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بنام ایزد یکتا

ز کوی یار میآید 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

دوستان گرامی و ارجمند
درود بی پایان و عرض تبریک ،در سال پیشرو برای شما همیاران گرامی سرافرازی و سربلندی آرزو دارم.
بدون تردید ،بودن در کنار ش��ما بزرگواران مهمترین فرصتی اس��ت که ما خدمتگزاران به پدران و مادران عزیز ،بتوانیم در جهت ارائه خدمات
مناس��ب و درخور ش��أن آنان به خود ببالیم و با امید به الطاف خداوندی هر روز توس��عه خدمات انجمن را ش��اهد باش��یم .با توجه به چش��م انداز
انجمن جهانی آلزایمر و تصویب س��ازمان بهداش��ت جهانی ،الگوی پیشروی ما نیز براس��اس توس��عه مراکز ویژه خدمت رس��انی به افراد مبتال
به دمانس و بیماری آلزایمر در جای جای کش��ور عزیزمان میباش��د ،با اتکال به خداوند بزرگ و همت ش��ما بزرگواران در س��الهای گذش��ته و
به ویژه سال جاری خدمات چشمگیری را به مرحله نهایی رساندهایم که ذی ً
ال شرح داده می شود.
 -1پیگیری س��ند ملی دمانس و برنامه راهبردی که توس��ط انجمن جهت ارائه به وزارت بهداش��ت و درمان تدوین ش��ده بود ،با همت مدیران
و کارشناس��ان محترم وزارت بهداش��ت و درمان و مراحل پایانی را می گذراند و امید که در س��ال پیشرو در ش��ورای معاونین مطرح ،تصویب و
اجرائی گردد.
 -2پیگیری نتیجه امکان س��نجی تس��تهای تش��خیصی و غربالگری دمانس و دس��تیابی به تس��ت ش��اخص که در اوایل سال جاری به پایان
رس��ید و مقاله حاصل از آن به زودی در مجله معتبر علمی به چاپ خواهد رس��ید .امیدکه با موافقت ریاس��ت محترم س��ازمان بهزیس��تی کش��ور و
تأمین بودجه الزم جهت تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر در سراسر کشور اجرائی شود.
 -3همکاری و تعامل با صندوق بازنشس��تگی کش��ور طی س��الیان گذش��ته درخصوص آموزش افراد داوطلب و بازنشس��ته سراسر کشور توسط
اس��اتید انجمن دمانس و آلزایمر ایران در چندین کارگاه آموزش��ی که حاصل آن تأس��یس  11انجمن اس��تانی توس��ط این افراد بوده اس��ت که در
دی ماه  97تفاهمنامه عضویت در انجمن با آنان امضاء گردید و با سایر استانهای دیگر نیز در سال پیش رو پس از دریافت مجوز ،تفاهمنامه
عضویت امضاء خواهد شد.
 -4پیگیری دریافت موافقت اصولی کلینیک تخصصی داخلی با گرایش دمانس نیز از مدیریت درمان وزارت بهداشت که امیدواریم در سال
پیشرو پس از دریافت مجوز فعالیت ،با حضور شما گرامیان این مرکز نیز افتتاح شود.
 -5پیگیری مجوز آموزشگاه آزاد تربیت مراقب سالمند و افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر ،که یکی از خواستههای مهم خانواده محترم
بیماران بوده است .پس از دفاع در هیئت تخصصی سازمان فنی و حرفهای کشور با هدف ایجاد اشتغال و کمک به خانواده و افزایش کیفیت
زندگی عزیزان سالمند و مراقبین به عمل آمده است و امید که در سال پیشرو شاهد افتتاح این مرکز نیز باشیم.
 -6پیگیری انجمن علمی دمانس با هدف تحقیق و پژوهش پیرامون دمانس و بیماری آلزایمر و دستیابی به ارائه بهترین خدمات براساس
تحقیقات فراگیر در مورد پیش��گیری از ابتال در س��الهای آینده و راهکارهای کم هزینه در ش��ناخت زودهنگام و مدیریت بیماری که مدارک
مورد نیاز به دبیرخانه انجمن های علمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آماده گردیده است و امید که به همت
مسئولین گرامی در سال پیش رو مجوز آن صادر گردد.
در پایان ضمن قدردانی از مساعدت حامیان گرانقدر و نیک اندیش و همچنین داوطلبان ارزشمند از این عزیزان
درخواست دارد ما را در رسیدن به اهداف خیر انجمن و کمکرسانی به پدران و مادران عزیز و خانواده محترمشان
همچون گذشته تنها نگذارند و ما نیز این همراهی را ارزشمند شمرده و ارج مینهیم و در سال پیشرو برای سالمتی
و شادکامی و توفیق خدمت برای افراد همه جامعه و به ویژه شما خوانندگان
گرامی و همکاران انجمنهای آلزایمر در سراسر کشور آرزومندیم.
معصومه صالحی
مدیرعامل

مرضیه صبحانی-کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

"پدربزرگومادربزرگهاحافظ فرهنگوسنتهایغنیهرسرزمینند"
فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره51

انس��انهای استثنایی یک عصر ،بیشتر فرزندان
فرهنگه��ای قدیم��ی و نه��ال ه��ای دیررس
نیروه��ای گذش��تهاند .م��ن در آنها میراث یک
ملت و آداب و رسوم آن را میبینم.
فریدریش نیچه
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فرهن��گ بنايي اس��ت که بیانگ��ر تمامي باورها،
رفتاره��ا ،دانشها ،ارزشها و مقاصديس��ت که
ش��يوهي زندگي هر ملت را مش��خص ميکند.
اساس�� ًا فرهن��گ هر جامع��ه هویت و موجودیت
آن جامعه را تش��کیل میدهد .همچنان نه تنها
فرهنگ ،س��ازنده خوش��بختی ملتهاست بلکه
انحط��اط ملته��ا نیز در گرو عدم حفظ فرهنگ
و سنتهای غنی هر جامعه است .زیرا پایههای
اعتق��ادی ،اخالق��ی ،علمی و هن��ری جوامع که
موجب خوش��بختی ملتها هس��تند با انحراف
فرهنگ ،مضمحل میشود و انسان ها به انحطاط
کشیده میشوند .اگر فرهنگ و سنتهای غنی
هر جامعه دستخوش تغییرات به ظاهر متجددانه
شود ،تغییراتی در فرهنگ ایجاد کرده و جوانان
ک��ه زیربن��ای تأس��یس هم��ه چیز هس��تند ،از
دس��ت ما خواهند رفت .تهاجم فرهنگی نه تنها
انس��انها را به انحطاط میکش��د بلکه میتواند
موج��ب انحطاط و پوچی و درنهایت 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 مهلکههاس��ت.
فرهن��گ حاوي آفرينشها ،انديش��هها و جهان
بين��ي مردم يک س��رزمين اس��ت؛ ل��ذا ،هر قدر
ملتي از گذش��تهي تاريخ��ي و فرهنگي خويش
آگاهي بيش��تر و عميقتري داش��ته باشند ،بدون
ش��ک و ب��ا قاطعي��ت و ايمان راس��خ براي حفظ
موجودي��ت و هوي��ت و اعتبار خ��ود در برخورد با
فرهنگهاي ملل مختلف ميکوشند و حافظ این
فرهنگ و سنتهای غنی؛ سالمندان ،پدربزرگ و
مادربزرگهای آن سرزمین خواهند بود.
ميانس��الي و كهنس��الي يكي از دورههاي زندگي
همه ماست كه بعض ًا با نگرشي منفي همراه است
و بس��ياري از افراد تمايلي به ورود به اين دوران
را ندارند اگرچه ،سالمندان گنجینهای از تجربه-
آگاه��ی و حاف��ظ فرهنگ و س��نتهای غنی هر
سرزمین هستند که قادرند برای افراد هر جامعه

فکر و اندیشه ایجاد کنند و جايگاه سالمندان در
خانوادهها ،گروههاي قومي مختلف و در مفهوم
كالن ،فرهنگ ملي هر جامعهاي ،بازتابي است
از شيوه تفكر آن قوم و فرهنگ كه در زبان آنها
متجلي ميش��ود و در رفتار گروهي آن فرهنگ
ظهور و بروز مييابد و در صورت استمرار نهادينه
ميش��ود .سالمندان ،حكم س��رمايههاي 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 ميگيرد ايرانيان عهد
باس��تان نيز نخس��تين مردماني بودهاند 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  25شهريور
ماه هر سال بوده كه به آن"اشيش وانگ"(ašiš
 )vângميگفتند .قدمت اين رسم به روايتي به
3000سالقبلبرميگردد.بديهياستمردماني
چنين بافرهنگ و هوشيار بايستي تالش كنند تا
آداب ،رسوم ،باورها و ارزشهاي زمان خود را به
هر طريق ممكن حفظ و آن را با فرمول خاصي
به نس��لهاي بعدي منتقل نمايند .حفظ مقام و
جايگاه سالخوردگان از جمله ارزشهاي درخور
توجه بوده است و استفاده از تجربیات سالمندان
عامل مهمی در پربار شدن زندگی و حتی پیشرفت
یک جامعه است .حفظ سنتها و فرهنگ توسط
فرد س��المند میتواند روش��نکننده راه زندگی و
چراغی فرا راه سعادت اعضای کمسالتر جامعه،
ب��ه ش��مار آید ،ب��ه عبارتی تمام ابع��اد وجودی

س��المندان درس سازندگی است .ایجاد فرصت
برای بیان تجربیات و احساسات توسط سالمند در
درون خانواده احساس ارزشمندی و مفیدبودن را
در آنها افزایش میدهد و کمک به ارتقاء سطح
سالمت روانی فرد سالمند میکند .عالوه بر این
س��المندان پاس��دار ارزشها و حافظ سنتهای
اصی��ل و ارزی��اب فرهنگ و میراث اجتماعی هر
س��رزمین هس��تند و با معاش��رت و انس با نسل
جدید ،میکوش��ند مفهوم زندگی را برای آنها
روش��ن کنند و مراقب باش��ند س��نتهای غنی و
فرهنگ سرزمینمان دست به دست گردیده و از
دستاوردهای فرهنگی و سنتی ،توسط نسل آینده
مراقبت و حراست شود .دانستن اين که انسان به
کدام سوي روان است همانقدر پرارزش است که
بدانيم از کدام س��وي ميآيد و فرهنگ رابطهاي
است که گذشتهها را به هم پيوند ميدهد و جهش
به س��وي آينده را ممکن ميس��ازد ( احمد طالب
ابراهيمي الجزايري).
پیوند فرهنگ و س��نتهای گذش��ته و جهش به
سوی آینده بهتر ،بدون یاری و کمک پدربزرگها
و مادربزرگهایم��ان میس��ر نم��ی باش��د ،قدر
ثانیههای بودن با بزرگان را بدانیم.
منابع:
-1سام آرام ،عزت اهلل“ ،از غرب خانه عشايري تا سراي سالمندان خصوص
تهران" ،فصلنامه علوم اجتماعي
 ، 1371شماره 3و 4
-2س��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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دکتر مسعود اسالمی -نورویرولوژیست
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افقی تازه در پیش�گیری و کنترل استرس و افسردگی زمینه ساز دمانس و بیماری
آلزایمر با اس�تفاده از روشهای ت�وازن ذهن و تنف�س دیافراگمی()MRDR
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در عصر حاضر دمانس و بیماری آلزایمر از رشد روزافزونی برخوردار بوده
و یکی از عمدهترین معضالت بهداش��تی در مقیاس جهانی در گس��ترهی
پن��ج ق��اره ،ج��دای از رن��گ و نژاد و ملی��ت و فرهنگ بش��مار میآیند .از
جمل��ه فاکتوره��ای خط��ر در ب��روز دمانس و بیماری آلزایم��ر میتوان به
عدمفعالیت فیزیکی مناسب (ورزش نکردن) ،کم تحرکی ،چاقی و دیابت
اشاره داشت.
بیماری آلزایمر ،نوعی اختالل در سیستم عصبی– مرکزی و پیشرونده و
غیرقابلبرگشت است که به آهستگی قدرت حافظه و تفکر را از بین برده
و بعض ًا توانایی انجام سادهترین کارهای عادی را از فرد سلب میکند .در
س��یر این بیماری ،ابتدا اختالل حافظه نس��بت به وقایع و دانس��تههای اخیر
(حافظه کوتاه مدت) ،محدود شده که به تدریج خاطرات قدیمیتر (حافظه
بلند مدت) ،هم دچار صدمه میش��وند .اختالل در عملکرد حافظه معمو ًال
به آهستگی شروع میشود و به تدریج پیشرفت می کند.
بر پایهی یافتههای علمی اکسیژن نقش بسیار حیاتی در سیستم عصبی–
مرکزی داشته و فقدان اکسیژن به سرعت بر مغز اثر گذاشته و باعث مرگ
سلول های مغزی میشود.
تحقیقات علمی یکی از عوامل مؤثر در بروز اختالل در کارکرد هیپوکامپ
را کاهش اکسیژن ( )hypoxiaمیداند.
هیپوکامپ ش��کلی همانند اس��ب دریایی داشته که معادل آن در فارسی به
اس��بک اطالق میش��ود و در اعماق لوب گیجگاهی مغز پستانداران جای
گرفت ه و مرکز یادگیری اس��ت .حافظه افرادی که هیپوکامپ آنان آس��یب

دیده و یا با جراحی برداش��ته ش��ده دچار اختالل جدی میشود .هیپوکامپ
مسئول حافظه کوتاه مدت فرد میباشد این ناحیه از مغز در افراد مبتال به
بیماری آلزایمر بیشترین آسیب را میبیند.
با توجه به آمار و ارقام ارائه ش��ده از س��وی مراجع بینالمللی معتبر ،نرخ
ابتال به دمانس در جهان در هر  3ثانیه یک نفر ،و در ایران در هر 11/30
دقیقه یک نفر گزارش شده است .با در نظر داشتن چنین رشد سریعی چه
ب��ه لح��اظ آم��اری و چه عملی برای کمک به پیش��گیری و کاهش ابتال به
دمانس و بیماری آلزایمر توجه به عوامل خطرس��از ،از جمله فقر و کمبود
اکسیژن رسانی به هیپوکامپ مورد اهمیت است.
بر پایهی همین نگرش و با اس��تفاده از توانمندیهای نهفته در سیس��تم
تنفس آگاهانه (تنفس دیافراگمی)
)MRDR) Minds Relaxation and Diaphragmatic Respiration
و استفاده صحیح از این نعمت خداداد ،براساس دانش کهن یوگای علمی
با قدمتی چندین هزار س��اله ،برآمده از ش��به قاره هند و انطباق آن با چهار
اصل روانش��ناختی "ضرورت و غیرضرورت"" ،قبول کردن و پذیرفتن"،
"کنش و واکنش" و "علت و معلول" که در کنترل ،کاهش و پیش��گیری
از اس��ترس و افس��ردگی نفش بس��یار مهمی را دارا هس��تند ،استفاده نمود.
روش( )MRDRبا توجه به اصول پایه و چهارگانهی مؤثر در تنفس صحیح،
یعنی درست نشستن ،ایستادن ،راه رفتن ،دراز کشیدن و استفاده کامل از
سیستم تنفسی با استفاده از روشهای مختلف تنفس دیافراگمی از جمله
"چرخ��ه تنفس��ی" و ت��داوم مرتب آن به ط��ور روزانه نه تنها خطر کاهش

از کلی��ه مش��ترکین محت��رم و گرامی فصلنام��ه قاصد محبت انجمن آلزایمر
ایران خواهشمند است هرگونه تغییر در آدرس پستی خود را به بخش روابط
عمومی انجمن اعالم فرمایند.
44665152
شماره تماس واحد روابط عمومی:

فرم اشتراك فصلنامه قاصدمحبت
نام و نام خانوادگي ..............................................................................:سن .................................:تحصيالت...............................................:
آدرس................................................................................................................................................................................................................:
استان ....................................:شهرستان ..............................:كدپستي ده رقمي..................................................................:
تلفن ثابت ........................................:تلفن همراه..............................................:
مبلغ اشتراك يكساله « پست سفارشي تهران» 700/000 :ريال مبلغ اشتراك يكساله پست سفارشي شهرستان 900/000 ،ريال
مبلغ اشتراك مورد نظر را به حساب شماره  0103004090008سيبا ،بانك ملي بنام انجمن آلزايمر ايران واريز نموده و اصل فيش را به همراه
فرم اشتراك تكميل شده فكس و يا به آدرس پست و يا به آدرس پست الكترونيكي انجمن ارسال فرمائيد.
« كپي فيش را تا مدت پايان اشتراك نزد خود نگه داريد»
Email: info@iranalz.ir
Email: Alzheimer.iran@yahoo.com
www.iranalz.ir
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کمب��ود اکس��یژن در هیپوکام��پ را از بین برده،
بلکه با جریان متناوب اکسیژن رسانی ،عملکرد
مطلوب هیپوکامپ و تمامی سیس��تم عصبی–
مرک��زی را پوش��ش میده��د .از س��ویی دیگر
مشخص شده است که تنفس دیافراگمی سبب
ارتقاء ش��بکهی عصبی پاراس��مپاتیک در مقابل
س��مپاتیک گردیده که منج��ر به افزایش تولید
هورمونهای "پیام آوران ش��ادی بخش" شده
است و فرد را از تأثیرات مخرب عوامل استرسزا
در امان نگه میدارد .با مس��لط ش��دن سیس��تم
پاراسمپاتیک برعملکردهای عصبی– رفتاری،
بخش بس��یار قابل مالحظهایی از اختالالت از
جمله :بیخوابیها ،مشکالت گوارشی ،استرس
و اضطراب ،افزایش فشار خون ،بی قراریهایی
با منش��اء صرف ًا ذهن��ی ،گرفتگی عروق قلبی–
عروق��ی و مغ��زی و دیگر واکنشهایی که بر اثر
مس��لط شدن سیستم س��مپاتیک رخ میدهند،
ب��ه تدری��ج رو ب��ه کاهش رفته و ف��رد خود را در
نوع��ی آرامش ،آس��ایش و ایمن��ی درمییابد .با
ممارس��ت و تداوم روشهای MRDRبه تدریج،
ریس��ک بروز اس��ترس و در پی آن افسردگی که
زمینهساز و پیش آگهی دمانس و بیماری آلزایمر
میباشد به حداقل کاهش یافته و میتوان گفت
که اثرات مثبت اس��ترس در حد نرمال و طبیعی

عمل خواهد کرد .خوش��بختانه بادرایت و آینده
نگری ،برخواسته از بینش علمی ،انجمن دمانس
و آلزایمر ایران نس��بت به کاربردی س��اختن و
آم��وزش روشه��ای ( )MRDRبرای مراقبین
اف��راد مبتال به بیم��اری آلزایمر و اعضای طرح
حساس جهت بهبود کیفیت زندگی این افراد با
برگزاری دورههای آموزش��ی و بررسی تأثیرات
ای��ن روشه��ا ،در این مهم نقش بس��زایی ایفا
نموده است.
گفتنی اس��ت روشه��ای( )MRDRدر مقیاس
مطالعاتی به صورت کاربردی در دپارتمان آسم
و ایمونولوژی ،بیمارس��تان حضرت رسول اکرم
(ص)،دانشگاهعلومپزشکیایراننیزدرخصوص
افراد مبتال به آسم در حال برگزاری است .با توجه
به این که نتایج مؤثری از روشهای ()MRDR
درخصوص کیفیت زندگی مراقبین افراد مبتال به
بیماری آلزایمر بدس��ت آمده است ،لذا کاربردی
س��اختن آن در حوزههای مختلف فعالیتهای
اجتماعی (از جمله مش��اغل اس��ترسزا) شایان
توج��ه میباش��د .هرچن��د همگان��ی س��اختن
روشهای ( )MRDRدر سطح جامعه و مقیاس
ملی و جهانی راه درازی در پیش رو دارد ،ولی با
همت واال و امید به آینده دس��تیابی به این مهم
دور از انتظار نخواهد بود.

منابع:
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تا مگر لطف شما پیش نهد گامی چند

ما بدان همت عالی نخواهیم رسید

نیک اندیشان گرانقدر ،همراهان صمیمی و یاران باوفا
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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.
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فعالیتهای انجمن دمانس و آلزایمر ایران در سال 97
بخشها

آموزش مراقبان
غیرحرفه ای

انجام تستهای تخصصی و تشخیصی ،مشاورههای تخصصی دمانس(اختالل شناخت و حافظه) ،ویزیت پزشکان متخصص مغز
و اعصاب و اعصاب و روان:
•انجام تست تشخیصی به بیش از  1413نفر
•پذیرش و معاینه پزشکی به  1657نفر
درمانگاه
• مشاوره تخصصی حضوری و تلفنی به بیش از  350نفر
شما میتوانید پرسشهای حقوقی خود را با شماره تلگرام  09034721297یا از طریق لینک روبرو با کارشناسان ما بصورت رایگان
درمیان بگذارید و مشاوره حقوقی بگیرید.
مشاوره حقوقی
• انجام  35مورد مشاوره حقوقی
آموزش همگانی شناخت وپیشگیری از بیماری آلزایمر در قالب کالس ،کارگاه ،سمینار و یا همایش علمی همراه با توزیع
بروشورهای مربوطه و همچنین انجام تستهای تشخیصی:
آموزش همگانی
• آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر با برگزاری دورههای آموزش همگانی به  996نفر

021 -44645510

http://bit.ly/2qFkORw

021 -44645510

https://goo.gl/V0L5wD

021_44694437
(بخش آموزش ،داخلی )119

دورهه��ای کارآم��وزی دانش��جویان دانش��کدههای مختل��ف(از جمل��ه پیراپزش��کی ،روانپزش��کی ،روانشناس��ی ،م��ددکاری
اجتماعی،پرستاری،سالمندشناسی،ژنتیک،پزشکی،گفتاردرمانی،کاردرمانی،فیزیوتراپی،تربیتبدنی،معماریفضاهایشهریونظایرآن)
آموزش
همکاری با پروژههای مختلف تحقیقاتی و دانشگاهی از جمله پایاننامههای دانشجویی و طرحهای پژوهشی دانشجویی
دانشجویان و بخش
021_44694437
• آموزش به  66نفر دانشجو از دانشگاههای مختلف(تهران ،شاهد ،شهید بهشتی ،بهزیستی)
پژوهش
(بخش آموزش و پژوهش ،داخلی)117
• همکاری با  15دانشجو در پژوهشهای دانشجویی و پایانامههای تحصیلی
7dKoo/http://yon.ir
• ارائه  8طرح جدید پژوهشی
• تهیه  25مورد محصوالت آموزشی (جزوه ،پاورپوینت ،بروشور)
سفیران

سفیران انجمن داوطلبان صندوق بازنشستگی از سراسر کشور هستند که توسط انجمن آموزش دیدهاند و در استانهای خود در
مورد دمانس و بیماری آلزایمر اطالع رسانی میکنند و تعدادی نیز انجمن آلزایمر شهر خود را به ثبت رساندهاند مانند :انجمن
آلزایمر اراک ،بوشهر ،خراسان جنوبی ،قم ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،یزد ،سیستان و بلوچستان

روابط
بین الملل

• حضور و سخنرانی مدیرعامل انجمن سرکار خانم معصومه صالحی ،در  13کنفرانس ملی و بین المللی
•انتخاب خانم فرانه فرین در هیئت مدیره انجمن جهانی آلزایمر
• حضور مدیر روابط بین الملل خانم فرنه فرین در نشست های مشورتی سازمان جهانی بهداشت و کنفرانس های
جهانی(شیکاگو ،کانادا و )...و ارائه مقاله در کنفرانس ساالنه شیکاگو
• شرکت در  5جلسه هیئت مدیره انجمن جهانی به صورت مجازی و  2جلسه به صورت حضوری ،شرکت در  3وبینار
انجمن جهانی
•تولید 294مورد خبر به همراه  1523عکس ،تولید  652پست و ویدئو در کانال تلگرام و اینستاگرام

روابط عمومی

امور اداری

• توزیع بیش از  9100نشریه و بروشور
•توزیع بیش از  1000کتاب و جزوه و سی دی آموزشی
• ایجاد غرفه و حضور در مراکز مختلف و همایشها بیش از  40مورد
• اطالعرسانی در رسانهها و جراید بیش از  20مورد
• ارتباط با بیمارستان ها ،مراکز درمانی ،شرکتها و مراکز دولتی و جلب مشارکت خیرین
• تحویل وسایل کمک درمانی(ویلچر ،واکر ،تشک مواج و)...
• توزیع  596بسته پوشینه به  143خانواده مددجو

021_44665152
021_44633555
(بخش روابط بین الملل ،داخلی )139
http://iranalz.ir
alzheimer.iran@yahoo.com
www.instagram.com/
iranalzheimerassociation

021_44665152
http://shop.iranalz.ir
021_44633555
(بخش اداری،داخلی )132
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طرح حساس

کالسهای طرححساس (حساس= حفظ سالمت افراد سالمند) با هدف توانمندنمودن گروههای درمعرض خطر (افراد باالی ۵۰
سال) و ارائهی آموزشهای الزم جهت داشتن سالمندی سالم:
• برگزاری کالسها و دورههای آموزشی (یوگا،زبان،همخوانی و )...برای  4402نفر

021-44694439
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توانبخشی ومراقبت
روزانه قاصدک

فعالیتها و آمار
مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک ویژه افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر:
• ارائه خدمات به  3500نفر (تغذیه ،توانبخشی جسمی و ذهنی ،کاردرمانی ،گفتار درمانی و)...
• ارائه مشاوره حضوری به  240نفر از خانواده مددجویان
• برگزاری 21مورد برنامه تفریحی -آموزشی با حضور مددجویان ،خانواده و مراقبان ایشان
• آموزش توانبخشی به صورت مجازی برای حدود  5000اعضاء کانال تلگرام و اینستاگرام
• برگزاری کارگاه آموزش حضوری برای 60نفر از اعضای خانواده مددجویان
دورههای آموزش خانوادههای افراد مبتال و تشکیل گروههای حمایتکننده:
• انتقال تجربیات عملی ،بیان احساسات ،نیازها و نگرانیها در فضایی حمایت کننده و غیر قضاوتی ،آموزش روشهای حفظ
سالمت جسمانی و روانی فرد مبتال و مراقبان ،ایجاد فرصتی جهت برقراری ارتباط اجتماعی و دوری از انزوا
• برگزاری کارگاه آموزشی به  143نفر از مراقبان

راههای ارتباطی

7

حسین جعفری -مسئول فنی مرکز توانبخشی قاصدک

قسمت دوم
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اختالالتبلع،درافرادمبتالبهاختالالت
شناختوحافظه"دمانس"وبیماریآلزایمر
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اخت�لال بل��ع در افراد مبتال به دمانس و بیماری
آلزایمر بر وضعیت تغذیه ای فرد اثر گذاش��ته و
ممکن اس��ت س��وء تغذیه ،کاهش آب بدن ،بی
اشتهایی ،ترس از غذا خوردن ،ضعف عضالت،
خستگی و عفونت دستگاه تنفسی را در فرد مبتال
ایجاد نماید .س��اده ترین و معتبرترین ش��اخص
ب��رای ارزیاب��ی وضعی��ت تغذیه ای فرد مبتال به
اخت�لال بلع تغیی��رات وزنی فرد در طول زمان،
خش��کی پوس��ت بدن و کاهش حجم ادرار می
باشد .از دست دادن  5درصد وزن بدن در طول
ی��ک م��اه یا  7/5درصد در س��ه ماه یا  10درصد
در ش��ش ماه می تواند یکی از نش��انه های قابل
توجه و بررسی کاهش وزن بوده و مقادیر باالتر
از این ارقام می تواند مشکالت جدی فرد را بیان
نمای��د .رژی��م های غذای��ی معمولی برای افراد
مبت�لا ب��ه اختالل بل��ع کافی نبوده و افراد اغلب
نی��از به مکمله��ای غذایی همراه با رژیم های
غذایی مناس��ب دارند .شناسایی عالئم اختالل

بلغ و افتراق آن از دیگر عالئم بیماری های رایج
دوران سالمندی دشوار است بویژه در افرادی که
از مشکالت شناختی و کالمی رنج می برند.
عالمت های ش��ایع اختالل بلع شامل :امتناعاز خوردن غذا یا نگه داشتن غذا در دهان بعد از
جویدن آن می باشد.
 مراقب��ت ه��ای دهان و دندان و پیش��گیری ازپنومونی و آسپیراسیون در افراد مبتال به اختالل
بلع
دندان مصنوعی نامناسب و نداشتن دندان کافی
ب��رای جوی��دن غذا بلع را با اختالل مواجه کرده
و می تواند به آسپیراس��یون و نهایت ًا عفونت ریه
منجر شود .دندان های عفونی و یا عدم رعایت
بهداشت دهان و دندان ،احتمال ابتال به پنومنی(
عفونت دس��تگاه تنفس��ی) را افزایش می دهد.
افرادی که از طریق لوله تغذیه می شوند به دلیل
خطر برگش��ت مواد غذایی ،مایعات و ترش��حات
عفونی داخل دهان بیش��تر از افرادی که تغذیه

دهان��ی دارن��د به پنومن��ی ( عفونت ریه ) مبتال
می ش��وند .برای پیش��گیری از پنومنی ،استفاده
از دهان شویه های غیره الکی و مرطوب کننده
ه��ای دهان��ی توصیه می ش��ود .مراقبت های
بهداش��تی دهان و دندان ،مس��واک زدن مرتب
احتمال ابتال به عفونت دس��تگاه تنفس��ی را در
س��المندان و معلولین کاهش می دهد و یکی از
گام های اصلی در پیشگیری به عفونت دستگاه
تنفسی در سالمندان می باشد.
 راه هایی برای کاهش وقوع اسپیراس��یون درافرادی که با لوله معده تغذیه می شوند
اگر س��المند قادر به برقراری ارتباط اس��ت از او
بخواهی��د چنانچه عالئم��ی مانند :حالت تهوع،
احس��اس پری معده ،درد گرفتگی در ش��کم و
عدم تحمل گوارش��ی را تجربه می کند به ش��ما
گزارش دهد .این عالئم می تواند نشان دهنده
کندخالی شدن معده بوده و محتویات داخل معده
برگش��ته و ایجاد آس��پیره شود .وجود لوله تغذیه

دکتر پورجواد ،مرضیه دکترای تخصصی
آسیب شناسی گفتار و زبان عضو هیئت
علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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راهکاره�ای کاه�ش احتمال وقوع
آسپیراس�یون " برگشت مواد غذایی
ب�ه ری�ه " در افراد مبتلا به اختالل
بلع:
 -1اطمینان حاصل نماییم که حداقل  30دقیقه
قبل از شروع وعده غذایی  ،فرد مبتال به اختالل
بل��ع در آرام��ش بوده و از اس��تراحت کامل بهره
برده است .
 -2هن��گام ص��رف غذا کامال روی صندلی قرار
گرفت��ه و در ص��ورت ع��دم تحرک و بس��تری
ب��ودن ،پش��تی تخ��ت وی را ت��ا زاویه  90درجه
باال بیاورید.
 -3برای پیشگیری از وقوع آسپیراسیون در فرد
مبتال به اختالل بلع کمک کنید و چانه فرد را به
سمت پایین نگه دارید.
 -4از لقمه هایی با س��ایز و اندازه کوچک برای
فرد مبتال اس��تفاده نموده و س��رعت غذا خوردن
فرد را کاهش دهید.
 -5به طور متناوب و با فاصله کم از غذا هایی با
حجم سبک تر  ،لقمه های کوچک و مایعات برای
فرد مبتال به اختالل بلع استفاده نمایید.
 -6غلظت غذا را برای فرد مبتال به اختالل بلع
مناسب نمایید.
 -7اجتناب از دادن خوراکی ها و غذا های سفت
و س��خت که نیاز به جویدن بس��یار داش��ته و
بلع را برای فرد دش��وار می کند ( انواع مغز ها ،
استیک و.)....
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ای در افراد باالی  70سال احتما وقوع برگشت
محتویات به حنجره را افزایش می دهد بنابراین
برای کاهش وقو آسپیراسیون بهتر است پشتی
تخت را تا زاویه  30درجه باال بیاورید.

 -8در صورتی که فرد از ضعف عضالت فک و
دهان رنج می برد  ،لقمه را در س��متی از دهان
ق��رار دهی��د که از عضالت قوی تری برخوردار
است.
 -9بعضی از افراد مبتال به اختالل بلع از خوردن
مایعات غلیظ ش��ده امتناع می کنند و همین امر
موجب کم آبی بدن می شود  ،لذا می توان برای
بلع راحتر به مایعات ژله یا بستنی اضافه کرد.
 -10اجتناب از مصرف دارو هایی که عوارضی
مانند خش��کی مخاط دهان را ایجاد می کند و
موجب اختالل در بلع می شود.
 -11اجتناب از مصرف غذاها و خوراکی هایی
که چس��بنده هس��تند و بلع آن ها مش��کل است
(کره بادام زمینی و)....
 -12از آنجا که توانایی تش��خیص مزه و دمای
غذا ها و نوش��یدنی ها برای س��المندان مبتال به
بیماری آلزایمر کاهش می یابد ،لذا ممکن است
این تغییرات حسی برای فرد ایجاد آسپیراسیون
کند.
 -13اف��زودن طع��م دهنده ه��ا به رژیم غذایی
سالمندان عملکرد بلع را برای ایشان بهبود می
بخشد .
 -14اجتناب از اس��تفاده از نی برای نوش��یدن
مایع��ات  ،زیرا ام��کان اختالل در بلع را افزایش
می دهد.
 -15مداخ�لات جبران��ی برای اف��راد مبتال به
اختالل بلع:
تغییرپوزیشن،کاهشحجملقمه،کاهشسرعت
غذا دادن ،تغییر غلظت غذا از جمله راه کارهای
کاهش احتمال وقوع آسپیراسیون"برگشت مواد
غذایی به ریه" در افراد مبتال به اختالل بلع می
باشد .راست نشستن با زاویه  90درجه برای همه

بیماران توصیه می ش��ود ،در بیمارانی که نیمه
بدن آنها فلج است چرخاندن سر به سمت آسیب
دیده برای بستن مسیر مبتال به فلجی ،ضروری
و پایین آوردن س��ر برای بیمارانی که تاخیر بلع
حلقی دارند توصیه می شود.
به سالمندان و معلولین زمان بیشتری برای غذا
خوردن بدهید وهنگام خستگی یاعصبانیت غذا
نخورند .لقمه های غذا کوچک باش��ند .به جای
قاش��ق غذاخوری از قاشق چای خوری استفاده
کنید .عوامل حواس پرت کن محیطی را حذف
و تلویزیون را خاموش کنید.
مایعات و جامدات را در یک لقمه ترکیب نکنید.
بافت های ساده بهتر از بافت های مرکب بلعیده
می شوند .در صورت وجود ضعف یک طرفه در
افراد مورد نظر ،غذا را در قس��مت قوی تر زبان
قرار دهید ،برای حفظ بهداشت محوطه دهان به
طور متناوب مایعات و جامدات بدهید تا محوطه
دهان آنها کام ً
ال شسته شود.
از موادی مثل سس استفاده کنید تا ذرات غذا را به
هم بچسباند و نگذارد که وارد راه هوایی شود.
از نی برای نوشیدن واز قاشق های کم عمق برای
تغذیه استفاده کنید زیرا باعث حفظ استقالل فرد
می شوند .غلیظ کردن مایعات برای کاهش خطر
برگش��ت موادغذایی ومایعات به ریه درس��المند
ضروری اس��ت .پرستاران یا اعضای خانواده که
ب��ه اف��راد مبتال غذا می دهند باید این مانورها را
به خوبی بیاموزند.
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مریم حریفی-کارشناس ارشد روانشناسی اجتماعی
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فعالیتذهنیپیشازخواب

تحقیق��ات نش��ان داده اس��ت که
س�لامت مغ��ز و روان انس��ان ب��ا
سالمت جسم او ارتباط دارد .اصو ًال
اکثرفعالیتهایی که برای جس��م
انس��ان مفید اس��ت برای مغز او نیز
مفید اس��ت .فعالیتهای فیزیکی،
مس��تقیم ًا بر تیزهوش��ی وس��ریع
االنتق��ال ب��ودن ،قدرتمند کردن
ذه��ن و بر فعال بودن حافظه افراد
تأثیر دارند.
ما معمو ًال به خاطر میآوریم ،کی؟
و کج��ا؟ آخری��ن ورزش و فعالیت
جسمی را انجام دادهایم .ولی زمان
آخری��ن فعالی��ت ذهنی هدفمند را
دقیق ًا به یاد نمیآوریم .چه بس��ا به
اهمیت فعالیتهای ذهنی و انجام
آن واقف نیستیم.
قس��متی ازس��بک زندگی س��الم،
انجام تمریناتی مربوط به سالمت
و فعال نگه داش��تن مغز اس��ت ،به
بی��ان دیگر مغ��ز نیزمیتواند مانند
ماهیچهه��ا در اث��ر انجام تمرین و
فعالیت قدرتمند شود.
ب��دون انجام تمرینات مناس��ب و
تغذی��ه صحیح ماهیچهها به مرور
تحلیل رفته و قدرت خود را از دست
میدهند .این اتفاق می تواند برای
مغز افراد نیز رخ بدهد .عدم فعالیت و
عدم تحرک سالمت جسم را تحت
تأثیر قرارداده و جسم را در معرض
انواع بیماری غیر واگیر قرار میدهد
و این عدم تحرک برای س�لامت
مغ��ز او نیز مضر اس��ت .داش��تنن
فعالیته��ای اجتماعی و فرهنگی
بهتری��ن ش��روع به جه��ت فعال
نگهداشتن مغز و ذهن افراد است.
وقتی مغز شروع به فعالیت میکند
س��لولها تحریک ش��ده و ارتباط
بی��ن نورونها تقویت میش��ود و

انتق��ال ش��یمیایی و عصب��ی بین
آنها تسهیل میگردد .دانشمندان
معتقدند که توانمندس��اختن مغز با
فع��ال نگ��ه داش��تن آن و تغییردر
س��بک زندگی ،میتواند از ابتالی
افراد به بیماری آلزایمر و انواع دیگر
دمانس پیشگیری کند.
افراد در رابطه با فعال نگه داش��تن
مغز و داشتن فعالیتهای شناختی
اغل��ب ب��ا پرس��شهایی مواج��ه
میشوند:
آیا نیاز اس��ت تا چیز تازهای یاد
بگیریم؟
آی��ا ای��ن فعالیتها باید بس��یار
پیچیده باشد؟
آیا این فعالیتها باید بسیار چالش
برانگیز باشند؟
آیا نیاز است که این فعالیتها را
به طورمستمر انجام داد؟
برای پاس��خ به این پرسشها باید
گف��ت ک��ه فعالیت مناس��ب برای
مغ��ز بای��د کمی چال��ش برانگیز و
مستمر باشند یادگرفتن فعالیتها
و مهارته��ای جدی��د تغییری در
سبک زندگی افراد است و محرکی
برای مغز.
در اینجا تمرینها و فعالیتهایی را

پیشنهاد میدهیم:
خواندن و مطالعه
گوش دادن به رادیو
دیدار از موزه
شرکت در انواع کالسها
یادگیری یک زبان جدید
نواختن و یادگیری یکی از آالت
موسیقی
بازیگری و تماشای تئاتر
اختصاص دادن اوقات فراقت به
تماش��ای ورزش و یا فعالیتهایی
نظیر باغبانی
فعالیته��ای فرهنگ��ی و
گفتگوهای اجتماعی
ح��ل ان��واع پ��ازل و ج��دول
سودوکو.......
انجام محاس��بات ریاضی س��اده
نظیر خریدهای روزانه
قصهگویی
تصویرس��ازی ذهن��ی و م��رور
خاط��رات خوش��ایند س��فرها،
گردشه��ا ،مراس��مهای ش��اد و
پیشین.....
این تمرینات ذهنی را به مدت 4
هفته انجام دهید .تأثیر این فعالیت
را ب��ر حافظ��هی کوتاه مدت و بلند
مدت خود مشاهده خواهید کرد.

ش��ب که ب��رای خوابیدن آماده
میش��وید فعالیتهای روزانه خود
را در ذه��ن م��رور کنید ،اتفاقات و
فعالیتها را مرحله به مرحله دنبال
کنید.
سعی کنید جزئیات را تا جایی که
امکان دارد به یاد آورید.
تماممراحلخاطراترامرورکنید،
میتوانید یکی از خاطرات خوشایند
زندگ��ی را در ذهن مجس��م کنید.
ممک��ن اس��ت در ابت��دا موف��ق
ب��ه ی��ادآوری جزئی��ات نباش��ید
وتصویره��ای ذهن��ی ش��ما از
خاط��رهای ب��ه خاطرهی دیگر و یا
از تصویری به تصویر دیگر جهش
داشته باشد.
سعی کنید به آرامی پیش بروید و
اینکار را بدون هیچ عجلهای انجام
دهید .تا بتوانید در کمال آرامش به
خاطرات دسترسی پیدا کنید.
بعد از چندین بار تالش احساس
خواهید کرد که تا چه میزان قدرت
یادآوری شما بهتر شده است.
از فوای��د این فعالیتها میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
باع��ث توانمن��دی در ی��ادآوری
خاط��رات و تقوی��ت حافظ��ه
میشود.
توانای��ی تصویرس��ازی ذهنی را
افزایش میدهد.
باع��ث افزای��ش ق��درت تمرکز
میگردد.
ف��رد ب��ا دقت بیش��تری بر زمان
ح��ال تمرکز میکن��د .واین باعث
میش��ود به جزئیات روزمره توجه
بیشتری کند.
ب��ا انجام این فعالیتهای ذهنی
ف��رد راحتتر و س��ریعتر به خواب
میرود.

مهدا خوانساری -کارشناس ارشد فیزیوتراپی

درماناستئوآرتریت(آرتروز)وتزریقداخلمفصل
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استئوآرتریت ،که به اصطالح به آن "آرتروز" نیز
گفته می ش��ود ،بیماری اس��ت که باعث تخریب
تدریجی غضروف مفصلی شده و به این ترتیب در
فرد مبتال خشکی حرکتی و درد ایجاد میکند.
ب��رای کنت��رل عالئم ناش��ی از آرتروز و کاهش
س��رعت پیشرفت آن از شیوههای درمانی نظیر
دارودرمانی ،فیزیوتراپی ،تمرینات روتین روزانه و
آبدرمانی استفاده میکنند .درنهایت در صورتی
که شدت عارضه بهحدی باشدکه عملکرد مفصل
و زندگی روزانه فرد را مختل کرده باشد ،نیاز به
جراحی تعویض مفصل میشود.
آنچه که مس��لم اس��ت ،حفظ مفصل طبیعی فرد
در اولویت اول قرار دارد ،لذا در س��الهای اخیر
ش��یوههای درمانی جهت ترمیم قس��متهای
آسیب دیده غضروف مورد استفاده قرار میگیرند.
یکی از آشناترین انواع آن قرصهای معروف به
غضروف ساز است که با نامهای تجاری مختلف
در بازار عرضه میگردد.
شیوههای دیگر عبارتند از ،تزریق داخل مفصلی
اس��ید هیالورونی��ک یا به اصط�لاح ژل و پی آر
پی.

بهتر است ،نگاهی اجمالی به هر دو شیوه درمانی
داشته باشیم:
تزریق ژل :در این شیوه اسید هیالورونیک که
به صورت ژل درآمده است ،از طریق تزریق وارد
مفصل میش��ود .اسید هیالورونیک یک ترکیب
طبیعی است که به عنوان یک لغزنده ساز و جاذب
ش��وک در مفصل عم��ل میکند .افراد مبتال به
اس��تئوآرتریت میزان اسید هیالورونیک کمتری
در ماده مفصلی خود دارند .پس این شیوه درمانی
بر این اصل اس��توار اس��ت که ،چنانچه میزان
اس��ید هیالورونی��ک موج��ود در مفصل مبتال را
به س��طح نرمال نزدیک کنیم ،عملکرد مفصل
بهبود خواهد یافت .این درمان نیز همانند سایر
درمانه��ا ب��رای برخ��ی از افراد مؤثر و در برخی
بی تأثیر اس��ت ،که البته این موضوع به ش��دت
تخریب مفصل نیز بس��تگی دارد .بس��ته به این
که چه محصولی برای تزریق استفاده میشود،
ممکن اس��ت بین یک تا پنج تزریق و به فاصله
یک هفته نیاز باشد .بهتر است تا  48ساعت پس
از تزریق از انجام فعالیتهای سنگین خودداری
شود .این نوع تزریق معمو ًال عارضه خاصی ندارد،

مگر در موارد نادر که به صورت واکنش آلرژیک
در محل تزریق بروز میکنند.
 :PRPدر این روش از س��لولهای خونی خود
فرد که خاصیت تبدیل ش��دن به س��ایر سلولها
را دارند (س��لولهای بنیادی) اس��تفاده میشود.
در این مورد یک نمونه خون از فرد تهیه ش��ده
و پالس��مای غنی از پالکت را از آن اس��تخراج و
ب��ه محل مفصل تزریق میکنند .این ش��یوه بر
احتمال تبدیل س��لولهای پالکتی به غضروف
و ترمیم محلهای آسیب دیده استوار است .این
شیوه درمانی هر چند که به صورت گستردهای
در زمینههای مختلف در حال اس��تفاده اس��ت،
ام��ا همچنان از متدهایی به حس��اب میآید که
اثرگذاری آن به مطالعات بیش��تری نیاز دارد .به
هر صورت آنچه که مسلم است ،با توجه به اینکه
سلولها از بدن خود فرد استخراج میشوند ،در
ای��ن زمینه که عوارض جانبی نداش��ته و تقریب ًا
بیخطر اس��ت ،اتفاق نظ��ر وجود دارد ،در حالی
ک��ه در م��ورد تأثیرگذاری آن اختالف نظرهایی
در مقاالت دیده میشود.

اخـبــار انـجمـن
•موزه درمانی
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بازدید از موزه بخشی از هنردرمانی برای سالمندان در افراد مبتال به دمانس
و بیماری آلزایمر بوده و موضوع مناسبی جهت بازشناخت و مرور خاطرات
و دریافت تحریکات بصری اس��ت .امروزه بازدید موزهها قس��مت مهمی
از برنامه درمان و پیش��گیری از دمانس و بیماری آلزایمر برای س��المندان
و همچنی��ن مراقبی��ن افراد مبتال به این بیماری محس��وب میگردد .افراد
با مش��اهده اش��یای قدیمی و یادآوری خاطرات مربوط به آن احس��اس
خوش��ایندی را تجربه کرده و خاطرات را برای یکدیگر بازگو میکنند .در
اصل در حین مش��اهدهی اش��یاء ،خاطرهگویی که بخش��ی از فعالیتهای
مربوط به درمان و پیشگیری است نیز رخ میدهد.
 بازدید کارشناسان موسسه کتابخانه موزه ملی ملکپیرو س��خنرانی آموزش��ی در کتابخانه باغ موزه ملک جهت کارشناس��ان
آن مرک��ز ،روز دوش��نبه  ۳دی م��اه  ۱۳۹۷آقای ن��وروزی و خانم رازی پور
کارشناس��ان موزه ،در محل انجمن حضور پیدا نمودند و نشس��تی با حضور
مدیر اجرایی ،مس��ئولین آموزش و پژوهش ،مس��ئول فنی مرکز قاصدک و
روابط عمومی داشتند.در این جلسه ضمن مذاکره و آشنایی با نقطه نظرات
یکدیگ��ر ،طرفی��ن موافقت نمودند افراد مختلف اعم از بیماران ،مراقبین و
اعضای طرح حساس انجمن از موزه بازدید داشته باشند و سپس بر اساس
نیازهای مش��اهده ش��ده پروژهای در خصوص همکاری دوجانبه تنظیم
گردد .در پایان نمایندگان مؤسسه کتابخانه موزه ملی ملک از بخشهای
مختلف انجمن بازدید بهعمل آورده و جهت آش��نایی با مددجویان ،نحوه
برق��راری ارتب��اط ب��ا این عزیزان در مرکز قاصدک ،مدتی در کنار ایش��ان
حضور پیدا نمودند.

 -تور تفریحی آموزشی مددجویان،

مراقبین و اعضای طرح حساس از موزه ملک

درپ��ی تواف��ق بهعمل آمده با مس��ئولین موزه مل��ک در تاریخ ۱۹دی ماه،
 ۱۳نف��ر از مددجوی��ان ب��ه همراه مراقبین خ��ود در اولین بازدید و در تاریخ
 ۲۳دی م��اه ۳۱ ،نف��ر از اف��راد طرح حس��اس در دومی��ن بازدید از این موزه
شرکت نمودند.
مدیراجرایی موزه در مورد اشیاء و نحوه کاربرد و تاریخچهی آن ،جنس و
بافت اش��یاء و تغییراتی که از گذش��ته تاکنون در رابطه با آن صورت گرفته
اس��ت توضی��ح دادند .چون تاریخچه اش��یاء این م��وزه معمو ًال به دورهای
تعلق دارد که در کتابهای درس��ی به کرات تکرار ش��ده اس��ت اکثراً افراد از
یادآوری این اطالعات احساس مثبتی را تجربه کرده و عالقمند به پرسش
و پاس��خ بودند .مش��ارکت مددجویان در این بحث و گفتگوها بس��یار جالب

توجه بود این افراد با دقت و عالقه توضیحات را دنبال کرده و به پرسش
و پاس��خ با مس��ئولین موزه پرداختند .این موزه شامل بخشهای مجموعه
سکه ،مجموعه فرش ،مجموعه تابلوهای نقاشی ،مجموعه هنری الکی،
مجموعه تمبر ،مجموعه بانو ملک ،مجموعه آثار خوشنویسی میباشد.

•امضای تفاهمنامه عضویت انجمنهای آلزایمر استانی تازه تأسیس در
انجمن دمانس و آلزایمر ایران

س��رانجام در پی تالشهای مس��تمر دوساله جهت راهاندازی انجمنهای
آلزایمر اس��تانی توسط بازنشس��تگان داوطلب صندوق بازنشستگی ،بیش
از هش��ت اس��تان موفق به تأس��یس انجمن آلزایمر استان خود گردیدهاند و
تعدادی نیز درحال دریافت مجوز هس��تند .به همین دلیل در تاریخ  ۷دی
ماه ،اولین گردهمایی انجمنهای استانی به دعوت انجمن دمانس و آلزایمر
ایران در محل انجمن تشکیل گردید .در این جلسه حضار محترم با اهداف
و فعالیتهای فدراسیون انجمن دمانس و آلزایمر ایران آشنا شده و انجمن
ه��ای اس��تانی ب��ه ارائه تجربیات خود جهت اط�لاع و هماهنگی پرداختند
و در پایان تفاهمنامه عضویت در فدراس��یون را امضاء نمودند .امیدکه به
زودی سایر استانها نیز موفق به دریافت مجوز شده و در جلسه مشترک،
امضای تفاهمنامه با آنان نیز صورت پذیرد.

•نشست هماندیشی و تبادل نظر پیرامون سیاستها و راهبردهای کالن
پیشروی بهزیستی
این نشست با حضور دکتر قبادیدانا ریاست جدید سازمان بهزیستی کشور
و مدیران ارش��د این س��ازمان با تش��کلها و سازمانهای مردم نهاد ۸ ،دی
 ۹۷در محل سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید.
مدیرعامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران نیز در این نشست حضور داشتند
و بعد از عرض خیر مقدم به ریاست جدید سازمان بهزیستی بیان نمودند:
“همه ما و ش��ما در حول محور الهی باید افتخار کنیم که به خالق هس��تی
و مخلوق او خدمت میکنیم”.
ایشان ضمن ًا در موارد زیر درخواست خود را مطرح نمودند:
-تقبل پرداخت هزینههای بیمه تأمین اجتماعی پرس��نل س��ازمان های

اخـبــار انـجمـن
دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیرو هماهنگیهای بهعمل آمده  ۵نفر از دانش��جویان کارشناس��ی ارش��د
پرس��تاری س��المندی روز چهارشنبه ۲۶،دی ماه جهت آموزش و کارورزی
به سرپرستی خانم رضایی به مدت  ۱جلسه در انجمن آلزایمر ایران حضور
یافتن��د و طب��ق برنامه ضمن آموزش درخصوص دمانس و بیماری آلزایمر
برای آشنایی بیشتر با برنامه های توانبخشی جسمی ،ذهنی و فعالیتهای
پرستاری از افراد مبتال به دمانس ،در مرکز توانبخشی و نگهداری روزانه
قاصدک حضور یافتند.
•اولین همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر

آلزایمر ایران

دوش��نبه ۱۷دی م��اه بن��ا به دعوت قبل��ی از طرف انجمن دمانس و آلزایمر
ایران ،با هدف آش��نایی با فعالیتهای انجمن و طرح علمی– پژوهش��ی،
آم��وزش ک��ودکان ک��ه در منطق��ه  2آموزش و پ��رورش اجرا و مقاله آن در
سطح جهانی موفق به دریافت گواهینامه درجه یک بینالمللی گردیده بود
آقای مهندس بزرگیزاده مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش در انجمن
حض��ور یافتن��د .در این بازدید ،مدیر عام��ل انجمن ضمن خوشآمدگویی
و معرف��ی فعالیته��ای انجمن در س��طح مل��ی و بینالمللی اظهار نمودند
آموزش کودکان دبستانی با هدف پیشگیری ،کاهش چالشهای بهداشت
روانی در خانواده و ارتباط عاطفی بین نسلها بوده و با توجه به اینکه طرح
مذکور بسیار موردتوجه انجمنهای جهانی قرار گرفته از ایشان درخواست
نمودند جهت ادامه طرح مذکور ،در س��طح اس��تانی و کش��وری توجه مقام
محت��رم وزارت را ب��ه ای��ن موضوع جلب نمایند .آقای مهندس بزرگی زاده
با توجه به رش��د قابل توجه جمعیت س��المندان کش��ور ضرورت توس��عهی
ای��ن فعالیته��ا را م��ورد تأکید قرار دادند و از اقدامات و فعالیتهای انجمن
قدردانی نمودند.

•انجام تست تشخیصی

در سرای محله شهرک غرب

روز س��ه ش��نبه ۱۸ ،دی ماه به دنبال هماهنگیهای انجام ش��ده با س��رکار
خانم کیانیان ،مس��ئول محترم خانه س�لامت شهرک غرب ،خانم احمدی،
کارش��ناس انجمن آلزایمر ایران ،در محل س��رای محله ش��هرک غرب
حضور به عمل آورده و از  ۱۶نفر از خانمها و آقایان تستهای تشخیصی
گرفتند.

نکات برجسته بیانیه به شرح ذیل می باشد:
 -1با عنایت به اهمیت موضوع سالمت آحاد جامعه در زمان حال و آینده بنابر
اسناد باالدستی خاصه سند چشم انداز بیست ساله کشور که " باید جامعهای
سالمت و توانا داشته باشیم" شبکه ملی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر
به عنوان بازوی کمکی در کنار دولت (وزارت بهداش��ت) و س��ازمانهای
ذیربط برای تحقق برنامه جامع نظام سالمت در جمهوری اسالمی ایران
پیشنهاد میکند؛ پیشگیری در مقابل درمان در اولویت ویژه در زمان تدوین
بودجه سال آتی کشور در مجلس شورای اسالمی قرار گرفته و تأمین منابع
آن از طریق اجرای مصوبات قبلی مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر کاالهای
آسیب رسان به ویژه دخانیات اعمال گردد.
 .۲پوش��ش رس��انهای مناس��ب جهت ارتقای آگاهی و اطالع رسانی مؤثر و
عمومی درخصوص ترویج فرهنگ سبک زندگی سالم به کلیه آحاد جامعه
توسط تمامی رسانههای جمعی خاصه صداوسیما صورت گیرد.
 .۳شفافس��ازی ،مس��ئولیتپذیری ،پاسخگویی در ارتقای سالمت ،انجام
اقدامات پیشگیرانه و مؤثر در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای
غیرواگیر و ارجحیت سالمت در تمامی سیاستهای دولت مدنظر قرار گیرد.
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•بازدید مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش از انجمن دمانس و

این همایش روز پنجش��نبه  ۲۷دی ماه در محل س��الن تالش با همکاری
و مشارکت اعضای شبکه برگزار گردید ومطابق برنامه ،استادان مدعو به
سخنرانی پرداختند.
در این همایش انجمن دمانس و آلزایمر ایران با برپایی غرفه اطالع رسانی
یکی از فعالترین غرفهها بود که موردتوجه و استقبال افراد شرکتکننده
در همای��ش از جمل��ه افراد ش��اخص بازدیدکننده :آقای دکتر ش��هریاری،
نماینده محترم مجلس و رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان ،آقای دکتر
هملم��ن نماین��ده  WHOدر ایران ،آقای دکت��ر رنجبر نماینده  WHOدر
وزارت بهداش��ت ،خانم دکتر نصیری مدیرکل س�لامت شهرداری تهران،
آق��ای دکت��ر نظری مجری برنامه به خانه برمیگردیم ،همچنین س��فیران
شبکه ملی پیشگیری خانم سمیرا ارم قهرمان تیراندازی پارالمپیک ،آقای
ش��اهین ایزدیار قهرمان ش��نای پارالمپیک ،آقای ش��هالئی ،اولین صعود
کننده انفرادی به قله اورست ،تعدادی از مدیرعامالن انجمنهای دیگر و
گ��روه کثی��ری از دانشآموزان قرار گرفت .ضمن ًا بازدیدکنندگان مذکور در
دفتر یادبود نقطه نظرات خود را ثبت نمودند .در پایان همایش بیانیه آغاز
به کار شبکه ملی پیشگیری قرائت گردید.
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م��ردم نه��اد غیرانتفاع��ی و خیریه و داوطلبانه محور که ایجاد ش��غل برای
جوانها نمودهاند.
 بازنگری و به روزنمودن دس��تورالعملهای س��ازمان بهزیس��تی جهتتسهیل و چابک نمودن فعالیتهای مورد نظر

•بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد
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 .۴در پایان اعالم میدارد هر س��اله این همایش با هدف جذب مش��ارکت
س��ایر س��ازمانهای عمومی و مردم نهاد در عرصه س�لامت و افزایش و
ارتقای سطح مطالبهگری عموم مردم و تقویت تالشهای حمایت طلبی
برگزار و دبیرخانه دائمی آن در جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات تشکیل
میشود”.
•هفدهمی�ن س�الگرد تأس�یس انجم�ن دمان�س و آلزایم�ر
ایران
به مناسبت هفدهمین سالگرد تأسیس انجمن دمانس و آلزایمر ایران روز
سه شنبه  ۹بهمن ماه مراسمی در سالن اجتماعات انجمن با حضور اعضای
طرح حساس (طرح پیشگیری) ،مددجویان مرکز مراقبت روزانه قاصدک،
داوطلبان و کارکنان انجمن برگزار گردید .در این مراسم از شادروان آقای
مهدی اس�لامی یکی از نیکوکاران و مؤسس��ین انجمن دمانس و آلزایمر
تجلیل ویژه به عمل آمد و لوح تقدیری از طرف انجمن به همس��ر ایش��ان
تقدی��م گردی��د .در ادام��ه خانم فرانه فرین و خانم عبقری دیگر نیکوکاران
مؤس��س انجمن ،خاطرات خود با زنده یاد آقای مهدی اس�لامی را بازگو
کردند و درخصوص فعالیتهای داوطلبانه و هدف از تأسیس انجمن دمانس
و آلزایمر ایران به گفتگو پرداختند.

•گردهمایی فعاالن مشارکت اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد

این گردهمایی در تاریخ  ۱۰بهمن ماه با حضور رحمان فضلی وزیر کشور و
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و مقامات کشوری و لشگری در
تاالر وزارتکشوربرگزارشد.مدیراجراییانجمندمانسوآلزایمرایران،آقای
خوانساری در این همایش حضور داشتند .در این همایش فعاالن اجتماعی و
مسئوالن دولتی دیدگاههای خود را در خصوص فعالیت سازمانهای مردم
نهاد و مش��ارکتهای اجتماعی بیان کردند که زمینه خوبی برای گفتگوی
بدون واسطه بین مردم و مسئوالن است .در این مراسم همچنین از سامانه
جامع سازمانهای مردم نهاد و چند جلد کتاب رونمایی شد.
•انتخابات گروه اعصاب و روان

روز س��ه ش��نبه ۱۶ ،بهمن ماه ،آقای مهرداد
خوانس��اری نماینده انجمن دمانس و آلزایمر
ایران در انتخابات تش��کلها و انجمنهای
غیردولت��ی به منظور تش��کیل ش��بکه ملی
گروه اعصاب و روان شرکت نمود که پس از
رأی گی��ری به عضویت اصلی هیئت مدیره
و در اولین نشس��ت اعضای هیئت مدیره به
عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.

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

پیرو مذاکرات قبلی مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران با مدیر عامل
ش��رکت دانش پژوه بنادر ایرانی در خصوص کارگاه آموزش��ی با موضوع "
آشنایی و شناخت دمانس و بیماری آلزایمر"  ،روز یکم اسفند ماه کارگاه
آموزشی مذکور در سالن اجتماعات سازمان بنادر و دریانوردی با حضور47
نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران این سازمان برگزار گردید.
در ابت��دا مدی��ر اجرای��ی انجمن جناب آقای مهرداد خوانس��اری به معرفی
انجمن دمانس و آلزایمر ایران پرداختند واهداف  ،رس��الت و فعالیت های
انجمن را ذکر نمودند.
در ادامه خانم مرضیه صبحانی به معرفی دمانس  ،انواع دمانس  ،بیماری
آلزایمر  ،علل ابتال به بیماری و روش های تشخیص پرداختند .
س��پس خانم دکتر الهه ظاهری به آموزش و ش��ناخت مراحل بیماری و
نحوه پیشگیری از ابتال به بیماری آلزایمر پرداختند.
در پایان ش��رکت کنندگان تس��ت س��ریع حافظه را پاسخ دادند و به پرسش
ها و سواالتشان توسط کارشناسان برنامه پاسخ داده شد .
•سمینارهای فصلی انجمن آلزایمر ایران
س��مینارهای فصل��ی انجم��ن دمان��س و آلزایمر ایران ،ب��ا هدف معرفی
تازهه��ای دمان��س و بیماری آلزایمر با تالش این مرکز و همکاری انجمن
علم��ی بیماریه��ای مغز و اعصاب ایران ،دپارتمان نورولوژی ش��ناختی و
نوروس��ایکیاتری ،گروه روانپزش��کی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،کمیته
نوروس��ایکیاتری انجمن روانپزش��کان ایران و پژوهش��کده علوم اعصاب،
برنامه ریزی شده است.
دومین سمینار علمی دارای  ۳امتیاز بازآموزی در تاریخ  ۲اسفند ماه با حضور
جمعی از پزشکان متخصص ،رزیدنتها و روانشناسان تشکیل گردید.
فعالیت انجمنهای آلزایمر استانی و سفیران

•استان کرمانشاه:
به نقل از خانم فریده کرمی مدیرعامل انجمن آلزایمر استان کرمانشاه
 -1ثبت انجمن آلزایمر کرمانشاه به شماره ۱۳۶۴
 -2امضای تفاهم نامه عضویت در انجمن دمانس و آلزایمر ایران
 -3در تاریخ  1آبان بازدید از بخشهای مختلف انجمن دمانس و آلزایمر ایران
از جمله مرکز توانبخشی قاصدک ومشاهده فعالیتهای این بخش
 -4در تاریخ 29آبان ش��رکت در همایش اجتماعی بیماری آلزایمر تهران،
در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اخـبــار انـجمـن

•استان کردستان
ب��ه نق��ل از خان��م بهج��ت أحس��ن رئیس هیئ��ت مدیره انجم��ن آلزایمر
کردستان
 -۱جلس��هی هیئت مدیره انجمن آلزایمر اس��تان کردس��تان هر پانزده روز
یک بار
 -۲دیدار با مدیرکل بهزیستی ،استاندار کردستان و چند تن از نمایندگان
مجلس جهت جذب کمک
 -۳در تاریخ 20دی برگزاری دومین همایش انجمن آلزایمر استان کردستان
با هدف افزایش دانش جامعه و اصالح س��بک زندگى و درنتیجه کاهش
عوامل خطرس��از ابتال به دمانس و بیمارى آلزایمر ،با حضور بازنشس��تگان
ناحیه دو آموزش و پرورش سنندج

•استان فارس
به نقل از گزارش سفیران انجمن دمانس و آلزایمر ایران (آزاده سیفی ،ناهید
مختاری ،علیرضا روشن) -۱برگزاری کالسهای آموزشی پیشگیری از
بیماری آلزایمر در سه دوره  ۸جلسهای در قالب طرح حساس -۲برگزاری دو
دوره آموزشی  ۲ساعته در خیریه مهدی فاطمه با جمعیتی بالغ بر ششصد نفر
-۳برپایی جشنواره غذا و صنایع دستی به مناسبت ذی الحجه (روز خانواده و
تجلیل از بازنشستگان) -۴برگزاری دوره سه ساعته آموزشی ضمن خدمت
برای  ۱۵۰نفر از پرسنل اداره کل آموزش و پرورش -۵برگزاری جلسات
پیشگیری از بیماری آلزایمر در کالسهای آموزش خانواده مدارس نواحی
چهارگانه ش��یراز -۶ش��رکت سفیران در کارگاه آموزشی با موضوع قوانین
و مقررات مالیات س��ازمانهای مردم نهاد  -7پیگیری مس��تمر و مجدانه
سفیران در به ثبت رساندن انجمن در حال تأسیس استان فارس
•سیستان و بلوچستان
به نقل از مدیرعامل انجمن آلزایمر سیستان و بلوچستان
این انجمن به شماره پانصد و نود و دو ( ) ۵۹۲در تاریخ  1397/10/30ثبت
گردید و رسم ًا فعالیت خود را آغاز نمود.

زمستان1397

•استان یزد
به نقل از خانم پاریزی مدیرعامل مؤسسه سایبان فراموشی
 -۱برگزاری کارگاهها و کالسهای آموزشی با عنوان شناخت و پیشگیری از
بیماری آلزایمر؛ برای بازنشستگان خانه مهر ،داوطلبین مراقب بهداشت در ۲
مرکز بهداشتی درمانی استان ،رابطین سالمت پایگاههای سالمت دانشگاه
علوم پزشکی ،مربیان آموزش خانواده مرکز مشاوره امام حسین.
 -2برقراری ارتباط و نامهنگاری با آموزش و پرورش ،دانشگاه یزد و نظام
مهندسی جهت برگزاری کالسهای آموزشی

•استان اصفهان
به نقل از خانم شیدا شریف سفیر انجمن آلزایمر ایران در اصفهان
تش��کیل کالسهای ش��ناخت و پیش��گیری از بیماری آلزایمر در کانون
بازنشستگان آموزش و پرورش (هر هفته دوشنبهها)
 مشاوره تلفنی و حضوری با خانوادههای افراد مبتال به بیماری آلزایمر ش��رکت در همایشهای ش��ناخت و پیشگیری دمانس و بیماری آلزایمرو آموزش
 پیگیری ثبت انجمنبرگزاری دو همایش رایگان با عنوان ” چگونه از یک سالمند مبتال به بیماری
آلزایمر مراقبت کنیم؟ با حضور اعضای کانون بازنشس��تگان ،خانوادهها،
مراقبین افراد مبتال و عالقمندان
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 -5انجام مشاوره فردی وتمرینات تقویت ذهن برای گروهی از بازنشستگان
درمحل خانه امید کرمانشاه
 -6در تاریخ 19آذر آموزش و پیش��گیری از بیماری آلزایمر برای گروهی
از والدین و دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی
 -7عضوگیری از بین داوطلبان فرهیخته ،پژوهشگران و فعاالن اجتماعی
جهت آموزش ،ارتقاء س�لامت و پیش��گیری از بیماری آلزایمر در کمیتهها
و کارگروهها
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رفتارها

چگونه به رفتارهای غیر قابل پیشبینی فرد مبتال پاسخ دهید؟

قسمت دوم
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 -5اعمال تکراری
فرد مبتال به بیماری آلزایمر ممکن اس��ت بارها
و بارها کاری را انجام دهد ،کلمهای و یا سؤالی
را تکرار کند.
در بیشتر موارد او به دنبال آرامش و امنیت است.
رفتارهای تکراری ندرت ًا آسیبرسان هستند .اما
برای فرد مراقب میتوانند استرسزا باشند.
چگونه پاسخ دهید؟
•ب��ه دنبال علت رفتاره��ای تکراری فرد مبتال
باش��ید .س��عی کنید عامل ایجاد و یا تحریک آن
را پیدا کنید.
•ب��ه روی احساس��ات فرد مبت�لا تمرکز کنید.
ب��ه ج��ای واکنش به ای��ن که او چه کاری انجام
میده��د در پ��ی آن باش��ید که چه احساس��ی را
تجربه میکند؟

•رفتار فرد مبتال را به یک فعالیت تبدیل کنید.
مث ً
ال اگر او در حال مالیدن دس��تهایش به میز
اس��ت به او یک دس��تمال بدهید وخواهش کنید
میز را تمیز کند.
•آرامش خود را حفظ کنید و صبور باشید.
•ب��ا لحن��ی آرام ب��ا او صحبت کرده و به او قوت
قلب بدهید.
•ی��ک ج��واب آماده کنید .به او جوابی بدهید که
به جس��تجوی آن اس��ت .حتی اگر مجبور باشید
به دفعات آن را تکرار کنید و یا اگر الزم باش��د
آن را نوش��ته و در یک جای مناس��ب در معرض
دید او قرار دهید.
•فرد را درگیر یک فعالیت کنید .او ممکن است
زود خسته شده و سپس دچار حواسپرتی شود.
در این مواقع او را درگیر یک فعالیت (قدم زدن،

کار بر روی یک پازل ساده و  )...کنید.
•تحریک حافظه .حافظهی او را به وسیله دیدن
عکسها ،یادداشتها و یادآوری روزهای خاص
تحریک کنید.
-6سوءظنهای جدید
اختالل حافظه و گیجی ممکن است باعث شود
ف��رد مبت�لا به بیماری آلزایمر درک جدید و غیر
معمولی از اطرافش داش��ته باش��د .گاهی ممکن
اس��ت چیزهایی را که میبیند و یا میش��نود بد
تعبیر کند.
او ممکن است به اطرافیانش مظنون شود و آنها
را به خیانت س��رقت و دیگر رفتارهای نامناسب
متهم کند.
چگونه پاسخ دهید؟

مشورت با پزشک
اخت�لال خواب فرد مبتال ب��ه بیماری آلزایمر را
با پزش��ک متخصص مطرح کنید و از او کمک
بخواهید .بیش��تر متخصصین درمان غیردارویی
را ترجیح میدهند.
منبع:
Www.alz.org.care/alzheimers
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 -7پرسه زدن و گمگشتگی
در می��ان اف��راد مبتال به بیماری آلزایمر پرس��ه
زدن بسیار شایع است .از هر  10نفر فرد مبتال 6
نفر در مرحلهای از بیماری خود دچار سرگردانی
میشوند.
همزمان با پیشرفت بیماری ،فرد نیازمند مراقبت
و نظارت بیشتری است و تنها گذاشتن او صالح
نیست.
چگونه پاسخ دهید؟

 -8اختالل خواب
افراد مبتال به بیماری آلزایمر ممکن است برنامه
خوابشان تغییر کرده و یا برای خواب رفتن مشکل
داش��ته باش��ند .اگرچه علت آن دقیق ًا ناش��ناخته
است.
چگونه پاسخ دهید؟
•محیطی آرام و راحت برای فرد فراهم کنید.
•درجه حرارت اتاق مناس��ب باش��د .ش��بها از
چراغ خواب اس��تفاده کنی��د بهخصوص مراقب
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•ناراحت و دلخور نشوید .به حرفهایش گوش
دهی��د و س��عی کنی��د او را درک کنی��د .به ابراز
احساساتش پاسخ دهید و بگذارید بداند که او را
حمایت میکنید و مراقبش هستید.
•ب��ا او بح��ث نکنید و س��عی کنی��د او را متقاعد
س��ازید و ب��ه او اجازه دهی��د عقاید و افکارش را
بیان کند.
•یک جواب س��اده پیش��نهاد کنید .توضیحات
اضافی و طوالنی میتواند خستهکننده باشد.
•بر روی دیگر فعالیتها تمرکز کنید .فرد مبتال
را در ی��ک فعالی��ت درگیر کنی��د و از او بخواهید
برای انجام یک کار به شما کمک کند.
•از بعضی از لوازم دو تا تهیه کنید .برای مثال اگر
فرد مبتال اغلب به دنبال کیف پولش میگردد،
برای او دو تا کیف از همان نوع تهیه کنید.

•فرد مبتال به بیماری آلزایمر را به فعالیت تشویق
کنید .تشویق و همراهی فرد مبتال به انجام یک
فعالی��ت از طری��ق کاهش اضطراب و بیقراری
میتواند بس��یار مؤثر باش��د( .فعالیتهایی نظیر
شس��تن ظرفها ،تا ک��ردن لباس ،آماده کردن
غذا و  )...و اگر عالقمند به بیرون رفتن است ،با
در نظر گرفتن امنیت و سالمت او به همراهش
پیادهروی کنید.
•ب��ه دیگ��ران اط�لاع دهید .به همس��ایگان و
دوس��تان اطالع دهید که ف��رد ،بیماری آلزایمر
دارد و ممکن است گم شده و یا پرسه بزند.
•محی��ط خان��ه را امن س��ازید .قفل در را نصب
کنید و چفت آن را بیندازید .بدین ترتیب خطرات
احتمال��ی داخ��ل منزل را تا ح��د امکان محدود
کنید.

پلهها باش��ید .پنجرهها را ببندید و درهای ایمن
نصب کنید.
•برنامه منظم روزانه برای فرد مبتال به بیماری
تعری��ف کنی��د .ت��ا جایی که ممکن اس��ت یک
برنام��هی منظ��م روزان��ه (وعدهه��ای غذایی،
پی��ادهروی و رفت��ن به رختخ��واب و  )...برای او
برنامهریزی کنید.
•ورزش و تمرین .تمرینات ورزشی را برای فرد
مبتال در نظر بگیرید که برای او مناس��ب باش��د
و فعالیته��ای فیزیک��ی در طی روز میتواند به
خواب خوب کمک کند.
•از تحری��ک بیم��ار بپرهیزید .از مصرف الکل و
کافئی��ن و نیکوتین برای ف��رد مبتال بپرهیزید.
همچنی��ن دیدن تلویزی��ون در طول دورههای
بیخوابی ش��بانه میتواند او را تحریک کرده و
تأثیرات نامطلوب بر روی خواب بگذارد.
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منیژه احمدی -کارشناس ارشد روانشناسی
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درد چگونه بر افراد مبتال به دمانس تأثیر میگذارد؟
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افراد مبتال به دمانس مانند هر فرد دیگری درد
را احساس میکنند .با پیشرفت بیماری ،توانایی
کالمی افرد مبتال تغییر میکند و به همین علت
ابراز درد برای آنها دشوار و یا متفاوت میگردد
و این مس��ئله باعث میش��ود درد تشخیص داده
نش��ود و در پ��ی آن درم��ان نیز 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
کلمات برای برقراری ارتباط با مراقب نباش��د از
برخی رفتارها برای این ارتباط استفاده میکند.
بعضی رفتارها ش��امل :آش��فتگی و بیقراری یا
کنارهگی��ری از دیگ��ران ،امتناع از غذا خوردن و
پرخاشگری میباشد .مراقب ممکن است متوجه
علت چنین رفتارهایی نش��ود و حتی س��عی کند

این رفتارها را با دارو و یا تغییردادن شرایط فرد
مدیریت کند .احس��اس درد باید به عنوان علت
احتمال��ی هرگونه تغییر در رفتار فرد ،موردتوجه
ق��رار گیرد ،اغلب اوق��ات درمان ،درد را کاهش
میدهد و فرد آرامش بیشتری نشان میدهد.
افراد مبتال به دمانس در معرض خطر س��قوط و
زخمی ش��دن و صدمه دیدن هس��تند که هر دو
میتواند دردناک باش��د .اگر فرد مدت طوالنی
بدون تحرک باشد خطر ابتال به یبوست ،سفتی
مفاصل ،زخم بستر و انقباض عضالت وجود دارد
که با درد شدید و ناراحتی همراه است .عالوه بر
این ممکن اس��ت فرد مبتال به یاد نیاورد چگونه
آس��یب دیده یا چرا احس��اس درد دارد ،اما درد
را احس��اس میکند و تالش میکند دیگران را
متوجه این موضوع نماید.

تشخیص درد در افراد مبتال به
دمانس
آس��تانه درد در هر فردی متفاوت اس��ت .پرسش
از ش��خص مطمِئنترین راه س��نجش اس��ت .با
پرسیدن سؤاالت ساده می-توانید متوجه شوید
ک��ه آی��ا فرد مبتال احس��اس درد دارد ،مانند :آیا
احساس درد میکنی؟ آیا صدمه دیدهای؟ زخمی
شده ای؟ البته ممکن است فرد در مرحله پیشرفته
دمانس قادر به پاس��خگویی نباش��د ،که در این
ص��ورت بای��د به عالئ��م غیرکالمی و رفتار فرد
توجه داشته باشید.
عالئم غیر کالمی درد
ب��رای کم��ک به فرد مبتال باید به دنبال کش��ف
عالئم غیرکالمی درد باشید که عبارتند از:

بیان غیرشفاهی (حالت چهره)

بیان شفاهی

• غمگین ،چهره مضطرب

• آه کشیدن ،غرغرکردن ،زمزمه زیر لب ،ناله کردن

حرکات بدن

تغییرات در فعالیتهای روزانه:

• انقباض و سفتی و بدن

• تغییر در اشتها

• افزایش گامها ،تکان خوردن نوسانی

• تغییر در خواب

• کند شدن و محدود شدن حرکات

•افزایش سردرگمی و قدم زدن

تغییرات رفتاری:

تغییرات جسمانی:

• رفتار تهاجمی

• افزایش ضربان قلب

• فشردن دندانها

• فحاشی کردن

• بیقراری

• زیاد راه رفتن و حرکت کردن

• افزایش دوره های استراحت
• تغییرات ناگهانی در فعالیتهای روزانه

• تغییر در راه رفتن و تحرک

• کاهش تعامالت

• فشار خون یا تعریق

• تحریک پذیری

• اکراه از حرکت کردن

• رفتار نامناسب

• دامنه حرکات محدود و حرکات آهسته

• گریه کردن

راهبردهایی برای پیشگیری از علل
شایع درد:
• ب��ه طور منظ��م دندانهای مصنوعی را چک
کنید که آیا هنوز سالماند؟
• اطمینان حاصل کنید کفش و لباس فرد مناسب
و راحت است.
• بررس��ی کنید وس��ایل کمکی مانند سمعک و
عینک مناسب است و عملکرد درستی دارد.
• بهطور منظم با حرکات آهسته تمام اعضا بدن
را حرکت دهید.

ازآنجاییکهپیشگیریازدردآسانترازالتیامدادن
آن است باید تمرکز بر پیشگیری داشته باشیم.
مدیریت درد:
داروه��ای ضددرد داروهایی هس��تند که درد را
کاهش میدهند .داروهای بس��یاری وجود دارد
که میتواند برای درمان درد استفاده شوند .نوع
داروی انتخاب شده به عوامل مختلفی از قبیل:
نوع شدت درد و مدت زمان مصرف دارو بستگی
دارد .باید دقت کرد که در استفاده از انواع ضددرد
و مسکن تداخل دارویی ایجاد نشود.

داروهای ضددرد عبارتنداز :اس��پرین ،داروهای
ضدالتهاب��ی ،داروه��ای غیراس��تروئیدی مانند
ایبوبروف��ن ،اپیوئیدها مانند مرفین .مس��کنها
اغل��ب مؤثرتری��ن داروها برای از بین بردن درد
متوسط تا شدید هستند .ممکن است سالمندان
نس��بت به بعضی داروها حس��اس باش��ند و به
ُدز کمتری نیاز داش��ته باش��ند .به میزان داروی
مصرف��ی ک��ه به فرد کمک میکند تا احس��اس
آسودگی بیشتری کند دقت کنید.
منبعwww.alzheimer.ca :
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• پلک زدن سریع

• درخواست کمک

• بیان غیرطبیعی

• صدای بلند تنفس

زمستان1397

• درهم کشیدن چهره ،فشردن چشمها به هم ،چین انداختن به پیشانی

• فریاد زدن ،خرخرکردن و خرناس کشیدن
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مهرداد خوانساری
مدیر اجرایی انجمن دمانس و آلزایمر ایران
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آن سال عید نوروز .......

همه س��اله آغاز س��ال نو ،پهن کردن سفره هفت
س��ین ،ناهار س��بزی پلو با ماهی تقریب ًا در تمام
خانوادهها با هر درآمدی برقرار میگردد.
اما س��بزی پلو با ماهی برای من همیش��ه یادآور
خاطرهای است که نمیدانم جزء خاطرات خوبه
یا بد؟ شما نظر بدین ....
روز عید سال  86طبق روال همه ساله ناهار روز
اول عی��د من��زل مادر دعوت بودی��م ،این را هم
بای��د بگوی��م که به علت ازدواج خواهر و برادرم و
فوت پدرم در چندین سال قبل مادرم تنها زندگی
میکرد ولی یک نفر به عنوان همدم و مراقب با
ایشان هم خانه بود.
هر ساله مادر دو هفته قبل از عید تدارکات سال نو
را میدید و من هم مسئول خریدهای این عزیز
از دست رفته بودم و برای ایشان ماهی روز عید
و دیگر لوازم را تهیه میکردم ،اما این سال نو با
س��الهای دیگر متفاوت بود و هر چند روز یک

بار از من سؤال میکرد کی بریم ماهی بخریم؟
و من میگفتم مادرجان خریدم و ایشان میگفت
آه��ان ی��ادم اومد .صبح روز اول عید جهت گفتن
تبریک سال نو و سؤال از این که کمک میخواهد
یا نه با منزل مادر تماس گرفتم ولی او گوشی را
بر نداشت دوباره زنگ زدم ،این بار مراقب ایشان
گوشی را برداشت ،سراغ مادر را گرفتم گفت مادر
خانه نیست گفتم چرا؟ گفت شاید رفته نون بخره
کمی صبر کردم مجدداًتماس گرفتم ،هنوز نیامده
بود کم کم نگران ش��دم و از مراقب او خواس��تم
دنبالش بره و به من خبر بده .بعد از یک س��اعت
زنگ زد و گفت مادر آمده ،پرسیدم کجا رفته بود؟
گفت :رفته بود س��بزی پلویی بخرد!! گفتم مگر
دی��روز نگرفته بودید گف��ت :چرا ولی حاج خانم
یادش رفته بود.....
ب��ه فک��ر فرو رفتم این اتفاقات بدجوری ذهنم را
مشغول کرد .به برادر و خواهرم چیزی نگفتم چون

نمیخواستم در این ایام آنها را نگران کنم ،اما
خودم عید خوبی را نداش��تم و مدام نگران بودم.
باالخره بعد از عید او را نزد روانپزش��ک مجربی
که یکی از دوستان نزدیکم بود بردم و ایشان بعد
از انجام ( )MRو آزمایشات دیگر گفت که مادر
مبتال به بیماری آلزایمر شده و نیاز به مراقبت ویژه
داره .کوهی از نگرانی و اضطراب روی شانههایم
حس کردم به خواهر و برادرم موضوع را گفتم و
شروع به جستجو در مورد جایی کردم تا ازشون
راهنماییه��ای مراقبتی بگیرم ،خوش��بختانه با
انجمن دمانس و آلزایمر ایران آش��نا ش��دم و به
آنجا رفتم .پس از یک صحبت کام ً
ال دوستانه با
مدیرعامل انجمن قدری دلگرم شدم و با کمک
و راهنمایی هاشون تونستم هفت سال به بهترین
وج��ه از م��ادر مراقبت کنی��م و حاال دیگر بین ما
نیس��ت ولی خاطره س��بزی پلو با ماهی برای من
یادآور خاطراتی  .......است.

مرکزجامعتوانبخشیومراقبتروزانهقاصدک
پرس��تاری س��المندان ،روانپرس��تاری ،مددکاری  ...دانشگاههای علوم
پزشکی شهر تهران و استانها.
 -7ارائه خدمات مشاورهای برای انجام پروژههای دانشجویی در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری به دانشجویان.
-8ارائهخدماتدرمانیومشاورهایتوسطپزشکانمتخصصنورولوژی
و روانپزشکان انجمن آلزایمر ایران.
-9آم��وزش مج��ازی دانش و مهارتهای مرب��وط به دمانس (اختالل
شناخت و حافظه) و بیماری آلزایمر به خانوادهها.
"لطف ًا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره تلفن  44694439 :خانم
بهجت مس��لمی مس��ئول واحد پذیرش مرکز ،تماس حاصل فرمائید".
بخش��ی از فعالیتهای مرکز قاصدک در قالب تصاویر زیر به اس��تحضار
میرسد.

بخش��یاز فعالیتهای هدفمند مرکز جامع توانبخش��ی و مراقبت روزانه
قاصدکدرراستایارتقاءکیفیتزندگیوتوانمندسازیایشانعبارتاستاز:
-1توانبخش��یجس��مانیروزانهتوس��طکارشناس��انارشدرشتههای
فیزیوتراپی،کاردرمانی،تربیتبدنیبهمنظورارتقاءتواناییهایجسمانی
و توانمندسازی.
 -2توانبخشی ذهنی شامل هنردرمانی ،موسیقی درمانی ،تفریح درمانی،
کاردرمانی،گفتاردرمانی....،انواعفعالیتهایذهنیهدفمندبرنامهریزی
ش��ده در س��طوح عملکردهای ذهنی و جس��مانی افراد مبتال بهمنظور
پیشگیری از انزوای اجتماعی ،ارتقاء خودباوری و اعتماد به نفس ،استفاده
ازتواناییهایباقیمانده،بازشناسیآموختههاومهارتها،حفظاستقالل،
کندنمودن سرعت پیشرفت بیماری.
 -3ارائه خدمات مراقبتی اصولی توسط کارشناسان پرستاری ،مربیان و
مراقبین آموزش دیده به منظور حفظ ایمنی و سالمت افراد مبتال.
 -4برگزاری کارگاههای آموزشی علمی ،کاربردی ،بالینی برای مراقبین
و خانوادههای افراد مبتال به دمانس (اختالل شناخت و حافظه) و بیماری
آلزایمر.
 -5ارائه خدمات مش��اورهای تلفنی و حضوری توس��ط کارشناسان مرکز
به خانوادهها.
-6آموزشبالینیبهدانش��جویانمقاطعمختلفرش��تههایپرستاری،

آماده کردن وسایل قبل از فعالیت

فعالیت با گل و خمیر

شناخت ،بازشناخت اسامی

فعالیت دستی

فعالیت نوشتاری و رنگ آمیزی

کارورزی دانشجویان ارشد پرستاری سالمندان

مربیان هنری درحال آماده سازی فعالیت

فرانه فرین
مسئول امور بین الملل انجمن آلزایمر ایران و عضو هیئت مدیره انجمن جهانی آلزایمر

برگزاریدومینمیزگردآنالین(وبینار)
انجمنجهانیآلزایمر
انجم��ن جهانی آلزایم��ردر روز

متبوع خود فضا را برای شرکت

مطلوب برس��د .تحقیقات باید

آنالین (وبینار) را با پخش زنده

میسازد.

سالمتکشورهاقابلاجراباشد.
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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  50کشور طی یک
س��اعت گفتگو ،جمعبندی زیر
حاصل شد:

•اطمین��ان از اس��تمرار بودجه

اف��راد مبت�لا و مراقب��ان آماده
•بر سر راه پژوهش درکشورهای

درحقیقت پژوهشگران باید به

فرهنگ و شرم وجود دارد.

توجه داشته باشند!

جه��ان موان��ع مختل��ف مانند
•در ای��ن گفتم��ان تأکید بر این

صحیح و به روز میتوان درباره

چال��ش ،جذب منابع ،ش��رکت

بود که فقط با داشتن اطالعات
بیماری صحبت و اطالعرسانی

کرد تا دمانس بهتر ش��ناخته و
ش��رم گینی از س��ر راه پژوهش

پژوهشیدرکشورهایکمدرآمد

آن اس��ت که پژوهشگران این

کنند.

مناطق برای گرفتن ش��غل دائم
و بهتر ،اقدام به ترک کشورهای
خ��ود نکنن��د .حضور آن��ان در

اجرایپژوهشهایکشورهای

اتفاقات خارج از آزمایشگاه نیز
•در کش��ورهای کمدرآم��د و

برداش��ته ش��ود و افراد مبتال به

و ب��ا درآم��د متوس��ط به معنی

تأثیرگ��ذار و نتای��ج آن در نظام

آس��انی در تحقیقات ش��رکت

ب��ا درآمد متوس��ط ،بزرگترین

اف��راد مبت�لا در پژوهشه��ا،

استمرار این حضور و دسترسی
افراد مبتال به درمان است.

میزگرده��ای آنالی��ن انجم��ن
جهانیآلزایمربرمحورتحقیقات

دمانسهردوماهیکبارتشکیل

•پیش��نهاد ش��د ب��رای اجرای

خواهد شد تا راهحلهایی برای

شناسائیوفضامناسبپژوهش

کمدرآمدوبادرآمدمتوسطپیدا

طرحهایپژوهشی،گروههدف

آماده شود تا تحقیقات به نتایج

تحقیقاتدمانسدرکشورهای
شود.

پذیرفته شدن دمانس درهیئت
اجرائی سازمان جهانی بهداشت
با تالش بیوقفه انجمن جهانی
آلزایمر
صدوچه��ل و چهارمین نشس��ت هیئت اجرائی
س��ازمان جهانی بهداش��ت در ژنو از تاریخ 24
ژانویه تا اول فوریه سال جاری مسیحی تشکیل
ش��د.دراینجلس��ات،انجمنجهانیآلزایمردو
بیانیه مهم صادر کرد ،یکی در مورد بیماریهای
مزمن غیرواگیر و دیگری مربوط به پوشش بیمه
همگان��ی .آقای کریس لینچ معاون مدیرعامل
گفت"هدفماش��فافاس��توآنشناس��اندن
هرچه بیش��تر چالشهای خاص دمانس در هر
کدام از حوزهها است و ما بسیار خوشحال هستیم
که اعضاء در حمایت از ما ،قبل از تشکیل هیئت
اجرایی با وزارت بهداشت کشورهای خود تماس
گرفتندوهیئتهاینمایندگیکاناداولهستاندر
مداخالت خود بر دمانس تأکید داشتهاند"".ما از
این که اعضا با وزارت بهداشت کشورهای خود
در تعامل بودهاند ،سپاسگزار هستیم و مجدداً با
اعض��ای انجمن جهانی تماس خواهیم گرفت
تا ما را برای نشس��ت جهانی س�لامت که در ماه
می در ژنو برگزار میش��ود نیز یاری نمایند تا ما
بتوانی��م همچن��ان توجه را بر روی دمانس نگاه
داریم و از این طریق مطمئن شویم کشورهایی
که طرحهای ملی عملیاتی دمانس را در برنامه
جهانیاعالمکردهاندمطابقبابرنامهتدوینشده
پیش میبرند ".انجمن جهانی آلزایمر در حاشیه
نشس��ت جهانی س�لامت در ماه می ،جلساتی
برگزار خواهد کرد و گزارش به روز شده "از طرح
تا اجرا " را انتشار خواهد داد.
معرفی انجمن جهانی آلزایمر
انجمن جهانی آلزایمر ،در سال  ۱۹۸۴با بینش
 ۴نفر که " کیفیت زندگی بهتر برای افراد مبتال
و مراقبان" بود ،تأسیس یافت.
امروز بعد ازگذر بیش از  ۳۰سال ،نه تنها بینش
تغییرنیافتهبلکهاینسازمانتبدیلبهفدراسیونی
متشکل از  ۹۴عضو از سراسر دنیا گشته و تنها
صدا و حرکت دمانس در جهان اس��ت که برای
افراد مبتال و مراقبان تالش مینماید .هر عضو
انجمن جهانی ،یک انجمن ملی س��ت .انجمن

جهانی آلزایمر بر این باور است که تنها راه مقابله
ب��ا دمانس راهحله��ای جهانی و دانش محلی
میباش��د .به این معنا ک��ه انجمنهای آلزایمر
عضو را توانمند میسازد تا این انجمنها بتوانند
اف��راد مبت�لا و مراقبان را در کش��ورهای خود با
ارائه خدمات مناسب و با تالشهای مستمر در
س��طح جهانی توج��ه دولتها را به چالشهای
دمان��سوهزین��هکالنآنجلبنمایند.هئیت
مدیرهانجمنجهانیازقارههایمختلفانتخاب
میشوند و دفتر آن در لندن است .انجمن جهانی
آلزایمردارایارتباط رس��میباس��ازمانجهانی
بهداشت است.
چشم انداز انجمن جهانی:
پیش��گیری ،مراقبت و به حس��اب آوردن افراد
مبتال و مراقبان برای امروز و درمان قطعی برای
فردا.
انجم��نجهان��یآلزایمربرنامههایآموزش��ی
به نام “دانش��گاه آلزایمر” جهت توانمندس��ازی
انجمنهایواجدشرایطوهمچنینبرایاعضاء
در طول سال برگزار میکند .درحال حاضر۱۳ ،
انجمندربرنامهآموزش��یقبلازاحرازش��رایط
عضویت شرکت دارند.
انجمنجهانیآلزایمرتاکنون،هرسالهکنفرانس
جهانی آلزایمر را برگزار کرده است و از امسال هر
دو سال یکبار کنفرانس جهانی را تشکیل خواهد
دادزیرااکنوندرمناطقجهانهرسالکنفرانس
منطقهای برگزار میشود.
انجمن جهانی آلزایمر ،ماه سپتامبر را ماه جهانی
بیماری آلزایمر و روز  ۲۱س��پتامبر را روز جهانی
بیماری آلزایمر اعالم نموده اس��ت که همزمان
در سراسر جهان با فعالیتهای گسترده اعضاء،
گرامی داش��ته میشود .معمو ًال ،انجمن جهانی
برایاینماهپوستروگزارشجامعتهیهمینماید
و در اختیار اعضاء قرار میدهد .در س��ال ۲۰۱۶
انجمنجهانیپیشنویسطرحعملیاتیدمانس
راتدوینودرسال۲۰۱۷سازمانجهانیبهداشت
آن را تصویب و کشورها را ملزم به داشتن سند
ملی تا س��ال ۲۰۲۵کرده اس��ت و این س��ازمان
امیدوار اس��ت که در  ۱۹۴کش��ور عضو اجرائی
شود.در حال حاضر ،انجمن جهانی جهت قوی
شدن انجمنهای تحت پوشش در بخشهای
زیر به اعضای خود راهنمایی های الزم را ارائه

میدهد:
مدیر عامل
مدیر کل
بخ��شعضوی��توبرنامهه��ایآموزش��ی
اعضاء
بخش سیاستگزاری و نشر
بخش ارتباطات
بخ��ش برگ��زاری کنفرانسها و جلس��ات
منطقهای
بخش تحقیقات و سیاستگزاری طرحها
انجمن دمانس و آلزایمر ایران
انجمن آلزایمر ایران از س��ال  ۱۳۸۵عضو دائم
انجمن جهانی آلزایمر می باشد و در  ۳دانشگاه
آلزایمرنیزش��رکتداش��تهاست.هرسالدرماه
جهانی بیماری آلزایمر همسو با انجمن جهانی
برای اعضاء و عموم فعالیتهای گسترده داشته،
پوستروبولتنهایانجمنجهانیراترجمه،چاپ
و در دس��ترس قرار داده اس��ت .شما میتوانید با
دانل��ود لینک ک��ه در اختیارتان قرار میگیرد ،از
مطالب استفاده کنید.در ضمن ،توصیه میشود
ک��هازمطال��بومق��االتموجودب��ررویوب
س��ایت انجمن آلزایمر ایران که همس��و با دیگر
کش��ور هاس��ت بخصوص “الفب��ای دمانس”
استفاده فرمایید.به توصیه انجمن جهانی ،اولین
گامهایهرانجمنداشتنخطمشاورهوتشکیل
کالسهای آموزش��ی برای مراقبان اس��ت که
امیدواریمانجمنهاییکهجدیداًتأسیسشدهاند
نی��ز در این زمینه ت�لاش نمایند.ما انجمنها با
چالشی بنام شرم از ابراز بیماری روبرو هستیم که
افراد را از گرفتن کمک باز میدارد .ما در هر کجا
هستیم بایدتغییردرنگرشو زبان ایجاد کنیم .به
این معنا که افراد با دیدن عالئم سریع ًا به پزشک
مراجعه کنند و ترس نداشته باشند و دیگر این که
از الفاظی استفاده شود که بار منفی نداشته باشد.
انجمن دمانس و آلزایمر ایران در سال  ۹۵پیش
نویس طرح ملی دمانس را به وزارت بهداش��ت
ارائه کرده و امیدوار اس��ت که تا پایان س��ال به
تصویب نهایی برس��د.انجمن دمانس و آلزایمر
ایرانعضوهیئتمدیرهانجمنجهانیمیباشد،
ضمن ًادارای۲کرسیدرکمیتهعلمی،یککرسی
در کمسیون عضویت و عضو کمسیون انتخابات
انجمن جهانی میباشد.

طرح حساس "ویژه افراد 50سال به باال"
س��ریعترین رش��د جمعیت��ی در کل جهان،
جمعی��ت س��المندی میباش��د .ب��ا توجه به
افزایش پیش��رونده ابتال به دمانس در سنین
س��المندی (ه��ر  3ثانیه ی��ک نفر در جهان)،
توجه سیاس��تگزاران و عم��وم دولتمردان و
انجمنهای مردم نهاد به این موضوع جلب
ش��ده اس��ت و انجمن دمانس و آلزایمر ایران
نیز در این امر مس��تثنی نبوده و تالش خود
را تا امروز برای اطالعرس��انی و پیش��گیری
از ابت�لا ب��ه دمانس و بیم��اری آلزایمر انجام
داده است.
گ��زارش عملک��رد فصل زمس��تان طرح
حساس انجمن دمانس و آلزایمر ایران:
انجمن دمانس و آلزایمر ایران ،در برنامهی
طرح حس��اس (حفظ سالمت افراد سالمند)
فص��ل زمس��تان ،برنامهه��ا و کارگاهه��ای
آموزش��ی– تفریحی را با هدف پیشگیری و
کاه��ش ابت�لا به دمانس و بیماری آلزایمر از
یک سو و آگاهیرسانی و آموزش مهارتهای
الزم برای داش��تن س��بک زندگی سالم افراد
ش��رکتکننده در دورههای آموزش��ی را ،از
س��وی دیگر در اولویت برنامههای خود قرار
داده و اجرایی نموده است.
کالسه��ای آموزش��ی با عناوی��ن :یوگای
حرکتی ،زبان انگلیسی ،تنفس دیافراگمی و
تأثیر آن بر توازن ذهن و جسم ،یوگای خنده،
تقویم نگهداری گلهای آپارتمانی و ...

کارگاههای آموزش��ی با عناوین :بهداش��ت
پوس��ت و مو در س��المندان ،مدل سالمندی
س��الم ،مس��ائل حقوق��ی مربوط ب��ه دوران
سالمندی ،آشنایی با انواع دمانس و بیماری
آلزایمر و .....
همچنین در این فصل جش��ن نکوداش��تی از
خیرین و مؤسس��ین انجمن ،در روز س��الگرد
تأس��یس انجم��ن دمان��س و آلزایمر ایران با
حض��ور ش��رکت کنندگان طرح حس��اس و
جمع��ی از نیک��وکاران در س��الن اجتماعات
انجمن برگزار گردید.
به مناس��بت روز زن و تجلیل از مقام واالی
م��ادر ،جش��نی با همی��اری خیرین نیکوکار
و داوطلبین فعال روز س��ه ش��نبه  14اس��فند
ماه با حضور شرکت کنندگان طرح حساس
و جمع��ی از کارمن��دان در س��الن اجتماعات
انجمن برگزار گردید.
گ��زارش عملک��رد فصل زمس��تان طرح
حساس سازمان زنان زرتشتی:
س��ازمان زنان زرتش��تی ،فعالیتهای خود را
با هدف پیشگیری و کاهش ابتال به دمانس
و بیماری آلزایمر از یک سو و آگاهی رسانی
و آم��وزش مهارته��ای الزم برای داش��تن
س��بک زندگی س��الم افراد شرکت کنندهی
ط��رح حس��اس از س��وی دیگ��ر ،در اولویت
برنامههای خود قرار داد.

پیرو اهداف مذکور کالسهای آموزش��ی و
جلس��ات متعدد س��خنرانی با عناوین ذیل در
این برنامه برگزار گردید:
کالسها آموزش��ی :یوگا ،زبان انگلیس��ی ،
همخوانی ،آوادرمانی ،کالسهای ورزش��ی
و سخنرانیهایی با عناوین:
 -1در مورد سالمندی بیشتر بدانیم ،سخنران
خانم دکتر رکسانا پرتویی نیا
 -2مهارت مدیریت خش��م ،س��خنران خانم
مریم حریفی
 -3آم��وزش دی��ن و س��نت به نس��ل آینده،
سخنران خانم انوشه باستانی
در فصل زمستان دو مراسم جشن با عناوین
ذیل در تاالر خسروی برگزار گردید:
 برگزاری جش��ن س��پندارمزگان و روز زنایرانی به کوشش سازمان زنان زرتشتی29 ،
بهمنماه  1397خورشیدی ،در این برنامه از
پروین مهربانی ،فرنشین پیشکسوت سازمان
زنان زرتش��تی ،دکتر ناهید کشاورزی ،فرانه
فری��ن نماین��ده جهان��ی انجم��ن دمانس و
آلزایمر و یاریرس��ان سازمان زنان زرتشتی،
کارشناس��انی که با س��ازمان زنان زرتش��تی
همکاری علمی داش��تهاند ،از یاریرس��انان
فرهنگ��ی و گ��روه همنوایی طرح حس��اس
سازمان زنان زرتشتی سپاسداری شد.
برگزاری جشن تولد اعضاء متولدین دی،
بهمن و اسفند ماه در تاریخ  13اسفند ماه

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.

