر، بيشتر فرزندان 
فرهنگ ه��ای قديم��ی و نه��ال ه��ای ديررس 
نيروه��ای گذش��ته اند. م��ن در آن ها ميراث يك 

ملت و آداب و رسوم آن را می بينم.
 فريدريش نیچه

فرهن��گ بنايي اس��ت كه بيانگ��ر تمامي باورها، 
رفتاره��ا، دانش ها، ارزش ها و مقاصديس��ت كه 
ش��يوه ي زندگي هر ملت را مش��خص مي كند. 
اساس��اً فرهن��گ هر جامع��ه هويت و موجوديت 
آن جامعه را تش��كيل می دهد. همچنان نه تنها 
فرهنگ، س��ازنده خوش��بختی ملت هاست بلكه 
انحط��اط ملت ه��ا نيز در گرو عدم حفظ  فرهنگ  
و سنت های غنی هر جامعه است. زيرا پايه های 
اعتق��ادی، اخالق��ی، علمی و هن��ری جوامع كه 
موجب خوش��بختی ملت ها هس��تند با انحراف 
فرهنگ، مضمحل می شود و انسان ها به انحطاط 
كشيده می شوند. اگر فرهنگ و سنت های غنی 
هر جامعه دستخوش تغييرات به ظاهر متجددانه 
شود،  تغييراتی در فرهنگ ايجاد كرده و جوانان 
ك��ه زيربن��ای تأس��يس هم��ه چيز هس��تند، از 
دس��ت ما خواهند رفت. تهاجم فرهنگی نه تنها 
انس��ان ها را به انحطاط می كش��د بلكه می تواند 
موج��ب انحطاط و پوچی و درنهايت اضمحالل 
جوامع شود و به قول ژرژ باالنديه )انسان شناس 
عصر حاضر(، فرهنگ انگيزه و واس��طه بقاس��ت 
و رمز جان بدر بردن هر ملت از مهلكه هاس��ت.                                                                                                                                      
فرهن��گ حاوي آفرينش ها، انديش��ه ها و جهان 
بين��ي مردم يك س��رزمين اس��ت؛ ل��ذا، هر قدر 
ملتي از گذش��ته ي تاريخ��ي و فرهنگي خويش 
آگاهي بيش��تر و عميق تري داش��ته باشند، بدون 
ش��ك و ب��ا قاطعي��ت و ايمان راس��خ براي حفظ 
موجودي��ت و هوي��ت و اعتبار خ��ود در برخورد با 
فرهنگ هاي ملل مختلف مي كوشند و حافظ اين 
فرهنگ و سنت های غنی؛ سالمندان، پدربزرگ و 

مادربزرگ های آن سرزمين خواهند بود.
ميانس��الي و كهنس��الي يكي از دوره هاي زندگي 
همه ماست كه بعضاً با نگرشي منفي همراه است 
و بس��ياري از افراد تمايلي به ورود به اين دوران 
را ندارند اگرچه، سالمندان گنجينه ای از تجربه - 
آگاه��ی و حاف��ظ فرهنگ و س��نت های غنی هر 
سرزمين هستند كه قادرند برای افراد هر جامعه 

فكر و انديشه ايجاد كنند و جايگاه سالمندان در 
خانواده ها، گروه هاي قومي مختلف و در مفهوم 
كالن، فرهنگ ملي هر جامعه اي، بازتابي است 
از شيوه تفكر آن قوم و فرهنگ كه در زبان آن ها 
متجلي مي ش��ود و در رفتار گروهي آن فرهنگ 
ظهور و بروز مي  يابد و در صورت استمرار نهادينه 
مي ش��ود.  سالمندان، حكم س��رمايه هاي ملی، 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی را براي ما دارند، نوع نگاه 
ب��ه س��المندان در جامعه ب��زرگ ايران بر مبناي 
فرهنگ كهن ايراني از احترام به ريش سفيدان، 
بزرگان و افراد سالمند ريشه مي گيرد ايرانيان عهد 
باس��تان نيز نخس��تين مردماني بوده اند كه براي 
اداي احترام، بزرگداش��ت و سپاسگزاري از مقام، 
جايگاه و ارزش س��الخوردگان روز مش��خصي را 
در سال تعيين كرده بودند و اين روز 25 شهريور 
 ašiš("ماه هر سال بوده كه به آن"اشيش وانگ
vâng(  مي گفتند. قدمت اين رسم به روايتي به 
3000 سال قبل برمي گردد. بديهي است مردماني 
چنين بافرهنگ و هوشيار بايستي تالش كنند تا 
آداب، رسوم، باورها و ارزش هاي زمان خود را به 
هر طريق ممكن حفظ و آن را با فرمول خاصي 
به نس��ل هاي بعدي منتقل نمايند. حفظ مقام و 
جايگاه سالخوردگان از جمله ارزش هاي درخور 
توجه بوده است و استفاده از تجربيات سالمندان 
عامل مهمی در پربار شدن زندگی و حتی پيشرفت 
يك جامعه است. حفظ سنت ها و فرهنگ توسط 
فرد س��المند می  تواند روش��ن كننده راه زندگی و 
چراغی فرا راه سعادت اعضای كم سال تر جامعه، 
ب��ه ش��مار آيد، ب��ه عبارتی تمام ابع��اد وجودی 

س��المندان درس سازندگی است. ايجاد فرصت 
برای بيان تجربيات و احساسات توسط سالمند در 
درون خانواده احساس ارزشمندی و مفيدبودن را 
در آن ها افزايش می دهد و كمك به ارتقاء سطح 
سالمت روانی فرد سالمند می  كند. عالوه بر اين 
س��المندان پاس��دار ارزش ها و حافظ سنت های 
اصي��ل و ارزي��اب فرهنگ و ميراث اجتماعی هر 
س��رزمين هس��تند و با معاش��رت و انس با نسل 
جديد، می كوش��ند مفهوم زندگی را برای آن ها 
روش��ن كنند و مراقب باش��ند س��نت های غنی و 
فرهنگ سرزمين مان دست به دست گرديده و از 
دستاوردهای فرهنگی و سنتی، توسط نسل آينده 
مراقبت و حراست شود.  دانستن اين كه انسان به 
كدام سوي روان است همان قدر پرارزش است كه 
بدانيم از كدام س��وي مي آيد و فرهنگ رابطه اي 
است كه گذشته ها را به هم پيوند مي دهد و جهش 
به س��وي آينده را ممكن مي س��ازد ) احمد طالب 

ابراهيمي الجزايري(.
پيوند فرهنگ و س��نت های گذش��ته و جهش به 
سوی آينده بهتر، بدون ياری و كمك پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هايم��ان ميس��ر نم��ی باش��د ، قدر 

ثانيه های بودن با بزرگان را بدانيم. 

"پدربزرگ و مادربزرگ ها حافظ  فرهنگ و سنت های غنی هر سرزمینند"
 مرضیه صبحانی-كارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 1-سام آرام، عزت اهلل، “از غرب خانه عشايري تا سراي سالمندان خصوص 
تهران"، فصلنامه علوم اجتماعي

1371 ، شماره  3و 4
2-س��ام آرام، عزت اهلل، “مس��ايل س��المندي درايران"، فصلنامه 1370 ، 

علوم اجتماعي شماره 1و 2
3- Alan P. Merriam, Melville Jean Herskovits, 
1895-1963, American Anthropologist, Vol. 66, 
No. 1, 1964, p. 83-109.
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در عصر حاضر دمانس و بيماری آلزايمر از رشد روزافزونی برخوردار بوده 
و يكی از عمده ترين معضالت بهداش��تی در مقياس جهانی در گس��تره ی 
پن��ج ق��اره، ج��دای از رن��گ و نژاد و ملي��ت و فرهنگ بش��مار می آيند. از 
جمل��ه فاكتوره��ای خط��ر در ب��روز دمانس و بيماری آلزايم��ر می توان به 
عدم فعاليت فيزيكی مناسب )ورزش نكردن(، كم تحركی، چاقی و ديابت 

اشاره داشت. 
بيماری آلزايمر، نوعی اختالل در سيستم عصبی– مركزی و پيش رونده و 
غيرقابل  برگشت است كه به آهستگی قدرت حافظه و تفكر را از بين برده 
و بعضًا توانايی انجام ساده ترين كارهای عادی را از فرد سلب می كند. در 
س��ير اين بيماری، ابتدا اختالل حافظه نس��بت به وقايع و دانس��ته های اخير 
)حافظه كوتاه مدت(، محدود شده كه به تدريج خاطرات قديمی تر )حافظه 
بلند مدت(، هم دچار صدمه می ش��وند. اختالل در عملكرد حافظه معمواًل 

به آهستگی شروع می شود و به تدريج پيشرفت می كند. 
بر پايه ی يافته های علمی اكسيژن نقش بسيار حياتی در سيستم عصبی– 
مركزی داشته و فقدان اكسيژن به سرعت بر مغز اثر گذاشته و باعث مرگ 

سلول های مغزی می شود.
تحقيقات علمی يكی از عوامل مؤثر در بروز اختالل در كاركرد هيپوكامپ 

را كاهش اكسيژن )hypoxia( می داند.
هيپوكامپ ش��كلی همانند اس��ب دريايی داشته كه معادل آن در فارسی به 
اس��بك اطالق می ش��ود  و در اعماق لوب گيجگاهی مغز پستانداران جای 
گرفته  و مركز يادگيری اس��ت. حافظه افرادی كه هيپوكامپ آنان آس��يب 

ديده و يا با جراحی برداش��ته ش��ده دچار اختالل جدی می شود. هيپوكامپ 
مسئول حافظه كوتاه مدت فرد می باشد اين ناحيه از مغز در افراد مبتال به 

بيماری آلزايمر بيشترين آسيب را می بيند.
با توجه به آمار و ارقام ارائه ش��ده از س��وی مراجع بين المللی معتبر، نرخ 
ابتال به دمانس در جهان در هر 3 ثانيه يك نفر، و در ايران در هر 11/30 
دقيقه يك نفر گزارش شده است. با در نظر داشتن چنين رشد سريعی چه 
ب��ه لح��اظ آم��اری و چه عملی برای كمك به پيش��گيری و كاهش ابتال به 
دمانس و بيماری آلزايمر توجه به عوامل خطرس��از، از جمله فقر و كمبود 

اكسيژن رسانی به هيپوكامپ مورد اهميت است. 
بر پايه ی همين نگرش و با اس��تفاده از توانمندی های نهفته در سيس��تم 

تنفس آگاهانه )تنفس ديافراگمی( 
 )  MRDR( Minds Relaxation and Diaphragmatic Respiration  
و استفاده صحيح از اين نعمت خداداد، براساس دانش كهن يوگای علمی 
با قدمتی چندين هزار س��اله، برآمده از ش��به قاره هند و انطباق آن با چهار 
اصل روانش��ناختی "ضرورت و غيرضرورت"، "قبول كردن و پذيرفتن"، 
"كنش و واكنش" و "علت و معلول" كه در كنترل، كاهش و پيش��گيری 
از اس��ترس و افس��ردگی نفش بس��يار مهمی را دارا هس��تند، استفاده نمود. 
روش)MRDR(  با توجه به اصول پايه و چهارگانه ی مؤثر در تنفس صحيح، 
يعنی درست نشستن، ايستادن، راه رفتن، دراز كشيدن و استفاده كامل از 
سيستم تنفسی با استفاده از روش های مختلف تنفس ديافراگمی از جمله 
"چرخ��ه  تنفس��ی"  و ت��داوم مرتب آن به ط��ور روزانه نه تنها خطر كاهش 

افقی تازه در پیش�گیری و کنترل استرس و افسردگی زمینه ساز دمانس و بیماری 
)MRDR(آلزایمر با اس�تفاده از روش های ت�وازن ذهن و تنف�س دیافراگمی

 دكتر مسعود اسالمی- نورويرولوژيست 

4

13
97

ان
ست

زم
  

 5
ه1

ار
شم

 
ي

سان
ع ر

طال
و ا

ي 
زش

مو
ي،آ

هش
ژو

ي،پ
بر

ه خ
نام

صل
ف



كمب��ود اكس��يژن در هيپوكام��پ را از بين برده، 
بلكه با جريان متناوب اكسيژن  رسانی، عملكرد 
مطلوب هيپوكامپ و تمامی سيس��تم عصبی– 
مرك��زی را پوش��ش می ده��د. از س��ويی ديگر 
مشخص شده است كه تنفس ديافراگمی سبب 
ارتقاء ش��بكه ی عصبی پاراس��مپاتيك در مقابل 
س��مپاتيك گرديده كه منج��ر به افزايش توليد 
هورمون های "پيام آوران ش��ادی بخش" شده 
است و فرد را از تأثيرات مخرب عوامل استرس زا 
در امان نگه می دارد. با مس��لط ش��دن سيس��تم 
پاراسمپاتيك برعملكردهای عصبی– رفتاری، 
بخش بس��يار قابل مالحظه ايی از اختالالت از 
جمله: بی خوابی ها، مشكالت گوارشی، استرس 
و اضطراب، افزايش فشار خون، بی قراری هايی 
با منش��اء صرفًا ذهن��ی، گرفتگی عروق قلبی– 
عروق��ی و مغ��زی و ديگر واكنش هايی كه بر اثر 
مس��لط شدن سيستم س��مپاتيك رخ می دهند، 
ب��ه تدري��ج رو ب��ه كاهش رفته و ف��رد خود را در 
نوع��ی آرامش، آس��ايش و ايمن��ی درمی يابد. با 
ممارس��ت و تداوم روشهایMRDR  به تدريج، 
ريس��ك بروز اس��ترس و در پی آن افسردگی كه 
زمينه ساز و پيش آگهی دمانس و بيماری  آلزايمر 
می باشد به حداقل كاهش يافته و می توان گفت 
كه اثرات مثبت اس��ترس در حد نرمال و طبيعی 

عمل خواهد كرد. خوش��بختانه بادرايت و آينده 
نگری، برخواسته از بينش علمی، انجمن دمانس 
و آلزايمر ايران نس��بت به كاربردی س��اختن و 
آم��وزش روش ه��ای )MRDR( برای مراقبين 
اف��راد مبتال به بيم��اری آلزايمر و اعضای طرح 
حساس جهت بهبود كيفيت زندگی اين افراد با 
برگزاری دوره های آموزش��ی و بررسی تأثيرات 
اي��ن روش ه��ا، در اين مهم نقش بس��زايی ايفا 

نموده است. 
گفتنی اس��ت روش ه��ای)MRDR( در مقياس 
مطالعاتی به صورت كاربردی در دپارتمان آسم 
و ايمونولوژی، بيمارس��تان حضرت رسول اكرم 
)ص(، دانشگاه علوم پزشكی ايران نيز درخصوص 
افراد مبتال به آسم در حال برگزاری است. با توجه 
)MRDR( به اين كه  نتايج مؤثری از روش های

درخصوص كيفيت زندگی مراقبين افراد مبتال به 
بيماری آلزايمر بدس��ت آمده است، لذا كاربردی 
س��اختن آن در حوزه های مختلف فعاليت های 
اجتماعی )از جمله مش��اغل اس��ترس زا ( شايان 
توج��ه می باش��د. هرچن��د همگان��ی س��اختن 
روش های )MRDR(  در سطح جامعه و مقياس 
ملی و جهانی راه درازی در پيش رو دارد، ولی با 
همت واال و اميد به آينده دس��تيابی به اين مهم 
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ما بدان همت عالی نخواهیم رسید                     تا مگر لطف شما پیش نهد گامی چند

نیک اندیشان گرانقدر، همراهان صمیمی و یاران باوفا
سپاس خود را تقدیم نیات خیر و مهر و الطاف بیکرانتان می نمائیم

باشد تا به برکت این نیات خیرخواهانه، در پناه یزدان پاک، دعای خیر پدران و مادران سالمند بدرقه راهتان باشد.

همياران حقوقی و حقيقی) خانم ها و آقايان( 1397
مقيمی اسكوئی 71 صالحی اسكوئی 36 مهندسين مشاور آبران و همكاران 1

مقدم 72 حسينی - حاج حسنی 37 مهندسين مشاور ايستاگويا 2
معصومه صالحی 73 كبری وحيد 38 مهندسين مشاور ايران آرك 3
هما شاه ركنی 74 مونا احمدی 39 مهندسين مشاور پارسيكان ايران و همكاران 4
مانی شاه ركنی 75 مهين مجد 40 مهندسين مشاور پاسيلو 5

شيرين شاه ركنی 76 پروين طاليی 41 مهندسين مشاور تهران محاسب 6
كيوان شاه ركنی 77 فرانه فرين 42 مهندسين مشاور رهاب 7

مازيار اميری 78 كابلی 43 مهندسين مشاور راه و ايران 8
سرور اميری 79 نيك نژاد 44 مهندسين مشاور ساتروپات پل 9
هوشمندفر 80 توكلی 45 مهندسين مشاور ماهروهمكاران 10

دكتر محمدرضا حسينی 81 اكبری زاده 46 مهندسين مشاور هگزا و همكاران 11
فتانه هرمزی 82 بلوچ نژاد 47 مهنديسن همايش كار و انديشه 12
مهتاب بهشتی 83 زينب مقتدر 48 مؤسسه حسابرسی مستقل انديشان پارس 13

نعمت اله ناچی گر 84 پورمالميرزا 49 صندوق نيكوكاری حافظ 14
به آور خوانساری 85 كهزادی 50 گروه توسعه ملی 15

رحيميان 86 گودرزی 51 شركت مهندسی پرليت 16
محمدحسين لواسانی 87 ترابزادگان 52 شركت مهندسی شالوده 17

مهندس مطهری 88 رضا دانش 53 كادر هوشبری- جراحی- اتاق عمل بيمارستان پارسيان 18
مهندس رجالی 89 رجبعلی خباز 54 سازمان زنان زرتشتی 19

مصباح 90 شفيع خانی 55 مهندس عباس صميمی 20
ساری صراف 91 گيتی بياره 56 مهندس قائم الصباحی 21

ناهيد عباسی مياندوآب 92 خرمی 57 مهندس آزاد 22
اسعدی 93 خسروی پور 58 دكتر حسين اسماعيل زاده 23

كريم زاده 94 حسن عرقچينی 59 دكتر محمدعلی عظيمی 24
حميد غروی 95 حاجی آقاسلطان 60 خانم دكتر دانشبدی 25

معصومه اكبرتبريزی 96 فرشته اعتمادی 61 دكتر محمدگودرزی 26
بيداران 97 تقی زاده 62 مهناز صبحانی 27
مهرابی 98 داربوی 63 گيتا بابايی 28

پريا باروند 99 قربانی افتخار 64 مهندس بهنام ولی زاده 29
فروغی 100 جواهری باگت 65 مهندس محمدرضا كشاورز 30
حيدری 101 زهرا باروند 66 حسين عباسی 31
سعادت 102 زهراشادكام 67 مهندس بابازاده 32

روزبه مهرورز 103 متقالچی 68 مخبريان زاده 33
نجفی 104 حسن ناصری 69 نيك بخش 34

مهندس غزالی 70 خانم دكتر ملك 35
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راه های ارتباطیفعالیت ها و آماربخش ها

توانبخشی ومراقبت 
روزانه قاصدك

 مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک ويژه افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزايمر:
• ارائه خدمات به 3500 نفر )تغذيه، توانبخشی جسمی و ذهنی، کاردرمانی، گفتار درمانی و...(

• ارائه مشاوره حضوری به 240 نفر از خانواده مددجويان
• برگزاری 21مورد برنامه تفريحی- آموزشی با حضور مددجويان، خانواده و مراقبان ايشان
• آموزش توانبخشی به صورت مجازی برای حدود 5000 اعضاء کانال تلگرام و اينستاگرام

• برگزاری کارگاه آموزش حضوری برای60 نفر از اعضای خانواده مددجويان 

021-44694439

آموزش مراقبان 
غيرحرفه ای

دوره های آموزش خانواده های افراد مبتال و تشکیل گروه های حمايت کننده:
• انتقال تجربیات عملی، بیان احساسات، نیازها و نگرانی ها در فضايی حمايت کننده و غیر قضاوتی، آموزش روش های حفظ 

سالمت جسمانی و روانی فرد مبتال و مراقبان، ايجاد فرصتی جهت برقراری ارتباط اجتماعی و دوری از انزوا
• برگزاری کارگاه آموزشی به 143 نفر از مراقبان 

021 -44645510

طرح حساس
کالس های طرح حساس )حساس= حفظ سالمت افراد سالمند( با هدف توانمندنمودن گروه های درمعرض خطر )افراد باالی ۵0 

سال( و ارائه ی آموزش های الزم جهت داشتن سالمندی سالم:
• برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی )يوگا،زبان،همخوانی و...( برای 4402 نفر 

http://bit.ly/2qFkORw

درمانگاه

انجام تست های تخصصی و تشخيصی، مشاوره های تخصصی دمانس)اختالل شناخت و حافظه(، ويزيت پزشكان متخصص مغز 
و اعصاب و  اعصاب و روان:

 •انجام تست تشخیصی به بیش  از 1413  نفر 
 •پذيرش و معاينه پزشکی به 1657 نفر

• مشاوره تخصصی حضوری و تلفنی به بیش از 350 نفر

021 -44645510

مشاوره حقوقی
شما می توانید پرسش های حقوقی خود را با شماره تلگرام 09034721297 يا از طريق لینک روبرو با کارشناسان ما بصورت رايگان 

درمیان بگذاريد و مشاوره حقوقی بگیريد.
• انجام 35 مورد مشاوره حقوقی 

https://goo.gl/V0L5wD

آموزش همگانی

آموزش همگانی شناخت وپیشگیری از بیماری آلزايمر در قالب کالس، کارگاه، سمینار و يا همايش علمی همراه با توزيع 
بروشورهای مربوطه و همچنین انجام تست های تشخیصی:

• آشنايی با دمانس و بیماری آلزايمر با برگزاری دوره های آموزش همگانی به 996 نفر 
021_44694437

  )بخش آموزش، داخلی 119(

آموزش 
دانشجويان و بخش 

پژوهش

دوره ه��ای کارآم��وزی دانش��جويان دانش��کده های مختل��ف)از جمل��ه پیراپزش��کی، روانپزش��کی، روانشناس��ی، م��ددکاری 
اجتماعی،پرستاری،سالمندشناسی، ژنتیک، پزشکی، گفتاردرمانی، کار درمانی، فیزيوتراپی، تربیت بدنی، معماری فضاهای شهری و نظاير آن(

همکاری با پروژه های مختلف تحقیقاتی و دانشگاهی از جمله پايان نامه های دانشجويی  و طرح های پژوهشی دانشجويی
• آموزش به 66 نفر دانشجو از دانشگاه های مختلف)تهران، شاهد، شهید بهشتی، بهزيستی(

• همکاری با 15 دانشجو در پژوهش های دانشجويی و پايانامه های تحصیلی
• ارائه 8 طرح جديد پژوهشی 

• تهیه 25 مورد محصوالت آموزشی )جزوه، پاورپوينت، بروشور( 

021_44694437
 )بخش آموزش و پژوهش، داخلی117(

7dKoo/http://yon.ir

سفيران
سفيران انجمن داوطلبان صندوق بازنشستگی از سراسر كشور هستند كه توسط انجمن آموزش ديده اند و در استان های خود در 
مورد دمانس و بيماری آلزايمر اطالع رسانی می كنند و تعدادی نيز انجمن آلزايمر شهر خود را به ثبت رسانده اند مانند: انجمن 

44665152_021آلزايمر اراك، بوشهر، خراسان جنوبی، قم، كردستان، كرمانشاه، لرستان، همدان، يزد، سيستان و بلوچستان

روابط 
بين الملل

• حضور و سخنرانی مديرعامل انجمن سرکار خانم معصومه صالحی، در 13 کنفرانس ملی و بین المللی
•انتخاب خانم فرانه فرين در هیئت مديره انجمن جهانی آلزايمر

• حضور مدير روابط بین الملل خانم فرنه فرين در نشست های مشورتی سازمان جهانی بهداشت و کنفرانس های 
جهانی)شیکاگو، کانادا و...( و ارائه مقاله در کنفرانس ساالنه شیکاگو 

• شرکت در 5 جلسه هیئت مديره انجمن جهانی به صورت مجازی و 2 جلسه به صورت حضوری، شرکت در 3 وبینار 
انجمن جهانی

•تولید 294مورد خبر به همراه 1523 عکس، تولید 652 پست و ویدئو در کانال تلگرام و اينستاگرام

021_44633555
)بخش روابط بين الملل، داخلی 139(

http://iranalz.ir
alzheimer.iran@yahoo.com

www.instagram.com/
iranalzheimerassociation

روابط عمومی 

• توزيع بیش از 9100 نشريه و بروشور
 •توزيع بیش از 1000 کتاب و جزوه و سی دی آموزشی

• ايجاد غرفه و حضور در مراکز مختلف و همايش ها بیش از 40 مورد
• اطالع رسانی در رسانه ها و جرايد بیش از 20 مورد

• ارتباط با بیمارستان ها، مراکز درمانی، شرکت ها و مراکز دولتی و جلب مشارکت خیرين

021_44665152
http://shop.iranalz.ir

• تحويل وسايل کمک درمانی)ويلچر، واکر، تشک مواج و...(امور اداری
• توزيع 596 بسته پوشینه به 143 خانواده مددجو

021_44633555
)بخش اداری،داخلی 132(

فعالیت های  انجمن دمانس و آلزایمر ایران در سال 97 
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 اخت��الل بل��ع در افراد مبتال به دمانس و بيماری 
آلزايمر بر وضعيت تغذيه ای فرد اثر گذاش��ته و 
ممكن اس��ت س��وء تغذيه، كاهش آب بدن، بی 
اشتهايی، ترس از غذا خوردن، ضعف عضالت، 
خستگی و عفونت دستگاه تنفسی را در فرد مبتال 
ايجاد نمايد. س��اده ترين و معتبرترين ش��اخص 
ب��رای ارزياب��ی وضعي��ت تغذيه ای فرد مبتال به 
اخت��الل بلع تغيي��رات وزنی فرد در طول زمان، 
خش��كی پوس��ت بدن و كاهش حجم ادرار می 
باشد. از دست دادن 5 درصد وزن بدن در طول 
ي��ك م��اه يا 7/5 درصد در س��ه ماه يا 10 درصد 
در ش��ش ماه می تواند يكی از نش��انه های قابل 
توجه و بررسی كاهش وزن بوده و مقادير باالتر 
از اين ارقام می تواند مشكالت جدی فرد را بيان 
نماي��د.  رژي��م های غذاي��ی معمولی برای افراد 
مبت��ال ب��ه اختالل بل��ع كافی نبوده و افراد اغلب 
ني��از به مكمل ه��ای غذايی همراه با رژيم های 
غذايی مناس��ب دارند. شناسايی عالئم اختالل 

بلغ و افتراق آن از ديگر عالئم بيماری های رايج 
دوران سالمندی دشوار است بويژه در افرادی كه 

از مشكالت شناختی و كالمی رنج می برند.
-عالمت های ش��ايع اختالل بلع شامل: امتناع 
از خوردن غذا يا نگه داشتن غذا در دهان بعد از 

جويدن آن می باشد.
- مراقب��ت ه��ای دهان و دندان و پيش��گيری از 
پنومونی و آسپيراسيون  در افراد مبتال به اختالل 

بلع
دندان مصنوعی نامناسب و نداشتن دندان كافی 
ب��رای جوي��دن غذا بلع را با اختالل مواجه كرده 
و می تواند به آسپيراس��يون و نهايتًا عفونت ريه 
منجر شود. دندان های عفونی و يا عدم رعايت 
بهداشت دهان و دندان، احتمال ابتال به پنومنی) 
عفونت دس��تگاه تنفس��ی( را افزايش می دهد. 
افرادی كه از طريق لوله تغذيه می شوند به دليل 
خطر برگش��ت مواد غذايی، مايعات و ترش��حات 
عفونی داخل دهان بيش��تر از افرادی كه تغذيه 

دهان��ی دارن��د به پنومن��ی ) عفونت ريه ( مبتال 
می ش��وند. برای پيش��گيری از پنومنی، استفاده 
از دهان شويه های غيره الكی و مرطوب كننده 
ه��ای دهان��ی توصيه می ش��ود. مراقبت های 
بهداش��تی دهان و دندان، مس��واك زدن مرتب 
احتمال ابتال به عفونت دس��تگاه تنفس��ی را در 
س��المندان و معلولين كاهش می دهد و يكی از 
گام های اصلی در پيشگيری به عفونت دستگاه 

تنفسی در سالمندان می باشد.
- راه هايی برای كاهش وقوع اسپيراس��يون در 

افرادی كه با لوله معده تغذيه می شوند
اگر س��المند قادر به برقراری ارتباط اس��ت از او 
بخواهي��د چنانچه عالئم��ی مانند: حالت تهوع، 
احس��اس پری معده، درد گرفتگی در ش��كم و 
عدم تحمل گوارش��ی را تجربه می كند به ش��ما 
گزارش دهد. اين عالئم می تواند نشان دهنده 
كندخالی شدن معده بوده و محتويات داخل معده 
برگش��ته و ايجاد آس��پيره شود. وجود لوله تغذيه 

اختالالت بلع، در افراد مبتال به اختالالت 
شناخت و حافظه" دمانس" و بیماری آلزایمر

قسمت دوم  حسین جعفری- مسئول فنی مركز توانبخشی قاصدک
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ای در افراد باالی 70 سال احتما وقوع برگشت 
محتويات به حنجره را افزايش می دهد بنابراين 
برای كاهش وقو آسپيراسيون بهتر است پشتی 

تخت را تا زاويه 30 درجه باال بياوريد.

راه کاره�ای کاه�ش احتمال وقوع 
آسپیراس�یون " برگشت مواد غذایی 
ب�ه ری�ه " در افراد مبت�ال به اختالل 

بلع:
1- اطمينان حاصل نماييم كه حداقل 30 دقيقه 
قبل از شروع وعده غذايی ، فرد مبتال به اختالل 
بل��ع در آرام��ش بوده و از اس��تراحت كامل بهره 

برده است .
2- هن��گام ص��رف غذا كامال روی صندلی قرار 
گرفت��ه و در ص��ورت ع��دم تحرك و بس��تری 
ب��ودن ، پش��تی تخ��ت وی را ت��ا زاويه 90 درجه 

باال بياوريد.
3- برای پيشگيری از وقوع آسپيراسيون در فرد 
مبتال به اختالل بلع كمك كنيد و چانه فرد را به 

سمت پايين نگه داريد. 
4- از لقمه هايی با س��ايز  و اندازه كوچك برای 
فرد مبتال اس��تفاده نموده و س��رعت غذا خوردن 

فرد را كاهش دهيد.
5- به طور متناوب و با فاصله كم از غذا هايی با 
حجم سبك تر ، لقمه های كوچك و مايعات برای 

فرد مبتال به اختالل بلع استفاده نماييد.
6- غلظت غذا را برای فرد مبتال به اختالل بلع 

مناسب نماييد.
7- اجتناب از دادن خوراكی ها و غذا های سفت 
و س��خت كه  نياز به جويدن بس��يار داش��ته  و 
بلع  را برای فرد دش��وار می كند ) انواع مغز ها ، 

استيك و....(.

8- در صورتی كه فرد از ضعف عضالت فك و 
دهان رنج می برد ، لقمه را در س��متی از دهان 
ق��رار دهي��د كه از عضالت قوی تری  برخوردار 

است.
9- بعضی از افراد مبتال به اختالل بلع از خوردن 
مايعات غليظ ش��ده امتناع می كنند و همين امر 
موجب كم آبی بدن می شود ،  لذا می توان  برای 

بلع راحتر به مايعات ژله يا بستنی اضافه كرد.
10- اجتناب از  مصرف دارو هايی كه عوارضی 
مانند خش��كی مخاط دهان را ايجاد می كند و 

موجب اختالل در بلع می شود.
11-  اجتناب از مصرف غذاها و خوراكی هايی 
 كه چس��بنده هس��تند و بلع آن ها مش��كل است 

)كره بادام زمينی و....(
12-  از آنجا كه توانايی تش��خيص مزه و دمای 
غذا ها و نوش��يدنی ها برای س��المندان مبتال به 
بيماری آلزايمر كاهش می يابد ،لذا ممكن است 
اين تغييرات حسی  برای فرد ايجاد آسپيراسيون 

كند.
13-  اف��زودن طع��م دهنده ه��ا به رژيم غذايی 
سالمندان عملكرد بلع را برای ايشان بهبود می 

بخشد .
14-  اجتناب از اس��تفاده از  نی  برای نوش��يدن 
مايع��ات ، زيرا ام��كان اختالل در بلع را افزايش 

می دهد.
15- مداخ��الت جبران��ی برای اف��راد مبتال به 

اختالل بلع: 
تغيير پوزيشن،كاهش حجم لقمه،كاهش سرعت 
غذا دادن، تغيير غلظت غذا از جمله  راه كارهای 
كاهش احتمال وقوع آسپيراسيون"برگشت مواد 
غذايی به ريه" در افراد مبتال به اختالل بلع می 
باشد. راست نشستن با زاويه 90 درجه برای همه 

بيماران توصيه می ش��ود، در بيمارانی كه نيمه 
بدن آنها فلج است چرخاندن سر به سمت آسيب 
ديده برای بستن مسير مبتال به فلجی، ضروری 
و پايين آوردن س��ر برای بيمارانی كه تاخير بلع 

حلقی دارند توصيه می شود.
به سالمندان و معلولين زمان بيشتری برای غذا 
خوردن بدهيد وهنگام خستگی ياعصبانيت غذا 
نخورند. لقمه های غذا كوچك باش��ند. به جای 
قاش��ق غذاخوری از قاشق چای خوری استفاده 
كنيد. عوامل حواس پرت كن محيطی را حذف 

و تلويزيون را خاموش كنيد.
مايعات و جامدات را در يك لقمه تركيب نكنيد. 
بافت های ساده بهتر از بافت های مركب بلعيده 
می شوند. در صورت وجود ضعف يك طرفه در 
افراد مورد نظر، غذا را در قس��مت قوی تر زبان 
قرار دهيد، برای حفظ بهداشت محوطه دهان به 
طور متناوب مايعات و جامدات بدهيد تا محوطه 

دهان آنها كاماًل شسته شود.
از موادی مثل سس استفاده كنيد تا ذرات غذا را به 
هم بچسباند و نگذارد كه وارد راه هوايی شود.

از نی برای نوشيدن واز قاشق های كم عمق  برای 
تغذيه استفاده كنيد زيرا باعث حفظ استقالل فرد 
می شوند. غليظ كردن مايعات برای كاهش خطر 
برگش��ت موادغذايی ومايعات به ريه درس��المند 
ضروری اس��ت. پرستاران يا اعضای خانواده كه 
ب��ه اف��راد مبتال غذا می دهند بايد اين مانورها را 

به خوبی بياموزند.

دكتر پورجواد، مرضیه دكترای تخصصی 
آسیب شناسی گفتار و زبان  عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشكی كاشان
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تحقيق��ات نش��ان داده اس��ت كه 
س��المت مغ��ز و روان انس��ان  ب��ا 
سالمت جسم او ارتباط دارد. اصواًل 
اكثرفعاليت هايی كه برای جس��م 
انس��ان مفيد اس��ت برای مغز او نيز 
مفيد اس��ت. فعاليت های فيزيكی، 
مس��تقيمًا بر تيزهوش��ی وس��ريع 
االنتق��ال ب��ودن، قدرتمند كردن 
ذه��ن و بر فعال بودن حافظه افراد 

تأثير دارند.
ما معمواًل به خاطر می آوريم، كی؟ 
و كج��ا؟ آخري��ن ورزش و فعاليت 
جسمی را انجام داده ايم. ولی زمان 
آخري��ن فعالي��ت ذهنی  هدفمند را 
دقيقًا به ياد نمی آوريم. چه بس��ا به 
اهميت فعاليت های ذهنی و انجام 

آن واقف نيستيم.
قس��متی ازس��بك زندگی س��الم، 
انجام تمريناتی مربوط به سالمت 
و فعال نگه داش��تن مغز اس��ت، به 
بي��ان ديگر مغ��ز نيزمی تواند مانند 
ماهيچه ه��ا در اث��ر انجام تمرين و 

فعاليت قدرتمند شود.
ب��دون انجام تمرينات مناس��ب و 
تغذي��ه صحيح ماهيچه ها به مرور 
تحليل رفته و قدرت خود را از دست 
می دهند. اين اتفاق می تواند برای 
مغز افراد نيز رخ بدهد. عدم فعاليت و 
عدم تحرك سالمت جسم را تحت 
تأثير قرارداده و جسم را در معرض 
انواع بيماری غير واگير قرار می دهد 
و اين عدم تحرك برای س��المت 
مغ��ز او نيز مضر اس��ت. داش��تنن 
فعاليت ه��ای اجتماعی و فرهنگی 
بهتري��ن ش��روع به جه��ت فعال 
نگهداشتن مغز و ذهن افراد است. 
وقتی مغز شروع به فعاليت می كند 
س��لول ها تحريك  ش��ده و ارتباط 
بي��ن نورون ها تقويت می ش��ود و 

انتق��ال ش��يميايی و عصب��ی بين 
آن ها تسهيل می گردد. دانشمندان 
معتقدند كه توانمندس��اختن مغز با 
فع��ال نگ��ه داش��تن آن و تغييردر 
س��بك زندگی، می تواند از ابتالی 
افراد به بيماری آلزايمر و انواع ديگر 

دمانس پيشگيری كند. 
افراد در رابطه با فعال نگه داش��تن 
مغز و داشتن فعاليت های شناختی 
اغل��ب ب��ا پرس��ش هايی مواج��ه 

می شوند:
 آيا نياز اس��ت تا چيز تازه ای ياد 

بگيريم؟
 آي��ا اي��ن فعاليت ها بايد بس��يار 

پيچيده باشد؟
 آيا اين فعاليت ها بايد بسيار چالش 

برانگيز باشند؟
 آيا نياز است كه اين فعاليت ها را 

به طورمستمر انجام داد؟
برای پاس��خ به اين پرسش ها بايد 
گف��ت ك��ه فعاليت مناس��ب برای 
مغ��ز باي��د كمی چال��ش برانگيز و 
مستمر باشند يادگرفتن فعاليت ها 
و مهارت ه��ای جدي��د تغييری در 
سبك زندگی افراد است و محركی 

برای مغز.
در اينجا تمرين ها و فعاليت هايی را 

پيشنهاد می دهيم:
 خواندن و مطالعه

 گوش دادن به راديو
 ديدار از موزه

 شركت در انواع كالس ها
 يادگيری يك زبان جديد

 نواختن و يادگيری يكی از آالت 
موسيقی 

 بازيگری و تماشای تئاتر
 اختصاص دادن اوقات فراقت به 
تماش��ای ورزش و يا فعاليت هايی 

نظير باغبانی
و  فرهنگ��ی  فعاليت ه��ای   

گفتگوهای اجتماعی
 ح��ل ان��واع پ��ازل و ج��دول 

سودوكو.......
 انجام محاس��بات رياضی س��اده 

نظير خريدهای روزانه
 قصه گويی

 تصويرس��ازی ذهن��ی و م��رور 
س��فرها،  خوش��ايند  خاط��رات 
گردش ه��ا، مراس��م های ش��اد و 

پيشين.....
  اين تمرينات ذهنی را به مدت 4 
هفته انجام دهيد. تأثير اين فعاليت 
را ب��ر حافظ��ه ی كوتاه مدت و بلند 

مدت خود مشاهده خواهيد كرد.

 ش��ب كه ب��رای خوابيدن آماده 
می ش��ويد فعاليت های روزانه خود 
را در ذه��ن م��رور كنيد، اتفاقات و 
فعاليت ها را مرحله به مرحله دنبال 

كنيد.
 سعی كنيد جزئيات را تا جايی كه 

امكان دارد به ياد آوريد.
 تمام مراحل خاطرات را مرور كنيد، 
می توانيد يكی از خاطرات خوشايند 
زندگ��ی را در ذهن مجس��م كنيد.
 ممك��ن اس��ت در ابت��دا موف��ق 
ب��ه ي��ادآوری جزئي��ات نباش��يد 
از  ش��ما  ذهن��ی  وتصويره��ای 
خاط��ره ای ب��ه خاطره ی ديگر و يا  
از تصويری به تصوير ديگر جهش 

داشته باشد.
 سعی كنيد به آرامی پيش برويد و 
اينكار را بدون هيچ عجله ای انجام 
دهيد. تا بتوانيد در كمال آرامش به 

خاطرات دسترسی پيدا كنيد.
 بعد از چندين بار تالش احساس 
خواهيد كرد كه تا چه ميزان قدرت 

يادآوری شما بهتر شده است.
از فواي��د اين فعاليت ها می توان به 

موارد زير اشاره كرد: 
 باع��ث توانمن��دی در ي��ادآوری 
حافظ��ه  تقوي��ت  و  خاط��رات 

می شود.
 تواناي��ی تصويرس��ازی ذهنی را 

افزايش می دهد.
 باع��ث افزاي��ش ق��درت تمركز 

می گردد.
 ف��رد ب��ا دقت بيش��تری بر زمان 
ح��ال تمركز می كن��د. واين باعث 
می ش��ود به جزئيات روزمره توجه 

بيشتری كند.
 ب��ا انجام اين فعاليت های ذهنی 
ف��رد راحت تر و س��ريع تر به خواب 

می رود.

فعالیت ذهنی پیش از خواب
  مريم حريفی-كارشناس ارشد روانشناسی اجتماعی
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درمان استئوآرتریت )آرتروز ( و تزریق داخل مفصل

استئوآرتريت، كه به اصطالح به آن "آرتروز" نيز 
گفته می ش��ود، بيماری اس��ت كه باعث تخريب 
تدريجی غضروف مفصلی شده و به اين ترتيب در 
فرد مبتال خشكی حركتی و درد ايجاد می كند.

ب��رای كنت��رل عالئم ناش��ی از آرتروز و كاهش 
س��رعت پيشرفت آن از شيوه های درمانی نظير 
دارودرمانی، فيزيوتراپی، تمرينات روتين روزانه و 
آب درمانی استفاده می كنند. درنهايت در صورتی 
كه شدت عارضه به حدی باشدكه عملكرد مفصل 
و زندگی روزانه فرد را مختل كرده باشد، نياز به 

جراحی تعويض مفصل می شود.
آنچه كه مس��لم اس��ت، حفظ مفصل طبيعی فرد 
در اولويت اول قرار دارد، لذا در س��ال های اخير 
ش��يوه های درمانی جهت ترميم قس��مت های 
آسيب ديده غضروف مورد استفاده قرار می گيرند. 
يكی از آشناترين انواع آن قرص های معروف به 
غضروف ساز است كه با نام های تجاری مختلف 

در بازار عرضه می گردد.
شيوه های ديگر عبارتند از، تزريق داخل مفصلی 
اس��يد هيالوروني��ك يا به اصط��الح ژل و پی آر 

پی. 

بهتر است، نگاهی اجمالی به هر دو شيوه درمانی 
داشته باشيم:

تزريق ژل: در اين شيوه اسيد هيالورونيك كه 
به صورت ژل درآمده است، از طريق تزريق وارد 
مفصل می ش��ود. اسيد هيالورونيك يك تركيب 
طبيعی است كه به عنوان يك لغزنده ساز و جاذب 
ش��وك در مفصل عم��ل می كند. افراد مبتال به 
اس��تئوآرتريت ميزان اسيد هيالورونيك كمتری 
در ماده مفصلی خود دارند. پس اين شيوه درمانی 
بر اين اصل اس��توار اس��ت كه، چنانچه ميزان 
اس��يد هيالوروني��ك موج��ود در مفصل مبتال را 
به س��طح نرمال نزديك كنيم، عملكرد مفصل 
بهبود خواهد يافت. اين درمان نيز همانند ساير 
درمان ه��ا ب��رای برخ��ی از افراد مؤثر و در برخی 
بی تأثير اس��ت، كه البته اين موضوع به ش��دت 
تخريب مفصل نيز بس��تگی دارد. بس��ته به اين 
كه چه محصولی برای تزريق استفاده می شود، 
ممكن اس��ت بين يك تا پنج تزريق و به فاصله 
يك هفته نياز باشد. بهتر است تا 48 ساعت پس 
از تزريق از انجام فعاليت های سنگين خودداری 
شود. اين نوع تزريق معمواًل عارضه خاصی ندارد، 

مگر در موارد نادر كه به صورت واكنش آلرژيك 
در محل تزريق بروز می كنند.

PRP: در اين روش از س��لول های خونی خود 
فرد كه خاصيت تبديل ش��دن به س��اير سلول ها 
را دارند )س��لول های بنيادی( اس��تفاده می شود. 
در اين مورد يك نمونه خون از فرد تهيه ش��ده 
و پالس��مای غنی از پالكت را از آن اس��تخراج و 
ب��ه محل مفصل تزريق می كنند. اين ش��يوه بر 
احتمال تبديل س��لول های پالكتی به غضروف 
و ترميم محل های آسيب ديده استوار است. اين 
شيوه درمانی هر چند كه به صورت گسترده ای 
در زمينه های مختلف در حال اس��تفاده اس��ت، 
ام��ا همچنان از متدهايی به حس��اب می آيد كه 
اثرگذاری آن به مطالعات بيش��تری نياز دارد. به 
هر صورت آنچه كه مسلم است، با توجه به اينكه 
سلول ها از بدن خود فرد استخراج می شوند، در 
اي��ن زمينه كه عوارض جانبی نداش��ته و تقريبًا 
بی خطر اس��ت، اتفاق نظ��ر وجود دارد، در حالی 
ك��ه در م��ورد تأثيرگذاری آن اختالف نظرهايی 

در مقاالت ديده می شود.

 مهدا خوانساری -كارشناس ارشد فیزيوتراپی
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• موزه درمانی
بازديد از موزه بخشی از هنردرمانی برای سالمندان در افراد مبتال به دمانس 
و بيماری آلزايمر بوده و موضوع مناسبی جهت بازشناخت و مرور خاطرات 
و دريافت تحريكات بصری اس��ت. امروزه بازديد موزه ها قس��مت مهمی 
از برنامه درمان و پيش��گيری از دمانس و بيماری آلزايمر برای س��المندان 
و همچني��ن مراقبي��ن افراد مبتال به اين بيماری محس��وب می گردد. افراد 
با مش��اهده اش��يای قديمی و يادآوری خاطرات مربوط به آن احس��اس 
خوش��ايندی را تجربه كرده و خاطرات را برای يكديگر بازگو می كنند. در 
اصل در حين مش��اهده ی اش��ياء، خاطره گويی كه بخش��ی از فعاليت های 

مربوط به درمان و پيشگيری است نيز رخ می دهد.
- بازديد كارشناسان موسسه كتابخانه موزه ملی ملك

پيرو س��خنرانی آموزش��ی در كتابخانه باغ موزه ملك جهت كارشناس��ان 
آن مرك��ز، روز دوش��نبه 3 دی م��اه 1397 آقای ن��وروزی و خانم رازی پور 
كارشناس��ان موزه، در محل انجمن حضور پيدا نمودند و نشس��تی با حضور 
مدير اجرايی، مس��ئولين آموزش و پژوهش، مس��ئول فنی مركز قاصدك و 
روابط عمومی داشتند.در اين جلسه ضمن مذاكره و آشنايی با نقطه نظرات 
يكديگ��ر، طرفي��ن موافقت نمودند افراد مختلف اعم از بيماران، مراقبين و 
اعضای طرح حساس انجمن از موزه بازديد داشته باشند و سپس بر اساس 
نيازهای مش��اهده ش��ده پروژه ای در خصوص همكاری دوجانبه تنظيم 
گردد. در پايان نمايندگان مؤسسه كتابخانه موزه ملی ملك از بخش های 
مختلف انجمن بازديد به عمل آورده و جهت آش��نايی با مددجويان، نحوه 
برق��راری ارتب��اط ب��ا اين عزيزان در مركز قاصدك، مدتی در كنار ايش��ان 

حضور پيدا نمودند.

- تور تفریحی آموزشی مددجویان،
 مراقبین و اعضای طرح حساس از موزه ملک

درپ��ی تواف��ق به عمل آمده با مس��ئولين موزه مل��ك در تاريخ 19دی ماه، 
13 نف��ر از مددجوي��ان ب��ه همراه مراقبين خ��ود در اولين بازديد و در تاريخ 
23 دی م��اه، 31 نف��ر از اف��راد طرح حس��اس در دومي��ن بازديد از اين موزه 

شركت نمودند.
مديراجرايی موزه در مورد اشياء و نحوه كاربرد و تاريخچه ی آن، جنس و 
بافت اش��ياء و تغييراتی كه از گذش��ته تاكنون در رابطه با آن صورت گرفته 
اس��ت توضي��ح دادند. چون تاريخچه اش��ياء اين م��وزه معمواًل به دوره ای 
تعلق دارد كه در كتابهای درس��ی به كرات تكرار ش��ده اس��ت اكثراً افراد از 
يادآوری اين اطالعات احساس مثبتی را تجربه كرده و عالقمند به پرسش 
و پاس��خ بودند. مش��اركت مددجويان در اين بحث و گفتگوها بس��يار جالب 

توجه بود اين افراد با دقت و عالقه توضيحات را دنبال كرده و به پرسش 
و پاس��خ با مس��ئولين موزه پرداختند. اين موزه شامل بخش های مجموعه 
سكه، مجموعه فرش، مجموعه تابلوهای نقاشی، مجموعه هنری الكی، 
مجموعه تمبر، مجموعه بانو ملك، مجموعه آثار خوشنويسی می باشد. 

• امضای تفاهم نامه عضویت انجمن های آلزایمر استانی تازه تأسیس در 
انجمن دمانس و آلزایمر ایران

س��رانجام در پی تالش های مس��تمر دوساله جهت راه اندازی انجمن های 
آلزايمر اس��تانی توسط بازنشس��تگان داوطلب صندوق بازنشستگی، بيش 
از هش��ت اس��تان موفق به تأس��يس انجمن آلزايمر استان خود گرديده اند و 
تعدادی نيز درحال دريافت مجوز هس��تند. به همين دليل در تاريخ 7 دی 
ماه، اولين گردهمايی انجمن های استانی به دعوت انجمن دمانس و آلزايمر 
ايران در محل انجمن تشكيل گرديد. در اين جلسه حضار محترم با اهداف 
و فعاليت های فدراسيون انجمن دمانس و آلزايمر ايران آشنا شده و انجمن 
ه��ای اس��تانی ب��ه ارائه تجربيات خود جهت اط��الع و هماهنگی پرداختند 
و در پايان تفاهم نامه عضويت در فدراس��يون را امضاء نمودند. اميدكه به 
زودی ساير استان ها نيز موفق به دريافت مجوز شده و در جلسه مشترك، 

امضای تفاهم نامه با آنان نيز صورت پذيرد.

• نشست هم انديشی و تبادل نظر پيرامون سياست ها و راهبردهای كالن 
پيش روی بهزيستی

اين نشست با حضور دكتر قبادی دانا رياست جديد سازمان بهزيستی كشور 
و مديران ارش��د اين س��ازمان با تش��كل ها و سازمان های مردم نهاد، 8 دی 

97 در محل سازمان بهزيستی كشور برگزار گرديد.
مديرعامل انجمن دمانس و آلزايمر ايران نيز در اين نشست حضور داشتند 
و بعد از عرض خير مقدم به رياست جديد سازمان بهزيستی بيان نمودند: 
“همه ما و ش��ما در حول محور الهی بايد افتخار كنيم كه به خالق هس��تی 

و مخلوق او خدمت می كنيم”.
ايشان ضمنًا در موارد زير درخواست خود را مطرح نمودند:

-  تقبل پرداخت هزينه های بيمه تأمين اجتماعی پرس��نل س��ازمان های 

اخـبــار انـجمـن
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اخـبــار انـجمـن
م��ردم نه��اد غيرانتفاع��ی و خيريه و داوطلبانه محور كه ايجاد ش��غل برای 

جوان ها نموده اند.
- بازنگری و به روزنمودن دس��تورالعمل های س��ازمان بهزيس��تی جهت 

تسهيل و چابك نمودن فعاليت های مورد نظر

• بازدید مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش از انجمن دمانس و 
آلزایمر ایران

دوش��نبه 17دی م��اه بن��ا به دعوت قبل��ی از طرف انجمن دمانس و آلزايمر 
ايران، با هدف آش��نايی با فعاليت های انجمن و طرح علمی– پژوهش��ی، 
آم��وزش ك��ودكان ك��ه در منطق��ه 2 آموزش و پ��رورش اجرا و مقاله آن در 
سطح جهانی موفق به دريافت گواهينامه درجه يك بين المللی گرديده بود 
آقای مهندس بزرگی زاده مشاور محترم وزير آموزش و پرورش در انجمن 
حض��ور يافتن��د. در اين بازديد، مدير عام��ل انجمن ضمن خوش آمدگويی 
و معرف��ی فعاليت ه��ای انجمن در س��طح مل��ی و بين المللی اظهار نمودند 
آموزش كودكان دبستانی با هدف پيشگيری، كاهش چالش های بهداشت 
روانی در خانواده و ارتباط عاطفی بين نسل ها بوده و با توجه به اينكه طرح 
مذكور بسيار موردتوجه انجمن های جهانی قرار گرفته از ايشان درخواست 
نمودند جهت ادامه طرح مذكور، در س��طح اس��تانی و كش��وری توجه مقام 
محت��رم وزارت را ب��ه اي��ن موضوع جلب نمايند. آقای مهندس بزرگی زاده 
با توجه به رش��د قابل توجه جمعيت س��المندان كش��ور ضرورت توس��عه ی 
اي��ن فعاليت ه��ا را م��ورد تأكيد قرار دادند و از اقدامات و فعاليت های انجمن 

قدردانی نمودند.

• انجام تست تشخیصی
 در سرای محله شهرك غرب

روز س��ه ش��نبه، 18 دی ماه به دنبال هماهنگی های انجام ش��ده با س��ركار 
خانم كيانيان، مس��ئول محترم خانه س��المت شهرك غرب، خانم احمدی، 
كارش��ناس انجمن آلزايمر ايران، در محل س��رای محله ش��هرك غرب 
حضور به عمل آورده و از 16 نفر از خانم ها و آقايان تست های تشخيصی 

گرفتند.

• بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد 
دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

پيرو هماهنگی های به عمل آمده 5 نفر از دانش��جويان كارشناس��ی ارش��د 
پرس��تاری س��المندی روز چهارشنبه،26 دی ماه جهت آموزش و كارورزی 
به سرپرستی خانم رضايی به مدت 1 جلسه در انجمن آلزايمر ايران حضور 
يافتن��د و طب��ق برنامه ضمن آموزش درخصوص دمانس و بيماری آلزايمر 
برای آشنايی بيشتر با برنامه های توانبخشی جسمی، ذهنی و فعاليت های 
پرستاری از افراد مبتال به دمانس، در مركز توانبخشی و نگهداری روزانه 

قاصدك حضور يافتند.

• اولین همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
اين همايش روز پنجش��نبه 27 دی ماه در محل س��الن تالش با همكاری 
و مشاركت اعضای شبكه برگزار گرديد ومطابق برنامه، استادان مدعو به 

سخنرانی پرداختند.
در اين همايش انجمن دمانس و آلزايمر ايران با برپايی غرفه اطالع رسانی 
يكی از فعال ترين غرفه ها بود كه موردتوجه و استقبال افراد شركت كننده 
در هماي��ش از جمل��ه افراد ش��اخص بازديدكننده: آقای دكتر ش��هرياری، 
نماينده محترم مجلس و رئيس كميس��يون بهداش��ت و درمان، آقای دكتر 
هملم��ن نماين��ده WHO در ايران، آقای دكت��ر رنجبر نماينده WHO در 
وزارت بهداش��ت، خانم دكتر نصيری مديركل س��المت شهرداری تهران، 
آق��ای دكت��ر نظری مجری برنامه به خانه برميگرديم، همچنين س��فيران 
شبكه ملی پيشگيری خانم سميرا ارم قهرمان تيراندازی پارالمپيك، آقای 
ش��اهين ايزديار قهرمان ش��نای پارالمپيك، آقای ش��هالئی، اولين صعود 
كننده انفرادی به قله اورست، تعدادی از مديرعامالن انجمن های ديگر و 
گ��روه كثي��ری از دانش آموزان قرار گرفت. ضمنًا بازديدكنندگان مذكور در 
دفتر يادبود نقطه نظرات خود را ثبت نمودند. در پايان همايش بيانيه آغاز 

به كار شبكه ملی پيشگيری قرائت گرديد.

نكات برجسته بیانیه به شرح ذيل می باشد:
1- با عنايت به اهميت موضوع سالمت آحاد جامعه در زمان حال و آينده بنابر 
اسناد باالدستی خاصه سند چشم انداز بيست ساله كشور كه " بايد جامعه ای 
سالمت و توانا داشته باشيم" شبكه ملی پيشگيری از بيماری های غيرواگير 
به عنوان بازوی كمكی در كنار دولت )وزارت بهداش��ت( و س��ازمان های 
ذيربط برای تحقق برنامه جامع نظام سالمت در جمهوری اسالمی ايران 
پيشنهاد می كند؛ پيشگيری در مقابل درمان در اولويت ويژه در زمان تدوين 
بودجه سال آتی كشور در مجلس شورای اسالمی قرار گرفته و تأمين منابع 
آن از طريق اجرای مصوبات قبلی مجلس مبنی بر اخذ ماليات بر كاالهای 

آسيب رسان به ويژه دخانيات اعمال گردد.
2. پوش��ش رس��انه ای مناس��ب جهت ارتقای آگاهی و اطالع رسانی مؤثر و 
عمومی درخصوص ترويج فرهنگ سبك زندگی سالم به كليه آحاد جامعه 

توسط تمامی رسانه های جمعی خاصه صداوسيما صورت گيرد.
3. شفاف س��ازی، مس��ئوليت پذيری، پاسخگويی در ارتقای سالمت، انجام 
اقدامات پيشگيرانه و مؤثر در جهت كاهش مرگ و مير ناشی از بيماری های 
غيرواگير و ارجحيت سالمت در تمامی سياست های دولت مدنظر قرار گيرد.
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اخـبــار انـجمـن
4. در پايان اعالم می دارد هر س��اله اين همايش با هدف جذب مش��اركت 
س��اير س��ازمان های عمومی و مردم نهاد در عرصه س��المت و افزايش و 
ارتقای سطح مطالبه گری عموم مردم و تقويت تالش های حمايت طلبی 
برگزار و دبيرخانه دائمی آن در جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات تشكيل 

می شود.”

• هفدهمی�ن س�الگرد تأس�یس انجم�ن دمان�س و آلزايم�ر 
ايران

به مناسبت هفدهمين سالگرد تأسيس انجمن دمانس و آلزايمر ايران روز 
سه شنبه 9 بهمن ماه مراسمی در سالن اجتماعات انجمن با حضور اعضای 
طرح حساس )طرح پيشگيری(، مددجويان مركز مراقبت روزانه قاصدك، 
داوطلبان و كاركنان انجمن برگزار گرديد. در اين مراسم از شادروان آقای 
مهدی اس��المی يكی از نيكوكاران و مؤسس��ين انجمن دمانس و آلزايمر 
تجليل ويژه به عمل آمد و لوح تقديری از طرف انجمن به همس��ر ايش��ان 
تقدي��م گردي��د. در ادام��ه خانم فرانه فرين و خانم عبقری ديگر نيكوكاران 
مؤس��س انجمن، خاطرات خود با زنده ياد آقای مهدی اس��المی را بازگو 
كردند و درخصوص فعاليت های داوطلبانه و هدف از تأسيس انجمن دمانس 

و آلزايمر ايران به گفتگو پرداختند.

• گردهمایی فعاالن مشارکت اجتماعی و سازمان های مردم نهاد
اين گردهمايی در تاريخ 10 بهمن ماه با حضور رحمان فضلی وزير كشور و 
معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست  و مقامات كشوری و لشگری در 
تاالر  وزارت كشور برگزار شد. مدير اجرايی انجمن دمانس و آلزايمر ايران، آقای 
خوانساری در اين همايش حضور داشتند. در اين همايش فعاالن اجتماعی و 
مسئوالن دولتی ديدگاه های خود را در خصوص فعاليت سازمان های مردم 
نهاد و مش��اركت های اجتماعی بيان كردند كه زمينه خوبی برای گفتگوی 
بدون واسطه بين مردم و مسئوالن است. در اين مراسم همچنين از سامانه 

جامع سازمان های مردم نهاد و چند جلد كتاب رونمايی شد.

• انتخابات گروه اعصاب و روان
روز س��ه ش��نبه، 16 بهمن ماه، آقای مهرداد 
خوانس��اری نماينده انجمن دمانس و آلزايمر 
ايران در انتخابات تش��كل ها و انجمن های 
غيردولت��ی به منظور تش��كيل ش��بكه ملی 
گروه اعصاب و روان شركت نمود كه پس از 
رأی گي��ری به عضويت اصلی هيئت مديره 
و در اولين نشس��ت اعضای هيئت مديره به 

عنوان مديرعامل انتخاب گرديد.

• برگزاری کارگاه آموزشی برای گروه هدف بازنشستگان شرکت دانش 
پژوه بنادر ایرانی  

پيرو مذاكرات قبلی  مدير عامل انجمن دمانس و آلزايمر ايران  با مدير عامل 
ش��ركت دانش پژوه بنادر ايرانی  در خصوص كارگاه آموزش��ی با موضوع " 
آشنايی و شناخت دمانس و بيماری آلزايمر"  ، روز يكم اسفند ماه  كارگاه 
آموزشی مذكور در سالن اجتماعات سازمان بنادر و دريانوردی با حضور47 

نفر از بازنشستگان و وظيفه بگيران اين سازمان  برگزار گرديد.
در ابت��دا مدي��ر اجراي��ی انجمن جناب آقای مهرداد خوانس��اری به معرفی 
انجمن دمانس و آلزايمر ايران پرداختند واهداف ، رس��الت و فعاليت های  

انجمن را ذكر نمودند.
در ادامه خانم مرضيه صبحانی  به معرفی دمانس ، انواع دمانس ، بيماری 

آلزايمر ، علل ابتال به بيماری و روش های تشخيص پرداختند .
س��پس خانم دكتر الهه  ظاهری  به  آموزش و ش��ناخت مراحل بيماری و 

نحوه پيشگيری از ابتال به بيماری آلزايمر  پرداختند.
در پايان ش��ركت كنندگان تس��ت س��ريع حافظه را پاسخ دادند و  به پرسش 

ها و سواالتشان توسط كارشناسان برنامه پاسخ داده شد .  
• سمينارهای فصلی انجمن آلزايمر ايران

س��مينارهای فصل��ی انجم��ن دمان��س و آلزايمر ايران، ب��ا هدف معرفی 
تازه ه��ای دمان��س و بيماری آلزايمر با تالش اين مركز و همكاری انجمن 
علم��ی بيماری ه��ای مغز و اعصاب ايران، دپارتمان نورولوژی ش��ناختی و 
نوروس��ايكياتری، گروه روانپزش��كی دانشگاه علوم پزشكی تهران، كميته 
نوروس��ايكياتری انجمن روانپزش��كان ايران و پژوهش��كده علوم اعصاب، 

برنامه ريزی شده است.
دومين سمينار علمی دارای 3 امتياز بازآموزی در تاريخ 2 اسفند ماه با حضور 

جمعی از پزشكان متخصص، رزيدنت ها و روانشناسان تشكيل گرديد.

فعالیت انجمن های آلزایمر استانی و سفیران
• استان كرمانشاه:

به نقل از خانم فريده كرمی مديرعامل انجمن آلزايمر استان كرمانشاه
1- ثبت انجمن آلزايمر كرمانشاه به شماره 1364

2- امضای تفاهم نامه عضويت در انجمن دمانس و آلزايمر ايران
3- در تاريخ 1 آبان بازديد از بخش های مختلف انجمن دمانس و آلزايمر ايران 

از جمله مركز توانبخشی قاصدك ومشاهده فعاليت های اين بخش 
4- در تاريخ 29آبان ش��ركت در همايش اجتماعی بيماری آلزايمر تهران، 

در مركز همايش های رازی دانشگاه علوم پزشكی ايران 
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اخـبــار انـجمـن
5- انجام مشاوره فردی وتمرينات تقويت ذهن برای گروهی از بازنشستگان 

درمحل خانه اميد كرمانشاه
6- در تاريخ 19آذر آموزش و پيش��گيری از بيماری آلزايمر برای گروهی 

از والدين و دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلی 
7-  عضوگيری از بين داوطلبان فرهيخته، پژوهشگران و فعاالن اجتماعی 
جهت آموزش، ارتقاء س��المت و پيش��گيری از بيماری آلزايمر در كميته ها 

و كارگروه ها

• استان يزد
به نقل از خانم پاريزی مديرعامل مؤسسه سايبان فراموشی

1- برگزاری كارگاه ها و كالس های آموزشی با عنوان شناخت و پيشگيری از 
بيماری آلزايمر؛ برای بازنشستگان خانه مهر، داوطلبين مراقب بهداشت در 2 
مركز بهداشتی درمانی استان، رابطين سالمت پايگاه های سالمت دانشگاه 

علوم پزشكی، مربيان آموزش خانواده مركز مشاوره امام حسين.
2- برقراری ارتباط و نامه نگاری با آموزش و پرورش، دانشگاه يزد و نظام 

مهندسی جهت برگزاری كالس های آموزشی

• استان كردستان 
ب��ه نق��ل از خان��م بهج��ت أحس��ن رئيس هيئ��ت مديره انجم��ن آلزايمر 

كردستان
1- جلس��ه ی هيئت مديره انجمن آلزايمر اس��تان كردس��تان هر پانزده روز 

يك بار
2- ديدار با مديركل بهزيستی، استاندار كردستان و چند تن از نمايندگان 

مجلس جهت جذب كمك
3- در تاريخ 20دی برگزاری دومين همايش انجمن آلزايمر استان كردستان 
با هدف افزايش دانش جامعه و اصالح س��بك زندگی و درنتيجه كاهش 
عوامل خطرس��از ابتال به دمانس و بيماری آلزايمر، با حضور بازنشس��تگان 

ناحيه دو آموزش و پرورش سنندج 

• استان اصفهان
به نقل از خانم شيدا شريف سفير انجمن آلزايمر ايران در اصفهان

تش��كيل كالس های ش��ناخت و پيش��گيری از بيماری آلزايمر در كانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش )هر هفته دوشنبه ها(

- مشاوره تلفنی و حضوری با خانواده های افراد مبتال به بيماری آلزايمر
- ش��ركت در همايش های ش��ناخت و پيشگيری دمانس و بيماری آلزايمر 

و آموزش
- پيگيری ثبت انجمن 

برگزاری دو همايش رايگان با عنوان ” چگونه از يك سالمند مبتال به بيماری 
آلزايمر مراقبت كنيم؟ با حضور اعضای كانون بازنشس��تگان، خانواده ها، 

مراقبين افراد مبتال و عالقمندان 

• استان فارس
به نقل از گزارش سفيران انجمن دمانس و آلزايمر ايران )آزاده سيفی، ناهيد 
مختاری، عليرضا روشن(  1-برگزاری كالس های آموزشی پيشگيری از 
بيماری آلزايمر در سه دوره 8 جلسه  ای در قالب طرح حساس  2-برگزاری دو 
دوره آموزشی 2 ساعته در خيريه مهدی فاطمه با جمعيتی بالغ بر ششصد نفر 
3-برپايی جشنواره غذا و صنايع دستی به مناسبت ذی الحجه )روز خانواده و 
تجليل از بازنشستگان( 4-برگزاری دوره سه ساعته آموزشی ضمن خدمت 
برای 150 نفر از پرسنل اداره كل آموزش و پرورش 5-برگزاری جلسات 
پيشگيری از بيماری آلزايمر در كالس های آموزش خانواده مدارس نواحی 
چهارگانه ش��يراز 6-ش��ركت سفيران در كارگاه آموزشی با موضوع قوانين 
و مقررات ماليات س��ازمان های مردم نهاد  7- پيگيری مس��تمر و مجدانه 

سفيران در به ثبت رساندن انجمن در حال تأسيس استان فارس

• سیستان و بلوچستان
به نقل از مديرعامل انجمن آلزايمر سيستان و بلوچستان

اين انجمن به شماره پانصد و نود و دو )592 ( در تاريخ 1397/10/30 ثبت 
گرديد و رسمًا فعاليت خود را آغاز نمود.
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5- اعمال تکراری
فرد مبتال به بيماری آلزايمر ممكن اس��ت بارها 
و بارها كاری را انجام دهد، كلمه ای و يا سؤالی 

را تكرار كند.
در بيشتر موارد او به دنبال آرامش و امنيت است. 
رفتارهای تكراری ندرتًا آسيب رسان هستند. اما 

برای فرد مراقب می توانند استرس زا باشند.
چگونه پاسخ دهيد؟

• ب��ه دنبال علت رفتاره��ای تكراری فرد مبتال 
باش��يد. س��عی كنيد عامل ايجاد و يا تحريك آن 

را پيدا كنيد.
• ب��ه روی احساس��ات فرد مبت��ال تمركز كنيد. 
ب��ه ج��ای واكنش به اي��ن كه او چه كاری انجام 
می ده��د در پ��ی آن باش��يد كه چه احساس��ی را 

تجربه می كند؟

• رفتار فرد مبتال را به يك فعاليت تبديل كنيد. 
مثاًل اگر او در حال ماليدن دس��ت هايش به ميز 
اس��ت به او يك دس��تمال بدهيد وخواهش كنيد 

ميز را تميز كند.
• آرامش خود را حفظ كنيد و صبور باشيد.

• ب��ا لحن��ی آرام ب��ا او صحبت كرده و به او قوت 
قلب بدهيد.

• ي��ك ج��واب آماده كنيد. به او جوابی بدهيد كه 
به جس��تجوی آن اس��ت. حتی اگر مجبور باشيد 
به دفعات آن را تكرار كنيد و يا اگر الزم باش��د 
آن را نوش��ته و در يك جای مناس��ب در معرض 

ديد او قرار دهيد.
• فرد را درگير يك فعاليت كنيد. او ممكن است 
زود خسته شده و سپس دچار حواس پرتی شود. 
در اين مواقع او را درگير يك فعاليت )قدم زدن، 

كار بر روی يك پازل ساده و ...( كنيد.
• تحريك حافظه. حافظه ی او را به وسيله ديدن 
عكس ها، يادداشت ها و يادآوری روزهای خاص 

تحريك كنيد.

6-سوءظن های جدید
اختالل حافظه و گيجی ممكن است باعث شود 
ف��رد مبت��ال به بيماری آلزايمر درك جديد و غير 
معمولی از اطرافش داش��ته باش��د. گاهی ممكن 
اس��ت چيزهايی را كه می بيند و يا می ش��نود بد 

تعبير كند.
او ممكن است به اطرافيانش مظنون شود و آن ها 
را به خيانت س��رقت و ديگر رفتارهای نامناسب 

متهم كند.
چگونه پاسخ دهید؟

رفتا رها
چگونه به رفتارهای غیر قابل پیش بینی فرد مبتال پاسخ دهید؟

 آزيتا محب- كارشناس پرستاری

قسمت دوم
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• ناراحت و دلخور نشويد. به حرف هايش گوش 
دهي��د و س��عی كني��د او را درك كني��د. به ابراز 
احساساتش پاسخ دهيد و بگذاريد بداند كه او را 

حمايت می كنيد و مراقبش هستيد.
• ب��ا او بح��ث نكنيد و س��عی كني��د او را متقاعد 
س��ازيد و ب��ه او اجازه دهي��د عقايد و افكارش را 

بيان كند.
• يك جواب س��اده پيش��نهاد كنيد. توضيحات 

اضافی و طوالنی  می تواند خسته كننده باشد.
• بر روی ديگر فعاليت ها تمركز كنيد. فرد مبتال 
را در ي��ك فعالي��ت درگير كني��د و از او بخواهيد 

برای انجام يك كار به شما كمك كند.
• از بعضی از لوازم دو تا تهيه كنيد. برای مثال اگر 
فرد مبتال اغلب به دنبال كيف پولش می گردد، 

برای او دو تا كيف از همان  نوع تهيه كنيد.

7- پرسه زدن و گمگشتگی
در مي��ان اف��راد مبتال به بيماری آلزايمر پرس��ه 
زدن بسيار شايع است. از هر 10 نفر فرد مبتال 6 
نفر در مرحله ای از بيماری خود دچار سرگردانی 

می شوند.
همزمان با پيشرفت بيماری، فرد نيازمند مراقبت 
و نظارت بيشتری است و تنها گذاشتن او صالح 

نيست.
چگونه پاسخ دهید؟

• فرد مبتال به بيماری آلزايمر را به فعاليت تشويق 
كنيد. تشويق و همراهی فرد مبتال به انجام يك 
فعالي��ت از طري��ق كاهش اضطراب و بی قراری 
می تواند بس��يار مؤثر باش��د. )فعاليت هايی نظير 
شس��تن ظرف ها، تا ك��ردن لباس، آماده كردن 
غذا و ...( و اگر عالقمند به بيرون رفتن است، با 
در نظر گرفتن امنيت و سالمت او به همراهش 

پياده روی كنيد.
• ب��ه ديگ��ران اط��الع دهيد. به همس��ايگان و 
دوس��تان اطالع دهيد كه ف��رد، بيماری آلزايمر 

دارد و ممكن است گم شده و يا پرسه بزند.
• محي��ط خان��ه را امن س��ازيد. قفل در را نصب 
كنيد و چفت آن را بيندازيد. بدين ترتيب خطرات 
احتمال��ی داخ��ل منزل را تا ح��د امكان محدود 

كنيد.

8- اختالل خواب
افراد مبتال به بيماری آلزايمر ممكن است برنامه 
خوابشان تغيير كرده و يا برای خواب رفتن مشكل 
داش��ته باش��ند. اگرچه علت آن دقيقًا ناش��ناخته 

است.
چگونه پاسخ دهید؟

• محيطی آرام و راحت برای فرد فراهم كنيد.
• درجه حرارت اتاق مناس��ب باش��د. ش��ب  ها از 
چراغ خواب اس��تفاده كني��د به خصوص مراقب 

پله ها باش��يد. پنجره ها را ببنديد و درهای ايمن 
نصب كنيد.

• برنامه منظم روزانه برای فرد مبتال به بيماری 
تعري��ف كني��د. ت��ا جايی كه ممكن اس��ت يك 
برنام��ه ی منظ��م روزان��ه )وعده ه��ای غذايی، 
پي��اده روی و رفت��ن به رختخ��واب و ...( برای او 

برنامه ريزی كنيد.
• ورزش و تمرين. تمرينات ورزشی را برای فرد 
مبتال در نظر بگيريد كه برای او مناس��ب باش��د 
و فعاليت ه��ای فيزيك��ی در طی روز می تواند به 

خواب خوب كمك كند.
• از تحري��ك بيم��ار بپرهيزيد. از مصرف الكل و 
كافئي��ن و نيكوتين برای ف��رد مبتال بپرهيزيد. 
همچني��ن ديدن تلويزي��ون در طول دوره های 
بی خوابی ش��بانه می تواند او را تحريك كرده و 

تأثيرات نامطلوب بر روی خواب بگذارد.

مشورت با پزشک
اخت��الل خواب فرد مبتال ب��ه بيماری آلزايمر را 
با پزش��ك متخصص مطرح كنيد و از او كمك 
بخواهيد. بيش��تر متخصصين درمان غيردارويی 

را ترجيح می دهند.

منبع: 
Www.alz.org.care/alzheimers
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 افراد مبتال به دمانس مانند هر فرد ديگری درد 
را احساس می كنند. با پيشرفت بيماری، توانايی 
كالمی افرد مبتال تغيير می كند و به همين علت 
ابراز درد برای آن ها دشوار و يا متفاوت می گردد 
و اين مس��ئله باعث می ش��ود درد تشخيص داده 
نش��ود و در پ��ی آن درم��ان نيز انج��ام نگردد و 
 فرد مدت زمان طوالنی احس��اس درد داش��ته 

باشد.
اگ��ر ف��رد مبتال ب��ه دمانس قادر به اس��تفاده از 
كلمات برای برقراری ارتباط با مراقب نباش��د از 
برخی رفتارها برای اين ارتباط استفاده می كند. 
بعضی رفتارها ش��امل: آش��فتگی و بی قراری يا 
كناره گي��ری از ديگ��ران، امتناع از غذا خوردن و 
پرخاشگری  می باشد. مراقب ممكن است متوجه 
علت چنين رفتارهايی نش��ود و حتی س��عی كند 

اين رفتارها را با دارو و يا تغييردادن شرايط فرد 
مديريت كند. احس��اس درد بايد به عنوان علت 
احتمال��ی هرگونه تغيير در رفتار فرد، موردتوجه 
ق��رار گيرد، اغلب اوق��ات درمان، درد را كاهش 

می دهد و فرد آرامش بيشتری نشان می دهد.
افراد مبتال به دمانس در معرض خطر س��قوط و 
زخمی ش��دن و صدمه ديدن هس��تند كه هر دو 
می تواند دردناك باش��د. اگر فرد مدت طوالنی 
بدون تحرك باشد خطر ابتال به يبوست، سفتی 
مفاصل، زخم بستر و انقباض عضالت وجود دارد 
كه با درد شديد و ناراحتی همراه است. عالوه بر 
اين ممكن اس��ت فرد مبتال به ياد نياورد چگونه 
آس��يب ديده يا چرا احس��اس درد دارد، اما درد 
را  احس��اس می كند و تالش می كند ديگران را 

متوجه اين موضوع نمايد.

تشخیص درد در افراد مبتال به 
دمانس

آس��تانه درد در هر فردی متفاوت اس��ت. پرسش 
از ش��خص مطِمئن ترين راه س��نجش اس��ت. با 
پرسيدن سؤاالت ساده می-توانيد متوجه شويد 
ك��ه آي��ا فرد مبتال احس��اس درد دارد، مانند: آيا 
احساس درد می كنی؟ آيا صدمه ديده ای؟ زخمی 
شده ای؟ البته ممكن است فرد در مرحله پيشرفته 
دمانس قادر به پاس��خگويی نباش��د، كه در اين 
ص��ورت باي��د به عالئ��م غيركالمی و رفتار فرد 

توجه داشته باشيد. 

عالئم غیر کالمی درد
ب��رای كم��ك به فرد مبتال بايد به دنبال كش��ف 

عالئم غيركالمی درد باشيد كه عبارتند از:

درد چگونه بر افراد مبتال به دمانس تأثیر می گذارد؟

  منیژه احمدی- كارشناس ارشد روانشناسی

18

13
97

ان
ست

زم
  

 5
ه1

ار
شم

 
ي

سان
ع ر

طال
و ا

ي 
زش

مو
ي،آ

هش
ژو

ي،پ
بر

ه خ
نام

صل
ف



راهبردهایی برای پیشگیری از علل 
شایع درد:

• ب��ه طور منظ��م دندان های مصنوعی را چك 
كنيد كه آيا هنوز سالم اند؟

• اطمينان حاصل كنيد كفش و لباس فرد مناسب 
و راحت است.

• بررس��ی كنيد وس��ايل كمكی مانند سمعك و 
عينك مناسب است و عملكرد درستی دارد.

• به طور منظم با حركات آهسته تمام اعضا بدن 
را حركت دهيد. 

از آنجايی كه پيشگيری از درد آسان تر از التيام دادن 
آن است بايد تمركز بر پيشگيری داشته باشيم.

مدیریت درد:
داروه��ای ضددرد داروهايی هس��تند كه درد را 
كاهش می دهند. داروهای بس��ياری وجود دارد 
كه می تواند برای درمان درد استفاده شوند. نوع 
داروی انتخاب شده به عوامل مختلفی از قبيل: 
نوع شدت درد و مدت زمان مصرف دارو بستگی 
دارد. بايد دقت كرد كه در استفاده از انواع ضددرد 

و مسكن تداخل دارويی ايجاد نشود.

داروهای ضددرد عبارتنداز: اس��پرين، داروهای 
ضدالتهاب��ی، داروه��ای غيراس��تروئيدی مانند 
ايبوبروف��ن، اپيوئيدها مانند مرفين. مس��كن ها 
اغل��ب مؤثرتري��ن داروها برای از بين بردن درد 
متوسط تا شديد هستند. ممكن است سالمندان 
نس��بت به بعضی داروها حس��اس باش��ند و به 
ُدز كمتری نياز داش��ته باش��ند. به ميزان داروی 
مصرف��ی ك��ه به فرد كمك می كند تا احس��اس 

آسودگی بيشتری كند دقت كنيد. 
 www.alzheimer.ca :منبع

بیان شفاهیبیان غیرشفاهی )حالت چهره(

• غمگین، چهره مضطرب 
• درهم کشیدن چهره، فشردن چشم ها به هم، چین انداختن به پیشانی

• بیان غیرطبیعی
• پلک زدن سريع
• فشردن دندان ها

• آه کشیدن، غرغرکردن، زمزمه زير لب، ناله کردن
• فرياد زدن، خرخرکردن و خرناس کشیدن 

• صدای بلند تنفس 
• درخواست کمک 

• فحاشی کردن

تغییرات در فعالیت های روزانه:حرکات بدن

• انقباض و سفتی و بدن
• بی قراری

• افزايش گام ها، تکان خوردن نوسانی
• زياد راه رفتن و حرکت کردن

• کند شدن و محدود شدن حرکات

• تغییر در راه رفتن و تحرک

• تغییر در اشتها 
• افزايش دوره های استراحت

• تغییر در خواب
• تغییرات ناگهانی در فعالیت های روزانه  

•افزايش سردرگمی و قدم زدن

تغییرات جسمانی:تغییرات رفتاری:

• رفتار تهاجمی
• کاهش تعامالت 

• رفتار نامناسب
• تحريک پذيری

• گريه کردن

• افزايش ضربان قلب 
• فشار خون يا تعريق

• دامنه حرکات محدود و حرکات آهسته
• اکراه از حرکت کردن 
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همه س��اله آغاز س��ال نو، پهن كردن سفره هفت 
س��ين، ناهار س��بزی پلو با ماهی تقريباً در تمام 

خانواده ها با هر درآمدی برقرار می گردد.
اما س��بزی پلو با ماهی برای من هميش��ه يادآور 
خاطره ای است كه نمی دانم جزء خاطرات خوبه 

يا بد؟ شما نظر بدين ....
روز عيد سال 86 طبق روال همه ساله ناهار روز 
اول عي��د من��زل مادر دعوت بودي��م، اين را هم 
باي��د بگوي��م كه به علت ازدواج خواهر و برادرم و 
فوت پدرم در چندين سال قبل مادرم تنها زندگی 
می كرد ولی يك نفر به عنوان همدم و مراقب با 

ايشان هم خانه بود.
هر ساله مادر دو هفته قبل از عيد تداركات سال نو 
را می ديد و من هم مسئول خريدهای اين عزيز 
از دست رفته بودم و برای ايشان ماهی روز عيد 
و ديگر لوازم را تهيه می كردم، اما اين سال نو با 
س��ال های ديگر متفاوت بود و هر چند روز يك 

بار از من سؤال می كرد كی بريم ماهی بخريم؟ 
و من می گفتم مادرجان خريدم و ايشان می گفت 
آه��ان ي��ادم اومد. صبح روز اول عيد جهت گفتن 
تبريك سال نو و سؤال از اين كه كمك می خواهد 
يا نه با منزل مادر تماس گرفتم ولی او گوشی را 
بر نداشت دوباره زنگ زدم، اين بار مراقب ايشان 
گوشی را برداشت، سراغ مادر را گرفتم گفت مادر 
خانه نيست گفتم چرا؟ گفت شايد رفته نون بخره 
كمی صبر كردم مجدداً تماس گرفتم، هنوز نيامده 
بود كم كم نگران ش��دم و از مراقب او خواس��تم 
دنبالش بره و به من خبر بده. بعد از يك س��اعت 
زنگ زد و گفت مادر آمده، پرسيدم كجا رفته بود؟ 
گفت: رفته بود س��بزی پلويی بخرد!! گفتم مگر 
دي��روز نگرفته بوديد گف��ت: چرا ولی حاج خانم 

يادش رفته بود.....
ب��ه فك��ر فرو رفتم اين اتفاقات بدجوری ذهنم را 
مشغول كرد. به برادر و خواهرم چيزی نگفتم چون 

نمی خواستم در اين ايام آن ها را نگران كنم ، اما 
خودم عيد خوبی را نداش��تم و مدام نگران بودم. 
باالخره بعد از عيد او را نزد روانپزش��ك مجربی 
كه يكی از دوستان نزديكم بود بردم و ايشان بعد 
از انجام )MR(  و آزمايشات ديگر گفت كه مادر 
مبتال به بيماری آلزايمر شده و نياز به مراقبت ويژه 
داره. كوهی از نگرانی و اضطراب روی شانه هايم 
حس كردم به خواهر و برادرم موضوع را گفتم  و 
شروع به جستجو در مورد جايی كردم تا ازشون 
راهنمايی ه��ای مراقبتی بگيرم، خوش��بختانه با 
انجمن دمانس و آلزايمر ايران آش��نا ش��دم و به 
آنجا رفتم. پس از يك صحبت كاماًل دوستانه با 
مديرعامل انجمن قدری دلگرم شدم و با كمك 
و راهنمايی هاشون تونستم هفت سال به بهترين 
وج��ه از م��ادر مراقبت كني��م و حاال ديگر بين ما 
نيس��ت ولی خاطره س��بزی پلو با ماهی برای من 

يادآور خاطراتی ....... است. 

   مهرداد خوانساری
مدير اجرايی انجمن دمانس و آلزايمر ايران 

دلنوشته

آن سال عید نوروز .......
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مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدك

بخش��ی از فعاليت های هدفمند مركز جامع توانبخش��ی و مراقبت روزانه 
قاصدك در راستای ارتقاء كيفيت زندگی و توانمندسازی ايشان عبارت است از:
1- توانبخش��ی جس��مانی روزانه توس��ط كارشناس��ان ارشد رشته های 
فيزيوتراپی، كاردرمانی، تربيت بدنی به منظور ارتقاء توانايی های جسمانی 

و توانمندسازی.
2- توانبخشی ذهنی شامل هنردرمانی، موسيقی درمانی، تفريح درمانی، 
كاردرمانی، گفتار درمانی،.... انواع فعاليت های ذهنی هدفمند برنامه ريزی 
ش��ده در س��طوح عملكردهای ذهنی و جس��مانی افراد مبتال به منظور 
پيشگيری از انزوای اجتماعی، ارتقاء خودباوری و اعتماد به نفس، استفاده 
از توانايی های باقيمانده، بازشناسی آموخته ها و مهارت ها، حفظ استقالل، 

كندنمودن سرعت پيشرفت بيماری.
3- ارائه خدمات مراقبتی اصولی توسط كارشناسان پرستاری، مربيان و 

مراقبين آموزش ديده به منظور حفظ ايمنی و سالمت افراد مبتال.
4- برگزاری كارگاه های آموزشی علمی، كاربردی، بالينی برای مراقبين 
و خانواده های افراد مبتال به دمانس )اختالل شناخت و حافظه( و بيماری 

آلزايمر.
5- ارائه خدمات مش��اوره ای تلفنی و حضوری توس��ط كارشناسان مركز 

به خانواده ها.
6- آموزش بالينی به دانش��جويان مقاطع مختلف رش��ته های پرستاری، 

پرس��تاری س��المندان، روانپرس��تاری، مددكاری ... دانشگاه های علوم 
پزشكی شهر تهران و استان ها.

7- ارائه خدمات مشاوره ای برای انجام پروژه های دانشجويی در مقاطع 
كارشناسی ارشد و دكتری به دانشجويان.

8- ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای توسط پزشكان متخصص نورولوژی 
و روانپزشكان انجمن آلزايمر ايران.

9-آم��وزش مج��ازی دانش و مهارت های مرب��وط به دمانس )اختالل 
شناخت و حافظه( و بيماری آلزايمر به خانواده ها.

"لطفاً جهت كس��ب اطالعات بيش��تر با شماره تلفن : 44694439 خانم 
بهجت مس��لمی مس��ئول واحد پذيرش مركز، تماس حاصل فرمائيد". 
بخش��ی از فعاليت های مركز قاصدك در قالب تصاوير زير به اس��تحضار 

می رسد.

مربیان هنری  درحال آماده سازی فعالیت

فعالیت نوشتاری و رنگ آمیزی

شناخت، بازشناخت اسامی

آماده كردن وسايل قبل از فعالیت

كارورزی دانشجويان  ارشد پرستاری سالمندان

فعالیت دستی

فعالیت با گل و خمیر



برگزاری دومین میزگرد آنالین )وبینار( 
انجمن جهانی آلزایمر

  فرانه فرين 
مسئول امور بين الملل انجمن آلزايمر ايران و عضو هيئت مديره انجمن جهانی آلزايمر

انجم��ن جهانی آلزایم��ردر روز 
19 بهم��ن 1397، دومین میزگرد 
آنالین )وبینار( را با پخش زنده 
برگ��زار کرد. عنوان این گفتمان 
" بیائی��د با ه��م در مورد موانع 
پژوه��ش در زمین��ه دمانس در 
کشورهای کم درآمد و با درآمد 
متوس��ط صحبت کنیم" بود که 
با مش��ارکت 50 کشور طی یک 
س��اعت گفتگو، جمع بندی زیر 

حاصل شد:
• اطمین��ان از اس��تمرار بودجه 
پژوهشی در کشورهای کم درآمد 
و ب��ا درآم��د متوس��ط به معنی 
آن اس��ت که پژوهشگران این 
مناطق برای گرفتن ش��غل دائم 
و بهتر، اقدام به ترک کشورهای 
خ��ود نکنن��د. حضور آن��ان در 
اجرای پژوهش های کشورهای 

متبوع خود فضا را برای شرکت 
اف��راد مبت��ال و مراقب��ان آماده 

می سازد. 
• بر سر راه پژوهش درکشورهای 
جه��ان موان��ع مختل��ف مانند 

فرهنگ و شرم وجود دارد.
• در ای��ن گفتم��ان تأکید بر این 
بود که فقط با داشتن اطالعات 
صحیح و به روز می توان درباره 
بیماری صحبت و اطالع رسانی 
کرد تا دمانس بهتر ش��ناخته و 
ش��رم گینی از س��ر راه پژوهش 
برداش��ته ش��ود و افراد مبتال به 
آس��انی در تحقیقات ش��رکت 

کنند.
• پیش��نهاد ش��د ب��رای اجرای 
طرح های پژوهشی، گروه هدف 
شناسائی و فضا مناسب پژوهش 
آماده شود تا تحقیقات به نتایج 

مطلوب برس��د. تحقیقات باید 
تأثیرگ��ذار و نتای��ج آن در نظام 
سالمت کشورها قابل اجرا باشد. 
درحقیقت پژوهشگران باید به 
اتفاقات خارج از آزمایشگاه نیز 

توجه داشته باشند!
و  کم درآم��د  کش��ورهای  • در 
ب��ا درآمد متوس��ط، بزرگترین 
چال��ش، جذب منابع، ش��رکت 
اف��راد مبت��ال در پژوهش ه��ا، 
استمرار این حضور و دسترسی 

افراد مبتال به درمان است.
میزگرده��ای آنالی��ن انجم��ن 
جهانی آلزایمر بر محور تحقیقات 
دمانس هر دو ماه یک بار تشکیل 
خواهد شد تا راه حل هایی برای 
تحقیقات دمانس در کشورهای 
کم درآمد و با درآمد متوسط پیدا 

شود.



پذیرفته شدن دمانس درهیئت 
اجرائی سازمان جهانی بهداشت 
با تالش بی وقفه انجمن جهانی 

آلزایمر
صدوچه��ل و چهارمين نشس��ت هيئت اجرائی 
س��ازمان جهانی بهداش��ت در ژنو از تاريخ 24 
ژانويه تا اول فوريه سال جاری مسيحی تشكيل 
ش��د. در اين جلس��ات، انجمن جهانی آلزايمر دو 
بيانيه مهم صادر كرد، يكی در مورد بيماری های 
مزمن غيرواگير و ديگری مربوط به پوشش بيمه 
همگان��ی. آقای كريس لينچ معاون مديرعامل 
گفت "هدف ما ش��فاف اس��ت و آن شناس��اندن 
هرچه بيش��تر چالش های خاص دمانس در هر 
كدام از حوزه ها است و ما بسيار خوشحال هستيم 
كه اعضاء در حمايت از ما، قبل از تشكيل هيئت 
اجرايی با وزارت بهداشت كشورهای خود تماس 
گرفتند و هيئت های نمايندگی كانادا و لهستان در 
مداخالت خود بر دمانس تأكيد داشته اند"."ما از 
اين كه اعضا با وزارت بهداشت كشورهای خود 
در تعامل بوده اند، سپاسگزار هستيم و مجدداً با 
اعض��ای انجمن جهانی تماس خواهيم گرفت 
تا ما را برای نشس��ت جهانی س��المت كه در ماه 
می در ژنو برگزار می ش��ود نيز ياری نمايند تا ما 
بتواني��م همچن��ان توجه را بر روی دمانس نگاه 
داريم و از اين طريق مطمئن شويم كشورهايی 
كه طرح های ملی عملياتی دمانس را در برنامه 
جهانی اعالم كرده اند مطابق با برنامه تدوين شده 
پيش می برند." انجمن جهانی آلزايمر در حاشيه  
نشس��ت جهانی س��المت در ماه می، جلساتی 
برگزار خواهد كرد و گزارش به روز شده "از طرح 

تا اجرا " را انتشار خواهد داد.

معرفی انجمن جهانی آلزایمر
 انجمن جهانی آلزايمر، در سال 1984 با بينش 
4 نفر كه " كيفيت زندگی بهتر برای افراد مبتال 

و مراقبان" بود، تأسيس يافت.
امروز بعد ازگذر بيش از 30 سال، نه تنها بينش 
تغيير نيافته بلكه اين سازمان تبديل به فدراسيونی 
متشكل از 94 عضو از سراسر دنيا گشته و تنها 
صدا و حركت دمانس در جهان اس��ت كه برای 
افراد مبتال و مراقبان تالش می نمايد. هر عضو 
انجمن جهانی، يك انجمن ملی س��ت. انجمن 

جهانی آلزايمر بر اين باور است كه تنها راه مقابله 
ب��ا دمانس راه حل ه��ای جهانی و دانش محلی 
می باش��د. به اين معنا ك��ه انجمن های آلزايمر 
عضو را توانمند می سازد تا اين انجمن ها بتوانند 
اف��راد مبت��ال و مراقبان را در كش��ورهای خود با 
ارائه خدمات مناسب و با تالش های مستمر در 
س��طح جهانی توج��ه دولت ها را به چالش های 
دمان��س و هزين��ه كالن آن جلب نمايند. هئيت 
مديره انجمن جهانی از قاره های مختلف انتخاب 
می شوند و دفتر آن در لندن است. انجمن جهانی 
آلزايمر دارای ارتباط رس��می با س��ازمان جهانی 

بهداشت است.

چشم انداز انجمن جهانی:
 پيش��گيری، مراقبت و به حس��اب آوردن افراد 
مبتال و مراقبان برای امروز و درمان قطعی برای 

فردا.
انجم��ن جهان��ی آلزايمر برنامه های آموزش��ی 
به نام “دانش��گاه آلزايمر” جهت توانمندس��ازی 
انجمن های واجد شرايط و همچنين برای اعضاء 
در طول سال برگزار می كند. درحال حاضر، 13 
انجمن در برنامه آموزش��ی قبل از احراز ش��رايط 

عضويت شركت دارند.
انجمن جهانی آلزايمر تاكنون، هر ساله كنفرانس 
جهانی آلزايمر را برگزار كرده است و از امسال هر 
دو سال يكبار كنفرانس جهانی را تشكيل خواهد 
داد زيرا اكنون در مناطق جهان هر سال كنفرانس 

منطقه ای برگزار می شود.
انجمن جهانی آلزايمر، ماه سپتامبر را ماه جهانی 
بيماری آلزايمر و روز 21 س��پتامبر را روز جهانی 
بيماری آلزايمر اعالم نموده اس��ت كه هم زمان 
در سراسر جهان با فعاليت های گسترده اعضاء، 
گرامی داش��ته می شود. معمواًل، انجمن جهانی 
برای اين ماه پوستر و گزارش جامع تهيه می نمايد 
و در اختيار اعضاء قرار می دهد. در س��ال 2016 
انجمن جهانی پيش نويس طرح عملياتی دمانس 
را تدوين و در سال 2017 سازمان جهانی بهداشت 
آن را تصويب و كشورها را ملزم به داشتن سند 
ملی تا س��ال 2025 كرده اس��ت و اين س��ازمان 
اميدوار اس��ت كه در 194 كش��ور عضو اجرائی 
شود.در حال حاضر، انجمن جهانی جهت قوی 
شدن انجمن های تحت پوشش در بخش های 
زير به اعضای خود راهنمايی های الزم را ارائه 

می دهد:
  مدير عامل

  مدير كل
  بخ��ش عضوي��ت و برنامه ه��ای آموزش��ی 

اعضاء
  بخش سياستگزاری و نشر

  بخش ارتباطات
  بخ��ش برگ��زاری كنفرانس ها و جلس��ات 

منطقه ای
 بخش تحقيقات و سياستگزاری طرح ها

انجمن دمانس و آلزایمر ایران
انجمن آلزايمر ايران از س��ال 1385 عضو دائم 
انجمن جهانی آلزايمر می باشد و در 3 دانشگاه 
آلزايمر نيز ش��ركت داش��ته است. هر سال در ماه 
جهانی بيماری آلزايمر همسو با انجمن جهانی 
برای اعضاء و عموم فعاليت های گسترده داشته، 
پوستر و بولتن های انجمن جهانی را ترجمه، چاپ 
و در دس��ترس قرار داده اس��ت. شما می توانيد با 
دانل��ود لينك ك��ه در اختيارتان قرار می گيرد، از 
مطالب استفاده كنيد.در ضمن، توصيه می شود 
ك��ه از مطال��ب و مق��االت موجود ب��ر روی وب 
س��ايت انجمن آلزايمر ايران كه همس��و با ديگر 
كش��ور هاس��ت بخصوص “الفب��ای دمانس” 
استفاده فرماييد.به توصيه انجمن جهانی، اولين 
گام های هر انجمن داشتن خط مشاوره و تشكيل 
كالس های آموزش��ی برای مراقبان اس��ت كه 
اميدواريم انجمن هايی كه جديداً تأسيس شده اند 
ني��ز در اين زمينه ت��الش نمايند.ما انجمن ها با 
چالشی بنام شرم از ابراز بيماری روبرو هستيم كه 
افراد را از گرفتن كمك باز می دارد. ما در هر كجا 
هستيم بايد تغيير در نگرش و زبان ايجاد كنيم. به 
اين معنا كه افراد با ديدن عالئم سريعاً به پزشك 
مراجعه كنند و ترس نداشته باشند و ديگر اين كه 
از الفاظی استفاده شود كه بار منفی نداشته باشد.
انجمن دمانس و آلزايمر ايران در سال 95 پيش 
نويس طرح ملی دمانس را به وزارت بهداش��ت 
ارائه كرده و اميدوار اس��ت كه تا پايان س��ال به 
تصويب نهايی برس��د.انجمن دمانس و آلزايمر 
ايران عضو هيئت مديره انجمن جهانی می باشد، 
ضمناً دارای 2 كرسی در كميته علمی، يك كرسی 
در كمسيون عضويت و عضو كمسيون انتخابات 

انجمن جهانی می باشد.



طرح حساس "ویژه افراد 50 سال به باال"
س��ريعترين رش��د جمعيت��ی در كل جهان، 
جمعي��ت س��المندی می  باش��د. ب��ا توجه به 
افزايش پيش��رونده ابتال به دمانس در سنين 
س��المندی )ه��ر 3 ثانيه ي��ك نفر در جهان(، 
توجه سياس��تگزاران و عم��وم دولتمردان و 
انجمن  های مردم نهاد به اين موضوع جلب 
ش��ده اس��ت و انجمن دمانس و آلزايمر ايران 
نيز در اين امر مس��تثنی نبوده و تالش خود 
را تا امروز برای اطالع  رس��انی و پيش��گيری 
از ابت��ال ب��ه دمانس و بيم��اری آلزايمر انجام 

داده است.
 گ��زارش عملك��رد  فصل زمس��تان طرح 

حساس انجمن دمانس و آلزايمر ايران: 
 انجمن دمانس و آلزايمر ايران، در برنامه  ی 
طرح حس��اس )حفظ سالمت افراد سالمند( 
فص��ل زمس��تان، برنامه  ه��ا و كارگاه  ه��ای 
آموزش��ی– تفريحی را با هدف پيشگيری و 
كاه��ش ابت��ال به دمانس و بيماری آلزايمر از 
يك سو و آگاهی  رسانی و آموزش مهارت  های 
الزم برای داش��تن س��بك زندگی سالم افراد 
ش��ركت  كننده در دوره  های آموزش��ی را، از 
س��وی ديگر در اولويت برنامه  های خود قرار 

داده و اجرايی نموده است. 
كالس  ه��ای آموزش��ی با عناوي��ن: يوگای 
حركتی، زبان انگليسی، تنفس ديافراگمی و 
تأثير آن بر توازن ذهن و جسم، يوگای خنده، 

تقويم نگهداری گل  های آپارتمانی و ...

كارگاه  های آموزش��ی با عناوين: بهداش��ت 
پوس��ت و مو در س��المندان، مدل سالمندی 
س��الم، مس��ائل حقوق��ی مربوط ب��ه دوران 
سالمندی، آشنايی با  انواع دمانس و بيماری 

آلزايمر و .....
همچنين در اين فصل جش��ن نكوداش��تی از 
خيرين و مؤسس��ين انجمن، در روز س��الگرد 
تأس��يس انجم��ن دمان��س و آلزايمر ايران با 
حض��ور ش��ركت كنندگان طرح حس��اس و 
جمع��ی از نيك��وكاران در س��الن اجتماعات 

انجمن برگزار گرديد. 
به مناس��بت روز زن و تجليل از مقام واالی 
م��ادر، جش��نی با همي��اری خيرين  نيكوكار 
و داوطلبين فعال روز س��ه ش��نبه 14 اس��فند 
ماه با حضور شركت كنندگان طرح حساس 
و جمع��ی از كارمن��دان در س��الن اجتماعات 

انجمن برگزار گرديد.

 گ��زارش عملك��رد  فصل زمس��تان طرح 
حساس سازمان زنان زرتشتی:

س��ازمان زنان زرتش��تی، فعاليت  های خود را 
با هدف پيشگيری و كاهش ابتال به دمانس 
و بيماری آلزايمر از يك سو و آگاهی رسانی 
و آم��وزش مهارت  ه��ای الزم برای داش��تن 
س��بك زندگی س��الم افراد شركت كننده  ی 
ط��رح حس��اس از س��وی ديگ��ر، در اولويت 

برنامه  های خود قرار داد.

پيرو اهداف مذكور كالس  های آموزش��ی  و 
جلس��ات متعدد س��خنرانی با عناوين ذيل در 

اين برنامه برگزار گرديد: 
 كالس  ها آموزش��ی: يوگا، زبان انگليس��ی ، 
همخوانی، آوادرمانی، كالس  های ورزش��ی 

و سخنرانی  هايی با عناوين: 
1- در مورد سالمندی بيشتر بدانيم، سخنران 

خانم دكتر ركسانا پرتويی نيا 
2- مهارت مديريت خش��م، س��خنران خانم 

مريم حريفی 
3- آم��وزش دي��ن و س��نت به نس��ل آينده، 

سخنران خانم انوشه باستانی 
در فصل زمستان دو مراسم جشن با عناوين 

ذيل در تاالر خسروی برگزار گرديد:
- برگزاری جش��ن س��پندارمزگان و روز زن 
ايرانی به كوشش سازمان زنان زرتشتی، 29 
بهمن ماه 1397 خورشيدی، در اين برنامه از 
پروين مهربانی، فرنشين پيشكسوت سازمان 
زنان زرتش��تی، دكتر ناهيد كشاورزی، فرانه 
فري��ن نماين��ده جهان��ی انجم��ن دمانس و 
آلزايمر و ياری رس��ان سازمان زنان زرتشتی، 
كارشناس��انی كه با س��ازمان زنان زرتش��تی 
همكاری علمی داش��ته اند، از ياری رس��انان 
فرهنگ��ی و گ��روه همنوايی طرح حس��اس 

سازمان زنان زرتشتی سپاسداری شد.
 برگزاری جشن تولد اعضاء متولدين دی، 

بهمن و اسفند ماه در تاريخ 13 اسفند ماه 



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



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




