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با درود و سپاس به پیشگاه خوانندگان گرامی و تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر
آمارهای جهانی و کشورمان نشان میدهد در  2تا  3دهه آینده جمعیت سالمندی با رشد روزافزون روبرو میباشد.
چنانچه براساس برآوردهای بهعمل آمده در سال 1420جمعیت سالمندی ایران به بیش از 25درصد کل جمعیت خواهد رسید.
و این افزایش از یک طرف میتواند کام ً
ال با اس��تفاده از تجربیات عزیزان س��المند بس��یار ارزش��مند باش��د ،و از طرفی در صورت عدمتوجه به روشهای
مناسب در زندگی بروز بیماریهای دوران سالمندی بار سنگینی را بر دوش جامعه اضافه نماید.
لذا جا دارد که با آموزشهای مداوم و روشهای صحیح زندگی در رس��انههای جمعی ( صداوس��یما ،نش��ریات و فضای مجازی) و بهصورت س��اختارمند
اطالعرس��انی ش��ده و همه افراد جامعه ،حتی کودکان را مورد خطاب قرار دهیم که بتوانیم کاهش ابتال به بیماریهای دوران س��المندی و بویژه آلزایمر
را در کشور شاهد باشیم ،زیرا:
ولی کاهش بیماری را میتوان کنترل نمود

افزایش سن را نمیتوان پیشگیری نمود
بر خود واجب میدانم که از همه همراهانی که در سال گذشته چه در بخش ارائه خدمات به مراجعین انجمن و چه در بخش اتمام ساختمان ،ما را کمک
نمودهاند قدردانی و تشکر نموده و برای آنها توفیق خدمت به خالق و مخلوق را از خدای منان درخواست نمایم.
در پایان بخشی از فعالیتهای شاخص انجمن در سال گذشته ،جهت اطالع شما بزرگواران درج میگردد:
اتمام مجتمع ویژه انجمن و شروع فعالیت آن
تهیه و تدوین س��ند ملی دمانس به پیش��نهاد معاونت محترم اجتماعی وزارت بهداش��ت و درمان .که جلس��ات کارشناس��ی متعددی با حضور اس��اتید و
کارشناس��ان محترم در دفتر مش��اور محترم توانبخش��ی وزارتخانه برگزار ش��ده که امیدواریم در س��ال جاری به یاری خداوند و دس��تور مقام محترم وزارت
بهداشت و درمان اجرائی شود.
امکان تشخیص و غربالگری بیماری آلزایمر به پیشنهاد و با مشارکت معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با حضور اساتید متخصص
طی دو سالونیم انجام گردید و امید که مقاله آن در ماههای آتی منتشر گردد.
آموزش س��فیران بیماری آلزایمر با همکاری و مس��اعدت مس��ئولین محترم صندوق بازنشس��تگی طی دو س��ال با برگزاری کارگاههای آموزش و حضور
بازنشستگان محترم و عالقمند بهعمل آمد ،که درحال حاضر امید است با همکاری مسئولین محترم استانها( استانداری ،فرانداری ،دانشگاههای علوم
پزشکی و صندوقهای بازنشستگی) هرچه زودتر به علت نیاز به تأسیس انجمنهای آلزایمر استانها اقدام الزم مبذول فرمایند.
یک سال تشخیص زودهنگام  5سال معلولیت ناشی از بیماری آلزایمر را کاهش میدهد( .مجله النست)

با احترام خالصه فعالیتهای سال  1396انجمن در بخشهای مختلف
به شرح ذیل اعالم میگردد:

 .1بخش آموزش و پژوهش و پیشگیری

 .2بخش مراقبت و توانبخشی:

2781نفر روز
تعداد مددجویان مرکز مراقبت قاصدک
13231
برنامه آموزشی و توانبخشی وتفریحی مددجویان
نفرساعت
 748نفرساعت
مشاوره حضوری وتلفنی
 1720نفرساعت
برگزاری جشنهای عمومی
 2616نفر ساعت
برگزاری کالس و کارگاه ویژه خانواده
 8600نفرساعت
آموزش مجازی از طریق تلگرام
 130نفر ساعت
بازدید دانشجویان
 814نفر ساعت
کارآموزی دانشجویان

 .3امور بیماران،درمان ومشاوره:

 528نفر
 6571مورد
 1594مورد
 2493نفربه میزان 296

تشکیل پرونده برای بیماران جدید
تعداد کل پرونده بیماران
تعداد ویزیت پزشکی
مشاوره مددکاری حضوری وتلفنی
ساعت
 26نفربه میزان  33ساعت
مشاوره روانشناسی
 1444مورد
انجام تست حافظه
 1427مورد
انجام تست افسردگی
 .4اموراداری

 24460مورد
انجام امورتایپ ،پرینت،کپی وارسال فکس
 670بسته به 223خانواده
توزیع پوشینه بزرگسال
تحویل و تحول وسایل کمک درمانی 22مورد( ویلچر ،واکر،
تشک مواج و)...
 .5بخش روابط بین الملل و عمومی :

 16016جلد
چاپ کتاب و نشریه و محصوالت آموزشی
پاسخ به سؤاالت مطرح شده درشبکه های مجازی انجمن 145
مورد
 7000عدد
توزیع محصوالت آموزشی
 8046جلد
توزیع نشریه وکتاب
 10مورد
شرکت در همایش و مراکز اطالعرسانی
ارتباطات (دریافت وارسال ایمیل ،ارسال  ،smsتماس تلفنی)
 2980مورد
خبرهای منتشرش��ده در روزنامههای آنالین و س��ایت های خبری
 190مورد

 190مورد
ارسال گزارش بر روی سایتهای خبری
.6بخش پشتیبانی:

خرید اقالم مورد نیا ز
تعمیرات و نگهداری
انبارداری و کارهای اداری
مأموریتهای خارج از محل کار

119مورد
 142مورد
 1375مورد
 185مورد
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الفآموزش:
آموزش گروههای حمایت کننده (  3)support groupsدوره 10
937نفرساعت
جلسهای
 2027نفر ساعت
آموزش همگانی
مصاحبه باخبرگزاریها چاپ مطالب و مقاالت آموزشی درنشریات
 19مورد

آموزش دانش��جویان ،خانوادهها،مراقبین وکارشناس��ان ومشاوره
 980نفرساعت
دانشجوئی
 طرحهای آموزشی ارائه شده به مراکز مختلف  18مورد(در دست

اقدام) و6مورد پایان یافته
 162مورد
 تهیه و تدوین محصوالت آموزشی
ب – پژوهش:
پژوهشهای انجام شده توسط انجمن وارائه مقاله علمی  1مورد
پژوهشهای انجام ش��ده توس��ط دانش��جویان ،مراکز دانشگاهی
 16مورد
باهمکاری انجمن
ج-پیشگیری( طرح حساس)
 6735نفرساعت
برنامههای آموزشی
 75نفر
ویزیت پزشکی ومشاوره تخصصی
129نفر
تست حافظه
 129نفر
تست افسردگی
 1163نفرساعت
فوق برنامه

تهیه گزارش رادیو تلویزیونی

 4مورد

فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره48

خالصه عملکرد انجمن آلزایمر ایران در سال 1396
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بازدید ریاست محترم پژوهشکده علوم اعصاب

امضاء تفاهمنامه همکاری با معاونت اجتماعی

در تاری��خ پنجش��نبه ۱۰ ،خرداد ماه ،آقای دکتر
امام��ی رضوی ریاس��ت و آق��ای دکتر نوروزی
معاون پژوهش��کده ،ضمن بازدید از بخشهای
مختل��ف انجم��ن ،در نشس��تی ب��ا حضور خانم
صالحی ،مدیرعامل و آقای دکتر غفاری ،عضو
هیئت مدیره انجمن ،شرکت نمودند.
در این نشست برنامههای آموزشی ،پژوهشی و
درمانی مورد بحث قرار گرفت.
در پایان ریاست محترم پژوهشکده جهت تنظیم
و امض��ای تفاهم نامه همکاریهای مش��ترک
آموزش��ی پژوهش��ی و درمانی اع�لام آمادگی
نمودند.

پی��رو برنامهری��زی و هماهنگیه��ای قبلی ،در
تاری��خ  97/02/17تفاهمنام��ه همکاریهای
علمی و پژوهش��ی ،بین انجمن آلزایمر ایران و
معاونت اجتماعی علوم پزشکی ایران امضاء و از
همان زمان فعالیتهای مش��ترک ازجمله طرح
ریجستری آغاز گردید.

دانشگاه تهران از انجمن

فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره48
بهار1397

4

دانشگاه علوم پزشکی ایران

اخبار روابط عمومی

حضور مدیرعامل و مس�ئولین انجمن آلزایمر

ایران در نخس�تین مجمع سلامت استانهای

سالمت جامعه با حضور وزیر بهداشت ،استاندار،
فرمانداران ،رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی
و جمع��ی از معاونی��ن و مدی��ران مراک��ز فوق و
همچنین مس��ئولین س��ازمانها و س��منهای
مرتبط استان تهران برگزار گردید.
انجم��ن آلزایمر ایران ضمن حضور فعال در این
مجمع با برپایی غرفه اطالعرسانی به راهنمایی
بازدیدکنندگان و پاس��خگویی به پرس��شهای
ایشان اقدام نمود که مورد بازدید و توجه وزیر و
استاندار محترم و دیگر همراهان قرار گرفت.
در تاری��خ  97/02/16در اس��تان لرس��تان
نخس��تین مجمع س�لامت با حضور آقای دکتر
ایازی معاون محترم اجتماعی وزارت بهداشت و
مسئولین استانی و سمنهای فعال برگزار گردید.
در این مجمع از فعالیتهای انجمن آلزایمر تقدیر
بهعم��ل آم��د و لوح یادبود به مدیرعامل انجمن
اهداء گردید.
اولین گردهمایی داوطلب�ان انجمن آلزایمر
ایران در سال ۹۷

تهران و لرستان

بازدید مدیرکل مرکز توانبخشی شبانه روزی
و رئیس گروه س�المندان جس�می و حرکتی
بهزیستی کشور از انجمن آلزایمر ایران

روز چهارشنبه ۵ ،اردیبهشت ماه ،آقای مهندس
سراج ،مدیرکل مرکز توانبخشی شبانه روزی و
خانم رعیت ،رئیس گروه س��المندان جس��می و
حرکتی بهزیستی کشور ،ضمن حضور در انجمن
آلزایم��ر ای��ران از بخشهای مختلف آن بازدید
نمودند.

نخس��تین مجمع س�لامت اس��تان تهران در
تاریخ  3اردیبهش��ت در دانش��گاه علوم پزشکی
ایران
با توجه به ش��عار امسال هفته سالمت (سالمت
برای همه ،همه برای سالمت) در راستای بهبود

ای��ن گردهمائ��ی به دعوت انجمن آلزایمر ایران
روز چهارش��نبه  ۲۶اردیبهش��ت م��اه ،با حضور
گروه داوطلبان در محل سالن اجتماعات انجمن
برگزار گردید.
در ای��ن گردهمای��ی خان��م صالحی مدیر عامل
ضمن اعالم خیرمقدم به بیان ضرورت کار خیر
در انجمن جهت کمک برای دستیابی به اهداف
تعیین شده پرداختند.
در این مراس��م از داوطلبان فعال با اهداء هدایا
و لوح تقدیر قدردانی بهعمل آمد ،سپس توسط
مدیراجرائی فرآیند جذب نیروی داوطلب توضیح
داده ش��د و در پایان داوطلبان جدید نس��بت به
تکمی��ل فرمهای خود جهت ش��روع فعالیتها
اقدام نمودند.

برگزاری دومین جلس�ه کمیت�ه علمی انجمن

انجمن آلزایمر ایران برگزار گردید.
اجرای برنامههای آموزشی آشنایی با بیماری

آلزایمر ایران

پنجش��نبه  ۲۷اردیبهش��ت ماه ،دومین نشست
کمیته علمی در محل س��الن کنفرانس انجمن
برگزار گردید.
ابت��دا پ��س از خیرمق��دم توس��ط خانم صالحی
مدیرعامل انجمن در مورد ساختار اجرایی کمیته
علمی گفتگو بهعمل آمد و در پایان مقرر گردید
دو بخش در نظر گرفته شود:
 -۱ش��ورای راهبردی کمیته علمی که اعضای
آن متش��کل از یازده نفر از اس��اتید متخصص
رشتههای مختلف و چهار نفر از اعضای انجمن
باشند.
– ۲کارگروهه��ای تخصص��ی کمیته علمی که
اعضای آن بنابه پیش��نهاد س��رگروهها انتخاب
خواهند شد.

این برنامهها در راستای آموزش همگانی توسط
کارشناسان آموزش اجراء گردید.
اینکارشناسانضمنمعرفیانجمنوفعالیتهای
آن با بیان پدیده سالمندی و بیماریهای شایع
ای��ن دوران ،بخصوص بیم��اری آلزایمر و روند
آسیب مغز در مراحل مختلف پرداخته و با اشاره
ب��ه عالیم و نش��انههای هش��دار ،روش-های
تش��خیص و درمان ،عوامل خطرس��از و راههای
پیش��گیری ضمن توزیع بروش��ورهای انجمن و
پاسخ به سؤاالت حضار در جهت باالبردن سطح
آگاهی عمومی اقدام نمودهاند.

آموزش در س�رای محله کوه�ک منطقه 22

حضور انجم�ن آلزایمر ای�ران در یازدهمین

آموزش در خانه فرهنگ زیاران

در تاریخ  97/02/04خانم احمدی در این برنامه
ضم��ن آم��وزش مواردباال در مورد تس��تهای
تش��خیصی توضیحات الزم را ارائه نمودند و از
افراد متقاضی تست تشخیصی گرفته شد.

مختلف

شهرداری
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آموزش در هنرستان دخترانه شهدای اکباتان

یکشنبه97/02/02بهمناسبتهفتهملیسالمت
جلسه آموزشی برای  55نفر از دانشآموزان پایه
هفتم هنرس��تان ،برنامه آموزش��ی توسط خانم
احمدی اجراء گردید.

برنامه آموزش�ی در دبس�تان پسرانه صادقین

به دعوت س��ازمان تربیت بدنی انجمن آلزایمر
ایران با توجه به اهمیت موضوع با هدف آموزش
و آگاهیرسانی در یازدهمین همایش بینالمللی
عل��وم ورزش��ی در تاریخ  ۲۲و  ۲۳اردیبهش��ت
 ۱۳۹۷با برگزاری کارگاه آموزشی و ایجاد غرفه
اختصاصی شرکت نمود.
در ای��ن همایش کارگاه یک روزهای با موضوع:
تأثی��ر ورزش ب��ر کاه��ش عوام��ل زمینه س��از
(بیماریه��ای مزم��ن غیر واگیر ( NCDدرابتال
ب��ه دمان��س و آلزایمر با اس��تفاده از روشهای
ت��وازن ذهن و تنف��س دیافراگمی ( )MRDRبا
س��خنرانی آقای مهردادخوانساری مدیراجرایی

ای��ن برنام��ه در تاریخ  97/02/21توس��ط آقای
حسین جعفری زیارانی عضو کمیته علمی و مدیر
فنی مرکز توانبخش��ی انجمن با حضور اعضای
شورای اسالمی زیاران ،معاونت اداره توانبخشی
شهرستان آبیک ،هیئت مدیره مؤسسه فرزانگان
آبیک ،جمعی از دانش��جویان و فارغالتحصیالن
حوزه پزشکی روستای زیاران برگزار گردید.

شهرک اکباتان

آم�وزش در س�رای محله اکبات�ان منطقه 5

شهرداری

ای��ن برنام��ه در تاریخ  97/02/05توس��ط خانم
صبحانی در سالن اجتماعات سرا با حضور جمعی
از ساکنین شهرک اکباتان برگزار گردید.

آموزش در معاونت اجتماعی منطقه 10

به مناس��بت هفته ملی س�لامت این برنامه در
تاری��خ  97/02/01برای  40نفر از دانشآموزان
پایه سوم ابتدایی برگزار گردید.

اخبار روابط عمومی

همایش بینالمللی علوم ورزشی

آلزایمر و راههای پیش�گیری از آن در مراکز
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ای��ن برنامه آموزش��ی در تاری��خ  97/02/03در
معاونت اجتماعی ش��هرداری منطقه ( 5مجتمع
شهید غنی پور) با حضور بیش از  100نفر شرکت
کننده توسط خانم احمدی برگزار گردید.

کارورزی دانشجویان در انجمن

 97/02/31از انجمن بازدید نمودند.
برگزاری اولی�ن دوره آموزش�ی روشهای
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توازن ذهن و تنفس دیافراگرامی ()MRDR
برای مراقبین افراد مبتال به دمانس و آلزایمر
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اخبار روابط عمومی

با توجه به هماهنگیهای قبلی توس��ط دانشگاه
مربوطه ،دانشجویان همراه اساتید خود در انجمن
جهتانجامکارورزیحضورپیدامینمایندوطبق
برنامه ابتدا با فعالیتهای انجمن آشنا میشوند و
بعد از آموزش در مورد دمانس و آلزایمر به منظور
آش��نایی بهتر با نحوه ارائه خدمات توانبخش��ی،
مراقبت��ی در مرکز توانبخش��ی و مراقبت روزانه
قاصدک به کارورزی میپردازند.
دانش��جویان کارشناسی پرس��تاری دانشگاه
شاهد
در روزه��ای  15ت��ا  17اردیبهش��ت ای��ن افراد
ب��ه سرپرس��تی خان��م دکترمیالن��ی و خان��م
دکترحس��ینخانی ب��ه م��دت  3روز کارآم��وزی
دیدند.
دانش��جویان کارشناس��ی ارش��د پرس��تاری
سالمندی و روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی
کاشان
این دانشجویان به سرپرستی خانم دکترفالح در
روزهای  3و  10اردیبهشت در انجمن کارورزی
نمودند.
دانش��جویان کارشناس��ی پرستاری سالمت
جامعه دانشگاه علوم پزشکی ایران
پیرو هماهنگیهای بعمل آمده این دانشجویان
ب��ه سرپرس��تی خان��م دکتر گ��ودرزی در تاریخ

اولین دوره آموزشی  MRDRبرای مراقبین افراد
مبت�لا ب��ه دمانس و بیم��اری آلزایمر به منظور
افزایش توانمندی و سالمت مراقبین و پرستاران
عزیزان مبتال به آلزایمر آغاز گردید که ش��امل:
آم��وزش هماهنگی کام��ل بین ذهن ،حرکت و
تنفس آگاهانه به صورت دیافراگمی میباشد.
این دوره آموزشی از تاریخ  97/02/03آغاز و به
مدت  10هفته ادامه دارد.
مدرس این دوره آقای دکتر مس��عود اس�لامی
میباشد.
فعالیتهای آموزشی و اطالعرسانی سفیران
در استانهای مختلف

استان فارس -شیراز
به مناس��بت هفته سالمت در تاریخ 97/02/05
س��فیران اس��تان فارس با حضور در غرفههای
س�لامت علوم پزشکی ش��یراز با تأکید بر نقش
آموزش و اطالعرس��انی اقدام به توزیع بروش��ور
و اجرای تمرینهای تقویت حافظه و مش��اوره
به افراد نمودند.
گناباد
ب��ه نقل از آق��ای دکترصادقمقدم عضو هیئت
علمیدانشگاهعلومپزشکیگناباددر97/02/04
همایش مردمی پیشگیری از بیماری آلزایمر در
س��الن اجتماعات اداره بهزیس��تی گناباد برگزار
گردید.
لرستان
جلسهآموزشیباموضوعآموزششناختبیماری
آلزایمر ،عالیم هش��داردهنده و س��یر پیشرفت
بیم��اری و همچنین نقش ورزش و چالشهای
مغ��زی در پیش��گیری در تاری��خ  97/02/02در
محل س��الن جلسات معاونت اجتماعی دانشگاه
علوم پزشکی لرستان با حضور معاون اجتماعی
دانش��گاه ،اعضای هیئت امنا و مدیران اجرائی
انجمن آلزایمر استان لرستان برگزار گردید.
قم
انجمن آلزایمر س��المندان قم با اخذ مجوزهای
س��ازمانی فعالی��ت خ��ود را از تاریخ 97/02/31
آغاز نمود.
آدرس :ق��م -خیاب��ان پیام نور -بلوار امام علی-
بلوار محتش��م کاش��انی -کوچه  -10خانه امید
بازنشستگان
تلفن37775729 :

بازدید دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیرو هماهنگیهای به عمل آمده تعدادی از دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،جهت انجام کاراموزی کوتاه مدت خود به سرپرستی
خانم دکتر نجاتی ،به مدت  ۱جلسه ۱۹ ،خرداد ماه ،از انجمن آلزایمر ایران بازدید
نمودند .در این بازدید یک روزه ،دانشجویان بعد از آموزش در مورد دمانس و بیماری
آلزایمر توس��ط کارشناس��ان انجمن ،به منظور آش��نایی بهتر با نحوه ارائه خدمات
توانبخشی ،مراقبتی به افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر در مرکز توانبخشی
و مراقبت روزانه قاصدک حضور یافتند.

مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی چیست؟
فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره48
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CSRیاCorporateSocialResponsibility
در یک تعریف ساده یعنی سازمانها و بنگاههای
اقتص��ادی در مقاب��ل جامعهای که در آن فعالیت
میکنند مسئول هستند چراکه از منابع انسانی،
طبیعی و اقتصادی آن بهرهمند میگردند.
مطالبه از بنگاههای اقتصادی برای مس��ئوالنه
عم��ل ک��ردن در جامع��ه موضوعیس��ت که با
گسترش روزافزون اثرگذاری آنها بر محورهای
تش��کیلدهنده توس��عه پایدار یعن��ی اقتصاد–
جامعه و محیط زیس��ت در دهههای پایانی قرن
بیستم شدت گرفته و منجر به این شده است که
مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمانها یا
 CSRدر دنیای مدیریت ظهور پیدا کند.
تفاوت بنگاههای اقتصادی با مؤسس��ات خیریه
این است که بنگاهها برای فعالیتهای اقتصادی
ایجاد میش��ود و مؤسس��ات خیریه برای ارائه
خدم��ات خیرخواهان��ه ،بنگاههای اقتصادی به
منظور ارتقا کیفی و انجام مس��ئولیت اجتماعی
خود اقدام به تقسیم بخشی از سود در فعالیتهای
خیرخواهان��ه میکنند که به فعالیتهایی که در
این راس��تا انجام می-پذیرد مسئولیت اجتماعی
شرکتها و سازمانها یا  CSRمیگویند.
انواع مسئولیت اجتماعی

زیست محیطی -بشردوستانه و اخالقی
 پروژههای زیس��ت محیطی در راس��تای حفظطبیعت و یا گونههای جانداران در حال انقراض
فعالیت میکند.

 پروژههای بشردوستانه با وسعت بیشتری توجهخود را به برنامههای گس��ترش رفاه و بهداش��ت
در عموم جوامع با گرایشهای برنامه غذایی در
مناطق قحطی زده بهداشت در مناطق محروم،
کم��ک ب��ه مناطق و افراد جن��گ زده ،حمایت
از بیم��اران و بیماریه��ای خ��اص و ...معطوف
میکن��د .پروژههای اخالقی نیز بحثی جدیدتر
است که توجه افراد را به زنجیره تأمین شرکتها
جلب میکند که با صرف چه هزینههای غیرمالی
سازمان موفق به ارائه خدمات شده است مانند:
بکارگی��ری اف��راد داوطلب و ی��ا با کارمزد کم و
ی��ا اس��تفاده از م��واد مخرب محیط زیس��ت در
محصوالت و . ...
مزایای مس�ئولیت اجتماعی ب�رای بنگاههای

اقتصادی

در عصر حاضر اس��تفاده از مس��ئولیت اجتماعی
بهعنوان یک گزینه انتخابی مطرح نیست .کسب
و کارها امروزه ضرورت این مهم را درک کردهاند
و س��عی میکنند در کمپینهای بازاریابی خود
بخشی را به مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند.
اس��تفاده از مس��ئولیت اجتماعی این پتانسیل را
دارد که افراد را با برند ش��رکتها آش��نا و درگیر
میکند و آنان را به تعامل با آن وا میدارد چراکه
تصاویر محصوالت ،تبلیغات و قرعه کشیها را
همه میبینند و برایش��ان عادی اس��ت اما وقتی
متوجه میشوند مشکل کسی که نیازمند کمک

بوده توسط شرکت و سازمانی حل شده احساس
آرامش میکنند .مطالعات اخیر حاکی از آن است
ک��ه اف��راد در هنگام خرید ،متأثر از احساس��ات
تصمیم گیری میکنند بنابراین وقتی مسئولیت
اجتماعی توسط شرکتها صورت میگیرد ،افراد
از طریق قوههای حسی خود با برند ،درگیر شده
و نام برند در بخش حس��ی مغز آنها جای می
گیرد و زین پس هنگام خرید بصورت ناخودآگاه
نام آن را بخاطر خواهند آورد چراکه انسانها ذات ًا
تحت تأثیر احساساتشان هستند.
پتانس��یلی که فعالیتهای مس��ئولیت اجتماعی
دارد آن است که این فعالیتها اگر مقطعی نبوده
و طبق برنامهریزی مدونی پیش بروند ،جریانی
را به راه میاندازند که آوازه و خبرهای مربوط به
آن کم کم در همهجا نشر پیدا میکند.
مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی در ابعاد اجتماعی
موج��ب بهب��ود کیفیت زندگ��ی اجتماعی افراد
میشود .انجمن آلزایمر ایران نیز با هدف بهبود
کیفی��ت زندگی فرد مبت�لا به بیماری آلزایمر و
مراقبی��ن و خانواده آن��ان نیازمند حمایت جدی
بنگاههای اقتصادی میباشد.
روابط عمومی انجمن آلزایمر ایران

منبع
 دانشنامه ویکیپدیا مس��ئولیت اجتماعی س��ازمانها یک الزام درمسیر توسعه پایدار  /هامون طهماسبی

مرضیه صبحانی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
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اجتناب از سالمندآزاری
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موی سپید را فلکم رایگان نداد این رشته را ،به
نقد جوانی خریدهام
س��المندی دوران پختگ��ی ،ورزیدگ��ی و زمان
احس��اس فراغت و ش��ادمانی و فرصت س��یر به
سوی کمال و رسیدگی به خویشتن است.
در دهه  ۸۰میالدی ،محققان با پدیدهای جدید
یعنی اعمال خشونت نسبت به سالمندانی که با
خانواده زندگی میکردند روبرو ش��دند و معلوم
شد که درصدی از افراد سالمند در خانواده مورد
بدرفتاریه��ای جس��مانی ،روانی یا بیتوجهی
قرار دارند .براس��اس تعریف س��ازمان بهداشت
جهان��ی ،انجام دادن ی��ا ندادن یک رفتار منفرد
یا تکرارش��ونده از جانب فردی که س��المند به او
اعتماد دارد و یا عضوی از اعضای خانوادهی او،
در حدي که باعث آزار و اذیت یا آسیبرساندن
به س��المندش��ود ،در دایره س��المندآزاری قرار
میگیرد.
يكي از چالشهاي پيشروي سالمندان در دنياي
امروز موضوع سالمندآزاري است .سالمندآزاري

در همه جاي جهان وجود دارد ،اما فراواني انواع
آن بس��ته به شرايط فرهنگي و اجتماعي جوامع
تفاوتهايي دارد .چهبس��ا كه حتي ،در بعضي از
جوامع ،برخي از رفتارهايي را كه اينك به عنوان
س��المندآزاري درنظر گرفته ميشود چنين تلقي
نكرده و نكنند و متأسفانه هنوز ابعاد سالمندآزاری
آنقدر ش��فاف نش��ده که همه در مورد آن اطالع
داشته باشند.
متأسفانه شهرنشینی و تغییر ساختار خانوادهها،
سالمندآزاری را به عنوان واژهای جدید به ادبیات
زندگی ایرانیان اضافه کرده اس��ت .واقعیت این
است که در سالهای اخیر نه فقط در ایران بلکه
در کشورهای مختلف دنیا به پدیده سالمندآزاری
توجه نشده و هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا
آمار درستی در اینباره وجود ندارد .عالوه بر این
ناتوانیها و وابستگیهای سالمندان هم امکان
تهیه آمار درست را محدود میکند.
س��المندآزاری یکی از مشکالت مهم بهداشت
و س�لامت عمومی اس��ت .براساس مطالعهاي

مروري که در س��ال  2017از  52تحقیق در 28
کشور از مناطق مختلف دنیا ،از جمله  12کشور
با درآمد پایین و متوس��ط ،انجام ش��د ،مشخص
گردی��د  ٪15.7از اف��راد  60س��اله و باالتر مورد
بدرفتاري و س��المندآزاری قرار گرفتهاند .نتايج
مطالع��ه فوق نش��ان داد كه فق��ط  1مورد از 24
مورد ،بدرفتاري را گزارش ميكنند به این دلیل
که اغلب افراد مس��ن از گزارش كردن بدفتاري
به دليل عواقب آن از جمله اعزام به آسايش��گاه
میترس��ند .همچنين اين مطالعه فراواني انواع
بدرفتاري را به شكل زير گزارش نمود.:
11.6درصد
سالمندآزاری روانی:
6.8درصد
سالمند آزاری مالی:
4.2درصد
غفلت از سالمند:
2.6درصد
سالمند آزاری فیزیکی:
0.9درصد
سالمند آزاری جنسی:
س��المندان که زمانی به عنوان افراد ارزش��مند و
قابل احترام در خانوادهها جایگاه ویژهای داشتند
امروزه به دلیل تغییر س��اختار خانواده و ش��رایط

فاکتورهای خطرساز در ایجاد سالمند آزاری:

در ش��کلگیری و افزایش سالمندآزاری عوامل
خطرسازفردی،روابطخانوادگی،روابطاجتماعی
و فرهنگی جامعه دخیل هستند.
عوامل فردی خطرساز:
عوامل فردی خطرس��از ،ضعف جسمی و روانی
فرد سالمند و /يا اختالالت روانی و سوءمصرف
الکل و موادمخدر در فرد س��الخورده را ش��امل
میش��ود .س��ایر عوامل فردی که ممکن است
خط��ر س��المندآزاری را افزایش دهند عبارتنداز
جنس قربانی و اشتراك محل زندگی با سالمند.
هر چند مردان سالمند نیز ممكن است به میزان
زنان سالمند در معرض خطر سالمندآزاری باشند،
در برخ��ی از فرهنگه��ا که زنان دارای وضعیت
اجتماع��ی پایینت��ری هس��تند و ب��ه ویژه زنان
بیوه س��الخورده بیش��تر در معرض خطر غفلت و

عامل خطرس��از دیگر افزایش س��المندآزاری،
محل زندگی مش��ترک با س��المند و نوع ارتباط
س��المند با همسر و فرزندانشان است .وابستگی
مالی سوءاس��تفاده کننده به فرد س��المند خطر
سالمندآزاری را افزایش میدهد .در بعضی موارد
عدمصمیمی��ت اعض��ای خانواده با یکدیگر فرد
سالمند را دچار استرس و ترس از تنهایی میکند
و ترس از طردش��دن از طرف مراقب یا مراقبین
را در فرد سالمند افزایش میدهد.
همچنی��ن از آنجای��ی که مس��ئولیت مراقبت از
فرد س��المند بیشتر بر عهده خویشاوندان مؤنث
اس��ت ،به دلیل مش��غله کاری فراوان در منزل،
ممكن است مراقبتکننده خود تحت فشارهاي
زيادي قرار گرفته و دچار فرس��ودگي جسمی ،و
روانی ش��ود كه احتمال س��المندآزاری از طرف
مراقب��ت کنن��ده را افزایش میده��د ولي آن را
توجيه نميكند.
 عوامل اجتماعی و فرهنگی
فاکتوره��ای خطرس��از اجتماعی و فرهنگی که
ممکن است خطر سالمندآزاری را افزایش دهند،
عبارتنداز:
 -1انزوای اجتماعی مراقبان و افراد س��المند و
فق��دان حمایتهاي اجتماعی الزم ،یک عامل
خطر مهم دیگر برای سوءاس��تفاده از سالمندان
توس��ط مراقبین اس��ت .بسیاری از افراد مسن به
علت از دس��تدادن ظرفیت فیزیکی یا ذهنی از
دوستان و اعضای خانواده جدا شده و در فضایي
ایزوله محبوس میشوند.
 -2نگ��رش جامع��ه به س��المند و توصیف افراد
سالخورده با عناوین اهانت آمیزي مانندخرفت،
ضعیف و وابسته
 -3ش��کاف عاطفی بین نسلهای یک خانواده
و عدمدرک س��المند توس��ط اعض��ای جوانتر
خانواده
 -4مس��ائل مربوط به مایملک فرد س��المند و
مش��کالت مربوط به تقس��یم ارث بین اعضای
خانواده و فقر فرهنگی حاکم بر خانواده.
 -5مهاج��رت فرزن��د س��المند ،در جوامعی که
افراد مسنتر به طور سنتی توسط فرزندان خود
مراقبت میشوند
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مرکز ملی بدرفتاري با سالمندان امریکا ،انواع
سالمندآزاری را این گونه شرح میدهد:




عوامل خانوادگی:
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اجتماع��ی ،اقتص��ادی و فرهنگ��ی نه تنها مورد
احترام نيستند بلکه ناديده انگاشته شده و مورد
غفلت فرزندان و نزدیکانشان قرار میگیرند.
اگرچه مانند بس��یاری از آس��یبهای اجتماعی
دیگر در مورد س��المندآزاری نیز آمار رس��می در
کشور وجود ندارد ،ولی پژوهشی توسط گروهی
از محققان دانشگاه تهران در مورد سالمندآزاری
در ایران انجام ش��ده اس��ت كه نتایج آن نش��ان
میده��د  87درصد س��المندان در مدت زندگی
خ��ود حداق��ل یکبار مورد آزار ق��رار گرفتهاند و
سالمندآزاری را تجربه کردهاند .در این پژوهش
چهار روش آزار بررسی شده است.
نمونههای این پژوهش از سالمندان  60سال به
باالی پارکهای ش��هر تهران بودند .یافتههای
پژوهش نشان داد که  87/8درصد از نمونههای
پژوهش تجربه حداقل یک نوع سوءرفتار و 24/9
درص��د از نمونهه��ا تجربه همزمان هر چهار نوع
س��وءرفتار را داشتند 84/8 .درصد از نمونههای
پژوهش تجربه س��وءرفتار عاطفی 68/3 ،درصد
تجرب��ه غفل��ت 40/1 ،درصد تجربه س��وءرفتار
مالی و  35/2درصد از نمونهها تجربه سوءرفتار
جسمی را بیان کردند .مطالعهای در ایران نشان
میده��د ک��ه  67درصد مردان و  63درصد زنان
س��المند که در خانواده زندگی میکنند کیفیت
مطلوب��ی را در زندگ��ی خود تجربه میکنند ولی
بقیه وضعیت مطلوبی در زندگی ندارند.
همچنی��ن وضعی��ت کیفی��ت زندگی  57درصد
مردان و  45درصد زنان در خانههای سالمندان
خصوصی نس��بت ًا مطلوب است و بقیه در شرایط
نامناسبی زندگی میکنند.
همچنی��ن  51درص��د مردان و زنان س��المند در
س��رای س��المندان دولتی وضعیت زندگی نسبت ًا
خوب��ی دارن��د و بقی��ه زندگی خوب��ی را تجربه
نمیکنند.
چني��ن به نظر ميرس��د ك��ه فراوانترين انواع
س��المندآزاريها در كشور ،س��المندآزاريهاي
روان��ي ي��ا عاطفي و بهرهكش��ي مالي و خيانت
مال��ي فرزندان و بس��تگان به س��المند باش��د.
سالمندآزاريهاي جسمي يا فيزيكي و رهاسازي
هنوز چندان ش��يوعي در كش��ور ندارند هرچند
نمودهايي از آنها در جامعه ديده شده است.

سالمندآزاری جسمانی :صدمات و آسیبهای
جسمی مانند سیلی زدن ،سوزاندن ،پرتکردن،
کت��ک زدن و محرومیته��ای بهداش��تی و
تغذیهای.
س��المندآزاری عاطف��ی– روان��ی :مانن��د
ناس��زاگویی ،تمس��خر و استهزاء سالمند ،نادیده
گرفت��ن او در جم��ع ،بی-توجهی ب��ه نیازهاي
عاطفی ،تهدید ،سرزنش ،از بین بردن اعتمادبه
نفس ،بیاحترامی لفظی مداوم
حبس و ایزولهکردن س��المند :محدودکردن
و جداک��ردن س��المند از بقی��ه اعضای خانواده و
اجتماع بدون هیچ دلیل پزشکی و مانع برقراری
روابط اجتماعی او با دیگران شدن
غفل��ت از س��المند :نوع��ی از س��المندآزاری
اس��ت که مراقب یا مراقبین از توجه به نیازهای
اولیه س��المند غافل ش��ده و س��المند در شرایط
بد بهداش��تی ،تغذیهای ،دارویی و پوش��اکی قرار
میگیرد.
سالمندآزاریمالی:نوعدیگریازسالمندآزاری
است که سوءاستفاده از اموال و اندوختههای فرد
سالمند را شامل میشود.
محرومس��ازي آشكار س��المند :بیتوجهی به
درمانهای دارویی و پزشکی سالمند ،عدمتوجه
به وضعیت جس��مانی ،روانش��ناختی و عاطفی
س��المند ،بیتوجهی به خروج س��المند از منزل
بدون پیگیری وضعیت س��المند و جلوگیری از
گمشدن سالمند.

سالمندآزاری مالی قرار میگیرند.

9
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 -6اختص��اص ن��دادن اعتب��ارات كافي جهت
هزینهه��ای نگهداری از فرد س��المند توس��ط
جامعه
عواملزيراحتمالسالمندآزاریدرآسایشگاهها
و محل نگهداری سالمندان را افزایش دهد:
 -1عدمتوجه ورعایت نكردن اس��تانداردهای
مراقبته��اي بهداش��تی و خدم��ات رفاهی در
آسایشگاهها و مراکز مراقبت از سالمندان.
 -2نداشتن آموزش الزم و عدممهارت برقراري
ارتباط مؤثر پرسنل با افراد سالمند.
 -3نداشتن فضای مناسب فیزیکی برای مراقبت
از افرد سالمند.
 -4درصورتيک��ه اهمیت ش��هرت مؤسس��ه و
حفظ سیاستهای درونسازمانی بیش از توجه
به نیازهای افرد سالمند باشد.
پیشگیری از سالمندآزاری:

بیتردی��د پایبن��دی به ارزشه��ای اخالقی از
س��وی مراقبتکنن��دگان س��المندان میتواند
نق��ش تعیینکنن��دهای در زمینه پیش��گیری از
سالمندآزاری داشته باشد اما نباید فراموش کرد
که ارائه خدمات اجتماعی مناسب و حمایتهای
قانونی از سالمندان از جمله ضرورتهای جامعه
امروز اس��ت .راهکارهای دیگر در پیش��گیری از
س��المندآزاری ،آگاه��ی دادن ب��ه خانوادهها در
خصوصانواعسالمندآزاریوتقبیحسالمندآزاری
و احیاء هویت فرهنگی اس��ت .از س��وی دیگر،
اس��تفاده از تجربیات س��المندان در زمینههای
مختلف و توانایی بخشیدن به سالمندان با تکیه
بر برنامههای فرهنگی و توانمندسازی میتواند
در خودب��اوری س��المندان و افزای��ش اعتماد به
نفس آنها تأثیر بس��زایی داش��ته باشد .همچنین
آگاهسازی سالمندان از خدمات اجتماعی موجود
در جامعه جهت اعالم موارد سالمند آزاری توسط
س��المندان از دیگر راهکارهای مفیدی اس��ت
که میتواند مانع گس��ترش و ش��دت آزارها در
سالمندان شود.
برنامهها و راهکارهای بس��یاری در کشورهای
با درآمد باالجهت جلوگیری از س��المندآزاری و
کاهش عواقب آن توس��ط مرکز ملی بدرفتاري
باسالمندان آمریکا تعریف شده است که عبارتند
از:
 ایج��اد س��تادهای آموزش��ی و آگاهس��ازی
عمومی
 ط��رح غربالگ��ری (از قربانی��ان احتمال��ی و

سوءاستفادهکنندگان)
 برگزاري برنامههای آموزش��ی در مدارس و
آشنایی دانشآموزان با دوران سالمندی و نحوه
ارتب��اط ب��ا افراد مس��ن خان��واده و حفظ تکریم
ایشان
 اج��راي مداخ�لات مبتن��ي ب��ر حمای��ت از
مراقبتکنن��ده (از جمل��ه مدیریت اس��ترس و
خدمات مراقبتموقتی)
 برنام��ه آم��وزش مراقبی��ن و نحوه مراقبت از
افراد س��المند در منزل و بهبود اس��تانداردهای
مراقبت از سالمند
 طرح آگاه سازی و آموزش و آشنایی مراقبین
با بیماریهای خاص دوران سالمندی (دمانس،
آلزایمر و )...
مداخـــلات دیــگر ب�رای جلوگیری از

سالمندآزاری شامل:

گزارش بدرفتاري و آزار سالمندان به مقامات
دولتی ،پلیس و گروههای حمایتی
تش��کیل گروهه��ای داوطل��ب حمای��ت از
سالمندان
ایج��اد خانهه��ای ام��ن و پناه��گاه ب��رای
سالمندان
حمایته��ای روانشناس��ی از س��المندان
آسیبدیده
خدمات تلفنی (براي ارائه اطالعات ،حمایت
و مش��اوره ،ارجاع مددکار به محلی که س��المند
تحت آزار قرار گرفته)
برنامهه��اي حمای��ت از مراقبی��ن (برگزاری
جلس��ات آموزش��ی گروهي و ارائه حمایتهای
روانشناختی به مراقبین)
متأسفانه شواهد اثربخشی مداخالت مذکور در
حال حاضر محدود اس��ت ،چراکه فاش ش��دن
س��المندآزاری ،س��بب نگاه منفی جامعه نسبت
به مراقبتکنندهها ش��ده و سالمند نيز ميترسد
كه با افش��اگری ،مورد آس��یب مجدد قرار گرفته
يا از س��وي خانواده طردش��ده و تنها بماند .اين
نگرانیها سبب ميشوند كه سالمند آزار خود را
کتمان كرده و از گزارش آن خودداري ورزد.
س��ازمانها و همکاریه��اي بینرش��تهای
بخشه��ای مختل��ف که میتوانن��د در کاهش
بدرفت��اري و س��المندآزاری تأثیرگذار باش��ند،
عبارتند از:
س��ازمان بهزیس��تی و م��ددکاری اجتماعی

(تأمی��ن حقوق قانونی ،حمایت مالی و اس��کان
سالمندان)
مراکز علمی و آموزش��ی( :آموزش عمومی و
ایجاد ستادهای آگاهسازی)
مراکز بهداشتی و سالمت (شناسایی و درمان
سالمندان آسیبدیده)
در برخی از کشورها ،بخش سالمت نقش مهمی
در آگاهسازی مردم نسبت به پدیده سالمندآزاری
دارد در حال��ی ک��ه در برخ��ی دیگ��ر این مهم را
سازمان بهزیستی آن کشور عهدهدار میشود.
در س��طح جهان��ی ،فعاليته��اي آگاهس��ازی
و برنامهه��ای جلوگی��ری از س��المندآزاری،
بهخصوص در کش��ورهای درحالتوسعه ،بسیار
ان��دك اس��ت .ب��ه جرأت ميت��وان گفت كه در
تمامي فرهنگهاي بش��ري ،تكريم و احترام به
سالمندان و سالخوردگان ،به منزله امري واجب
شناخته شده است اما امروزه كم نيستند جوامعي
ك��ه افرادي در آنها به آزارس��المندان مبادرت
ميورزند .در نهایت آزار و بدرفتاري در هر جای
دنیا و با هرکسي با فقر ،کمبود تحصیالت ،فقدان
آگاهی و آسیبهای اجتماعی ارتباط نزدیک دارد
و وق��ت آن رس��یده به ای��ن پدیده که تا یکی دو
دهه دیگر در بس��یاری از کش��ورهای دنیا شیوع
خواهد یافت بیشتر بپردازيم.
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داروهایی که سالمندان نباید به مدت طوالنی از آن استفاده کنند

اگر بصورت مستمر و پشت سرهم
از داروهای خوابآور بدون نس��خه
اس��تفاده میکنی��د ،بهتر اس��ت از
پزش��ک معالج بخواهید ش��ما را به
یک متخص��ص اختالالت خواب
ارج��اع ده��د .متخص��ص خواب
ممکن اس��ت به ش��ما توصیه کند
یک دوره کوتاهمدت رفتاردرمانی
ش��ناختی را بگذرانید .در این دوره
چگونگ��ی آرام کردن ذهن هنگام
خ��واب ،ب��ه ش��ما آم��وزش داده
میش��ود .اگ��ر چند ماه��ی به این
آموزشها عمل کنید ،س��ودمندی
آنه��ا را خواهید دید .در طول این
دوره چن��د هفت��های میتوانید دوز
مصرف��ی داروی خوابآورت��ان را
کاه��ش دهید - .یکی از داروهای
پرمص��رف داروه��ای مهارکننده
ترشح اسید معده مانند :اومپرازول،
النوپرازول که برای درمان سوزش
سر دل یا ترش کردن شدید تجویز
میش��وند .اغلب این داروها برای
مص��رف کوتاهمدت هس��تند ،اما
برخ��ی از بیم��اران به مصرف این
داروه��ا ادامه میدهن��د و با وجود
بهبود عالئم آنها را قطع نمیکنند.
همچنین در بس��یاری از موارد این
داروه��ا بیشازح��د الزم تجوی��ز
میشوند .مصرف این داروها برای
یک س��ال یا بیش��تر ممکن است
به ع��وارض جانبی زیانباری مانند

راهکار:

گروهه��ای علم��ی مانن��د انجمن
متخصصان گوارش آمریکا توصیه
میکنند که کمترین دوز الزم از این
گروه داروها برای کوتاهترین زمان
ممکن تجویز ش��ود ،اگر پزش��ک
معال��ج از این گروه داروها برایتان
تجویز کرد ،درباره مدت مورد انتظار
درمان س��ؤال کنید .کارشناس��ان
میگوین��د هنگامیکه میخواهید
مصرف داروهای مهارکننده ترشح
اسید معده را قطع کنید ،ابتدا آنها
را یک روز در میان مصرف کنید و
در روزهای میانی داروی ضد اسید
بدون نیاز به نسخه مانند داروهای
گ��روه مهارکنن��ده  H2از قبی��ل:
فاموتیدی��ن ی��ا رانیتدین مصرف
کنی��د تا درنهای��ت بتوانید آنها را
بهکل��ی کنار بگذاری��د .در عوض
ب��ر اقدامات ش��یوه زندگ��ی مانند
کاهش وزن ،خ��وردن وعدههای
غذایی کوچکتر ،پرهیز از خوردن
غذاهای تش��دیدکننده سوزش سر
دل مانند غذای ادویهدار یا س��رخ
شده ،قهوه ،مرکبات و غذاهایی که
حاوی مق��دار زیادی گوجهفرنگی
هستند ،متمرکز شوید.
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سایر داروهای ضددرد نسخهای یا
بدون نس��خه که میتوانند به شما
کمک کنند ،مش��ورت نمایید .اگر
داروی ش��بهافیونی ،مخدر را برای
چند هفته یا بیش��تر مصرف کرده
باشید ،نباید آن را ناگهان قطع کنید.
حتم ًا با مش��ورت پزش��ک معالج،
بهط��ور تدریجی می��زان مصرف
آن را کاه��ش دهی��د و درنهای��ت
آن را قطع کنید .بررس��یها نشان
میدهند حدود  ۱۴درصد افراد ۶۵
تا  ۸۰س��اله بهطور منظم داروهای
خ��وابآور مص��رف میکنند ،اما
مص��رف این داروه��ا بهخصوص
درس��المندان اش��تباه اس��ت .زیرا
ع��وارض جانب��ی زی��ادی مانن��د
خواب آلودگی ،اغتش��اش ش��عور،
مش��کالت حافظ��ه ایجاد نموده و
این عوارض در سالمندان شدیدتر
مالحظه ش��ده اس��ت .این داروها،
اث��رات قویت��ر و طوالنیتری بر
بدن سالمندان میگذارد ،تحقیقات
نشان میدهد قرصهای خوابآور
خطرعدم تع��ادل ،زمین خوردن و
شکس��تگی لگن را در س��المندان
بی��ش از دو برابرافزایش میدهد.
ترکیب��ات خ��وابآور دیگ��ر مانند
دیفنهیدرامی��ن ،پس��ودو افدرین
که بدون نسخه پزشک قابل تهیه
اس��ت با افزایش خطر مش��کالت
شناختی و زوال عقل در سالمندان
همراه است.

راهکار:
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بس��یاری از س��المندان بوی��ژه
سالمندان مبتال به دمانس وآلزایمر
مجبورن��د بناب��ر تجویز پزش��کان
معال��ج خود ،چند دارو را به صورت
همزم��ان مصرف نمایند .بعضی از
داروها مانن��د داروهای ضددیابت
و فش��ارخون ب��اال ب��رای کنترل
بیماریه��ای مزم��ن الزم اس��ت
بص��ورت طوالنی مدت اس��تفاده
ش��وند ،اما س��ایر داروه��ا ممکن
اس��ت برای مصرف طوالنی مدت
ضرورتی نداش��ته باشند ،بنابراین
اگر برای مدتی بیشازحد طوالنی
مصرف شوند ،ممکن است عوارض
زیادی ایجاد کنند.
از جمله داروهای مسکن ،ضددرد،
مخدر ش��امل :کدئین ،استامینوفن
کدئی��ن ،ضددرده��ای مؤث��ری
هس��تند که میتوانند اعتیادآور هم
باش��ند .وابس��تگی جسمی به این
داروه��ا ممکن اس��ت حتی پس از
یک هفت��ه مصرف و گاهی زودتر
رخ دهد .تحقیقات اخیر نشان داده
اس��ت حدود  ۶درص��د افرادی که
پ��س از جراحی حتی جراحیهای
جزیی مانند برداش��تن هموروئید یا
بواس��یر این داروها برایشان تجویز
ش��ده ماهها مصرف ش��ده اس��ت.
اس��تفاده یک داروی مسکن ،ضد
درد ش��ب ه افیون��ی ی��ا مخدر برای
بی��ش از  ۳م��اه خط��ر اعتیاد به آن
را  ۱۵براب��ر میکن��د .بنابراین اگر
دچارمش��کالت جس��می مزمنی
مانند کمردرد مداوم هس��تید ،بهتر
اس��ت بهکلی از مصرف داروهای
ش��بهافیونی خ��ودداری کنید .این
داروها آخرین داروهایی هستند که
ممکن است برای تسکین کمردرد
مزم��ن تجوی��ز ش��وند .در چنین
مواردی بهتر است با پزشک معالج
درب��اره درمانه��ای غیردارویی یا

افزای��ش خط��ر حمله قلبی یا زوال
عقل منجر ش��ود .س��ازمان غذا و
داروی آمریکا هشدار داده است که
مص��رف دوزهای باالی این گروه
داروها ممکن است خطر شکستگی
اس��تخوانها را افزایش دهد و یک
بررسی که در سال  ۲۰۱۶در مجله
انجمن متخصص��ان کلیه آمریکا
منتش��ر شد ،نش��ان داد در افرادی
ک��ه برای  5س��ال ب��ه مصرف این
داروها ادامه داده بودند ،خطر ابتال
ب��ه بیماری مزمن کلیه /نارس��ایی
کلیه  ۲۸درصد افزایش مییابد.
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جامعه امروزی بشر که دستخوش تحوالت سریع است برای بسیاری از مردم فشارهای روانی زيادي در پی دارد که نقش استرس و مدیریت
آن را در زندگ�ي معاص�ر بي�ش از پي�ش برجس�ته ميكن�د ،چراکه اس�ترس ب�ر کارکرد خانواده و روابط میان اعضای آنها تأثیر بس�زایی دارد و
همچنین میتواند موجب بیماریهای جسمانی مهم و غيرمهم شود .بنابراین در ادامه با توجه به نقش و اهمیت استرس بر زندگي انسانهاي
مدرن ،در زير برخی از تکنیکهايي که به کاهش اس�ترس منجر میش�وند ش�رح داده خواهند ش�د ،اميد آن كه اين آموزشها بتوانند براي
خوانندگان ما مفيد باشند.
تنفس دیافراگمی چیست؟

تنفس دیافراگمی كه تنفس ش��کمي نیز نامیده
میش��ود .،همان ش��یوه تنفس��ي است که ما در
هنگام آرمیدگی از آن استفاده میکنیم ،هنگامی
که دچار اس��ترس هس��تیم ،تنفس با استفاده از
ای��ن تکنی��ک به ما کمک میکن��د تا آرمیدگی
بیشتری را تجربه کنیم .اگر دقت كرده باشيد ،در
نقطه مقابل ،هنگامی که دچار استرس هستیم،
به س��رعت و با اس��تفاده ار قفس��ه س��ینه تنفس
میکنیم.
تنفس دیافراگمی مهارتی اس��ت که به تمرین
نیاز دارد .توصیه میشود این مهارت را از طریق
تمرین روزانه و در وضعيت نس��بت ًا آرمیده کسب
کنید .این امر ش��ما را قادر خواهد س��اخت تا در

هن��گام ناراحتی به گون��های کارآمدتر از تنفس
دیافراگمی استفاده کنید.
چگونگی تمرین

بهترین وضعیت برای تنفس دیافراگمی وضعیت
ن از اینکه
نشسته یا درازکش است .برای اطمینا 
دارید به درس��تی تنفس میکنید ،میتوانید یک
دس��ت خود را بر روی قفس��ه سینه و دست دیگر
را بر روی شکم قرار دهید.
در ابت��دا بهط��ور طبیعی از طریق بینی ،عمل دم
را انج��ام دهی��د .هنگامی ک��ه عمل دم را انجام
میدهی��د ،به فرس��تادن هوا به داخل ش��کم یا
دیافراگم (و حذف مسیر قفسه سینه) فکر کنید.
متسع شدن شکم را حس کنید.

عم��ل ب��ازدم را از طریق دهان و با ایجاد صدای
ش ش ش ش انجام دهید با انجام عمل بازدم
مسطح شدن شکم را حس کنید .قبل از تنفس
بعدی ،بازدم خود را کامل کنید.
در هنگام انجام این تمرین باید احساس راحتی
کنید .نیازی به مکث بین دم و بازدم وجود ندارد.
حداق��ل ب��ه مدت  5دقیقه به انجام تنفس به این
شیوه ادامه دهید.
تصویرسازی ذهنی مثبت
در بس��ياري ازم��وارد نمیت��وان از موقعی��ت
برانگیزاننده ناراحتی به لحاظ جس��مانی فاصله
گرفت،بااینحال،بااستفادهازتصویرسازیذهنی

دستورالعمل

خودآرامشبخش��ی عبارت اس��ت از استفاده از
حواس پنجگانه به منظور قابل تحملتر ساختن
احساس ناراحتی .براي اين كار ،آگاهی خود را بر
احساسهاي چشایی ،بویایی ،شنوایی ،بینایی ،و
بساوایی خویش متمركز سازید تا بتوانید از شدت
درد هیجانی بکاهید.
بینایی

بساوایی

لباسه��ای ن��رم و ابریش��می بپوش��ید ،به زیر
ملحفههای تختتان بروید ،موهایتان را ش��انه
کنید ،به دس��تانتان لوس��یون بمالید و یک دوش
آب داغ بگیرید.

آگاه��ی خ��ود را ب��ه مقولههایی ک��ه میبینید
معط��وف كنيد مانند نقاش��یهای زیبا و عکس
افراد محبوبتان ،گلها ،شعله ،شمع ،کودکانی که
در حال بازی هس��تند ،حیوانات ،مناظر طبیعت،
معم��اری ،پرندگانی که پ��رواز میکنند ،غروب
خورش��ید را تماش��ا کنید ،شب هنگام آسمان را
نگاه کنید تا ستارهها را ببینید ،و مردم را در حال
رقصیدن تماشا کنید.

بخور دم کرده با یک شمع عطری روشن کنید،
عط��ر موردعالق��ه خ��ود را بزنی��د ،از صابون و
ش��امپوی رایحهدار اس��تفاده کنید .در یک روز
س��رد ،هیزم روش��ن کنید ،کیک بپزید و عطر آن
را ببویید.

چشایی

آرمیدگی پیشرونده عضالنی

یک فنجان چای صرف کنید ،یک وعده غذای
خاص میل کنید ،طعم ش��کالت یا ماده غذایی
دیگ��ر را که بهطور معمول نمیچش��ید امتحان
کنید ،آدامس بجوید.
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مکانی امن و آرامشبخش را مجسم کنید .این
مکان میتواند س��احل دریا یا کوهس��تان باشد؛
میتواند مکانی واقعی یا مکانی باشد که تاکنون
هیچگاه در آنجا نبودهاید.
این مکان را با بیشترین جزییات ممکن تجسم
کرده و بیشترین تعداد از حواس پنجگانه خود را
برای تجسم آن به کار بگیرید.
چه چیزهایی را میش��نوید ،میبویید ،میبینید،
احساس میکنید ،و میچشید؟
خ��ود را در ح��ال آرمیدگ��ی در این صحنه تصور
کنید.
اگر با مشکالتی در زمینه آرمیدگی روبرو هستید،
ب��ه خودت��ان بگویید" من دارم تنشهايم را رها
میکنم"
جزیی��ات مربوط��ه (مناظر ،بوه��ا ،صداها) را به
خاطر بسپارید.

خودآرامشبخشی

ب��ه صداه��ای طبیع��ی مانند نغم��ه پرندگان یا
خش خش برگها گوش فرادهید ،به موس��يقی
آرامشبخش گوش كنید .به صدای خنده گوش
فرادهی��د .به صدای بازی کودکان گوش کنید،
به صدای کسی که به او عشق میورزید گوش
دهید.
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مثب��ت و آرامشبخش ،میتوان به لحاظ ذهنی
موقعیتهای برانگیزاننده ناراحتی را ترك کرد.
فرد با تصور خود در موقعیتی مثبت و آرام بخش،
میتوان��د آرمیدگی را عم ً
ال تجربه کند .بهخاطر
داش��ته باش��ید که اس��تفاده از تجسم به منظور
آرمیدگی نوعی مهارت است و تمرین منظم آن
بسيار اهميت دارد .فقط در سايه تمرينات منظم
است كه ميتوان ،در زمان ناراحتی از اين روش
به نحوی اثربخش استفاده کرد.

ش��ما هر چند نوبت که دوس��ت داش��ته باش��ید
میتوانید به اینجا بازگردید.

شنوایی

بویایی

درحالیک��ه دراز کش��یده ی��ا ب��ه راحتی بر روی
صندلی نشستهاید ،منقبض کردن و شل کردن
هریک از گروههای اصلی عضالت را به شكلي
ک��ه در زی��ر آمده ،تمرین کنید .با منقبضکردن
ه��ر گ��روه عضالنی ،ای��ن انقباض را به مدت 4
ت��ا  8ثانی��ه نگ��ه دارید .آگاه��ی کامل خود را به
حس آرمیدگی معطوف س��ازید .بهخاطر داشته
باش��ید که آرمیدگی مهارتی اس��ت که به تمرین
نیاز دارد.
گروه اصلی عضالت

پای چپ ،پای راست ،پشت ساق پای چپ ،پشت
س��اق پای راست ،چهارس��ر پای چپ ،چهارسر
پای راس��ت ،ش��کم ،باسن ،ساعد و دست چپ،
ساعد و دست راست ،دو سر بازوی راست ،دو سر
بازوی چپ ،شانهها ،قفسه سینه ،پشت ،گردن،
دهان ،صورت
منبع:

راب��رات ال ل��ی ه��ی ،دنیس تیرچ ،لیزا آ ،ناپ��و لیتانو،)2010( ،

"تکنیکهای تنظیم هیجان در رواندرمانی" ترجمه عبدالرضا
منصوری راد ،انتشارات ارجمند ،ص 271-279
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مهدا خوانساری
کارشناس ارشد فیزیوتراپی

مراقبت از زانو و درمان زانودرد

قسمت سوم

صدم��ات لیگامن��ت را ميتوان ب��ا اقدامات زير
درمان كرد:
 گذاش��تن كيس��ه یخ بالفاصله بعد از صدمه
برای کاهش ورم
 ورزش برای تقویت ماهیچهها

 استفاده از حائل brace
جراحی (برای صدمات شدید)
صدمات تاندون  Tendoneو اختالالت آن
س��ه نوع اصلی صدمات تاندون و اختالالت آن
عبارتنداز:
التهاب و پارگی تاندون
بیماری اوزگود اسكاتر
سندرم تاندون ايليوتيبيال
صدم��ات تاندون دامن��های از التهاب تاندون تا
پارگی تاندون را شامل میشود .پارگی تاندونها
اغلب اوقات بر اثر استفاده بیش ازحد از تاندون
(عمدت�� ًا در بعض��ی از ورزشها) اتفاق می افتد.
تاندون مانند یک باند کش��ی ،کش��یده ش��ده و
ملتهب میگردد .يا اگر ماهیچههای ران به شدت
منقبض شوند ،تاندون ممكن است پاره شود كه
این بیشتر در افراد سالمند با تاندونهای ضعیف
اتفاق میافتد .یک نوع از التهاب تاندون زانو نيز
موس��وم به زانوی پرش کنندهها هس��ت كه در
ورزشهایی که نیاز به پریدن دارد ديده میشود،
مانند بسکتبال ،كه در آن تاندون ملتهب شده و
ممكن اس��ت پاره شود.بیماری اوزگوداسكاتر بر
اثر فشار یا کشش شديد وارد بر قسمتی از ناحیه
رش��د در باالی اس��تخوان قلم پا ایجاد میشود.
این آس��يب موجب ورم زانو و قس��مت باالیی
اس��تخوان قلم پا ش��ده و اگر تاندون از استخوان
کنده شود ،و تکهای از استخوان را با خود بكند،
اتفاق مي افتد .افراد جواني که در هنگام ورزش
میدوند و میپرند ممكن است به این نوع صدمه
دچار شوند.
سندرم ايليو تيبيال :وقتی اتفاق میافتد که
تاندون بر اس��تخوان خارجی زانو س��ائیده شده و
ایجاد ورم میکند .این س��ندرم نتيجه اس��تفاده
زياد از زانو برای مدت زیاد اس��ت و اغلب اوقات

در تمرینات ورزشي اتفاق میافتد.
اقدامات درماني پبش��نهاد ش��ده برای صدمات
تاندون و اختالالت آن ،عبارتند از:
استراحت/یخ/باالنگهداشتن/مصرفداروهایی
مانند آس��پیرین یا ایبوبروفن برای از بین بردن
درد و کاهش ورم /کاهش فعالیتهای ورزشی/
تمرينات ورزشي برای کشش و تقویت عضالت/
گچگیری ،اگر پارگی به میزان کم باشد /جراحی
برای پارگی کامل یا صدمات خیلی شدید.
دیگر صدمات زانو

بیم�اری اس�تئو کوندری�ت :زمانی اتفاق
میافتد که خون کافی به قس��متی از اس��تخوان
زیر س��طح مفصل نرس��د .استخوان و غضروف
بتدریج شل شده و ایجاد درد میکنند .برخی از
غضروفها ممکن اس��ت شکس��ته شده و ایجاد
درد حاد ،ضعف ،و قفل ش��دن مفصل کنند .این
وضعیت ممکن اس��ت به اس��تئو آرتریت تبدیل
شود .جراحی درمان اصلی است.
اگر تکههای غضروف ش��ل و ول و شکس��ته
نباش��د ،یک جراح ممکن اس��ت آنها را با پیچ
سرجای خودش بگذارد .این كار میتواند موجب
تحری��ک جریان يافتن خ��ون تازه به غضروف
شود.
اگر تکه غضروف ش��ل باش��د ،جراح ممکن

اس��ت حفره را بتراش��د تا به استخوان تازه برسد
و از یک پیوند اس��تخوان برای ثابت نگه داش��تن
قطعه غضروف در محل استفاده کند.
تحقیق��ات تازهای برای انجام پیوند غضروف
و بافت درحال انجام است.
س��ندرم پلی��کا  :زمان��ی اتف��اق میافت��د که
رش��تههایی از بافت موجود در زانو موس��وم به
پلیکا در نتیجه استفاده زیاد و صدمه ورم میکند.
درمانهای این سندرم عبارتنداز:
 مصرف داروها :نظیر آس��پرین یا ایبوبروفن
برای کاهش ورم /اس��تراحت /یخ /باند کش��ی
ب��ر روی زانو /ورزش ب��رای تقویت ماهیچهها/
تزری��ق کورتیزون به داخل پلیکا /جراحی برای
برداش��تن پلیکا اگر با درمانهای اولیه مش��کل
را مرتفع نکرد.
چ�ه نوع پزش�کی مش�کالت زان�و را درمان

میکند؟

صدم��ات و بیماریهای زانو معمو ًال به وس��یله
یک پزشك ارتوپد درمان میشوند.
چگون�ه اف�راد میتوانن�د از مش�کالت زانو

پیشگیری کنند؟

بعضی از مش��کالت زانو (مانند آنهایی که در
نتیجه تصادف ايجاد میشوند) ممكن است قابل

تحم��ل وزن ب��دن بر عهده برخی مفاصل مانند
لگن ( )Hipمچ پا و زانو اس��ت .ایس��تایی مفصل
زانو اس��تخوانی نیس��ت بلکه لیگامانی بوده و در
زیر پوست به وسیله زردپیها و لیگامانها حفظ
میش��ود ،از اینرو زانو بس��یار در معرض صدمه
اس��ت .وزنی که روی مفصل زانو وارد میش��ود
بین  3تا  5برابر وزن کل بدن اس��ت .یعنی یک
ف��رد  70کیلوگرم��ی ح��دود  350کیلوگرم نیرو

درنظر داشت:

اول این که تالش کنیم وزنمان افزایش نیابد و
اگر افزایش وزن داریم درصدد کاهش آن برآییم.
دوم باید بدانیم که غضروف بهطور مس��تقیم با
تغذیه ارتباط ندارد ،اما چگالی استخوان به عنوان
عامل��ی در حمایت غض��روف از اهمیت باالیی
برخوردار اس��ت و این مس��ئله مس��تلزم مصرف
کلس��یم از طریق موادغذایی ،لبنیات کمچرب،
میوهها و سبزیها است.
قد و وزن افراد در بروز مش��کالت زانو بس��یار
مه��م اس��ت نباید فراموش کنی��م که پلهها و یا
کوهنوردی و اس��تفاده نکردن از س��رویسهای
بهداشتی فرنگی (توالت فرنگی) از علل صدمه
زنن��ده به زانو به ش��مار م��یرود .اگر باال رفتن و
بوی��ژه پائی��ن آمدن از پلهه��ا و حتی حرکت در
کوهس��تان بهص��ورت صحیح صورت نگیرد به
مفصل زانو آس��یب فراوان میزند .پائین آمدن
روی مفص��ل کش��کكي ران��ی (پتل��ه فمورال)
نق��ش دارد و باالرفت��ن روی س��اق پ��ا فش��ار
میآورد.
پائین آمدن از پلهها  7تا  8برابر وزن بدن بر زانوها
فشار میآورد و درباره کوهنوردی هم همینطور،
اگر زانوی دردناکی داریم با پای غیردردناک باال
بروی��م و ب��ا پای دردناک پائین بیاییم چون پای
دردناک صاف پائین میآید اما اگر مش��کل زانو
داری��م باید از کوهن��وردی پرهیز کنیم .توصیه
میش��ود از سرویسهاي بهداشتی فرنگی حتی
ن در منازل اس��تفاده شود ،با توجه
از س��نین پائی 
ب��ه رعایت ن��کات بهداش��تی در این خصوص
مشکلی از نظر شرعی نیز وجود نخواهد داشت.
ورزشه��ای آب��ی بویژه راه رفتن در آب بس��یار
توصیه میشود .بهتر است در نواحی کمعمق که
ت��ا ب��االی لگن آب وجود دارد در جهات مختلف
راه بروی��م .برخ�لاف باورهای غلط خوردن کله
و پاچه جز چاق کردن افراد کاربردی در تقویت
غض��روف ندارد .درخصوص مکملهای تقویت
غضروف باید با پزشک مشورت کرد اما اگر کسی
کام� ً
لا تخریب غضروف دارد دیگر مصرف این
داروها بیمعنا است.
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پیشگیری نباشند .ولی از خیلی از مشکالت زانو
میتوان با انجام اقدامات زیر پیشگیری کرد:
گ��رم ک��ردن قبل از انج��ام ورزشها :دویدن و
نرمش تمرینات گرمکننده خوبی هستند .کشش
ماهیچهها به جلو و عقب رانها بهترین راه برای
گرم کردن زانوهاست.
ق��وی کردن ماهیچههای پ��ا با انجام برخی
ورزشه��ا (به عنوان مث��ال ،باالرفتن از پلهها،
دوچرخه پایی ثابت ،یا کارکردن با وزنهها).
پرهيز تغییر ناگهانی در ورزشهای س��نگین
و شدید
افزای��ش ق��درت یا زمان فعالیت ورزش��ی به
تدریج.
پوشيدن کفشهای مناسب و اندازه پا.
حفظ وزن مناس��ب زیرا وزن اضافی بر زانوها
فشار وارد میكند.
چ��ه نوع ورزش��ي برای افراد با مش��کالت زانو
مناسبتر است؟
سه نوع ورزش برای افراد دچار آرتریت پيشنهاد
شده است:
ورزشه��ای پ��ا افزايش دامن��ه حرکت :این
ورزشه��ا ب��ه ثبات یا افزای��ش قابلیت انعطاف
زانو كمك میكنند .آنها همچنین حالت سفتی
زانوها را از بین میبرند.
ورزشهای قوی کنن��ده Strengthening
 :exerciseای��ن ورزشه��ا به ثبات یا افزایش
ق��درت ماهیچه كمك می-كنند .ماهیچههای
ق��وی نيز ب��ه حمایت و حفاظت از مفاصل دچار
آرتریت كمك میکنند.
ورزشهای هوازی یا استقامتی :این ورزشها
عمل قلب و جریان خون را بهبود میبخش��ند.
آنه��ا همچنین کمک به کنترل وزن میکنند.
برخی مطالعات نشان دادهاند که ورزش هوازی
میتواند ورم زانوها را در بعضي موارد کاهش دهد.

در هرب��ار ک��ه پا روی زمین میگذارد ،به مفصل
زان��وی خود تحمیل میکند .این میزان در حین
دویدن تا  7برابر وزن بدن خواهد بود.
تغییرات غضروفی مربوط به سن که در اثر گذر
زم��ان رخ میده��د در زان��و خیلی زودتر از دیگر
مفاصل خود را نش��ان میدهد .از نظر بهداش��ت
زانو باید بدانیم که وزن بدن بس��یار مؤثر اس��ت
و میتواند عاملیمخرب باش��د ،به عنوان مثال
اگر فردی  10کیلوگرم اضافه وزن داش��ته باشد
بهطور حتم بدون آنکه بداند حدود  50کیلوگرم
در مجموع روی زانوهایش فشار وارد کرده است.
تقویت عضالت چهار س��ر زانو بدون فش��ار به
مفصل با انجام تمرینات ورزش��ی نشس��ته و با
نرمشهای ایزومتریک و در کل تقویت عضالت
اط��راف زانو بس��یار مه��م و حائز اهمیت فراوان
است .ساییدگی زانو با افزايش سن مرتبط است
هر چند طبیعی نيست و بروز آن در افراد متفاوت
خواه��د ب��ود یا به علت پارگی مینیس��ک (حتی
ضایعه کم) در صورت درمان نش��دن به صورت
تدریجی موجب ساییدگی زانو میشود.
خیل��ی از اف��راد را میبینیم که مش��کل انحنای
زان��و دارن��د یعنی اگر پ��ای آنها را از مچ به هم
بچس��بانیم از ناحی��ه زان��و به هم نمیچس��بد و
اصطالح�� ًا حالت پرانت��زی به خود میگیرد و یا
برعکس که البته این مسئله به علل ژنتیکی یا به
علت راشیتیسم میتواند بروز کند که باید درمان
ش��ود تا بیومکانیک زانو برهم نخورده و آس��یب
احتمالی به زانو وارد نشود که به این علل ،علل
ثانویه میگویند.
البت��ه بیماریهای��ی مثل آرتری��ت روماتوئید،
نق��رس ،روماتیس��م و یا تصادف��ات میتواند از
دیگ��ر عوامل تخریبکننده بافت غضروف زانو
محسوب شود .درمان در مواردی که علل ثانویه
وج��ود دارد ،ب��ا رفع عامل تخریب زانو به عنوان
مث��ال درم��ان پارگی لیگامان و یا پرانتزی بودن
پاه��ا ب��ه داخل یا خارج بدن ،پیش از آس��یب به
غضروف زانو ،بس��یار مؤثر و حائز اهمیت اس��ت
اما اگر غضروف از بین رفت متأسفانه در افرادی
که سن باالیی دارند کار خاصی براي جايگريني
غض��روف نميت��وان انجام داد و تنها راه موجود
تعویض مفصل است .این روش درمانی امروزه
كاربرد گس��تردهاي دارد و در آن جراحان زانو با
تراش��یدن س��طح مفصل تخریبشده ،به جای
آن مفص��ل فل��زی مصنوعی ق��رار میدهند .با

پیش��رفتهایی که در طراحی اینگونه پروتزها
حاصل ش��ده ،طول عمر بهرهگیری از آنها نیز
افزایش چشمگیری یافته است.

15

مونا فتحعلیخانی
دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت
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ارزیابی بیماری آلزایمر

یافت��ن یک پزش��ک متخصص دلس��وز و وارد
ب��ه تش��خیص بيماري آلزایمر مهم اس��ت .اگر
پزشک ،بیماری آلزایمر را پس از طی فقط یک
آزمایش سرسری تشخیص دهد ،به فکر پزشک
دیگری باش��ید .ارزیابی کامل توس��ط پزش��ک
برای شناس��ايي دیگر مش��کالت س�لامت که
خود میتوانند باعث مش��کالت شناختی شوند،
بس��یار حایز اهمیت است .پزشک خانوادگیتان
ممکن است بخشی از کار ارزیابی را انجام دهد
و سپس شما را به یک نورولوژیست ،متخصص
ط��ب س��المندان ،روانپزش��ك و ...یا پزش��ک
مرتبط دیگری برای بررس��ی کامل ارجاع دهد.
همچنین ،انجمن آلزایمر ،يا كلينيكهاي حافظه
مستقر در دانشگاه پزشکی یا بیمارستان نزديك
محل زندگيتان نیز میتوانند امكانات تشخيصي
مناسبی را در اختيار شما بگذارند پس از تشخیص
و تأييد آن ،یک پزشک متخصص را بیابید تا به
ش��ما در فراهم کردن مراقبتهای مداوم برای
تطابق یافتن با تغییر نیازهای شخص در راستای
بیماری آلزایمر کمک کند .پزشکی که تشخیص
میدهد ممکن است عالقه يا وقت كافي براي
برنامهريزي مراقبتهای مستمر موردنياز بيمار و
پايش آن را نداشته باشد .پس ،پزشکی را انتخاب
کنی��د ک��ه از درمان و مديريت بیماری آلزايمر و
انواع زوال عقل مطلع و قادر به برقراری ارتباط
خوب با اعضای خانواده باشد.
ارزیاب��ی کامل بیش از یک روز طول میکش��د
و عموم�� ًا ب��ه صورت س��رپایی انجام میش��ود.
آزمایش��ات در طي چند روز انجام میش��وند تا از
خس��ته شدن بیمار جلوگیری شود .متخصصان
دیگ��ری از جمل��ه پرس��تاران ،روانشناس��ان،
كاردرمانگران یا فیزیوتراپها ،کارکنان خدمات
اجتماعی و اغلب روانپزش��کان در کنار پزش��ک
درمانگ��ر ممک��ن اس��ت درگیر ارزیابی ش��وند.
ارزیابی چند روز قبل از آنکه نتایج آزمایش��ات و
تصويربرداريها گزارش شوند انجام میشود و
متخص��ص آنه��ا را مورد بازبینی قرار میدهد.
وقتی پزش��ک یافتهها را بررسی میکند معمو ًال
در وهل��ه اول نظ��ر قطع��ي در مورد وجود يا عدم

وجود بیماری را آلزایمر نميدهد .پزشکان اغلب
بدون مشاهده روند پیشرفت زوال عقل به نتیجه
قطعی نمیرس��ند .یعنی آنه��ا معمو ًال  6ماه تا
یکس��ال بعد دوباره فرد مش��کوک به آلزایمر را
موردارزیابی قرار میدهند .پس از طي این مدت،
تش��خیص با اطمينان بيشتري داده ميشود .در
ص��ورت گزارش کاهش تواناییهای ش��ناختی
پزش��ک ممکن اس��ت تکرار انجام آزمایشات را
بطور ساالنه توصیه کند.
فرآیند ارزیابی

بهتر است برای کاهش هر گونه استرس ناشی
از مالقات پزشک ،از قبل آماده شنیدن هر چیز
ممکنی باش��ید .برای مثال ،حواس��تان باشد که
کسی که با بیمار برای ارزیابی میرود با تاریخچه
پزشکی ،نشانهها و تشویشهای کنونی وی آشنا
باش��د .قبل از مالقات با پزش��ک مطالبی را که
میخواهید عنوان کنید ،در برگهای بنویسید .در
صورتی که فرد در مرحله پیش��رفته زوال عقل
اس��ت میتوانید هدفونی به همراه بیاورید و در
گوش��ش قرار دهید و موزی��ک آرامی را برايش
پخش کنيد ،یا چیز نرمی بدهید که در دس��تش
لمس کند.
سابقه پزشکی قبلی

پزشک به اطالع یافتن از موارد زیر نیاز دارد:
• توصیف مفصل و كاملي از تغییرات ايجاد شده
در تواناییه��ای ش��ناختی ،خصوصيات فردي،
خلق و رفتار و همچنين آگاهي از زمان ش��روع
اي��ن تغیی��رات ،روند پيش��رفت آن و عواملي كه
تواناییهای فرد را تحت تأثير قرار ميدهند.
•اطالعات��ی در م��ورد وضعي��ت جس��مانی یا
نش��انههای فيزيكياي مانن��د عدم هماهنگی
ح��رکات ،بروز بياختياري ادراري یا نارس��ایی
دیداری در بيمار.
• سابقه پزشکی بيمار از قبیل صدمات ،جراحيها
و بیماریهای اخیر
• لیس��ت نسخههای پزشکی قبلی بیمار شامل
داروهای غیرتجویزی مصرف شده و مکملهای

گیاهی
اطالعاتی در مورد مش��کالت پزش��کی س��اير
اعضای خانواده به ویژه ابتالء خویش��اوندان به
بیماری مشابه.
این اطالعات ممکن اس��ت زیاد به نظر برس��ند،
اما اطالع از س��ابقهی بیماری ش��خص موجب
میشود تا پزشک بتواند لیستی از تشخیصهای
ممکن را برای کمک به ارزیابیهای پزش��کی
بع��دی مط��رح کند .ب��رای مثال ،پزش��کی که
معمو ًال  CTاسکن و یا  MRIمغزی را به عنوان
آزمایشی نهایی تجویز میکند ممکن است آن را
به عنوان تجویزی فوری برای تشخیص شخص
دارای تغییرات ذهنی ناگهانی و مش��کل در راه
رفتن تدارک ببیند .این نش��انهها ممکن اس��ت
نشاندهندهی تجمع اضافی مایع مغزی نخاعی
دور مغز یا به اصطالح هیدروسفالی با فشار عادی
باشد .تشخیص و درمان سریع میتواند از آسیب
مداوم به مغز جلوگیری کند.
معاينات فیزیکی

اختالالت گوناگونی مانند نقایص قلبي ،نقایص
کب��دي ،کلی��وي ،اخت�لاالت غ��ده تیروئید و
بیماریهای تنفسی میتوانند منجر به تغییراتي
شبيه زوال عقل شوند .از آن مهمتر ،افراد سالمند
اغل��ب از عالئمی ش��كايت میكنن��د كه از ديد
ديگران براي سن آنها عادي است و بنابراين مورد
توجه قرار نميگيرد .برای مثال ،به احساس درد
ميتوان اشاره كرد كه از سوي افراد سالمند زياد
مطرح ميشود ولي نادیده گرفتن آن در مورد درد
قفسه سینه كه يكي از نشانههای عمده حمالت
قلبی است ،با اين كه امري معمول است ميتواند
پيامدهاي جدي به دنبال داشته باشد .بنابراین،
پزشک به ارزیابی دستگاه قلبی ـ عروقی ،ریهها
و دیگ��ر ارگانهاي حياتي ميپردازد تا هر گونه
نشانههاي نابهنجاری را شناسايي كند .همچنین
به دلیل آن که اختالالت حسي میتوانند با افت
تواناییهای ش��ناختی فرد ارتباط داشته باشند؛
پزشک ممكن است آزمایش بینایی و شنوایی در
خواستکند .بعالوه؛ پزشک بر ارزيابي سیستم

پزش��ک انجام آزمایش��اتي شامل بررسی کامل
وضعیت گلبولهای خون و ش��یمی خون برای
ت و اختالالت
تشخیص کمخونی ،عفونت ،دیاب 
کلیه و کبد را درخواست میكند .دیگر آزمایشها
شامل ارزيابي کارکرد تیروئید ،سطح ویتامین ب
 12و کلسیم خون و نیز آزمایش سیفیلیس خواهد
بود .اگر پزش��کی به وجود مش��کالت پزش��کی
خاصي مشکوک شد ممکن است آزمایشهای
بیش��تری را تجوی��ز کند .ب��رای مثال ،اگر بیمار
عالیمي از آلودگي با ویروس ایدز را نشان دهد،
انجام آزمایش ایدز به او توصيه میشود.
اسکنهای مغزی

اسکن مغزی با استفاده از توموگرافی رایانهای,
(  )CTیا تصویرس��ازی با تش��دید مغناطیس��ی
( )MRIارزیابی استاندارد بیماری آلزایمر و دیگر
اش��کال زوال عقل اس��ت .تصاویر CTو MRI

پونکسیون کمری

پزشک درصورت مشکوک بودن به عارضه پرآبی
مغ��ز (افزایش مایع مغزی نخاعی در اطراف مغز)
یا عفونت سیس��تم اعصاب مرکزی ،ممکن است
خارجکردنمایعمغزینخاعیازناحيهکمررابرای
شناس��اييافزایشفش��اریاسلولهایخطرناک
موجوددرمایعمغزینخاعیتوصیهکند.همچنین،
عالیمزیستشیمیاییآلزایمرازقبیلموادتشكيل
دهنده پالکهای آمیلويید ،يا کالفهای تارهای
عصبینيزبااينآزمايشقابلتش��خيصاس��ت.
این مواد از مش��خصههاي ويژه آلزایمر هس��تند
و ب��راي تش��خيص آن جنبه اختصاص��ي دارند.
ه��رچن��دهنوزاينآزمای��شبهطورروتينبهكار
نم��يرود ،اما متخصصان پیشبینی میکنند که
آنها در آيندهاي نه چندان دوز جزء استانداردی از
آزمایشهای تشخیصی آلزايمرباشند.
آزمایش عصب روانشناختی

روانشناس��ان و روانپزش��کان (روانشناسانی که
دورههای آموزش ویژه ارزيابي اختالالت مغزی
را گذراندهاند) ممکن اس��ت بتوانند آزمونهای
عصب روانش��ناختی جام��ع ،خواه مصاحبههاي
س��اختاريافته و خ��واه آزمونهای مداد کاغذی
را اج��را کنند .این آزمونها که س��اعتها طول
میکشند برای تعیین نواحی مختل شده مرتبط
با کارکردهای ش��ناختی و نیز نواحی س��الم مغز
به کار میروند .آنها حافظه ،استدالل ،نوشتن،
هماهنگ��ی حرکت��ی ـ دیداری ،ادراک و توانایی
بی��ان ایدهها را میس��نجند .همچنین پزش��ک
ممک��ن اس��ت آزمونه��ای دیگ��ری را برای
تش��خیص افس��ردگی و دیگر مشکالت خلقی
تجویز کند.
منبع
بیماریهای داخلی جراحی ،بلک هوکس 2010
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آزمایشات تشخیصی

الکتروآنس��فالگرافی( )EEGميتوان��د در ثبت
ام��واج مغ��زی غیرنرم��ال مفيد باش��د .اگرچه،
EEGمعمو ًال در افراد مبتال به آلزایمر متوسط و
بسیاری از دیگر انواع زوال عقل نرمال است ،اما
نابهنجاریهای  EEGدر برخي از بيماريهاي
مسبب زوال عقل مانند بیماری کروتزفلد جاکوب
روی میدهد و از جنبه تشخيصي اهميت دارد.
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عصبی تمرکز خاصی دارد زيرا نابهنجاریهای
عصبی ممکن است با اختالالت مغزی ديگري
بجز بیماری آلزایمر همراه ش��ده و با آن اش��تباه
ش��وند .داش��تن ماهیچههای قوي ،هماهنگی
حرکت��ی ،بازتابها ،حسها ،حرکات چش��مان
و واکن��ش مردمک به ن��ور طبيعي میتوانند به
نظر پزش��ک حاکی از سالمت مناطق خاصي از
مغز باش��د .برای مثال ،بازتابهای غیرعادی یا
ضعف در یک سمت بدن نشاندهندهی آسیب
نیمکرهای مغز (ش��اید به دلیل س��كته ،ضربه یا
تومور) باشد ،در حالی که لرزش یا دیگر حرکات
غیرعادی ممکن است نشاندهندهی اختالالت
پیشروندهای مانند بیماری پارکینس��ون باشند.
این نوع از نابهنجاریها معمو ًال از مشخصههای
اولیه بیماری آلزایمر نیس��تند .آزمایش وضعیت
ذهنی به عنوان بخشی از بررسی عصبشناختي
برای تش��خیص زوال عقل مهم اس��ت .پزشک
از ش��خص میخواهد تمرينات ذهنی س��ادهای
مانن��د ك��م ك��ردن متوالي عدد هف��ت از صد،
دس��تورالعملهای نوش��تاری ،بهخاطر سپردن
کلم��ات و ترس��یم طرحه��ا را انج��ام دهد .این
نوع آزمایش��ات به پزش��ک امكان برآوردي از
وضعيت بيمار در زمينه جهتیابی ،حافظه ،درک
مهارته��ای زبانی و توانایی انجام محاس��بات
ساده را میدهد.

ک��ه وضعي��ت س��اختاري و فیزیولوژیکی مغز را
نش��ان میدهند برای رد تش��خيص مشکالتی
مانن��د تومور مغزی ،خونریزی ،ضربات مغزي و
پرآبی مغز که ممکن است اشتباه ًا بیماری آلزایمر
تشخيص داده شوند ،مورد استفاده قرار ميگيرند.
همچنین این اس��کنها میتوانند کاهش حجم
مغ��ز مرتب��ط با آلزایم��ر و دیگ��ر بیماریهای
زوال عقل را نش��ان دهن��د .در آلزایمر ،عملکرد
ناحیهی مغزی هیپوکامپ ممکن اس��ت بهطور
نامناس��بی مختل ش��ود .در صورت عدمكفايت
این اسکنها ،اسکنهای مغزی دیگری ممکن
اس��ت نیاز ش��ود كه بيشتر عملكرد مغز را نشان
ميدهند.
توموگراف��ی کامپیوت��ری ( )PETو تاب��ش تک
فوتونی ( )SPECTتصاویری از فعالیت مغزی
را براس��اس جریان خون ،س��وخت اکس��یژن یا
گلوک��ز نش��ان میدهن��د .از ای��ن تکنیکها در
موارد معدودي برای تشخیص استفاده ميشود.
آنها به تشخيص كمك ميكنند ،اما نمیتوانند
بیماری آلزایمر را به قطع یقین تشخیص دهند.
خوش��بختانه ،قدرت تش��خیصی اس��کنهای
مغزی در حال پیشرفت است .به ویژه در نوعی
از تصويرس��ازي ب��ه روش  PETک��ه از ردیاب
دارویی استفاده میشود امکان مشاهده دقیقتر
فعاليت مغز فراهم میشود .درحالحاضر ،حدود
 17مرکز در آمریکای شمالی و نیز  21مركز در
نقاط دیگر دنیا از اين تكنيك استفاده ميكنند،
ولي اين اس��تفاده محدود به مطالعات تحقیقی
اس��ت .متخصص��ان در کل پیشبینی میکنند
که كاربرد PETاس��کنهای دارای مؤلفههای
ردیاب مش��ابه ظرف چند س��ال آینده توس��عه
يابد .این آزمایشها به پزش��کان در تش��خیص
بیماری قبل از بروز عالیم و نیز تعیین و ارزیابی
درمانهای جدید کمک میکنند.
همچنی��ن ،محققان امید دارن��د با کامل کردن
تکنیکه��ای  U MRIتوانای��ی پزش��کان برای
سنجش ناتوانی مغز و تشخیص دقیقتر بیماری
آلزایمر تقویت و تس��هیل ش��ود .تصویرس��ازی
تش��دید مغناطیسی کارکردی ( )fMRIکه عمل
ثبت تغییرات جریان خون مرتبط با فعالیت مغز
را انجام میدهد ممکن اس��ت در متمایز کردن
آلزایمر از دیگر اش��کال زوال عقل نقش مهمي
ايفا كند.

نوار مغزیEEG
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سارا ذریعه
دانشجو دکتری روانشناسی سالمت

کودکان و دمانس
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زندگ��ی تمام��ی اعضای خان��واده بر اثر ابتالی
یک نفر از آنها به بیماری دمانس دس��تخوش
تحوالت عمیق و وس��یعی میشود .کودکان در
این ماجرا از س��ایرین آس��یبپذیرترند و نیاز به
توج��ه بیش��تری دارند .وقتی یک��ی از نزدیکان
یک کودک ،مث ً
ال پدربزرگ او ،به آلزایمر یا نوع
دیگری از بیماریهای دمانس مبتال میش��ود،
چگونه این مش��کل و تغییرات خلقی و رفتاری
پدربزرگ را برای کودک توضیح میدهید؟ آیا با
رفتار خود کوشش میکنید مشکل را انکار نموده
و اوضاع را عادی جلوه دهید؟ آیا بیمار و مسائل
او را از دید کودک پنهان میکنید؟
آسیب پذیری کودکا ن

بروز دمانس در خانواده برای کودکان از دوجنبه
چالشبرانگیز اس��ت .اول ،ترس از دس��ت دادن
عزیزی که او را بسیار دوست دارند ،و دوم ،نگرانی
از اینکه سایر عزیزان و خودشان هم در آینده به
این بیماری مبتال ش��وند .این دو چالش ممکن
است برای آنها بحران روانشناختی ایجاد نماید.
همچنین ،کودکان ممکن اس��ت مجبور ش��وند،

زودتر از موعد ،نقش والد جانشین را در انجام امور
خانه مانند خرید ،تمیز کردن ،و یا حتی آشپزی بر
عهده گیرند .این تغییر زود هنگام ممکن است در
آنها احساس سرخوردگی ،بیپناهی ،تنهایی ،و
افسردگی بوجود آورد.
به کودکان آگاهی دهید

ک��ودکان اغلب از وجود یک مش��کل بزرگ در
خان��واده ،حت��ی قبل از اینکه کس��ی برایش��ان
توضیح داده باش��د ،آگاهند .بنابراین برایش��ان
اطمینانبخ��ش خواه��د بود که با توجه به توان
فکریشان آنها را در جریان مسائل قرار دهید.
آگاهی از بیماری دمانس ممکن اس��ت بسیار
دردناک و نگرانکننده باشد ولی کودکان با علم
ب��ه ای��ن که رفتار و گفتار بزرگترش��ان اختیاری
نیس��ت و به دلیل بیماری به وجود آمده اس��ت،
آرامش بیشتری خواهند یافت.
توج��ه به رفت��ار و کردار اطرافی��ان بیمار ،در
سازش��گری با مشکالت بیماری ،برای کودکان
آموزنده اس��ت .آنها در عمل آموزش میبینند
که چگونه باید با مشکل بزرگ و اضطرابآوری

چون دمانس سازش نموده و احساسات دردناک
ناشي از آن را مدیریت نمایند.
توضیحات خود را درباره بیماری با توجه به سن
کودکان و سطح درک و تحمل آنها تنظیم کنید.
در عین اینکه به روش��نی و درس��تی به سؤاالت
آنها پاس��خ میدهید ،به آنها اطمینان دهید که
آمادگی پاس��خگویی به پرسشهای دیگر آنها
را داری��د و میتوانن��د هر وق��ت الزم بود در این
مورد با شما صحبت کنند.
به آنها اطمینان دهید که با وجود تمام فشارها
و گرفتاریها ،مانند گذشته ،آنها را دوست دارید
و در عمل با برنامه-ریزی دقیق سعی کنید صرف
وقت با آنها را در برنامه روزانه خود بگنجانید.
 به احساسات کودکان توجه کنید
ک��ودکان بی��ش از دیگ��ران نیازمندند که به
احساساتش��ان توجه کافی ش��ود .احساساتی از
جمله:
غم واندوه از اینکه برای کس��ی که دوس��تش
دارند اتفاقی ناخوشايند افتاده است
اضط��راب از اینکه به س��ر بیم��ار چه خواهد
آمد

از آنها بپرسید نسبت به بیماری پدربزرگ خود
چه احساسی دارند و به پاسخ آنها به دقت توجه
کنید تا بتوانید از نگرانیهای آنها آگاه شده و در
رفع آنها بکوشید.
از کودکان برای مراقبت در حدتوان آنها کمک
بگیرید ولی توجه داش��ته باش��ید که در این کار
زیادهروی نکنيد و زندگی کودکانه آنها را مختل
ننمایید.
آنها باید فرصت کافی برای بازی ،درس ،تفریح،
و کودک بودن داشته باشند.
کودک را تش��ویق کنید دفترچه خاطرات روزانه
خود را بنویس��د .نوش��تن احساسات کودک به او
آرام��ش میده��د و مایه تس��لیخاطر او خواهد
شد.

کودکان را در جریان امور قرار دهید

سعی کنید برای فرزندان خود کارهایی را در
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کودکان را راهنمایی کنید

اگ��ر کودک خوابهای پریش��ان میبیند ،رفتار
سرکش و جلب توجهکننده از خود نشان میدهد،
و یا از دردهای نامشخص شکایت دارد ،ممکن
است به اضطراب دچار شده باشد.
کودکان آش��فته ممکن اس��ت دچار عدمتمرکز
الزم در انج��ام تکالی��ف مدرس��ه ش��وند و افت
تحصیل��ی پی��دا کنند .در صورت لزوم با مش��اور
مدرس��ه صحبت کنید و او را در جریان بیماری
دمانس در خانواده بگذارید.
کودک ممکن است نسبت به بیماری پدربزرگ
بیتفاوت به نظر برسد یا حتی خود را شاد جلوه
دهد .او بدینوسیله مسائل را در سینهاش حبس
ک��رده و از اب��راز نگران��ی و ناراحت��ی خود طفره
میرود .ضمن احترام به خواستههای او ،توصیه
میش��ود کوشش نمایید راجع به مسائل موجود
با او صحبت نمایید.
نوجوانان ممکن اس��ت به نظر برس��ند که بیشتر
به خودشان توجه دارند و وقت خود را در تنهایی
و ات��اق خود صرف می-کنند .این گزینه ممکن
است مکانیسم دفاعی آنها در برخورد با مشکل
الینح��ل دمانس باش��د .ضم��ن احترام به رفتار
آنها ،به آنها اطمینان دهید که دوستشان دارید
و هر زمان مایل باشند میتوانند با شما صحبت و
پرسشهای خود را با شما مطرح نمایند.
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ت��رس و خجالتزدگ��ی از رفتار غیرمعقول و
حتی کودکانه پدر بزرگشان در حضور سایرین
ماللت از س��ؤالها و داس��تانهای تکراری
عزیزشان
تغییر نقش و مسئولیت جدید آنها در مراقبت
از کس��ی ک��ه تا چن��دی قبل از آنه��ا مراقبت
میکرد
احس��اس بیهودگی و وازدگی به دلیل اینکه
کوششهای آنها در بهبود بیمار تأثیری ندارد
عصبانیت از اینکه والدین آنها درگیر مراقبت
از بیمار هستند و فرصت همیشگی صرفوقت
کافی با آنها را ندارند.

پریشانی و اندوه در کودکان

زمينه مراقبت و توجه به افراد مبتال به دمانس در
نظر بگیرید ،اما توجه داشته باشید که مسئولیت
بی��ش از ح��دی را ب��ه آنها واگذار نکنید و اجازه
ندهید که بیشتر وقت کودکان گرفته شود .نکته
بسیار مهم این است که بايد فرزندان خود را برای
ادامه زندگی عادیشان تشویق کنید.
ب��ه آنه��ا یادآوری کنی��د مهمترین کاری که
حت��ی برای یک زمان محدود و کوتاه میتوانند
انجام دهند این است که عشق و محبت خود را
به بيمار نشان دهند.
س��عی کنید لحظههایی که كودك و بيمار با
هم هستند لذتبخش باشد برای مثال ،با هم به
پیاده روی بروند ,بازی کنند ,وس��ایل را جابهجا
کنن��د ی��ا یک دفترچه یادداش��ت از رویدادهای
گذشته تهیه کنند.
ب��ا ک��ودکان خود درباره گذش��ته بیمار مبتال
صحب��ت کنی��د .عکسها و فیلمه��ا را به آنها
نشان داده و خاطرات را مرور کنید.
فرزن��دان خ��ود را به اين كار تش��ویق کنید و
مطمئ��ن ش��وید ک��ه آنها متوج��ه نتايج این کار
میشوند.
و نکته آخر اینکه به کودکان خود یادآور شوید
که اگر بیمار مبتال میتوانس��ت احساس��اتش را
بی��ان کن��د ت��ا چه حد به داش��تن و بودن در کنار
شما افتخار میکرد.
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مراقب��ت از ی��ک فرد مبتال به بیم��اری آلزایمر
میتواند بسیار طاقتفرسا باشد حتی اگر مراقب
از نیروی جوانی و سالمتی کامل برخوردار باشد،
این مراقبت وظیفهای بسیار دشوار بوده و نیاز به
زمان و نیروی بس��یار دارد و یک مراقبت کننده
باید اول از خود مواظبت نماید زیرا که او باید سالم
بماند تا بتواند از بیمار خود مراقبت نماید.
در همین راس��تا گ��روه مراقبین انجمن آلزایمر
ای��ران بمنظ��ور کمک ب��ه عزیزانی که مراقبت
کننده از فرد مبتال به بیماری آلزایمر هستند ،در
هر شماره از تجربیات خود خواهند گفت:
دلنوشته:

قصه من و بیماری آلزایمر همسرم
امش��ب ش��ام مهمان داریم .عدهای از دوستان
قدیمی قرار است به دیدن ما بیایند .از وقتی که
همسرم صوفی بیمار شده همه وظایف خانهداری
با من اس��ت .تقریب ًا همه چیز آماده اس��ت و فقط
کافی است میز شام را آماده کنم.
به یاد  8س��ال پیش میافتم .مثل امش��ب ،شام
مهمان داش��تیم .آن روزها هنوز حال همس��رم
خ��وب ب��ود و زندگ��ی ع��ادی داش��تیم .من با
مهمانها مش��غول گفتگو بودم و او میز ش��ام را
آماده میکرد .وقتی آمدم پیش او تا ببینم آیا به
کم��ک نی��از دارد یا خیر ،ب��ا صحنه غیرمتعارفی
روبرو شدم .همسرم بشقابهای شام را به جای
اینکه در مقابل هرصندلی قرار دهد ،وس��ط میز
چی��ده ب��ود! این اولین باربود ک��ه چنین چیزی
ازاو میدیدم .احس��اس عجیبی داشتم .چرا باید
چنین کاری می-کرد؟ کمکش کردم و مهمانی
بهخیر گذش��ت .پس از آن چندین بار دیدم که
ب��رای مهمانهای��ی که به صرف عصرانه پیش
ما هستند ،بشقاب غذاخوری برای پذیرایی میوه
و ش��یرینی آورده اس��ت و از بشقاب میوهخوری
ب��رای صرف غذا اس��تفاده میکن��د .اگرچه این
موضوع بهتنهایی ش��اید مهم نباش��د ولی پس
از آن م��وارد دیگ��ری هم پی��ش میآمد که مرا
نگران میکرد.
گاه��ی از بی��رون که میآمدم میدیدم که درب
منزل باز اس��ت وقتی از او س��ؤال میکردم که
چ��را در باز اس��ت؟ پاس��خ م��ی-داد که "من در
را به هم زدم ولی نمیدانم چرا بس��ته نش��ده".
البته که این پاسخ مرا قانع نمیکرد .مخصوص ًا

دلنوشته
که این اتفاقات تکرار میش��دند .گاهی وقتی به
منزل بر میگش��تم میدی��دم که منزل نظافت
ش��ده ولی وس��ایل نظافت را در سر جای خودش
نگذاش��ته اس��ت .مث ً
ال پس از جارو ،جاروبرقی
همانجا وس��ط پذیرایی باق��ی میماند .وقتی از
صوفی میپرسیدم که چرا جارو سرجای خودش
نیست؟ پاسخ میداد که داشتم جارو میکردم و
هنوز با آن کار دارم .احساس میکردم که مرتب ًا
در حال توجیه و الپوشانی حواس پرتیهاست .به
مرور زمان عالوه براین اختالالت ،ناتوانیهای
دیگ��ری بروز میکرد .یک روز که صوفی برای
امور بانکی مراجعه کرده بود ،نتوانس��ته بود کار
بانکیاش را انجام دهد چون امضای او کم کم با
نمونه امضایش در بانک متفاوت میشد و رییس
بانک قبول نمیکرد .چه روزهای س��ختی بود.
واقع ًٌا نمیدانستم که چه باید کرد .آیا این موارد
را میتوان به پزش��ک گفت .به کدام پزش��ک و
با چه تخصصی بگویم که خانم من بش��قابها
را وس��ط میز میچیند؟ نه ،اص ً
ال نمیشود .حتم ًا
به من میخندند.
کمکمحواسپرتیهاجدیترشدند.مث ً
الخودش
با دوس��تان قدیمی قرار مهمانی میگذاش��ت و
وقتی به منزل آنها میرفتیم متوجه میشدیم
که زمان مهمانی را اش��تباه کرده است .هروقت
بحثی را آغاز میکرد و یا از او سؤالی میشد و فکر
میکرد که از ادامه بحث یا پاس��خ س��ؤال ناتوان
است ،بحث توی بحث میآورد ،مغلطه میکرد
یا صحنه را ترک میکرد .مث ً
ال به آش��پزخانه یا
حیاط میرفت و من شک میکردم که چرا پاسخ
سؤال به این سادگی را نمیدهد.
خوب بهخاطر دارم که در آن روزهای س��خت،
صوفی در امور آش��پزی ،دیگر ابتکار نداش��ت و
بیش��تر غذاهای س��اده مثل نوعی برنج با نوعی
گوشت (مث ً
ال زرشک پلو با مرغ) درست میکرد
و غذاها اغلب تکراری بودند .گاهی غذاها ش��ور
ب��ود انگار درس��ت به ه��م نخورده بود یا کیفیت
غذا برایش بیاهمیت شده بود.
کمکم احساس میکردم که افسرده شده است.
گاهی نگاهش به دوردست بود و ماتش میبرد.

مثل گذش��تهها نمی-خندید .وقتی با دوس��تان
قدیمی معاشرت میکردیم ،در بحثها شرکت
نمیکرد و فقط تظاهر به گوش دادن صحبت-
های دیگران میکرد .با دوستان خیلی بگو و بخند
نداش��ت .س��اکت و آرام در گوشهای مینشست
به حدی که دوستان متوجه این تغییر خلقوخو
میشدند و در مورد علت آن سؤال میکردند .چه
روزهای سختی بر هردوی ما گذشت .مشخص
بود که حالش خوب نیست و من عاجز از کمک
به او بودم .حالش را نمیفهمیدم .نمیدانس��تم
که از چه کسی میتوانم کمک بگیرم.
باالخ��ره پس از مش��اهده ای��ن عالیم ،با کمک
و راهنمای��ی دوس��تان و آش��نایان ابت��دا به یک
روانش��ناس مراجع��ه ک��ردم و ایش��ان بمنظور
بررس��ی وضعیت مغزو تغییرات احتمالی آن ،مرا
ب��ه یک روانپزش��ک معرفی ک��رد .بعد از انجام
تصویر برداری و  MRIس��اده و رنگی ،مشخص
ش��د که مغز تا حدودی کوچکتر از حد طبیعی
شده است .به تشخیص این پزشک ،همسرم به
بیماری آلزایمر مبتال شده بود.
در آن زم��ان از بیم��اری آلزایم��ر فق��ط نام آن و
عارضه فراموش��ی را میدانستم .شروع کردم به
مطالعه و بررسی این بیماری و عوارض و عالیم
آن تا بیش��تر بدانم و بتوانم به همس��رم کمک
کن��م .مرج��ع من فقط اینترن��ت بود .نزدیک به
چهارسال گذشت .چهارسالی که یک عمر بود،
تا اینکه از طریق یک دوس��ت که در فرانس��ه در
بخش س��المندان یک بیمارس��تان کار میکرد،
مطلع ش��دم که در ایران هم یک انجمن برای
بیم��اران آلزایم��ر هس��ت .آدرس را پیدا کردم و
مراجعه کردم .برای شرکت در کالسها ثبتنام
کردم .البته پس از گذش��ت  4س��ال خیلی چیزها
ی��اد گرفت��ه بودم و مراقبت از همس��رم را خودم
انجام میدادم .مث ً
ال بعضی از داروهایی که برای
همس��رم تجویز شده بود ،باعث میشد که تمام
روز بخوابد و همیشه گیج و منگ باشد .شرکت
در کالسها کمک بزرگی برایم بود و حال خودم
خیلی بهتر شد .حضورم در کالسها به دومنظور
ب��ود .هماینک��ه یاد بگیرم و با س��ایر افرادی که
مش��کل مرا دارند آشنا ش��وم و هماینکه تجربه
خودم را در اختیار س��ایر مراقبین که در ابتدای
راه بودند ،قرار بدهم.
دلنوشته از :م.ز
مراقب بیمار

طرح حساس"ویژه افراد  50سال به باال" حفظ سالمت افراد سالمند
یکی از فرمولهای آرتور ش��وپنهاور ،فیلسوف
آلمانی معتقد بود که شادی نسبی از سه منبع
سرچشمه میگیرد:
 .1آنچه هستی
 .2آنچه داری
 .3و آنچه در چشم مردم جلوه میکنی
او اصرار داشت که ما باید فقط بر اولی تمرکز
کنیم و برای دومی و س��ومی ،س��رمایهگذاری
نکنی��م ،چ��ون کنترلی بر آن دو نداریم؛ و از ما
گرفته میش��ود .درست مثل پیری گریزناپذیر
که زیبایی تو را میس��تاند در واقع ش��وپنهاور
گفته "داش��تن" معکوس میشود :آنچه داریم
اغلب صاحب ما میشود.
طرح حساس مرکزی

انجمن آلزایمر ایران با توجه به هدف و شعار
پیش��گیری بهت��ر از درمان اس��ت و کمک به
کاه��ش هزینهه��ای م��ادی و معنوی درمان
بیماریهای دوران سالمندی ،در برنامه طرح
حساس بهار  97اقدام به برگزاری کالسهای
آموزش��ی نظیر :یوگای حرکتی ،آموزش زبان
انگلیس��ی ،همخوان��ی ،نگه��داری گل و گیاه
آپارتمانی ،بهداش��ت پوس��ت و م��و در دوران
س��المندی ،مراقبته��ای دوران یائس��گی و

خواص عسل در احیای بدن نمود.
اهمیت نقش بعد معنوی ،بر افزایش س�لامت
جس��م و روح انس��ان از دیرباز مورد توجه بوده
اس��ت .ل��ذا ،انجمن آلزایمر ای��ران اولین دوره
آموزشی با موضوعات :آشنایی با اصطالحات
عرفان��ی و ی��وگای تنفس دیافراگمی همراه با
مراقبه را برگزار کرد.
از س��الکی پرس��یدند :از این هم��ه مراقبه چه
بدس��ت آوردی؟ جواب داد هیچ  ....اما بعضی
چیزها را از دست دادم:
خش��م ،نگرانی ،اضطراب ،افسردگی ،احساس
عدمامنیت و ترس از پیری و مرگ ....
طرح حساس سازمان زنان زرتشتی

سازمان زنان زرتشتی در برنامه طرح حساس،
فعالیتهاییچون:یوگا،توانمندسازی،آموزش
زبان انگلیس��ی ،خودشناس��ی و مدیتیش��ن،
س��خنرانی ب��ا موض��وع ح��رکات اصالحی و
ورزش��ی را برگزار نمود .همچنین در لیس��ت
برنامهه��ای ای��ن فصل خود گردش یک روزه
ب��ه پارک بهش��ت م��ادران و انجام بازیهای
فک��ری را گنجاند" .س��ازمان زنان زرتش��تی
راهکارهایی را جهت بهتر زیستن و پیشگیری
از بیماری آلزایمر با اجرای برنامههای گوناگون
به اعضای خود ارائه مینماید .برنامههای این
سازمان دوشنبه هر هفته از ساعت  9صبح الی
 12ظهر برگزار میگردد".

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

در سراس�ر جه�ان ،هنوز س�رعت
مقابل�ه ب�ا ش�یوع دمانس توس�ط
دولتها کند است.
گ��زارش انجمن جهان��ی آلزایمر با عنوان
"پاسخهای ملی به دمانس":
حض��ور انجمن جهانی آلزایم��ر در رویداد
جانب��ی هفت��اد و یکمین نشس��ت مجمع
جهانی س�لامت -تاریخ دوم خرداد - 97
ژنو سوئیس
خان��م پ��اوال باربارین��و مدیرعامل انجمن
جهانی آلزایمر ،درآس��تانه اولین س��الگرد
تصویب طرح عملیاتی دمانس توس��ط آن
مجمع تحت عنوان "پاسخ سالمت عمومی
به دمانس در بازهزمانی  2017تا  "2025به
نکات ذیل اشاره نمود:
• هر  ۳ثانیه یک نفر در جهان به دمانس
مبت�لا میش��ود ول��ی اکثر ای��ن افراد
تش��خیص طبی نمیگیرند و درنتیجه
کمک و حمایت نیز نمیشوند.
• روند پیشرفت دولتها در برنامهریزی
برای طرحهای ملی دمانس بسیار کند
است:
برنام��ه عملیات��ی جهانی دمانس ۱۴۶
کشور را دربرمیگیرد که تا سال ۲۰۲۵
موظف هس��تند برنامه ملی دمانس را
برای کشورهای خود اجرایی نمایند.
• بح��ران عظیمی در راه اس��ت .برای
نیل به هدف تا سال  2025هر سال به
بی��ش از  15طرح جدید نیاز داریم ولی
از س��ال  2017تاکنون فقط یک طرح
جدید داشتهایم.
• انجم��ن جهان��ی آلزایمر تقاضا دارد
که دولتها بودجه بیش��تری را به این
طرحها تخصیص دهند.

در این بیانیه خانم پاوال از دولتها مصرانه
درخواس��ت نم��ود که بودجه بیش��تری به
طرحه��ا اختصاص دهند تا آمادگی الزم را
برای مقابله با ش��یوع دمانس ایجاد نمایند
زیرا هزینه دمانس تا پایان س��ال  ۲۰۱۸در
جهان به یک تریلیون دالر خواهد رسید.
در ق��رن  ،۲۱دمان��س یک��ی از مهمترین
بحرانه��ای جهان��ی در نظام س�لامت و
جامع��ه را ایج��اد نموده و هن��وز هم اغلب
تش��خیصهای طب��ی دیرهنگام اس��ت.
هی��چ درمان��ی برای دمانس وج��ود ندارد.
هماکن��ون ۵۰ ،میلی��ون نفر ب��ا بیماری در
سراسر دنیا زندگی میکنند وانتظار میرود
ت��ا س��ال  ۲۰۵۰این رقم ب��ه  ۱۵۲میلیون
نفر برسد مگر اینکه راهبردهای مؤثری در
کاهش عالئم اجرا نمایند.
نمایندگان کش��ورهای استرالیا ،ژاپن ،هلند
و انگلس��تان ،س��ازمان جهانی بهداشت و
ش��ورای بینالمللی همبستگی دمانس در
این نشس��ت در مورد اهمیت برنامهریزی
در م��ورد برنام�ه «جهان�ی عملیاتی
دمانس -پاس�خ بهداشت عمومی
بهدمانس»۲۰۱۷-۲۰۲۵صحبت
کردند.
اولین هدف برنامه عملیاتی دمانس داشتن
ط��رح ملی ،برنامه راهبردی ،در قالب کلی
دمانس تا س��ال  ۲۰۲۵ب��رای ۷۵درصد از
 ۱۹۴کشور عضو سازمان جهانی بهداشت
اس��ت .تاکن��ون  ۲۷کش��ور ط��رح ملی را
برنامهری��زی کردهان��د و  ۲۸کش��ور نیز در
دس��ت برنامهریزی دارن��د .مجمع جهانی
بهداش��ت ،برنام��ه عملیات��ی دمانس را در
خرداد سال گذشته تصویب کرده است.
مدیرعام��ل انجمن جهان��ی آلزایمر اعالم
نمود" :دولتها باید هماکنون اقدام کنند"
زیرا برنامهریزی طرح ملی دمانس از طرح تا
اجرا زمانبر است و باید حتم ًا نتایج ملموس
برای افراد مبتال ،خانوادهها و مراقبین داشته

باشد چون آنها زمانی برای انتظار ندارند.
بعضی از کش��ورها مانند ژاپن ،انگلستان و
کاستاریکا بسیار فعاالنه از ابتدا تا اجرا عمل
کردهاند تا با ش��یوع بیماری مقابله کنند .به
هرحال ما با چالش عظیمی روبرو هس��تیم
و حداقل به  ۱۵طرح س��الیانه تا  ۲۰۲۵نیاز
داریم.
خانم کیت سوا فر ،رئیس هیأت مدیره ،یکی
از مؤسسین و مدیرعامل شورای بینالمللی
همبس��تگی دمان��س که در این نشس��ت
شرکت داشت گفت " یک سال از تصویب
این سند میگذرد .بسیار دلگرمکننده است
که کش��ورهای بیشتری بر روی طرح ملی
کار میکنن��د و خیل��ی ازآنه��ا با نظر افراد
مبتال وخانوادههایش��ان کار را جلو میبرند.
ما تقاضا داریم که حقوق انسانی افراد مبتال
مطابق با کنوانسیون حقوق افراد معلول در
این طرحها گنجانده شود.
انجم��ن جهانی آلزایمر گزارش س��الیانه از
پیش��رفت طرحهای کشورهای نام برده را
در این نشست ارائه کرد .در این جلسه بیش
از  ۸۰نماینده از کش��ورهای روسیه ،تایلند،
ژاپن ،ایران ،هلند ،انگلس��تان ،استرالیا و ...
شرکت کردند.
سخنرانان از وضعیت دمانس در کشور خود
مانن��د عدمآگاه��ی در مورد کاهش عوامل
خطر ،لزوم ایجاد جامعه دوستدار و سازگار
با افراد مبتال به دمانس و همچنین رعایت
حقوق انسانی و حقوق معلولین افراد مبتال
به دمانس سخن گفتند.
در ای��ن نشس��ت از گ��زارش جدید انجمن
جهان��ی آلزایم��ر «از طرح تا اجرای مؤثر-
پیش��رفت به س��وی اهداف ط��رح جهانی
عملیات��ی دمان��س» رونمایی ش��د .در این
گ��زارش ب��ر ل��زوم ایجاد هر چه س��ریعتر
برنامهری��زی برای منطقه جنوب صحرای
آفریقا تأکید ش��ده اس��ت تا بتوانند به هدف
اصلی طرح برسند.

 ۷رکن اصلی طرح جهانی عملیاتی دمانس
جهت اطالع خوانندگان گرامی ۷ "،رکن اصلی طرح جهانی عملیاتی دمانس" که در گزارش جدید انجمن جهانی
آلزایمر مطرح شده است ،درج میگردد.
 .1دمانس در اولویت بهداشت عمومی

 ۷۵درصد کش��ورها تا س��ال  ۲۰۲۵یا طرح ملی دمانس را در دس��ت اقدام خواهند داش��ت ،یا
طرحها ،راهبردها ،سیاس��تها و دس��تورالعملهای قدیمی را بروز و یا تبدیل به یک برنامه
واحد و یا مشترک با برنامههای دیگر اجرا خواهند کرد.
 .2اطالعرسانی در مورد دمانس و جذب دوستداران افراد مبتال به دمانس

•  ۱۰۰کش��ور تا س��ال  ،۲۰۲۵حداقل یک اطالعرس��انی گس��ترده در مورد دمانس و تمرکز بر
ایجاد جامعهای سازگار برای افراد مبتال خواهند داشت.
•  ۵۰کشور تا سال  ،۲۰۲۵حداقل یک برنامه جهت ایجاد جامعهای سازگار با نیازهای افراد
مبتال به دمانس برگزار خواهند کرد.

 .3کاهش عوامل خطرساز دمانس

دستیابی به اهداف جهانی مرتبط به پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن غیرواگیر (۲۰۲۰
 )۲۰۱۳و همچنین اصالحات آیندهیآن که در برنامه جهانی عملیاتی دمانس لحاظ شدهاست.

 .4تشخیص ،درمان ،مراقبت و حمایت دمانس

تا س��ال  2025در بیش از 50درصد کش��ورها ،حداقل 50درصد افرادی که طبق آمار تخمین
زده میشود به دمانس مبتال هستند تشخیص گرفته باشند.

 .5حمایت مراقبین دمانس

تا س��ال  ۷۵ ،۲۰۲۵درصدکش��ورها برنامههای حمایتی وآموزش��ی برای مراقبین و خانوادهها
در دست اجرا داشته باشند.

 .6شبکه اطالعاتی دمانس

تا سال  ،۲۰۲۵هر  ۲سال یکبار ۵۰ ،درصدکشورها بطور منظم اطالعات جامع از شاخصهای
دمانس را از طریق نظام پزشکی و دادههای شبکه اجتماعی گزارش دهند.
 .7پژوهش و نواوری دمانس

امیدواریم که بین سالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۲۵نتایج پژوهش در جهان دوبرابر شود.

مرکزجامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک
فعالیتهای توانبخشی مرکز در راستای ارتقاء
کیفیت زندگی سالمندان و توانمند سازی گروه
هدف بشرح زیرمی باشد:
 -1توانبخش��ی جس��مانی روزان��ه توس��ط
کارشناس��ان ارش��د رش��تههای فیزیو تراپی،
کاردرمان��ی ،تربیت بدنی به س��المندان مبتال
و مراقبی��ن به منظور ارتقاء توانایی جس��مانی
و توانمندسازی.
 -2توانبخش��ی ذهنی (هنردرمانی ،موسیقی
درمان��ی ،تفری��ح درمان��ی ،کاردرمانی ،گفتار
درمان��ی ....،انواع فعالیتهای ذهنی هدفمند)
برنام��ه ریزی ش��ده در س��طوح عملکردهای
ذهنی و جس��مانی س��المندان مبتال به منظور
ایجاد آرامش ،پیش��گیری از انزوای اجتماعی،
ارتقاء خود باوری و اعتماد به نفس ،استفاده از
تواناییهای باقیمانده ،حفظ استقالل سالمند،
کند نمودن سرعت پیشرفت بیماری.
 -3ارائ��ه خدم��ات مراقبت��ی اصولی توس��ط
کارشناسان پرستاری و مراقبین آموزش دیده به
منظور حفظ ایمنی و سالمت سالمندان مبتال.
 -4برگ��زاری کارگاهه��ای آموزش��ی علمی،
کاربردی ،بالینی برای مراقبین و خانوادههای
سالمندان مبتال به دمانس وآلزایمر.

 -5ارائه خدمات مشاورهای تلفنی و حضوری
توس��ط کارشناس��ان باتجرب��ه ب��ه مراقبین و
خانوادههای سالمندان مبتال.
 -6آم��وزش بالینی (کارآموزی و کارورزی)...
ب��ه دانش��جویان مقاطع مختلف رش��تههای
پرستاری ،پرستاری سالمندان ،روانپرستاری،
م��ددکاری  ...دانش��گاههای علوم پزش��کی
شهرتهران و استانها.
 -7ارائ��ه خدم��ات و همکاری با دانش��جویان
برای انجام پروژههای دانش��جویی در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری...

 -8ارائه خدمات درمانی ومشاوره ای پزشکان
متخص��ص نورولوژی و روانپزش��کان انجمن
آلزایمر ایران
مرکزجامع توانبخشی ومراقبت روزانه قاصدک
در ط��ول هفت��ه آماده پذی��رش و ارائه خدمات
مطلوب به سالمندان مبتال به دمانس و آلزایمر
میباش��د ..لطف ًا جهت کسب اطالعات بیشتر
با ش��ماره تلفن 44694439 :با سرکار خانمها
مسلمی و نقنه تماس بگیرید.
تصاویر زیر نمونهای از فعالیتهای سالمندان
مرکز به استحضار میرسد.
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