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سالم و عرض احترام حضور شما خوانندگان گرامی
امروز که فصلنامه قاصد محبت را مطالعه میفرمائید ،ماه مهر ،ماه عش��ق و محبت و مهرورزی و ماه جهانی بیماری آلزایمر را درپیشرو داریم امید که
با مهر و محبت و کمی تأمل و تفکر به سالمندان اطراف خود ،بویژه سالمندان مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر نیز بنگریم و تالش نمائیم که هرآنچه
در توان و وقت داریم به آنان نیز توجه بیشتری فرمائید.
امروز میخواهم از سر درد و دل و صمیمانه با گروههای مختلف جامعه سخن بگویم.
 -1مسئولین محترم
ضمن قدردانی از زحمات ش��ما بزرگواران چنانچه ش��اهد هس��تیم اغلب مس��ئولین کش��ور در نیمه راه س��المندی و یا سالمند میباشند و حتم ًا اطالع کامل
دارید که یکی از عوامل بیماری آلزایمر سن باالی  60سال میباشد و ابتال به این بیماری حد و مرز نداشته و هر فردی امکان ابتال به آن را دارد ،لذا از
شما بزرگواران در هر پست و مقامی استدعا دارد هماکنون به فکر آینده باشید تا خدای ناکرده اگر این بیماری شما را درگیر نمود خانواده محترم بتوانند
بیماری را مدیریت نموده و با ارائه خدمات ضروری و علمی موجب افزایش کیفیت زندگی خود و عزیزانشان شوند.
 -2همسران و فرزندان گرامی
ال��ف) ت��ا آنج��ا ک��ه میتوانی��د دان��ش خ��ود را نس��بت ب��ه دمان��س و بیم��اری آلزایمر از طری��ق س��ایتهای مرتبط و یا س��ایت انجم��ن آلزایمر ایران
( )www.iranalz.irافزایش دهید و با رعایت نکات ضروری زندگی س��الم ،عالوه بر پیش��گیری از ابتال به بیماری ،س��الم زندگی کنید و روزگار را به
خوشی بگذرانید.
ب) درص��ورت ابت�لای یک��ی از عزیزانت��ان ب��ه دمان��س و بیماری آلزایمر ضمن عدم شرمس��اری از ابراز بیماری فرد مبت�لا ،تالش نمائید که با مراجعه به
پزشکان متخصص و یا انجمن آلزایمر ایران در مورد مدیریت بیماری و یا نحوه مراقبت از فرد مبتال و چگونگی رویارویی با اختالالت ناشی از بیماری
به نحو مطلوب مواجه شده و با نگاه به توانمندیهای فرد مبتال تالش نمائید تا همواره با ایجاد روابط آگاهانه و اصولی بتوانید لحظات به دور از استرس
و ارزشمندی را برای خود و عزیزتان رقم بزنید.
 -3جوانان و نوجوانان و نوههای عزیز (آینده سازان این مرزو بوم)
روی سخنم با شما نیز میباشد چنانچه خود نیز آگاه میباشید ،عزیزترین افراد خانواده در نزد پدربزرگ ،مادربزرگها ،نوههای عزیزشان میباشند ولی
متأس��فانه بعضی از آنان بدالیلی ممکن اس��ت به دمانس و بیماری آلزایمر مبتال ش��وند و بعلت بیماری اختالالتی در ش��ناخت ،حافظه و عملکرد عزیزان
س��المند ایجاد گردد که حتی ش��ما را نیز نشناس��ند .لذا ضمن درخواس��ت از ش��ما فرزندان عزیز اس��تدعا دارم با مراجعه به سایتهای علمی معتبر و یا سایت
انجمن آلزایمر ایران ( )www.iranalz.irضمن افزایش دانش خود نس��بت به دمانس و بیماری آلزایمر برای داش��تن زندگی س��الم در دوران س��المندی
بتوانید بهترین خدمات را با مهر و محبت خود به پدربزرگ و مادربزرگهای عزیز ارائه داده و از طرفی نسبت به ایجاد آرامش
بهداش��ت روانی خانواده خود نیز کمک نمائید .لهذا بدانید و آگاه باش��ید ش��ما عزیزان بهترین افرادی هس��تید که با توجه
به عالقه عزیزان س��المند به ش��ما نوههای عزیزش��ان باالترین اثرگذاری را در بهبود زندگی فرد مبتال و آرامش پدران و
مادران خود خواهید گذاشت.
با درخواست تفکر و شناخت بیماری آلزایمر از همگان
معصومه صالحی
	
مدیرعامل

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

در شورا چه خبر بود؟ وقایع به ترتیب:

 ۲۶جوالی ساعت  ۱ - ۵بعدازظهر
• شورای انجمن جهانی آلزایمر با سخنان رئیس
هیأت مدیره این نهاد در روز  ۴مرداد  ۹۷با حضور
اعض��ای دائمی ،افراد مبتال و مراقبین آغاز بکار
کرد .در این نشست ،صورت جلسه سال قبل به
تصویب اعضاء رسید .سپس درغیاب مدیرعامل،
گزارش وی توس��ط معاون او خوانده ش��د و پیام
ویدئویی از خانم پاوال بربارینو خطاب به اعضای
انجمن جهانی پخش ش��د .در این پیام ،ایش��ان
ب��ر اهمی��ت و ضرورت مراقبت به همراه محبت
و بردب��اری تأکید داش��تند زیرا همچنان درمان
قطع��ی ب��رای بیماری آلزایمر وجود ندارد و تنها
عشق و عالقه است که افراد مبتال و مراقبین را
در مسیر بیماری یاری میبخشد.
• گ��زارش مال��ی و در پ��ی آن گزارش عملکرد
هیأت مدیره درس��ال گذش��ته ()۲۰۱۷ -۲۰۱۸
به سمع شورا رسید.
• رئیس افتخاری انجمن جهانی ،خانم یاسمین
آقاخان به این سمت ،مجدداً برای  ۵سال آینده
برگزیده شد.
الزم به ذکر است که مادر خانم یاسمین آقاخان
سالها به بیماری آلزایمر مبتال بوده است .خانم
یاس��مین آقاخان از بدو تأس��یس انجمن جهانی
آلزایمر در امریکا فعالیت مس��تمر داش��ته است و
چ��ون ف��رد معروف و بانفوذی در جامعه جهانی
بشمار میآیند به سمت رئیس افتخاری توسط
شورا انتخاب میشوند.
• طبق دس��تور جلسه ،کمیته انتخابات ،تعدادی
کاندیدا برای س��ه کرس��ی آزاد هیأت مدیره به
ش��ورا پیش��نهاد کرد و سپس انتخابات انجام شد

و خانمها فرانه فرین از ایران ،بریگیتا مارتنسون
از سوئیس و آقای جان گروونور از انگلستان بار
دیگر ،برای سه سال آینده به هیأت مدیره انجمن
جهانی آلزایمر راه یافتند.
هی��أت مدیره انجم��ن جهانی آلزایمر دارای ۱۱
عضو است که هر سال به تعداد کرسی هائی که
آزاد میشوند انتخابات برگزار میکند.
• س��پس ،رئیس کمیته علمی ،پزشکی انجمن
جهانی آلزایمر آقای س��رژ گوتیر گزارش بخش
خ��ود را ب��ا این مطالب ش��روع ک��رد که در مغز
بعض��ی از اف��راد فقط پالکها دیده میش��ود و
در دیگ��ران کالفه��ا و در تعدادی هر دو ،خیلی
از افراد باالی  ۹۰س��ال دارای هر دو پاتولوژی
هستند ولی دارای عالئم بیماری نمیباشند پس
ممکن است تورم باشد و تحقیقات در این موارد
ادامه دارد .ایشان متذکر شدند که کشورها باید
بانک اطالعاتی از شواهد مفید بودن داروها تهیه
نماین��د .در برخی از کش��ورها داروهای بیماری
زیر پوش��ش بیمه قرار دارند مانند تایلند .ایش��ان
معتقد هس��تند که انجم��ن جهانی آلزایمر بهتر
است مداخالت روانشناختی /اجتماعی را تسهیل
نماید تا اعضاء مناسب فرهنگ خود تغییر و اجرا
نمایند .همچنین امکان استفاده از آزمایشهای
خون ،آب نخاع  ،امآرای و پت اسکن تشخیص
زودهنگام را تسهیل مینماید و دارو باید همسو
با آسیبهای مغز تجویز گردد تا بیجهت به افراد
دارو داده نش��ود .این روش هزینه کمتری را به
بودجه کشورها تحمیل خواهد کرد.
• در ادامه جلسه ،کمیته عضویت با ارائه گزارش
فعالیته��ای خ��ود ،درخواس��ت عضویت دائم
کش��ورهای بوسنی ،لستو ،ماداگاسکار ،میانمار،
کره جنوبی وعمان را به ش��ور گذاش��ت .شورا با
عضویت این کشورها موافقت نمود.
• م��ورد بع��دی دستورجلس��ه ،پای��ان دادن به
عضویت انجمن آلزایمر بنگالدش بود زیرا این
نهاد مسئولیت خود را نادیده گرفته و به تعهدات

خود عمل نمیکرده است .شورا به اتفاق آراء به
عضویت این عضو پایان داد.
• در مورد ماه جهانی آلزایمر در س��ال  ۲۰۱۸و
برنامههای اطالعرس��انی و تبلیغات در این ماه
بیاناتی توس��ط معاون مدیرعامل ایراد ش��د که
با همکاری کش��ورها برای این ماه برنامهریزی
میشود.
نشست ،بعد از ۴ساعت به کار خود پایان داد.
انجمن آلزایمر ایران درحاش��یه کنفرانس غرفه
داش��ت که با عکسه��ای فعالیتهای انجمن
تزیین ش��ده بود و بس��یار موردتوجه قرار گرفت.
چه اعضاء قدیمی و چه اعضاء جدید س��ؤاالتی
در م��ورد فعالیتها مطرح نمودند و فعالیتهای
انجمن ایران برایشان جذاب مینمود .بازدید از
غرفهها در ساعات تنفس انجام میگرفت.
س��اعت  ،17/30کنفران��س با س��خنان معاون
مدیرعامل انجمن جهانی آلزایمر ،آقای کریس
لینچ کار خود را ش��روع کرد .س��پس آقای هری
ج��ان مدیرعامل انجمن آلزایم��ر آمریکا مقدم
ش��رکت کنندگان را به شیکاگوخوش آمد گفت
و در پی آن آقای جان س��ندبالم در مورد تجربه
خود از گرفتن تشخیص دمانس صحبت کرد .او
 ۵۴سال دارد و ۷سال است که با بیماری زندگی
میکن��د و ب��ه بیماری آلزایم��ر از نوع غیرعادی
(( Atypicalمبتال میباش��د .او بس��یار فعاالنه
ب��ا نماین��دگان مجلس امریکا در تعامل اس��ت.
آقای سندبالم یکی از مؤسسین انجمن جهانی
همبس��تگی افراد مبتال به دمانس ( )DAIاس��ت
و در هی��أت مدی��ره آن نهاد در س��مت خزانهدار
فعالی��ت دارد .حض��ور وی یادآور دلیل و اهمیت
گردهمایی س��االنه بود که حضار را تحت شعاع
خود قرار داد .سپس ،پیام ویدوئی رئیس جمهور
پیش��ین کاس��تاریکا که طرح ملی دمانس را در
کش��ور خود کلید زده اس��ت پخش شد که جالب
و ارزنده بود .برنامه افتتاحیه تا س��اعت 19/30
ادامه داشت.
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کنفرانس انجمن جهانی دارای دو بخش است،
ش��ورای انجم��ن جهان��ی ک��ه دارای  ۹۰عضو
میباش��د و قب��ل از کنفرانس برگزار میگردد و
گردهمایی علمی که طی دو روز و نیم کار خود
را ادامه میدهد.

 ۲۶تا  ۲۹جوالی  -شیکاگو
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 ۲۷جوالی
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بخش علمی کنفرانس رسم ًا کار خود را آغاز نمود.
ط��رح جهانی عملیاتی دمان��س که به تصویب
سازمان جهانی بهداشت رسیده است مورد توجه
سخنرانان جهانی بود تا توجه کشورها نسبت به
موارد آن جلب شود.
 ۲۸جوالی
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در روز دوم ،انجمن آلزایمر ایران ارائه ش��فاهی
داشت و خانم فرانه فرین آموزش کودکان دوره
پنجم دبس��تان که توس��ط انجمن برای ۴۵۰۰
دانشآموز در منطقه  ۲تهران انجام ش��ده اس��ت
و همچنین توسعه طرح را به سمع رساند.
در طول روز پژوهشگران درسالنهای متعدد به
ارائه مقاالت خود پرداختند.
ارائهه��ای ش��فاهی ش��امل موضوعاتی چون

تش��خیص ،درمان و تحقیق��ات ،مراقبت ،تأثیر
ط��رح های مل��ی دمانس ،تکنولوژی ،نوآوری و
سرمایهگذاری،سالمتیبرایهمه،سیاستهای
جهانی ب��رای پیش��گیری بیماریهای مزمن،
غیرواگیر ،واکسیناس��یون ،راهاندازی ش��اخص
آمادگی کش��ورها در برنامهریزی و اجرای طرح
ملی دمانس ،نوآوری کش��ورهای اسکاندیناوی
راهکارهای دمانس ،داروهای نامناسب و بانک
اطالعاتی ،سیاستهای ملی و جهانی ،مراقبت-
های مراحل پایانی .حقوق انس��انی افراد مبتال،
اطالعرس��انی و ش��رم از ابراز بیم��اری ،زنان و
دمانس ،دمانس و جوامع دوستدار دمانس ،انواع
مراقبتها ،هنر و دمانس ،پیش��گیری ،تغذیه و
س��بک زندگ��ی ،نوجوانان و دمان��س ،آموزش
نی��روی کار ،محی��ط زیس��ت و تکنولوژی و ...را
میتوان نام برد.

همچنین،درحاشیه کنفرانس ،پوسترهای علمی
از کش��ور های مختلف به نمایش گذاش��ته شده
بود .امسال از کشور تایوان  ۵۳نفر و از ژاپن ۱۴
نفر ش��رکت داش��تند و همه کارهای خود را در
قالب پوستر و یا شفاهی ارائه کردند.
 ۲۹جوالی

ارائه مقاالت تا ساعت  ۱۲ادامه داشت و سپس
برنامه اختتامیه با س��خنان رئیس هیأت مدیره
آغاز ش��د و اعالم گردید که به دلیل مش��کالتی
که پیش آمده س��ال  ،۲۰۱۹کنفرانس در ایتالیا
برگ��زار نخواهد ش��د و در ادام��ه انجمن آلزایمر
سنگاپور ،کشور میزبان سال  ۲۰۲۰فیلمی برای
آشنائی حضار با سنگاپور پخش کرد و با سخنان
مع��اون مدیرعام��ل ،کنفرانس به کار خود پایان
داد.

ماه جهانی بیماری آلزایمر – ۲۰۱۸
مقدمه

انجمن جهانی آلزایمر فدراس��یونی متشکل از ۹۴
انجمن عضو از سراسر جهان است که با سازمان
جهانی بهداشت همکاری رسمی و با سازمان ملل
مقام مش��ورتی دارد .چش��م انداز انجمن جهانی
آلزایمر ،پیش��گیری ،مراقبت و به حس��اب آوردن
اف��رادمبتالدرتمامس��طوحب��رایامروزودرمان
قطعی برای فردا میباشد.
انجمن جهانی بر این باور است که تنها راه مبارزه با
دمانس فقط از طریق راهحلهای جهانی و دانش
محلی امکان پذیر است .بدین معنا که انجمنهای
آلزایمر کش��ورها را توانمند میس��ازیم تا بتوانند
حمای��تومراقبتمناس��براب��رایافرادمبتالو
مراقبین فراهم آورند و همزمان در صحنه جهانی،

برنامه راهبردی ما س��ه س��اله ،از جوالی ۲۰۱۶تا
ماه جون  ۲۰۱۹برنامه ریزی شده است که اهداف
مهم آن:
• دمان��س را در اولوی��ت بهداش��ت جهان��ی قرار
دهیم
•انجمنجهانیآلزایمربهتالشهایخوددرسطح
جهانیجهتقراردادندمانسدراولویتبهداشت
جهان��ی ادامه خواه��د داد و همچنین تالشهای
انجمنهایملیکشورها رانیزدراینراستاحمایت
میکند.
• کاهش شرم از ابراز بیماری
انجمن جهانی آلزایمر س��عی دارد از طریق اطالع
رسانی در مورد بیماری آلزایمر و دیگر دمانسها،
شرم از ابراز بیماری را کاهش دهد.
• تقویت عضویت
انجمن جهانی آلزایمر نیازهای انجمنهای جدید
التأسیسوباپیشینهرابررسیمینمایدوبرنامههای
مناسب جهت توانمندسازی اعضا ارائه میدهد تا
آنها بتوانند افراد مبتال و مراقبین را بهتر حمایت
نمایند.
• تسهیل تحقیقات
انجمن جهانی آلزایمر تحقیقات در زمینه مراقبت
و پیش��گیری ،اپیدمیولوژی و درمانهای مؤثر را
تشویقمینماید.
پاوال بربارینو  -مدیر عامل انجمن جهانی آلزایمر
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انجمن جهانی آلزایمر

برنامه راهبردی
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سپتامبر  ،۲۰۱۸هفتمین سال برگزاری ماه جهانی
بیم��اری آلزایمر اس��ت که با هدف همبس��تگی
جهان��ی جهت افزای��ش اطالع رس��انی درمورد
دمان��س و کاه��ش ش��رم از ابراز بیم��اری ایجاد
ش��ده اس��ت .درطی یک ماه ،انجمنهای آلزایمر
و ذینفعان در سراس��ر جهان جهت اطالع رسانی،
راهپیماییهایی با نام " حافظه" برگزار میکنند.
تع��دادیازروزه��ایم��اهجهانیرابهبرنامههای
درآمدزاییاختصاصمیدهندوهمچنینباحضور
در رسانهها ،چالشهای بیماری و خدمات انجمن
خود را به اطالع عموم میرسانند .تأثیر این حرکت
رو به افزایش است هر چند که شرم از ابراز بیماری
به علت رواج اطالعات نادرست درحواشی دمانس
هنوز یک مشکل جهانی بشمار میآید.
روزجهان��یبیم��اریآلزایمر( ۲۱س��پتامبر–۳۰
شهریور)دردهمینسالگردانجمنجهانیآلزایمر،
در سال  ،۱۹۹۴راه اندازی شد و در این مدت رشد
چشمگیریداشتهاست.درسال،۲۰۱۷روزجهانی
بیماری آلزایمر در بیش از  ۸۰کش��ور برگزار ش��د.
طبق آمار جدید ،هر ۳ثانیه یک نفر به دمانس مبتال
می شود .ماه بیماری آلزایمر فرصت مناسبی برای
انجمنهاس��ت تا در مورد بیماری گفتگو کنند و
فعالیتهای خود را در جهت ارتقاء کیفیت زندگی
افراد مبتال و خانوادهها معرفی نمایند .اگر دمانس
زودتر تش��خیص داده شود ،احتما ًال افراد مبتال به
دمان��سدرجامع��ههمچنانفعالباقیمیمانند.
انجمنجهانیآلزایمر،ماهجهانیبیماریآلزایمررا
از طریق انجمنهای عضو ،حامیان و شرکتهای
هم��کار هماهنگ مینماید .ما در انجمن جهانی
آلزایمر براین باوریم که با ترغیب افراد ،گروهها و
نهادها ،آنها به ما میپیوندند و تالش های ما را
حمایتمیکنند.اینبهویژهدرکشورهایبادرآمد
کم و متوس��ط حائز اهمیت اس��ت زیرا بیشتر افراد
مبتال به دمانس در این کشورها زندگی میکند و
در آینده نیز بیش��ترین افزایش تعداد ابتال در این
بخش از جهان خواهد بود .هدف ما گسترش ماه
جهانی از طریق:
• بسیج و فعال ساختن جامعه در اطالع رسانی در
مورد بیماری
• اطالع رس��انی در مورد دمانس از طریق ش��بکه
هایی که در آن عضو هستید.

• اطالع رسانی در مورد ماه جهانی بیماری آلزایمر
از طریق رسانهها
دمان��س عوامل خطر مش��ترکی با بیماریهایی
چون قلب ،سکته مغزی و قند دارد .به همین دلیل
برای بسیاری از انجمن های غیرانتفاعی مرتبط با
بیماریهای غیرواگیر در جهان ،یک مشکل واحد
اس��ت که از اهمیت ویژهای برخوردار می باش��د.
دمانس بر افراد مبتال و مراقب در هر نقطه از جهان
کهمشغولکارهستند،تأثیربسزاییدارد.امسالما
افراد ،گروهها ،انجمنها و شرکتها را تشویق می
کنیم تا به فعالیتهای ماه جهانی بیماری آلزایمر
بپیوندند ،پیامهای ما را اشاعه دهند ،اطالع رسانی
کنند ،داوطلبین ،کارکنان ویا خود را آموزش دهند
تابهتر بیماریو مشکالت مراقبت رادرک نمایندو
میلیونها افراد مبتال را از این راه حمایت کنند.
در سال  ،۲۰۱۸بیش از پنجاه میلیون نفر در جهان
به دمانس مبتال هس��تند و پیش بینی می ش��ود تا
سال  ،۲۰۵۰این رقم سه برابرشود و  ۱۵۲میلیون
نف��رب��ابیماریزندگیکنن��د.ماهجهانیبیماری
آلزایمر فرصت مناس��بی اس��ت تا درمورد بیماری
اطالعرسانیکنیمزیراهمانطورکهپیشمیرویم
افراد بیش��تری مبتال میشوند و در ضمن تشویق
کنیم تا مردم در سراس��ر جهان آنان که با بیماری
زندگی میکنند را حمایت کنند.
ما امیدواریم که راه ما برای ش��ما هم الهام بخش
باشدوشمادرماهسپتامبربهفعالیتهایماهجهانی
در کشورتان بپیوندید.

مابررویتغییرسیاستهایدولتهاکارمیکنیم.
انجمن جهانی در لندن ،جاکارتا و ال سالوادور دفتر
و در آسیا ،آفریقا ،آمریکای جنوبی و جزایر کارایب
نمایندهمنطقهایدارد.مابایارانخودانجمنجهانی
همبستگیدمانس،انجمنبیماریهایمزمنغیر
واگیر ،دیده بان جهانی س��المندی و مراقبتهای
دمانس دانشگاه لندن ،کالج کینگز ،انجمن آلزایمر
اروپا وانجمن آلزایمر آمریکای جنوبی (کشورهای
اس��پانیائی و پرتقالی زب��ان) تعامل داریم .انجمن
جهانی آلزایمر یکی از مؤسس��ین و عضو کمیته
اجراییانجمنجهانیاتحادعملیاتبیماریآلزایمر
و دمانس و همچنین همکار پروژه استراید (تقویت
عملیات دمانس در کش��ورهای در حال توسعه) با
رهبری بخش پژوهش خدمات اجتماعی فردی،
مدرسه اقتصادی دانشگاه لندن ،میباشد.

5

سارا ذریعه
دانشجو دکتری روانشناسی سالمت
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حمایت اجتماعی و حفظ سلامت عمومی
مراقبینافرادمبتالبهدمانسوبیماریآلزایمر
است و موجب میشود که فرد مراقب رفته رفته
منزوی ش��ود .چنین انزوا و ش��رایط دشوار فشار
زیادی بر مراقب وارد کرده و سالمتی جسمی و
روانی و بهزیستی او را به خطر میاندازد.
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در ادامه نکاتی را برای حفظ و ارتقا سلامتی

مراقبین عزیز یادآور میشویم که بسیار حائز
اهمیت است

6

تعريفهای زيادی از «مراقب» وجود دارد که
شامل دو نوع است:

مراقبین رس��می و حرفهای ش��امل پزش��کان،
پرس��تاران ،مش��اوران ،مددکاران و  ...و مراقبین
غیر حرفهای که عمدت ًا افراد فاميل ،دوس��تان و
یا همس��ايههايی هس��تند که در ارتباط با بيمار
مراقبتهاي��ی را انج��ام میدهن��د و به عبارتی
درگیر مسائل بیماری و امور روزمرهی فرد مبتال
هستند .مراقبت ميتواند تمام وقت يا پارهوقت
باشد و شخص مراقب ممکن است در کنار فرد
مبتال اقامت داشته باشد يا جداگانه زندگی کند.
نوع مراقبتی که انجام ميگيرد اغلب به ش��کل
حمام کردن ،لباس پوشاندن ،دستشويی بردن،
غذا دادن ،امور خانهداری و يا ديگر فعاليتهای
شخصی و يا مديريت امور میباشد که در مقايسه
با مراقبين رسمی در قبال انجام این فعالیتها نه
تنها هیچ وجهی دریافت نکرده بلکه حتی ممکن
است در شغلی که از راه آن امرار معاش میکنند
اختالل ایجاد ش��ود .درکش��ورمان ایران تکریم
خان��واده و س��المندان هم��واره از ارزش واالیی
برخوردار بوده است و اعضای خانواده و فرزندان

اغلب نس��بت به مراقبت از فرد مبتال به دمانس
احس��اس وظیفه و دی��ن مینمایند تا جایی که،
ممکن اس��ت از س�لامتی و بهداشت فردی خود
در این مسیر صرفنظر نمایند.
مراقبت از افرادی که مبتال به دمانس هس��تند
کار دشواری ست و گاه ًا مراقب را با چالشهای
متعددی روبهرو میسازد؛ مسیر مراقبت هميشه
در حال تغيير است و گاهی به قيمت سالمتی خود
مراقب تمام ميش��ود .نوع مراقبتی که مراقبين
اف��راد مبتال به دمان��س و بیماری آلزایمر انجام
میدهند نسبت به ديگر انواع مراقبت ،درگیری
جسمی و عاطفی بيشتری را میطلبد و نیازمند
زمان بیشتری بوده و میتواند اثرات سنگينتری
ب��ر کار و زندگ��ی مراق��ب غیررس��می بگذارد.
متأسفانه اغلب مراقبين افراد مبتال به دمانس و
بیماری آلزایمر ،حمايت وکمک مورد نياز را آنطور
که شایسته است دريافت نميکنند .همانطور که
مطرح گردید مراقبت اعضای خانواده از کسی که
دوستش دارند و مبتال به بیماری آلزایمر میباشد،
از لحاظ جسمی ،روحی ،هیجانی و روانشناختی
یک تجربهی بسیار چالشبرانگیز و خستهکننده

زمانیک��ه از ی��ک فرد مبتال به دمانس و بیماری
آلزایم��ر مراقب��ت میکنید ،نادیده گرفتن ،توجه
نکردن به نیازهای خود و یا حتی فراموش کردن
آنها امری ش��ایع اس��ت .حفظ سالمتی و ارتقا
جنبهه��ای مختلف زندگ��ی از اهداف مهم این
دورهس��ت که به ش��ما کمک میکند تا اعتماد
به نفس خود را حفظ کنید و همچنان به مقابله
ب��ا ای��ن بیماری ادامه دهید .س��عی کنید قبل از
اینک��ه ب��رای مراقب��ت از فرد مبت�لا به دمانس
و بیم��اری آلزایم��ر به کمک احتی��اج پیدا کنید
ن��وع کمکهایی را ک��ه میتوانید دریافت کنید
را بررس��ی کنی��د در ای��ن صورت زمان وقوع آن
دیگر میدانید که به کجا و چه کس��انی مراجعه
کنید .شما میتوانید انواع حمایتها و کمکهای
الزم را از متخصصین این حوزه و انجمن آلزایمر
ایران دریافت کنید .سؤاالت خود را بپرسید و از
متخصصین و کارشناس��ان بخشهای مختلف
انجمن پاسخ و مشورت بگیرید.
مصر باشید؛ شما حق دارید که کمک بخواهید
خانواده و دوستان

حتی اگر تا به این لحظه خوب پیش رفته باشید
متوجه خواهید ش��د که با گذش��ت زمان مراقبت
از ف��رد مبت�لا از لح��اظ جس��می و روانی باعث
خس��تگی و س��ردرگمی میشود و شما به کمک
و حمایت نیاز دارید.
• سعی کنید از ابتدای امر دیگر اعضای خانواده
را نی��ز در جری��ان قرار دهید؛ در این صورت همه

• برای معاینات دورهای ،به پزش��ک متخصص
خ��ود مراجع��ه کنید؛ وضعیت س�لامتی خود را
بررس��ی کنی��د؛ از می��زان آگاهی متخصصین و
پزش��کان خود درباره شرایط و استرسهایی که
تجربه میکنید ،اطمینان حاصل کنید.
• چنانچ��ه اضط��راب دارید در کوتاهترین زمان
ممک��ن به روانش��ناس و مش��اور خ��ود مراجعه
کنید؛ زیرا شناسایی و درمان مشکالتی از قبیل
اضطراب ،ناراحتی و یا افکار ناخوشایند در مراحل
ابتدایی آسانتر است.
• سعی کنید از یک برنامه رژیم غذایی متناسب
و متعادل پیروی کنید؛ بی ش��ک این به ش��ما در
ایجاد احساس��ات مطلوب و عملکرد بهتر کمک
خواهد کرد.
• از کمیت و کیفیت خواب خود مطمئن شوید؛
چنانچه خواب ش��ما بهطور پیوس��ته توسط فرد
مبتال مختل میش��ود از پزش��ک خود راهنمایی
بگیرید.

زمانی را برای آرامش و استراحت خود اختصاص
دهید .اگر فرد مبتال به دمانس و بیماری بیماری
آلزایم��ر را نمیتوانی��د تنها بگذارید بس��تگان یا
دوستان میتوانند در ایجاد فضا و زمان الزم به
شما کمک کنند.
• مرک��ز مراقب��ت /توانبخش��ی روزانه قاصدک
وابس��ته ب��ه انجمن آلزایمر ای��ران نیز در همین
راستا به منظور ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتال
به دمانس و ایجاد فرصتها و امکانات تازه برای
زندگی آنان تأسیس گردیده است.
• وج��ود مراکز روزانه آموزش��ی_ توانبخش��ی
ب��رای اف��راد مبتال به دمان��س و بیماری آلزایمر
از ضرورته��ای جوام��ع ام��روزی اس��ت .ت��ا
ضمن حضور مس��تقل اف��راد مبتال در اجتماع و
فعالیتهای گروهی و تقویت قوای جس��مانی و
ذهنی ایشان فرصتی مناسب جهت استراحت و
رس��یدگی به امور شخصی خانوادهها و مراقبین
فراهم گردد.
• ت�لاش کنی��د که هر روز ،هر چند خیلی کوتاه
زمانی را مختص خود داشته باشید .نوشیدن یک
فنجان چای ،خواندن روزنامه و مجالت ،گوش
دادن به موس��یقی ،قدم زدن ...تمامی این موارد
برای حفظ سالمتی شما حائز اهمیت است پس
برای انجام آن ،خود را گناهکار ندانید.
"خود" را تشویق کنید کنید؛ به "خود" تبریک
گویید

ش��اید گاهی اوقات احس��اس کنید که کار قابل
تقدیر و شایستهای انجام ندادهاید و تالشهای
شما از سوی فرد مبتال به دمانس و آلزایمر دیده
نمیش��ود و همچنین دیگران س��ختیهایی که

ذکر شده زمانی آش�کار میشود که به خاطر
داشته باشیم

• بیماری دمانس و بیماری آلزایمر یک بیماری
کش��نده نیس��ت ،یعنی فرد مبتال به آن میتواند
در طول س��الها (حدود  20س��ال) زنده بماند و
زندگی کند ،همواره نیازمند حمایت و پرستاری
باشد و این یعنی مراقبت از فرد مبتال به بیماری
آلزایمر یک پروسه طوالنی مدت است.
• دمان��س و آلزایم��ر یک بیم��اری پیشرونده
اس��ت و فرد مبتال دائم�� ًا در وضعیت وخیمتری
قرار گرفته و نیاز وی به مراقبت و پرس��تاری و
حمایت بیشتر خواهد شد و این یعنی بار مراقبت
و استرسهای همراه با آن برای مراقب به طور
روزافزون گسترش مییابد.
• با توجه به منطقه آسیب دیده در مغز از یکسو
و تفاوته��ای ف��ردی مبتالی��ان از دیگرس��و،
اساس�� ًا امکان یک نس��خه ثابت پیچیدن برای
هم��ه وج��ود ندارد و این ب��دان معنی خواهد بود
ک��ه مس��ائل و چالشهای پی��شروی مراقبین
در عی��ن نقاط مش��ترک گاه��ی میتواند خاص
و منحصر بفرد نیز باش��د .انجمن آلزایمر ایران
سالهاس��ت اق��دام به برگ��زاری کالسهای
آموزش��ی حمایت از مراقبین نموده است در این
راس��تا برای کس��ب اطالعات بیشتر میتوانید
ب��ه س��ایت انجم��ن آلزایم��ر ایران به نش��انی
 iranalz.irو ی��ا با ش��مارههای -44633555
 44636410تماس حاصل فرمایید.
منابع:
alz.org.tr(hasta yakinlari – kendinizle ilg)ilenin
Iranalz.ir
https://www.alzheimers.org.uk
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اهمیت و ضرورت اجرایی ش�دن تمامی موارد
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مس��ئولیتها روی دوش شما نخواهد بود .حتی
اگر دیگر اعضا خانواده مراقبت روزانه پیش��نهاد
ندهن��د ی��ا اینک��ه قبول نکنند ،زمانی که ش��ما
اس��تراحت کوتاهی میکنید آنها میتوانند در
مراقب��ت از ف��رد مبتال یاریرس��ان بوده و یا در
هزینههای مالی مشارکت داشته باشند.
• سعی کنید هر زمان که اطرافیان یا همسایگان
برایکمکرسانیاعالمآمادگیکردندکمکشان
را بپذیرید؛ زیرا اگر پاسخ منفی دهید و رد کنید یا
بگویید که خودتان به تنهایی از پسش بر میآیید
ممکن است آنها برای کمکرسانیهای بعدی
دچار تردید و دودلی شوند.
• ان��واع حمایته��ا و کمکهای��ی که دیگران
میتوانند داش��ته باش��ند را مش��خص کرده و به
آنها بگویید؛ بنابراین آنها به روشنی و وضوح
مس��ئولیت و نقش خود را میدانند .برای مثال
زمانی که ش��ما مشغول انجام دادن کار دیگری
هس��تید ،میتوانید از آنها بخواهید که س��اعتی
در کنار فرد مبتال بنشینند یا آنها را به قدم زدن
و گردش ببرند.
• با اطرافیان خود صادق باشید؛ با آنها در میان
بگذارید که حمایت و کمک آنها چه به صورت
تم��اس تلفن��ی و چه حضوری تا چه حد میتواند
در ارتقا روحیه شما مفید و مؤثر باشد.

• ورزش برای سالمتی بسیار مهم است و باعث
افزایش انرژی و نش��اط میگردد .س��عی کنید تا
هر روز در هوای تازه راه بروید یا تمریناتی را زیر
نظر پزشک خود در خانه انجام دهید.
• ب��ا یادگی��ری و انجام تمرینات ریلکسیش��ن و
تنف��س ش��کمی زیر نظ��ر متخصصین از میزان
استرس خود میتوانید بکاهید.
• پیشنهاد میشود در ارتباط با آگاهی و اثربخشی
یوگا و روشهای توازن ذهن و تنفس دیافراگمی،
در کالسه��ای آموزش��ی انجمن آلزایمر ایران
شرکت کنید.

متحمل میش��وید و تالش و کوششهای شما
را مورد اهمیت قرار نمیدهند.
در ط��ی زم��ان به" نوازش کردنهای کالمی و
فیزیکی خود" نیاز پیدا میکنید:
• روز به روز که یک تجربه جدید و سختی را با
موفقیت پشت سر گذاشتید
• انعطاف پذیری ،س��ازگاری و تاب و توانی که
به مرور زمان در شما شکل میگیرد
• از اینکه در کنار کس��ی که به ش��ما نیاز دارد
هستید

7

دکتر مسعود اسالمی
نورویرولوژیست
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هرچن��د ک��ه برنامهها وپروتکله��ای جامعی
ب��رای افراد مبتال ب��ه بیماری آلزایمر با توجه به
رش��د روزافزون این بیماری در جهت کنترل و
پیش��گیری از این بیماری در س��طح جهانی و از
جمله در کش��ورمان به اجرا درآمده اس��ت ،با این
وجود برای مراقبین افراد مبتال به بیماری آلزایمر
که پیامدهای متعدد جسمی و روانشناختی ناشی
از مراقبت و پرستاریهای دراز مدت که در نتیجه
خ��ود این مراقبین را مس��تعد ابتال به بیماریها
و اختالالت روحی -روانش��ناختی و جس��مانی
مختلف میس��ازد ،علیرغ��م اجرای برنامههای
مرتبط با بهبود کیفیت زندگی مراقبین و احواالت
آنها توسط انجمن آلزایمر ایران و شرکت این
عزی��زان در این گون��ه فعالیتها جهت کاهش
پیامدهای پرستاری طوالنی مدت ،برنامههایی
مبتنی بر نگرشی علمی و پیشگیرانه در این زمینه
ضروری میباشد.
روشه��ای ت��وازن ذهن و تنفس دیافراگمی در
حوزهه��ای مختل��ف س�لامت و مجامع علمی
کش��ورمان توس��ط نویس��نده معرف��ی گردیده
است.
ل��ذا با توجه ب��ه اثرات درخور اهمیت روشهای
ت��وازن ذه��ن و تنف��س دیافراگمی ()MRDR
ک��ه در کنت��رل و کاه��ش اس��ترس و به تبع آن
کنترل میزان هورمونهایی مانند کورتیزول که
در تداوم اس��ترس در سیس��تم عصبی -مرکزی
نقش شاخصی ایفا نموده و تأثیر این روشها که
در تمامی زمینههای س�لامت و بهداشت روانی
ف��رد و جامعه داش��ته ،از ای��ن رو انجمن آلزایمر
ایران با برگزاری نخس��تین دوره آموزش توازن
ذه��ن و تنفس دیافراگمی با هدف پیش��گیری
از خس��تگی و اس��تهالک روحی– جس��می و
افزایش توانمندی های مراقبین افراد مبتال به
بیماری آلزایمر ،دورهی آموزشی به مدت دوماه
( 2اردیبهش��ت ماه لغایت  2تیرماه  )1397را به
صورت نشس��تهای هفتگی آموزشی– عملی

ب��ه م��دت  90دقیقه در دو کالس  10نفره طبق
برنامه زمانبندی شده برگزار نمود.
پیش از ش��روع دوره و پس از پایان آن ش��رکت
کنن��دگان با تکمی��ل پرسش��نامههای مرتبط
ب��ا وضعی��ت س�لامت ،و همچنی��ن نح��وهی
تعاملشان با فرد مبتال و دیگر پارامترهای دخیل،
تصویری کلی از وضعیت روانشناختی و سالمت
جسمیش��ان و مقایس��ه این تغییرات با پیش از
ش��روع دوره( ، )MRDRروند این تأثیرات مورد
تحلیل آماری قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها
نشان از تغییرات مثبت در تعداد قابل توجهی از
پارامترها چه روانش��ناختی و چه فیزیولوژیک از
جمل��ه نوع تعامل با ف��رد مبتال ،افزایش تحمل
ف��ردی ،بهب��ود انعطاف بدن��ی ،و بهبود کیفیت
خواب شبانه میباشد (نمودار شماره .)1

روشه��ای توازن ذهن و تنفس دیافراگمی که
در برگیرن��دهی طیف��ی گس��ترده از توازن بین
تمرک��ز -تح��رک -تنفس آگاهان��ه بوده که با
بکارگی��ری عملی قوانین حاکم بر متابولیس��م
سلولی از طریق روشهای کنترل تنفسی در دم
و بازدم و تأثیر آنها بر افزایش عملکرد سیستم
عصبی پاراسیمپاتیک در مقابل سیستم عصبی
سیمپاتیک میباشد ،که در نتیجه کاهش استرس
را در پی دارد .عالوه بر این ،با درنظرداشتن چهار
الگوی روانشناختی «ضرورت -غیرضرورت»/
«قبول کردن -پذیرفتن»« /کنش– واکنش»،
« /علت– معلول» به فرد آموزش توان غلبه بر
عوامل بیرونی اس��ترسزا را داده که همین امر
خود س��هم مهمی در حفظ آرامش و آس��ودگی
ذهنی را بدنبال خواهد داشت.

نمودار ()1
فرم نظر سنجی دوره اول کالس  MRDRنمره گذاری از  5می باشد.

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

مراقبت حرفهای و فردمحور از سالمندان

حسین جعفری
مسئول فنی مرکز توانبخشی
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برخی از سالمندان ممکن است بعلت مشکالت
جس��مانی و اخت�لاالت ش��ناختی ،کهول��ت
س��ن ،معلولی��ت و ...برای انج��ام فعالیتهای
روزان��ه خویش مانند لباس شس��تن ،غذاپختن،
خریدکردن ،حمام رفتن نیاز به کمکرس��انی و
مراقبت داش��ته باشند .مراقبت از سالمند ناتوان
و کموان ،میتواند یک کار دائمی باشد و شاید
گاهی از عهده فرزندان او نیز خارج باشد .بنابراین
الزم اس��ت گاهی از همکاری پرستار سالمندان
یا یک مراقب حرفهای بهرمند ش��د .هیچوقت
نباید به مراقبت از س��المند به عنوان یک ش��غل
نگاه کنیم .مراقبت از سالمند شغل نیست ،عشق
است .اولین نکتهای که در انتخاب مراقب سالمند
در نظر گرفته میشود این است که مراقب این کار
را از روی جبر انتخاب نکرده باشد و به این کار با
عالقه و میل درونی نگاه کند .اگر کسی روحیه
خ��وب و نگ��رش مثبتی نس��بت به این موضوع
نداش��ته باش��د افسرده خواهد شد و افسردگی را
به س��المند هم انتقال می دهد و باعث رنجش
او نیز خواهد شد.
ازمهمترین معیارهای اساسی که برای استخدام
مراقبینحرفهایسالمنداندرنظرگرفتهمیشود
موارد زیر است:
مراق��ب بای��د مهربان ،دلس��وز ،قاب��ل اعتماد،
آموزش دیده ،تحصیل کرده ،باتجربه ،مش��تاق

و عالقمند به رس��یدگی س�لامت سالمندان و از
نظر شخصیتی و فیزیکی فردی قوی باشد ،زیرا
نگهداری و مراقبت از سالمندان ،بویژه سالمندان
با اختالالت ش��ناختی مانند س��المندان مبتال به
دمانس و بیماری آلزایمر به کار فیزیکی جدی نیاز
داشته واین امر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است.
افرادمبتالبهبیماریآلزایمربهدالیلزیرنمیتوانند
ب��ا اطرافیان خود ب��ه راحتی ارتباط برقرار کنند:
 -1مشکل درحافظه نزدیک (در به یاد سپردن/
به یادآوردن) -2 ،ناتوانی یا ضعف در بیان کلمات،
 -3ناتوانی /ضعف در درک دس��تور /پرس��ش،
 -4کاهش بس��یاری از تواناییهای ش��ناختی
مانن��د :قدرت تفکر ،تصمی��م گیری ،یادگیری،
توجه ،تمرکز و  ....بنابراین سالمند حتی ممکن
اس��ت ،توان گفتن اینکه مبادا مراقبی باعث آزار
و اذیت او میشود را نداشته باشد.
مراقب حرفهای ،آموزش دیده و باتجربه ،هرچه
ش��ناخت بیشتری نس��بت به اعتقادات ،عادات،
عالی��ق ،س��بک زندگی ،بیماریه��ای مزمن،
آل��رژی و ابعاد ش��خصیت اجتماعی ،هیجانی و
س��طح معلومات سالمند تحت مراقبتش داشته
باشد؛ درانجام وظایف مراقبتی و درمانی خویش
موفقتر اس��ت .یک مراقب حرفهای و هوش��یار
باید به خوبی با اصول پرس��تاری آش��نا بوده و

متوج��ه تأثیر داروها ،عوارض داروهای مصرفی
باشد و در موقعی که بیمارش با مشکالتی مانند
اختالل خواب ،افس��ردگی ،بیقراری ،اشکال در
بل��ع و خط��ر آسپیراس��یون ،کاه��ش و افزایش
فش��ارخون ،کماشتهایی مواجه شد چه اقداماتی
انجام دهد .اگر س��المندی فقط باید روی تخت
بماند حتم ًا الزم است راههای جلوگیری از زخم
بس��تر را بدانن��د و بیم��ار را بموقع جابجا کنند یا
نواحی از بدن س��المند که در معرض فش��ار است
ماساژ دهند تا خون بیشتری در آن جریان یابد.
همینطور میبایست آموزش احیای قلبی عروقی
هم دیده باش��د .فرض کنید لقمه غذا در گلوی
س��المند گیر کرده است .مراقب حتم ًا باید بتواند
اقدامهای اولیه را انجام دهد و سالمند را نجات
دهد ،تفاوت بین سالمندسالم و سالمندی که به
مراقبت ویژه نیاز دارد را بداند و عالئمی که نشان
دهنده بدحال شدن سالمند است را بشناسد.
الزم به یادآوری اس��ت که مس��ئولیت مراقبت
از بیم��اران ،بوی��ژه افراد مبتال به بیماری آلزایمر
از جمله دش��وارترین کارها در جهان محس��وب
میشود .تقریب ًا تمامی مراقبین این افراد ،روزانه
با چالشهای متفاوت و جدیدی روبرو میشوند.
ب��رای موفقی��ت در این امر مه��م باید از اصولی
پیروی کنند ،درغیراینصورت فرد مبتال و شخص
مراقب هر دو آسیب جدی خواهند دید.

الهه تیرا  -روابط عمومی
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نقش فعالیتهای خیریه س�ازمانهای مردم نهاد در جوامع

یک��ی از ش��اخصهای توس��عه یافتگ��ی یک
جامع��ه ،میزان س��رمایهگذاری اجتماعی در آن
اس��ت ،س��رمایهگذاری اجتماعی نیز به معنای
فعالیتهایی س��ت که در راس��تای افزایش رفاه
اقتص��ادی و توس��عه اجتماع��ی توس��ط بخش
خصوصی ،نهادها و س��ازمانهای جامعه مدنی
ص��ورت میگی��رد .اص��و ًال انگیزه بس��یاری از
حرکته��ای خودج��وش و داوطلبان��ه مردمی،
انج��ام کارهای عامالمنفعه و خیریهای بوده که
برای کمک به گروهها و اقشار خاصی در جامعه
صورت گرفته است و در دو قرن اخیر در دنیا رشد
چش��مگیری داشته است بطوریکه تعداد NGO
ها در آمریکا حدود یک و نیم میلیون ،در روسیه
 277هزار و در هند حدود  3و نیم میلیون در سال
 2009تخمین زده شده است .در هند به ازای هر
 400نف��ر ی��ک  NGOوجود دارد و تعداد NGO
ها چند برابر مدارس ابتدایی و مراکز بهداش��ت
در این کشور است.
هدف مشترک همه سازمانهای مردم نهاد رفع
مشکالت و فراهم کردن شرایط رفاه اقتصادی
و توسعه اجتماعی مردم دنیاست در مسیر مبارزه
ب��ا ان��واع فقر و اجرای پروژهه��ای عام المنفعه،
دولته��ا و س��ازمانهای بینالملل��ی متکی بر
فعالیت دولتها ،نظیر بانک جهانی و س��ازمان

ملل متحد تنها میتوانند در حد حرف زدن پیش
بروند و اقدامات تأثیرگذار توس��ط سازمانهای
مردم نهاد که به دنبال سودآوری نیستند صورت
میگیرد ،زمینه کاری س��ازمانهای مردم نهاد
فعال در حوزه خیریه بسیار متفاوت است بعضی
از آنه��ا خدم��ات مالی همچون اعطاء وام ارائه
میکنن��د بعض��ی در زمین��ه بهبود س�لامت و
بهداش��ت اقش��ار مختلف و محروم جامعه عمل
کرده و برخی در جهت بهبود شرایط آموزشی کار
میکنند .به هر طریق ،برخی از این سازمانهای
مردم نهاد اغلب بسیار تأثیرگذارتر از برنامههای
دولت��ی عم��ل کرده و به مراتب کمتر از برنامه-
های مش��ابه دولتی در آنها امکان فس��اد وجود
دارد .در کن��ار فعالی��ت س��ازمانهای مردم نهاد
کوچک در س��طح محلی ،ش��هر یا کشور بعضی
از س��ازمانهای غیردولتی قدیمیتر کم کم به
س��ازمانهای بزرگی تبدیل شدهاند که در حد و
اندازه بانک جهانی و دیگر سازمانهای مبتنی بر
دولتها میتوانند بر روند کاهش فقر و طرحهای
عام المنفعه تأثیرگذار باش��ند این س��ازمانهای
غیردولتی در کش��ورهای توس��عه یافتهای نظیر
آمریکا و ژاپن و اروپا شکل گرفتهاند اما در همه
نقاط دنیا فعال هستند و شعبه دارند.
فعالیتهای خیریه مردمی در ایران نیز س��الیان

س��ال اس��ت در قال��ب وق��ف و صندوقه��ای
قرضالحسنهدراشکالسنتیبعنواننمونههایی
از س��رمایه گذاری اجتماعی وجود داش��ته است
ام��ا فعالیته��ای داوطلبان��ه مردم��ی در قالب
س��ازمانهای مردم نهاد قالب جدیدتری برای
انجام فعالیتهای خیریه بش��مار میرود که به
دالیل مختلف در کشور چندان رونق نیافته است
وجود نگاه سیاسی به سازمانهای مردم نهاد و
برخی مانع تراشیها در راه صدور مجوز ،انگیزه
برپایی چنین سازمانهایی را کاهش داده است
این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته
و بسیاری از شهرهای مدرن دنیا این  NGOها
هس��تند که مدیریت ش��هری را بعهده گرفتهاند
درچنی��ن فضای��ی کار داوطلبانه به حدی ارزش
دارد که امتیاز مثبتی در رزومه افراد به شمار رفته
و نشان دهنده احساس مسئولیت و تعهد باالی
افراد اس��ت و در مقابل باید بدانیم که کم بودن
فعالیته��ای داوطلبانه و حضور کمرنگ بخش
خصوص��ی در عرصههای اجتماعی و اقتصادی
در هر کش��وری به معنای کمبود سرمایهگذاری
اجتماعی است ،چنین جوامعی از پایداری و ثبات
برخوردار نیستند و عوارض نامطلوبی نظیر فساد،
عدم اعتماد و س��وء ظن و بدگمانی این جوامع
را تهدید میکند.

مراسم نکوداشت از بنیانگذار و

مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران
در خانه فرهنگ آیه

جامع توانبخشی و مراقبت روزانه
قاصدک

ب��ه منظ��ور ت��داوم ارائ��ه خدمات
توانبخشی ،مراقبتی به افراد مبتال به
دمانسوبیماریآلزایمردرمنزلوحفظ

نشست مشورتی سازمان جهانی

دومین نشست داوطلبین انجمن

حضور انجمن آلزایمر ایران در
بهداشت در بیروت – لبنان

مجمع عمومی س��االنه هیئت امناء
انجم��ن آلزایمر ای��ران در تاریخ۳۱
خرداد ،از س��اعت  ۱۰تا  ۱۲در محل
انجمن تشکیل گردید که با حضور
اکثریت اعضائ جلس��ه ،رس��میت
یاف��ت .پس از ت�لاوت آیات قرآن
کری��م و خ��وش آمدگویی توس��ط
مدیرعامل انجمن ،ابتدا نس��بت به
تعیین ریاس��ت جلس��ه و ناظرین و
منشی جلسه ،جهت رسمیت جلسه
اقدام گردید .س��پس ریاست جلسه
باتوجهبهدس��تورجلس��هازاعضای
هیئتمدیرهدرخواستنمودندکهدر
موردعملکرداجرائیانجمنگزارش
الزم را ارائه نمایند ،که مورد تصویب
قرار گرفت .در ادامه بازرسین انجمن
در مورد عملکرد مالی س��ال ،۱۳۹۶
گزارش الزم را بیان و به س��ؤاالت

به دعوت س��ازمان جهانی بهداشت
و ب��ا هم��کاری انجم��ن جهان��ی
آلزایمر ،جلس��ه منطق��ه خاورمیانه
(ام��رو) در تاری��خ 5ت��ا 8تیرم��اه با
حضور نمایندگان وزارت بهداشت و
انجمنهایآلزایمرکشورهایعضو
تش��کیل گردید .نمایندگان ایران از
وزارت بهداش��ت (سرکار خانم دکتر
عظیم��ی؛ رئیس دفتر س��المندان،
جن��ابآقایدکترحاجبی؛مدیرکل
سالمت روان) و نمایندگان انجمن
آلزایمرایران(خانممعصومهصالحی؛
مدیرعامل،خانمفرانهفرین؛مسئول
روابط بینالملل) شرکت داشتند .در

آلزایمر ایران

این نشس��ت در تاریخ  ۱۱تیر  ۹۷به
منظورتشکیلکمیتههایتخصصی
داوطلبی��ن گ��روه م��دد (مددیاران
داوطل��ب دمانس) در محل س��الن
اجتماعات انجمن تشکیل شد .ابتدا
آقایخوانساریمدیراجرائیانجمن
ضم��ن عرض خیرمق��دم به حضار
نس��بت به معرف��ی کمیتهها ،حدود
اختیارات و فعالیتهای هر کمیته در
چارچ��وباهدافانجمنوبرنامهها
و شرح وظایف بخشهای مختلف
اقدام نمود.سپس سرکار خانم دکتر
ظاهری مس��ئول بخش آموزش و
پژوهشدرخصوصآموزشدمانس
و آلزایم��ر -دالیل ،عالئم و مراحل
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انجمن آلزایمر ایران
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ب��ه همت مدیریت فرهنگی هنری
منطقه ،۵مراس��م نکوداشت سرکار
خان��مصالح��ی،درخان��هفرهنگ
آی��ه برگ��زار ش��د .در این مراس��م
مدی��ر خان��ه فرهنگ آی��ه ،جناب
آق��ای میرزامحمدی به نقش مهم
خیریهها و افراد خیر در جامعه اشاره
نمودند .سپس مدیراجرایی انجمن،
آقای خوانس��اری به معرفی انجمن
و س��وابق و خدمات شایسته سرکار
خان��م صالح��ی ،بنیانگ��ذار و مدیر
عاملانجمنآلزایمرایرانپرداختند.
در این مراس��م از خدمات بنیانگذار
و مدیرعام��ل انجمن آلزایمر ایران،
توس��ط آقای میرزامحمدی تقدیر و
تش��کرب��هعملآم��دوهدایاولوح
یادب��ود به ایش��ان تقدیم گردید .در
پایان خانم صالحی ضمن تش��کر و
قدردان��ی از برگزارکنندگان برنامه،
اعالم نمودند که با توجه به سالمند
بودنجمعیتشهرکاکباتانامکان
همدلیورسیدگیبهامورسالمندانی
که به تنهایی زندگی میکنند ایجاد
گردد.

ایمنی،سالمتیوارتقاءتوانمندیهای
ایشان کارگاههای مستمر آموزشی
مراقبی��ن و خانوادههای مددجویان
مرکز توانبخش��ی و مراقبت روزانه
قاص��دک در ط��ی س��ال برگ��زار
میشود .اولین کارگاه آموزشی سال
ج��اری ،با موضوعات( :آش��نایی با
س��ندروم دمانس و بیماری آلزایمر،
عالئم هش��دار دهنده ،عوامل مؤثر
و ایجادکنن��ده ،مراح��ل بیم��اری،
اقداماتدرماناختصاصی،عالمتی،
حمایت��ی ،اخت�لاالت رفت��اری،
راهکاره��ای پیش��گیری از ابتال به
دمانس و بیماری آلزایمر ،پاس��خ به
پرسشهای شرکت کنندگان) روز
چهارش��نبه ۳۰خرداد ۹۷در س��الن
اجتماع��ات انجم��ن آلزایمر ایران
برگزار شد.

مطرح ش��ده پاسخ دادند ،پس از آن
عملک��رد مالی م��ورد تصویب کل
اعضاء حاضر در جلس��ه قرار گرفت.
در بخ��ش بع��دی انتخاب اعضای
جدیدهیئتمدیرهوبازرسین،پساز
معرفی کاندیداهای حاضر در جلسه
توسط هیئت امناء رأیگیری انجام
شد و افراد جدید مشخص گردیدند.
درموردانتخابوجایگزینیاعضای
جدید هیئت امناء از بین افراد معرفی
شده ،چهار نفر انتخاب گردیدند که
پ��س از انج��ام مراحل قانونیعضو
هیئتامناگردند.جلسههیئتامنادر
ساعت۱۲خاتمهیافت.سپسجلسه
هیئتمدیرهجدیدازساعت ۱۲تا۱۳
جهت تعیین سمت افراد و صاحبان
امضاء تش��کیل گردی��د که پس از
رأیگیری و مش��خص شدن افراد
برای س��متهای مذکور و تصویب
آن ،صورتجلس��ه جهت تهیه و ارائه
به مراکز ذیربط آماده گردید.

س��ه روز اول اج�لاس حاضرین در
م��وردارائهخدم��اتومراقبتهای
سالمندیتبادلنظروگفتگونمودند.
سازمان جهانی بهداشت روز چهارم
را به برنامه جهانی عملیاتی دمانس
 ۲۰۱۷ -۲۰۲۵که در س��ال گذشته
تصویب ش��ده ب��ود ،اختصاص داد
ونماین��دگان انجمنهای آلزایمر و
وزارتبهداش��تچالشه��اوموانع
برنامه ملی دمانس را در کشورهای
خود مطرح نمودند تا بررسی کردند
تا با یاری یکدیگر این برنامه اجرایی
گ��ردد .انجم��ن آلزایمر ای��ران در
س��ال  ۲۰۱۶پیشنویس طرح ملی
عملیاتیدمانسرابهوزارتبهداشت
ارائه کرده تا بررس��ی نمایند .وزارت
بهداشتنیزمشغولکاربررویطرح
مذکور میباش��د تا با فراهم آوردن
بس��ترهای آموزشی برای کارکنان
نظام سالمت ،تشخیص زودهنگام
ومراقب��تفردمحور،برنامهدمانس
را در کشور عملیاتی نماید.
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بیماری صحبت کردند و پس از آن
راههای پیشگیری از ابتال به بیماری
توس��ط سرکار خانمها دکتر ذریعه و
اخت�لاالترفتاریونحوهمدیریت
توس��ط خانم حریفی بی��ان گردید.
در پایان پس از پرس��ش و پاس��خ،
حاضری��ن کمیتهه��ای تخصصی
موردعالقه خود را اعالم و فرمهای
مرب��وطب��هکارگ��روهتخصصیرا
تکمیلنمودند.
همایش پیشگیری از بیماری
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همایشپیشگیریازبیماریآلزایمر
در روز چهارش��نبه بیس��تم تیرم��اه
درس��الن شهید مفتح دانشگاه علوم
پزشکی قم برگزار شد .این همایش
به همت انجمن آلزایمر س��المندان
قم،دانش��گاهعلومپزش��کیقموبا
دعوت از کارشناسان انجمن آلزایمر
ای��ران به منظور آم��وزش عزیزان
بازنشستهبرپاشد.درابتدایهمایش
آقای دکت��ر کیهانی رییس انجمن
آلزایمرسالمندانقمضمنخیرمقدم
ب��ه حاضرین در م��ورد فعالیتهای
انجم��ن آلزایمر قم صحبت نمودند
س��پس آقای مهرداد خوانس��اری،
مدیر اجرایی انجمن آلزایمر ایران با
تش��کر از هیئت مدیره قم ،فعالیت
رس��می آن انجمن را تبریک گفت
و ب��ه معرفی انجم��ن آلزایمر ایران
و ام��کان همکاریه��ای علمی و
فرهنگی انجمن قم پرداخت .سپس
خانم مریم حریفی و خانم صبحانی
کارشناس��انبخشآموزشانجمن
آلزایمر ایران ،به ترتیب با موضوعات
(دمان��س،دالی��ل،عالیمومراحل
بیم��اری) و (اخت�لاالت رفتاری و
پیشگیری) سخنرانی نمودند.

قدردانی انجمن آلزایمر ایران
از انجمن آلزایمر مونترال

مدیرعامل انجم��ن آلزایمر ایران،
خان��م معصوم��ه صالح��ی بهمراه
مسئول روابط بین الملل ،خانم فرانه
فری��ن ،در تاری��خ  ۲۰تیر ماه جاری
از انجمن آلزایمر مونترال بازدید به
عمل آوردند و از مدیرعامل انجمن
آلزایمر مونترال که از س��ال ۲۰۰۲
ب��ا انجمن آلزایم��ر ایران همکاری
داشتهاند باتقدیم لوحتقدیر قدردانی
نمودند .در این نشست ،پیشرفت و
توس��عه انجمن ایران مورد تحسین
قرار گرفت و تأکید شد که این تعامل
در آینده نیز ادامه یابد.
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 گرامیداش��ت هفته
بهزیستیورونماییازکتاب«قانون
حمای��ت از حقوق معلوالن» در روز
س��ه ش��نبه  26تیر ماه جشن ملی و
مراس��م تجلیل از دست اندرکاران
تدوی��ن و تصویب قانون حمایت از
حقوق افراد دارای معلولیت با حضور
عل��ی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،مس��عود پزشکیان نائب
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی،
انوش��یروان محسنی بندپی رئیس
سازمان بهزیستی کشور و مسؤالن
س��ه قوه ،تشکلهای غیره دولتی،
معل��والن نخبه و کمپینهای فعال

در ام��ور معلوالن در محل اجالس
س��ران برگزار گردید .در این جشن
مل��ی با اهداء ل��وح تقدیر قدردانی
گردی��د .و در پای��ان بیانیه معلوالن
کش��ور به ش��رح زیر توسط یکی از
عزیزان معلول قرائت گردید.
بیانیه

نظ��ر به لزوم حمایت از حقوق افراد
دارای معلولیت و انعکاس ضرورت
آن در س��طوح مختل��ف جامع��ه،
نمایندگان تش��کل-های شرکت
کنن��ده در جش��ن مل��ی تصوی��ب
قانون حمایت از حقوق افراد دارای
معلولیتباصدوراینبیانیهبراهداف
و انتظارات جامعه معلوالن کشور به
شرح ذیل تأکید مینمایند.
 -1ب��ا توجه به اهتمام مس��ئوالن
کش��ور جهت اجرای قانون حمایت
از حق��وق اف��راد دارای معلولیت از
تمام��ی دس��تگاههایی که وظیفه
اجرای قانون را برعهده دارند انتظار
میرود تا با س��رعت بخش��یدن به
فعالی��ت کارگروهه��ای تخصصی
و تدوی��ن آیین نامهه��ای اجرایی
مربوط��ه ،زمینه تحق��ق مفاد این
قانون را فراهم نمایند.
 -2ب��ا عنایت به ض��رورت تقویت
اهرمه��ای نظارت��ی ب��ه منظ��ور
اج��رای بی کم و کاس��ت قانون ،از
وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
انتظار میرود که با تش��کیل کمیته
هماهنگ��ی و نظارت بر اجرای این
قان��ون با حضور نماین��دگان افراد
دارای معلولی��ت ،اقدام��ات الزم را
جهت هماهنگسازی بخشهای
اجرایی به عمل آورد.
 -3دس��ترسپذیری ،خــدم��ات
و امکان��ات زندگــ��ی ،اع��م از
مناسبسازی محیطهای شهری،
فضاه��ای مج��ازی و منابع علمی،
ضام��ن اس��تقالل و مش��ارکت
اجتماع��ی معل��والن میباش��د لذا
ضروریاستتااقداماتالزمتوسط

وزارت کش��ور و سازمان بهزیستی
جهت تش��کیل س��تاد هماهنگی و
پیگیری مناسبس��ازی کش��ور با
حضور نمایندگان ش��بکههای ملی
تش��کلهای مردم نهاد معلوالن به
عمل آید.
 -4توج��ه ه��ر چه بیش��تر به مفاد
کنوانس��یون حق��وق اف��راد دارای
معلولی��ت و همس��ویی آن با قانون
حمایتازحقوقافراددارایمعلولیت،
امری ضروری و راهگش��ای اجرای
قوانین حمایتی میباش��د .شایسته
استدرتصمیماتنهادهایاجرایی
و نظارتی نس��بت به این مهم توجه
وافر بهعمل آید.
 -5آگاهسازی جامعه و ارتقاء سطح
فرهنگ عمومی نس��بت به مسائل
معلوالن ،زیربنای اقدامات حمایتی
مسئوالن است و از اصحاب رسانه
ب��ه ویژه رس��انه ملی انتظار میرود
ت��ا با توجه به وظیفه قانونی خویش
اقدام��اتمؤث��ریرادرای��نرابطه
بهعمل آورد.
 -6ارتق��اء روزافزون س��طح دانش
و مهارته��ای تخصص��ی جامعه
معل��والن ،ضرورت حض��ور مؤثر
آن��ان در تصمیمگیریهای خرد و
کالن کش��ور را ایج��اب مینماید.
لذا شایس��ته اس��ت تا مسئوالن امر
ت��ا با تغیی��ر رویکرده��ای کنونی،
زمینه بکارگی��ری نخبگان معلول
در جایگاهه��ای حقوقی و اجتماعی
مدیریتی کشور را فراهم نمایند.
 -7تصویب قانون حمایت از حقوق
اف��راد دارای معلولیت ،دس��تآورد
تالشه��ای مجدانه تش��کلهای
غیردولتی معلوالن در کنار متولیان
امور معلوالن در بخشهای دولتی
اس��ت و اج��رای آن نی��ز جز با دقت
نظ��ر فعاالن این عرصه و بررس��ی
چالشها و موانع اجرایی آن میس��ر
نخواه��د بود .لذا مقتضی اس��ت تا
از نخس��تین مراحل اجرای قانون،
شناس��ایی مشکالت و چالشهای

پیشرفته نوروسایکیاتری

در تاریخ  ۴و  ۵مرداد ماه نخس��تین
س��مینار و دوره آموزش پیش��رفته
نوروس��ایکیاتری توس��ط کمیت��ه

دوش��نبه  ۸مردادم��اه  ،۹۷آق��ای
مهندس اس��ماعیلی رئی��س اداره
بازنشستگیفرهنگیانشهرتهران،
به همراه آقای مهندس نوابخش از
بخشهای مختلف انجمن آلزایمر
ایران بازدید نمودند و ضمن آش��نا
شدنبافعالیتهایمرکزتوانبخشی
و مراقبته��ای روزانه قاصدک ،در
جلس��های با مدیراجرائی و مسئول
روابط عمومی درخصوص گسترش
همکاریه��ای دوجانب��ه صحبت
نمودند.

ش��هرداری اس��تان ته��ران از
کارشناس��ان انجم��ن آلزایم��ر
ای��ران دع��وت نمود در طرح جدید
«گفتوگو در ش��هر» که از تاریخ
دوم تا نوزدهم مرداد  ۹۷در تمامی
مناط��ق ته��ران برگ��زار گردید با
عنوان ” ش��ناخت و پیش��گیری از
ابتال به بیماری آلزایمر” ش��رکت و
سخنرانی داشته باشند.
روز دوش��نبه  ۸مرداد  ۹۷در پارک
میعاد ش��هرداری منطقه  ۵تهران،
خانم مرضیه صبحانی کارش��ناس
بخ��ش آم��وزش انجم��ن ضمن
معرف��ی انجمن آلزایم��ر ایران در
م��ورد دمان��س و بیماری آلزایمر و
راهه��ای پیش��گیری از ابتال به آن
سخنرانی نمودند.
گ�زارش تمدی�د تفاه�م نامه و

بازدید سازمان زنان زرتشتی

روز سهشنبه مورخ  ۱۶مرداد ساعت
 ۱۰صب��ح جلس��های درخصوص
تمدی��د تفاهمنامه طرح حس��اس
با حضور آقای مهرداد خوانس��اری
مدی��ر اجرایی انجمن آلزایمر ایران
و اعض��ای هیئت مدیره س��ازمان
زنان زرتش��تی ،کارشناسان بخش
آم��وزش – پژوه��ش ،نمایندگان
طرح حساس انجمن آلزایمر ایران
و نمایندگان طرح حساس سازمان

آموزش همگانی

شناخت و پیشگیری از بیماری

آلزایمر در سرای محله حسین
آباد دروازه دوالب

در روز دوش��نبه ۲۹ ،م��رداد ماه در
بوس��تان زیتون جنب سرای محله
ب��ا حض��ور جمع کثی��ری از بانوان
ش��رکتکننده ب��ا آم��وزش خانم
صبحانی کارشناس بخش آموزش
– پژوهش انجمن آلزایمر ایران با
توجه به شعار جهانی" در جهان هر
 ۳ثانی��ه ی��ک نفر و در ایران طبق
آخرین آمار هر  ۱۱دقیقه و نیم یک
نفر به دمانس مبتال میشود" پس
از معرف��ی انجمن و خدمات آن ،به
معرف��ی دمانس و انواع آن از جمله
بیماری آلزایمر پرداختند و دربارهی
این بیماری و روند آس��یب به مغز،
در مراحل مختلف توضیحات الزم
را ارائ��ه نمودن��د و به بیان عالیم،
نشانههای هش��داردهنده ،عوامل
خطرس��از و روشهای تشخیص
و درم��ان پرداخت��ه ،و راهکارهای
پیشگیرانه را شرح دادند.
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حضور انجم�ن آلزایمر ایران در

بازدید ریاست اداره بازنشستگی

پیشگیری از بیماری آلزایمر

13
اخبار روابط عمومی

اجرای��ی آن و رفع نواقص احتمالی
در دستور کار قرار گیرد.
 -8بدون تردید ابالغ قانون حمایت
از حقوق افراد دارای معلولیت نقطه
عطف��ی در توانمندس��ازی و ارتقاء
زندگی افراد معلول به شمار میرود و
اینامرخطیرجزءبااهتماممسئولین
محترم قوه مقننه ،مجریه و قضائیه
میسر نمیگردید .چشم امید جامعه
معلوالن کشور نیز بر اندیشه بلند و
اقداماتارزندهاینبزرگواراندوخته
شدهتامیراثتالشهایانجامشده
در مس��یری درس��ت تحقق یابد .از
این رو شایس��ته است ضمن تقدیر
صمیمان��ه از حمایتهای بی دریغ
رؤس��ای سه قوه ،توفیق خدمات به
جامع��ه اس�لامی و حمایت الیزال
پروردگار را برای این عزیزان طلب
نمائیم.
-9نمایندگانجامعهمعلوالنکشور
ضمن قدردانی از مس��ئوالن وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان
بهزیستی کشور به واسطه برگزاری
این مراسم ،امیدوارند در سایه تعامل
هرچه بیش��تر دستگاههای دولتی و
غیردولت��ی ،پیگیری مطالبات افراد
دارای معلولیت در عالیترین سطح
امکانپذیر گردد تا حضور پرافتخار
معلوالن توانمند در عرصه توس��عه
جامعه اس�لامیمان بیش از پیش
نمود یابد.

نوروس��ایکیاتری انجم��ن علمی
روانپزش��کانب��اهم��کاریمراکز
تحقیقاتیمعتبرعلمیفعالدرعلوم
اعصاب ،در بیمارستان امام خمینی
تش��کیل گردی��د .در این س��مینار
آخرین یافتههای نوروسایکیاتری
در بیماریهای دمانس و اختالالت
عملکردی مغز و شناخت و بیماری
اس��کیزوفرنی ب��رای پزش��کان
متخصصوشرکتکنندگانتشریح
گردید .به دعوت مسئولین برگزاری
س��مینار،انجم��نآلزایم��رایرانبا
برپای��ی غرفهای در محل س��مینار
به اطالعرس��انی و پخش نشریه و
بروش��ورهایانجم��نپرداختکه
مورد استقبال شرکتکنندگان قرار
گرف��ت .همچنین مراس��م اهدای
نش��ان “اخوین��ی” به خان��م دکتر
مری�� م نوروزیان ،اس��تاد دانش��گاه
علوم پزش��کی تهران ،عضو کمیته
علمی انجمن آلزایمر ایران و انجمن
آلزایمر جهانی ،برگزار ش��د .انجمن
آلزایمر ایران کسب این افتخار را به
ایشان تبریک میگوید.

آموزش همگانی شناخت و

زنان زرتش��تی در دفت��ر مدیریت
انجم��ن برگ��زار گردی��د .در این
جلس��ه عالوه بر مرور فعالیتهای
انجام شده در طرح حساس سازمان
زنان زرتش��تی ،اعض��ای انجمن
آلزایم��ر ایران و اعضای س��ازمان
زنان زرتش��تی به تبادل اطالعات
و همفک��ری درخص��وص ارتقا و
پیشبرد فعالیتها خود پرداختند .در
این جلس��ه پیشنهادات کاربردی و
مفی��دی نیز بی��ان گردید .در پایان
جلس��ه اعض��ای س��ازمان زن��ان
زرتشتی از فعالیتها و بخشهای
مختلف انجمن بازدید نمودند.

مهندس ملیحه قربان نژاد
مهندس کشاورزی و کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
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اگ��ر بخواهی��م از پیامده��ای ابت�لاء ب��ه
بیماری آلزایمر روی سالمندان پیشگیری کنیم
و به راهکارهای مختلف مراقبت از سالمندان در
برابر بیماری آلزایمر اشاره کنیم ،مطالعات نشان
دادهان��د ک��ه با فعالیتهای��ی همچون باغبانی،
مش��ارکت در فعالیته��ا و بازیهای گروهی و
تح��رکات فیزیکی نه تنه��ا میتوان از ابتالء به
بیماری پیش��گیری کرد ،بلکه سرعت پیشرفت
بیم��اری را نی��ز در مبتالیان ب��ه بیماری آلزایمر
میتوان کاهش داد.
متخصصان انگلیسی با انجام تحقیقات متعددی
در زمینه بیماری آلزایمر ،اعالم کردند که باغبانی
میتوان��د اثرات مثبت معن��اداری در جلوگیری
از ابت�لاء ب��ه ای��ن بیماری ،حتی در افرادی که از
لحاظ ژنتیکی مستعد ابتال هستند ،داشته باشد.

متخصصان دانش��گاه اکس��تر اعالم کردند که،
باغبان��ی ب��ه غیر از آثار مثبت بس��یاری که برای
پیش��گیری از بیماری آلزایمر دارد ،آثار دیگری
مانن��د « افزای��ش فعالی��ت بدن��ی »« ،افزایش
آرام��ش»« ،کاه��ش اضط��راب »« ،تحریک
حافظه»« ،تقویت تعامل با دیگران »و «احساس
خوب بودن» را در افراد مبتال ایجاد میکند.
دنیای ما محدود به وسعت نگاه ما نیست گاهی
میتوانیم از زاویهی دید انسانهای دیگری که
به هر نحوی با مشکلی دست وپنجه نرم میکنند
به دنیا نگاه کنیم ،در این ارتباط باتوجه به شرایط
وی��ژهی افراد مبتال به بیماری آلزایمر میتوانیم
ب��ا همکاری خانوادههای محترم این عزیزان با
فراهم نمودن ش��رایطی مثل موقعیت نگهداری
و کاشت انواع گیاهان ارزان ،کمتوقع و فوالدی

باتوج��ه به امکانات محدود منازل مس��کونی و
آپارتمانی نگهداری وکاشت بسیار سادهی آنها،
القاء حس لذت ،مفید بودن ،تشویق به تحرک و
تقویت اعتماد به نفس ،کمک به تقویت حافظهی
آنها در کنار طبیعت و معجزهی ارتباط با نعمات
س��بز خداوند داشته باش��یم .در نگاه اول برپایی
برنام��ه کاش��ت گل و گیاه ب��رای افراد مبتال به
بیماری آلزایمر ممکن است کمی تعجب برانگیز
به نظر بیاید! تجربه همکاری چند س��اله من با
انجمن آلزایمر ایران تنها محدود به این کالس
نمیشود .ما بارها برای اعضای مختلف انجمن
کالس برگ��زار کردی��م وانرژی و بازخوردی که
گرفتیم بس��یار فوقالعاده بود؛ همین امر باعث
انگیزه و اس��تمرار این کالسها ش��د و ادامهی
این مسیر به تحقق یکی از اهداف ما که تقویت

خاطرات ایش�ان در جلس�ات کالسها اشاره
کنیم:

ب��رای مث��ال عزیزی که ش��روع این کار برای او
یادآوری خاطرات گذشتهاش را به همراه داشت
زمانی که در آن به کاشت و رسیدگی به گیاهان
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حافظه و پیش��گیری از ابتال به بیماری آلزایمر
بوده است،کمک شایانی کرده است.
در راس��تای ای��ن فعالیته��ا در ارتب��اط با گروه
مبتالی��ان ب��ه بیم��اری آلزایمر ،برگ��زاری این
کالسه��ا عالوه بر داش��تن جنب��هی تفریح و
س��رگرمی ،آموزههایی مثل کاشت گل ،ارتباط
ب��ا طبیعت و تش��ویق بهتح��رک فیزیکی ،را به
همراه دارد که تأثیر چشمگیری در کاهش شدت
عالئم بیماری و به تأخیر انداختن سیر پیشرفت
آن دارد.
فعالیتهای باغبانی دامنهی تأثیرات گستردهای
برکاهش و یا حتی بهبود عالئم مختلف بیماری
آلزایم��ر دارد .ب��ه عن��وان مثال با ب��ه کارگیری
عملکرده��ای متع��دد حافظه در س��المندان از
کاهش س��ریع توانمندیهای شناختی میتوان
جلوگی��ری کرد؛ و از س��وی دیگ��ر فعالیتهای
باغبانی موج��ب تقویت تعادلپذیری حرکت-
جس��مانی ف��رد مبت�لا ،بهبود کیفی��ت خلق و
خ��وی او ،دوری از ان��زوا و افس��ردگی و ب��ه
چالشکشیدن قوهی ابتکار فرد و بهرهمندی از
سایر توانمندیهای باقی مانده در فرد مبتال به
بیماری آلزایمر میشود.
تأثیر این فعالیت به قدری اس��ت که افراد مبتال
خودش��ان برای انجام کاشت گل داوطلب شده
و با شوق وافری به این کار سرگرم میشدند به
حدی که خانوادهها با دیدن این حجم از اشتیاق
از ما درخواست ادامهی این روند را داشتند و ما
با اهداء ابزار مورد نیاز تا حد امکان شرایط انجام
این کار در منزل را برای عزیزان فراهم میکردیم
و مورد لطف و همکاری خانواده عزیزان در کنار
خود قرار میگرفتیم.
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میپرداخت و برای او خاطرات بسیار خوشایندی
را از گذش��ته به همراه داش��ت ،یا دوست عزیزی
که با استشمام عطر گیاهان نام بعضی را بهخاطر
م��یآورد و ای��ن اتفاق برای او و خانوادهاش لذت
فوقالعادهای��ی داش��ت ،و همچنی��ن اس��تقبال
صمیمان��ه آنها در فصل کاش��ت نهال موجب
شادی وتعجب بود و عالقهی آنها به طعم و عطر
دمنوشهای��ی که برای پذیرایی مورد اس��تفاده
قرار گرفت بسیار جالب توجه بود و جالب اینکه
باتوج��ه ب��ه عدم مهارت تالش میکردند که در
هنگام قلمه گیری با ما همکاری کنند و در حین
انجام کار در این زمینه آموزش میدیدند.
یک��ی از زیباییه��ای بهار امس��ال ،هدیه ما که
ش��امل پی��از گل فصلی نرگس ب��ه این عزیزان
دوس��ت داش��تنی بود تا با داشتن این گل در کنار
هفت س��ین خود ش��اید اولین عیدیش��ان را از ما
گرفته باش��ند .همینطور کاشت بذر سبزیجات
به دس��ت مهربان و صمیمی خود ایشان ونهایت ًا

جناب آقای دکتر حاجتی

برداش��ت و چیدن محصول دست رنجشان ،که
دی��دن حاص��ل این زحمت برای آنها ش��ادی
وسرزندگی بسیاری به همراه داشت.
کالم آخر

پیش��نهاد میش��ود ،در کنار تالشی که پزشکان
برای کنترل سرعت پیشرفت این بیماری انجام
میدهند ،با آش��نا کردن دوبارهی افراد مبتال به
بیماری آلزایمر با دل طبیعت و آموزش کاش��ت
و نگهداری گیاهانی که لطافت و زیباییش��ان
به دس��ت نازنین این افراد دوچندان میش��ود،
در کم��ک به ایجاد احس��اس مثب��ت و افزایش
تحرک و بازگرداندن روحیه و ش��وق زندگی به
آنه��ا ت�لاش کنیم و بتوانیم ش��رایط زندگی را
برای آنها و خانوادهی ایش��ان زیباتر و س��ادهتر
کنیم ،چه بس��ا به این طریق ش��کر خالق بلند
مرتبهی این همه زیبایی را در وس��ع کوچکمان
بهجا آورده باشیم.

ریاست محترم هیئت مدیره انجمن آلزایمر ایران
با تأسف و تأثر فراوان مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت
و برای بازماندگان محترم صبر و سالمت مسألت داریم.

مهشید علوی
مراقب بیمار
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من برای بیماری آلزایمر آماده میشوم!
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وقتی با موقعیتی روبرو میشویم که در آن یکی
از والدینمان دچار بیماری آلزایمر هستند ،اکثر ما
آنرا انکار میکنیم .خیلی سخت است که بپذیریم
پدر یا مادری که این همه پشتوانه و تکیهگاه ما
بودهاند ،تا این حد توانایی هایشان را از دست داده
اند و نیازمند کمک شده اند .پس از اینکه عالیم
بیماری کام ً
ال آشکار شد و چارهای جز قبول آن
باقی نماند ،این دغدغه آزارمان میدهد که نکند
بیماری به س��راغ ما هم بیاید .اینجاس��ت که باز
ب��ا همان پدیده انکار واقعیت مواجه میش��ویم
و ب��ه خ��ود میگوییم که "ای��ن اتفاق برای من
نمیافت��د" ،ی��ا آن كه نهایت تالش��مان را برای
جلوگیری از ابتالء به آن انجام میدهیم .اما آلنا
شیخ ،کارشناس بهداشت جهانی ،با دید متفاوتی
به آن نگاه میکند .او با سه تدبیر محکم ،خود را
برای لحظهاي آماده میکند که فراخواهد رسید
و او به بیماری مبتال میشود.

دوس��ت دارم در مورد پدرم صحبت کنم .پدرم
بیم��اری آلزایم��ر دارد .عالیم بیماری حدود 12
س��ال پیش در او ش��روع ش��د .پس از چند سال و
در سال  2005وجود بیماری در پدرم تأیید شد.
ح��اال او هم��ه عالئم بیماری را داراس��ت  .برای
خوردن نیاز به کمک دارد .برای لباس پوشیدن
نی��از به کمک دارد .نمیداند واقع ًا کجاس��ت ،یا
ساعت چند است ،او در زندگی با دشواری های
زیادی روبرو شده است .در اکثر دوران زندگیام،
پدرم قهرمان و اس��تاد من بود و من ش��اهد افت
تدریجی توانایی ها و عملکرد او در دهه گذشته
بودم .پدرم تنها کس��ی نیس��ت که این بیماری را
دارد .حدود  35میلیون نفر( این آمار سال 2012
است و اکنون در سال  2017تعداد بیماران به 50
میلیون نفر افزایش یافته است) در سراسرجهان
مبت�لا ب��ه يكي از انواع دمانس هس��تند و انتظار
میرود تا سال  2030این تعداد دوبرابر شده و به

 70میلیون نفر برسد .این تعداد خیلی زیاد است.
اصطالح دمانس ما را میترساند .نگاه سردرگم
و دس��تان لرزان کس��انی که دمانس دارند ما را
میترساند و به خاطراین ترس ،ما یکی از این دو
کار را انجام میدهیم .ابتالی به بیماری را انکار
میکنیم و به خودمان دلداری میدهیم که " من
مبتال نمیشوم" .اين بيماري به من ربطی ندارد.
هیچوق��ت برای من اتف��اق نمیافتد .یا تصمیم
میگیری��م ک��ه از آن جلوگی��ری کنیم و به خود
میگویی��م که هیچوقت برای ما اتفاق نمیافتد
چون ما همه موارد پیشگیری را به درستی انجام
دادهایم ،پس این بیماری گریبانگیر ما نمیشود.
من به دنبال راه سومی هستم .من خودم را آماده
میکنم شاید روزی من هم مبتال به این بیماری
شوم .جلوگیری راه خوبی است و من کارهایی را
هم که برای جلوگیری الزم است انجام میدهم.
تغذی��ه خوبی دارم .هرروز ورزش میکنم .مغزم
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را فعال نگه میدارم .این موارد همان اس��ت که
تحقیقات نش��ان میدهد که باید انجام بدهیم.
اما تحقیقات همچنین نشان داده که هیچ چیزی
نیست که صددرصد شما را محافظت کند.
پدرم یک اس��تاد دوزبانه کالج بود .س��رگرمی او
شطرنج و نوشتن مطالب مخالف سرمقاله بود! در
هر صورت او مبتال به دمانس شد .چون آلزایمر
تا حدودی ارثی است .بنابراین من براساس آنچه
از نگهداری و مراقبت از پدرم و تحقیق در مورد
زندگی توأم با آلزایمر یاد گرفتهام ،خودم را برای
ابتال به آن آماده میکنم .در دوران آمادهسازی
روی سه چیز تکیه میکنم.
اول اینکه من چیزهایی را که برای س��رگرمی
انج��ام میدهم تغیی��ر میدهم .دوم اینکه روی
تقویت قوای بدنیام کار میکنم و سومی که از
همه سختتر است ،اینکه دارم سعی می کنم آدم
بهتری باش��م .بیایید با سرگرمیها شروع کنیم.
وقتی دچار دمانس میشوید ،بهتدریج سختتر
و س��ختتر از ب��ودن با خودت��ان لذت میبرید.
نمیتوانید بنش��ینید و با دوس��تان قدیمی خود
گپ طوالنی بزنید .چون ش��اید آنها را نشناسید.
تماشای تلویزیون گنگ و مبهم و اغلب ترسناک
اس��ت .کتاب خواندن تقریب ًا غیرممکن اس��ت.
وقت��ی از ف��رد مبتال به اخت�لال حواس مراقبت
میکنید و برای این کار تعلیم داده میش��وید به
شما یاد میدهند که آنها را در فعالیتهای آشنا،
عملی و آزاد شرکت دهید .در مورد پدرم اینطور
بود که من میگذاشتم او فرمها را تکمیل کند.
او یک اس��تاد کالج در یک مدرس��ه دولتی بود ،و
میدانس��ت کار دفتری چگونه است .او اسمش
را در ه��ر ردیف امض��ا میکرد .همه گزینهها را
عالمت میزد .در هر قس��متی که فکر میکرد
باید عددی باش��د ،عددگذاری می کرد .اما این
مرا به فکر انداخت که کس��ی که از من مراقبت
خواهد کرد ،چه کاری با من خواهد کرد؟
م��ن دختر پدرم هس��تم .م��ن مطالعه میکنم،
مینویسم و بسیار زیاد در مورد بهداشت جهانی
فکر میکنم .آیا مراقب من ،به من نش��ریههای
آموزشی خواهد داد تا بتوانم در حاشیه آن چیزی
بنویس��م؟ آیا به من نمودار و اش��کال هندس��ی
میدهن��د تا آنها را رنگ کنم؟ بنابراین س��عی
دارم کارهایي با دست انجام بدهم.
همیش��ه دوست داش��تم طراحی کنم ،بنابراین
سعی دارم این کار را بیشتر انجام بدهم ،هرچند

خیلی خوب بلد نیس��تم .این روزها کاردس��تی با
کاغ��ذ را یاد میگیرم! میتوانم جعبههای خیلی
قشنگ درست کنم .بافتنی یاد میگیرم و تا حاال
توانستهام یک قطعه بافتنی ببافم .اما واقع ًا مهم
نیست که چقدر در این کار خبره باشم .مهم این
است که دستانم میدانند چگونه این کار را انجام
دهند .چون هرچقدر چیزها به نظر آشناتر بیایند،
دستانم بیشتر به انجام آنها رغبت میکنند .به
این ترتیب ،پس از آنکه مغزم توانایی هایش افت
می کند چیزهای بیش��تری هس��ت که میتوانم
از انجام دادنشان شاد و سرگرم باشم .میگویند
کس��انی که به فعالیتی مش��غول هستند ،شادتر
هس��تند و نگهداری آنها برای پرستار راحتتر
اس��ت و حتی فعاليت داش��تن ممکن است روند
رشد بیماری را کندتر کند .همه اینها برای من
مثل نويد پیروزی است .دلم میخواهد تا زمانی
که امکان دارد شاد و خوشحال باشم.
خیلی از مردم نمیدانند که بیماری آلزایمر درواقع
به همان اندازه که نش��انههای ش��ناختی دارد،
نش��انههای فیزیک��ی هم دارد .ب��ه عنوان مثال
ش��ما تعادل خود را از دس��ت میدهید .عضالت
دچ��ار لرزش میش��وند ،که ای��ن موضوع باعث
میشود که افراد به مرور ،تحرک کمتر و کمتری
داش��ته باشند .میترس��ند حرکت کنند و جابجا
ش��وند .بنابرای��ن و ب��ه عنوان راه��کار دوم ،من
فعالیتهای��ی را انج��ام میدهم که قوه تعادلم را
بپرورانم .من برای تقویت تعادلم ،یوگا ،و "تای
چی" انجام میدهم .بنابراین وقتی تعادلم شروع

به تحلیل رفتن کند هنوز قادر به حرکت هستم.
م��ن ورزشهای همراه با وزنه انجام میدهم تا
عضالتم را تقویت کنم .بنابراین وقتی عضالتم
ش��روع به تحلیل رفتن کنند من وقت بیش��تری
دارم تا هنوز تحرک داش��ته باش��م .در پایان و به
عنوان س��ومین اقدام ،سعی میکنم آدم بهتری
ش��وم .پ��درم قبل از ابتالی ب��ه بیماری آلزایمر،
مهربان و دوست داشتنی بود و االن هم مهربان و
دوست داشتنی است .دیدم که به واسطه بیماری
ضریب هوشی اش کاهش می یابد و همینطور
ش��وخ طبعی و مهارت گفتاریاش را از دس��ت
داد .ولی ضمن ًا این را هم دیدم که او هنوز مرا و
فرزندانم را دوس��ت دارد .مادر و برادرانم و حتی
پرستارهایش را دوست دارد .و این عشق باعث
ش��ده اس��ت که هنوز کنارش باشیم ،حتی االن
و حت��ی در زمانهایی که اوضاع خیلی س��خت
م��ي گ��ذرد .با وجود اینکه بیماری هرچه را که تا
به حال در این دنیا یاد گرفته از او گرفته اس��ت،
قلبش به تنهایی هنوز میدرخشد .من هیچوقت
مثل پدرم ،مهربان و دوس��ت داش��تنی نبودهام و
آنچ��ه ک��ه االن نیاز دارم آنس��ت ک��ه یاد بگیرم
مثل او باشم.
باید قلبم آنقدر پاک باشد که اگر در اثر بيماري،
آسیب دید بازهم نجات پیدا کند .من نمیخواهم
بیم��اری آلزایم��ر بگیرم .چی��زی که میخواهم
آنست که درمان این بیماری حداکثر تا  20سال
آینده کش��ف ش��ود و من نجات پیدا کنم .اما اگر
سراغم بیاید ،من آماده خواهم بود.

17

فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره49
تابستان1397

18

مهدا خوانساری
کارشناس ارشد فیزیوتراپی

مراقبت از زانو و درمان زانودرد

قسمت چهارم

ادامه از قسمت قبل...
عالئم و توانبخشی

کمی بلندتر قدم برداش��تید و حاال زانویتان درد
گرفته است .زانو درد مشکل بسیار شایعی است.
زانوها نس��بت به وارد ش��دن ضربه و کبود شدن
حس��اس بوده و بیش��تر در معرض سائیدگی قرار
دارند و به همین علت روز به روز بر مبتالیان به
زانو درد افزوده میشود.
یک زمین خوردن ،پیچ خوردگی ،ضربه دیدن زانو
و نیز جراحت قدیمی که کام ً
ال التیام نیافته است
نسبت به تغییر هوا حساس شده و درد میگیرد.
اما بیشترین دردها مکرر و خودبهخود زانو ناشی
از کار زیاد آن است.
مفص��ل زان��و دارای رباطه��ای محکمی برای
نگاهداری و محافظت ،غضروفی بهصورت یک
بالش��تک ب��رای اس��تخوانها ،و وترهائی برای
اتص��ال ماهیچهه��ا به یکدیگر اس��ت .اما حتی
ای��ن بافتهای ک��ش مانند نیز محدودیتهائی
دارند .خم شدن یا چرخیدن بیش از حد ،دویدن
زی��اد ،ی��ا پرش میتواند باع��ث پارگی یا التهاب
آنها ش��ود .آس��یب وارد ش��ده به این بافتها به
سطوح استخوانی مفصل زانو هم سرایت میکند.
بافته��ای زانو مانند کم��ک فنر اتومبیل عمل
میکنند ،توقف ناگهانی یا فشار بیشازحد بر آن
باعث خرابی گردیده و شما صدای مالش فنر بر
فلز را میش��نوید .در زانو هم درد ناش��ی از مالش
استخوانها را بر هم احساس میکنید.
بس��یاری از دردهای ناش��ی از کار زیاد زانو در زیر
یا دور کش��کک آن اس��ت .در بعضی موارد ،درد
زان��و از جائ��ی دیگر بدن ،مثل انگش��تان پا ،مچ
پا ،س��تون مهرهها ،یا لگن سرچش��مه میگیرد.
صاف بودن کف پا یا ضعیف بودن قوزک باعث
چرخیدن بیش از حد پا به درون میشود که این
حالت فشار زیادی بر زانو میآورد .و اگر وضعیت
ایستادن یا راهرفتن به درستی گیرید درد در زانو
احساس میشود .همچنین زانو مساعد برای انواع
التهاب مفاصل است .التهاب استخوانی مفصلی
ناش��ی از تخریب غضروف و بافتهای دیگر در

اثر فعالیت زیاد اس��ت .التهاب شبهروماتیس��می
مفاصل با رش��د فزایندهی درد و تورم مفصل و
بافتهای متصلکنندهی آن مشخص میشود
کهباعالئمدیگر،مثلخستگی،کاهشوزنوتب
خفیف ،همراه است .در نقرس نیز که یک اختالل
سوختوس��ازی اس��ت ،با رسوب اسید اوریک در
مفاصل و بافتهای دیگر ایجاد التهاب مفصلی
میشود .عالوه بر همه اینها ،زانو محل مستعدی
برای رش��د تومور و کیس��ت ،و نیز عفونتهای
دردناک باکتریائی است.
درمان درد زانو

کلید اصلی تس��کین بیش��تر دردهای زانو انجام
ندادن حرکاتی اس��ت ک��ه درد را ایجاد کردهاند.
تکرار این حرکات باعث پاس��خهای ش��دید درد
میش��ود .زانوی دردناک را با مالیمت و آرامش
درم��ان کنید .اصول چهارگان��ه را رعایت کنید.
اس��تراحت ،یخ گذاش��تن ،بستن ،و باال گرفتن در
تس��کین دردهای ناش��ی از پیچخوردگی و کار
زیاد زانو مؤثر اس��ت .اس��تراحت از همه مهمتر
است .سپس ،بعد از یک دوره محدودیت فعالیت،
بهتدریج به کارهای عادی بازگردید.
همراه با چند روز استراحت از یخ نیز استفاده کنید.
گذاشتن  ۱۵دقیقه یخ چند بار در روز به تسکین
درد کم��ک میکن��د .زانو را با باند کش��ی ببندید،
ولی نه محکم .و بالشی زیر زانو بگذارید تا مایع

جمع شده در آن تخلیه شود.
مسکنبخورید.آسپیرینوایبوپروفنمسکنهای
خوبی برای رفع ورم و درد زانو هستند .استامینوفن
درد را آرام میکند ،ولی بر التهاب تأثیری ندارد.
ب درد
زانو را گرم کنید .گذاشتن یخ در اوایل آسی 
را کاه��ش میدهد .اما در بیش��تر موارد ،گرمای
مرطوب مؤثرتر اس��ت .حولهی گرم و مرطوب،
کیسهی آب گرم و حمام آب گرم به تسکین درد
کمک زیادی میکند.
وزن کم کنید .اگر اضافه وزن دارید ،کاهش وزن
راه خوب��ی ب��رای کم کردن فش��ار وارد بر زانو در
هنگام راه رفتن اس��ت .این فش��ار تا  ۸برابر وزن
بدن اس��ت .یعنی با کاهش  ۵کیلوگرم وزن ۴۰
کیلوگرم فشار از روی زانو برداشته میشود.
کفی در کفش بگذارید .گذاش��تن کفی طبی در
کفش مانع چرخش زیاد پا به طرف داخل میشود.
اگراینچرخیدگیزیاداست،باید کفی مخصوص
بگذارید.
بال��ش زی��ر زانو بگذارید .اگر در حین کار باید زانو
بزنید ،بالش��تک نرمی زی��ر آن بگذارید و گاهگاه
استراحتی به زانو بدهید تا فشار مداوم بر آن نیاید.
چمباتمه نزنید .چمباتمه زدن و خم کردن کامل
زانوفشاربسیارزیادیبرآنواردمیکندکهممکن
است باعث پارگی غضروف یاوتر ماهیچهی چهار
سر ران شود .در برخی افراد ،چمباتمه زدن مکرر
باعث حمالت درد میشود .نوع ورزش را عوض

ش��نا كردن اولین گزینه پزش��كان اس��ت .شنا به
جز ش��نای كرال پش��ت ،برای زانوها بسیار مفید
است .عالوه بر شنا میتوان در قسمت كمعمق
استخر قرار گرفته و به مدت  15دقیقه در مسیر
عرض اس��تخر راه رفت .این كار موجب میشود
ب��دون وارد آمدن فش��ار ب��ر مفصل زانوی مبتال
ب��ه آرتروز ،عضالت اطراف زانو تقویت ش��ود تا
وزن اندامه��ای فوقان��ی به زان��و وارد نیاید .البته
امكان این ورزش همیش��ه مهیا نیس��ت .دومین
گزینه پیادهروی اس��ت .پیادهروی فش��ار زیادی
ب��ر زانوه��ا وارد نمیكند .پیادهروی س��ریع،اگر
قبال آس��یبی در زانوهایتان نداش��تهاید ،مشكلی
ندارد .اما به زانوهای معیوب آس��یب میرس��اند.
دوچرخهس��واری نیز بر روی زانوها فش��ار زیادی
واردنمیكند.بهطوركلیهرگونهفعالیتیكهفشار
كم��ی ب��ر زانوها وارد كند و یا فعالیتهایی كه در
آنها ش��ما مجبور نیستید بهسرعت تغییر جهت
بدهید ،برای زانوها مشكلساز نیستند.
ورزش هایی که برای شما مضر هستند:
هر ورزش��ی كه مس��تلزم خمكردن شدید زانوها
باشد میتواند به زانو صدمه بزند .اگر خم كردن
بههمراه بلندكردن وزنه باش��ند ،فشار مضاعفی
به زانوها وارد میكند و میتواند به زانو آس��یب
برساند .با این تعریف فعالیتهای ورزشی كه در
آنها خم میش��وید یا میپرید ،مثل بس��كتبال و
فوتب��ال برای زانوها مضرند .ورزشهایی كه در
آن حركتهای خمشدن زانوها و فرودآمدن روی
پاها به دفعات زیاد انجام میشود نیز برای زانوها
مضر هس��تند ،تنیس ،بدمینتون و فوتبال از این
دس��ته ورزشها محسوب میشوند .طنابزدن

توانبخشی

 10حرکت ب�راي تقويت زان�و و جلوگيري از

آرتروز

 )1محکم کردن زانو  :بنشينيد و پاها را مقابل خود
دراز کنيد .زانوي خود را هرچه محکمتر راس��ت
کنيد ،آن را به زمين فش��ار دهيد و همزمان پا را
از مچ به سمت خود بکشيد .زانو را تا پنج شماره
راس��ت نگه داريد ،س��پس آن را کام ً
ال شل کنيد
(سه بار در روز هر بار ده مرتبه).
 )2محکم کردن زانـو در حالت ايستاده يا نشسته
 :بايـ��د اي��ن تمري��ن را در فعاليتهاي روزمـره
خ��ود بگنجاني��د .بـراي مثال هنگاميکه بـراي
مدتي طوالني نشس��تهايد به دفعات زانوي خود
را راست کنيد.
 )3محک��م ک��ردن زانـ��و با حمايـت پـاش��نـه :
بنـش��يـنـيـد و پاها را در مقابل خود دراز کنيـد.
جسمي ( مانند حولهاي تا شده يا يک تکه چوب
به ارتفاع پنج سانتيمتر ) را زيـر پـاشنـه خود قرار
دهيـد ،عضالت ران را سفت کنـيـد و انگشتان را
از مچ پا به سمت خود بکشيد .تا ده بشماريد ،سپس
عضالت را شل کنيد و اين تمرين را حداقل دو بار
در روز و هر بــار ده مرتـبـه انجام دهيد .
 )4باالبردن پا در وضعيت کشيده :
بنش��ينيد و پاها را راس��ت کنيد .درحالي که زانو را
در وضعيت کش��يده قفل کردهايـد ،پاي آسيـب
ديـده را باال ببريد ،سپس تا نزديکي زمين پايـيـن
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کنید .ورزشهائی مثل ش��نا ،دوچرخهسواری ،و
پیادهروی هم به اندازهی دویدن سودمندند ،ولی
کمت��ر زان��و را آزار میدهند .اگر مجبور به دویدن
هستید ،خود را خوب گرم کنید ،مسافت کوتاهتری
را بدوید ،س��طح نرمتری را برای دویدن انتخاب
کنید ،و همیش��ه کفشهای مخصوص دویدن
بپوشید.
ورزش کنید .ضعف ماهیچهای بیش��ترین علت
زمینهای دردهای زانو اس��ت .بههمین دلیل ۸۰
درص��د درده��ای زانو با انجام برنامهی ورزش��ی
مناس��ب ب��رای تقویت ماهیچهه��ا ،مخصوص ًا
ماهیچههای جلو و پشت ران ،تسکین مییابند.

جزء موارد اس��تثنایی اس��ت كه ب��ه رغم پریدن
آس��یبی به زانو وارد نمیكند .ورزشهایی كه در
آنها فرد میپرد ،فرود میآید یا در حال دویدن
بهطور ناگهانی تغییر مسیر میدهد ،فشار خیلی
زیادی روی زانوها وارد میكند كه ممكن اس��ت
ب به رباطهای زانو و بهخصوص
منجر به آس��ی 
رباط صلیبی قدامی ش��وند .حتی مقادیر كم این
فعالیتهای ورزش��ی نیز میتوانند باعث آسیب
به غضروف یا منیس��كهای زانو كه از غضروف
آن محافظت میكنند ،ش��ود .توجه داشته باشید
ورزشكارانحرفهای باگذراندندورانبدن سازی
و تقوی��ت عض�لات پا احتمال آس��یب دیدگی را
كاه��ش میدهن��د ضمن اینكه قبل از ش��روع
ورزش نیز بدن خود را بهطور اصولی و مناس��ب
گرم میكنند ،برای همین است كه میزان آسیب
در آنها كمتر است ،ورزشكاران آماتوریست كه
مث ً
ال فوتبال بازی میكنند.

بياوريـد .اين تمرين را بهصورت متوالي و سريع ده
بار انجام دهيد و سعي کنيد به سي بار برسانيد.
 )5باالب��ردن پ��ا با وزنه  :بنش��ينيد و پاهاي خود
را راس��ت کني��د .وزنهاي روي م��چ پا قرار دهيد،
پاها را در همان حالت راس��ت بودن باال ببريد و
س��پس به آراميپاييـن بياوريـد .بـراي ش��روع،
وزنه نبايد از نیم کيلوگرم بيش��تر باش��د وزنه را ب ه
تدريج س��نگينتر کنيد .مراقب باش��يد که زانو در
وضعيت کشيده باشد .تمرين را با پنج بار شروع
کنيد و بهتدريج به پنج سري دهتايي برسانيد .
 )6چرخش مفصل ران  :بنشينيد و مفصل پاهاي
خود را راس��ت کنيد .در حالي که زانو را در همان
وضعيـتکشيـدهقفلکردهايـدپـاراباالببـريـد
و دايرههايي را با پاي خود در فضا بهسرعت رسم
کنيد و آن را به س��ه س��ري دهتايي برس��انيد .اين
تمرين را با افزودن وزنه به مچ پا انجام دهيد.
)7حرکت الفبا  :بنشينـيـد و پاها را راست کنيد،
درحالي که زانو را صاف نگه داش��تهايد پا را باال
ببـريـ��د و ب��دون توق��ف حروف الفب��ا را در فضا
بنويسيـد .وقتي اين تمريـن برايتـان آسان شد،
آن را با افزودن وزنه به مچ پا ادامه دهيد.
)8باالبردنپادروضعيتنشسته :بنشينيدوپاهارا
راست کنيد .درحالي که زانو را در وضعيت کشيده
قف��ل کردهاي��د ،پا را باال ببريد .بهصورت عرضي
آن را به يک سو ببريد و به آراميبه سمت مرکز
برگرداني��د و آنگاه ب��ه نرميپايين بياوريد .ايـن
حرک��ت را ب��ا هر پا پنج بار تکرار کنيد و به تدريج
به سه سري دهتايي برسانيد ؛ سپس اين تمرين
را با افزودن وزنه به مچ پا ادامه دهيد.
 )9دورک��ردن مفص��ل ران  :ب��ه پهلو بخوابـيـد،
بهنحوي که پـاي آس��يب ديـده باال قرار گيـرد.
زانـو را راس��ت نگه داريد و پا را از زانو باال ببريد،
تا سه بشماريد و سپس به آراميپايين بياوريد .با
پنج بار شروع کنيد ،بهتدريج تعداد تمرين به سه
سري دهتايي برسانيد و سپس با افزودن وزنه به
مچ پا آن را ادامه دهيد.
 )10باالب��ردن پ��ا در وضعيت دمر :روي ش��کم
بخوابيد .زانو را راس��ت نگه داريد و پا را از عقب
کميباال ببريد مراقب باشید زانوها خم نگردند.
اين وضعيت را تا س��ه ش��ماره حفظ کنيد ،سپس
بهتدري��ج پ��ا را پايين بياوري��د .تمرين را با هر پا
پنج بار انجام دهيد ،بهتدريج آن را به س��ه س��ري
دهتايي برس��انيد و س��پس با افزودن وزنه به مچ
پا ادامه دهيد.
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مریم حریفی
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دلنوشته

آق��ای «ف» درحال��ی ک��ه به چش��مهایم نگاه
میکرد ،گفت :چش��مهایت عسلیاند..درش��ت
هم هستند!..
با وجود آنکه من چشمان سیاه رنگی دارم حرف
او را تأیید کردم .و با لبخندی تشکر کردم .دوباره
با تأکید گفت :چشمهات قشنگه!.
به فکر فرو رفتم .احس��اس عجیبی داشتم .بیان
این جمالت و واکنش احساس��ی که آقای ف از
خود نشان داده بود آن هم در این مرحله از سیر
بیم��اری عجی��ب بود ،چون ف��رد در مرحله دوم
بیماری بود ،به ندرت حرف میزد و توانایی اندکی
در برقراری ارتباط عاطفی و اجتماعی داش��ت و
ای��ن چرخ��ش ناگهانی ،عجی��ب و در عین حال
شگفت انگیز بود.
همیشه چیزی ،نکته ای ،اشاره یا بیانی در مورد
اف��راد مبت�لا به بیماری آلزایمر و یا حتی س��ایر
انس��انها وجود دارد که باعث تعجب و ش��گفتی
می گردد .و این بار مدتها در ذهن من جمالت
او تکرار میش��د .میدانس��تم که این فرد مدتها
قبل همسرش را از دست داده و با پسر و عروس
و نوههای��ش زندگ��ی میکند .وضعیت ظاهری
او نش��ان میداد که مراقبان دلس��وز و مهربانی
دارد.
ی��ک روز جهت انجام تمرینهای بازش��ناخت
و ی��ادآوری از مراقبی��ن خواس��تم که همراه هر
فرد البوم عکس��ی بفرستند عکسهای قدیمی
و خاطره انگیز .عکسها عناصر مهمی هستند.
خاطرات را ثبت کرده و افراد در طول زندگی بارها
و بارها این خاطرات را ورق میزنند واحساسات و
خاطرههامدام یادآوری میشوند .میتوانند ما را

احساسی دور از خاطره
به خنده انداخته و یا اشکهایمان را سرازیر کنند.
عکسها احس��اس قدرتمن��دی را با خود حمل
میکنند و یکی از تمرینهای بازشناختی و بسیار
مهم بررسی عکسهاست .با دیدن یک عکس
رنگ رو رفته و قدیمی و سیاه و سفید سالها به
عق��ب برمیگردیم خاطرهی همان عکس ،هم
رنگین اس��ت هم عطر و بوی خاص همان روز
را دارد .و احساس��ی کهنه را که گمان میکنیم
فراموش شده است را به سطح می آورد.
در روز موعود عکسها را بررس��ی کردیم به هر
نفر عکسی نشان داده شد و از او خواستیم فردی
را که در عکس میبیند معرفی کند و یا خاطرهی
ثبت شده را بیاد بیاورد .اکثر عکسها مربوط به
رویداده��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 بگیرم حس عجیبی داشتم هم
ش��اد ش��دم و هم بشدت غمگین .زنی در تمامی
عکسها وجود داشت که چشمان روشن و بسیار
درش��تی داش��ت .چشمان رنگی او در تمامی آن
عکسهای س��یاه و سفید عسلی دیده میشدند
و هیچ رنگ دیگری برای آن چش��مها متصور
نبود.
اما چطور !؟ چه چیزی باعث ش��ده بود آقای ف
هنگام گفتگو با من به این مسئله اشاره کند!
فکر میکنم لحن صحبت ،تن صدا ،تکیه کالم،
ی��ا زب��ان بدن ،عطر و ی��ا عنصری که برای من
پنهان بود خاطرهی زنی با چشمان عسلی رنگ
را برای او تداعی کرده و احساس��ی را از اعماق
به س��طح آورده بود .اگر خاطرات و احساس��ات

را به صورت دو قفس��ه ی مجزای کتابخانه در
س��مت چپ و راس��ت فرد مبتال در نظر بگیریم.
یکی از آنها که پایههای بس��یار مس��تحکمی
دارد و از چوب مرغوبتر درس��ت ش��ده قفسهی
مربوط به احساسات میباشد این قفسه هر قدر
هم که تکان بخورد به کتابهای درون آسیب
چندانی نمیرسد و فقط ممکن است کمی جابجا
شوند .قفسهی دیگر که مرتبط با خاطرات است
چوبهای سستی دارد با چند تکان شالودهی آن
آس��یب جدی دیده و کتابها از طبقات مختلف
قفسه سقوط کرده و از بین میروند .در حقیقت
فرد خاطره را از دس��ت میدهد ولی احس��اس
مرتبط با آن خاطره هچنان مس��تحکم و پابرجا
اس��ت .ان��گار که احساس��ات در جای��ی خارج از
سیس��تم عصبی و در اعماق وجود انس��ان و با
جوهر عشق و بر روح نوشته میشوند.
حت��ی زمانی که مهمترین خاطرات زندگی فرد،
مثل اولین عش��ق ،اولین فرزند ..اولین ش��غل و
اولی��ن از دس��تدادنها از خاط��رات فرد زدوده
ش��ده و محو میش��وند احساس��ات مرتبط با آن
رخدادها همچنان به بقای خود در اعماق وجود
ادامه میدهند .خاطرات ،خوب یا بد ،عش��ق یا
نفرت ،عقدهها و آرزوها .شکستها و پیروزیها
به مرور از خاطر میروند ولی احساسات مرتبط با
آن خاطرات زندهاند و تا لحظهی حیات در درون
فرد ،به زندگی ادامه میدهند.
فکر میکنم که خاطره و احساس مربوط به آن
بانوی چش��م عس��لی در آن عکسهای سیاه و
س��فید نه تنها برای آقای «ف» بلکه برای من
نیز تا ابد مانگار خواهد بود.

پ��س از پیگیریه��ای م��داوم مس��ئولین انجم��ن آلزایمر ایران و زحمات بیدریغ مس��ئول روابط بینالمل��ل انجمن و دعای خیر بیماران و
خانوادههای محترمش��ان س�رانجام مقارن با ماه و روز جهانی بیماری آلزایمر و با دس��تور وزیر محترم دانش��مند و دلس��وز وزارت
بهداش��ت و درمان جناب آقای دکتر س��ید حس��ن هاش��می و معاونت محترم اجتماعی جناب آقای دکتر ایازی و اس��تاد گرامی جناب آقای
دکتر جغتایی و مدیران کل س��رکار خانم دکتر عظیمی و جناب آقای دکتر حاجبی و س��ایر همکاران محترم وزارتی برنامه عملیاتی
سند دمانس (بیماری آلزایمر) در دستور کار تأیید و تصویب قرار گرفت که تصویر نامههای مذکور جهت اطالع
کلیه خانوادههای عزیز درج میگردد.

مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک
مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک با بهرهگیری از تیمی کارآمد و متخصص و عالقمند در مکانی زیبا با طراحی استاندارد و ایمن جهت
ارایه خدمات توانبخشی و مراقبتی ویژه به افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر با هدف توانبخشی جسمی و ذهنی ،پیشگیری از افت زودهنگام
حافظه و بهبود کیفیت زندگی فرد مبتال و خانواده اقدام نموده است .درحال حاضر خانوادههای افرادی که از این مرکز استفاده مینمایند از خدمات
و کارگاه آموزشی برنامهریزی شده مرکز قاصدک بصورت نظری و بالینی بهرهمند میگردند .کلیه فعالیتهای روزانه مرکز از طریق سایت و کانال
ویژه آموزش و مجازی به خانواده ها اطالع رسانی می گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتراز ساعت  8صبح با شماره تلفن  44694439خانم بهجت مسلمی مسئول واحد پذیرش مرکز تماس بگیرید.
نمونه ای از فعالیت های روزانه مرکز توانبخشی قاصدک به نظرتان می رسد.

آگاهی نسبت به اشخاص

برقراری ارتباط ،گوش دادن

تحریک و تقویت حواس ویژه

تقویت عضالت و تعادل

جشن تولد سالمندان

سالمندان کنار خانواده ()1

دعا خواندن در جمع سالمندان

سالمندان کنار خانواده ()2

فعالیت با گل ،رنگ آمیزی سفال

شناخت و باز شناخت سبزیجات آشنا

فعالیت باغبانی،کاشت تخم سبزی ()2

فعالیت باغبانی،کاشت تخم سبزی ()1

طرح حساس " ویژه افراد  50سال به باال"
دکت��ر ویکتور فرانکل (روانش��ناس معنا گرا )
معتقد است :باید معنایی در زندگی وجود داشته
باش��د و هر فرد باید معنای زندگی خویش را
دریابد و از رخوت و خالء وجودی بیرون آمده و
آن سرچشمههای زالل زندگی را ادراک کند و
زندگی را پوچ و باطل نداند به نظر او باید هدف
و معنایی در زندگی وجود داشته باشد .این هدف
یا معنا به گونهای اس��ت که حتی بغرنجترین
لحظ��ات زندگ��ی را نیز معنادار میکند .مرگ،
رنج و بالیای طبیعی و ....همه با وجود معنا در
زندگی قابل تحمل میشوند.
انجمن آلزایمر ایران با تأس��یس طرح حساس
(طرح پیشگیری از ابتال به بیماری آلزایمر ) و
ارائه کالسها و کارگاههای آموزشی عالوه بر
هدف اصلی خود که پیشگیری و کاهش ابتال به
بیماری آلزایمر میباشد ،سعی در آگاهیرسانی
و آموزش مهارت های الزم برای داشتن سبک
زندگی سالم افراد شرکت کننده در دورههای
آموزشی نموده است.
طرح حساس انجمن

در برنامه طرح حس��اس تابس��تان  97انجمن
آلزایم��ر ای��ران اقدام به برگ��زاری کالسها

و کارگاهه��ای آموزش��ی با عناوی��ن :یوگای
حرکتی ،آموزش زبان انگلیسی ،بهداشت زنان
( مامایی) ،کارگاه آموزشی با عنوان روشهای
تشخیص زود هنگام ابتال به سرطان در زنان،
نگه��داری گل و گیاه��ان آپارتمانی ،خواص
عس��ل در احی��ای ب��دن ،کارگاه آموزش��ی با
موضوع مس��مومیت غذایی در فصل تابستان،
کارگاه آموزشی روانشناسی با عناوین ( :تفاوت
مهربانی با مهرطلبی ،نقش استفاده از کلمات
در ایجاد ارتباط مؤثر) نمود.
همچنین تور تفریحی یک روزه باغ محمد شهر
در لیس��ت برنامههای این فصل طرح حساس
انجمن گنجانده شد.

طرح حساس زنان زرتشتی

سازمان زنان زرتشتی در برنامه طرح حساس
این فصل خود ،عالوه بر کالسهای آموزشی
( یوگا ،توانمندس��ازی ،آموزش زبان انگلیسی
و )...اقدام به برگزاری جلس��های با س��خنرانی
دکت��ر مهرب��ان متخص��ص مغ��ز و اعصاب با
موض��وع "راه کاره��ای بهب��ود عملکرد مغز "
نمود و جلس��ه دیگری با سخنرانی دکتر افشار
نادری با موضوع " ش��ناخت دوره س��المندی "
برگزار گردید.

در بطن هر انس�ان فرش�تگانی وجود دارند
که تنها آرزویشان آن است که زاده شوند .
" دیپاک چوپرا"

به امید زایش فرشتگان درونمان .....

دارنده گواهينامه
ISO9001:2008

در سيستم مديريت كيفيت
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من برای بیماری آلزایمر آماده میشوم
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«امانتدار نیکیهای شما میباشیم»
همراهان گرامی و خوانندگان ارجمند

ضمن سپاسگزاری از همراهی شما دوستان گرانقدر
چنانچه مس��تحضر میباش��ید طی س��الهای گذش��ته فصلنامه قاصد محبت جهت اطالعرسانی برای شما بزرگواران
بصورت رایگان و آبونمان ارس��ال گردیده اس��ت اکنون باتوجه به کمبود کاغذ و هزینههای چاپ ،پس��ت و کمک به
محیط زیست تصمیم گرفته شده است از این پس نشریه انجمن از طریق سایت و دیگر رسانه های مجازی در اختیار
شما عزیزان قرار گیرد.

