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با درود و سپاس به پيشگاه خوانندگان گرامی و تبريك به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد فطر
آمارهای جهانی و كشورمان نشان می دهد در 2 تا 3 دهه آينده جمعيت سالمندی با رشد روزافزون روبرو می باشد.

چنانچه براساس برآوردهای به عمل آمده در سال 1420جمعيت سالمندی ايران به بيش از 25درصد كل جمعيت خواهد رسيد. 
و اين افزايش از يك طرف می تواند كاماًل با اس��تفاده از تجربيات عزيزان س��المند بس��يار ارزش��مند باش��د، و از طرفی در صورت عدم توجه به روش های 

مناسب در زندگی بروز بيماری های دوران سالمندی بار سنگينی را بر دوش جامعه اضافه نمايد.
لذا جا دارد كه با آموزش های مداوم و روش های صحيح زندگی در رس��انه های جمعی ) صداوس��يما، نش��ريات و فضای مجازی( و به صورت س��اختارمند 
اطالع رس��انی ش��ده و همه افراد جامعه، حتی كودكان را مورد خطاب قرار دهيم كه بتوانيم كاهش ابتال به بيماری های دوران س��المندی و بويژه آلزايمر 

را در كشور شاهد باشيم، زيرا:
 افزايش سن را نمی توان پيشگيری نمود                     ولی كاهش بيماری را می توان كنترل نمود
بر خود واجب می دانم كه از همه همراهانی كه در سال گذشته چه در بخش ارائه خدمات به مراجعين انجمن و چه در بخش اتمام ساختمان، ما را كمك 

نموده اند قدردانی و تشكر نموده و برای آن ها توفيق خدمت به خالق و مخلوق را از خدای منان درخواست نمايم.
در پايان بخشی از فعاليت های شاخص انجمن در سال گذشته، جهت اطالع شما بزرگواران درج می گردد: 

اتمام مجتمع ويژه انجمن و شروع فعاليت آن ���
تهيه و تدوين س��ند ملی دمانس به پيش��نهاد معاونت محترم اجتماعی وزارت بهداش��ت و درمان. كه جلس��ات كارشناس��ی متعددی با حضور اس��اتيد و  ���
كارشناس��ان محترم در دفتر مش��اور محترم توانبخش��ی وزارتخانه برگزار ش��ده كه اميدواريم در س��ال جاری به ياری خداوند و دس��تور مقام محترم وزارت 

بهداشت و درمان اجرائی شود.
امكان تشخيص و غربالگری بيماری آلزايمر به پيشنهاد و با مشاركت معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزيستی كشور با حضور اساتيد متخصص  ���

طی دو سال ونيم انجام گرديد و اميد كه مقاله آن در ماه های آتی منتشر گردد.
آموزش س��فيران بيماری آلزايمر با همكاری و مس��اعدت مس��ئولين محترم صندوق بازنشس��تگی طی دو س��ال با برگزاری كارگاه های آموزش و حضور  ���
بازنشستگان محترم و عالقمند به عمل آمد، كه درحال حاضر اميد است با همكاری مسئولين محترم استان ها) استانداری، فرانداری، دانشگاه های علوم 

پزشكی و صندوق های بازنشستگی( هرچه زودتر به علت نياز به تأسيس انجمن های آلزايمر استان ها اقدام الزم مبذول فرمايند.
يك سال تشخيص زودهنگام  5 سال معلوليت ناشی از بيماری آلزايمر را كاهش می دهد. )مجله النست(

سرمـقاله

معصومه صالحي
مد  ير عامل انجمن آلزايمر ايران
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با احترام خالصه فعاليت های سال 1396 انجمن در بخش های مختلف 
به شرح ذيل اعالم می گردد: 

1. بخش آموزش و پژوهش و پیشگیری
الف آموزش:

 آموزش گروه های حمايت كننده ) support groups(3 دوره ���10 
جلسه ای  937نفرساعت 
 آموزش همگانی  ���2027 نفر ساعت
��� مصاحبه باخبرگزاری ها چاپ مطالب و مقاالت آموزشی درنشريات
19 مورد  
��� آموزش دانش��جويان، خانواده ها،مراقبين وكارشناس��ان ومشاوره 
دانشجوئی  980 نفرساعت

  طرح های آموزشی ارائه شده به مراكز مختلف  ���18 مورد)در دست 
اقدام( و6مورد پايان يافته

���162 مورد   تهيه و تدوين محصوالت آموزشی 
ب – پژوهش:

���1 مورد  پژوهش های انجام شده توسط انجمن وارائه مقاله علمی 
��� پژوهش های انجام ش��ده توس��ط دانش��جويان، مراكز دانشگاهی 
16 مورد باهمكاری انجمن  

ج-  پيشگيری) طرح حساس(
���6735 نفرساعت  برنامه های آموزشی 
���75  نفر ويزيت پزشكی ومشاوره تخصصی  
نفر ���129  تست حافظه 
���129 نفر تست افسردگی 
���1163 نفرساعت  فوق برنامه 

2. بخش مراقبت و توانبخشی:  
نفر روز ���2781  تعداد مددجويان مركز مراقبت قاصدك 
 ���13231  برنامه آموزشی و توانبخشی وتفريحی مددجويان 

نفرساعت
���748 نفرساعت  مشاوره حضوری وتلفنی 
���1720 نفرساعت  برگزاری جشن های عمومی 
���2616 نفر ساعت  برگزاری كالس و كارگاه ويژه خانواده 
���8600 نفرساعت  آموزش مجازی از طريق تلگرام 
���130 نفر ساعت  بازديد دانشجويان 
���814 نفر ساعت  كارآموزی دانشجويان 

 تهيه گزارش راديو تلويزيونی  ���4 مورد
3.  امور بیماران،درمان ومشاوره:

 تشكيل پرونده برای بيماران جديد  ���528 نفر
���6571 مورد  تعداد كل پرونده بيماران 
 تعداد ويزيت پزشكی  ���1594 مورد

2493 نفربه ميزان ���296   مشاوره مددكاری حضوری وتلفنی 
ساعت

 مشاوره روانشناسی  26 نفربه ميزان ���33 ساعت
���1444 مورد  انجام تست حافظه 
 انجام تست افسردگی   ���1427 مورد

4. اموراداری
���24460 مورد  انجام امورتايپ، پرينت،كپی وارسال فكس 
 توزيع پوشينه بزرگسال  670 بسته به���223 خانواده

مورد) ويلچر، واكر،  ���22  تحويل و تحول وسايل كمك درمانی 
تشك مواج و...(

5. بخش روابط بین الملل و عمومی :
چاپ كتاب و نشريه و محصوالت آموزشی  ���16016 جلد

 ���145  پاسخ به سؤاالت مطرح شده درشبكه های مجازی انجمن 
مورد

 توزيع محصوالت آموزشی  ���7000  عدد
���8046   جلد  توزيع نشريه وكتاب  
 شركت در همايش و مراكز اطالع رسانی  ���10 مورد

، تماس تلفنی(   ���sms ارتباطات )دريافت وارسال ايميل، ارسال 
2980 مورد

��� خبرهای منتشرش��ده در روزنامه های آنالين و س��ايت های خبری
190  مورد  
���190   مورد   ارسال گزارش بر روی سايت های خبری 

6 .بخش پشتیبانی:
مورد خريد اقالم مورد نياز  ���119
تعميرات و نگهداری  ���142 مورد
انبارداری و كارهای اداری   ���1375 مورد
���185 مورد مأموريت های خارج از محل كار 

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

در تاري��خ پنجش��نبه، 10 خرداد ماه، آقای دكتر 
امام��ی رضوی رياس��ت و آق��ای دكتر نوروزی 
معاون پژوهش��كده، ضمن بازديد از بخش های 
مختل��ف انجم��ن، در نشس��تی ب��ا حضور خانم 
صالحی، مديرعامل و آقای دكتر غفاری، عضو 

هيئت مديره انجمن، شركت نمودند.
در اين نشست برنامه های آموزشی، پژوهشی و 

درمانی مورد بحث قرار گرفت.
در پايان رياست محترم پژوهشكده جهت تنظيم 
و امض��ای تفاهم نامه همكاری های مش��ترك 
آموزش��ی پژوهش��ی و درمانی اع��الم آمادگی 

نمودند.

توانبخشی شبانه روزی  بازدید مدیرکل مرکز 
و رئیس گروه س�المندان جس�می و حرکتی 

بهزیستی کشور از انجمن آلزایمر ایران

روز چهارشنبه، 5 ارديبهشت ماه، آقای مهندس 
سراج، مديركل مركز توانبخشی شبانه روزی و 
خانم رعيت، رئيس گروه س��المندان جس��می و 
حركتی بهزيستی كشور، ضمن حضور در  انجمن 
آلزايم��ر اي��ران از بخش های مختلف آن  بازديد 

نمودند.

امضاء تفاهم نامه همکاری با معاونت اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پي��رو برنامه ري��زی و هماهنگی ه��ای قبلی، در 
تاري��خ 97/02/17 تفاهم نام��ه همكاری های 
علمی و پژوهش��ی، بين انجمن آلزايمر ايران و 
معاونت اجتماعی علوم پزشكی ايران امضاء و از 
همان زمان فعاليت های مش��ترك ازجمله طرح 

ريجستری آغاز گرديد.

حضور مدیرعامل و مس�ئولین انجمن آلزایمر 
ایران در نخس�تین مجمع س�المت استان های 

تهران و لرستان

نخس��تين مجمع س��المت اس��تان تهران در  ���
تاريخ 3 ارديبهش��ت در دانش��گاه علوم پزشكی 

ايران
با توجه به ش��عار امسال هفته سالمت )سالمت 
برای همه، همه برای سالمت( در راستای بهبود 

سالمت جامعه با حضور وزير بهداشت، استاندار، 
فرمانداران، رؤسای دانشگاه های علوم پزشكی 
و جمع��ی از معاوني��ن و مدي��ران مراك��ز فوق و 
همچنين مس��ئولين س��ازمان ها و س��من های 

مرتبط استان تهران برگزار گرديد.
انجم��ن آلزايمر ايران ضمن حضور فعال در اين 
مجمع با برپايی غرفه اطالع رسانی به راهنمايی 
بازديدكنندگان و پاس��خگويی به پرس��ش های 
ايشان اقدام نمود كه مورد بازديد و توجه وزير و 

استاندار محترم و ديگر همراهان قرار گرفت.
در تاري��خ ���97/02/16 در اس��تان لرس��تان 
نخس��تين مجمع س��المت با حضور آقای دكتر 
ايازی معاون محترم اجتماعی وزارت بهداشت و 
مسئولين استانی و سمن های فعال برگزار گرديد. 
در اين مجمع از فعاليت های انجمن آلزايمر تقدير 
به عم��ل آم��د و لوح يادبود به مديرعامل انجمن 

اهداء گرديد.

آلزایمر  انجمن  داوطلب�ان  گردهمایی  اولین 
ایران در سال 9۷

اي��ن گردهمائ��ی به دعوت انجمن آلزايمر ايران 
روز چهارش��نبه 26 ارديبهش��ت م��اه، با حضور 
گروه داوطلبان در محل سالن اجتماعات انجمن 

برگزار گرديد.
در اي��ن گردهماي��ی خان��م صالحی مدير عامل 
ضمن اعالم خيرمقدم به بيان ضرورت كار خير 
در انجمن جهت كمك برای دستيابی به اهداف 

تعيين شده پرداختند.
در اين مراس��م از داوطلبان فعال با اهداء هدايا 
و لوح تقدير قدردانی به عمل آمد، سپس توسط 
مديراجرائی فرآيند جذب نيروی داوطلب توضيح 
داده ش��د و در پايان داوطلبان جديد نس��بت به 
تكمي��ل فرم های خود جهت ش��روع فعاليت ها 

اقدام نمودند.
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برگزاری دومین جلس�ه کمیت�ه علمی انجمن 
آلزایمر ایران

پنجش��نبه 27 ارديبهش��ت ماه، دومين نشست 
كميته علمی در محل س��الن كنفرانس انجمن 

برگزار گرديد.
ابت��دا پ��س از خيرمق��دم توس��ط خانم صالحی 
مديرعامل انجمن در مورد ساختار اجرايی كميته 
علمی گفتگو به عمل آمد و در پايان مقرر گرديد 

دو بخش در نظر گرفته شود:
1- ش��ورای راهبردی كميته علمی كه اعضای 
آن متش��كل از يازده نفر از اس��اتيد متخصص 
رشته های مختلف و چهار نفر از اعضای انجمن 

باشند.
2 –كارگروه ه��ای تخصص��ی كميته علمی كه 
اعضای آن بنابه پيش��نهاد س��رگروه ها انتخاب 

خواهند شد.

حضور انجم�ن آلزایمر ای�ران در یازدهمین 
همایش بین المللی علوم ورزشی

به دعوت س��ازمان تربيت بدنی انجمن آلزايمر 
ايران با  توجه به اهميت موضوع با هدف آموزش 
و آگاهی رسانی در يازدهمين همايش بين المللی 
عل��وم ورزش��ی در تاريخ 22 و 23 ارديبهش��ت 
1397 با برگزاری كارگاه آموزشی و ايجاد غرفه 

اختصاصی شركت نمود.
در اي��ن همايش كارگاه يك روزه ای با موضوع: 
تأثي��ر ورزش ب��ر كاه��ش عوام��ل زمينه س��از 
)بيماری ه��ای مزم��ن غير واگير )NCD درابتال 
ب��ه دمان��س و آلزايمر با اس��تفاده از روش های 
ت��وازن ذهن و تنف��س ديافراگمی )MRDR( با 
س��خنرانی آقای مهردادخوانساری مديراجرايی 

انجمن آلزايمر ايران برگزار گرديد.

اجرای برنامه های آموزشی آشنایی با بیماری 
آلزایمر و راه های پیش�گیری از آن در مراکز 

مختلف
اين برنامه ها در راستای آموزش همگانی توسط 

كارشناسان آموزش اجراء گرديد.
اين كارشناسان ضمن معرفی انجمن و فعاليت های 
آن با بيان پديده سالمندی و بيماری های شايع 
اي��ن دوران، بخصوص بيم��اری آلزايمر و روند 
آسيب مغز در مراحل مختلف پرداخته و با اشاره 
ب��ه عاليم و نش��انه های هش��دار، روش-های 
تش��خيص و درمان، عوامل خطرس��از و راه های 
پيش��گيری ضمن توزيع بروش��ورهای انجمن و 
پاسخ به سؤاالت حضار در جهت باالبردن سطح 

آگاهی عمومی اقدام نموده اند.

آموزش در خانه فرهنگ زیاران

اي��ن برنام��ه در تاريخ 97/02/21 توس��ط آقای 
حسين جعفری زيارانی عضو كميته علمی و مدير 
فنی مركز توانبخش��ی انجمن با حضور اعضای 
شورای اسالمی زياران، معاونت اداره توانبخشی 
شهرستان آبيك، هيئت مديره مؤسسه فرزانگان 
آبيك، جمعی از دانش��جويان و فارغ التحصيالن 

حوزه پزشكی روستای زياران برگزار گرديد.
آم�وزش در س�رای محله اکبات�ان منطقه 5 

شهرداری
اي��ن برنام��ه در تاريخ 97/02/05 توس��ط خانم 
صبحانی در سالن اجتماعات سرا با حضور جمعی 

از ساكنين شهرك اكباتان برگزار گرديد.

آموزش در معاونت اجتماعی منطقه 10

اي��ن برنامه آموزش��ی در تاري��خ 97/02/03 در 
معاونت اجتماعی ش��هرداری منطقه 5 )مجتمع 
شهيد غنی پور( با حضور بيش از 100 نفر شركت 

كننده توسط خانم احمدی برگزار گرديد.

آموزش در س�رای محله کوه�ک منطقه 22 
شهرداری

در تاريخ 97/02/04 خانم احمدی در اين برنامه 
ضم��ن آم��وزش مواردباال در مورد تس��ت های 
تش��خيصی توضيحات الزم را ارائه نمودند و از 

افراد متقاضی تست تشخيصی گرفته شد.

آموزش در هنرستان دخترانه شهدای اکباتان

يكشنبه 97/02/02 به مناسبت هفته ملی سالمت 
جلسه آموزشی برای 55 نفر از دانش آموزان پايه 
هفتم هنرس��تان، برنامه آموزش��ی توسط خانم 

احمدی اجراء گرديد.
برنامه آموزش�ی در دبس�تان پسرانه صادقین 

شهرک اکباتان

به مناس��بت هفته ملی س��المت اين برنامه در 
تاري��خ 97/02/01 برای 40 نفر از دانش آموزان 

پايه سوم ابتدايی برگزار گرديد.
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کارورزی دانشجویان در انجمن

با توجه به هماهنگی های قبلی توس��ط دانشگاه 
مربوطه، دانشجويان همراه اساتيد خود در انجمن 
جهت انجام كارورزی حضور پيدا می نمايند و طبق 
برنامه ابتدا با فعاليت های انجمن آشنا می شوند و 
بعد از آموزش در مورد دمانس و آلزايمر به منظور 
آش��نايی بهتر با نحوه ارائه خدمات توانبخش��ی، 
مراقبت��ی در مركز توانبخش��ی و مراقبت روزانه 

قاصدك به كارورزی می پردازند.
دانش��جويان كارشناسی پرس��تاری دانشگاه  ���

شاهد
در روزه��ای 15 ت��ا 17 ارديبهش��ت اي��ن افراد 
ب��ه سرپرس��تی خان��م دكترميالن��ی و خان��م 
دكترحس��ينخانی ب��ه م��دت 3 روز كارآم��وزی 

ديدند.
دانش��جويان كارشناس��ی ارش��د پرس��تاری  ���
سالمندی و روان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی 

كاشان
اين دانشجويان به سرپرستی خانم دكترفالح در 
روزهای 3 و 10 ارديبهشت در انجمن كارورزی 

نمودند.
دانش��جويان كارشناس��ی پرستاری سالمت  ���

جامعه دانشگاه علوم پزشكی ايران
پيرو هماهنگی های بعمل آمده اين دانشجويان 
ب��ه سرپرس��تی خان��م دكتر گ��ودرزی در تاريخ 

97/02/31 از انجمن بازديد نمودند.

اولی�ن دوره آموزش�ی روش های  برگزاری 
 )MRDR( توازن ذهن و تنفس دیافراگرامی
برای مراقبین افراد مبتال به دمانس و آلزایمر

اولين دوره آموزشی MRDR برای مراقبين افراد 
مبت��ال ب��ه دمانس و بيم��اری آلزايمر به منظور 
افزايش توانمندی و سالمت مراقبين و پرستاران 
عزيزان مبتال به آلزايمر آغاز گرديد كه ش��امل: 
آم��وزش هماهنگی كام��ل بين ذهن، حركت و 

تنفس آگاهانه به صورت ديافراگمی می باشد.
اين دوره آموزشی از تاريخ 97/02/03 آغاز و به 

مدت 10 هفته ادامه دارد.
مدرس اين دوره آقای دكتر مس��عود اس��المی 

می باشد.

سفیران  اطالع رسانی  و  آموزشی  فعالیت های 
در استان های مختلف

استان فارس- شيراز ���
به مناس��بت هفته سالمت در تاريخ 97/02/05 
س��فيران اس��تان فارس با حضور در غرفه های 
س��المت علوم پزشكی ش��يراز با تأكيد بر نقش 
آموزش و اطالع رس��انی اقدام به توزيع بروش��ور 
و اجرای تمرين های تقويت حافظه و مش��اوره 

به افراد نمودند.
گناباد ���

ب��ه نقل از آق��ای دكترصادق مقدم عضو هيئت 
علمی دانشگاه علوم پزشكی گناباد در 97/02/04 
همايش مردمی پيشگيری از بيماری آلزايمر در 
س��الن اجتماعات اداره بهزيس��تی گناباد برگزار 

گرديد.
لرستان ���

جلسه آموزشی با موضوع آموزش شناخت بيماری 
آلزايمر، عاليم هش��داردهنده و س��ير پيشرفت 
بيم��اری و همچنين نقش ورزش و چالش های 
مغ��زی در پيش��گيری در تاري��خ 97/02/02 در 
محل س��الن جلسات معاونت اجتماعی دانشگاه 
علوم پزشكی لرستان با حضور معاون اجتماعی 
دانش��گاه، اعضای هيئت امنا و مديران اجرائی 

انجمن آلزايمر استان لرستان برگزار گرديد.
قم ���

انجمن آلزايمر س��المندان قم با اخذ مجوزهای 
س��ازمانی فعالي��ت خ��ود را از تاريخ 97/02/31 

آغاز نمود.
آدرس: ق��م- خياب��ان پيام نور- بلوار امام علی- 
بلوار محتش��م كاش��انی- كوچه 10- خانه اميد 

بازنشستگان
تلفن: 37775729
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بازدید دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
پيرو هماهنگی های به عمل آمده تعدادی از دانشجويان كارشناسی رشته پرستاری  
دانشگاه علوم پزشكی تهران، جهت انجام كاراموزی كوتاه مدت خود به سرپرستی 
خانم دكتر نجاتی، به مدت 1 جلسه، 19 خرداد ماه، از انجمن آلزايمر ايران بازديد 
نمودند. در اين بازديد يك روزه، دانشجويان بعد از آموزش در مورد دمانس و بيماری 
آلزايمر توس��ط كارشناس��ان انجمن، به منظور آش��نايی بهتر با نحوه ارائه خدمات 
توانبخشی، مراقبتی به افراد مبتال به دمانس و بيماری آلزايمر در مركز توانبخشی 

و مراقبت روزانه قاصدك حضور يافتند.
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 Corporate Social Responsibility يا CSR
در يك تعريف ساده يعنی سازمان ها و بنگاه های 
اقتص��ادی در مقاب��ل جامعه ای كه در آن فعاليت 
می كنند مسئول هستند چراكه از منابع انسانی، 

طبيعی و اقتصادی آن بهره مند می گردند.
مطالبه از بنگاه های اقتصادی  برای مس��ئوالنه 
عم��ل ك��ردن در جامع��ه موضوعی س��ت كه با 
گسترش روزافزون اثرگذاری آن ها بر محورهای 
تش��كيل دهنده توس��عه پايدار يعن��ی اقتصاد– 
جامعه و محيط زيس��ت در دهه های پايانی قرن 
بيستم شدت گرفته و منجر به اين شده است كه 
مفهومی به نام مسئوليت اجتماعی سازمان ها يا 

CSR در دنيای مديريت ظهور پيدا كند.
تفاوت بنگاه های اقتصادی با مؤسس��ات خيريه 
اين است كه بنگاه ها برای فعاليت های اقتصادی 
ايجاد می ش��ود و مؤسس��ات خيريه برای ارائه 
خدم��ات خيرخواهان��ه، بنگاه های اقتصادی به 
منظور ارتقا كيفی و انجام مس��ئوليت اجتماعی 
خود اقدام به تقسيم بخشی از سود در فعاليت های 
خيرخواهان��ه می كنند كه به فعاليت هايی كه در 
اين راس��تا انجام می-پذيرد مسئوليت اجتماعی 

شركت ها و سازمان ها يا CSR می گويند.
انواع مسئولیت اجتماعی

زيست محيطی- بشردوستانه و اخالقی
- پروژه های زيس��ت محيطی در راس��تای حفظ 
طبيعت و يا گونه های جانداران در حال انقراض 

فعاليت می كند.

- پروژه های بشردوستانه با وسعت بيشتری توجه 
خود را به برنامه های گس��ترش رفاه و بهداش��ت 
در عموم جوامع با گرايش های برنامه غذايی در 
مناطق قحطی زده بهداشت در مناطق محروم، 
كم��ك ب��ه مناطق و افراد جن��گ زده، حمايت 
از بيم��اران و بيماری ه��ای خ��اص و... معطوف 
می كن��د. پروژه های اخالقی نيز بحثی جديدتر 
است كه توجه افراد را به زنجيره تأمين شركت ها 
جلب می كند كه با صرف چه هزينه های غيرمالی 
سازمان موفق به ارائه خدمات شده است مانند: 
بكارگي��ری اف��راد داوطلب و ي��ا با كارمزد كم و 
ي��ا اس��تفاده از م��واد مخرب محيط زيس��ت در 

محصوالت و ... .

مزایای مس�ئولیت اجتماعی ب�رای بنگاه های 
اقتصادی

در عصر حاضر اس��تفاده از مس��ئوليت اجتماعی 
به عنوان يك گزينه انتخابی مطرح نيست. كسب 
و كارها امروزه ضرورت اين مهم را درك كرده اند 
و س��عی می كنند در كمپين های بازاريابی خود 
بخشی را به مسئوليت اجتماعی اختصاص دهند. 
اس��تفاده از مس��ئوليت اجتماعی اين پتانسيل را 
دارد كه افراد را با برند ش��ركت ها آش��نا و درگير 
می كند و آنان را به تعامل با آن وا می دارد چراكه 
تصاوير محصوالت، تبليغات و قرعه كشی ها را 
همه می بينند و برايش��ان عادی اس��ت اما وقتی 
متوجه می شوند مشكل كسی كه نيازمند كمك 

بوده توسط شركت و سازمانی حل شده احساس 
آرامش می كنند. مطالعات اخير حاكی از آن است 
ك��ه اف��راد در هنگام خريد، متأثر از احساس��ات 
تصميم گيری می كنند بنابراين وقتی مسئوليت 
اجتماعی توسط شركت ها صورت می گيرد، افراد 
از طريق قوه های حسی خود با برند، درگير شده 
و نام برند در بخش  حس��ی مغز آن ها جای می 
گيرد و زين پس هنگام خريد بصورت ناخودآگاه 
نام آن را بخاطر خواهند آورد چراكه انسان ها ذاتًا 

تحت تأثير احساساتشان هستند.
پتانس��يلی كه فعاليت های مس��ئوليت اجتماعی 
دارد آن است كه اين فعاليت ها اگر مقطعی نبوده 
و طبق برنامه ريزی مدونی پيش بروند، جريانی 
را به راه می اندازند كه آوازه و خبرهای مربوط به 

آن كم كم در همه جا نشر پيدا می كند.
مس��ئوليت پذيری اجتماع��ی در ابعاد اجتماعی 
موج��ب بهب��ود كيفيت زندگ��ی اجتماعی افراد 
می شود. انجمن آلزايمر ايران نيز با هدف بهبود 
كيفي��ت زندگی فرد مبت��ال به بيماری آلزايمر و 
مراقبي��ن و خانواده آن��ان نيازمند حمايت جدی 

بنگاه های اقتصادی می باشد.

روابط عمومی انجمن آلزایمر ایران
منبع

- دانشنامه ويكی پديا
- مس��ئوليت اجتماعی س��ازمان ها يك الزام در 

مسير توسعه پايدار / هامون طهماسبی

مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی چیست؟
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موی سپيد را فلكم رايگان نداد اين رشته را، به 
نقد جوانی خريده ام

س��المندی دوران پختگ��ی، ورزيدگ��ی و زمان 
احس��اس فراغت و ش��ادمانی و فرصت س��ير به 

سوی كمال و رسيدگی به خويشتن است.
در دهه 80 ميالدی، محققان با پديده ای جديد 
يعنی اعمال خشونت نسبت به سالمندانی كه با 
خانواده زندگی می كردند روبرو ش��دند و معلوم 
شد كه درصدی از افراد سالمند در خانواده مورد 
بدرفتاری ه��ای جس��مانی، روانی يا بی توجهی 
قرار دارند. براس��اس تعريف س��ازمان بهداشت 
جهان��ی، انجام دادن ي��ا ندادن يك رفتار منفرد 
يا تكرارش��ونده از جانب فردی كه س��المند به او 
اعتماد دارد و يا عضوی از اعضای خانواده ی  او، 
در حدي كه باعث آزار و اذيت يا آسيب رساندن 
به س��المند  ش��ود، در دايره س��المندآزاری قرار 

می گيرد.
يكي از چالش هاي پيش روي 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 
تفاوت هايي دارد. چه بس��ا كه حتي، در بعضي از 
جوامع، برخي از رفتارهايي را كه اينك به عنوان 
س��المندآزاري درنظر گرفته مي شود چنين تلقي 
نكرده و نكنند و متأسفانه هنوز ابعاد سالمندآزاری 
آنقدر ش��فاف نش��ده كه همه در مورد آن اطالع 

داشته باشند.
 متأسفانه شهرنشينی و تغيير ساختار خانواده ها، 
سالمندآزاری را به عنوان واژه ای جديد به ادبيات 
زندگی ايرانيان اضافه كرده اس��ت. واقعيت اين 
است كه در سال های اخير نه فقط در ايران بلكه 
در كشورهای مختلف دنيا به پديده سالمندآزاری 
توجه نشده و هنوز در بسياری از كشورهای دنيا 
آمار درستی در اين باره وجود ندارد. عالوه بر اين 
ناتوانی ها و وابستگی های سالمندان هم امكان 

تهيه آمار درست را محدود می كند.
س��المندآزاری يكی از مشكالت مهم بهداشت 
و س��المت عمومی اس��ت. براساس مطالعه اي 

مروري كه در س��ال 2017 از 52 تحقيق در 28 
كشور از مناطق مختلف دنيا، از جمله 12 كشور 
با درآمد پايين و متوس��ط، انجام ش��د، مشخص 
گردي��د 15.7٪ از اف��راد 60 س��اله و باالتر مورد 
بدرفتاري و س��المندآزاری قرار گرفته اند. نتايج 
مطالع��ه فوق نش��ان داد كه فق��ط 1 مورد از 24 
مورد، بدرفتاري را گزارش مي كنند به اين دليل 
كه اغلب افراد مس��ن از گزارش كردن بدفتاري 
به دليل عواقب آن از جمله اعزام به آسايش��گاه 
می ترس��ند. همچنين اين مطالعه فراواني انواع 

بدرفتاري را به شكل زير گزارش نمود:.
سالمندآزاری روانی:  11.6درصد
سالمند آزاری مالی:  6.8درصد
غفلت از سالمند:  4.2درصد
سالمند آزاری فيزيكی:  2.6درصد
0.9درصد سالمند آزاری جنسی:  

س��المندان كه زمانی به عنوان افراد ارزش��مند و 
قابل احترام در خانواده ها جايگاه ويژه ای داشتند 
امروزه به دليل تغيير س��اختار خانواده و ش��رايط 

اجتناب از سالمندآزاری
 مرضيه صبحانی

كارشناس ارشد روانشناسی بالينی
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اجتماع��ی، اقتص��ادی و فرهنگ��ی نه تنها مورد 
احترام نيستند بلكه ناديده انگاشته شده و مورد 

غفلت فرزندان و نزديكانشان قرار می گيرند.
اگرچه مانند بس��ياری از آس��يب های اجتماعی 
ديگر در مورد س��المندآزاری نيز آمار رس��می در 
كشور وجود ندارد، ولی پژوهشی توسط گروهی 
از محققان دانشگاه تهران در مورد سالمندآزاری 
در ايران انجام ش��ده اس��ت كه نتايج آن نش��ان 
می ده��د 87 درصد س��المندان در مدت زندگی 
خ��ود حداق��ل يكبار مورد آزار ق��رار گرفته اند و 
سالمندآزاری را تجربه كرده اند. در اين پژوهش 

چهار روش آزار بررسی شده است.
نمونه های اين پژوهش از سالمندان 60 سال به 
باالی پارك های ش��هر تهران بودند. يافته های 
پژوهش نشان داد كه 87/8 درصد از نمونه های 
پژوهش تجربه حداقل يك نوع سوء رفتار و 24/9 
درص��د از نمونه ه��ا تجربه همزمان هر چهار نوع 
س��وءرفتار را داشتند. 84/8 درصد از نمونه های 
پژوهش تجربه س��وءرفتار عاطفی، 68/3 درصد 
تجرب��ه غفل��ت، 40/1 درصد تجربه س��وءرفتار 
مالی و 35/2 درصد از نمونه ها تجربه سوءرفتار 
جسمی را بيان كردند. مطالعه ای در ايران نشان 
می ده��د ك��ه 67 درصد مردان و 63 درصد زنان 
س��المند كه در خانواده زندگی می كنند كيفيت 
مطلوب��ی را در زندگ��ی خود تجربه می كنند ولی 

بقيه وضعيت مطلوبی در زندگی ندارند.
همچني��ن وضعي��ت كيفي��ت زندگی 57 درصد 
مردان و 45 درصد زنان در خانه های سالمندان 
خصوصی نس��بتًا مطلوب است و بقيه در شرايط 

نامناسبی زندگی می كنند.
همچني��ن 51 درص��د مردان و زنان س��المند در 
س��رای س��المندان دولتی وضعيت زندگی نسبتًا 
خوب��ی دارن��د و بقي��ه زندگی خوب��ی را تجربه 

نمی كنند.
چني��ن به نظر مي رس��د ك��ه فراوان ترين انواع 
س��المندآزاري ها در كشور، س��المندآزاري هاي 
روان��ي ي��ا عاطفي و بهره كش��ي مالي و خيانت 
مال��ي فرزندان و بس��تگان به س��المند باش��د. 
سالمندآزاري هاي جسمي يا فيزيكي و رها سازي 
هنوز چندان ش��يوعي در كش��ور ندارند هرچند 

نمودهايي از آن ها در جامعه ديده شده است.

مركز ملی بدرفتاري با سالمندان امريكا، انواع  ���
سالمندآزاری را اين گونه شرح می دهد:

سالمندآزاری جسمانی: صدمات و آسيب های  ���
جسمی مانند سيلی زدن، سوزاندن، پرت كردن، 
كت��ك زدن و محروميت ه��ای بهداش��تی و 

تغذيه ای.
روان��ی: مانن��د  س��المندآزاری عاطف��ی– ���
ناس��زاگويی، تمس��خر و استهزاء سالمند، ناديده 
گرفت��ن او در جم��ع، بی-توجهی ب��ه نيازهاي 
عاطفی، تهديد، سرزنش، از بين بردن اعتمادبه 

نفس، بی احترامی لفظی مداوم
حبس و ايزوله كردن س��المند: محدودكردن  ���
و جداك��ردن س��المند از بقي��ه اعضای خانواده و 
اجتماع بدون هيچ دليل پزشكی و مانع برقراری 

روابط اجتماعی او با ديگران شدن
غفل��ت از س��المند: نوع��ی از س��المندآزاری  ���
اس��ت كه مراقب يا مراقبين از توجه به نيازهای 
اوليه س��المند غافل ش��ده و س��المند در شرايط 
بد بهداش��تی، تغذيه ای، دارويی و پوش��اكی قرار 

می گيرد.
سالمندآزاری مالی: نوع ديگری از سالمندآزاری  ���
است كه سوء استفاده از اموال و اندوخته های فرد 

سالمند را شامل می شود.
محروم س��ازي آشكار س��المند: بی توجهی به  ���
درمان های دارويی و پزشكی سالمند، عدم توجه 
به وضعيت جس��مانی، روان ش��ناختی و عاطفی 
س��المند، بی توجهی به خروج س��المند از منزل 
بدون پيگيری وضعيت س��المند و جلوگيری از 

گم شدن سالمند.
���

فاکتورهای خطرساز در ایجاد سالمند آزاری:
در ش��كل گيری و افزايش سالمندآزاری عوامل 
خطرساز فردی، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی 

و فرهنگی جامعه دخيل هستند.
عوامل فردی خطرساز: ���

عوامل فردی خطرس��از، ضعف جسمی و روانی 
فرد سالمند و/ يا اختالالت روانی و سوء مصرف 
الكل و موادمخدر در فرد س��الخورده را ش��امل 
می ش��ود. س��اير عوامل فردی كه ممكن است 
خط��ر س��المندآزاری را افزايش دهند عبارتنداز 
جنس قربانی و اشتراك محل زندگی با سالمند. 
هر چند مردان سالمند نيز ممكن است به ميزان 
زنان سالمند در معرض خطر سالمندآزاری باشند، 
در برخ��ی از فرهنگ ه��ا كه زنان دارای وضعيت 
اجتماع��ی پايين ت��ری هس��تند و ب��ه ويژه زنان 
بيوه س��الخورده بيش��تر در معرض خطر غفلت و 

سالمندآزاری مالی قرار می گيرند.

عوامل خانوادگی:
عامل خطرس��از ديگر افزايش س��المندآزاری، 
محل زندگی مش��ترك با س��المند و نوع ارتباط 
س��المند با همسر و فرزندانشان است. وابستگی 
مالی سوءاس��تفاده  كننده به فرد س��المند خطر 
سالمندآزاری را افزايش می دهد. در بعضی موارد 
عدم صميمي��ت اعض��ای خانواده با يكديگر فرد 
سالمند را دچار استرس و ترس از تنهايی می كند 
و ترس از طردش��دن از طرف مراقب يا مراقبين 

را در فرد سالمند افزايش می دهد.
همچني��ن از آنجاي��ی كه مس��ئوليت مراقبت از 
فرد س��المند بيشتر بر عهده خويشاوندان مؤنث 
اس��ت، به دليل مش��غله كاری فراوان در منزل، 
ممكن است مراقبت كننده خود تحت فشارهاي 
زيادي قرار گرفته و دچار فرس��ودگي جسمی، و 
روانی ش��ود كه احتمال س��المندآزاری از طرف 
مراقب��ت كنن��ده را افزايش می ده��د ولي آن را 

توجيه نمي كند.

��� عوامل اجتماعی و فرهنگی
فاكتوره��ای خطرس��از اجتماعی و فرهنگی كه 
ممكن است خطر سالمندآزاری را افزايش دهند، 

عبارتنداز:
1- انزوای اجتماعی مراقبان و افراد س��المند و 
فق��دان حمايت هاي اجتماعی الزم، يك عامل 
خطر مهم ديگر برای سوء اس��تفاده از سالمندان 
توس��ط مراقبين اس��ت. بسياری از افراد مسن به 
علت از دس��ت دادن ظرفيت فيزيكی يا ذهنی از 
دوستان و اعضای خانواده جدا شده و در فضايي 

ايزوله محبوس می شوند.
2- نگ��رش جامع��ه به س��المند و توصيف افراد 
سالخورده با عناوين اهانت آميزي مانندخرفت، 

ضعيف و وابسته
3- ش��كاف عاطفی بين نسل های يك خانواده 
و عدم درك س��المند توس��ط اعض��ای جوان تر 

خانواده
4- مس��ائل مربوط به مايملك فرد س��المند و 
مش��كالت مربوط به تقس��يم ارث بين اعضای 

خانواده و فقر فرهنگی حاكم بر خانواده.
5- مهاج��رت فرزن��د س��المند، در جوامعی كه 
افراد مسن تر به طور سنتی توسط فرزندان خود 

مراقبت می شوند
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6- اختص��اص ن��دادن اعتب��ارات كافي جهت 
هزينه ه��ای نگهداری از فرد س��المند توس��ط 

جامعه
عوامل زير احتمال سالمندآزاری در آسايشگاه ها  ���

و محل نگهداری سالمندان را افزايش دهد:
1-  عدم توجه و  رعايت نكردن اس��تانداردهای 
مراقبت ه��اي بهداش��تی و خدم��ات رفاهی در 

آسايشگاه ها و مراكز مراقبت از سالمندان.
2- نداشتن آموزش الزم و عدم مهارت برقراري 

ارتباط مؤثر پرسنل با افراد سالمند.
3- نداشتن فضای مناسب فيزيكی برای مراقبت 

از افرد سالمند.
4- درصورتي ك��ه اهميت ش��هرت مؤسس��ه و 
حفظ سياست های درون سازمانی بيش از توجه 

به نيازهای افرد سالمند باشد.
پیشگیری از سالمندآزاری:

بی تردي��د پايبن��دی به ارزش ه��ای اخالقی از 
س��وی مراقبت كنن��دگان س��المندان می تواند 
نق��ش تعيين كنن��ده ای در زمينه پيش��گيری از 
سالمندآزاری داشته باشد اما نبايد فراموش كرد 
كه ارائه خدمات اجتماعی مناسب و حمايت های 
قانونی از سالمندان از جمله ضرورت های جامعه 
امروز اس��ت. راهكارهای ديگر در پيش��گيری از 
س��المندآزاری، آگاه��ی دادن ب��ه خانواده ها در 
خصوص انواع سالمندآزاری و تقبيح سالمندآزاری 
و احياء هويت فرهنگی اس��ت. از س��وی ديگر، 
اس��تفاده از تجربيات س��المندان در زمينه های 
مختلف و توانايی بخشيدن به سالمندان با تكيه 
بر برنامه های فرهنگی و توانمندسازی می تواند 
در خودب��اوری س��المندان و افزاي��ش اعتماد به 
نفس آنها تأثير بس��زايی داش��ته باشد. همچنين 
آگاه سازی سالمندان از خدمات اجتماعی موجود 
در جامعه جهت اعالم موارد سالمند آزاری توسط 
س��المندان از ديگر راهكارهای مفيدی اس��ت 
كه می تواند مانع گس��ترش و ش��دت آزارها در 

سالمندان شود.
 برنامه ها و راهكارهای بس��ياری در كشورهای 
با درآمد باالجهت جلوگيری از س��المندآزاری و 
كاهش عواقب آن توس��ط مركز ملی بدرفتاري 
باسالمندان آمريكا تعريف شده است كه عبارتند 

از:
��� ايج��اد س��تادهای آموزش��ی و آگاه س��ازی 

عمومی
��� ط��رح غربالگ��ری )از قرباني��ان احتمال��ی و 

سوء استفاده كنندگان(
��� برگزاري برنامه های آموزش��ی در مدارس و 
آشنايی دانش آموزان با دوران سالمندی و نحوه 
ارتب��اط ب��ا افراد مس��ن خان��واده و حفظ تكريم 

ايشان
��� اج��راي مداخ��الت مبتن��ي ب��ر حماي��ت از 
مراقبت كنن��ده )از جمل��ه مديريت اس��ترس و 

خدمات مراقبت موقتی(
��� برنام��ه آم��وزش مراقبي��ن و نحوه مراقبت از 
افراد س��المند در منزل و بهبود اس��تانداردهای 

مراقبت از سالمند
��� طرح آگاه سازی و آموزش و آشنايی مراقبين 
با بيماری های خاص دوران سالمندی )دمانس، 

آلزايمر و ...(

مداخ����الت دی��گر ب�رای جلوگیری از 
سالمندآزاری شامل:

گزارش بدرفتاري و آزار سالمندان به مقامات  ���
دولتی، پليس و گروه های حمايتی

تش��كيل گروه ه��ای داوطل��ب حماي��ت از  ���
سالمندان

ايج��اد خانه ه��ای ام��ن و پناه��گاه ب��رای  ���
سالمندان

س��المندان  از  روانشناس��ی  حمايت ه��ای  ���
آسيب ديده

خدمات تلفنی )براي ارائه اطالعات، حمايت  ���
و مش��اوره، ارجاع مددكار به محلی كه س��المند 

تحت آزار قرار گرفته(
برنامه ه��اي حماي��ت از مراقبي��ن )برگزاری  ���
جلس��ات آموزش��ی گروهي و ارائه حمايت های 

روان شناختی به مراقبين(
متأسفانه شواهد اثربخشی مداخالت مذكور در 
حال حاضر محدود اس��ت، چراكه فاش ش��دن 
س��المندآزاری، س��بب نگاه منفی جامعه نسبت 
به مراقبت كننده ها ش��ده و سالمند نيز مي ترسد 
كه با افش��اگری، مورد آس��يب مجدد قرار گرفته 
يا از س��وي خانواده طردش��ده و تنها بماند. اين 
نگرانی ها سبب مي شوند كه سالمند آزار خود را 

كتمان كرده و از گزارش آن خودداري ورزد.
بين رش��ته ای  همكاری ه��اي  و  س��ازمان ها 
بخش ه��ای مختل��ف كه می توانن��د در كاهش 
بد رفت��اري و س��المندآزاری تأثيرگذار باش��ند، 

عبارتند از:
س��ازمان بهزيس��تی و م��ددكاری اجتماعی  ���

)تأمي��ن حقوق قانونی، حمايت مالی و اس��كان 
سالمندان(

مراكز علمی و آموزش��ی: )آموزش عمومی و  ���
ايجاد ستادهای آگاه سازی(

مراكز بهداشتی و سالمت )شناسايی و درمان  ���
سالمندان آسيب ديده(

در برخی از كشورها، بخش سالمت نقش مهمی 
در آگاه سازی مردم نسبت به پديده سالمندآزاری 
دارد در حال��ی ك��ه در برخ��ی ديگ��ر اين مهم را 
سازمان بهزيستی آن كشور عهده دار می شود.

در س��طح جهان��ی، فعاليت ه��اي آگاه س��ازی 
و برنامه ه��ای جلوگي��ری از س��المندآزاری، 
به خصوص در كش��ورهای درحال توسعه، بسيار 
ان��دك اس��ت. ب��ه جرأت مي ت��وان گفت كه در 
تمامي فرهنگ هاي 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 آن ها به آزارس��المندان مبادرت 
مي ورزند. در نهايت آزار و بدرفتاري در هر جای 
دنيا و با هركسي با فقر، كمبود تحصيالت، فقدان 
آگاهی و آسيب های اجتماعی ارتباط نزديك دارد 
و وق��ت آن رس��يده به اي��ن پديده كه تا يكی دو 
دهه ديگر در بس��ياری از كش��ورهای دنيا شيوع 

خواهد يافت بيشتر بپردازيم.

(1) Elder abuse prevalence in community 
settings: a systematic review and meta-
analysis.
Yon Y, Mikton CR, Gassoumis ZD, 
Wilber KH. Lancet Glob Health. 2017 
Feb;5(2):e147-e156.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28104184
(2) Abuse of patients in nursing homes: 
Findings from a survey of staff.
Pillemer K, Moore DW. The Gerontologist. 
1989;29:314–320.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/2788108
(3) The mortality of elder mistreatment.
Lachs MS, Williams CS, O'Brien S, Pil-
lemer KA, Charlson ME. JAMA. 1998 Aug 
5;280(5):428-32.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/9701077

پايگاه خبری تحليلی انتخاب
سالمت نيوز
بی بی سی

     منابع:
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بوي��ژه  س��المندان  از  بس��ياری 
سالمندان مبتال به دمانس وآلزايمر 
مجبورن��د بناب��ر تجويز پزش��كان 
معال��ج خود، چند دارو را به صورت 
همزم��ان مصرف نمايند. بعضی از 
داروها مانن��د داروهای ضدديابت 
و فش��ارخون ب��اال ب��رای كنترل 
بيماری ه��ای مزم��ن الزم اس��ت 
بص��ورت طوالنی مدت اس��تفاده 
ش��وند، اما س��اير داروه��ا ممكن 
اس��ت برای مصرف طوالنی مدت 
ضرورتی نداش��ته باشند، بنابراين 
اگر برای مدتی بيش  ازحد طوالنی 
مصرف شوند، ممكن است عوارض 

زيادی ايجاد كنند.
از جمله داروهای مسكن، ضددرد، 
مخدر ش��امل: كدئين، استامينوفن 
كدئي��ن، ضددرده��ای مؤث��ری 
هس��تند كه می توانند اعتيادآور هم 
باش��ند. وابس��تگی جسمی به اين 
داروه��ا ممكن اس��ت حتی پس از 
يك هفت��ه مصرف و گاهی زودتر 
رخ دهد. تحقيقات اخير نشان داده 
اس��ت حدود 6 درص��د افرادی كه 
پ��س از جراحی حتی جراحی های 
جزيی مانند برداش��تن هموروئيد يا 
بواس��ير اين داروها برايشان تجويز 
ش��ده ماه ها مصرف ش��ده اس��ت. 
اس��تفاده يك داروی مسكن، ضد 
درد ش��به  افيون��ی ي��ا مخدر برای 
بي��ش از 3 م��اه خط��ر اعتياد به آن 
را 15 براب��ر می كن��د. بنابراين اگر 
دچارمش��كالت جس��می مزمنی 
مانند كمردرد مداوم هس��تيد، بهتر 
اس��ت به كلی از مصرف داروهای 
ش��به  افيونی خ��ودداری كنيد. اين 
داروها آخرين داروهايی هستند كه 
ممكن است برای تسكين كمردرد 
مزم��ن تجوي��ز ش��وند. در چنين 
مواردی بهتر است با پزشك معالج 
درب��اره درمان ه��ای غيردارويی يا 

ساير داروهای ضددرد نسخه ای يا 
بدون نس��خه كه می توانند به شما 
كمك كنند، مش��ورت نماييد. اگر 
داروی ش��به  افيونی، مخدر را برای 
چند هفته يا بيش��تر مصرف كرده 
باشيد، نبايد آن را ناگهان قطع كنيد. 
حتمًا با مش��ورت پزش��ك معالج، 
به  ط��ور تدريجی مي��زان مصرف 
آن را كاه��ش دهي��د و درنهاي��ت 
آن را قطع كنيد. بررس��ی ها نشان 
می دهند حدود 14 درصد افراد 65 
تا 80 س��اله به  طور منظم داروهای 
خ��واب آور مص��رف می كنند، اما 
مص��رف اين داروه��ا به  خصوص 
درس��المندان اش��تباه اس��ت. زيرا 
ع��وارض جانب��ی زي��ادی مانن��د 
خواب آلودگی، اغتش��اش ش��عور، 
مش��كالت حافظ��ه ايجاد نموده و 
اين عوارض در سالمندان شديدتر 
مالحظه ش��ده اس��ت. اين داروها، 
اث��رات قوی ت��ر و طوالنی تری بر 
بدن  سالمندان می گذارد، تحقيقات 
نشان می دهد قرص های خواب آور 
خطرعدم تع��ادل، زمين خوردن و 
شكس��تگی لگن را در س��المندان 
بي��ش از دو برابرافزايش می دهد. 
تركيب��ات خ��واب آور ديگ��ر مانند 
ديفن هيدرامي��ن، پس��ودو افدرين 
كه بدون نسخه پزشك قابل  تهيه 
اس��ت با افزايش خطر مش��كالت 
شناختی و زوال عقل در سالمندان 

همراه است.

راهکار:
اگر بصورت مستمر و پشت سرهم 
از داروهای خواب آور بدون نس��خه 
اس��تفاده می كني��د، بهتر اس��ت از 
پزش��ك معالج بخواهيد ش��ما را به 
يك متخص��ص اختالالت خواب 
ارج��اع ده��د. متخص��ص خواب 
ممكن اس��ت به ش��ما توصيه كند 
يك دوره كوتاه  مدت رفتاردرمانی 
ش��ناختی را بگذرانيد. در اين دوره 
چگونگ��ی آرام كردن ذهن هنگام 
خ��واب، ب��ه ش��ما آم��وزش داده 
می ش��ود. اگ��ر چند ماه��ی به اين 
آموزش ها عمل كنيد، س��ودمندی 
آن ه��ا را خواهيد ديد. در طول اين 
دوره چن��د هفت��ه ای می توانيد دوز 
مصرف��ی داروی خواب آورت��ان را 
كاه��ش دهيد. - يكی از داروهای 
پرمص��رف داروه��ای مهاركننده 
ترشح اسيد معده مانند: اومپرازول، 
النوپرازول كه برای درمان سوزش 
سر دل يا ترش كردن شديد تجويز 
می ش��وند. اغلب اين داروها برای 
مص��رف كوتاه مدت هس��تند، اما 
برخ��ی از بيم��اران به مصرف اين 
داروه��ا ادامه می دهن��د و با وجود 
بهبود عالئم آنها را قطع نمی كنند. 
همچنين در بس��ياری از موارد اين 
داروه��ا بيش ازح��د الزم تجوي��ز 
می شوند. مصرف اين داروها برای 
يك س��ال يا بيش��تر ممكن است 
به ع��وارض جانبی زيانباری مانند 

افزاي��ش خط��ر حمله قلبی يا زوال 
عقل منجر ش��ود. س��ازمان غذا و 
داروی آمريكا هشدار داده است كه 
مص��رف دوزهای باالی اين گروه 
داروها ممكن است خطر شكستگی 
اس��تخوان ها را افزايش دهد و يك 
بررسی كه در سال 2016 در مجله 
انجمن متخصص��ان كليه آمريكا 
منتش��ر شد، نش��ان داد در افرادی 
ك��ه برای 5 س��ال ب��ه مصرف اين 
داروها ادامه داده بودند، خطر ابتال 
ب��ه بيماری مزمن كليه/ نارس��ايی 

كليه 28 درصد افزايش می يابد.

راهکار:
گروه ه��ای علم��ی مانن��د انجمن 
متخصصان گوارش آمريكا توصيه 
می كنند كه كمترين دوز الزم از اين 
گروه داروها برای كوتاه ترين زمان 
ممكن تجويز ش��ود، اگر پزش��ك 
معال��ج از اين گروه داروها برايتان 
تجويز كرد، درباره مدت مورد انتظار 
درمان س��ؤال كنيد. كارشناس��ان 
می گوين��د هنگامی كه می خواهيد 
مصرف داروهای مهاركننده ترشح 
اسيد معده را قطع كنيد، ابتدا آن ها 
را يك روز در ميان مصرف كنيد و 
در روزهای ميانی داروی ضد اسيد 
بدون نياز به نسخه  مانند داروهای 
گ��روه مهاركنن��ده H2 از قبي��ل: 
فاموتيدي��ن ي��ا رانيتدين مصرف 
كني��د تا درنهاي��ت بتوانيد آن ها را 
به كل��ی كنار بگذاري��د. در عوض 
ب��ر اقدامات ش��يوه زندگ��ی مانند 
كاهش وزن، خ��وردن وعده های 
غذايی كوچك تر، پرهيز از خوردن 
غذاهای تش��ديدكننده سوزش سر 
دل مانند غذای ادويه دار يا س��رخ 
 شده، قهوه، مركبات و غذاهايی كه 
حاوی مق��دار زيادی گوجه فرنگی 

هستند، متمركز شويد.

داروهایی که سالمندان نباید به مدت طوالنی از آن استفاده کنند

 حسين جعفری
مسئول فنی مركز توانبخشی
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تکنیک های کاهش استرس

تنفس دیافراگمی چیست؟
تنفس ديافراگمی كه تنفس ش��كمي نيز ناميده 
می ش��ود،. همان ش��يوه تنفس��ي است كه ما در 
هنگام آرميدگی از آن استفاده می كنيم، هنگامی 
كه دچار اس��ترس هس��تيم، تنفس با استفاده از 
اي��ن تكني��ك به ما كمك می كن��د تا آرميدگی 
بيشتری را تجربه كنيم. اگر دقت كرده باشيد، در 
نقطه مقابل، هنگامی كه دچار استرس هستيم، 
به س��رعت و با اس��تفاده ار قفس��ه س��ينه تنفس 

می كنيم.
تنفس ديافراگمی مهارتی اس��ت كه به تمرين 
نياز دارد. توصيه می شود اين مهارت را از طريق 
تمرين روزانه و در وضعيت نس��بتًا آرميده كسب 
كنيد. اين امر ش��ما را قادر خواهد س��اخت تا در 

هن��گام ناراحتی به گون��ه ای كارآمدتر از تنفس 
ديافراگمی استفاده كنيد.

چگونگی تمرین
بهترين وضعيت برای تنفس ديافراگمی وضعيت 
نشسته يا درازكش است. برای اطمينان  از اينكه 
داريد به درس��تی تنفس می كنيد، می توانيد يك 
دس��ت خود را بر روی قفس��ه سينه و دست ديگر 

را بر روی شكم قرار دهيد.
در ابت��دا به ط��ور طبيعی از طريق بينی، عمل دم 
را انج��ام دهي��د. هنگامی ك��ه عمل دم را انجام 
می دهي��د، به فرس��تادن هوا به داخل ش��كم يا 
ديافراگم )و حذف مسير قفسه سينه( فكر كنيد. 

متسع شدن شكم را حس كنيد.

عم��ل ب��ازدم را از طريق دهان و با ايجاد صدای 
ش ش ش ش انجام دهيد با انجام عمل بازدم 
مسطح شدن شكم را حس كنيد. قبل از تنفس 

بعدی، بازدم خود را كامل كنيد.
در هنگام انجام اين تمرين بايد احساس راحتی 
كنيد. نيازی  به مكث بين دم و بازدم وجود ندارد. 
حداق��ل ب��ه مدت 5 دقيقه به انجام تنفس به اين 

شيوه ادامه دهيد.

تصويرسازی ذهنی مثبت
در بس��ياري ازم��وارد نمی ت��وان از موقعي��ت 
برانگيزاننده ناراحتی به لحاظ جس��مانی فاصله 
گرفت، بااين حال، با استفاده از تصويرسازی ذهنی 

 سميرا مقدم
كارشناسی ارشد روانشناسی بالينی

جامعه امروزی بشر كه دستخوش تحوالت سريع است برای بسياری از مردم فشارهای روانی زيادي در پی دارد كه نقش استرس و مديريت 
آن را در زندگ�ي معاص�ر بي�ش از پي�ش برجس�ته مي كن�د، چراكه اس�ترس ب�ر كاركرد خانواده و روابط ميان اعضای آن ها تأثير بس�زايی دارد و 
همچنين می تواند موجب بيماری های جسمانی مهم و غيرمهم شود. بنابراين در ادامه با توجه به نقش و اهميت استرس بر زندگي انسان هاي 
مدرن، در زير برخی از تكنيك هايي كه به كاهش  اس�ترس منجر می ش�وند ش�رح داده خواهند ش�د،  اميد آن كه اين آموزش ها بتوانند براي 

خوانندگان ما مفيد باشند.
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مثب��ت و آرامش بخش، می توان به لحاظ ذهنی 
موقعيت های برانگيزاننده ناراحتی را ترك كرد. 
فرد با تصور خود در موقعيتی مثبت و آرام بخش، 
می توان��د آرميدگی را عماًل تجربه كند. به خاطر 
داش��ته باش��يد كه اس��تفاده از تجسم به منظور 
آرميدگی نوعی مهارت است و تمرين منظم آن 
بسيار اهميت دارد. فقط در سايه تمرينات منظم 
است كه مي توان، در زمان  ناراحتی از اين روش 

به نحوی اثربخش استفاده كرد.

دستورالعمل
مكانی امن و آرامش بخش را مجسم كنيد. اين 
مكان می تواند س��احل دريا يا كوهس��تان باشد؛ 
می تواند مكانی واقعی يا مكانی باشد كه تاكنون 

هيچ گاه در آنجا نبوده ايد.
اين مكان را با بيشترين جزييات ممكن تجسم 
كرده و بيشترين تعداد از حواس پنج گانه خود را 

برای تجسم آن به كار بگيريد.
چه چيزهايی را می ش��نويد، می بوييد، می بينيد، 

احساس می كنيد، و می چشيد؟
خ��ود را در ح��ال آرميدگ��ی در اين صحنه تصور 

كنيد.
اگر با مشكالتی در زمينه آرميدگی روبرو هستيد، 
ب��ه خودت��ان بگوييد" من دارم تنش هايم را رها 

می كنم"
جزيي��ات مربوط��ه )مناظر، بوه��ا، صداها( را به 

خاطر بسپاريد.

ش��ما هر چند نوبت كه دوس��ت داش��ته باش��يد 
می توانيد به اينجا بازگرديد.

خودآرامش بخشی
خودآرامش بخش��ی عبارت اس��ت از استفاده از 
حواس پنج گانه به منظور قابل تحمل تر ساختن 
احساس ناراحتی. براي اين كار، آگاهی خود را بر 
احساس هاي چشايی، بويايی، شنوايی، بينايی، و 
بساوايی خويش متمركز سازيد تا بتوانيد از شدت 

درد هيجانی بكاهيد.

بینایی
آگاه��ی خ��ود را ب��ه مقوله هايی ك��ه می بينيد 
معط��وف كنيد مانند نقاش��ی های زيبا و عكس 
افراد محبوبتان، گل ها، شعله، شمع، كودكانی كه 
در حال بازی هس��تند، حيوانات، مناظر طبيعت، 
معم��اری، پرندگانی كه پ��رواز می كنند، غروب 
خورش��يد را تماش��ا كنيد، شب هنگام آسمان را 
نگاه كنيد تا ستاره ها را ببينيد، و مردم را در حال 

رقصيدن تماشا كنيد.

چشایی
يك فنجان چای صرف كنيد، يك وعده غذای 
خاص ميل كنيد، طعم ش��كالت يا ماده غذايی 
ديگ��ر را كه به طور معمول نمی چش��يد امتحان 

كنيد، آدامس بجويد.

شنوایی
ب��ه صداه��ای طبيع��ی مانند نغم��ه پرندگان يا 
خش خش برگ ها گوش فرادهيد، به موس��يقی 
آرامش بخش گوش كنيد. به صدای خنده گوش 
فرادهي��د. به صدای بازی كودكان گوش كنيد، 
به صدای كسی كه به او عشق می ورزيد گوش 

دهيد.

بساوایی
لباس ه��ای ن��رم و ابريش��می بپوش��يد، به زير 
ملحفه های تخت تان برويد، موهايتان را ش��انه 
كنيد، به دس��تانتان لوس��يون بماليد و يك دوش 

آب داغ بگيريد.

بویایی
بخور دم كرده با يك شمع عطری روشن كنيد، 
عط��ر موردعالق��ه خ��ود را بزني��د، از صابون و 
ش��امپوی رايحه دار اس��تفاده كنيد. در يك روز 
س��رد، هيزم روش��ن كنيد، كيك بپزيد و عطر آن 

را ببوييد. 

آرمیدگی پیشرونده عضالنی
درحالی ك��ه دراز كش��يده ي��ا ب��ه راحتی بر روی 
صندلی نشسته ايد، منقبض كردن و شل كردن 
هريك از گروه های اصلی عضالت را به شكلي 
ك��ه در زي��ر آمده، تمرين كنيد. با منقبض كردن 
ه��ر گ��روه عضالنی، اي��ن انقباض را به مدت 4 
ت��ا 8 ثاني��ه نگ��ه داريد. آگاه��ی كامل خود را به 
حس آرميدگی معطوف س��ازيد. به خاطر داشته 
باش��يد كه آرميدگی مهارتی اس��ت كه به تمرين 

نياز 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��كم، باسن، ساعد و دست چپ، 
ساعد و دست راست، دو سر بازوی راست، دو سر 
بازوی چپ، شانه ها، قفسه سينه، پشت، گردن، 

دهان، صورت

منبع:
راب��رات ال ل��ی ه��ی، دنيس تيرچ، ليزا آ، ناپ��و ليتانو، )2010(، 
"تكنيك های تنظيم هيجان در روان درمانی" ترجمه عبدالرضا 

منصوری راد، انتشارات ارجمند، ص 271-279
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 مراقبت از زانو و درمان زانودرد
صدم��ات ليگامن��ت را مي توان ب��ا اقدامات زير 

درمان كرد:
���  گذاش��تن كيس��ه يخ بالفاصله بعد از صدمه 

برای كاهش ورم
���  ورزش برای تقويت ماهيچه ها

���brace استفاده از حائل  
جراحی )برای صدمات شديد( ���

صدمات تاندون Tendone و اختالالت آن
س��ه نوع اصلی صدمات تاندون و اختالالت آن 

عبارتنداز:
��� التهاب و پارگی تاندون 
��� بيماری اوزگود اسكاتر 

��� سندرم تاندون ايليوتيبيال 
صدم��ات تاندون دامن��ه ای از التهاب تاندون تا 
پارگی تاندون را شامل می شود. پارگی تاندون ها 
اغلب اوقات بر اثر استفاده بيش ازحد از تاندون 
)عمدت��ًا در بعض��ی از ورزش ها( اتفاق می افتد. 
تاندون مانند يك باند كش��ی، كش��يده ش��ده و 
ملتهب می گردد. يا اگر ماهيچه های ران به شدت 
منقبض شوند، تاندون ممكن است پاره شود كه 
اين بيشتر در افراد سالمند با تاندون های ضعيف 
اتفاق می افتد. يك نوع از التهاب تاندون زانو نيز 
موس��وم به زانوی پرش كننده ها هس��ت كه در 
ورزش هايی كه نياز به پريدن دارد ديده می شود، 
مانند بسكتبال، كه در آن تاندون ملتهب شده و 
ممكن اس��ت پاره شود.بيماری اوزگود اسكاتر بر 
اثر فشار يا كشش شديد وارد بر قسمتی از ناحيه 
رش��د در باالی اس��تخوان قلم پا ايجاد می شود. 
اين آس��يب موجب ورم زانو و قس��مت بااليی 
اس��تخوان قلم پا ش��ده و اگر تاندون از استخوان 
كنده شود، و تكه ای از استخوان را با خود بكند، 
اتفاق مي افتد. افراد جواني كه در هنگام ورزش 
می دوند و می پرند ممكن است به اين نوع صدمه 

دچار شوند.
سندرم ايليو تيبيال: وقتی اتفاق می افتد كه 
تاندون بر اس��تخوان خارجی زانو س��ائيده شده و 
ايجاد ورم می كند. اين س��ندرم نتيجه اس��تفاده 
زياد از زانو برای مدت زياد اس��ت و اغلب اوقات 

در تمرينات ورزشي اتفاق می افتد.
اقدامات درماني پبش��نهاد ش��ده برای صدمات 

تاندون و اختالالت آن ، عبارتند از:
  استراحت/ يخ/ باالنگه داشتن/ مصرف داروهايی 
مانند آس��پيرين يا ايبوبروفن برای از بين بردن 
درد و كاهش ورم/ كاهش فعاليت های ورزشی/ 
تمرينات ورزشي برای كشش و تقويت عضالت/ 
گچ گيری، اگر پارگی به ميزان كم باشد/ جراحی 

برای پارگی كامل يا صدمات خيلی شديد.

دیگر صدمات زانو
بيم�اری اس�تئو كوندري�ت: زمانی اتفاق 
می افتد كه خون كافی به قس��متی از اس��تخوان 
زير س��طح مفصل نرس��د. استخوان و غضروف 
بتدريج شل شده و ايجاد درد می كنند. برخی از 
غضروف ها ممكن اس��ت شكس��ته شده و ايجاد 
درد حاد، ضعف، و قفل ش��دن مفصل كنند. اين 
وضعيت ممكن اس��ت به اس��تئو آرتريت تبديل 

شود. جراحی درمان اصلی است.
��� اگر تكه های غضروف ش��ل و ول و شكس��ته 
نباش��د، يك جراح ممكن اس��ت آن ها را با پيچ 
سرجای خودش بگذارد. اين كار می تواند موجب 
تحري��ك جريان يافتن خ��ون تازه به غضروف 

شود.
��� اگر تكه غضروف ش��ل باش��د، جراح ممكن 

اس��ت حفره را بتراش��د تا به استخوان تازه برسد 
و از يك پيوند اس��تخوان برای ثابت نگه داش��تن 

قطعه غضروف در محل استفاده كند.
تحقيق��ات تازه ای برای انجام پيوند غضروف  ���

و بافت درحال انجام است.
س��ندرم پلي��كا : زمان��ی اتف��اق می افت��د كه  ���
رش��ته هايی از بافت موجود در زانو موس��وم به 
پليكا در نتيجه استفاده زياد و صدمه ورم می كند. 

درمان های اين سندرم عبارتنداز:
���  مصرف داروها: نظير آس��پرين يا ايبوبروفن 
برای كاهش ورم/ اس��تراحت/ يخ/ باند كش��ی 
ب��ر روی زانو/ ورزش ب��رای تقويت ماهيچه ها/ 
تزري��ق كورتيزون به داخل پليكا/ جراحی برای 
برداش��تن پليكا اگر با درمان های اوليه مش��كل 

را مرتفع نكرد.

چ�ه نوع پزش�کی مش�کالت زان�و را درمان 
می کند؟

صدم��ات و بيماری های زانو معمواًل به وس��يله 
يك پزشك ارتوپد درمان می شوند.

چگون�ه اف�راد می توانن�د از مش�کالت زانو 
پیشگیری کنند؟

بعضی از مش��كالت زانو )مانند آن هايی كه در 
نتيجه تصادف ايجاد می شوند( ممكن است قابل 

قسمت سوم  مهدا خوانساری
كارشناس ارشد فيزيوتراپی
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پيشگيری نباشند. ولی از خيلی از مشكالت زانو 
می توان با انجام اقدامات زير پيشگيری كرد:

 گ��رم ك��ردن قبل از انج��ام ورزش ها: دويدن و 
نرمش تمرينات گرم كننده خوبی هستند. كشش 
ماهيچه ها به جلو و عقب ران ها بهترين راه برای 

گرم كردن زانو هاست.
��� ق��وی كردن ماهيچه های پ��ا با انجام برخی 
ورزش ه��ا )به عنوان مث��ال، باالرفتن از پله ها، 

دوچرخه پايی ثابت، يا كاركردن با وزنه ها(.
��� پرهيز تغيير ناگهانی در ورزش های س��نگين 

و شديد
��� افزاي��ش ق��درت يا زمان فعاليت ورزش��ی به 

تدريج.
��� پوشيدن كفش های مناسب و اندازه پا.

��� حفظ وزن مناس��ب زيرا وزن اضافی بر زانوها 
فشار وارد می كند.

چ��ه نوع ورزش��ي برای افراد با مش��كالت زانو 
مناسب تر است؟

سه نوع ورزش برای افراد دچار آرتريت پيشنهاد 
شده است:

��� ورزش ه��ای پ��ا افزايش دامن��ه حركت: اين 
ورزش ه��ا ب��ه ثبات يا افزاي��ش قابليت انعطاف 
زانو كمك می كنند. آن ها همچنين حالت سفتی 

زانوها را از بين می برند.
 ���Strengthening ورزش های قوی كنن��ده 
exercise: اي��ن ورزش ه��ا به ثبات يا افزايش 
ق��درت ماهيچه كمك می-كنند. ماهيچه های 
ق��وی نيز ب��ه حمايت و حفاظت از مفاصل دچار 

آرتريت كمك می كنند.
��� ورزش های هوازی يا استقامتی: اين ورزش ها 
عمل قلب و جريان خون را بهبود می بخش��ند. 
آن ه��ا همچنين كمك به كنترل وزن می كنند. 
برخی مطالعات نشان داده اند كه ورزش  هوازی 
می تواند ورم زانوها را در بعضي موارد كاهش دهد.

اصول مراقبت از زانو
تحم��ل وزن ب��دن بر عهده برخی مفاصل مانند 
لگن )Hip( مچ پا و زانو اس��ت. ايس��تايی مفصل 
زانو اس��تخوانی نيس��ت بلكه ليگامانی بوده و در 
زير پوست به وسيله زردپی ها و ليگامان ها حفظ 
می ش��ود، از اين رو زانو بس��يار در معرض صدمه 
اس��ت. وزنی كه روی مفصل زانو وارد می ش��ود 
بين 3 تا 5 برابر وزن كل بدن اس��ت. يعنی يك 
ف��رد 70 كيلوگرم��ی ح��دود 350 كيلوگرم نيرو 

در هرب��ار ك��ه پا روی زمين می گذارد، به مفصل 
زان��وی خود تحميل می كند. اين ميزان در حين 

دويدن تا 7 برابر وزن بدن خواهد بود.
تغييرات غضروفی مربوط به سن كه در اثر گذر 
زم��ان رخ می ده��د در زان��و خيلی زودتر از ديگر 
مفاصل خود را نش��ان می دهد. از نظر بهداش��ت 
زانو بايد بدانيم كه وزن بدن بس��يار مؤثر اس��ت 
و می تواند عاملی مخرب باش��د، به عنوان مثال 
اگر فردی 10 كيلوگرم اضافه وزن داش��ته باشد 
به طور حتم بدون آنكه بداند حدود 50 كيلوگرم 
در مجموع روی زانوهايش فشار وارد كرده است. 
تقويت عضالت چهار س��ر زانو بدون فش��ار به 
مفصل با انجام تمرينات ورزش��ی نشس��ته و با 
نرمش های ايزومتريك و در كل تقويت عضالت 
اط��راف زانو بس��يار مه��م و حائز اهميت فراوان 
است. ساييدگی زانو با افزايش سن مرتبط است 
هر چند طبيعی نيست و بروز آن در افراد متفاوت 
خواه��د ب��ود يا به علت پارگی مينيس��ك )حتی 
ضايعه كم( در صورت درمان نش��دن به صورت 

تدريجی موجب ساييدگی زانو می شود.
خيل��ی از اف��راد را می بينيم كه مش��كل انحنای 
زان��و دارن��د يعنی اگر پ��ای آن ها را از مچ به هم 
بچس��بانيم از ناحي��ه زان��و به هم نمی چس��بد و 
اصطالح��ًا حالت پرانت��زی به خود می گيرد و يا 
برعكس كه البته اين مسئله به علل ژنتيكی يا به 
علت راشيتيسم می تواند بروز كند كه بايد درمان 
ش��ود تا بيومكانيك زانو برهم نخورده و آس��يب 
احتمالی به زانو وارد نشود كه به اين علل، علل 

ثانويه می گويند.
البت��ه بيماری هاي��ی مثل آرتري��ت روماتوئيد، 
نق��رس، روماتيس��م و يا تصادف��ات می تواند از 
ديگ��ر عوامل تخريب كننده بافت غضروف زانو 
محسوب شود. درمان در مواردی كه علل ثانويه 
وج��ود دارد، ب��ا رفع عامل تخريب زانو به عنوان 
مث��ال درم��ان پارگی ليگامان و يا پرانتزی بودن 
پاه��ا ب��ه داخل يا خارج بدن، پيش از آس��يب به 
غضروف زانو، بس��يار مؤثر و حائز اهميت اس��ت 
اما اگر غضروف از بين رفت متأسفانه در افرادی 
كه سن بااليی دارند كار خاصی براي جايگريني 
غض��روف نمي ت��وان انجام داد و تنها راه موجود 
تعويض مفصل است. اين روش درمانی امروزه 
كاربرد گس��ترده اي دارد و در آن جراحان زانو با 
تراش��يدن س��طح مفصل تخريب شده، به جای 
آن مفص��ل فل��زی مصنوعی ق��رار می دهند. با 

پيش��رفت هايی كه در طراحی اين گونه پروتزها 
حاصل ش��ده، طول عمر بهره گيری از آن ها نيز 

افزايش چشمگيری يافته است.

چند اصل مهم را باید برای حفظ سالمت زانوها 
درنظر داشت:

اول اين كه تالش كنيم وزن مان افزايش نيابد و 
اگر افزايش وزن داريم درصدد كاهش آن برآييم. 
دوم بايد بدانيم كه غضروف به طور مس��تقيم با 
تغذيه ارتباط ندارد، اما چگالی استخوان به عنوان 
عامل��ی در حمايت غض��روف از اهميت بااليی 
برخوردار اس��ت و اين مس��ئله مس��تلزم مصرف 
كلس��يم از طريق موادغذايی، لبنيات كم چرب، 

ميوه ها و سبزی ها است.
قد و وزن افراد در بروز مش��كالت زانو بس��يار 
مه��م اس��ت نبايد فراموش كني��م كه پله ها و يا 
كوهنوردی و اس��تفاده نكردن از س��رويس های 
بهداشتی فرنگی )توالت فرنگی( از علل صدمه 
زنن��ده به زانو به ش��مار م��ی رود. اگر باال رفتن و 
بوي��ژه پائي��ن آمدن از پله ه��ا و حتی حركت در 
كوهس��تان به ص��ورت صحيح صورت نگيرد به 
مفصل زانو آس��يب فراوان می زند. پائين آمدن 
روی مفص��ل كش��ككي ران��ی )پتل��ه فمورال( 
 نق��ش دارد و باالرفت��ن روی س��اق پ��ا فش��ار 

می آورد.
 پائين آمدن از پله ها 7 تا 8 برابر وزن بدن بر زانوها 
فشار می آورد و درباره كوهنوردی هم همينطور، 
اگر زانوی دردناكی داريم با پای غيردردناك باال 
بروي��م و ب��ا پای دردناك پائين بياييم چون پای 
دردناك صاف پائين می آيد اما اگر مش��كل زانو 
داري��م بايد از كوهن��وردی پرهيز كنيم. توصيه 
می ش��ود از سرويس هاي بهداشتی فرنگی حتی 
از س��نين پائين  در منازل اس��تفاده شود، با توجه 
ب��ه رعايت ن��كات بهداش��تی در اين خصوص 
مشكلی از نظر شرعی نيز وجود نخواهد داشت. 
ورزش ه��ای آب��ی بويژه راه رفتن در آب بس��يار 
توصيه می شود. بهتر است در نواحی كم عمق كه 
ت��ا ب��االی لگن آب وجود دارد در جهات مختلف 
راه بروي��م. برخ��الف باورهای غلط خوردن كله 
و پاچه جز چاق كردن افراد كاربردی در تقويت 
غض��روف ندارد. درخصوص مكمل های تقويت 
غضروف بايد با پزشك مشورت كرد اما اگر كسی 
كام��اًل تخريب غضروف دارد ديگر مصرف اين 

داروها بی معنا است.
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يافت��ن يك پزش��ك متخصص دلس��وز و وارد 
ب��ه تش��خيص بيماري آلزايمر مهم اس��ت. اگر 
پزشك، بيماری آلزايمر را پس از طی فقط يك 
آزمايش سرسری تشخيص دهد، به فكر پزشك 
ديگری باش��يد. ارزيابی كامل توس��ط پزش��ك 
برای شناس��ايي ديگر مش��كالت س��المت كه 
خود می توانند باعث مش��كالت شناختی شوند، 
بس��يار حايز اهميت است. پزشك خانوادگی تان 
ممكن است بخشی از كار ارزيابی را انجام دهد 
و سپس شما را به يك نورولوژيست، متخصص 
ط��ب س��المندان، روانپزش��ك و... يا پزش��ك 
مرتبط ديگری برای بررس��ی كامل ارجاع دهد. 
همچنين، انجمن آلزايمر، يا كلينيك هاي حافظه 
مستقر در دانشگاه پزشكی يا بيمارستان نزديك 
محل زندگيتان نيز می توانند امكانات تشخيصي 
مناسبی را در اختيار شما بگذارند پس از تشخيص 
و تأييد آن، يك پزشك متخصص را بيابيد تا به 
ش��ما در فراهم كردن مراقبت های مداوم برای 
تطابق يافتن با تغيير نيازهای شخص در راستای 
بيماری آلزايمر كمك كند. پزشكی كه تشخيص 
می دهد ممكن است عالقه يا وقت كافي براي 
برنامه ريزي مراقبت های مستمر موردنياز بيمار و 
پايش آن را نداشته باشد. پس، پزشكی را انتخاب 
كني��د ك��ه از درمان و مديريت بيماری آلزايمر و 
انواع زوال عقل مطلع و قادر به برقراری ارتباط 

خوب با اعضای خانواده باشد.
ارزياب��ی كامل بيش از يك روز طول می كش��د 
و عموم��ًا ب��ه صورت س��رپايی انجام می ش��ود. 
آزمايش��ات در طي چند روز انجام می ش��وند تا از 
خس��ته شدن بيمار جلوگيری شود. متخصصان 
ديگ��ری از جمل��ه پرس��تاران، روانشناس��ان، 
كاردرمانگران يا فيزيوتراپ ها، كاركنان خدمات 
اجتماعی و اغلب روانپزش��كان در كنار پزش��ك 
درمانگ��ر ممك��ن اس��ت درگير ارزيابی ش��وند. 
ارزيابی چند روز قبل از آنكه نتايج آزمايش��ات و 
تصويربرداري ها گزارش شوند انجام می شود و 
متخص��ص آن ه��ا را مورد بازبينی قرار می دهد. 
وقتی پزش��ك يافته ها را بررسی می كند معمواًل 
در وهل��ه اول نظ��ر قطع��ي در مورد وجود يا عدم 

وجود بيماری را آلزايمر نمي دهد. پزشكان اغلب 
بدون مشاهده روند پيشرفت زوال عقل به نتيجه 
قطعی نمی رس��ند. يعنی آن ه��ا معمواًل 6 ماه تا 
يكس��ال بعد دوباره فرد مش��كوك به آلزايمر را 
موردارزيابی قرار می دهند. پس از طي اين مدت، 
تش��خيص با اطمينان بيشتري داده مي شود. در 
ص��ورت گزارش كاهش توانايی های ش��ناختی 
پزش��ك ممكن اس��ت تكرار انجام آزمايشات را 

بطور ساالنه توصيه كند.
 

فرآیند ارزیابی
بهتر است برای كاهش هر گونه استرس ناشی 
از مالقات پزشك، از قبل آماده شنيدن هر چيز 
ممكنی باش��يد. برای مثال، حواس��تان باشد كه 
كسی كه با بيمار برای ارزيابی می رود با تاريخچه 
پزشكی، نشانه ها و تشويش های كنونی وی آشنا 
باش��د. قبل از مالقات با پزش��ك مطالبی را كه 
می خواهيد عنوان كنيد، در برگه ای بنويسيد. در 
صورتی كه فرد در مرحله پيش��رفته زوال عقل 
اس��ت می توانيد هدفونی به همراه بياوريد و در 
گوش��ش قرار دهيد و موزي��ك آرامی را برايش 
پخش كنيد، يا چيز نرمی بدهيد كه در دس��تش 

لمس كند.

سابقه پزشکی قبلی
پزشك به اطالع يافتن از موارد زير نياز دارد:

 • توصيف مفصل و كاملي از تغييرات ايجاد شده 
در توانايی ه��ای ش��ناختی، خصوصيات فردي، 
خلق و رفتار و همچنين آگاهي از زمان ش��روع 
اي��ن تغيي��رات، روند پيش��رفت آن و عواملي كه 

توانايی های فرد را تحت تأثير قرار مي دهند. 
 •اطالعات��ی در م��ورد وضعي��ت جس��مانی يا 
نش��انه های فيزيكي اي مانن��د عدم هماهنگی 
ح��ركات، بروز بي اختياري ادراري يا نارس��ايی 

ديداری در بيمار.
• سابقه پزشكی بيمار از قبيل صدمات، جراحي ها  

و بيماری های اخير
 • ليس��ت نسخه های پزشكی قبلی بيمار شامل 
داروهای غيرتجويزی مصرف شده و مكمل های 

گياهی
 اطالعاتی در مورد مش��كالت پزش��كی س��اير 
اعضای خانواده به ويژه ابتالء خويش��اوندان به 

بيماری مشابه.
اين اطالعات ممكن اس��ت زياد به نظر برس��ند، 
اما اطالع از س��ابقه ی بيماری ش��خص موجب 
می شود تا پزشك بتواند ليستی از تشخيص های 
ممكن را برای كمك به ارزيابی های پزش��كی 
بع��دی مط��رح كند. ب��رای مثال، پزش��كی كه 
معمواًل CT اسكن و يا MRI مغزی را به عنوان 
آزمايشی نهايی تجويز می كند ممكن است آن را 
به عنوان تجويزی فوری برای تشخيص شخص 
دارای تغييرات ذهنی ناگهانی و مش��كل در راه 
رفتن تدارك ببيند. اين نش��انه ها ممكن اس��ت 
نشان دهنده ی تجمع اضافی مايع مغزی نخاعی 
دور مغز يا به اصطالح هيدروسفالی با فشار عادی 
باشد. تشخيص و درمان سريع می تواند از آسيب 

مداوم به مغز جلوگيری كند.

معاینات فیزیکی
اختالالت گوناگونی مانند نقايص قلبي، نقايص 
كب��دي، كلي��وي، اخت��الالت غ��ده تيروئيد و 
بيماری های تنفسی می توانند منجر به تغييراتي 
شبيه زوال عقل شوند. از آن مهم تر، افراد سالمند 
اغل��ب از عالئمی ش��كايت می كنن��د كه از ديد 
ديگران براي سن آنها عادي است و بنابراين مورد 
توجه قرار نمي گيرد. برای مثال، به احساس درد 
مي توان اشاره كرد كه از سوي افراد سالمند زياد 
مطرح مي شود ولي ناديده گرفتن آن در مورد درد 
قفسه سينه كه يكي از نشانه های عمده حمالت 
قلبی است، با اين كه امري معمول است مي تواند 
پيامدهاي جدي به دنبال داشته باشد. بنابراين، 
پزشك به ارزيابی دستگاه قلبی � عروقی، ريه ها 
و ديگ��ر ارگان هاي حياتي مي پردازد تا هر گونه 
نشانه هاي نابهنجاری را شناسايي كند. همچنين 
به دليل آن كه اختالالت حسي می توانند با افت 
توانايی های ش��ناختی فرد ارتباط داشته باشند؛ 
پزشك ممكن است آزمايش بينايی و شنوايی در 
خواست  كند. بعالوه؛ پزشك بر ارزيابي سيستم 

عصبی تمركز خاصی دارد زيرا نابهنجاری های 
عصبی ممكن است با اختالالت مغزی ديگري 
بجز بيماری آلزايمر همراه ش��ده و با آن اش��تباه 
ش��وند. داش��تن ماهيچه های قوي، هماهنگی 
حركت��ی، بازتاب ها، حس ها، حركات چش��مان 
و واكن��ش مردمك به ن��ور طبيعي می توانند به 
نظر پزش��ك حاكی از سالمت مناطق خاصي از 
مغز باش��د. برای مثال، بازتاب های غيرعادی يا 
ضعف در يك سمت بدن نشان دهنده ی آسيب 
نيمكره ای مغز )ش��ايد به دليل س��كته، ضربه يا 
تومور( باشد، در حالی كه لرزش  يا ديگر حركات 
غيرعادی ممكن است نشان دهنده ی اختالالت 
پيش رونده ای مانند بيماری پاركينس��ون باشند. 
اين نوع از نابهنجاری ها معمواًل از مشخصه های 
اوليه بيماری آلزايمر نيس��تند. آزمايش وضعيت 
ذهنی به عنوان بخشی از بررسی عصب شناختي 
برای تش��خيص زوال عقل مهم اس��ت. پزشك 
از ش��خص می خواهد تمرينات ذهنی س��اده ای 
مانن��د ك��م ك��ردن متوالي عدد هف��ت از صد، 
دس��تورالعمل های نوش��تاری، به خاطر سپردن 
كلم��ات و ترس��يم طرح ه��ا را انج��ام دهد. اين 
نوع آزمايش��ات به پزش��ك امكان برآوردي از 
وضعيت بيمار در زمينه  جهت يابی، حافظه، درك 
مهارت ه��ای زبانی و توانايی انجام محاس��بات 

ساده را می دهد.

آزمایشات تشخیصی
پزش��ك انجام آزمايش��اتي شامل بررسی كامل 
وضعيت گلبول های خون و ش��يمی خون برای 
تشخيص كم خونی، عفونت، ديابت  و اختالالت 
كليه و كبد را درخواست می كند. ديگر آزمايش ها 
شامل ارزيابي كاركرد تيروئيد، سطح ويتامين ب 
12 و كلسيم خون و نيز آزمايش سيفيليس خواهد 
بود. اگر پزش��كی به وجود مش��كالت پزش��كی 
خاصي مشكوك شد ممكن است آزمايش های 
بيش��تری را تجوي��ز كند. ب��رای مثال، اگر بيمار 
عاليمي از آلودگي با ويروس ايدز را نشان دهد، 

انجام آزمايش ايدز  به او توصيه می شود.

اسکن های مغزی
اسكن مغزی با استفاده از توموگرافی رايانه ای. 
) CT(  يا تصويرس��ازی با تش��ديد مغناطيس��ی 
)MRI( ارزيابی استاندارد بيماری آلزايمر و ديگر 
 MRI و CTاش��كال زوال عقل اس��ت. تصاوير

ك��ه وضعي��ت س��اختاري و فيزيولوژيكی مغز را 
نش��ان می دهند برای رد تش��خيص مشكالتی 
مانن��د تومور مغزی، خونريزی، ضربات مغزي و 
پرآبی مغز كه ممكن است اشتباهًا بيماری آلزايمر 
تشخيص داده شوند، مورد استفاده قرار مي گيرند. 
همچنين اين اس��كن ها می توانند كاهش حجم 
مغ��ز مرتب��ط با آلزايم��ر و ديگ��ر بيماری های 
زوال عقل را نش��ان دهن��د. در آلزايمر، عملكرد 
ناحيه ی مغزی هيپوكامپ ممكن اس��ت به طور 
نامناس��بی مختل ش��ود. در صورت عدم كفايت 
اين اسكن ها، اسكن های مغزی ديگری ممكن 
 اس��ت نياز ش��ود كه بيشتر عملكرد مغز را نشان 

مي دهند. 
توموگراف��ی كامپيوت��ری )PET( و تاب��ش تك 
فوتونی )SPECT(  تصاويری از فعاليت مغزی 
را براس��اس جريان خون، س��وخت اكس��يژن يا 
گلوك��ز نش��ان می دهن��د. از اي��ن تكنيك ها در 
موارد معدودي برای تشخيص استفاده مي شود.  
آن ها به تشخيص كمك مي كنند، اما نمی توانند 
بيماری آلزايمر را به قطع يقين تشخيص دهند. 
خوش��بختانه، قدرت تش��خيصی اس��كن های 
مغزی در حال پيشرفت است. به ويژه در نوعی 
از  تصويرس��ازي ب��ه روش PET  ك��ه از ردياب 
دارويی استفاده می شود امكان مشاهده دقيق تر 
فعاليت مغز فراهم می شود. درحال حاضر، حدود 
17 مركز در آمريكای شمالی و نيز 21 مركز در 
نقاط ديگر دنيا از اين تكنيك استفاده مي كنند، 
ولي اين اس��تفاده محدود به مطالعات تحقيقی 
اس��ت. متخصص��ان در كل پيش بينی می كنند 
كه كاربردPET  اس��كن های دارای مؤلفه های 
ردياب مش��ابه ظرف چند س��ال آينده توس��عه 
يابد. اين آزمايش ها به پزش��كان در تش��خيص 
بيماری قبل از بروز عاليم و نيز تعيين و ارزيابی 

درمان های جديد كمك می كنند.
همچني��ن، محققان اميد دارن��د با كامل كردن 
تكنيك ه��ای U MRI تواناي��ی پزش��كان برای 
سنجش ناتوانی مغز و تشخيص دقيق تر بيماری 
آلزايمر تقويت و تس��هيل ش��ود. تصويرس��ازی 
تش��ديد مغناطيسی كاركردی )fMRI( كه عمل 
ثبت تغييرات جريان خون مرتبط با فعاليت مغز 
را انجام می دهد ممكن اس��ت در متمايز كردن 
آلزايمر از ديگر اش��كال زوال عقل نقش مهمي 

ايفا كند. 

EEGنوار مغزی
الكتروآنس��فالگرافی)EEG(  مي توان��د در ثبت 
ام��واج مغ��زی غيرنرم��ال مفيد باش��د. اگرچه،  
EEGمعمواًل در افراد مبتال به آلزايمر متوسط و 
بسياری از ديگر انواع زوال عقل نرمال است، اما 
نابهنجاری های EEG  در  برخي از بيماري هاي 
مسبب زوال عقل مانند بيماری كروتزفلد جاكوب 
روی می دهد و از جنبه تشخيصي اهميت دارد.  

پونکسیون کمری
پزشك درصورت مشكوك بودن به عارضه پرآبی 
مغ��ز )افزايش مايع مغزی نخاعی در اطراف مغز( 
يا عفونت سيس��تم اعصاب مركزی، ممكن است 
خارج كردن مايع مغزی نخاعی از ناحيه كمر را برای 
شناس��ايي افزايش فش��ار يا سلول های خطرناك 
موجود درمايع مغزی نخاعی توصيه كند. همچنين، 
عاليم زيست شيميايی آلزايمر از قبيل مواد تشكيل 
دهنده پالك های آميلوييد، يا كالف های تارهای 
عصبی نيز با اين آزمايش قابل تش��خيص اس��ت. 
اين مواد از مش��خصه هاي ويژه آلزايمر هس��تند 
و ب��راي تش��خيص آن جنبه اختصاص��ي دارند. 
ه��ر چن��د هنوز اين آزماي��ش به طور روتين به كار 
نم��ي رود، اما متخصصان پيش بينی می كنند كه 
آن ها در آينده اي نه چندان دوز جزء استانداردی از 

آزمايش های تشخيصی آلزايمر  باشند.

آزمایش عصب روانشناختی
روانشناس��ان و روانپزش��كان )روانشناسانی كه 
دوره های آموزش ويژه ارزيابي اختالالت مغزی 
را گذرانده اند( ممكن اس��ت بتوانند آزمون های 
عصب روانش��ناختی جام��ع، خواه مصاحبه هاي 
س��اختاريافته و خ��واه آزمون های مداد كاغذی 
را اج��را كنند. اين آزمون ها كه س��اعت ها طول 
می كشند برای تعيين نواحی مختل شده مرتبط 
با كاركردهای ش��ناختی و نيز نواحی س��الم مغز 
به كار می روند. آن ها حافظه، استدالل، نوشتن، 
هماهنگ��ی حركت��ی � ديداری، ادراك و توانايی 
بي��ان ايده ها را می س��نجند. همچنين پزش��ك 
ممك��ن اس��ت آزمون ه��ای  ديگ��ری را برای 
تش��خيص افس��ردگی و ديگر مشكالت خلقی 

تجويز كند.
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يافت��ن يك پزش��ك متخصص دلس��وز و وارد 
ب��ه تش��خيص بيماري آلزايمر مهم اس��ت. اگر 
پزشك، بيماری آلزايمر را پس از طی فقط يك 
آزمايش سرسری تشخيص دهد، به فكر پزشك 
ديگری باش��يد. ارزيابی كامل توس��ط پزش��ك 
برای شناس��ايي ديگر مش��كالت س��المت كه 
خود می توانند باعث مش��كالت شناختی شوند، 
بس��يار حايز اهميت است. پزشك خانوادگی تان 
ممكن است بخشی از كار ارزيابی را انجام دهد 
و سپس شما را به يك نورولوژيست، متخصص 
ط��ب س��المندان، روانپزش��ك و... يا پزش��ك 
مرتبط ديگری برای بررس��ی كامل ارجاع دهد. 
همچنين، انجمن آلزايمر، يا كلينيك هاي حافظه 
مستقر در دانشگاه پزشكی يا بيمارستان نزديك 
محل زندگيتان نيز می توانند امكانات تشخيصي 
مناسبی را در اختيار شما بگذارند پس از تشخيص 
و تأييد آن، يك پزشك متخصص را بيابيد تا به 
ش��ما در فراهم كردن مراقبت های مداوم برای 
تطابق يافتن با تغيير نيازهای شخص در راستای 
بيماری آلزايمر كمك كند. پزشكی كه تشخيص 
می دهد ممكن است عالقه يا وقت كافي براي 
برنامه ريزي مراقبت های مستمر موردنياز بيمار و 
پايش آن را نداشته باشد. پس، پزشكی را انتخاب 
كني��د ك��ه از درمان و مديريت بيماری آلزايمر و 
انواع زوال عقل مطلع و قادر به برقراری ارتباط 

خوب با اعضای خانواده باشد.
ارزياب��ی كامل بيش از يك روز طول می كش��د 
و عموم��ًا ب��ه صورت س��رپايی انجام می ش��ود. 
آزمايش��ات در طي چند روز انجام می ش��وند تا از 
خس��ته شدن بيمار جلوگيری شود. متخصصان 
ديگ��ری از جمل��ه پرس��تاران، روانشناس��ان، 
كاردرمانگران يا فيزيوتراپ ها، كاركنان خدمات 
اجتماعی و اغلب روانپزش��كان در كنار پزش��ك 
درمانگ��ر ممك��ن اس��ت درگير ارزيابی ش��وند. 
ارزيابی چند روز قبل از آنكه نتايج آزمايش��ات و 
تصويربرداري ها گزارش شوند انجام می شود و 
متخص��ص آن ه��ا را مورد بازبينی قرار می دهد. 
وقتی پزش��ك يافته ها را بررسی می كند معمواًل 
در وهل��ه اول نظ��ر قطع��ي در مورد وجود يا عدم 

وجود بيماری را آلزايمر نمي دهد. پزشكان اغلب 
بدون مشاهده روند پيشرفت زوال عقل به نتيجه 
قطعی نمی رس��ند. يعنی آن ه��ا معمواًل 6 ماه تا 
يكس��ال بعد دوباره فرد مش��كوك به آلزايمر را 
موردارزيابی قرار می دهند. پس از طي اين مدت، 
تش��خيص با اطمينان بيشتري داده مي شود. در 
ص��ورت گزارش كاهش توانايی های ش��ناختی 
پزش��ك ممكن اس��ت تكرار انجام آزمايشات را 

بطور ساالنه توصيه كند.
 

فرآیند ارزیابی
بهتر است برای كاهش هر گونه استرس ناشی 
از مالقات پزشك، از قبل آماده شنيدن هر چيز 
ممكنی باش��يد. برای مثال، حواس��تان باشد كه 
كسی كه با بيمار برای ارزيابی می رود با تاريخچه 
پزشكی، نشانه ها و تشويش های كنونی وی آشنا 
باش��د. قبل از مالقات با پزش��ك مطالبی را كه 
می خواهيد عنوان كنيد، در برگه ای بنويسيد. در 
صورتی كه فرد در مرحله پيش��رفته زوال عقل 
اس��ت می توانيد هدفونی به همراه بياوريد و در 
گوش��ش قرار دهيد و موزي��ك آرامی را برايش 
پخش كنيد، يا چيز نرمی بدهيد كه در دس��تش 

لمس كند.

سابقه پزشکی قبلی
پزشك به اطالع يافتن از موارد زير نياز دارد:

 • توصيف مفصل و كاملي از تغييرات ايجاد شده 
در توانايی ه��ای ش��ناختی، خصوصيات فردي، 
خلق و رفتار و همچنين آگاهي از زمان ش��روع 
اي��ن تغيي��رات، روند پيش��رفت آن و عواملي كه 

توانايی های فرد را تحت تأثير قرار مي دهند. 
 •اطالعات��ی در م��ورد وضعي��ت جس��مانی يا 
نش��انه های فيزيكي اي مانن��د عدم هماهنگی 
ح��ركات، بروز بي اختياري ادراري يا نارس��ايی 

ديداری در بيمار.
• سابقه پزشكی بيمار از قبيل صدمات، جراحي ها  

و بيماری های اخير
 • ليس��ت نسخه های پزشكی قبلی بيمار شامل 
داروهای غيرتجويزی مصرف شده و مكمل های 

گياهی
 اطالعاتی در مورد مش��كالت پزش��كی س��اير 
اعضای خانواده به ويژه ابتالء خويش��اوندان به 

بيماری مشابه.
اين اطالعات ممكن اس��ت زياد به نظر برس��ند، 
اما اطالع از س��ابقه ی بيماری ش��خص موجب 
می شود تا پزشك بتواند ليستی از تشخيص های 
ممكن را برای كمك به ارزيابی های پزش��كی 
بع��دی مط��رح كند. ب��رای مثال، پزش��كی كه 
معمواًل CT اسكن و يا MRI مغزی را به عنوان 
آزمايشی نهايی تجويز می كند ممكن است آن را 
به عنوان تجويزی فوری برای تشخيص شخص 
دارای تغييرات ذهنی ناگهانی و مش��كل در راه 
رفتن تدارك ببيند. اين نش��انه ها ممكن اس��ت 
نشان دهنده ی تجمع اضافی مايع مغزی نخاعی 
دور مغز يا به اصطالح هيدروسفالی با فشار عادی 
باشد. تشخيص و درمان سريع می تواند از آسيب 

مداوم به مغز جلوگيری كند.

معاینات فیزیکی
اختالالت گوناگونی مانند نقايص قلبي، نقايص 
كب��دي، كلي��وي، اخت��الالت غ��ده تيروئيد و 
بيماری های تنفسی می توانند منجر به تغييراتي 
شبيه زوال عقل شوند. از آن مهم تر، افراد سالمند 
اغل��ب از عالئمی ش��كايت می كنن��د كه از ديد 
ديگران براي سن آنها عادي است و بنابراين مورد 
توجه قرار نمي گيرد. برای مثال، به احساس درد 
مي توان اشاره كرد كه از سوي افراد سالمند زياد 
مطرح مي شود ولي ناديده گرفتن آن در مورد درد 
قفسه سينه كه يكي از نشانه های عمده حمالت 
قلبی است، با اين كه امري معمول است مي تواند 
پيامدهاي جدي به دنبال داشته باشد. بنابراين، 
پزشك به ارزيابی دستگاه قلبی � عروقی، ريه ها 
و ديگ��ر ارگان هاي حياتي مي پردازد تا هر گونه 
نشانه هاي نابهنجاری را شناسايي كند. همچنين 
به دليل آن كه اختالالت حسي می توانند با افت 
توانايی های ش��ناختی فرد ارتباط داشته باشند؛ 
پزشك ممكن است آزمايش بينايی و شنوايی در 
خواست  كند. بعالوه؛ پزشك بر ارزيابي سيستم 

عصبی تمركز خاصی دارد زيرا نابهنجاری های 
عصبی ممكن است با اختالالت مغزی ديگري 
بجز بيماری آلزايمر همراه ش��ده و با آن اش��تباه 
ش��وند. داش��تن ماهيچه های قوي، هماهنگی 
حركت��ی، بازتاب ها، حس ها، حركات چش��مان 
و واكن��ش مردمك به ن��ور طبيعي می توانند به 
نظر پزش��ك حاكی از سالمت مناطق خاصي از 
مغز باش��د. برای مثال، بازتاب های غيرعادی يا 
ضعف در يك سمت بدن نشان دهنده ی آسيب 
نيمكره ای مغز )ش��ايد به دليل س��كته، ضربه يا 
تومور( باشد، در حالی كه لرزش  يا ديگر حركات 
غيرعادی ممكن است نشان دهنده ی اختالالت 
پيش رونده ای مانند بيماری پاركينس��ون باشند. 
اين نوع از نابهنجاری ها معمواًل از مشخصه های 
اوليه بيماری آلزايمر نيس��تند. آزمايش وضعيت 
ذهنی به عنوان بخشی از بررسی عصب شناختي 
برای تش��خيص زوال عقل مهم اس��ت. پزشك 
از ش��خص می خواهد تمرينات ذهنی س��اده ای 
مانن��د ك��م ك��ردن متوالي عدد هف��ت از صد، 
دس��تورالعمل های نوش��تاری، به خاطر سپردن 
كلم��ات و ترس��يم طرح ه��ا را انج��ام دهد. اين 
نوع آزمايش��ات به پزش��ك امكان برآوردي از 
وضعيت بيمار در زمينه  جهت يابی، حافظه، درك 
مهارت ه��ای زبانی و توانايی انجام محاس��بات 

ساده را می دهد.

آزمایشات تشخیصی
پزش��ك انجام آزمايش��اتي شامل بررسی كامل 
وضعيت گلبول های خون و ش��يمی خون برای 
تشخيص كم خونی، عفونت، ديابت  و اختالالت 
كليه و كبد را درخواست می كند. ديگر آزمايش ها 
شامل ارزيابي كاركرد تيروئيد، سطح ويتامين ب 
12 و كلسيم خون و نيز آزمايش سيفيليس خواهد 
بود. اگر پزش��كی به وجود مش��كالت پزش��كی 
خاصي مشكوك شد ممكن است آزمايش های 
بيش��تری را تجوي��ز كند. ب��رای مثال، اگر بيمار 
عاليمي از آلودگي با ويروس ايدز را نشان دهد، 

انجام آزمايش ايدز  به او توصيه می شود.

اسکن های مغزی
اسكن مغزی با استفاده از توموگرافی رايانه ای. 
) CT(  يا تصويرس��ازی با تش��ديد مغناطيس��ی 
)MRI( ارزيابی استاندارد بيماری آلزايمر و ديگر 
 MRI و CTاش��كال زوال عقل اس��ت. تصاوير

ك��ه وضعي��ت س��اختاري و فيزيولوژيكی مغز را 
نش��ان می دهند برای رد تش��خيص مشكالتی 
مانن��د تومور مغزی، خونريزی، ضربات مغزي و 
پرآبی مغز كه ممكن است اشتباهًا بيماری آلزايمر 
تشخيص داده شوند، مورد استفاده قرار مي گيرند. 
همچنين اين اس��كن ها می توانند كاهش حجم 
مغ��ز مرتب��ط با آلزايم��ر و ديگ��ر بيماری های 
زوال عقل را نش��ان دهن��د. در آلزايمر، عملكرد 
ناحيه ی مغزی هيپوكامپ ممكن اس��ت به طور 
نامناس��بی مختل ش��ود. در صورت عدم كفايت 
اين اسكن ها، اسكن های مغزی ديگری ممكن 
 اس��ت نياز ش��ود كه بيشتر عملكرد مغز را نشان 

مي دهند. 
توموگراف��ی كامپيوت��ری )PET( و تاب��ش تك 
فوتونی )SPECT(  تصاويری از فعاليت مغزی 
را براس��اس جريان خون، س��وخت اكس��يژن يا 
گلوك��ز نش��ان می دهن��د. از اي��ن تكنيك ها در 
موارد معدودي برای تشخيص استفاده مي شود.  
آن ها به تشخيص كمك مي كنند، اما نمی توانند 
بيماری آلزايمر را به قطع يقين تشخيص دهند. 
خوش��بختانه، قدرت تش��خيصی اس��كن های 
مغزی در حال پيشرفت است. به ويژه در نوعی 
از  تصويرس��ازي ب��ه روش PET  ك��ه از ردياب 
دارويی استفاده می شود امكان مشاهده دقيق تر 
فعاليت مغز فراهم می شود. درحال حاضر، حدود 
17 مركز در آمريكای شمالی و نيز 21 مركز در 
نقاط ديگر دنيا از اين تكنيك استفاده مي كنند، 
ولي اين اس��تفاده محدود به مطالعات تحقيقی 
اس��ت. متخصص��ان در كل پيش بينی می كنند 
كه كاربردPET  اس��كن های دارای مؤلفه های 
ردياب مش��ابه ظرف چند س��ال آينده توس��عه 
يابد. اين آزمايش ها به پزش��كان در تش��خيص 
بيماری قبل از بروز عاليم و نيز تعيين و ارزيابی 

درمان های جديد كمك می كنند.
همچني��ن، محققان اميد دارن��د با كامل كردن 
تكنيك ه��ای U MRI تواناي��ی پزش��كان برای 
سنجش ناتوانی مغز و تشخيص دقيق تر بيماری 
آلزايمر تقويت و تس��هيل ش��ود. تصويرس��ازی 
تش��ديد مغناطيسی كاركردی )fMRI( كه عمل 
ثبت تغييرات جريان خون مرتبط با فعاليت مغز 
را انجام می دهد ممكن اس��ت در متمايز كردن 
آلزايمر از ديگر اش��كال زوال عقل نقش مهمي 

ايفا كند. 

EEGنوار مغزی
الكتروآنس��فالگرافی)EEG(  مي توان��د در ثبت 
ام��واج مغ��زی غيرنرم��ال مفيد باش��د. اگرچه،  
EEGمعمواًل در افراد مبتال به آلزايمر متوسط و 
بسياری از ديگر انواع زوال عقل نرمال است، اما 
نابهنجاری های EEG  در  برخي از بيماري هاي 
مسبب زوال عقل مانند بيماری كروتزفلد جاكوب 
روی می دهد و از جنبه تشخيصي اهميت دارد.  

پونکسیون کمری
پزشك درصورت مشكوك بودن به عارضه پرآبی 
مغ��ز )افزايش مايع مغزی نخاعی در اطراف مغز( 
يا عفونت سيس��تم اعصاب مركزی، ممكن است 
خارج كردن مايع مغزی نخاعی از ناحيه كمر را برای 
شناس��ايي افزايش فش��ار يا سلول های خطرناك 
موجود درمايع مغزی نخاعی توصيه كند. همچنين، 
عاليم زيست شيميايی آلزايمر از قبيل مواد تشكيل 
دهنده پالك های آميلوييد، يا كالف های تارهای 
عصبی نيز با اين آزمايش قابل تش��خيص اس��ت. 
اين مواد از مش��خصه هاي ويژه آلزايمر هس��تند 
و ب��راي تش��خيص آن جنبه اختصاص��ي دارند. 
ه��ر چن��د هنوز اين آزماي��ش به طور روتين به كار 
نم��ي رود، اما متخصصان پيش بينی می كنند كه 
آن ها در آينده اي نه چندان دوز جزء استانداردی از 

آزمايش های تشخيصی آلزايمر  باشند.

آزمایش عصب روانشناختی
روانشناس��ان و روانپزش��كان )روانشناسانی كه 
دوره های آموزش ويژه ارزيابي اختالالت مغزی 
را گذرانده اند( ممكن اس��ت بتوانند آزمون های 
عصب روانش��ناختی جام��ع، خواه مصاحبه هاي 
س��اختاريافته و خ��واه آزمون های مداد كاغذی 
را اج��را كنند. اين آزمون ها كه س��اعت ها طول 
می كشند برای تعيين نواحی مختل شده مرتبط 
با كاركردهای ش��ناختی و نيز نواحی س��الم مغز 
به كار می روند. آن ها حافظه، استدالل، نوشتن، 
هماهنگ��ی حركت��ی � ديداری، ادراك و توانايی 
بي��ان ايده ها را می س��نجند. همچنين پزش��ك 
ممك��ن اس��ت آزمون ه��ای  ديگ��ری را برای 
تش��خيص افس��ردگی و ديگر مشكالت خلقی 

تجويز كند.
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زندگ��ی تمام��ی اعضای خان��واده بر اثر ابتالی 
يك نفر از آن ها به بيماری دمانس دس��تخوش 
تحوالت عميق و وس��يعی می شود. كودكان در 
اين ماجرا از س��ايرين آس��يب پذيرترند و نياز به 
توج��ه بيش��تری دارند. وقتی يك��ی از نزديكان 
يك كودك، مثاًل پدربزرگ او، به آلزايمر يا نوع 
ديگری از بيماری های دمانس مبتال می ش��ود، 
چگونه اين مش��كل و تغييرات خلقی و رفتاری 
پدربزرگ را برای كودك توضيح می دهيد؟ آيا با 
رفتار خود كوشش می كنيد مشكل را انكار نموده 
و اوضاع را عادی جلوه دهيد؟ آيا بيمار و مسائل 

او را از ديد كودك پنهان می كنيد؟

آسیب پذیری کودکا ن
بروز دمانس در خانواده برای كودكان از دوجنبه 
چالش برانگيز اس��ت. اول، ترس از دس��ت دادن 
عزيزی كه او را بسيار دوست دارند، و دوم، نگرانی 
از اينكه ساير عزيزان و خودشان هم در آينده به 
اين بيماری مبتال ش��وند. اين دو چالش ممكن 
است برای آن ها بحران روانشناختی ايجاد نمايد. 
همچنين، كودكان ممكن اس��ت مجبور ش��وند، 

زودتر از موعد، نقش والد جانشين را در انجام امور 
خانه مانند خريد، تميز كردن، و يا حتی آشپزی بر 
عهده گيرند. اين تغيير زود هنگام ممكن است در 
آن ها احساس سرخوردگی، بی پناهی، تنهايی، و 

افسردگی بوجود آورد. 

به کودکان آگاهی دهید
ك��ودكان اغلب از وجود يك مش��كل بزرگ در 
خان��واده، حت��ی قبل از اينكه كس��ی برايش��ان 
توضيح داده باش��د، آگاهند. بنابراين برايش��ان 
اطمينان بخ��ش خواه��د بود كه با توجه به توان 
فكريشان آن ها را در جريان مسائل قرار دهيد.

��� آگاهی از بيماری دمانس ممكن اس��ت بسيار 
دردناك و نگران كننده باشد ولی كودكان با علم 
ب��ه اي��ن كه رفتار و گفتار بزرگترش��ان اختياری 
نيس��ت و به دليل بيماری به وجود آمده اس��ت، 

آرامش بيشتری خواهند يافت.
��� توج��ه به رفت��ار و كردار اطرافي��ان بيمار، در 
سازش��گری با مشكالت بيماری، برای كودكان 
آموزنده اس��ت. آن ها در عمل آموزش می بينند 
كه چگونه بايد با مشكل بزرگ و اضطراب آوری 

چون دمانس سازش نموده و احساسات دردناك 
ناشي از آن را مديريت نمايند.

��� توضيحات خود را درباره بيماری با توجه به سن 
كودكان و سطح درك و تحمل آن ها تنظيم كنيد. 
در عين اينكه به روش��نی و درس��تی به سؤاالت 
آن ها پاس��خ می دهيد، به آنها اطمينان دهيد كه 
آمادگی پاس��خگويی به پرسش های ديگر آن ها 
را داري��د و می توانن��د هر وق��ت الزم بود در اين 

مورد با شما صحبت كنند.
��� به آن ها اطمينان دهيد كه با وجود تمام فشارها 
و گرفتاری ها، مانند گذشته، آن ها را دوست داريد 
و در عمل با برنامه-ريزی دقيق سعی كنيد صرف  
وقت با آن ها را در برنامه روزانه خود بگنجانيد.

��� به احساسات كودكان توجه كنيد
ك��ودكان بي��ش از ديگ��ران نيازمندند كه به  ���
احساساتش��ان توجه كافی ش��ود. احساساتی از 

جمله:
��� غم واندوه از اينكه برای كس��ی كه دوس��تش 

دارند اتفاقی ناخوشايند افتاده است
��� اضط��راب از اينكه به س��ر بيم��ار چه خواهد 

آمد

کودکان و دمانس
  سارا ذريعه

دانشجو دكتری روانشناسی سالمت
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��� ت��رس و خجالت زدگ��ی از رفتار غيرمعقول و 
حتی كودكانه پدر بزرگشان در حضور سايرين

��� ماللت از س��ؤال ها و داس��تان های تكراری 
عزيزشان

��� تغيير نقش و مسئوليت جديد آن ها در مراقبت 
از كس��ی ك��ه تا چن��دی قبل از آن ه��ا مراقبت 

می كرد
��� احس��اس بيهودگی و وازدگی به دليل اينكه 

كوشش های آنها در بهبود بيمار تأثيری ندارد
��� عصبانيت از اينكه والدين آن ها درگير مراقبت 
از بيمار هستند و فرصت هميشگی صرف  وقت 

كافی با آن ها را ندارند.

کودکان را راهنمایی کنید
 از آن ها بپرسيد نسبت به بيماری پدربزرگ خود 
چه احساسی دارند و به پاسخ آن ها به دقت توجه 
كنيد تا بتوانيد از نگرانی های آنها آگاه شده و در 

رفع آن ها بكوشيد.
 از كودكان برای مراقبت در حدتوان آن ها كمك 
بگيريد ولی توجه داش��ته باش��يد كه در اين كار 
زياده روی نكنيد و زندگی كودكانه آن ها را مختل 

ننماييد.
آن ها بايد فرصت كافی برای بازی، درس، تفريح، 

و كودك بودن داشته باشند.
 كودك را تش��ويق كنيد دفترچه خاطرات روزانه 
خود را بنويس��د. نوش��تن احساسات كودك به او 
آرام��ش می ده��د و مايه تس��لی خاطر او خواهد 

شد.

پریشانی و اندوه در کودکان
 اگ��ر كودك خواب های پريش��ان می بيند، رفتار 
سركش و جلب توجه كننده از خود نشان می دهد، 
و يا از دردهای نامشخص شكايت دارد، ممكن 

است به اضطراب دچار شده باشد.
 كودكان آش��فته ممكن اس��ت دچار عدم تمركز 
الزم در انج��ام تكالي��ف مدرس��ه ش��وند و افت 
تحصيل��ی پي��دا كنند. در صورت لزوم با مش��اور 
مدرس��ه صحبت كنيد و او را در جريان بيماری 

دمانس در خانواده بگذاريد.
 كودك ممكن است نسبت به بيماری پدربزرگ 
بی تفاوت به نظر برسد يا حتی خود را شاد جلوه 
دهد. او بدينوسيله مسائل را در سينه اش حبس 
ك��رده و از اب��راز نگران��ی و ناراحت��ی خود طفره 
می رود. ضمن احترام به خواسته های او، توصيه 
می ش��ود كوشش نماييد راجع به مسائل موجود 

با او صحبت نماييد.
 نوجوانان ممكن اس��ت به نظر برس��ند كه بيشتر 
به خودشان توجه دارند و وقت خود را در تنهايی 
و ات��اق خود صرف می-كنند. اين گزينه ممكن 
است مكانيسم دفاعی آن ها در برخورد با مشكل 
الينح��ل دمانس باش��د. ضم��ن احترام به رفتار 
آن ها، به آن ها اطمينان دهيد كه دوستشان داريد 
و هر زمان مايل باشند می توانند با شما صحبت و 

پرسش های خود را با شما مطرح نمايند.

کودکان را در جریان امور قرار دهید
سعی كنيد برای فرزندان خود كارهايی را در  ���

زمينه مراقبت و توجه به افراد مبتال به دمانس در 
نظر بگيريد، اما توجه داشته باشيد كه مسئوليت 
بي��ش از ح��دی را ب��ه آن ها واگذار نكنيد و اجازه 
ندهيد كه بيشتر وقت كودكان گرفته شود. نكته 
بسيار مهم اين است كه بايد فرزندان خود را برای 

ادامه زندگی عادی شان تشويق كنيد.
ب��ه آنه��ا يادآوری كني��د مهم ترين كاری كه  ���
حت��ی برای يك زمان محدود و كوتاه می توانند 
انجام دهند اين است كه عشق و محبت خود را 

به بيمار نشان دهند.
س��عی كنيد لحظه هايی كه كودك و بيمار با  ���
هم هستند لذت بخش باشد برای مثال، با هم به 
پياده روی بروند. بازی كنند. وس��ايل را جابه جا 
كنن��د ي��ا يك دفترچه يادداش��ت از رويدادهای 

گذشته تهيه كنند.
ب��ا ك��ودكان خود درباره گذش��ته بيمار مبتال  ���
صحب��ت كني��د. عكس ها و فيلم ه��ا را به آن ها 

نشان داده و خاطرات را مرور كنيد.
فرزن��دان خ��ود را به اين كار تش��ويق كنيد و  ���
مطمئ��ن ش��ويد ك��ه آنها متوج��ه نتايج اين كار 

می شوند.
و نكته آخر اينكه به كودكان خود يادآور شويد  ���
كه اگر بيمار مبتال می توانس��ت احساس��اتش را 
بي��ان كن��د ت��ا چه حد به داش��تن و بودن در كنار 

شما افتخار می كرد.

1) sciencedirect.com; (n.d.), Impaired 
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patient,retrievedApril2017, from http://
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/0277953695002960
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dren_and_young_people
3) alz.org; (n.d.) Children and teens, 
retrieved April 2017, fromhttp://www.alz.
org/documents/national/brochure_childr-
enteens.pdf
4) ncbi.nlm.nih.gov; (n.d.), What it 
means to be an adult child of a person 
with dementia,retrievedApril2017, 
from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24152431
5) Sheffield.ac.uk; (n.d.), Young people 
caring for adults with dementia, retrieved 
April 2017, fromhttps://www.sheffield.
ac.uk/polopoly_fs/1.563454!/file/Young_
people_caring_for_adults_with_demen-
tia.pd
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مقدمه
مراقب��ت از ي��ك فرد مبتال به بيم��اری آلزايمر 
می تواند بسيار طاقت فرسا باشد حتی اگر مراقب 
از نيروی جوانی و سالمتی كامل برخوردار باشد، 
اين مراقبت وظيفه ای بسيار دشوار بوده و نياز به 
زمان و نيروی بس��يار دارد و يك مراقبت كننده 
بايد اول از خود مواظبت نمايد زيرا كه او بايد سالم 

بماند تا بتواند از بيمار خود مراقبت نمايد.
در همين راس��تا گ��روه مراقبين انجمن آلزايمر 
اي��ران بمنظ��ور كمك ب��ه عزيزانی كه مراقبت 
كننده از فرد مبتال به بيماری آلزايمر هستند، در 

هر شماره از تجربيات خود خواهند گفت:

دلنوشته:
قصه من و بيماری آلزايمر همسرم

امش��ب ش��ام مهمان داريم. عده ای از دوستان 
قديمی قرار است به ديدن ما بيايند. از وقتی كه 
همسرم صوفی بيمار شده همه وظايف خانه داری 
با من اس��ت. تقريبًا همه چيز آماده اس��ت و فقط 

كافی است ميز شام را آماده كنم.
به ياد 8 س��ال پيش می افتم. مثل امش��ب، شام 
مهمان داش��تيم. آن روزها هنوز حال همس��رم 
خ��وب ب��ود و زندگ��ی ع��ادی داش��تيم. من با 
مهمان ها مش��غول گفتگو بودم و او ميز ش��ام را 
آماده می كرد. وقتی آمدم پيش او تا ببينم آيا به 
كم��ك ني��از دارد يا خير، ب��ا صحنه غيرمتعارفی 
روبرو شدم. همسرم بشقاب های شام را به جای 
اينكه در مقابل هرصندلی قرار دهد، وس��ط ميز 
چي��ده ب��ود! اين اولين باربود ك��ه چنين چيزی 
ازاو می ديدم. احس��اس عجيبی داشتم. چرا بايد 
چنين كاری می-كرد؟ كمكش كردم و مهمانی 
به خير گذش��ت. پس از آن چندين بار ديدم كه 
ب��رای مهمان هاي��ی كه به صرف عصرانه پيش 
ما هستند، بشقاب غذاخوری برای پذيرايی ميوه 
و ش��يرينی آورده اس��ت و از بشقاب ميوه خوری 
ب��رای صرف غذا اس��تفاده می كن��د. اگرچه اين 
موضوع به تنهايی ش��ايد مهم نباش��د ولی پس 
از آن م��وارد ديگ��ری هم پي��ش می آمد كه مرا 

نگران می كرد.
 گاه��ی از بي��رون كه می آمدم می ديدم كه درب 
منزل باز اس��ت وقتی از او س��ؤال می كردم كه 
چ��را در باز اس��ت؟ پاس��خ م��ی-داد كه "من در 
را به هم زدم ولی نمی دانم چرا بس��ته نش��ده". 
البته كه اين پاسخ مرا قانع نمی كرد. مخصوصًا 

كه اين اتفاقات تكرار می ش��دند. گاهی وقتی به 
منزل بر می گش��تم می دي��دم كه منزل نظافت 
ش��ده ولی وس��ايل نظافت را در سر جای خودش 
نگذاش��ته اس��ت. مثاًل پس از جارو، جاروبرقی 
همانجا وس��ط پذيرايی باق��ی می ماند. وقتی از 
صوفی می پرسيدم كه چرا جارو سرجای خودش 
نيست؟ پاسخ می داد كه داشتم جارو می كردم و 
هنوز با آن كار دارم. احساس می كردم كه مرتبًا 
در حال توجيه و الپوشانی حواس پرتی هاست. به 
مرور زمان عالوه براين اختالالت، ناتوانی های 
ديگ��ری بروز می كرد. يك روز كه صوفی برای 
امور بانكی مراجعه كرده بود، نتوانس��ته بود كار 
بانكی اش را انجام دهد چون امضای او كم كم با 
نمونه امضايش در بانك متفاوت می شد و رييس 
بانك قبول نمی كرد. چه روزهای س��ختی بود. 
واقعًاٌ نمی دانستم كه چه  بايد كرد. آيا اين موارد 
را می توان به پزش��ك گفت. به كدام پزش��ك و 
با چه تخصصی بگويم كه خانم من بش��قاب ها 
را وس��ط ميز می چيند؟ نه، اصاًل نمی شود. حتمًا 

به من می خندند.
كم كم حواس پرتی ها جدی تر شدند. مثاًل خودش 
با دوس��تان قديمی قرار مهمانی می گذاش��ت و 
وقتی به منزل آن ها می رفتيم متوجه می شديم 
كه زمان مهمانی را اش��تباه كرده است. هروقت 
بحثی را آغاز می كرد و يا از او سؤالی می شد و فكر 
می كرد كه از ادامه بحث يا پاس��خ س��ؤال ناتوان 
است، بحث توی بحث می آورد، مغلطه می كرد 
يا صحنه را ترك می كرد. مثاًل به آش��پزخانه يا 
حياط می رفت و من شك می كردم كه چرا پاسخ 

سؤال به اين سادگی را نمی دهد.
خوب به خاطر دارم كه در آن روزهای س��خت، 
صوفی در امور آش��پزی، ديگر ابتكار نداش��ت و 
بيش��تر غذاهای س��اده مثل نوعی برنج با نوعی 
گوشت )مثاًل زرشك پلو با مرغ( درست می كرد 
و غذاها اغلب تكراری بودند. گاهی غذاها ش��ور 
ب��ود انگار درس��ت به ه��م نخورده بود يا كيفيت 

غذا برايش بی اهميت شده بود.
كم كم احساس می كردم كه افسرده شده است. 
گاهی نگاهش به دوردست بود و ماتش می برد. 

مثل گذش��ته ها نمی-خنديد. وقتی با دوس��تان 
قديمی معاشرت می كرديم، در بحث ها شركت 
نمی كرد و فقط تظاهر به گوش  دادن صحبت-
های ديگران می كرد. با دوستان خيلی بگو و بخند 
نداش��ت. س��اكت و آرام در گوشه ای می نشست 
به حدی كه دوستان متوجه اين تغيير خلق وخو 
می شدند و در مورد علت آن سؤال می كردند. چه 
روزهای سختی بر هردوی ما گذشت. مشخص 
بود كه حالش خوب نيست و من عاجز از كمك 
به او بودم. حالش را نمی فهميدم. نمی دانس��تم 

كه از چه كسی می توانم كمك بگيرم.
باالخ��ره پس از مش��اهده اي��ن عاليم، با كمك 
و راهنماي��ی دوس��تان و آش��نايان ابت��دا به يك 
روانش��ناس مراجع��ه ك��ردم و ايش��ان بمنظور 
بررس��ی وضعيت مغزو تغييرات احتمالی آن، مرا 
ب��ه يك روانپزش��ك معرفی ك��رد. بعد از انجام 
تصوير برداری و MRI س��اده و رنگی، مشخص 
ش��د كه مغز تا حدودی كوچك تر از حد طبيعی 
شده است. به تشخيص اين پزشك، همسرم به 

بيماری آلزايمر مبتال شده بود.
در آن زم��ان از بيم��اری آلزايم��ر فق��ط نام آن و 
عارضه فراموش��ی را می دانستم. شروع كردم به 
مطالعه و بررسی اين بيماری و عوارض و عاليم 
آن تا بيش��تر بدانم و بتوانم به همس��رم كمك 
كن��م. مرج��ع من فقط اينترن��ت بود. نزديك به 
چهارسال گذشت. چهارسالی كه يك عمر بود، 
تا اينكه از طريق يك دوس��ت كه در فرانس��ه در 
بخش س��المندان يك بيمارس��تان كار می كرد، 
مطلع ش��دم كه در ايران هم يك انجمن برای 
بيم��اران آلزايم��ر هس��ت. آدرس را پيدا كردم و 
مراجعه كردم. برای شركت در كالس ها ثبت نام 
كردم. البته پس از گذش��ت 4 س��ال خيلی چيزها 
ي��اد گرفت��ه بودم و مراقبت از همس��رم را خودم 
انجام می دادم. مثاًل بعضی از داروهايی كه برای 
همس��رم تجويز شده بود، باعث می شد كه تمام 
روز بخوابد و هميشه گيج و منگ باشد. شركت 
در كالس ها كمك بزرگی برايم بود و حال خودم 
خيلی بهتر شد. حضورم در كالس ها به دومنظور 
ب��ود. هم اينك��ه ياد بگيرم و با س��اير افرادی كه 
مش��كل مرا دارند آشنا ش��وم و هم اينكه تجربه 
خودم را در اختيار س��اير مراقبين كه در ابتدای 

راه بودند، قرار بدهم.
دلنوشته از: م.ز
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يكی از فرمول های آرتور ش��وپنهاور، فيلسوف 
آلمانی معتقد بود كه شادی نسبی از سه منبع 

سرچشمه می گيرد:
1. آنچه هستی
2. آنچه داری

3. و آنچه در چشم مردم جلوه می كنی
او اصرار داشت كه ما بايد فقط بر اولی تمركز 
كنيم و برای دومی و س��ومی، س��رمايه گذاری 
نكني��م، چ��ون كنترلی بر آن دو نداريم؛ و از ما 
گرفته می ش��ود. درست مثل پيری گريزناپذير 
كه زيبايی تو را می س��تاند در واقع ش��وپنهاور 
گفته "داش��تن" معكوس می شود: آنچه داريم 

اغلب صاحب ما می شود.

طرح حساس مرکزی
 انجمن آلزايمر ايران با توجه به هدف و شعار 
پيش��گيری بهت��ر از درمان اس��ت و كمك به 
كاه��ش هزينه ه��ای م��ادی و معنوی درمان 
بيماری های دوران سالمندی، در برنامه طرح 
حساس بهار 97 اقدام به برگزاری كالس های 
آموزش��ی نظير: يوگای حركتی، آموزش زبان 
انگليس��ی، همخوان��ی، نگه��داری گل و گياه 
آپارتمانی، بهداش��ت پوس��ت و م��و در دوران 
س��المندی، مراقبت ه��ای دوران يائس��گی و 

خواص عسل در احيای بدن نمود.
اهميت نقش بعد معنوی، بر افزايش س��المت 
جس��م و روح انس��ان از ديرباز مورد توجه بوده 
اس��ت. ل��ذا، انجمن آلزايمر اي��ران اولين دوره 
آموزشی با موضوعات: آشنايی با اصطالحات 
عرفان��ی و ي��وگای تنفس ديافراگمی همراه با 

مراقبه را برگزار كرد.
از س��الكی پرس��يدند: از اين هم��ه مراقبه چه 
بدس��ت آوردی؟ جواب داد هيچ .... اما بعضی 

چيزها را از دست دادم:
خش��م، نگرانی، اضطراب، افسردگی، احساس 

عدم امنيت و ترس از پيری و مرگ ....
طرح حساس سازمان زنان زرتشتی

سازمان زنان زرتشتی در برنامه طرح حساس، 
فعاليت هايی چون: يوگا، توانمندسازی، آموزش 
زبان انگليس��ی، خودشناس��ی و مديتيش��ن، 
س��خنرانی ب��ا موض��وع ح��ركات اصالحی و 
ورزش��ی را برگزار نمود. همچنين در ليس��ت 
برنامه ه��ای اي��ن فصل خود گردش يك روزه 
ب��ه پارك بهش��ت م��ادران و انجام بازی های 
فك��ری را گنجاند. "س��ازمان زنان زرتش��تی 
راه كارهايی را جهت بهتر زيستن و پيشگيری 
از بيماری آلزايمر با اجرای برنامه های گوناگون 
به اعضای خود ارائه می نمايد. برنامه های اين 
سازمان دوشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح الی 

12 ظهر برگزار می گردد."

طرح حساس"ویژه افراد 50 سال به باال" حفظ سالمت افراد سالمند



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

در سراس�ر جه�ان، هنوز س�رعت 
مقابل�ه ب�ا ش�يوع دمانس توس�ط 

دولت ها كند است.

گ��زارش انجمن جهان��ی آلزايمر با عنوان 
"پاسخ های ملی به دمانس":

حض��ور انجمن جهانی آلزايم��ر در رويداد 
جانب��ی هفت��اد و يكمين نشس��ت مجمع 
جهانی س��المت- تاريخ دوم خرداد 97 - 

ژنو سوئيس

 خان��م پ��اوال باربارين��و مديرعامل انجمن 
جهانی آلزايمر، درآس��تانه اولين س��الگرد 
تصويب طرح عملياتی دمانس توس��ط آن 
مجمع تحت عنوان "پاسخ سالمت عمومی 
به دمانس در بازه زمانی 2017 تا 2025" به 

نكات ذيل اشاره نمود:
• هر 3 ثانيه يك نفر در جهان به دمانس 
مبت��ال می ش��ود ول��ی اكثر اي��ن افراد 
تش��خيص طبی نمی گيرند و درنتيجه 

كمك و حمايت نيز نمی شوند.
• روند پيشرفت دولت ها در برنامه ريزی 
برای طرح های ملی دمانس بسيار كند 

است:
برنام��ه عمليات��ی جهانی دمانس 146 
كشور را دربرمی گيرد كه تا سال 2025 
موظف هس��تند برنامه ملی دمانس را 

برای كشورهای خود اجرايی نمايند.
• بح��ران عظيمی در راه اس��ت. برای 
نيل به هدف تا سال 2025 هر سال به 
بي��ش از 15 طرح جديد نياز داريم ولی 
از س��ال 2017 تاكنون فقط يك طرح 

جديد داشته ايم.
•  انجم��ن جهان��ی آلزايمر تقاضا دارد 
كه دولت ها بودجه بيش��تری را به اين 

طرح ها تخصيص دهند.

در اين بيانيه خانم پاوال از دولت ها مصرانه 
درخواس��ت نم��ود كه بودجه بيش��تری به 
طرح ه��ا اختصاص دهند تا آمادگی الزم را 
برای مقابله با ش��يوع دمانس ايجاد نمايند 
زيرا هزينه دمانس تا پايان س��ال 2018 در 

جهان به يك تريليون دالر خواهد رسيد.
در ق��رن 21، دمان��س يك��ی از مهمترين 
بحران ه��ای جهان��ی در نظام س��المت و 
جامع��ه را ايج��اد نموده و هن��وز هم اغلب 
تش��خيص های طب��ی ديرهنگام اس��ت. 
هي��چ درمان��ی برای دمانس وج��ود ندارد. 
هم اكن��ون، 50 ميلي��ون نفر ب��ا بيماری در 
سراسر دنيا زندگی می كنند وانتظار می رود 
ت��ا س��ال 2050 اين رقم ب��ه 152 ميليون 
نفر برسد مگر اينكه راهبردهای مؤثری در 

كاهش عالئم اجرا نمايند.
نمايندگان كش��ورهای استراليا، ژاپن، هلند 
و انگلس��تان، س��ازمان جهانی بهداشت و 
ش��ورای بين المللی همبستگی دمانس در 
اين نشس��ت در مورد اهميت برنامه ريزی 
در م��ورد برنام�ه »جهان�ی عملياتی 
دمانس- پاس�خ بهداشت عمومی 
به دمانس 2025- 2017« صحبت 

كردند.
اولين هدف برنامه عملياتی دمانس داشتن 
ط��رح ملی، برنامه راهبردی، در قالب كلی 
دمانس تا س��ال 2025 ب��رای 75درصد از 
194 كشور عضو سازمان جهانی بهداشت 
اس��ت. تاكن��ون 27 كش��ور ط��رح ملی را 
برنامه ري��زی كرده ان��د و 28 كش��ور نيز در 
دس��ت برنامه ريزی دارن��د. مجمع جهانی 
بهداش��ت، برنام��ه عمليات��ی دمانس را در 

خرداد سال گذشته تصويب كرده است.
مديرعام��ل انجمن جهان��ی آلزايمر اعالم 
نمود: "دولت ها بايد هم اكنون اقدام كنند" 
زيرا برنامه ريزی طرح ملی دمانس از طرح تا 
اجرا زمان بر است و بايد حتمًا نتايج ملموس 
برای افراد مبتال، خانواده ها و مراقبين داشته 

باشد چون آن ها زمانی برای انتظار ندارند. 
بعضی از كش��ورها مانند ژاپن، انگلستان و 
كاستاريكا بسيار فعاالنه از ابتدا تا اجرا عمل 
كرده اند تا با ش��يوع بيماری مقابله كنند. به 
هرحال ما با چالش عظيمی روبرو هس��تيم 
و حداقل به 15 طرح س��اليانه تا 2025 نياز 

داريم.
خانم كيت سوا فر، رئيس هيأت مديره، يكی 
از مؤسسين و مديرعامل شورای بين المللی 
همبس��تگی دمان��س كه در اين نشس��ت 
شركت داشت گفت " يك سال از تصويب 
اين سند می گذرد. بسيار دلگرم كننده است 
كه كش��ورهای بيشتری بر روی طرح ملی 
كار می كنن��د و خيل��ی ازآن ه��ا با نظر افراد 
مبتال وخانواده هايش��ان كار را جلو می برند. 
ما تقاضا داريم كه حقوق انسانی افراد مبتال 
مطابق با كنوانسيون حقوق افراد معلول در 

اين طرح ها گنجانده شود.
انجم��ن جهانی آلزايمر گزارش س��اليانه از 
پيش��رفت طرح های كشورهای نام برده را 
در اين نشست ارائه كرد. در اين جلسه بيش 
از 80 نماينده از كش��ورهای روسيه، تايلند، 
ژاپن، ايران، هلند، انگلس��تان، استراليا و ... 

شركت كردند.
سخنرانان از وضعيت دمانس در كشور خود 
مانن��د عدم آگاه��ی در مورد كاهش عوامل 
خطر، لزوم ايجاد جامعه دوستدار و سازگار 
با افراد مبتال به دمانس و همچنين رعايت 
حقوق انسانی و حقوق معلولين افراد مبتال 

به دمانس سخن گفتند.
در اي��ن نشس��ت از گ��زارش جديد انجمن 
جهان��ی آلزايم��ر »از طرح تا اجرای مؤثر- 
پيش��رفت به س��وی اهداف ط��رح جهانی 
عمليات��ی دمان��س« رونمايی ش��د. در اين 
گ��زارش ب��ر ل��زوم ايجاد هر چه س��ريع تر 
برنامه ري��زی برای منطقه جنوب صحرای 
آفريقا تأكيد ش��ده اس��ت تا بتوانند به هدف 

اصلی طرح برسند.

گزارش انجمن جهانی آلزایمر



۷ رکن اصلی طرح جهانی عملیاتی دمانس

1. دمانس در اولویت بهداشت عمومی
75 درصد كش��ورها تا س��ال 2025 يا طرح ملی دمانس را در دس��ت اقدام خواهند داش��ت، يا 
طرح ها، راهبردها، سياس��ت ها و دس��تورالعمل های قديمی را بروز و يا تبديل به يك برنامه 

واحد و يا مشترك با برنامه های ديگر اجرا خواهند كرد.

2. اطالع رسانی در مورد دمانس و جذب دوستداران افراد مبتال به دمانس
• 100 كش��ور تا س��ال 2025، حداقل يك اطالع رس��انی گس��ترده در مورد دمانس و تمركز بر 

ايجاد جامعه ای سازگار برای افراد مبتال خواهند داشت.
• 50 كشور تا سال 2025، حداقل يك برنامه جهت ايجاد جامعه ای سازگار با نيازهای افراد 

مبتال به دمانس برگزار خواهند كرد.

3. کاهش عوامل خطرساز دمانس
دستيابی به اهداف جهانی مرتبط به پيشگيری و كنترل بيماری های مزمن غير واگير )2020 
-2013( و همچنين اصالحات آينده ی  آن كه در برنامه جهانی عملياتی دمانس لحاظ شده 

است.

4. تشخیص، درمان، مراقبت و حمایت دمانس
تا س��ال 2025 در بيش از 50درصد كش��ورها، حداقل 50درصد افرادی كه طبق آمار تخمين 

زده می شود به دمانس مبتال هستند تشخيص گرفته باشند.

5. حمایت مراقبین دمانس
تا س��ال 2025، 75 درصدكش��ورها برنامه های حمايتی وآموزش��ی برای مراقبين و خانواده ها 

در دست اجرا داشته باشند.

6. شبکه اطالعاتی دمانس
تا سال 2025، هر 2 سال يك بار، 50 درصدكشورها بطور منظم اطالعات جامع از شاخص های 

دمانس را از طريق نظام پزشكی و داده های شبكه اجتماعی گزارش دهند.

۷. پژوهش و نواوری دمانس
اميدواريم كه بين سال های 2017 تا 2025 نتايج پژوهش در جهان دوبرابر شود.

جهت اطالع خوانندگان گرامی،" 7 ركن اصلی طرح جهانی عملياتی دمانس" كه در گزارش جديد انجمن جهانی 
آلزايمر مطرح شده است، درج می گردد.



فعاليت های توانبخشی مركز در راستای ارتقاء 
كيفيت زندگی سالمندان و توانمند سازی گروه 

هدف بشرح زيرمی باشد:
1- توانبخش��ی جس��مانی روزان��ه توس��ط 
كارشناس��ان ارش��د رش��ته های فيزيو تراپی، 
كاردرمان��ی، تربيت بدنی به س��المندان مبتال 
و مراقبي��ن به منظور ارتقاء توانايی جس��مانی 

و توانمندسازی.
2- توانبخش��ی ذهنی )هنردرمانی، موسيقی 
درمان��ی، تفري��ح درمان��ی، كاردرمانی، گفتار 
درمان��ی،.... انواع فعاليت های ذهنی هدفمند( 
برنام��ه ريزی ش��ده در س��طوح عملكردهای 
ذهنی و جس��مانی س��المندان مبتال به منظور 
ايجاد آرامش، پيش��گيری از انزوای اجتماعی، 
ارتقاء خود باوری و اعتماد به نفس، استفاده از 
توانايی های باقيمانده، حفظ استقالل سالمند، 

كند نمودن سرعت پيشرفت بيماری.
3- ارائ��ه خدم��ات مراقبت��ی اصولی توس��ط 
كارشناسان پرستاری و مراقبين آموزش ديده به 
منظور حفظ ايمنی و سالمت سالمندان مبتال.

4- برگ��زاری كارگاه ه��ای آموزش��ی علمی، 
كاربردی، بالينی برای مراقبين و خانواده های 

سالمندان مبتال به دمانس وآلزايمر.

5- ارائه خدمات مشاوره ای تلفنی و حضوری 
توس��ط كارشناس��ان باتجرب��ه ب��ه مراقبين و 

خانواده های سالمندان مبتال.
6- آم��وزش بالينی )كارآموزی و كارورزی...( 
ب��ه دانش��جويان مقاطع مختلف رش��ته های 
پرستاری، پرستاری سالمندان، روانپرستاری، 
م��ددكاری ... دانش��گاه های علوم پزش��كی 

شهرتهران و استان ها.
7- ارائ��ه خدم��ات و همكاری با دانش��جويان 
برای انجام پروژه های دانش��جويی در مقاطع 

كارشناسی ارشد و دكتری...

8- ارائه خدمات درمانی ومشاوره ای پزشكان 
متخص��ص نورولوژی و روانپزش��كان انجمن 

آلزايمر ايران
مركزجامع توانبخشی ومراقبت روزانه قاصدك 
در ط��ول هفت��ه آماده پذي��رش و ارائه خدمات 
مطلوب به سالمندان مبتال به دمانس و آلزايمر 
می باش��د.. لطفًا جهت كسب اطالعات بيشتر 
با ش��ماره تلفن: 44694439 با سركار خانم ها 

مسلمی و نقنه تماس بگيريد.
 تصاوير زير نمونه ای از فعاليت های سالمندان 

مركز به استحضار می رسد.

مرکزجامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک
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