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سالم و عرض احترام حضور شما خوانندگان گرامی
امروز كه فصلنامه قاصد محبت را مطالعه می فرمائيد، ماه مهر، ماه عش��ق و محبت و مهرورزی و ماه جهانی بيماری آلزايمر را درپيش رو داريم اميد كه 
با مهر و محبت و كمی تأمل و تفكر به سالمندان اطراف خود، بويژه سالمندان مبتال به دمانس و بيماری آلزايمر نيز بنگريم و تالش نمائيم كه هرآنچه 

در توان و وقت داريم به آنان نيز توجه بيشتری فرمائيد.
امروز می خواهم از سر درد و دل و صميمانه با گروه های مختلف جامعه سخن بگويم.

1- مسئولين محترم
ضمن قدردانی از زحمات ش��ما بزرگواران چنانچه ش��اهد هس��تيم اغلب مس��ئولين كش��ور در نيمه راه س��المندی و يا سالمند می باشند و حتمًا اطالع كامل 
داريد كه يكی از عوامل بيماری آلزايمر سن باالی 60 سال می باشد و ابتال به اين بيماری حد و مرز نداشته و هر فردی امكان ابتال به آن را دارد، لذا از 
شما بزرگواران در هر پست و مقامی استدعا دارد هم اكنون به فكر آينده باشيد تا خدای ناكرده اگر اين بيماری شما را درگير نمود خانواده محترم بتوانند 

بيماری را مديريت نموده و با ارائه خدمات ضروری و علمی موجب افزايش كيفيت زندگی خود و عزيزانشان شوند.
2- همسران و فرزندان گرامی

 ال��ف( ت��ا آنج��ا ك��ه می تواني��د دان��ش خ��ود را نس��بت ب��ه دمان��س و بيم��اری آلزايمر از طري��ق س��ايت های مرتبط و يا س��ايت انجم��ن آلزايمر ايران 
)www.iranalz.ir( افزايش دهيد و با رعايت نكات ضروری زندگی س��الم، عالوه بر پيش��گيری از ابتال به بيماری، س��الم زندگی كنيد و روزگار را به 

خوشی بگذرانيد.
ب( درص��ورت ابت��الی يك��ی از عزيزانت��ان ب��ه دمان��س و بيماری آلزايمر ضمن عدم شرمس��اری از ابراز بيماری فرد مبت��ال، تالش نمائيد كه با مراجعه به 
پزشكان متخصص و يا انجمن آلزايمر ايران در مورد مديريت بيماری و يا نحوه مراقبت از فرد مبتال و چگونگی رويارويی با اختالالت ناشی از بيماری 
به نحو مطلوب مواجه شده و با نگاه به توانمندی های فرد مبتال تالش نمائيد تا همواره با ايجاد روابط آگاهانه و اصولی بتوانيد لحظات به دور از استرس 

و ارزشمندی را برای خود و عزيزتان رقم بزنيد.
3- جوانان و نوجوانان و نوه های عزيز )آينده سازان اين مرزو بوم(

روی سخنم با شما نيز می باشد چنانچه خود نيز آگاه می باشيد، عزيزترين افراد خانواده در نزد پدربزرگ، مادربزرگ ها، نوه های عزيزشان می باشند ولی 
متأس��فانه بعضی از آنان بداليلی ممكن اس��ت به دمانس و بيماری آلزايمر مبتال ش��وند و بعلت بيماری اختالالتی در ش��ناخت، حافظه و عملكرد عزيزان 
س��المند ايجاد گردد كه حتی ش��ما را نيز نشناس��ند. لذا ضمن درخواس��ت از ش��ما فرزندان عزيز اس��تدعا دارم با مراجعه به سايت های علمی معتبر و يا سايت 
انجمن آلزايمر ايران )www.iranalz.ir( ضمن افزايش دانش خود نس��بت به دمانس و بيماری آلزايمر برای داش��تن زندگی س��الم در دوران س��المندی 
بتوانيد بهترين خدمات را با مهر و محبت خود به پدربزرگ و مادربزرگ های عزيز ارائه داده و از طرفی نسبت به ايجاد آرامش 
بهداش��ت روانی خانواده خود نيز كمك نمائيد. لهذا بدانيد و آگاه باش��يد ش��ما عزيزان بهترين افرادی هس��تيد كه با توجه 
به عالقه عزيزان س��المند به ش��ما نوه های عزيزش��ان باالترين اثرگذاری را در بهبود زندگی فرد مبتال و آرامش پدران و 

مادران خود خواهيد گذاشت.
با درخواست تفكر و شناخت بيماری آلزايمر از همگان

معصومه صالحی         
 مديرعامل

سرمـقاله
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كنفرانس انجمن جهانی دارای دو بخش است، 
ش��ورای انجم��ن جهان��ی ك��ه دارای  90 عضو 
می باش��د و قب��ل از كنفرانس برگزار می گردد و 
گردهمايی علمی كه طی دو روز و نيم كار خود 

را ادامه می دهد.
در شورا چه خبر بود؟ وقایع به ترتیب:

26 جوالی ساعت 5 - 1 بعدازظهر 
• شورای انجمن جهانی آلزايمر با سخنان رئيس 
هيأت مديره اين نهاد در روز 4 مرداد 97 با حضور 
اعض��ای دائمی، افراد مبتال و مراقبين آغاز بكار 
كرد. در اين نشست، صورت جلسه سال قبل به 
تصويب اعضاء رسيد. سپس درغياب مديرعامل، 
گزارش وی توس��ط معاون او خوانده ش��د و پيام 
ويدئويی از خانم پاوال بربارينو خطاب به اعضای 
انجمن جهانی پخش ش��د. در اين پيام، ايش��ان 
ب��ر اهمي��ت و ضرورت مراقبت به همراه محبت 
و بردب��اری تأكيد داش��تند زيرا همچنان درمان 
قطع��ی ب��رای بيماری آلزايمر وجود ندارد و تنها 
عشق و عالقه است كه افراد مبتال و مراقبين را 

در مسير بيماری ياری می بخشد.
• گ��زارش مال��ی و در پ��ی آن گزارش عملكرد 
هيأت مديره درس��ال گذش��ته )2018- 2017(  

به سمع شورا رسيد.
• رئيس افتخاری انجمن جهانی، خانم ياسمين 
آقاخان به اين سمت، مجدداً برای 5 سال آينده 

برگزيده شد. 
الزم به ذكر است كه مادر خانم ياسمين آقاخان 
سال ها به بيماری آلزايمر مبتال بوده است. خانم 
ياس��مين آقاخان از بدو تأس��يس انجمن جهانی 
آلزايمر در امريكا فعاليت مس��تمر داش��ته است و 
چ��ون ف��رد معروف و بانفوذی در  جامعه جهانی 
بشمار می آيند  به سمت رئيس افتخاری توسط 

شورا انتخاب می شوند. 
• طبق دس��تور جلسه، كميته انتخابات، تعدادی 
كانديدا برای س��ه كرس��ی آزاد هيأت مديره به 
ش��ورا پيش��نهاد كرد و سپس انتخابات انجام شد 

و خانم ها فرانه فرين از ايران، بريگيتا مارتنسون 
از سوئيس و آقای جان گروونور از انگلستان بار 
ديگر، برای سه سال آينده به هيأت مديره انجمن 

جهانی آلزايمر راه يافتند. 
هي��أت مديره انجم��ن جهانی آلزايمر دارای 11 
عضو است كه هر سال به تعداد كرسی هائی كه 

آزاد می شوند انتخابات برگزار می كند.
• س��پس، رئيس كميته علمی، پزشكی انجمن 
جهانی آلزايمر آقای س��رژ گوتير گزارش بخش 
خ��ود را ب��ا اين مطالب ش��روع ك��رد كه در مغز 
بعض��ی از اف��راد فقط پالك ها ديده می ش��ود و 
در ديگ��ران كالف ه��ا و در تعدادی هر دو، خيلی 
از افراد باالی 90 س��ال دارای هر دو پاتولوژی 
هستند ولی دارای عالئم بيماری نمی باشند پس 
ممكن است تورم باشد و تحقيقات در اين موارد 
ادامه دارد. ايشان متذكر شدند كه كشورها بايد 
بانك اطالعاتی از شواهد مفيد بودن داروها تهيه 
نماين��د. در برخی از كش��ورها داروهای بيماری 
زير پوش��ش بيمه قرار دارند مانند تايلند.  ايش��ان 
معتقد هس��تند كه انجم��ن جهانی آلزايمر بهتر 
است مداخالت روانشناختی/ اجتماعی را تسهيل 
نمايد تا اعضاء مناسب فرهنگ خود تغيير و اجرا 
نمايند. همچنين امكان استفاده از آزمايش های 
خون، آب نخاع ، ام آرای و پت اسكن تشخيص 
زودهنگام را تسهيل می نمايد و دارو بايد همسو 
با آسيب های مغز تجويز گردد تا بی جهت به افراد 
دارو داده نش��ود. اين روش هزينه كمتری را به 

بودجه كشورها تحميل خواهد كرد.
• در ادامه جلسه، كميته عضويت با ارائه گزارش 
فعاليت ه��ای خ��ود، درخواس��ت عضويت دائم 
كش��ورهای بوسنی، لستو، ماداگاسكار، ميانمار، 
كره جنوبی وعمان را به ش��ور گذاش��ت. شورا با 

عضويت اين كشورها موافقت نمود. 
• م��ورد بع��دی دستورجلس��ه، پاي��ان دادن به 
عضويت انجمن آلزايمر بنگالدش بود زيرا اين 
نهاد مسئوليت خود را ناديده گرفته و به تعهدات 

خود عمل نمی كرده است. شورا به اتفاق آراء به 
عضويت اين عضو پايان داد. 

• در مورد ماه جهانی آلزايمر در س��ال 2018 و 
برنامه های اطالع رس��انی و تبليغات در اين ماه 
بياناتی توس��ط معاون مديرعامل ايراد ش��د كه 
با همكاری كش��ورها برای اين ماه برنامه ريزی 

می شود. 
نشست، بعد از4 ساعت به كار خود پايان داد.

انجمن آلزايمر ايران درحاش��يه كنفرانس غرفه 
داش��ت كه با عكس ه��ای فعاليت های انجمن 
تزيين ش��ده بود و بس��يار موردتوجه قرار گرفت. 
چه اعضاء قديمی و چه اعضاء جديد س��ؤاالتی 
در م��ورد فعاليت ها مطرح نمودند و فعاليت های 
انجمن  ايران برايشان جذاب می نمود. بازديد از 

غرفه ها در ساعات تنفس انجام می گرفت.
س��اعت 17/30، كنفران��س با س��خنان معاون 
مديرعامل انجمن جهانی آلزايمر، آقای كريس 
لينچ كار خود را ش��روع كرد.  س��پس آقای هری 
ج��ان مديرعامل انجمن آلزايم��ر آمريكا مقدم 
ش��ركت كنندگان را به شيكاگوخوش آمد گفت 
و در پی آن آقای جان س��ندبالم در مورد تجربه 
خود از گرفتن تشخيص دمانس صحبت كرد. او 
54 سال دارد و7 سال است كه با بيماری زندگی 
می كن��د و ب��ه بيماری آلزايم��ر از نوع غيرعادی 
)Atypical  )مبتال می باش��د. او بس��يار فعاالنه 
ب��ا نماين��دگان مجلس امريكا در تعامل اس��ت. 
آقای سندبالم يكی از مؤسسين انجمن جهانی 
همبس��تگی افراد مبتال به دمانس )DAI(  اس��ت 
و در هي��أت مدي��ره آن نهاد در س��مت خزانه دار 
فعالي��ت دارد.  حض��ور وی يادآور دليل و اهميت 
گردهمايی س��االنه بود كه حضار را تحت شعاع 
خود قرار داد. سپس، پيام ويدوئی رئيس جمهور 
پيش��ين كاس��تاريكا كه طرح ملی دمانس را در 
كش��ور خود كليد زده اس��ت پخش شد كه جالب 
و ارزنده بود. برنامه افتتاحيه تا س��اعت 19/30 

ادامه داشت.

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

گزارش کنفرانس ساالنه انجمن جهانی آلزایمر
  ۲۶ تا ۲۹ جوالی - شيكاگو
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۲۷ جوالی 
بخش علمی كنفرانس رسمًا كار خود را آغاز نمود. 
ط��رح جهانی عملياتی دمان��س كه به تصويب 
سازمان جهانی بهداشت رسيده است مورد توجه 
سخنرانان جهانی بود تا توجه كشورها نسبت به 

موارد آن جلب شود. 

 ۲۸ جوالی 
در روز دوم، انجمن آلزايمر ايران ارائه ش��فاهی 
داشت و خانم فرانه فرين آموزش كودكان دوره 
پنجم دبس��تان كه توس��ط انجمن برای 4500 
دانش آموز در منطقه 2 تهران انجام ش��ده اس��ت 

و همچنين توسعه طرح را به سمع رساند.
در طول روز پژوهشگران درسالن های متعدد به 

ارائه مقاالت خود پرداختند.
ارائه ه��ای ش��فاهی ش��امل موضوعاتی چون 

تش��خيص، درمان و تحقيق��ات، مراقبت، تأثير 
ط��رح های مل��ی دمانس، تكنولوژی، نوآوری و 
سرمايه گذاری، سالمتی برای همه، سياست های 
جهانی ب��رای پيش��گيری بيماری های مزمن، 
غيرواگير، واكسيناس��يون، راه اندازی ش��اخص 
آمادگی كش��ورها در برنامه ريزی و اجرای طرح 
ملی دمانس، نوآوری كش��ورهای اسكانديناوی 
راهكارهای دمانس، داروهای نامناسب و بانك 
اطالعاتی، سياست های ملی و جهانی، مراقبت-
های مراحل پايانی. حقوق انس��انی افراد مبتال، 
اطالع رس��انی و ش��رم از ابراز بيم��اری ، زنان و 
دمانس، دمانس و جوامع دوستدار دمانس، انواع 
مراقبت ها، هنر و دمانس، پيش��گيری، تغذيه و 
س��بك زندگ��ی، نوجوانان و دمان��س، آموزش 
ني��روی كار، محي��ط زيس��ت و تكنولوژی و... را 

می توان نام برد.  

همچنين،درحاشيه كنفرانس، پوسترهای علمی 
از كش��ور های مختلف به نمايش گذاش��ته شده 
بود. امسال از كشور تايوان 53 نفر و از ژاپن 14 
نفر ش��ركت داش��تند و همه كارهای خود را در 

قالب پوستر و يا شفاهی ارائه كردند.

 ۲۹ جوالی 
ارائه مقاالت تا ساعت 12 ادامه داشت و سپس 
برنامه اختتاميه با س��خنان رئيس هيأت مديره 
آغاز ش��د و اعالم گرديد كه به دليل مش��كالتی 
كه پيش آمده س��ال 2019، كنفرانس در ايتاليا 
برگ��زار نخواهد ش��د و در ادام��ه انجمن آلزايمر 
سنگاپور، كشور ميزبان سال 2020 فيلمی برای 
آشنائی حضار با سنگاپور پخش كرد و با سخنان 
 مع��اون مديرعام��ل، كنفرانس به كار خود پايان 

داد. 4
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مقدمه 
سپتامبر 2018، هفتمين سال برگزاری ماه جهانی 
بيم��اری آلزايمر اس��ت كه با هدف همبس��تگی 
جهان��ی جهت افزاي��ش اطالع رس��انی درمورد 
دمان��س و كاه��ش ش��رم از ابراز بيم��اری ايجاد 
ش��ده اس��ت. درطی يك ماه، انجمن های آلزايمر 
و ذينفعان در سراس��ر جهان جهت اطالع رسانی، 
راهپيمايی هايی با نام " حافظه"  برگزار می كنند. 
تع��دادی از روزه��ای م��اه جهانی را به برنامه های 
درآمدزايی اختصاص می دهند و همچنين با حضور 
در رسانه ها، چالش های بيماری و خدمات انجمن 
خود را به اطالع عموم می رسانند. تأثير اين حركت 
رو به  افزايش است هر چند كه شرم از ابراز بيماری 
به علت رواج اطالعات نادرست درحواشی دمانس 

هنوز يك مشكل جهانی بشمار می آيد.
روز جهان��ی بيم��اری آلزايمر )21 س��پتامبر – 30 
شهريور( در دهمين سالگرد انجمن جهانی آلزايمر، 
در سال 1994، راه اندازی شد و در اين مدت رشد 
چشمگيری داشته است. در سال 2017، روز جهانی 
بيماری آلزايمر در بيش از 80 كش��ور برگزار ش��د. 
طبق آمار جديد، هر3 ثانيه يك نفر به دمانس مبتال 
می شود. ماه بيماری آلزايمر فرصت مناسبی برای 
انجمن هاس��ت تا در مورد بيماری گفتگو كنند و 
فعاليت های خود را در جهت ارتقاء كيفيت زندگی 
افراد مبتال و خانواده ها معرفی نمايند. اگر دمانس 
زودتر تش��خيص داده شود، احتمااًل افراد مبتال به 
دمان��س در جامع��ه همچنان فعال باقی می مانند. 
انجمن جهانی آلزايمر، ماه جهانی بيماری آلزايمر را 
از طريق انجمن های عضو، حاميان و شركت های 
هم��كار هماهنگ می نمايد. ما در انجمن جهانی 
آلزايمر براين باوريم كه با ترغيب افراد، گروه ها و 
نهادها، آن ها به ما می پيوندند و تالش های ما را 
حمايت می كنند. اين به ويژه در كشور های با درآمد 
كم و متوس��ط حائز اهميت اس��ت زيرا بيشتر افراد 
مبتال به دمانس در اين كشورها زندگی می كند و 
در آينده نيز بيش��ترين افزايش تعداد ابتال در اين 
بخش از جهان خواهد بود. هدف ما گسترش ماه 

جهانی از طريق:  
• بسيج و فعال ساختن جامعه در اطالع رسانی در 

مورد بيماری 
•  اطالع رس��انی در مورد دمانس از طريق ش��بكه 

هايی كه در آن عضو هستيد. 

• اطالع رسانی در  مورد ماه جهانی بيماری آلزايمر 
از طريق رسانه ها

دمان��س عوامل خطر مش��تركی با بيماری هايی 
چون قلب، سكته مغزی و قند دارد. به همين دليل 
برای بسياری از انجمن های غيرانتفاعی مرتبط با 
بيماری های غيرواگير در جهان، يك مشكل واحد 
اس��ت كه از اهميت ويژه ای برخوردار می باش��د. 
دمانس بر افراد مبتال و مراقب در هر نقطه از جهان 
كه مشغول كار هستند، تأثير بسزايی دارد. امسال ما 
افراد، گروه ها، انجمن ها و شركت ها را تشويق می 
كنيم تا به فعاليت های ماه جهانی بيماری آلزايمر 
بپيوندند، پيام های ما را اشاعه دهند، اطالع رسانی 
كنند، داوطلبين، كاركنان ويا خود را آموزش دهند 
تا بهتر بيماری و مشكالت مراقبت را درك نمايند و 
ميليون ها افراد مبتال را از اين راه حمايت كنند.   

در سال 2018، بيش از پنجاه ميليون نفر در جهان 
به دمانس مبتال هس��تند و پيش بينی می ش��ود تا 
سال 2050،  اين رقم سه برابرشود و 152 ميليون 
نف��ر ب��ا بيماری زندگی كنن��د. ماه جهانی بيماری 
آلزايمر فرصت مناس��بی اس��ت تا درمورد بيماری 
اطالع رسانی كنيم زيرا همانطور كه پيش می رويم 
افراد بيش��تری مبتال می شوند و در ضمن تشويق 
كنيم تا مردم در سراس��ر جهان آنان كه با بيماری 

زندگی می كنند را حمايت كنند. 
ما اميدواريم كه راه ما برای ش��ما هم الهام بخش 
باشد و شما در ماه سپتامبر به فعاليت های ماه جهانی 

در كشورتان بپيونديد.

انجمن جهانی آلزایمر 
انجمن جهانی آلزايمر فدراس��يونی متشكل از 94 
انجمن عضو از سراسر جهان است كه با سازمان 
جهانی بهداشت همكاری رسمی و با سازمان ملل 
مقام مش��ورتی دارد. چش��م انداز انجمن جهانی 
آلزايمر، پيش��گيری، مراقبت و به حس��اب آوردن 
اف��راد مبتال در تمام س��طوح ب��رای امروز و درمان 

قطعی برای فردا می باشد.
انجمن جهانی بر اين باور است كه تنها راه مبارزه با 
دمانس فقط از طريق راه حل های جهانی و دانش 
محلی امكان پذير است. بدين معنا كه انجمن های 
آلزايمر كش��ورها را توانمند می س��ازيم تا بتوانند 
حماي��ت و مراقبت مناس��ب را ب��رای افراد مبتال و 
مراقبين فراهم آورند و همزمان در صحنه جهانی، 

ما بر روی تغيير سياست های دولت ها كار می كنيم. 
انجمن جهانی در لندن، جاكارتا و ال سالوادور دفتر 
و در آسيا، آفريقا، آمريكای جنوبی و جزاير كارايب 
نماينده منطقه ای دارد. ما با ياران خود انجمن جهانی 
همبستگی دمانس، انجمن بيماری های مزمن غير 
واگير، ديده بان جهانی س��المندی و مراقبت های 
دمانس دانشگاه لندن، كالج كينگز، انجمن آلزايمر 
اروپا وانجمن آلزايمر آمريكای جنوبی )كشورهای 
اس��پانيائی و پرتقالی زب��ان( تعامل داريم. انجمن 
جهانی آلزايمر يكی از مؤسس��ين و عضو كميته 
اجرايی انجمن جهانی اتحاد عمليات بيماری آلزايمر 
و دمانس و همچنين  همكار پروژه استرايد )تقويت 
عمليات دمانس در كش��ورهای در حال توسعه( با 
رهبری بخش پژوهش خدمات اجتماعی فردی، 

مدرسه اقتصادی دانشگاه لندن، می باشد. 
  

برنامه راهبردی    
برنامه راهبردی ما س��ه س��اله، از جوالی 2016 تا 
ماه جون 2019 برنامه ريزی شده است كه اهداف 

مهم آن:
• دمان��س را در اولوي��ت بهداش��ت جهان��ی قرار 

دهيم 
• انجمن جهانی آلزايمر به تالش های خود در سطح 
جهانی جهت قرار دادن دمانس در اولويت بهداشت 
جهان��ی ادامه خواه��د داد و همچنين تالش های 
انجمن های ملی كشورها  را نيز در اين راستا حمايت 

می كند. 
• كاهش شرم از ابراز بيماری  

انجمن جهانی آلزايمر س��عی دارد از طريق اطالع 
رسانی در مورد بيماری آلزايمر و ديگر دمانس ها، 

شرم از ابراز بيماری را كاهش دهد.
• تقويت عضويت 

انجمن جهانی آلزايمر نيازهای انجمن های جديد 
التأسيس و با پيشينه را بررسی می نمايد و برنامه های 
مناسب جهت توانمندسازی اعضا ارائه می دهد تا 
آن ها بتوانند افراد مبتال و مراقبين را بهتر حمايت 

نمايند.
• تسهيل تحقيقات 

انجمن جهانی آلزايمر تحقيقات در زمينه مراقبت 
و پيش��گيری، اپيدميولوژی و درمان های مؤثر را 

تشويق می نمايد.
پاوال بربارينو - مدير عامل انجمن جهانی آلزايمر

ماه جهانی بیماری آلزایمر – ۲۰۱۸
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تعریف های زیادی از »مراقب« وجود دارد که 
شامل دو نوع است:

مراقبين رس��می و حرفه ای ش��امل پزش��كان، 
پرس��تاران، مش��اوران، مددكاران و ... و مراقبين 
غير حرفه ای كه عمدتًا افراد فاميل، دوس��تان و 
يا همس��ايه هايی هس��تند كه در ارتباط با بيمار 
مراقبت هاي��ی را انج��ام می دهن��د و به عبارتی 
درگير مسائل بيماری و امور روزمره ی فرد مبتال 
هستند.  مراقبت مي تواند تمام وقت يا پاره وقت 
باشد و شخص مراقب ممكن است در كنار فرد 
مبتال اقامت داشته باشد يا جداگانه زندگی كند. 
نوع مراقبتی كه انجام مي گيرد اغلب به ش��كل 
حمام كردن، لباس پوشاندن، دستشويی بردن، 
غذا دادن، امور خانه داری و يا ديگر فعاليت های 
شخصی و يا مديريت امور می باشد كه در مقايسه 
با مراقبين رسمی در قبال انجام اين فعاليت ها نه 
تنها هيچ وجهی دريافت نكرده بلكه حتی ممكن 
است در شغلی كه از راه آن امرار معاش می كنند 
اختالل ايجاد ش��ود. دركش��ورمان ايران تكريم 
خان��واده و س��المندان هم��واره از ارزش وااليی 
برخوردار بوده است و اعضای خانواده و فرزندان 

اغلب نس��بت به مراقبت از فرد مبتال به دمانس 
احس��اس وظيفه و دي��ن می نمايند تا جايی كه، 
ممكن اس��ت از س��المتی و بهداشت فردی خود 

در اين مسير صرفنظر نمايند.
مراقبت از افرادی كه مبتال به دمانس هس��تند 
كار دشواری ست و گاهًا مراقب را با چالش های 
متعددی روبه رو می سازد؛ مسير مراقبت هميشه 
در حال تغيير است و گاهی به قيمت سالمتی خود 
مراقب تمام مي ش��ود. نوع مراقبتی كه مراقبين 
اف��راد مبتال به دمان��س و بيماری آلزايمر انجام 
می دهند نسبت به ديگر انواع مراقبت، درگيری 
جسمی و عاطفی بيشتری را می طلبد و نيازمند 
زمان بيشتری بوده و می تواند اثرات سنگين تری 
ب��ر كار و زندگ��ی مراق��ب غيررس��می بگذارد. 
متأسفانه اغلب مراقبين افراد مبتال به دمانس و 
بيماری آلزايمر، حمايت وكمك مورد نياز را آنطور 
كه شايسته است دريافت نمي كنند. همانطور كه 
مطرح گرديد مراقبت اعضای خانواده از كسی كه 
دوستش دارند و مبتال به بيماری آلزايمر می باشد، 
از لحاظ جسمی، روحی، هيجانی و روانشناختی 
يك تجربه ی بسيار چالش برانگيز و خسته كننده 

است و موجب می شود كه فرد مراقب رفته رفته 
منزوی ش��ود. چنين انزوا و ش��رايط دشوار فشار 
زيادی بر مراقب وارد كرده و سالمتی جسمی و 

روانی و بهزيستی او را به خطر می اندازد.

در ادامه نکاتی را برای حفظ و ارتقا سلامتی 
مراقبین عزیز یادآور می شویم که بسیار حائز 

اهمیت است
زمانی ك��ه از ي��ك فرد مبتال به دمانس و بيماری 
آلزايم��ر مراقب��ت می كنيد، ناديده گرفتن، توجه 
نكردن به نيازهای خود و يا حتی فراموش كردن 
آن ها امری ش��ايع اس��ت. حفظ سالمتی و ارتقا 
جنبه ه��ای مختلف زندگ��ی از اهداف مهم اين 
دوره س��ت كه به ش��ما كمك می كند تا اعتماد 
به نفس خود را حفظ كنيد و همچنان به مقابله 
ب��ا اي��ن بيماری ادامه دهيد. س��عی كنيد قبل از 
اينك��ه ب��رای مراقب��ت از فرد مبت��ال به دمانس 
و بيم��اری آلزايم��ر به كمك احتي��اج پيدا كنيد 
ن��وع كمك هايی را ك��ه می توانيد دريافت كنيد 
را بررس��ی كني��د در اي��ن صورت زمان وقوع آن 
ديگر می دانيد كه به كجا و چه كس��انی مراجعه 
كنيد. شما می توانيد انواع حمايت ها و كمك های 
الزم را از متخصصين اين حوزه و انجمن آلزايمر 
ايران دريافت كنيد. سؤاالت خود را بپرسيد و از 
متخصصين و كارشناس��ان بخش های مختلف 

انجمن پاسخ و مشورت بگيريد.

مصر باشید؛ شما حق دارید که کمک بخواهید
خانواده و دوستان

حتی اگر تا به اين لحظه خوب پيش رفته باشيد 
متوجه خواهيد ش��د كه با گذش��ت زمان مراقبت 
از ف��رد مبت��ال از لح��اظ جس��می و روانی باعث 
خس��تگی و س��ردرگمی می شود و شما به كمك 

و حمايت نياز داريد.
• سعی كنيد از ابتدای امر ديگر اعضای خانواده 
را ني��ز در جري��ان قرار دهيد؛ در اين صورت همه 

حمایت اجتماعی و حفظ سلامت عمومی
 مراقبین افراد مبتا به دمانس و بیماری آلزایمر

  سارا ذريعه
دانشجو دكتری روانشناسی سالمت
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مس��ئوليت ها روی دوش شما نخواهد بود. حتی 
اگر ديگر اعضا خانواده مراقبت روزانه پيش��نهاد 
ندهن��د ي��ا اينك��ه قبول نكنند، زمانی كه ش��ما 
اس��تراحت كوتاهی می كنيد آن ها می توانند در 
مراقب��ت از ف��رد مبتال ياری رس��ان بوده و يا در 

هزينه های مالی مشاركت داشته باشند.
• سعی كنيد هر زمان كه اطرافيان يا همسايگان 
برای كمك رسانی اعالم آمادگی كردند كمكشان 
را بپذيريد؛ زيرا اگر پاسخ منفی دهيد و رد كنيد يا 
بگوييد كه خودتان به تنهايی از پسش بر می آييد 
ممكن است آن ها برای كمك رسانی های بعدی 

دچار ترديد و دودلی شوند.
• ان��واع حمايت ه��ا و كمك هاي��ی كه ديگران 
می توانند داش��ته باش��ند را مش��خص كرده و به 
آن ها بگوييد؛ بنابراين آن ها به روشنی و وضوح 
مس��ئوليت و نقش خود را می دانند. برای مثال 
زمانی كه ش��ما مشغول انجام دادن كار ديگری 
هس��تيد، می توانيد از آن ها بخواهيد كه س��اعتی 
در كنار فرد مبتال بنشينند يا آن ها را به قدم زدن 

و گردش ببرند.
• با اطرافيان خود صادق باشيد؛ با آن ها در ميان 
بگذاريد كه حمايت و كمك آن ها چه به صورت 
تم��اس تلفن��ی و چه حضوری تا چه حد می تواند 

در ارتقا روحيه شما مفيد و مؤثر باشد.

بهداشت و سامت
• برای معاينات دوره ای، به پزش��ك متخصص 
خ��ود مراجع��ه كنيد؛ وضعيت س��المتی خود را 
بررس��ی كني��د؛ از مي��زان آگاهی متخصصين و 
پزش��كان خود درباره شرايط و استرس هايی كه 

تجربه می كنيد، اطمينان حاصل كنيد.
• چنانچ��ه اضط��راب داريد در كوتاه ترين زمان 
ممك��ن به روانش��ناس و مش��اور خ��ود مراجعه 
كنيد؛ زيرا شناسايی و درمان مشكالتی از قبيل 
اضطراب، ناراحتی و يا افكار ناخوشايند در مراحل 

ابتدايی آسان تر است.
• سعی كنيد از يك برنامه رژيم غذايی متناسب 
و متعادل پيروی كنيد؛ بی ش��ك اين به ش��ما در 
ايجاد احساس��ات مطلوب و عملكرد بهتر كمك 

خواهد كرد.
• از كميت و كيفيت خواب خود مطمئن شويد؛ 
چنانچه خواب ش��ما به طور پيوس��ته توسط فرد 
مبتال مختل می ش��ود از پزش��ك خود راهنمايی 

بگيريد.

• ورزش برای سالمتی بسيار مهم است و باعث 
افزايش انرژی و نش��اط می گردد. س��عی كنيد تا 
هر روز در هوای تازه راه برويد يا تمريناتی را زير 

نظر پزشك خود در خانه انجام دهيد.
• ب��ا يادگي��ری و انجام تمرينات ريلكسيش��ن و 
تنف��س ش��كمی زير نظ��ر متخصصين از ميزان 

استرس خود می توانيد بكاهيد.
• پيشنهاد می شود در ارتباط با آگاهی و اثربخشی 
يوگا و روش های توازن ذهن و تنفس ديافراگمی، 
در كالس ه��ای آموزش��ی انجمن آلزايمر ايران 

شركت كنيد.

زمانی برای خود
زمانی را برای آرامش و استراحت خود اختصاص 
دهيد. اگر فرد مبتال به دمانس و بيماری بيماری 
آلزايم��ر را نمی تواني��د تنها بگذاريد بس��تگان يا 
دوستان می توانند در ايجاد فضا و زمان الزم به 

شما كمك كنند.
• مرك��ز مراقب��ت/ توانبخش��ی روزانه قاصدك 
وابس��ته ب��ه انجمن آلزايمر اي��ران نيز در همين 
راستا به منظور ارتقاء كيفيت زندگی افراد مبتال 
به دمانس و ايجاد فرصت ها و امكانات تازه برای 

زندگی آنان تأسيس گرديده است.
• وج��ود مراكز روزانه آموزش��ی_ توانبخش��ی 
ب��رای اف��راد مبتال به دمان��س و بيماری آلزايمر 
از ضرورت ه��ای جوام��ع ام��روزی اس��ت. ت��ا 
ضمن حضور مس��تقل اف��راد مبتال در اجتماع و 
فعاليت های گروهی و تقويت قوای جس��مانی و 
ذهنی ايشان فرصتی مناسب جهت استراحت و 
رس��يدگی به امور شخصی خانواده ها و مراقبين 

فراهم گردد.
• ت��الش كني��د كه هر روز، هر چند خيلی كوتاه 
زمانی را مختص خود داشته باشيد. نوشيدن يك 
فنجان چای، خواندن روزنامه و مجالت، گوش 
دادن به موس��يقی، قدم زدن... تمامی اين موارد 
برای حفظ سالمتی شما حائز اهميت است پس 

برای انجام آن، خود را گناهكار ندانيد.

"خود" را تشویق کنید کنید؛ به "خود" تبریک 

گویید
ش��ايد گاهی اوقات احس��اس كنيد كه كار قابل 
تقدير و شايسته ای انجام نداده ايد و تالش های 
شما از سوی فرد مبتال به دمانس و آلزايمر ديده 
نمی ش��ود و هم چنين ديگران س��ختی هايی كه 

متحمل می ش��ويد و تالش و كوشش های شما 
را مورد اهميت قرار نمی دهند.

 در ط��ی زم��ان به" نوازش كردن های كالمی و 
فيزيكی خود" نياز پيدا می كنيد:

• روز به روز كه يك تجربه جديد و سختی را با 
موفقيت پشت سر گذاشتيد

• انعطاف پذيری، س��ازگاری و تاب و توانی كه 
به مرور زمان در شما شكل می گيرد

• از اينكه در كنار كس��ی كه به ش��ما نياز دارد 
هستيد

اهمیت و ضرورت اجرایی شلدن تمامی موارد 
ذکر شده زمانی آشلکار می شود که به خاطر 

داشته باشیم
 • بيماری دمانس و بيماری آلزايمر يك بيماری 
كش��نده نيس��ت، يعنی فرد مبتال به آن می تواند 
در طول س��ال ها )حدود 20 س��ال( زنده بماند و 
زندگی كند، همواره نيازمند حمايت و پرستاری 
باشد و اين يعنی مراقبت از فرد مبتال به بيماری 

آلزايمر يك پروسه طوالنی مدت است.
• دمان��س و آلزايم��ر يك بيم��اری پيش رونده 
اس��ت و فرد مبتال دائم��ًا در وضعيت وخيم تری 
قرار گرفته و نياز وی به مراقبت و پرس��تاری و 
حمايت بيشتر خواهد شد و اين يعنی بار مراقبت 
و استرس های همراه با آن برای مراقب به طور 

روزافزون گسترش می يابد.
• با توجه به منطقه آسيب ديده در مغز از يكسو 
و تفاوت ه��ای ف��ردی مبتالي��ان از ديگرس��و، 
اساس��ًا امكان يك نس��خه ثابت پيچيدن برای 
هم��ه وج��ود ندارد و اين ب��دان معنی خواهد بود 
ك��ه مس��ائل و چالش های پي��ش روی مراقبين 
در عي��ن نقاط مش��ترك گاه��ی می تواند خاص 
و منحصر بفرد نيز باش��د. انجمن آلزايمر ايران 
سال هاس��ت اق��دام به برگ��زاری كالس های 
آموزش��ی حمايت از مراقبين نموده است در اين 
راس��تا برای كس��ب اطالعات بيشتر می توانيد 
 ب��ه س��ايت انجم��ن آلزايم��ر ايران به نش��انی
 iranalz.ir و ي��ا با ش��ماره های 44633555-

44636410 تماس حاصل فرماييد.

 alz.org.tr(hasta yakinlari – kendinizle ilg-
ilenin)
Iranalz.ir
https://www.alzheimers.org.uk
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هرچن��د ك��ه برنامه ها وپروتكل ه��ای جامعی 
ب��رای افراد مبتال ب��ه بيماری آلزايمر با توجه به 
رش��د روزافزون اين بيماری در جهت كنترل و 
پيش��گيری از اين بيماری در س��طح جهانی و از 
جمله در كش��ورمان به اجرا درآمده اس��ت، با اين 
وجود برای مراقبين افراد مبتال به بيماری آلزايمر 
كه پيامدهای متعدد جسمی و روانشناختی ناشی 
از مراقبت و پرستاری های دراز مدت كه در نتيجه 
خ��ود اين مراقبين را مس��تعد ابتال به بيماری ها 
و اختالالت روحی- روانش��ناختی و جس��مانی 
مختلف می س��ازد، عليرغ��م اجرای برنامه های 
مرتبط با بهبود كيفيت زندگی مراقبين و احواالت 
آن ها توسط انجمن آلزايمر ايران و شركت اين 
عزي��زان در اين گون��ه فعاليت ها جهت كاهش 
پيامدهای پرستاری طوالنی مدت، برنامه هايی 
مبتنی بر نگرشی علمی و پيشگيرانه در اين زمينه 

ضروری می باشد. 
روش ه��ای ت��وازن ذهن و تنفس ديافراگمی در 
حوزه ه��ای مختل��ف س��المت و مجامع علمی 
كش��ورمان توس��ط نويس��نده معرف��ی گرديده 

است.
ل��ذا با توجه ب��ه اثرات درخور اهميت روش های 
 )MRDR( ت��وازن ذه��ن و تنف��س ديافراگمی
ك��ه در كنت��رل و كاه��ش اس��ترس و به تبع آن 
كنترل ميزان هورمون هايی مانند كورتيزول كه 
در تداوم اس��ترس در سيس��تم عصبی- مركزی 
نقش شاخصی ايفا نموده و تأثير اين روش ها كه 
در تمامی زمينه های س��المت و بهداشت روانی 
ف��رد و جامعه داش��ته، از اي��ن رو انجمن آلزايمر 
ايران با برگزاری نخس��تين دوره آموزش توازن 
ذه��ن و تنفس ديافراگمی با هدف پيش��گيری 
از خس��تگی و اس��تهالك روحی– جس��می و 
افزايش توان مندی های مراقبين افراد مبتال به 
بيماری آلزايمر، دوره ی آموزشی به مدت دوماه 
)2 ارديبهش��ت ماه لغايت 2 تيرماه 1397( را به 
صورت نشس��ت های هفتگی آموزشی– عملی 

ب��ه م��دت 90 دقيقه در دو كالس 10 نفره طبق 
برنامه زمانبندی شده برگزار نمود. 

پيش از ش��روع دوره و پس از پايان آن ش��ركت 
كنن��دگان با تكمي��ل پرسش��نامه های مرتبط 
ب��ا وضعي��ت س��المت، و همچني��ن نح��وه ی 
تعامل شان با فرد مبتال و ديگر پارامترهای دخيل، 
تصويری كلی از وضعيت روانشناختی و سالمت 
جسمی ش��ان و مقايس��ه اين تغييرات با پيش از 
ش��روع دوره)MRDR( ، روند اين تأثيرات مورد 
تحليل آماری قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها 
نشان از تغييرات مثبت در تعداد قابل توجهی از  
پارامترها چه روانش��ناختی و چه فيزيولوژيك از 
جمل��ه نوع تعامل با ف��رد مبتال، افزايش تحمل 
ف��ردی، بهب��ود انعطاف بدن��ی، و بهبود كيفيت 

خواب شبانه می باشد )نمودار شماره 1(. 

روش ه��ای توازن ذهن و تنفس ديافراگمی كه 
در برگيرن��ده ی طيف��ی گس��ترده از توازن بين 
تمرك��ز- تح��رك- تنفس آگاهان��ه  بوده كه با 
بكارگي��ری عملی قوانين حاكم بر متابوليس��م 
سلولی از طريق روش های كنترل تنفسی در دم 
و بازدم و تأثير آن ها بر افزايش عملكرد سيستم 
عصبی پاراسيمپاتيك در مقابل سيستم عصبی 
سيمپاتيك می باشد، كه در نتيجه كاهش استرس  
را در پی دارد. عالوه بر اين، با درنظرداشتن چهار 
الگوی روانشناختی »ضرورت- غيرضرورت«/ 
»قبول كردن- پذيرفتن«/ »كنش– واكنش«، 
/ »علت– معلول« به فرد آموزش توان غلبه بر 
عوامل بيرونی اس��ترس زا را داده كه همين امر 
خود س��هم مهمی در حفظ آرامش و آس��ودگی 

ذهنی را بدنبال خواهد داشت.

 دكتر مسعود اسالمی 
نورويرولوژيست

منبع:
* )Mind’s Relaxation and Diaphragmatic Respiration(MRDR

 نمودار )1( 
 فرم نظر سنجی دوره اول كالس MRDR  نمره گذاری از 5 می باشد.

برگزاری نخستین دوره آموزش توازن ذهن و تنفس
دیافراگمی)MRDR(  برای مراقبین افراد مبتا به بیماری آلزایمر
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برخی از سالمندان ممكن است بعلت مشكالت 
جس��مانی و اخت��الالت ش��ناختی، كهول��ت 
س��ن، معلولي��ت و... برای انج��ام فعاليت های 
روزان��ه خويش مانند لباس شس��تن، غذاپختن، 
خريدكردن، حمام رفتن نياز به كمك رس��انی و 
مراقبت داش��ته باشند.  مراقبت از سالمند ناتوان 
و كم  وان، می تواند يك كار دائمی باشد و شايد 
گاهی از عهده فرزندان او نيز خارج باشد. بنابراين 
الزم اس��ت گاهی از همكاری پرستار سالمندان 
يا يك مراقب حرفه ای بهرمند ش��د. هيچ وقت 
نبايد به مراقبت از س��المند به عنوان يك ش��غل 
نگاه كنيم. مراقبت از سالمند شغل نيست، عشق 
است. اولين نكته ای كه در انتخاب مراقب سالمند 
در نظر گرفته می شود اين است كه مراقب اين كار 
را از روی جبر انتخاب نكرده باشد و به اين كار با 
عالقه و ميل درونی نگاه كند. اگر كسی روحيه 
خ��وب و نگ��رش مثبتی نس��بت به اين موضوع 
نداش��ته باش��د افسرده خواهد شد و افسردگی را 
به س��المند هم انتقال می دهد و باعث رنجش 

او نيز خواهد شد.
ازمهمترين معيارهای اساسی كه برای استخدام 
مراقبين حرفه ای سالمندان در نظر گرفته می شود 

موارد زير است:
مراق��ب باي��د مهربان، دلس��وز، قاب��ل اعتماد، 
آموزش ديده، تحصيل كرده، باتجربه، مش��تاق 

و عالقمند به رس��يدگی س��المت سالمندان و از 
نظر شخصيتی و فيزيكی فردی قوی باشد، زيرا 
نگهداری و مراقبت از سالمندان، بويژه سالمندان 
با اختالالت ش��ناختی مانند س��المندان مبتال به 
دمانس و بيماری آلزايمر به كار فيزيكی جدی نياز 
داشته واين امر از اهميت بسيار زيادی برخوردار 

است.
افراد مبتال به بيماری آلزايمر به داليل زير نمی توانند 
ب��ا اطرافيان خود ب��ه راحتی ارتباط برقرار كنند:

1- مشكل درحافظه نزديك )در به ياد سپردن/ 
به يادآوردن(، 2- ناتوانی يا ضعف در بيان كلمات، 
 3- ناتوانی/ ضعف در درك دس��تور/ پرس��ش، 
4- كاهش بس��ياری از توانايی های ش��ناختی 
مانن��د: قدرت تفكر، تصمي��م گيری، يادگيری، 
توجه، تمركز و .... بنابراين سالمند حتی ممكن 
اس��ت، توان گفتن اينكه مبادا مراقبی باعث آزار 

و اذيت او می شود را نداشته باشد.
مراقب حرفه ای، آموزش ديده و باتجربه، هرچه 
ش��ناخت بيشتری نس��بت به اعتقادات، عادات، 
عالي��ق، س��بك زندگی، بيماری ه��ای مزمن، 
آل��رژی و ابعاد ش��خصيت اجتماعی، هيجانی و 
س��طح معلومات سالمند تحت مراقبتش داشته 
باشد؛ درانجام وظايف مراقبتی و درمانی خويش 
موفق تر اس��ت. يك مراقب حرفه ای و هوش��يار 
بايد به خوبی با اصول پرس��تاری آش��نا بوده و 

متوج��ه تأثير داروها، عوارض داروهای مصرفی 
باشد و در موقعی كه بيمارش با مشكالتی مانند 
اختالل خواب، افس��ردگی، بيقراری، اشكال در 
بل��ع و خط��ر آسپيراس��يون، كاه��ش و افزايش 
فش��ارخون، كم اشتهايی مواجه شد چه اقداماتی 
انجام دهد. اگر س��المندی فقط بايد روی تخت 
بماند حتمًا الزم است راه های جلوگيری از زخم 
بس��تر را بدانن��د و بيم��ار را بموقع جابجا كنند يا 
نواحی از بدن س��المند كه در معرض فش��ار است 
ماساژ دهند تا خون بيشتری در آن جريان يابد. 
همينطور می بايست آموزش احيای قلبی عروقی 
هم ديده باش��د. فرض كنيد لقمه غذا در گلوی 
س��المند گير كرده است. مراقب حتمًا بايد بتواند 
اقدام های اوليه را انجام دهد و سالمند را نجات 
دهد، تفاوت بين سالمندسالم و سالمندی كه به 
مراقبت ويژه نياز دارد را بداند و عالئمی كه نشان 

دهنده بدحال شدن سالمند است را بشناسد.
الزم به يادآوری اس��ت كه مس��ئوليت مراقبت 
از بيم��اران، بوي��ژه افراد مبتال به بيماری آلزايمر 
از جمله دش��وارترين كارها در جهان محس��وب 
می شود. تقريبًا تمامی مراقبين اين افراد، روزانه 
با چالش های متفاوت و جديدی روبرو می شوند. 
ب��رای موفقي��ت در اين امر مه��م بايد از اصولی 
پيروی كنند، درغيراينصورت فرد مبتال و شخص 

مراقب هر دو آسيب جدی خواهند ديد.  

مراقبت حرفه ای و فردمحور از سالمندان
  حسين جعفری

مسئول فنی مركز توانبخشی
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يك��ی از ش��اخص های توس��عه يافتگ��ی يك 
جامع��ه، ميزان س��رمايه گذاری اجتماعی در آن 
اس��ت، س��رمايه گذاری اجتماعی نيز به معنای 
فعاليت هايی س��ت كه در راس��تای افزايش رفاه 
اقتص��ادی و توس��عه اجتماع��ی توس��ط بخش 
خصوصی، نهادها و س��ازمان های جامعه مدنی 
ص��ورت می گي��رد. اص��واًل انگيزه بس��ياری از 
حركت ه��ای خودج��وش و داوطلبان��ه مردمی، 
انج��ام كارهای عام المنفعه و خيريه ای بوده كه 
برای كمك به گروه ها و اقشار خاصی در جامعه 
صورت گرفته است و در دو قرن اخير در دنيا رشد 
 NGO چش��مگيری داشته است بطوريكه تعداد
ها در آمريكا حدود يك و نيم ميليون، در روسيه 
277 هزار و در هند حدود 3 و نيم ميليون در سال 
2009 تخمين زده شده است. در هند به ازای هر 
 NGO وجود دارد و تعداد NGO 400 نف��ر ي��ك
ها چند برابر مدارس ابتدايی و مراكز بهداش��ت 

در اين كشور است.
هدف مشترك همه سازمان های مردم نهاد رفع 
مشكالت و فراهم كردن شرايط رفاه اقتصادی 
و توسعه اجتماعی مردم دنياست در مسير مبارزه 
ب��ا ان��واع فقر و اجرای پروژه ه��ای عام المنفعه، 
دولت ه��ا و س��ازمان های بين الملل��ی متكی بر 
فعاليت دولت ها، نظير بانك جهانی و س��ازمان 

ملل متحد تنها می توانند در حد حرف زدن پيش 
بروند و اقدامات تأثيرگذار توس��ط سازمان های 
مردم نهاد كه به دنبال سودآوری نيستند صورت 
می گيرد، زمينه كاری س��ازمان های مردم نهاد 
فعال در حوزه خيريه بسيار متفاوت است بعضی 
از آن ه��ا خدم��ات مالی همچون اعطاء وام ارائه 
می كنن��د بعض��ی در زمين��ه بهبود س��المت و 
بهداش��ت اقش��ار مختلف و محروم جامعه عمل 
كرده و برخی در جهت بهبود شرايط آموزشی كار 
می كنند. به هر طريق، برخی از اين سازمان های 
مردم نهاد اغلب بسيار تأثيرگذارتر از برنامه های 
دولت��ی عم��ل كرده و به مراتب كمتر از برنامه-

های مش��ابه دولتی در آن ها امكان فس��اد وجود 
دارد. در كن��ار فعالي��ت س��ازمان های مردم نهاد 
كوچك در س��طح محلی، ش��هر يا كشور بعضی 
از س��ازمان های غيردولتی قديمی تر كم كم به 
س��ازمان های بزرگی تبديل شده اند كه در حد و 
اندازه بانك جهانی و ديگر سازمان های مبتنی بر 
دولت ها می توانند بر روند كاهش فقر و طرح های 
عام المنفعه تأثيرگذار باش��ند اين س��ازمان های 
غيردولتی در كش��ورهای توس��عه يافته ای نظير 
آمريكا و ژاپن و اروپا شكل گرفته اند اما در همه 

نقاط دنيا فعال هستند و شعبه دارند.
فعاليت های خيريه مردمی در ايران نيز س��اليان 

س��ال اس��ت در قال��ب وق��ف و صندوق ه��ای 
قرض الحسنه در اشكال سنتی بعنوان نمونه هايی 
از س��رمايه گذاری اجتماعی وجود داش��ته است 
ام��ا فعاليت ه��ای داوطلبان��ه مردم��ی در قالب 
س��ازمان های مردم نهاد قالب جديدتری برای 
انجام فعاليت های خيريه بش��مار می رود كه به 
داليل مختلف در كشور چندان رونق نيافته است 
وجود نگاه سياسی به سازمان های مردم نهاد و 
برخی مانع تراشی ها در راه صدور مجوز، انگيزه 
برپايی چنين سازمان هايی را كاهش داده است 
اين درحالی است كه در كشورهای توسعه يافته 
و بسياری از شهرهای مدرن دنيا اين NGO ها 
هس��تند كه مديريت ش��هری را بعهده گرفته اند 
درچني��ن فضاي��ی كار داوطلبانه به حدی ارزش 
دارد كه امتياز مثبتی در رزومه افراد به شمار رفته 
و نشان دهنده احساس مسئوليت و تعهد باالی 
افراد اس��ت و در مقابل بايد بدانيم كه كم بودن 
فعاليت ه��ای داوطلبانه و حضور كمرنگ بخش 
خصوص��ی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی 
در هر كش��وری به معنای كمبود سرمايه گذاری 
اجتماعی است، چنين جوامعی از پايداری و ثبات 
برخوردار نيستند و عوارض نامطلوبی نظير فساد، 
عدم اعتماد و س��وء ظن و بدگمانی اين جوامع 

را تهديد می كند.

 الهه تيرا - روابط عمومی

نقش فعالیت های خیریه سلازمان های مردم نهاد در جوامع
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مراسم نکوداشت از بنیانگذار و 
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران 

در خانه فرهنگ آیه

ب��ه همت مديريت فرهنگی هنری 
منطقه 5، مراس��م نكوداشت سركار 
خان��م صالح��ی، در خان��ه فرهنگ 
آي��ه برگ��زار ش��د. در اين مراس��م 
مدي��ر خان��ه فرهنگ آي��ه، جناب 
آق��ای ميرزامحمدی به نقش مهم 
خيريه ها و افراد خير در جامعه اشاره 
نمودند. سپس مديراجرايی انجمن، 
آقای خوانس��اری به معرفی انجمن 
و س��وابق و خدمات شايسته سركار 
خان��م صالح��ی، بنيانگ��ذار و مدير 
عامل انجمن آلزايمر ايران پرداختند. 
در اين مراس��م از خدمات بنيانگذار 
و مديرعام��ل انجمن آلزايمر ايران، 
توس��ط آقای ميرزامحمدی تقدير و 
تش��كر ب��ه عمل آم��د و هدايا و لوح 
يادب��ود به ايش��ان تقديم گرديد. در 
پايان خانم صالحی ضمن تش��كر و 
قدردان��ی از برگزاركنندگان برنامه، 
اعالم نمودند كه با توجه به سالمند 
بودن جمعيت شهرك اكباتان امكان 
همدلی و رسيدگی به امور سالمندانی 
كه به تنهايی زندگی می كنند ايجاد 

گردد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
خانواده های مددجویان مرکز 

جامع توانبخشی و مراقبت روزانه 
قاصدک

ب��ه منظ��ور ت��داوم ارائ��ه خدمات 
توانبخشی، مراقبتی به افراد مبتال به 
دمانس و بيماری آلزايمر در منزل و حفظ 

ايمنی، سالمتی و ارتقاء توانمنديهای 
ايشان كارگاه های مستمر آموزشی 
مراقبي��ن و خانواده های مددجويان 
مركز توانبخش��ی و مراقبت روزانه 
قاص��دك در ط��ی س��ال برگ��زار 
می شود. اولين كارگاه آموزشی سال 
ج��اری، با موضوعات: )آش��نايی با 
س��ندروم دمانس و بيماری آلزايمر، 
عالئم هش��دار دهنده، عوامل مؤثر 
و ايجادكنن��ده، مراح��ل بيم��اری، 
اقدامات درمان اختصاصی، عالمتی، 
رفت��اری،  اخت��الالت  حمايت��ی، 
راهكاره��ای پيش��گيری از ابتال به 
دمانس و بيماری آلزايمر، پاس��خ به 
پرسش های شركت كنندگان( روز 
چهارش��نبه 30 خرداد 97 در س��الن 
اجتماع��ات انجم��ن آلزايمر ايران 

برگزار شد.

مجمع عمومی ساالنه هیئت امناء 
انجمن آلزایمر ایران

مجمع عمومی س��االنه هيئت امناء 
انجم��ن آلزايمر اي��ران در تاريخ 31 
خرداد، از س��اعت 10 تا 12 در محل 
انجمن تشكيل گرديد كه با حضور 
اكثريت اعضائ جلس��ه، رس��ميت 
ياف��ت. پس از ت��الوت آيات قرآن 
كري��م و خ��وش آمدگويی توس��ط 
مديرعامل انجمن، ابتدا نس��بت به 
تعيين رياس��ت جلس��ه و ناظرين و 
منشی جلسه، جهت رسميت جلسه 
اقدام گرديد. س��پس رياست جلسه 
باتوجه به دس��تور جلس��ه از اعضای 
هيئت مديره درخواست نمودند كه در 
مورد عملكرد اجرائی انجمن گزارش 
الزم را ارائه نمايند، كه مورد تصويب 
قرار گرفت. در ادامه بازرسين انجمن 
در مورد عملكرد مالی س��ال 1396، 
گزارش الزم را بيان و به س��ؤاالت 

مطرح ش��ده پاسخ دادند، پس از آن 
عملك��رد مالی م��ورد تصويب كل 
اعضاء حاضر در جلس��ه قرار گرفت. 
در بخ��ش بع��دی انتخاب اعضای 
جديد هيئت مديره و بازرسين، پس از 
معرفی كانديداهای حاضر در جلسه 
توسط هيئت امناء رأی گيری انجام 
شد و افراد جديد مشخص گرديدند. 
در مورد انتخاب و جايگزينی اعضای 
جديد هيئت امناء از بين افراد معرفی 
شده، چهار نفر انتخاب گرديدند كه 
پ��س از انج��ام مراحل قانونی عضو 
هيئت امنا گردند. جلسه هيئت امنا در 
ساعت 12 خاتمه يافت. سپس جلسه 
هيئت مديره جديد از ساعت 12 تا 13 
جهت تعيين سمت افراد و صاحبان 
امضاء تش��كيل گردي��د كه پس از 
رأی گيری و مش��خص شدن افراد 
برای س��مت های مذكور و تصويب 
آن، صورتجلس��ه جهت تهيه و ارائه 

به مراكز ذيربط آماده گرديد.

حضور انجمن آلزایمر ایران در 
نشست مشورتی سازمان جهانی 

بهداشت در بیروت – لبنان

به دعوت س��ازمان جهانی بهداشت 
و ب��ا هم��كاری انجم��ن جهان��ی 
آلزايمر، جلس��ه منطق��ه خاورميانه 
)ام��رو( در تاري��خ 5 ت��ا 8 تيرم��اه با 
حضور نمايندگان وزارت بهداشت و 
انجمن های آلزايمر كشورهای عضو 
تش��كيل گرديد. نمايندگان ايران از 
وزارت بهداش��ت )سركار خانم دكتر 
عظيم��ی؛ رئيس دفتر س��المندان، 
جن��اب آقای دكتر حاجبی؛ مديركل 
سالمت روان( و نمايندگان انجمن 
آلزايمر ايران )خانم معصومه صالحی؛ 
مديرعامل، خانم فرانه فرين؛ مسئول 
روابط بين الملل( شركت داشتند. در 

س��ه روز اول اج��الس حاضرين در 
م��ورد ارائه خدم��ات و مراقبت های 
سالمندی تبادل نظر و گفتگو نمودند. 
سازمان جهانی بهداشت روز چهارم 
را به برنامه جهانی عملياتی دمانس 
2025- 2017 كه در س��ال گذشته 
تصويب ش��ده ب��ود، اختصاص داد 
ونماين��دگان انجمن های آلزايمر و 
وزارت بهداش��ت چالش ه��ا و موانع 
برنامه ملی دمانس را در كشورهای 
خود مطرح نمودند تا بررسی كردند 
تا با ياری يكديگر اين برنامه اجرايی 
گ��ردد. انجم��ن آلزايمر اي��ران در 
س��ال 2016 پيش نويس طرح ملی 
عملياتی دمانس را به وزارت بهداشت 
ارائه كرده تا بررس��ی نمايند. وزارت 
بهداشت نيز مشغول كار بر روی طرح 
مذكور می باش��د تا با فراهم آوردن 
بس��ترهای آموزشی برای كاركنان 
نظام سالمت، تشخيص زودهنگام 
و مراقب��ت فردمحور، برنامه دمانس 

را در كشور عملياتی نمايد.

دومین نشست داوطلبین انجمن 
آلزایمر ایران

اين نشس��ت در تاريخ 11 تير 97 به 
منظور تشكيل كميته های تخصصی 
داوطلبي��ن گ��روه م��دد )مددياران 
داوطل��ب دمانس( در محل س��الن 
اجتماعات انجمن تشكيل شد. ابتدا 
آقای خوانساری مدير اجرائی انجمن 
ضم��ن عرض خيرمق��دم به حضار 
نس��بت به معرف��ی كميته ها، حدود 
اختيارات و فعاليت های هر كميته در 
چارچ��وب اهداف انجمن و برنامه ها 
و شرح وظايف بخش های مختلف 
اقدام نمود.سپس سركار خانم دكتر 
ظاهری مس��ئول بخش آموزش و 
پژوهش درخصوص آموزش دمانس 
و آلزايم��ر- داليل، عالئم و مراحل 
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بيماری صحبت كردند و پس از آن 
راه های پيشگيری از ابتال به بيماری 
توس��ط سركار خانم ها دكتر ذريعه و 
اخت��الالت رفتاری و نحوه مديريت 
توس��ط خانم حريفی بي��ان گرديد. 
در پايان پس از پرس��ش و پاس��خ، 
حاضري��ن كميته ه��ای تخصصی 
موردعالقه خود را اعالم و فرم های 
مرب��وط ب��ه كارگ��روه تخصصی را 

تكميل نمودند.

همایش پیشگیری از بیماری 
آلزایمر در قم 

همايش پيشگيری از بيماری آلزايمر 
در روز چهارش��نبه بيس��تم تيرم��اه 
درس��الن شهيد مفتح دانشگاه علوم 
پزشكی قم برگزار شد. اين همايش 
به همت انجمن آلزايمر س��المندان 
قم، دانش��گاه علوم پزش��كی قم و با 
دعوت از كارشناسان انجمن آلزايمر 
اي��ران به منظور آم��وزش عزيزان 
بازنشسته برپا شد. در ابتدای همايش 
آقای دكت��ر كيهانی رييس انجمن 
آلزايمر سالمندان قم ضمن خيرمقدم 
ب��ه حاضرين در م��ورد فعاليت های 
انجم��ن آلزايمر قم صحبت نمودند 
س��پس آقای مهرداد خوانس��اری، 
مدير اجرايی انجمن آلزايمر ايران با 
تش��كر از هيئت مديره قم، فعاليت 
رس��می آن انجمن را تبريك گفت 
و ب��ه معرفی انجم��ن آلزايمر ايران 
و ام��كان همكاری ه��ای علمی و 
فرهنگی انجمن قم پرداخت. سپس 
خانم مريم حريفی و خانم صبحانی 
كارشناس��ان بخش آموزش انجمن 
آلزايمر ايران، به ترتيب با موضوعات 
)دمان��س، دالي��ل، عاليم و مراحل 
بيم��اری( و )اخت��الالت رفتاری و 

پيشگيری( سخنرانی نمودند.

قدردانی انجمن آلزایمر ایران 
از انجمن آلزایمر مونترال

مديرعامل انجم��ن آلزايمر ايران، 
خان��م معصوم��ه صالح��ی بهمراه 
مسئول روابط بين الملل، خانم فرانه 
فري��ن، در تاري��خ 20 تير ماه جاری 
از انجمن آلزايمر مونترال بازديد به 
عمل آوردند و از مديرعامل انجمن 
آلزايمر مونترال كه از س��ال 2002 
ب��ا انجمن آلزايم��ر ايران همكاری 
داشته اند با تقديم لوح تقدير قدردانی 
نمودند. در اين نشست، پيشرفت و 
توس��عه انجمن ايران مورد تحسين 
قرار گرفت و تأكيد شد كه اين تعامل 

در آينده نيز ادامه يابد.

حضور انجمن آلزایمر ایران در 
مراسم تجلیل از دست اندر کاران 
تدوین و تصویب قانون حمایت از 

حقوق افراد دارای معلولیت

همزم��ان ب��ا گراميداش��ت هفته 
بهزيستی و رونمايی از كتاب »قانون 
حماي��ت از حقوق معلوالن« در روز 
س��ه ش��نبه 26 تير ماه جشن ملی و 
مراس��م تجليل از دست اندركاران 
تدوي��ن و تصويب قانون حمايت از 
حقوق افراد دارای معلوليت با حضور 
عل��ی ربيعی وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی، مس��عود پزشكيان نائب 
رئيس مجلس ش��ورای اس��المی، 
انوش��يروان محسنی بندپی رئيس 
سازمان بهزيستی كشور و مسؤالن 
س��ه قوه، تشكل های غيره دولتی، 
معل��والن نخبه و كمپين های فعال 

در ام��ور معلوالن در محل اجالس 
س��ران برگزار گرديد. در اين جشن 
مل��ی با اهداء ل��وح تقدير قدردانی 
گردي��د. و در پاي��ان بيانيه معلوالن 
كش��ور به ش��رح زير توسط يكی از 

عزيزان معلول قرائت گرديد.

بیانیه
نظ��ر به لزوم حمايت از حقوق افراد 
دارای معلوليت و انعكاس ضرورت 
آن در س��طوح مختل��ف جامع��ه، 
نمايندگان تش��كل-های شركت 
كنن��ده در جش��ن مل��ی تصوي��ب 
قانون حمايت از حقوق افراد دارای 
معلوليت با صدور اين بيانيه بر اهداف 
و انتظارات جامعه معلوالن كشور به 

شرح ذيل تأكيد می نمايند.
1- ب��ا توجه به اهتمام مس��ئوالن 
كش��ور جهت اجرای قانون حمايت 
از حق��وق اف��راد دارای معلوليت از 
تمام��ی دس��تگاه هايی كه وظيفه 
اجرای قانون را برعهده دارند انتظار 
می رود تا با س��رعت بخش��يدن به 
فعالي��ت كارگروه ه��ای تخصصی 
و تدوي��ن آيين نامه ه��ای اجرايی 
مربوط��ه، زمينه تحق��ق مفاد اين 

قانون را فراهم نمايند.
2- ب��ا عنايت به ض��رورت تقويت 
اهرم ه��ای نظارت��ی ب��ه منظ��ور 
اج��رای بی كم و كاس��ت قانون، از 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعی 
انتظار می رود كه با تش��كيل كميته 
هماهنگ��ی و نظارت بر اجرای اين 
قان��ون با حضور نماين��دگان افراد 
دارای معلولي��ت، اقدام��ات الزم را 
جهت هماهنگ سازی بخش های 

اجرايی به عمل آورد.
3- دس��ترس پذيری، خ��دم��ات 
و امكان��ات زندگ����ی، اع��م از 
مناسب سازی محيط های شهری، 
فضاه��ای مج��ازی و منابع علمی، 
ضام��ن اس��تقالل و مش��اركت 
اجتماع��ی معل��والن می باش��د لذا 
ضروری است تا اقدامات الزم توسط 

وزارت كش��ور و سازمان بهزيستی 
جهت تش��كيل س��تاد هماهنگی و 
پيگيری مناسب س��ازی كش��ور با 
حضور نمايندگان ش��بكه های ملی 
تش��كل های مردم نهاد معلوالن به 

عمل آيد.
4- توج��ه ه��ر چه بيش��تر به مفاد 
كنوانس��يون حق��وق اف��راد دارای 
معلولي��ت و هم س��ويی آن با قانون 
حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، 
امری ضروری و راهگش��ای اجرای 
قوانين حمايتی می باش��د. شايسته 
است در تصميمات نهادهای اجرايی 
و نظارتی نس��بت به اين مهم توجه 

وافر به عمل آيد.
5- آگاه سازی جامعه و ارتقاء سطح 
فرهنگ عمومی نس��بت به مسائل 
معلوالن، زيربنای اقدامات حمايتی 
مسئوالن است و از اصحاب رسانه 
ب��ه ويژه رس��انه ملی انتظار می رود 
ت��ا با توجه به وظيفه قانونی خويش 
اقدام��ات مؤث��ری را در اي��ن رابطه 

به عمل آورد.
6- ارتق��اء روزافزون س��طح دانش 
و مهارت ه��ای تخصص��ی جامعه 
معل��والن، ضرورت حض��ور مؤثر 
آن��ان در تصميم گيری های خرد و 
كالن كش��ور را ايج��اب می نمايد. 
لذا شايس��ته اس��ت تا مسئوالن امر 
ت��ا با تغيي��ر رويكرده��ای كنونی، 
زمينه بكارگي��ری نخبگان معلول 
در جايگاه ه��ای حقوقی و اجتماعی 

مديريتی كشور را فراهم نمايند.
7- تصويب قانون حمايت از حقوق 
اف��راد دارای معلوليت، دس��ت آورد 
تالش ه��ای مجدانه تش��كل های 
غيردولتی معلوالن در كنار متوليان 
امور معلوالن در بخش های دولتی 
اس��ت و اج��رای آن ني��ز جز با دقت 
نظ��ر فعاالن اين عرصه و بررس��ی 
چالش ها و موانع اجرايی آن ميس��ر 
نخواه��د بود. لذا مقتضی اس��ت تا 
از نخس��تين مراحل اجرای قانون، 
شناس��ايی مشكالت و چالش های 
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اجراي��ی آن و رفع نواقص احتمالی 
در دستور كار قرار گيرد.

8- بدون ترديد ابالغ قانون حمايت 
از حقوق افراد دارای معلوليت نقطه 
عطف��ی در توانمندس��ازی و ارتقاء 
زندگی افراد معلول به شمار می رود و 
اين امر خطير جزء با اهتمام مسئولين 
محترم قوه مقننه، مجريه و قضائيه 
ميسر نمی گرديد. چشم اميد جامعه 
معلوالن كشور نيز بر انديشه بلند و 
اقدامات ارزنده اين بزرگواران دوخته 
شده تا ميراث تالش های انجام شده 
در مس��يری درس��ت تحقق يابد. از 
اين رو شايس��ته است ضمن تقدير 
صميمان��ه از حمايت های بی دريغ 
رؤس��ای سه قوه، توفيق خدمات به 
جامع��ه اس��المی و حمايت اليزال 
پروردگار را برای اين عزيزان طلب 

نمائيم.
9- نمايندگان جامعه معلوالن كشور 
ضمن قدردانی از مس��ئوالن وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان 
بهزيستی كشور به واسطه برگزاری 
اين مراسم، اميدوارند در سايه تعامل 
هرچه بيش��تر دستگاه های دولتی و 
غيردولت��ی، پيگيری مطالبات افراد 
دارای معلوليت در عالی ترين سطح 
امكان پذير گردد تا حضور پرافتخار 
معلوالن توانمند در عرصه توس��عه 
جامعه اس��المی مان بيش از پيش 

نمود يابد.

حضور انجملن آلزایمر ایران در 
نخستین سلمینار و دوره آموزش 

پیشرفته نوروسایکیاتری

در تاريخ 4 و 5 مرداد ماه نخس��تين 
س��مينار و دوره آموزش پيش��رفته 
نوروس��ايكياتری توس��ط كميت��ه 

نوروس��ايكياتری انجم��ن علمی 
روانپزش��كان ب��ا هم��كاری مراكز 
تحقيقاتی معتبر علمی فعال در علوم 
اعصاب، در بيمارستان امام خمينی 
تش��كيل گردي��د. در اين س��مينار 
آخرين يافته های نوروسايكياتری 
در بيماری های دمانس و اختالالت 
عملكردی مغز و شناخت و بيماری 
پزش��كان  ب��رای  اس��كيزوفرنی 
متخصص و شركت كنندگان تشريح 
گرديد. به دعوت مسئولين برگزاری 
س��مينار، انجم��ن آلزايم��ر ايران با 
برپاي��ی غرفه ای در محل س��مينار 
به اطالع رس��انی و پخش نشريه و 
بروش��ورهای انجم��ن پرداخت كه 
مورد استقبال شركت كنندگان قرار 
گرف��ت. همچنين مراس��م اهدای 
نش��ان “اخوين��ی” به خان��م دكتر 
مري��م  نوروزيان، اس��تاد دانش��گاه 
علوم پزش��كی تهران، عضو كميته 
علمی انجمن آلزايمر ايران و انجمن 
آلزايمر جهانی، برگزار ش��د. انجمن 
آلزايمر ايران كسب اين افتخار را به 

ايشان تبريك می گويد.

 بازدید ریاست اداره بازنشستگی 
تهران از انجمن آلزایمر ایران

دوش��نبه 8 مردادم��اه 97، آق��ای 
مهندس اس��ماعيلی رئي��س اداره 
بازنشستگی فرهنگيان شهر تهران، 
به همراه آقای مهندس نوابخش از 
بخش های مختلف انجمن آلزايمر 
ايران بازديد نمودند و ضمن آش��نا 
شدن با فعاليت های مركز توانبخشی 
و مراقبت ه��ای روزانه قاصدك، در 
جلس��ه ای با مديراجرائی و مسئول 
روابط عمومی درخصوص گسترش 
همكاری ه��ای دوجانب��ه صحبت 

نمودند. 

 آموزش همگانی شناخت و 
پیشگیری از بیماری آلزایمر 

در پارک میعاد

از  ته��ران  اس��تان  ش��هرداری 
آلزايم��ر  انجم��ن  كارشناس��ان 
اي��ران دع��وت نمود در طرح جديد 
»گفت و گو در ش��هر« كه از تاريخ 
دوم تا نوزدهم مرداد 97 در تمامی 
مناط��ق ته��ران برگ��زار گرديد با 
عنوان ” ش��ناخت و پيش��گيری از 
ابتال به بيماری آلزايمر” ش��ركت و 

سخنرانی داشته باشند.
روز دوش��نبه 8 مرداد 97 در پارك 
ميعاد ش��هرداری منطقه 5 تهران، 
خانم مرضيه صبحانی كارش��ناس 
بخ��ش آم��وزش انجم��ن ضمن 
معرف��ی انجمن آلزايم��ر ايران در 
م��ورد دمان��س و بيماری آلزايمر و 
راه ه��ای پيش��گيری از ابتال به آن 

سخنرانی نمودند.

 گلزارش تمدیلد تفاهلم نامه و 
بازدید سازمان زنان زرتشتی

روز سه شنبه مورخ 16 مرداد ساعت 
10 صب��ح جلس��ه ای درخصوص 
تمدي��د تفاهم نامه طرح حس��اس 
با حضور آقای مهرداد خوانس��اری 
مدي��ر اجرايی انجمن آلزايمر ايران 
و اعض��ای هيئت مديره س��ازمان 
زنان زرتش��تی، كارشناسان بخش 
آم��وزش – پژوه��ش، نمايندگان 
طرح حساس انجمن آلزايمر ايران 
و نمايندگان طرح حساس سازمان 

زنان زرتش��تی در دفت��ر مديريت 
انجم��ن برگ��زار گردي��د. در اين 
جلس��ه عالوه بر مرور فعاليت های 
انجام شده در طرح حساس سازمان 
زنان زرتش��تی، اعض��ای انجمن 
آلزايم��ر ايران و اعضای س��ازمان 
زنان زرتش��تی به تبادل اطالعات 
و همفك��ری درخص��وص ارتقا و 
پيشبرد فعاليت ها خود پرداختند. در 
اين جلس��ه پيشنهادات كاربردی و 
مفي��دی نيز بي��ان گرديد. در پايان 
جلس��ه اعض��ای س��ازمان زن��ان 
زرتشتی از فعاليت ها و بخش های 

مختلف انجمن بازديد نمودند.

آموزش همگانی 
شناخت و پیشگیری از بیماری 
آلزایمر در سرای محله حسین 

آباد دروازه دوالب

در روز دوش��نبه، 29 م��رداد ماه در 
بوس��تان زيتون جنب سرای محله 
ب��ا حض��ور جمع كثي��ری از بانوان 
ش��ركت كننده ب��ا آم��وزش خانم 
صبحانی كارشناس بخش آموزش 
– پژوهش انجمن آلزايمر ايران با 
توجه به شعار جهانی" در جهان هر 
3 ثاني��ه ي��ك نفر  و در ايران  طبق 
آخرين آمار  هر 11 دقيقه و نيم يك 
نفر به دمانس مبتال می شود" پس 
از معرف��ی انجمن و خدمات آن، به 
معرف��ی دمانس و انواع آن از جمله 
بيماری آلزايمر پرداختند و درباره ی 
اين بيماری و روند آس��يب به مغز، 
در مراحل مختلف توضيحات الزم 
را ارائ��ه نمودن��د و به بيان عاليم، 
نشانه های هش��داردهنده، عوامل 
خطرس��از و روش های تشخيص 
و درم��ان پرداخت��ه، و راهكارهای 

پيشگيرانه را شرح دادند.
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ب��ه  ابت��الء  پيامده��ای  از  بخواهي��م   اگ��ر 
بيماری آلزايمر روی سالمندان پيشگيری كنيم 
و به راهكارهای مختلف مراقبت از سالمندان در 
برابر بيماری آلزايمر اشاره كنيم، مطالعات نشان 
داده ان��د ك��ه با فعاليت هاي��ی همچون باغبانی، 
مش��اركت در فعاليت ه��ا و بازی های گروهی و 
تح��ركات فيزيكی نه تنه��ا می توان از ابتالء به 
بيماری پيش��گيری كرد، بلكه سرعت پيشرفت 
بيم��اری را ني��ز در مبتاليان ب��ه بيماری آلزايمر 

می توان كاهش داد.
متخصصان انگليسی با انجام تحقيقات متعددی 
در زمينه بيماری آلزايمر، اعالم كردند كه باغبانی 
می توان��د اثرات مثبت معن��اداری در جلوگيری 
از ابت��الء ب��ه اي��ن بيماری، حتی در افرادی كه از 
لحاظ ژنتيكی مستعد ابتال هستند، داشته باشد. 

متخصصان دانش��گاه اكس��تر اعالم كردند كه، 
باغبان��ی ب��ه غير از آثار مثبت بس��ياری كه برای 
پيش��گيری از بيماری آلزايمر  دارد، آثار ديگری 
مانن��د » افزاي��ش فعالي��ت بدن��ی «، »افزايش 
آرام��ش«، »كاه��ش اضط��راب «، »تحريك 
حافظه«، »تقويت تعامل با ديگران «و »احساس 

خوب بودن« را در افراد مبتال ايجاد می كند.
دنيای ما محدود به وسعت نگاه ما نيست گاهی 
می توانيم از زاويه ی ديد انسان های ديگری كه 
به هر نحوی با مشكلی دست وپنجه نرم می كنند 
به دنيا نگاه كنيم، در اين ارتباط باتوجه به شرايط 
وي��ژه ی افراد مبتال به بيماری آلزايمر می توانيم 
ب��ا همكاری خانواده های محترم اين عزيزان با 
فراهم نمودن ش��رايطی مثل موقعيت نگهداری 
و كاشت انواع گياهان ارزان، كم توقع و فوالدی 

باتوج��ه به امكانات محدود منازل مس��كونی و 
آپارتمانی نگهداری وكاشت بسيار ساده ی آن ها، 
القاء حس لذت، مفيد بودن، تشويق به تحرك و 
تقويت اعتماد به نفس، كمك به تقويت حافظه ی 
آن ها در كنار طبيعت و معجزه ی ارتباط با نعمات 
س��بز خداوند داشته باش��يم. در نگاه اول برپايی 
برنام��ه كاش��ت گل و گياه ب��رای افراد مبتال به 
بيماری آلزايمر ممكن است كمی تعجب برانگيز 
به نظر بيايد! تجربه همكاری چند س��اله من با 
انجمن آلزايمر ايران تنها محدود به اين كالس 
نمی شود. ما بارها برای اعضای مختلف انجمن 
كالس برگ��زار كردي��م وانرژی و بازخوردی كه 
گرفتيم بس��يار فوق العاده بود؛ همين امر باعث 
انگيزه و اس��تمرار اين كالس ها ش��د و ادامه ی 
اين مسير به تحقق يكی از اهداف ما كه تقويت 

  مهندس مليحه قربان نژاد
مهندس كشاورزی و كارشناس ارشد مهندسی طراحی محيط زيست

به رنگ بهار برای مدیریت بیماری آلزایمر
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حافظه و پيش��گيری از ابتال به بيماری آلزايمر 
بوده است،كمك شايانی كرده است.

در راس��تای اي��ن فعاليت ه��ا در ارتب��اط با گروه 
مبتالي��ان ب��ه بيم��اری آلزايمر، برگ��زاری اين 
كالس ه��ا عالوه بر داش��تن جنب��ه ی تفريح و 
س��رگرمی، آموزه هايی مثل كاشت گل، ارتباط 
ب��ا طبيعت و تش��ويق به تح��رك فيزيكی، را به 
همراه دارد كه تأثير چشم گيری در كاهش شدت 
عالئم بيماری و به تأخير انداختن سير پيشرفت 

آن دارد.
فعاليت های باغبانی دامنه ی تأثيرات گسترده ای 
بركاهش و يا حتی بهبود عالئم مختلف بيماری 
آلزايم��ر دارد. ب��ه عن��وان مثال با ب��ه كارگيری 
عملكرده��ای متع��دد حافظه در س��المندان از 
كاهش س��ريع توانمندی های شناختی می توان 
جلوگي��ری كرد؛ و از س��وی ديگ��ر فعاليت های 
باغبانی موج��ب تقويت تعادل پذيری حركت- 
جس��مانی ف��رد مبت��ال، بهبود كيفي��ت خلق و 
خ��وی او، دوری از ان��زوا و افس��ردگی و ب��ه 
چالش كشيدن قوه ی ابتكار فرد و بهره مندی از 
ساير توانمندی های باقی مانده در فرد مبتال به 

بيماری آلزايمر می شود.
تأثير اين فعاليت به قدری اس��ت كه افراد مبتال 
خودش��ان برای انجام كاشت گل داوطلب شده 
و با شوق وافری به اين كار سرگرم می شدند به 
حدی كه خانواده ها با ديدن اين حجم از اشتياق 
از ما درخواست  ادامه ی اين روند را داشتند و ما 
با اهداء ابزار مورد نياز تا حد امكان شرايط انجام 
اين كار در منزل را برای عزيزان فراهم می كرديم 
و مورد لطف و همكاری خانواده عزيزان در كنار 

خود قرار می گرفتيم.

از زیبایی هلای این کار می توانیم به یادآوری 
خاطرات ایشلان در جلسلات کاس ها اشاره 

کنیم:
ب��رای مث��ال عزيزی كه ش��روع اين كار برای او 
يادآوری خاطرات گذشته اش را به همراه داشت 
زمانی كه در آن به كاشت و رسيدگی به گياهان 

می پرداخت و برای او خاطرات بسيار خوشايندی 
را از گذش��ته به همراه داش��ت، يا دوست عزيزی 
كه با استشمام عطر گياهان نام بعضی را به خاطر 
م��ی آورد و اي��ن اتفاق برای او و خانواده اش لذت 
فوق العاده اي��ی داش��ت، و همچني��ن اس��تقبال 
صميمان��ه آن ها در فصل كاش��ت نهال موجب 
شادی وتعجب بود و عالقه ی آنها به طعم و عطر 
دمنوش هاي��ی كه برای پذيرايی مورد اس��تفاده 
قرار گرفت بسيار جالب توجه بود و جالب اين كه 
باتوج��ه ب��ه عدم مهارت تالش می كردند كه در 
هنگام قلمه گيری با ما همكاری كنند و در حين 

انجام كار در اين زمينه آموزش می ديدند. 
يك��ی از زيبايی ه��ای بهار امس��ال، هديه ما كه 
ش��امل پي��از گل فصلی نرگس ب��ه اين عزيزان 
دوس��ت داش��تنی بود تا با داشتن اين گل در كنار 
هفت س��ين خود ش��ايد اولين عيديش��ان را از ما 
گرفته باش��ند. همين طور كاشت بذر سبزيجات 
به دس��ت مهربان و صميمی خود ايشان ونهايتًا 

برداش��ت و چيدن محصول دست رنجشان، كه 
دي��دن حاص��ل اين زحمت برای آن ها ش��ادی 

وسرزندگی بسياری به همراه داشت.

کام آخر
پيش��نهاد می ش��ود، در كنار تالشی كه پزشكان 
برای كنترل سرعت پيشرفت اين بيماری انجام 
می دهند، با آش��نا كردن دوباره ی افراد مبتال به 
بيماری آلزايمر با دل طبيعت و آموزش كاش��ت 
و نگهداری گياهانی كه لطافت و زيبايی ش��ان 
به دس��ت نازنين اين افراد دوچندان می ش��ود، 
در كم��ك به ايجاد احس��اس مثب��ت و افزايش  
تحرك و بازگرداندن روحيه و ش��وق زندگی به 
آن ه��ا ت��الش كنيم و بتوانيم ش��رايط زندگی را 
برای آن ها و خانواده ی ايش��ان زيباتر و س��اده تر 
كنيم، چه بس��ا به اين طريق ش��كر خالق بلند 
مرتبه ی اين همه زيبايی را در وس��ع كوچكمان 

به جا آورده باشيم.

جناب آقای دكتر حاجتی 
رياست محترم هيئت مديره انجمن آلزايمر ايران

با تأسف و تأثر فراوان مصيبت وارده را تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن عزيز  از دست رفته رحمت و مغفرت 
و برای بازماندگان محترم صبر و سالمت مسألت داريم.
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وقتی با موقعيتی روبرو می شويم كه در آن يكی 
از والدينمان دچار بيماری  آلزايمر هستند، اكثر ما 
آنرا انكار می كنيم. خيلی سخت است كه بپذيريم 
پدر يا مادری كه اين همه پشتوانه و تكيه گاه ما 
بوده اند، تا اين حد توانايی هايشان را از دست داده 
اند و نيازمند كمك شده اند. پس از اينكه عاليم 
بيماری كاماًل آشكار شد و چاره ای جز قبول آن 
باقی نماند، اين دغدغه آزارمان می دهد كه نكند 
بيماری به س��راغ ما هم بيايد. اينجاس��ت كه باز 
ب��ا همان پديده انكار واقعيت مواجه می ش��ويم 
و ب��ه خ��ود می گوييم كه "اي��ن اتفاق برای من 
نمی افت��د"، ي��ا آن كه نهايت تالش��مان را برای 
جلوگيری از ابتالء به آن انجام می دهيم. اما آلنا 
شيخ، كارشناس بهداشت جهانی، با ديد متفاوتی 
به آن نگاه می كند. او با سه تدبير محكم، خود را 
برای لحظه اي آماده می كند كه فراخواهد رسيد 

و او به بيماری مبتال می شود.

دوس��ت دارم در مورد پدرم صحبت كنم. پدرم 
بيم��اری آلزايم��ر دارد. عاليم بيماری حدود 12 
س��ال پيش در او ش��روع ش��د.  پس از چند سال و 
در سال 2005 وجود بيماری در پدرم تأييد شد. 
ح��اال او هم��ه عالئم بيماری را داراس��ت . برای 
خوردن نياز به كمك دارد. برای لباس پوشيدن 
ني��از به كمك دارد. نمی داند واقعًا كجاس��ت، يا 
ساعت چند است، او در زندگی با دشواری های 
زيادی روبرو شده است. در اكثر دوران زندگی ام، 
پدرم قهرمان و اس��تاد من بود و من ش��اهد افت 
تدريجی توانايی ها و عملكرد او در دهه  گذشته 
بودم. پدرم تنها كس��ی نيس��ت كه اين بيماری را 
دارد. حدود 35 ميليون نفر) اين آمار سال 2012 
است و اكنون در سال 2017 تعداد بيماران به 50 
ميليون نفر افزايش يافته است( در سراسرجهان 
مبت��ال ب��ه يكي از انواع دمانس هس��تند و انتظار 
می رود تا سال 2030 اين تعداد دوبرابر شده و به 

70 ميليون نفر برسد. اين تعداد خيلی زياد است. 
اصطالح دمانس ما را می ترساند. نگاه سردرگم 
و دس��تان لرزان كس��انی كه دمانس دارند ما را 
می ترساند و به خاطراين ترس، ما يكی از اين دو 
كار را انجام می دهيم. ابتالی به بيماری را انكار 
می كنيم و به خودمان دلداری می دهيم كه " من 
مبتال نمی شوم".  اين بيماري به  من ربطی ندارد. 
هيچوق��ت برای من اتف��اق نمی افتد. يا تصميم 
می گيري��م ك��ه از آن جلوگي��ری كنيم و به خود 
می گويي��م كه هيچوقت برای ما اتفاق نمی افتد 
چون ما همه موارد پيشگيری را به درستی انجام 
داده ايم، پس اين بيماری گريبانگير ما نمی شود. 
من به دنبال راه سومی هستم. من خودم را آماده 
می كنم شايد روزی من هم مبتال به اين بيماری 
شوم. جلوگيری راه خوبی است و من كارهايی را 
هم كه برای جلوگيری الزم است انجام می دهم. 
تغذي��ه خوبی دارم. هرروز ورزش می كنم. مغزم 

را فعال نگه می دارم. اين موارد همان اس��ت كه 
تحقيقات نش��ان می دهد كه بايد انجام بدهيم. 
اما تحقيقات هم چنين نشان داده كه هيچ چيزی 

نيست كه صددرصد شما را محافظت كند. 
پدرم يك اس��تاد دوزبانه كالج بود. س��رگرمی او 
شطرنج و نوشتن مطالب مخالف سرمقاله بود! در 
هر صورت او مبتال به دمانس شد. چون آلزايمر 
تا حدودی ارثی است. بنابراين من براساس آنچه 
از نگهداری و مراقبت از پدرم و تحقيق در مورد 
زندگی توأم با آلزايمر ياد گرفته ام،  خودم را برای 
ابتال به آن آماده می كنم. در دوران آماده سازی 

روی سه چيز تكيه می كنم.
اول اينكه من چيزهايی را كه برای س��رگرمی 
انج��ام می دهم تغيي��ر می دهم. دوم اينكه روی 
تقويت قوای بدنی ام كار می كنم و سومی كه از 
همه سخت تر است، اينكه دارم سعی می كنم آدم 
بهتری باش��م. بياييد با سرگرمی ها شروع كنيم. 
وقتی دچار دمانس می شويد، به تدريج سخت تر 
و س��خت تر از ب��ودن با خودت��ان لذت می بريد. 
نمی توانيد بنش��ينيد و با دوس��تان قديمی خود 
گپ طوالنی بزنيد. چون ش��ايد آنها را نشناسيد. 
تماشای تلويزيون گنگ و مبهم و اغلب ترسناك 
اس��ت. كتاب خواندن تقريبًا غيرممكن اس��ت. 
وقت��ی از ف��رد مبتال به اخت��الل حواس مراقبت 
می كنيد و برای اين كار تعليم داده می ش��ويد به 
شما ياد می دهند كه آن ها را در فعاليت های آشنا، 
عملی و آزاد شركت دهيد. در مورد پدرم اين طور 
بود كه من می گذاشتم او فرم ها را تكميل كند. 
او يك اس��تاد كالج در يك مدرس��ه دولتی بود، و 
می دانس��ت كار دفتری چگونه است. او اسمش 
را در ه��ر رديف امض��ا می كرد. همه گزينه ها را 
عالمت می زد. در هر قس��متی كه فكر می كرد 
بايد عددی باش��د، عددگذاری می كرد. اما اين 
مرا به فكر انداخت كه كس��ی كه از من مراقبت 

خواهد كرد، چه كاری با من خواهد كرد؟
م��ن دختر پدرم هس��تم. م��ن مطالعه می كنم، 
می نويسم و بسيار زياد در مورد بهداشت جهانی 
فكر می كنم. آيا مراقب من، به من نش��ريه های 
آموزشی خواهد داد تا بتوانم در حاشيه آن چيزی 
بنويس��م؟ آيا به من نمودار و اش��كال هندس��ی 
می دهن��د تا آن  ها را رنگ كنم؟ بنابراين س��عی 

دارم كارهايي با دست  انجام بدهم.
هميش��ه دوست داش��تم طراحی كنم، بنابراين 
سعی دارم اين كار را بيشتر انجام بدهم، هرچند 

خيلی خوب بلد نيس��تم. اين روزها كاردس��تی با 
كاغ��ذ را ياد می گيرم! می توانم جعبه های خيلی 
قشنگ درست كنم. بافتنی ياد می گيرم و تا حاال 
توانسته ام يك قطعه بافتنی ببافم. اما واقعًا مهم 
نيست كه چقدر در اين كار خبره باشم. مهم اين 
است كه دستانم می دانند چگونه اين كار را انجام 
دهند. چون هرچقدر چيزها به نظر آشناتر بيايند، 
دستانم بيشتر به انجام آن ها رغبت می كنند. به 
اين ترتيب، پس از آنكه مغزم توانايی هايش افت 
می كند  چيزهای بيش��تری هس��ت كه می توانم 
از انجام دادنشان شاد و سرگرم باشم. می گويند 
كس��انی كه به فعاليتی مش��غول هستند، شادتر 
هس��تند و نگهداری آن ها برای پرستار راحت تر 
اس��ت و حتی فعاليت داش��تن ممكن است روند 
رشد بيماری را كندتر كند. همه اين ها برای من 
مثل نويد پيروزی است. دلم می خواهد تا زمانی 

كه امكان دارد شاد و خوشحال باشم.
خيلی از مردم نمی دانند كه بيماری آلزايمر درواقع 
به همان اندازه كه نش��انه های ش��ناختی دارد، 
نش��انه های فيزيك��ی هم دارد. ب��ه عنوان مثال 
ش��ما تعادل خود را از دس��ت می دهيد. عضالت 
دچ��ار لرزش می ش��وند، كه اي��ن موضوع باعث 
می شود كه افراد به مرور، تحرك كمتر و كمتری 
داش��ته باشند. می ترس��ند حركت كنند و جابجا 
ش��وند. بنابراي��ن و ب��ه عنوان راه��كار دوم، من 
فعاليت هاي��ی را انج��ام می دهم كه قوه تعادلم را 
بپرورانم. من برای تقويت تعادلم، يوگا، و "تای 
چی" انجام می دهم. بنابراين وقتی تعادلم شروع 

به تحليل رفتن كند هنوز قادر به حركت هستم. 
م��ن ورزش های همراه با وزنه انجام می دهم تا 
عضالتم را تقويت كنم. بنابراين وقتی عضالتم 
ش��روع به تحليل رفتن كنند من وقت بيش��تری 
دارم تا هنوز تحرك داش��ته باش��م. در پايان و به 
عنوان س��ومين اقدام، سعی می كنم آدم بهتری 
ش��وم. پ��درم قبل از ابتالی ب��ه بيماری آلزايمر، 
مهربان و دوست داشتنی بود و االن هم مهربان و 
دوست داشتنی است. ديدم كه به واسطه بيماری 
ضريب هوشی اش كاهش می يابد و همين طور 
ش��وخ طبعی و مهارت گفتاری اش را از دس��ت 
داد. ولی ضمنًا اين را هم ديدم كه او هنوز مرا و 
فرزندانم را دوس��ت دارد. مادر و برادرانم و حتی 
پرستارهايش را دوست دارد. و اين عشق باعث 
ش��ده اس��ت كه هنوز كنارش باشيم، حتی االن 
و حت��ی در زمان هايی كه اوضاع خيلی س��خت 
م��ي گ��ذرد. با وجود اينكه بيماری هرچه را كه تا 
به حال در اين دنيا ياد گرفته از او گرفته اس��ت، 
قلبش به تنهايی هنوز می درخشد. من هيچوقت 
مثل پدرم، مهربان و دوس��ت داش��تنی نبوده ام و 
آنچ��ه ك��ه االن نياز دارم آنس��ت ك��ه ياد بگيرم 

مثل او باشم.
بايد قلبم آنقدر پاك باشد كه اگر در اثر بيماري، 
آسيب ديد بازهم نجات پيدا كند. من نمی خواهم 
بيم��اری آلزايم��ر بگيرم. چي��زی كه می خواهم 
آنست كه درمان اين بيماری حداكثر تا 20 سال 
آينده كش��ف ش��ود و من نجات پيدا كنم. اما اگر 

سراغم بيايد، من آماده خواهم بود.

من برای بیماری آلزایمر آماده می شوم!
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وقتی با موقعيتی روبرو می شويم كه در آن يكی 
از والدينمان دچار بيماری  آلزايمر هستند، اكثر ما 
آنرا انكار می كنيم. خيلی سخت است كه بپذيريم 
پدر يا مادری كه اين همه پشتوانه و تكيه گاه ما 
بوده اند، تا اين حد توانايی هايشان را از دست داده 
اند و نيازمند كمك شده اند. پس از اينكه عاليم 
بيماری كاماًل آشكار شد و چاره ای جز قبول آن 
باقی نماند، اين دغدغه آزارمان می دهد كه نكند 
بيماری به س��راغ ما هم بيايد. اينجاس��ت كه باز 
ب��ا همان پديده انكار واقعيت مواجه می ش��ويم 
و ب��ه خ��ود می گوييم كه "اي��ن اتفاق برای من 
نمی افت��د"، ي��ا آن كه نهايت تالش��مان را برای 
جلوگيری از ابتالء به آن انجام می دهيم. اما آلنا 
شيخ، كارشناس بهداشت جهانی، با ديد متفاوتی 
به آن نگاه می كند. او با سه تدبير محكم، خود را 
برای لحظه اي آماده می كند كه فراخواهد رسيد 

و او به بيماری مبتال می شود.

دوس��ت دارم در مورد پدرم صحبت كنم. پدرم 
بيم��اری آلزايم��ر دارد. عاليم بيماری حدود 12 
س��ال پيش در او ش��روع ش��د.  پس از چند سال و 
در سال 2005 وجود بيماری در پدرم تأييد شد. 
ح��اال او هم��ه عالئم بيماری را داراس��ت . برای 
خوردن نياز به كمك دارد. برای لباس پوشيدن 
ني��از به كمك دارد. نمی داند واقعًا كجاس��ت، يا 
ساعت چند است، او در زندگی با دشواری های 
زيادی روبرو شده است. در اكثر دوران زندگی ام، 
پدرم قهرمان و اس��تاد من بود و من ش��اهد افت 
تدريجی توانايی ها و عملكرد او در دهه  گذشته 
بودم. پدرم تنها كس��ی نيس��ت كه اين بيماری را 
دارد. حدود 35 ميليون نفر) اين آمار سال 2012 
است و اكنون در سال 2017 تعداد بيماران به 50 
ميليون نفر افزايش يافته است( در سراسرجهان 
مبت��ال ب��ه يكي از انواع دمانس هس��تند و انتظار 
می رود تا سال 2030 اين تعداد دوبرابر شده و به 

70 ميليون نفر برسد. اين تعداد خيلی زياد است. 
اصطالح دمانس ما را می ترساند. نگاه سردرگم 
و دس��تان لرزان كس��انی كه دمانس دارند ما را 
می ترساند و به خاطراين ترس، ما يكی از اين دو 
كار را انجام می دهيم. ابتالی به بيماری را انكار 
می كنيم و به خودمان دلداری می دهيم كه " من 
مبتال نمی شوم".  اين بيماري به  من ربطی ندارد. 
هيچوق��ت برای من اتف��اق نمی افتد. يا تصميم 
می گيري��م ك��ه از آن جلوگي��ری كنيم و به خود 
می گويي��م كه هيچوقت برای ما اتفاق نمی افتد 
چون ما همه موارد پيشگيری را به درستی انجام 
داده ايم، پس اين بيماری گريبانگير ما نمی شود. 
من به دنبال راه سومی هستم. من خودم را آماده 
می كنم شايد روزی من هم مبتال به اين بيماری 
شوم. جلوگيری راه خوبی است و من كارهايی را 
هم كه برای جلوگيری الزم است انجام می دهم. 
تغذي��ه خوبی دارم. هرروز ورزش می كنم. مغزم 

را فعال نگه می دارم. اين موارد همان اس��ت كه 
تحقيقات نش��ان می دهد كه بايد انجام بدهيم. 
اما تحقيقات هم چنين نشان داده كه هيچ چيزی 

نيست كه صددرصد شما را محافظت كند. 
پدرم يك اس��تاد دوزبانه كالج بود. س��رگرمی او 
شطرنج و نوشتن مطالب مخالف سرمقاله بود! در 
هر صورت او مبتال به دمانس شد. چون آلزايمر 
تا حدودی ارثی است. بنابراين من براساس آنچه 
از نگهداری و مراقبت از پدرم و تحقيق در مورد 
زندگی توأم با آلزايمر ياد گرفته ام،  خودم را برای 
ابتال به آن آماده می كنم. در دوران آماده سازی 

روی سه چيز تكيه می كنم.
اول اينكه من چيزهايی را كه برای س��رگرمی 
انج��ام می دهم تغيي��ر می دهم. دوم اينكه روی 
تقويت قوای بدنی ام كار می كنم و سومی كه از 
همه سخت تر است، اينكه دارم سعی می كنم آدم 
بهتری باش��م. بياييد با سرگرمی ها شروع كنيم. 
وقتی دچار دمانس می شويد، به تدريج سخت تر 
و س��خت تر از ب��ودن با خودت��ان لذت می بريد. 
نمی توانيد بنش��ينيد و با دوس��تان قديمی خود 
گپ طوالنی بزنيد. چون ش��ايد آنها را نشناسيد. 
تماشای تلويزيون گنگ و مبهم و اغلب ترسناك 
اس��ت. كتاب خواندن تقريبًا غيرممكن اس��ت. 
وقت��ی از ف��رد مبتال به اخت��الل حواس مراقبت 
می كنيد و برای اين كار تعليم داده می ش��ويد به 
شما ياد می دهند كه آن ها را در فعاليت های آشنا، 
عملی و آزاد شركت دهيد. در مورد پدرم اين طور 
بود كه من می گذاشتم او فرم ها را تكميل كند. 
او يك اس��تاد كالج در يك مدرس��ه دولتی بود، و 
می دانس��ت كار دفتری چگونه است. او اسمش 
را در ه��ر رديف امض��ا می كرد. همه گزينه ها را 
عالمت می زد. در هر قس��متی كه فكر می كرد 
بايد عددی باش��د، عددگذاری می كرد. اما اين 
مرا به فكر انداخت كه كس��ی كه از من مراقبت 

خواهد كرد، چه كاری با من خواهد كرد؟
م��ن دختر پدرم هس��تم. م��ن مطالعه می كنم، 
می نويسم و بسيار زياد در مورد بهداشت جهانی 
فكر می كنم. آيا مراقب من، به من نش��ريه های 
آموزشی خواهد داد تا بتوانم در حاشيه آن چيزی 
بنويس��م؟ آيا به من نمودار و اش��كال هندس��ی 
می دهن��د تا آن  ها را رنگ كنم؟ بنابراين س��عی 

دارم كارهايي با دست  انجام بدهم.
هميش��ه دوست داش��تم طراحی كنم، بنابراين 
سعی دارم اين كار را بيشتر انجام بدهم، هرچند 

خيلی خوب بلد نيس��تم. اين روزها كاردس��تی با 
كاغ��ذ را ياد می گيرم! می توانم جعبه های خيلی 
قشنگ درست كنم. بافتنی ياد می گيرم و تا حاال 
توانسته ام يك قطعه بافتنی ببافم. اما واقعًا مهم 
نيست كه چقدر در اين كار خبره باشم. مهم اين 
است كه دستانم می دانند چگونه اين كار را انجام 
دهند. چون هرچقدر چيزها به نظر آشناتر بيايند، 
دستانم بيشتر به انجام آن ها رغبت می كنند. به 
اين ترتيب، پس از آنكه مغزم توانايی هايش افت 
می كند  چيزهای بيش��تری هس��ت كه می توانم 
از انجام دادنشان شاد و سرگرم باشم. می گويند 
كس��انی كه به فعاليتی مش��غول هستند، شادتر 
هس��تند و نگهداری آن ها برای پرستار راحت تر 
اس��ت و حتی فعاليت داش��تن ممكن است روند 
رشد بيماری را كندتر كند. همه اين ها برای من 
مثل نويد پيروزی است. دلم می خواهد تا زمانی 

كه امكان دارد شاد و خوشحال باشم.
خيلی از مردم نمی دانند كه بيماری آلزايمر درواقع 
به همان اندازه كه نش��انه های ش��ناختی دارد، 
نش��انه های فيزيك��ی هم دارد. ب��ه عنوان مثال 
ش��ما تعادل خود را از دس��ت می دهيد. عضالت 
دچ��ار لرزش می ش��وند، كه اي��ن موضوع باعث 
می شود كه افراد به مرور، تحرك كمتر و كمتری 
داش��ته باشند. می ترس��ند حركت كنند و جابجا 
ش��وند. بنابراي��ن و ب��ه عنوان راه��كار دوم، من 
فعاليت هاي��ی را انج��ام می دهم كه قوه تعادلم را 
بپرورانم. من برای تقويت تعادلم، يوگا، و "تای 
چی" انجام می دهم. بنابراين وقتی تعادلم شروع 

به تحليل رفتن كند هنوز قادر به حركت هستم. 
م��ن ورزش های همراه با وزنه انجام می دهم تا 
عضالتم را تقويت كنم. بنابراين وقتی عضالتم 
ش��روع به تحليل رفتن كنند من وقت بيش��تری 
دارم تا هنوز تحرك داش��ته باش��م. در پايان و به 
عنوان س��ومين اقدام، سعی می كنم آدم بهتری 
ش��وم. پ��درم قبل از ابتالی ب��ه بيماری آلزايمر، 
مهربان و دوست داشتنی بود و االن هم مهربان و 
دوست داشتنی است. ديدم كه به واسطه بيماری 
ضريب هوشی اش كاهش می يابد و همين طور 
ش��وخ طبعی و مهارت گفتاری اش را از دس��ت 
داد. ولی ضمنًا اين را هم ديدم كه او هنوز مرا و 
فرزندانم را دوس��ت دارد. مادر و برادرانم و حتی 
پرستارهايش را دوست دارد. و اين عشق باعث 
ش��ده اس��ت كه هنوز كنارش باشيم، حتی االن 
و حت��ی در زمان هايی كه اوضاع خيلی س��خت 
م��ي گ��ذرد. با وجود اينكه بيماری هرچه را كه تا 
به حال در اين دنيا ياد گرفته از او گرفته اس��ت، 
قلبش به تنهايی هنوز می درخشد. من هيچوقت 
مثل پدرم، مهربان و دوس��ت داش��تنی نبوده ام و 
آنچ��ه ك��ه االن نياز دارم آنس��ت ك��ه ياد بگيرم 

مثل او باشم.
بايد قلبم آنقدر پاك باشد كه اگر در اثر بيماري، 
آسيب ديد بازهم نجات پيدا كند. من نمی خواهم 
بيم��اری آلزايم��ر بگيرم. چي��زی كه می خواهم 
آنست كه درمان اين بيماری حداكثر تا 20 سال 
آينده كش��ف ش��ود و من نجات پيدا كنم. اما اگر 

سراغم بيايد، من آماده خواهم بود.

من برای بیماری آلزایمر آماده می شوم!
TED Talk سخنرانی خانم آلنا شيخ- ژوئن 2012 - از مجموعه سخنرانی های

  مهشيد علوی
مراقب بيمار

17

13
97

ان
ست

 تاب
  4

ه9
ار

شم
 

ي
سان

ع ر
طال

و ا
ي 

زش
مو

ي،آ
هش

ژو
ي،پ

بر
ه خ

نام
صل

ف



ادامه از قسمت قبل...

عائم و توانبخشی
كمی بلندتر قدم برداش��تيد و حاال زانويتان درد 
گرفته است. زانو درد مشكل بسيار شايعی است. 
زانوها نس��بت به وارد ش��دن ضربه و كبود شدن 
حس��اس بوده و بيش��تر در معرض سائيدگی قرار 
دارند و به همين علت روز به روز بر مبتاليان به 

زانو درد افزوده می شود.
يك زمين خوردن، پيچ خوردگی، ضربه ديدن زانو 
و نيز جراحت قديمی كه كاماًل التيام نيافته است 
نسبت به تغيير هوا حساس شده و درد می گيرد. 
اما بيشترين دردها مكرر و خودبه خود زانو ناشی 

از كار زياد آن است.
مفص��ل زان��و دارای رباط ه��ای محكمی برای 
نگاه  داری و محافظت، غضروفی به صورت يك 
بالش��تك ب��رای اس��تخوان ها، و وترهائی برای 
اتص��ال ماهيچه ه��ا به يكديگر اس��ت. اما حتی 
اي��ن بافت های ك��ش مانند نيز محدوديت هائی 
دارند. خم شدن يا چرخيدن بيش از حد، دويدن 
زي��اد، ي��ا پرش می تواند باع��ث پارگی يا التهاب 
آن ها ش��ود. آس��يب وارد ش��ده به اين بافت ها به 
سطوح استخوانی مفصل زانو هم سرايت می كند. 
بافت ه��ای زانو مانند كم��ك فنر اتومبيل عمل 
می كنند، توقف ناگهانی يا فشار بيش ازحد بر آن 
باعث خرابی گرديده و شما صدای مالش فنر بر 
فلز را می ش��نويد. در زانو هم درد ناش��ی از مالش 

استخوان ها را بر هم احساس می كنيد.
بس��ياری از دردهای ناش��ی از كار زياد زانو در زير 
يا دور كش��كك آن اس��ت. در بعضی موارد، درد 
زان��و از جائ��ی ديگر بدن، مثل انگش��تان پا، مچ 
پا، س��تون مهره ها، يا لگن سرچش��مه می گيرد. 
صاف بودن كف پا يا ضعيف بودن قوزك باعث 
چرخيدن بيش از حد پا به درون می شود كه اين 
حالت فشار زيادی بر زانو می آورد. و اگر وضعيت 
ايستادن يا را ه رفتن به درستی گيريد درد در زانو 
احساس می شود. همچنين زانو مساعد برای انواع 
التهاب مفاصل است. التهاب استخوانی مفصلی 
ناش��ی از تخريب غضروف و بافت های ديگر در 

اثر فعاليت زياد اس��ت. التهاب شبه روماتيس��می 
مفاصل با رش��د فزايندهی درد و تورم مفصل و 
بافت های متصل كنندهی آن مشخص می شود 
كه با عالئم ديگر، مثل خستگی، كاهش وزن و تب 
خفيف، همراه است. در نقرس نيز كه يك اختالل 
سوخت وس��ازی اس��ت، با رسوب اسيد اوريك در 
مفاصل و بافت های ديگر ايجاد التهاب مفصلی 
می شود. عالوه بر همه اينها، زانو محل مستعدی 
برای رش��د تومور و كيس��ت، و نيز عفونت های 

دردناك باكتريائی است.

 درمان درد زانو
كليد اصلی تس��كين بيش��تر دردهای زانو انجام 
ندادن حركاتی اس��ت ك��ه درد را ايجاد كرده  اند. 
تكرار اين حركات باعث پاس��خ های ش��ديد درد 
می ش��ود. زانوی دردناك را با ماليمت و آرامش 
درم��ان كنيد. اصول چهار گان��ه را رعايت كنيد. 
اس��تراحت، يخ گذاش��تن، بستن، و باال گرفتن در 
تس��كين دردهای ناش��ی از پيچ خوردگی و كار 
زياد زانو مؤثر اس��ت. اس��تراحت از همه مهم تر 
است. سپس، بعد از يك دوره محدوديت فعاليت، 

به تدريج به كارهای عادی بازگرديد.
همراه با چند روز استراحت از يخ نيز استفاده كنيد. 
گذاشتن 15 دقيقه يخ چند بار در روز به تسكين 
درد كم��ك می كن��د. زانو را با باند كش��ی ببنديد، 
ولی نه محكم. و بالشی زير زانو بگذاريد تا مايع 

جمع شده در آن تخليه شود.
مسكن بخوريد. آسپيرين و ايبوپروفن مسكن های 
خوبی برای رفع ورم و درد زانو هستند. استامينوفن 
درد را آرام می كند، ولی بر التهاب تأثيری ندارد. 
زانو را گرم كنيد. گذاشتن يخ در اوايل آسيب  درد 
را كاه��ش می دهد. اما در بيش��تر موارد، گرمای 
مرطوب مؤثرتر اس��ت. حوله ی گرم و مرطوب، 
كيسه ی آب گرم و حمام آب گرم به تسكين درد 

كمك زيادی می كند.
وزن كم كنيد. اگر اضافه وزن داريد، كاهش وزن 
راه خوب��ی ب��رای كم كردن فش��ار وارد بر زانو در 
هنگام راه رفتن اس��ت. اين فش��ار تا 8 برابر وزن 
بدن اس��ت. يعنی با كاهش 5 كيلوگرم وزن 40 

كيلوگرم فشار از روی زانو برداشته می شود.
كفی در كفش بگذاريد. گذاش��تن كفی طبی در 
كفش مانع چرخش زياد پا به طرف داخل می شود. 
اگر اين چرخيدگی زياد است، بايد كفی مخصوص 

بگذاريد.
بال��ش زي��ر زانو بگذاريد. اگر در حين كار بايد زانو 
بزنيد، بالش��تك نرمی زي��ر آن بگذاريد و گاه گاه 
استراحتی به زانو بدهيد تا فشار مداوم بر آن نيايد. 
چمباتمه نزنيد. چمباتمه زدن و خم كردن كامل 
زانو فشار بسيار زيادی بر آن وارد می كند كه ممكن 
است باعث پارگی غضروف يا وتر ماهيچه ی چهار 
سر ران شود. در برخی افراد، چمباتمه زدن مكرر 
باعث حمالت درد می شود. نوع ورزش را عوض 

 مهدا خوانساری
كارشناس ارشد فيزيوتراپی

 مراقبت از زانو و درمان زانودرد
قسمت چهارم
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كنيد. ورزش هائی مثل ش��نا، دوچرخه سواری، و 
پياده روی هم به اندازهی دويدن سودمندند، ولی 
كمت��ر زان��و را آزار می  دهند. اگر مجبور به دويدن 
هستيد، خود را خوب گرم كنيد، مسافت كوتاه تری 
را بدويد، س��طح نرم تری را برای دويدن انتخاب 
كنيد، و هميش��ه كفش های مخصوص دويدن 

بپوشيد.
ورزش كنيد. ضعف ماهيچه ای بيش��ترين علت 
زمينه  ای دردهای زانو اس��ت. به همين دليل 80 
درص��د درده��ای زانو با انجام برنامهی ورزش��ی 
مناس��ب ب��رای تقويت ماهيچه ه��ا، مخصوصًا 
ماهيچه های جلو و پشت ران، تسكين می يابند.

چه ورزشی برای زانو درد خوب است ؟
ش��نا كردن اولين گزينه پزش��كان اس��ت. شنا به 
جز ش��نای كرال پش��ت، برای زانوها بسيار مفيد 
است. عالوه بر شنا می  توان در قسمت كم عمق 
استخر قرار گرفته و به مدت 15 دقيقه در مسير 
عرض اس��تخر راه رفت. اين كار موجب می  شود 
ب��دون وارد آمدن فش��ار ب��ر مفصل زانوی مبتال 
ب��ه آرتروز، عضالت اطراف زانو تقويت ش��ود تا 
وزن اندام ه��ای فوقان��ی به زان��و وارد نيايد. البته 
امكان اين ورزش هميش��ه مهيا نيس��ت. دومين 
گزينه پياده روی اس��ت. پياده روی فش��ار زيادی 
ب��ر زانوه��ا وارد نمی كند. پياده روی س��ريع،اگر 
قبال آس��يبی در زانوهايتان نداش��ته ايد، مشكلی 
ندارد. اما به زانوهای معيوب آس��يب می رس��اند. 
دوچرخه س��واری نيز بر روی زانوها فش��ار زيادی 
وارد نمی كند. به طوركلی هرگونه فعاليتی كه فشار 
كم��ی ب��ر زانوها وارد كند و يا فعاليت هايی كه در 
آن ها ش��ما مجبور نيستيد به سرعت تغيير جهت 

بدهيد، برای زانوها مشكل ساز نيستند.
ورزش هايی كه برای شما مضر هستند:

هر ورزش��ی كه مس��تلزم خم كردن شديد زانوها 
باشد می تواند به زانو صدمه بزند. اگر خم كردن 
به همراه بلندكردن وزنه باش��ند، فشار مضاعفی 
به زانوها وارد می كند و می تواند به زانو آس��يب 
برساند. با اين تعريف فعاليت های ورزشی كه در 
آن ها خم می ش��ويد يا می پريد، مثل بس��كتبال و 
فوتب��ال برای زانوها مضرند. ورزش هايی كه در 
آن حركت های خم شدن زانوها و فرودآمدن روی 
پاها به دفعات زياد انجام می شود نيز برای زانوها 
مضر هس��تند، تنيس، بدمينتون و فوتبال از اين 
دس��ته ورزش ها محسوب می شوند. طناب زدن 

جزء موارد اس��تثنايی اس��ت كه ب��ه رغم پريدن 
آس��يبی به زانو وارد نمی كند. ورزش هايی كه در 
آن ها فرد می پرد، فرود می آيد يا در حال دويدن 
به طور ناگهانی تغيير مسير می دهد، فشار خيلی 
زيادی روی زانوها وارد می كند كه ممكن اس��ت 
منجر به آس��يب  به رباط های زانو و به خصوص 
رباط صليبی قدامی ش��وند. حتی مقادير كم اين 
فعاليت های ورزش��ی نيز می توانند باعث آسيب 
به غضروف يا منيس��ك های زانو كه از غضروف 
آن محافظت می كنند، ش��ود. توجه داشته باشيد 
ورزشكاران حرفه ای با گذراندن دوران بدن سازی 
و تقوي��ت عض��الت پا احتمال آس��يب ديدگی را 
كاه��ش می دهن��د ضمن اين كه قبل از ش��روع 
ورزش نيز بدن خود را به طور اصولی و مناس��ب 
گرم می كنند، برای همين است كه ميزان آسيب 
در آن ها كمتر است، ورزشكاران آماتوريست كه 

مثاًل فوتبال بازی می كنند.

توانبخشی
۱۰ حرکت بلراي تقویت زانلو و جلوگیري از 

آرتروز
1( محكم كردن زانو :  بنشينيد و پاها را مقابل خود 
دراز كنيد. زانوي خود را هرچه محكم تر راس��ت 
كنيد، آن را به زمين فش��ار دهيد و هم زمان پا را 
از مچ به سمت خود بكشيد. زانو را تا پنج شماره 
راس��ت نگه داريد، س��پس آن را كاماًل شل كنيد 

)سه بار در روز هر بار ده مرتبه(.
 2( محكم كردن زان�و در حالت ايستاده يا نشسته 
: باي���د اي��ن تمري��ن را در فعاليت هاي روزم�ره 
خ��ود بگنجاني��د. ب�راي مثال هنگامي  كه ب�راي 
مدتي طوالني نشس��ته  ايد به دفعات زانوي خود 

را راست كنيد.
 3( محك��م ك��ردن زان���و با حماي�ت پ�اش��ن�ه : 
بن�ش��ي�ن�ي�د و پاها را در مقابل خود دراز كني�د. 
جسمي ) مانند حوله اي تا شده يا يك تكه چوب 
به ارتفاع پنج سانتي متر ( را زي�ر پ�اشن�ه خود قرار 
دهي�د، عضالت ران را سفت كن�ي�د و انگشتان را 
از مچ پا به سمت خود بكشيد. تا ده بشماريد، سپس 
عضالت را شل كنيد و اين تمرين را حداقل دو بار 

در روز و هر ب��ار ده مرت�ب�ه انجام دهيد .
 4( باالبردن پا در وضعيت كشيده :

بنش��ينيد و پاها را راس��ت كنيد. درحالي كه زانو را 
در وضعيت كش��يده قفل كرده اي�د، پاي آسي�ب 
دي�ده را باال ببريد، سپس تا نزديكي زمين پاي�ي�ن 

بياوري�د. اين تمرين را به صورت متوالي و سريع ده 
بار انجام دهيد و سعي كنيد به سي بار برسانيد.

5( باالب��ردن پ��ا با وزنه :  بنش��ينيد و پاهاي خود 
را راس��ت كني��د. وزنه اي روي م��چ پا قرار دهيد،  
پاها را در همان حالت راس��ت بودن باال ببريد و 
س��پس به آرامي  پايي�ن بياوري�د. ب�راي ش��روع، 
وزنه نبايد از نيم كيلوگرم بيش��تر باش��د وزنه را به  
تدريج س��نگين تر كنيد. مراقب باش��يد كه زانو در 
وضعيت كشيده باشد. تمرين را با پنج بار شروع 

كنيد و به تدريج به پنج سري ده تايي برسانيد .
6( چرخش مفصل ران :  بنشينيد و مفصل پاهاي 
خود را راس��ت كنيد. در حالي كه زانو را در همان 
وضعي�ت كشي�ده قفل كرده اي�د پ�ا را باال بب�ري�د 
و دايره هايي را با پاي خود در فضا به  سرعت رسم 
كنيد و آن را به س��ه س��ري ده تايي برس��انيد. اين 

تمرين را با افزودن وزنه به مچ پا انجام دهيد.
 7(حركت الفبا :  بنشين�ي�د و پاها را راست كنيد، 
درحالي كه زانو را صاف نگه داش��ته ايد پا را باال 
بب�ري���د و ب��دون توق��ف حروف الفب��ا را در فضا 
بنويسي�د. وقتي اين تمري�ن برايت�ان آسان شد، 

آن را با افزودن وزنه به مچ پا ادامه دهيد.
8( باال بردن پا در وضعيت نشسته :  بنشينيد و پاها را 
راست كنيد. درحالي كه زانو را در وضعيت كشيده 
قف��ل كرده اي��د، پا را باال ببريد . به صورت عرضي 
آن را به يك سو ببريد و به آرامي  به سمت مركز 
برگرداني��د و آن گاه ب��ه نرمي  پايين بياوريد. اي�ن 
حرك��ت را ب��ا هر پا پنج بار تكرار كنيد و به تدريج 
به سه سري ده تايي برسانيد ؛  سپس اين تمرين 

را با افزودن وزنه به مچ پا ادامه دهيد.
9( دورك��ردن مفص��ل ران :  ب��ه پهلو بخواب�ي�د، 
به نحوي كه پ�اي آس��يب دي�ده باال قرار گي�رد. 
زان�و را راس��ت نگه داريد و پا را از زانو باال ببريد، 
تا سه بشماريد و سپس به آرامي  پايين بياوريد. با 
پنج بار شروع كنيد، به  تدريج تعداد تمرين به سه 
سري ده تايي برسانيد و سپس با افزودن وزنه به 

مچ پا آن را ادامه دهيد.
10( باالب��ردن پ��ا در وضعيت دمر:  روي ش��كم 
بخوابيد. زانو را راس��ت نگه داريد و پا را از عقب 
كمي  باال ببريد مراقب باشيد زانوها خم نگردند. 
اين وضعيت را تا س��ه ش��ماره حفظ كنيد، سپس 
به تدري��ج پ��ا را پايين بياوري��د. تمرين را با هر پا 
پنج بار انجام دهيد، به تدريج آن را به س��ه س��ري 
ده تايي برس��انيد و س��پس با افزودن وزنه به مچ 

پا ادامه دهيد.
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 آق��ای »ف« درحال��ی ك��ه به چش��مهايم نگاه 
می كرد، گفت: چش��مهايت عسلی اند..درش��ت 

هم هستند!.. 
با وجود آنكه من چشمان سياه رنگی دارم حرف 
او را تأييد كردم. و با لبخندی تشكر كردم. دوباره 

با تأكيد گفت: چشم هات قشنگه.!
به فكر فرو رفتم. احس��اس عجيبی داشتم. بيان 
اين جمالت و واكنش احساس��ی كه آقای ف از 
خود نشان داده بود آن هم در اين مرحله از سير 
بيم��اری عجي��ب بود، چون ف��رد در مرحله دوم 
بيماری بود، به ندرت حرف ميزد و توانايی اندكی 
در برقراری ارتباط عاطفی و اجتماعی داش��ت و 
اي��ن چرخ��ش ناگهانی، عجي��ب و در عين حال 

شگفت انگيز بود.
هميشه چيزی، نكته ای، اشاره يا بيانی در مورد 
اف��راد مبت��ال به بيماری آلزايمر و يا حتی س��اير 
انس��انها وجود دارد كه باعث تعجب و ش��گفتی 
می گردد. و اين بار مدت ها در ذهن من جمالت 
او تكرار ميش��د. می دانس��تم كه اين فرد مدت ها 
قبل همسرش را از دست داده و با پسر و عروس 
و نوه هاي��ش زندگ��ی می كند. وضعيت ظاهری 
او نش��ان می داد كه مراقبان دلس��وز و مهربانی 

دارد.
ي��ك روز جهت انجام تمرين های بازش��ناخت 
و ي��ادآوری از مراقبي��ن خواس��تم كه همراه هر 
فرد البوم عكس��ی بفرستند عكس های قديمی 
و خاطره انگيز. عكس ها عناصر مهمی هستند. 
خاطرات را ثبت كرده و افراد در طول زندگی بارها 
و بارها اين خاطرات را ورق می زنند واحساسات و 
خاطره هامدام يادآوری می شوند. می توانند ما را 

به خنده انداخته و يا اشك هايمان را سرازير كنند. 
عكس ها احس��اس قدرتمن��دی را با خود حمل 
می كنند و يكی از تمرين های بازشناختی و بسيار 
مهم بررسی عكس هاست. با ديدن يك عكس 
رنگ رو رفته و قديمی و سياه و سفيد سال ها به 
عق��ب برمی گرديم خاطره ی همان عكس، هم 
رنگين اس��ت هم عطر و بوی خاص همان روز 
را دارد. و احساس��ی كهنه را كه گمان می كنيم 

فراموش شده است را به سطح می آورد.
در روز موعود عكس ها را بررس��ی كرديم به هر 
نفر عكسی نشان داده شد و از او خواستيم فردی 
را كه در عكس می بيند معرفی كند و يا خاطره ی 
ثبت شده را بياد بياورد. اكثر عكس ها مربوط به 
رويداده��ای مهم زندگی افراد بود. مثل جش��ن 

عروسی، تولد فرزند، جشن سال نو.
وقتی نوبت آقای »ف« ش��د به سختی توانستم 
جلوی احساسم را بگيرم حس عجيبی داشتم هم 
ش��اد ش��دم و هم بشدت غمگين. زنی در تمامی 
عكس ها وجود داشت كه چشمان روشن و بسيار 
درش��تی داش��ت. چشمان رنگی او در تمامی آن 
عكس های س��ياه و سفيد عسلی ديده می شدند 
و هيچ رنگ ديگری برای آن چش��م ها متصور 

نبود.
اما چطور !؟ چه چيزی باعث ش��ده بود آقای ف 

هنگام گفتگو با من به اين مسئله اشاره كند!
فكر می كنم لحن صحبت، تن صدا، تكيه كالم، 
ي��ا زب��ان بدن، عطر و ي��ا عنصری كه برای من 
پنهان بود خاطره ی زنی با چشمان عسلی رنگ 
را برای او تداعی كرده و احساس��ی را از اعماق 
به س��طح آورده بود. اگر خاطرات و احساس��ات 

را به صورت دو قفس��ه ی مجزای كتابخانه در 
س��مت چپ و راس��ت فرد مبتال در نظر بگيريم. 
يكی از آن ها كه پايه های بس��يار مس��تحكمی 
دارد و از چوب مرغوب تر درس��ت ش��ده قفسه ی 
مربوط به احساسات می باشد اين قفسه هر قدر 
هم كه تكان  بخورد به كتاب های درون آسيب 
چندانی نمی رسد و فقط ممكن است كمی جابجا 
شوند. قفسه ی ديگر كه مرتبط با خاطرات است 
چوب های سستی دارد با چند تكان شالوده ی آن 
آس��يب جدی ديده و كتاب ها از طبقات مختلف 
قفسه سقوط كرده و از بين می روند. در حقيقت 
فرد خاطره را از دس��ت می دهد ولی احس��اس 
مرتبط با آن خاطره هچنان مس��تحكم و پابرجا 
اس��ت. ان��گار كه احساس��ات در جاي��ی خارج از 
سيس��تم عصبی و در اعماق وجود انس��ان و با 

جوهر عشق  و بر روح نوشته می شوند. 
حت��ی زمانی كه مهم ترين خاطرات زندگی فرد، 
مثل اولين عش��ق، اولين فرزند.. اولين ش��غل و 
اولي��ن از دس��ت دادن ها از خاط��رات فرد زدوده 
ش��ده و محو می ش��وند احساس��ات مرتبط با آن 
رخدادها همچنان به بقای خود در اعماق وجود 
ادامه می دهند. خاطرات، خوب يا بد، عش��ق يا 
نفرت، عقده ها و آرزوها. شكست ها و پيروزی ها 
به مرور از خاطر می روند ولی احساسات مرتبط با 
آن خاطرات زنده اند و تا لحظه ی حيات در درون 

فرد، به زندگی ادامه می دهند.
فكر می كنم كه خاطره و احساس مربوط به آن 
بانوی چش��م عس��لی در آن عكس های سياه و 
س��فيد نه تنها برای آقای »ف« بلكه برای من 

نيز تا ابد مانگار خواهد بود.

  مريم حريفی
كارشناس ارشد روانشناسی اجتماعی

احساسی دور از خاطره

دلنوشته
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 پ��س از پيگيری ه��ای م��داوم مس��ئولين انجم��ن آلزايمر ايران و زحمات بی دريغ مس��ئول روابط بين المل��ل انجمن و دعای خير بيماران و 
خانواده های محترمش��ان س�رانجام مقارن با ماه و روز جهانی بيماری آلزايمر و با دس��تور وزير محترم دانش��مند و دلس��وز وزارت 
بهداش��ت و درمان جناب آقای دكتر س��يد حس��ن هاش��می و معاونت محترم اجتماعی جناب آقای دكتر ايازی و اس��تاد گرامی جناب آقای 
دكتر جغتايی و مديران كل س��ركار خانم دكتر عظيمی و جناب آقای دكتر حاجبی و س��اير همكاران محترم وزارتی برنامه عملياتی 
سند دمانس )بيماری آلزايمر( در دستور كار تأييد و تصويب قرار گرفت كه تصوير نامه های مذكور جهت اطالع 

كليه خانواده های عزيز درج می گردد.



مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک
مركز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدك با بهره گيری از تيمی كارآمد و متخصص و عالقمند در مكانی زيبا با طراحی استاندارد و ايمن جهت 
ارايه خدمات توانبخشی و مراقبتی ويژه به افراد مبتال به دمانس و بيماری آلزايمر با هدف توانبخشی جسمی و ذهنی، پيشگيری از افت زودهنگام 
حافظه و بهبود كيفيت زندگی فرد مبتال و خانواده اقدام نموده است. درحال حاضر خانواده های افرادی كه از اين مركز استفاده می نمايند از خدمات 
و كارگاه آموزشی برنامه ريزی شده مركز قاصدك بصورت نظری و بالينی بهره مند می گردند. كليه فعاليت های روزانه مركز از طريق سايت و كانال 

ويژه آموزش و مجازی به خانواده ها اطالع رسانی می گردد.
جهت كسب اطالعات بيشتراز ساعت 8 صبح با شماره تلفن  44694439   خانم  بهجت مسلمی مسئول واحد پذيرش مركز تماس بگيريد. 

نمونه ای از فعاليت های روزانه مركز توانبخشی قاصدک به نظرتان می رسد.

برقراری ارتباط ،گوش دادنآگاهی نسبت به اشخاص

تقويت عضالت و تعادلتحريك و تقويت حواس ويژه

سالمندان كنار خانواده )1(جشن تولد سالمندان



 

دعا خواندن در جمع سالمندان

شناخت و باز شناخت سبزيجات آشنا

سالمندان كنار خانواده )۲(

فعاليت با گل، رنگ آميزی سفال

فعاليت باغبانی،كاشت تخم سبزی )1( فعاليت باغبانی،كاشت تخم سبزی )۲(



 دكت��ر ويكتور فرانكل )روانش��ناس معنا گرا ( 
معتقد است: بايد معنايی در زندگی وجود داشته 
باش��د و هر فرد بايد معنای زندگی خويش را 
دريابد و از رخوت و خالء وجودی بيرون آمده و 
آن سرچشمه های زالل زندگی را ادراك كند و 
زندگی را پوچ و باطل نداند به نظر او بايد هدف 
و معنايی در زندگی وجود داشته باشد. اين هدف 
يا معنا به گونه ای اس��ت كه حتی بغرنج ترين 
لحظ��ات زندگ��ی را نيز معنادار می كند. مرگ، 
رنج و باليای طبيعی و.... همه با وجود معنا در 

زندگی قابل تحمل می شوند.
انجمن آلزايمر ايران با تأس��يس طرح حساس 
)طرح پيشگيری از ابتال به بيماری آلزايمر ( و 
ارائه كالس ها و كارگاه های آموزشی عالوه بر 
هدف اصلی خود كه پيشگيری و كاهش ابتال به 
بيماری آلزايمر می باشد، سعی در آگاهی رسانی 
و آموزش  مهارت های الزم برای داشتن سبك 
زندگی سالم  افراد شركت كننده در دوره های 

آموزشی نموده است. 

  طرح حساس انجمن 
در برنامه طرح حس��اس تابس��تان 97 انجمن 
آلزايم��ر اي��ران اقدام به برگ��زاری كالس ها 

و كارگاه ه��ای آموزش��ی با عناوي��ن: يوگای 
حركتی، آموزش زبان انگليسی، بهداشت زنان 
) مامايی(، كارگاه آموزشی با عنوان روش های 
تشخيص زود هنگام ابتال به سرطان در زنان، 
نگه��داری گل و گياه��ان آپارتمانی، خواص 
عس��ل در احي��ای ب��دن، كارگاه آموزش��ی با 
موضوع مس��موميت غذايی در فصل تابستان، 
كارگاه آموزشی روانشناسی با عناوين: ) تفاوت 
مهربانی با مهرطلبی، نقش استفاده از كلمات 

در ايجاد ارتباط مؤثر( نمود. 
همچنين تور تفريحی  يك روزه باغ محمد شهر 
در ليس��ت برنامه های اين فصل طرح حساس 

انجمن گنجانده شد.

طرح حساس زنان زرتشتی 
 سازمان زنان زرتشتی در برنامه طرح حساس 
اين فصل خود، عالوه بر كالس های آموزشی 
) يوگا، توانمندس��ازی، آموزش زبان انگليسی 
و...( اقدام به برگزاری جلس��ه ای با س��خنرانی 
دكت��ر مهرب��ان متخص��ص مغ��ز و اعصاب با 
موض��وع "راه كاره��ای بهب��ود عملكرد مغز " 
نمود و جلس��ه ديگری با سخنرانی دكتر افشار 
نادری با موضوع " ش��ناخت دوره س��المندی " 

برگزار گرديد.
در بطن هر انس�ان فرش�تگانی وجود دارند 
كه تنها آرزويشان آن است كه زاده شوند .        

" ديپاک چوپرا"
 به اميد زايش فرشتگان درونمان .....

طرح حساس " ویژه افراد 5۰ سال به باال"
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ماه اطالع رسانی جهانی )سپتامبر( و روز جهانی بیماری آلزایمر )21 سپتامبر مصادف

فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني   شماره4۹     تابستان13۹7

د     ارند     ه گواهينامه 
ISO9001:2008

د     ر سيستم مد     يريت كيفيت

 گزارش کنفرانس ساالنه انجمن جهانی آلزایمر
حمایت اجتماعی و حفظ سالمت عمومی  مراقبین افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر

من برای بیماری آلزایمر آماده می شوم





 
 

66791365    66791366

golazin110@gmail.com

خط كامل ليتوگرافي مجهز به دستگاه پليت ستر 4/5 
ورقي كرئو چاپ /  ماشـين  چـاپ رول با قابليت چاپ 
چهاررنـگ، دو رنـگ و تك رنگ /  ماشـين دو ورقي 
پنج رنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ) /  ماشين دو ورقي 
چهاررنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ)/  ماشين دو ورقي 
دو رنگ هايدلبرگ /  خط كامل صحافي؛ شـامل ورق 
تاكني، دستگاه ترتيب، اتوماتيك، مفتول، چسب گرم، 

سلفون و يووي  و ماشين آالت جلد سازي مي باشد.



»امانتدار نیکی های شما می باشیم«
همراهان گرامی و خوانندگان ارجمند
ضمن سپاسگزاری از همراهی شما دوستان گرانقدر

چنانچه مس��تحضر می باش��ید طی س��ال های گذش��ته فصلنامه قاصد محبت جهت اطالع رسانی برای شما بزرگواران 
بصورت رايگان و آبونمان ارس��ال گرديده اس��ت اكنون باتوجه به كمبود كاغذ و هزينه های چاپ، پس��ت و كمک به 
محیط زيست تصمیم گرفته شده است از اين پس نشريه انجمن از طريق سايت و ديگر رسانه های مجازی در اختیار 

شما عزيزان قرار گیرد.


