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در دهههای آینده با رشد روزافزون جامعهی سالمندی دولت با فشار بار اجتماعی و اقتصادی سنگینی روبرو خواهد شد .پرداختن به آموزشهای
الزم جهت پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماری آلزایمر و صرف هزینههای کمتر برای آینده سرمایهگذاری کالنی را دربرخواهد
داشت.
در ای��ن تردی��دی نیس��ت ک��ه ب��دون نوعی مداخله دولتی به افزای��ش و تغییر ترکیب جمعیت و عدم توجه به تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر،
ب��روز بحران��ی ج��دی در ح��وزه داراییه��ای عمومی خواهد شد ،مشک��ل اینجاست که با پیر شدن جامعه و ابتال افراد مسن به دمانس و بیماری
آلزایمر ،میانساالن ،جوانان و حتی کودکان در خانواده از مشکالت ناشی از بیماری در امان نخواهند بود و عالوه بر هزینههای سنگین مراقبت
و درمان بار عاطفی شدیدی بر اعضای خانواده خواهد گذاشت و یا به تعبیری نیروی کارآمد جامعه به طریقی متأثر از بیماری شده و پی آمد
آن مستقیم ًا بر روی میزان تولید و کارآیی مراقبت کنندگان را موجب میگردد.
کاهش نیروی کارآمد در بخش تولید ،ناشی از فشار مراقبتی در منزل خانواده فرد مبتال میباشد که این فشار مستقیم ًا بر بودجه عمومی کشور
تحمیل میگردد و ضربه اقتصادی که در آینده بر دوش دولت خواهد گذاشت افزایش یافته و روز به روز بیشتر خواهد شد.
از طرف��ی کمب��ود موالی��د ،کمب��ود مراقب��ت کننده را در خانواده موجب میگردد و درنتیج��ه هزینههای سنگین بیماری مستقیم ًا بر دوش دولت
خواهد افتاد.
بنابراین هماکنون میطلبد که دولت وارد عرصه عمل شده و با برنامه ریزی در موارد ذیل و صرف هزینه امروز ،عالوه بر کاهش ابتال ،صرفه
جویی هنگفتی را در آینده پیریزی نماید.
نهادینه نمودن آموزش و ایجاد حساسیت در جامعه درمورد بیماری با هدف
 -1افزایش دانش جامعه در تمام گروههای سنی
 -2غربالگری ،تشخیص به موقع بیماری و درنتیجه درمان مؤثر
 -3کاهش ابتال و بهره وری بیشتر از نیروی فعال جهت تولید و اقتصاد پویا
 -4حفظ شأن و حرمت سالمندی که خود از بنیانگذاران دیروز جامعه بودهاند.
بنابرای��ن دول��ت میتوان��د ب��ا بازتعری��ف برنامهه��ای خود در بخ��ش مدیریت بیمهها و صرف هزینههای اندک در م��وارد ذکر شده باال و انجام
فعالیتهای پیشگیرانه و تشویق بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد به اهداف و برنامههای اقتصادی خود دست یابد.
براس��اس نتای��ج ی��ک تحقی��ق سازم��ان بهداش��ت جهانی نشان میدهد که تقویت ساز و کارهای جامع��ه مهمترین ابزار برای مهار رشد شدید
هزینههای درمانی و مراقبتی میباشد.
ضمن ًا دولت به جای تصدیگری میتواند با ایجاد گروههای ناظر بر بخش خصوصی در این زمینه اقدام اساسی
بعمل آورد که با تخصیص بودجه کمتر توسط بخش خصوصی ضمن نظارت مستمر بر فعالیت آنها صرفهجویی
دیگری در بخشهای پرهزینه مراقبتی را مدیریت نماید.

آیا تاکنون با دقت فراوان و چشمی باز به زندگی
خ��ود نگریستهاید؟ چط��ور گذشت و چقدر زود.
چگون��ه این هم��ه سال را گذراندهایم چکار باید
میکردیم که نکردیم؟ آیا لذتی از گذر عمرمان
داشتهای��م ک��ه به نیکی از آن یاد کنیم؟ حال اگر
آدم اه��ل تفک��ر باش��د و همه چیز را به چرا ختم
کن��د ب��ی گمان به جوابهای��ی درخور میرسد
در ای��ن ص��ورت است که میتواند معنایی برای
زندگی پیدا کند.
در طول تاریخ هیچگاه انسان از اندیشه و آرزوی
بهت��ر زیستن فارغ نب��وده و همواره برای دست
یافتن به زندگی بهتر و سامان یافتهتر در تالش
بوده است .زندگی فرآيندی از تولد تا مرگ است
که شامل کنشها و واکنشهای انسان در طول
اقامت کوتاه خود بر روی اين کره خاکی میشود.
سالمندی با تغییر پایگاه اجتماعی ،کاهش روابط
اجتماعی ،افزایش اوقات بیکاری ،کاهش درآمد
و مشک�لات بهداشت��ی و درمان��ی همراه است.
ای��ن دوره از زندگ��ی با توجه به ویژگیهای سن
سالمندی تبدیل به برههای متمایز و درخور توجه
از نقطه نظر معنای زندگی میگردد.
در گذشته به جمعیت سالمندان به عنوان مرحله
وابستگی زندگی و یک مشکل پزشکی و زمان
از دس��ت دادن و سرب��ار ب��ودن نگاه میشد ،در
جامع��ه م��درن این مفهوم سازی ها ،انتظارات و
فرضی��ات منف��ی سنتی مورد چالش قرار گرفت
و سالمن��دی ب��ه عنوان زمان��ی برای فرصتها
و شانسه��ای زندگ��ی تعریف ش��د .در واقع در
فه��م و تجربه سالمن��دی از مفهوم زنده ماندن
در ق��رن بیستم به سوی مفهوم تضمین کیفیت
زندگی سالمندان در قرن بیست و یکم تغییر رخ
داده اس��ت .چالشهای مهم فراروی سالمندان
در دنی��ای ام��روز فقدان معن��ا در زندگی است،
انسان موجودیست ایده آلیست و هدفمند که از
ب��ی هدف��ی و بی معنایی سخت گریزان است و
دستیاب��ی به زندگی معنادار یکی از دغدغههای
اساسی وجودی آدمی است .منابع معنای زندگی
ب��ه آن دست��ه حوزهها و عواملی اشاره دارد که به
زندگی فرد معنا میدهند (حوزههایی چون روابط
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اجتماعی ،کار ،معنویت ،رشد و غیره).
سالمن��دی میتواند دوران مناسبی برای تالش
و تکاپ��وی درون��ی فرد باشد ک��ه اینکار موجب
جستج��وی معنا برای اعتالی فرد میشود .فرد
سالمند با اعتقاد به اینکه زندگی وی با اهمیت و
دارای هدف بوده و بر محیط اطرافش تأثیرگذار
است به حوادث و رویدادهای زندگی خود معنایی
مثب��ت داده و ب��ه این ترتی��ب انطباق مؤثرتری
ب��ا تجارب آسی��ب زای زندگی حاصل میکند.
ای��ن معن��ا به ف��رد کمک میکند ت��ا سختیها
ونامالیمات را عاملی برای دستیابی به معنویت
بشم��ارد و از ت��اب آوری و تحم��ل بیشت��ری در
برابر مشکالت زندگی برخوردار شود .تجربه معنا
در زندگ��ی نقش��ی مهم در سالمت روانشناختی
سالمن��دان داشت��ه و از آن��ان در براب��ر استرس
محافظت میکند.
در ساله��ای اخیر ساختار معنای زندگی توسعه
جدیدیپیداکردکهاحساسمعناازطریقبرآورده
ش��دن نیازه��ای اولیه به هدفمندی ،کارآمدی و
خود ارزشمندی تحقق مییابد که تحقق معنا با
اهمیت عملی و تصمیم گیری روزانه ارتباط دارد.
معنای زندگی بر دو پایه استوار است:

• آزادی اراده
• معناجویی
آزادی ارادی به این معناست که انسان در انتخاب
جایگاهی که با آن مواجه میشود آزاد است.
معناجوی��ی مسئولیت ب��ه همراه دارد مسئولیت
ساختن جامعه و فرهنگ.
داشتن معنا یا هدف در زندگی منجر به سازگاری
سالمن��دان ،رضای��ت از زندگی ،احساس خوب،
حمای��ت اجتماع��ی و دلیل زن��ده ماندن و تصور
نشانهه��ای مرحله جدی��دی از زندگی در آنها
میشود .بنابراين ،معناي زندگي مالزم با هدف
زندگ��ي اس��ت و به عب��ارت ديگر ،تحقق هدف
زندگ��ي ،همان تحق��ق معناي زندگي ،و تحقق
معناي زندگي ،همان تحقق هدف زندگي است.
معناي زندگي تابعي از زندگي و زندگي نيز تابعي
از انسان است.
منابع:
- Ardebiliy.retirement counseling.tehran,
kavir.2004, pp, 28-29.
- Martiny, j. (2004). Suicide ideation in the
elderly. Journal of psy chiatric times.11.
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اندیشهمانی تا به حلق
این تو کی باشی که تو آن اوحدی که
خوش و زیبا و سرمست خودی
مرغ خویشی صید خویشی دام خویش صدر
خویشی فرش خویشی بام خویش
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برخ��ورد کنی��د؛ بنابراین تنهایی در عالم هستی
ه��م به سیست��م بیولوژیکی شما و هم به دنیای
غن��ی و معجزهآسای درونی شما برمیگردد که
در هی��چ ف��رد دیگری به هم��ان شکل و روش،
مطلق ًا وجود ندارد.
تاری��خ و افسانهه��ا لبریز از داستان افرادی است
که میخواستند در مقابل تنهایی بایستند اینها
همگی نشان از ترس هستیشناسی ما از تنهایی
دارد ام��ا ت��رس از سخن نگفتن آن موجب شده
اس��ت ک��ه ما از پذیرش این واقعیت غافل شویم
ک��ه تنهای��ی بخش وسیع��ی از ماست که باید با
خ��ود ی��دک بکشیم .هری��ک از ما در این جهان
منحصربهفردی��م و ب��ا روش خودمان میتوانیم
جهان را نگاه کنیم!
تنهایی بهطورکلی یک حس ذهنی است که در
همهی انسانها وجود دارد با افزایش سن و آغاز
سالمن��دی ،افراد به تدریج برخی از کارکردهای
فیزیولوژیک و روانی _اجتماعی خود را از دست
میدهند.
کاهش قوای جسمی و سالمتی ،فوت نزدیکان،
مهاجرت و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی،
سالمن��دان را در مع��رض خطر انزوا قرار میدهد
و ب��رای بسی��اری از سالمندان تنهایی پدیدهای
ناخوشایند و فرساینده است.
تنهای��ی ب��ا افزایش سن هم��راه بوده و دلیل آن
کوچ��ک شدن شبکههای اجتماعی است که به
دلی��ل از دس��ت دادن وابستگان و دوستان است
و ای��ن احساس ب��ا کاهش رضایت از زندگی در
ارتباط است.
احس��اس تنهایی منشاء بسی��اری از مشکالت
جسمان��ی و روانشناخت��ی سالمن��دان از جمله:

عملک��رد پایین سیست��م ایمنی بدن ،اختالالت
خواب ،تعام�لات اجتماعی ضعیف ،افسردگی،
یأس و ناامیدی میباشد.
سالم��ت روان ی��ک شاخص مه��م در وضعیت
سالمت افراد سالمند میباشد و اهمیت زیادي در
دستیابی به سالمندي موفقیت آمیز و برخورداري
از کیفیت زندگی در بین سالمندان جوامع و حتی
فرهنگهاي مختلف دارد.
بر اساس نتایج مطالعات انجام شده ،سالمندانی
ک��ه تنه��ا زندگی میکنند از سط��ح پایینتري
از امنی��ت برخوردارن��د؛ ب��ه طوری ک��ه میزان
اضط��راب آنه��ا در طی زندگ��ی روزمره بیشتر
ب��وده و ای��ن سالمندان ،ت��رس از طرد شدگی از
س��وي فرزندانش��ان را بیشتر گزارش نمودهاند و
سالمندانی که با فرزندان خود زندگی میکنند از
حمایتهاي روحی و روانی بیشتري برخوردارند.
ان��زواي اجتماع��ی و تنها ماندن از جمله عوامل
مؤثر در میزان بروز افسردگی و فراموشی در افراد
سالمن��د است و سالمندانی که از خدمات جامعه
محور سالمندي استفاده میکنند ،در فعالیتهای
اجتماعی شرکت دارند و دسترسی به خدمات و
مراقبتهاي سالمندي ،دارند؛ اغلب از وضعیت
سالمت بهتري بهخصوص از نظر (چاقی ،پوکی
استخوان و ناتواناییهاي جسمی) برخوردارند.
یکی دیگر از عوامل مهمی که امروزه سالمندان
با آن مواجه هستند و متأسفانه تأثیر بسیاری بر
وضعیت سالمت روانشان میگذارد مهاجرت و
تغییر محیط زندگی آنها است .احساس تنهایی،
غرب��ت ،متفاوت بودن مح��ل زندگی ،شهر و یا
کش��ور جدی��د ،نگرانیهای جدایی از فرهنگ و
بستگان ،عدم توانایی در ایجاد ارتباط اجتماعی،
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از نظ��ر روانشناس��ان اگزیستانسیالیسم (هستی
گرای��ی) ،انس��ان در خلوت خود با دو نوع تنهایی
بنیادی روبرو است .این روانشناسان این دو نوع
تنهایی را تنهایی روزمره و تنهایی هستیشناسی
مینامند.
تنهای��ی روزم��ره بیشتر ام��ری شخصی است و
درواق��ع رنجی اس��ت که فرد به دلیل جدا شدن
از دیگ��ران متحمل میشود ،این نوع تنهایی در
اغلب اوقات از مواردی شامل :ترس از برقراری
رابط��ه ب��ا دیگ��ران ،حس موردتوج��ه و عالقه
دیگ��ران نب��ودن و احساس مطرود شدن توسط
اطرافیان را در برمیگیرد و به نظر همه ما کم و
بیش یکی از این موارد را تاکنون در زندگی خود
تجربه کردهایم .به همین خاطر است که مهارت
ارتباط مؤثر یکی از مهارتهای ضروری زندگی
میباش��د و ب��ه ما میآموزد که چگونه با دیگران
رابطه صمیمانه پایدار و باثبات برقرار کنیم.
تنهای��ی روزم��ره ،تأثیر خ��ود را اینگونه اعمال
میکند ،تنهایی ترس را تشدید میکند همچنان
ک��ه ویلی��ام جیمز یک قرن پی��ش گفت" :هیچ
تنبیهی بدتر و دردناکتر از این نیست که فردی
توس��ط تم��ام اطرافیانش طرد ش��ود و جامعه و
هیچکس توجهی به او نکنند".
نوع دوم تنهایی ،تنهایی در عالم هستی است که
ریشه در فاصله بین هر فرد با سایر افراد جامعه
دارد .ای��ن فاصل��ه درنتیجه این اندیشه به وجود
آم��ده اس��ت که هر یک از ما بهتنهایی به درون
ای��ن عالم آمدهای��م و مجبوریم بهتنهایی خارج
شوی��م .درواق��ع هریک از ما انتظار داریم که دنیا
تنه��ا ب��ه کام م��ا و فقط برای ما بچرخد .در قرن
هجدهم امانوئل کانت این فرضیه را مطرح کرد
که "همه ما وارد و ساکن دنیا شدیم که پیش از
ما به خوبی ساختهشده و متعلق به همه ماست.
" ام��روزه میدانی��م که هر فرد با تکیهبر دستگاه
عصب��ی و ه��وش خود نق��ش واقعی و مشخص
خ��ود را در ای��ن دنیا به عه��ده دارد .بهبیاندیگر
هریک از شما فاکتورهای بالقوهای دارید که هر
وقت با موقعیت ویژهای مواجه میشوید بهطور
ناخودآگ��اه و خودک��ار این توانایی به شما کمک
میکند که با روش منحصربهفرد خودتان با آن

عدم آشنایی و تسلط به زبان خاص کشور و شهر
میزبان ،در بین سالمندانی که به محلهای دیگر
مهاجرت نمودهاند بسیار شایع است و مهمترین
عام��ل برای بروز مشکالت روانی در سالمندان
میباشد.
ب��ا توج��ه به اهمیت موض��وع تنهایی در سنین
سالمن��دی ،و آنچ��ه در کنفرانس منطقه آسیا-
اقیانوسی��ه با موض��وع "نقش خانواده ،اجتماع و
دول��ت در جوام��ع رو به سالمندی" در مورخ اول
ت��ا س��وم آبان ماه برگ��زار گردید .متخصصان و
محقق��ان شرک��ت کننده در ای��ن کنفرانس ،به
اهمی��ت موض��وع تنهایی در سنی��ن سالمندی
پرداختند و یکی از مسببهای ایجاد مشکالت
روان��ی ،بهخص��وص افسردگی در سالمندان را،
تنهایی سالمند دانستند.
درم��ان احس��اس تنهای��ی ممک��ن است خطر
ع��وارض جدی چون افسردگی را کاهش دهد،
از طرف��ی تماسه��ای اجتماعی میتواند سبب
ارتقاء سالمت این دسته از سالمندان شود .یکی از
مداخالت رفتاری -شناختی برای بهبود وضعیت
تنهایی سالمندان خاطرهگویی میباشد.
آروی��ن یال��وم روان درمانگر هستیگرا ،در مورد
خاطراتش این چنین میگوید" :سینما در اندیشه
من (بوی پالتویی از پوست بره ایرانی که مادرم
میپوشید) را در خاطرم زنده میکند ،هیجان و
ش��ادی (روز ولنتای��ن در مدرسه ابتدایی) ،بازی
(شطرن��ج بازی ب��ا پدرم و کارت بازی با عمویم
را روی می��ز قرم��زی ک��ه از چرم و چوب آبنوس
درستش��ده بود به یادم میآورد ).این خاطرات
و هزاران خاطرات دیگر که به اندازه ستارههای
آسمان زیاد است فقط و فقط مختص من است
هر کدام از این خاطرات همچون تصویری محو
در ذهن��م نق��ش بست��ه است .هر ی��ک از ما در
زندگ��ی شخصیم��ان بارها تنهایی را به اشکال
مختل��ف تجرب��ه کردهایم ول��ی تنهایی در عالم
هستی کمتر برای ما ملموس است فقط موقعی
ف��رد ب��ه یاد آن میافت��د که پیر شده و خود را به
مرگ نزدیکتر میباید .در چنین مواقعی به این
حقیقت میاندیشیم که به زودی دنیای ما ناپدید
میشود و هیچیک از عزیزان نمیتوانند در این
سفر به سوی مرگ همراه و همسفرمان باشد.
مؤسسه پرستاری آمریکا ( )ANAدر سال ،1994
روش خاطرهگویی را به عنوان مداخلهای برای به
خاطر آوردن اتفاقات و احساسات و افکار گذشته

ک��ه به خ��وش بودن ،افزای��ش کیفیت زندگی،
تطاب��ق ب��ا زم��ان حال کمک میکن��د ،معرفی
میکن��د و همچنی��ن آن را به عنوان یک مداخله
درمان��ی ،ب��رای سالمندان بستری در مؤسسات
پیشنهاد مینماید.
خاطرهگویی یک روش روان شناختی و در واقع،
نوع��ی فراخوان��ی گذشته است و میتواند برای
اف��راد سالمند جذاب باشد .این جذابیت میتواند
سه دلیل داشته باشد )
 -1ب��ه عن��وان بخش��ی از یک فعالی��ت روزانه
میباشد که سالمند برای بیان آن نیاز به یادگیری
لغات جدیدی ندارد و شکل اولیهای از تجربیات
شخص��ی او میباش��د که ب��ه طور معنایی ایجاد
میشود.
 -2بسی��اری از اف��راد سالخورده از طریق فرایند
ی��ادآوری ،به گذشت��ه میروند .ی��ادآوری این
خاطرات به افراد کمک میکند تا تعادل بیشتری
در زندگی خودشان داشته باشند.
 -3سالمن��دان ب��ه علت چالشی که به واسطهی
کمبودهای ردهی سنی خود در روابط اجتماعی
ب��ا آن مواج��ه میشون��د ،تجربیات و احساسات
و خاط��رات را در گروهه��ای کوچک با یکدیگر
ب��ه اشتراک میگذارند و خاطرهگویی به سالمند
کمک میکند تا یک مشکل توان فرسا و دشوار
را برونی کند.
خاطرهگوی��ی باعث افزایش توجه افراد سالمند
ب��ه خودش��ان میشود و آنها را در کنار آمدن با
بحرانه��ا و فقدانه��ای دوره سالمندی کمک
میکن��د .تحقیق��ات و مطالعات نش��ان دادهاند
ک��ه مرور تجربی��ات و مرور زندگی باعث بهبود
رواب��ط اجتماعی ،افزایش کیفیت زندگی ،بهبود
سازگ��اری با مسائ��ل زندگی و کاهش احساس
تنهایی و افسردگی میشود .بهخصوص در مورد
سالمندان��ی ك��ه تنها زندگ��ي ميكنند يا داراي
هست��ه ارتباطي محدودي هستند ،ارتباط بيشتر
ب��ا همس��االن يا همكالمي ب��ا آنها و در ميان
گذاشت��ن خاطرات تلخ و شيرين گذشتهی خود
ب��ا يكديگر ميتوان��د در ارتقاي سالمت روان و
کاهش احساس تنهایی ایشان مؤثر باشد.
سالمن��دان ب��ا بازگویی گذشتهی خود که دوران
فعالیت آنها بوده است ،احساس درونی بهتری
پی��دا ک��رده و خ��ود را در حال و ه��وای گذشته
احساس میکنند که این امر منجر به خود ارزیابی
بهت��ر وضعی��ت سالمتی آنها ش��ده و در انجام

کارهای روزانه با انرژی بیشتری عمل میکنند.
باتوجه به اینکه سالمندان دالیل متعددی برای
احس��اس افسردگی و اضطراب از قبیل تنهایی،
احس��اس بیهودگ��ی و غیرمفیدبودن ،تجربهی
فقدانه��ا ،بازنشستگ��ی ،مشکالت اقتصادی و
ناتوان��ی در پرک��ردن اوقات فراغت دارند و با در
نظر گرفتن این مسأله که افسردگی و اضطراب با
مؤلفههای هیجانی ارتباط دارند ،به نظر میرسد
که سالمندان با بیان خاطرات گذشته خود در جمع
گروهی ،احساسات مثبت و منفی خود را نسبت
به گذشته بیرون ریخته و با حال آشتی میکنند
و همی��ن امر موج��ب تقلیل احساس تنهایی در
آنها میباشد.
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ابتالي يكي از اعضاي خانواده به بیماری آلزایمر
و یا انواع ديگری از دمانس ،موقعیت بسیار چالش
بر انگیزی را در خانواده ایجاد میکند.
ما به عنوان والدین معمو ًال مطمئن نيستيم که
چق��در مجاز هستیم ب��ه کودک خود درباره فرد
مبت�لا ب��ه دمانس در خان��ه و خانواده اطالعات
بدهیم و چگونه به او کمک کنیم تا نقش و تأثیر
بیماری آلزایمر را بر پدربزرگ یا مادر بزرگ مبتال
و يا ساير اشخاص نزدیک به خود ادراک نماید.
به عنوان والدین کام ً
ال طبیعی است تا بخواهیم
از ک��ودک خود در برابر موقعیتهای غمانگیز و
پرتن��ش حمایت کنی��م به همین علت است که
والدین در چنین موقعیتهایی معمو ًال دست به
پنه��ان کاری میزنن��د ،در صورتی که کودکان
نی��از دارن��د تا همانند سایر اعضا خانواده از آنچه
در حال رخ دادن است ،مطلع باشند.

کودکان نیز درست مانند نوجوانان متوجه تنش
و بوجودآمدن جوی متفاوت در خانواده هستند،
و حتی اگر به آنان حقیقت گفته نشود تغییرات را
احساس میکنند .هرچه قدر هم خبر استرسزا
باش��د ،مطل��ع بودن از آن بهتر از ندانستن است.
زيرا ندانستن حقیقت و پنهان کاری کودکان را
غمگی��ن و مضط��رب ک��رده و اعتماد آنها را به
والدی��ن خ��ود در آینده سس��ت ميكند ،لذا بهتر
اس��ت ک��ه در همان ابتدا کودک را با بیانی ساده
و درحد فهم با حقیقت مواجه كنيم.
به عنوان والدین شما وظیفه دارید به پرسشهای
كودكتان مستقیم و صادقانه پاسخ بدهید ولي در
عینحال بايد اینکار را به شیوهای انجام بدهید كه
از فرد مبتال به دمانس نیز حمایت کنید.
نكات زير میتواند شما را در گفت و گو با کودکان
دربارهی دمانس و بیماری آلزایمر ياري نماید.

** گفت و گو با کودک در مورد بیماری فردی
از اعض��ا خان��واده را در زمان مناسب انجام دهيد
و آن را ب��ه تعوی��ق نیندازی��د زیرا کودکان بسیار
مستعد آن هستند تا تعبیری اشتباه از وقایع داشته
باشن��د آنه��ا معمو ًال واقعه را بسیار بدتر از آنچه
هس��ت تفسی��ر میکنند .پس بهتر است پیش از
آنک��ه ک��ودک به تخيل خود پناه ببرد ،واقعه را با
تصویری مثبتتر برای کودک شرح بدهید.
**س��ن و رش��د عاطفی کودک را در نظر داشته
باشید .کودکان در درک برخی از مفاهیم انتزاعی
دچ��ار مشک��ل میشون��د و همچنین حافظهی
خوبی در بیادآوردن گفتار و نحوهی رفتاری که
ف��رد مبت�لا به دمانس در گذشته داشته ندارند .و
شما میتوانید درمورد رفتارهای گذشتهی فرد با
کودک صحبت کرده و خوبیها و مهربانیهای
فرد مبتال را یادآور شوید.

منابع:
https://alzfdn.org/
www.nia.nih.gov/alzheimers
www.archrespite.org/respitelocato
https://www.alzheimers.org.uk
https://theconversation.com
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چگونهدرمورددمانسباکودکانمانصحبتکنیم؟

* ب��ه ک��ودک خود توضیحات ساده و مستقیمي
در مورد بیماری آلزایمر و تأثیر آن بدهید .تالش
کنید تا مثبت باشید و مسأله را تبدیل به رخدادی
دراماتی��ک نکنی��د .شما میتوانی��د از این جمله
ي��ا مشاب��ه آن استفاده كنيد "م��ادر بزرگ بيمار
ش��ده ،اسم بيمارياش آلزايمر است؛ فراموشي
پيدا ميكند يعني مثل قبل نمیتواند اتفاقات را
بی��اد بیاورد؛ ب��راي همين ما بيشتر از او مراقبت
خواهی��م ک��رد .همانطور که مراقب تو بودهایم و
خواهیم بود".
**به همان اندازه که صحبت میکنید شنونده
نی��ز باشی��د .از کودک خ��ود بپرسید که در مورد
بیماری آلزایمر چه میداند .بیشتر از نیاز کودک
صحبت نکنید و اطالعات اضافه ندهید .چرا که
اگ��ر کودک��ان در معرض اطالعاتی قرار بگیرند
ک��ه حجمش ب��رای آنها زیاد باشد نميتوانند به
درستي از آن اطالعات استفاده کنند.
**به کودک خود اجازه دهید احساسات خود را
اع��م از ان��دوه ،خشم و یا ترس ابراز کند .در نظر
داشت��ه باشید که نق��ش شخص مورد عالقهی
کودک در زندگی او دچار تغییر شده ،پس سعی
کنید بدنبال يافتن فعالیتها و چیزهایی باشید که
کودک همچنان قادر است با فرد مورد عالقهاش
ک��ه حاال دچار بیماری آلزایمر شده داشته باشد.
در نوجوان��ان قضی��ه کمی متفاوت است چرا که
پذیرفت��ن تغییرات��ی که در فرد مبتال رخ میدهد
ب��رای آنها معم��و ًال دشوار است و احتمال دارد
اص ً
ال تمایل نداشته باشند که در اطراف فرد مبتال
به دمانس حضور داشته باشند ،به هیچ وجه آنها
را وادار به این کار نکنید .چراکه این کار میتواند
اوضاع و شرایط را سختتر کند.
تشخی��ص بیماری آلزایمر برای خانواده چالشی
مداوم است .ولی الزام ًا امری فاجعه آمیز نخواهد
ب��ود .ارتباط��ی باز و صادقانه میان اعضا خانواده
میتواند کمک بسیاری به مدیریت این چالشها
بکند.
بسی��ار اهمی��ت دارد به کودک نشان بدهیم که
همچنان ميتواند با فرد مبتال به بیماری آلزایمر
گفتگو کرده به او کمک کند و با او از فعالیتها
ل��ذت ببرد .بسی��اری از کودکان از رفتار والدین
خود الگو میگیرند.
انجام فعالیتهای فرحبخش با همراهی یکدیگر
میتوان��د ب��ه کودک و به ف��رد مبتال به بیماری
آلزایم��ر کمک کن��د .فعالیتهای زیادی وجود

دارند که میتوان به اتفاق كودكان و با همراهي
فرد مبتال به بیماری آلزايمر انجام داد مثل:
• انجام فعالیتهای سادهی هنری
• نواختن موزیک یا آوازخواندن
• تماشای آلبومهای خانوادگی
• داستانخوانی با صدای بلند
اگ��ر کودکان ب��ا فرد مبتال به بیماری آلزایمر در
ی��ک خان��ه زندگی میکنند باید نکاتی را در نظر
داشت:
• توق��ع نداشته باشی��د که کودک نقش مراقب
ی��ا پرست��ار را داشت��ه باشد یا اینک��ه در مراقبت
کمک کند.
• به اوقات فراقت کودک و کیفیت آن دقت كنيد
و مراقب باشيد که حتم ًا اوقاتی برای گذراندن با
همساالن و عالقهمندیهای شخصی خودش
داشته باشد.
• حتم ًا زمانی را به کودک خود اختصاص بدهید
ت��ا احس��اس نکند که تمام توجه شما معطوف به
فرد مبتال به بیماری آلزایمر است.
زمانی که با کودک خود حرف میزنید دربارهی
احساس خود صادق باشید ولی کودک را درگیر
احساسات خود نکنید.
ب��رای صحب��ت و دادن اطالعات به کودک باید
نکاتی را در نظر بگیریم و دقت داشته باشیم که
چگونه با او در این باره وارد گفتگو شویم.
• تمام حقیقت را بگویید
کودک��ان نیاز دارن��د که والدین در مورد دمانس
کام ً
ال با آنها واضح و باز باشند .به عنوان مثال
م��ادر یک ک��ودک  10ساله میتواند وضعيت را
براي او اینگونه شرح بدهد:
"من نمیگویم که همه چیز خوب خواهد شد و
اوضاع به مرور بهتر میشود ،من هم این شرایط
را اص� ً
لا دوس��ت ندارم و واقع ًا از آن ناراحتم ولی
بهت��ر اس��ت که من این مسأله را به تو بگویم نه
شخص��ی دیگر ،اینکه وضعیت مادر بزرگ بهتر
نخواهد شد و بهبودي اتفاق نخواهد افتاد"
• ب��ه ک��ودک مدام یادآوی کنی��د که فرد مورد
عالق��هی او (ك��ه مبتال به بیماری آلزایمر شده)
همچنان قابل احترام و عالقه است.
بهط��ور م��داوم به ک��ودک ی��ادآوری کنید که
پدربزرگ همچنان پدربزرگ است و مادربزرگ،
مادربزرگ
"وقتی که فرد موردعالقهی کودک در خانواده
مبت�لا ب��ه دمانس میش��ود باید مدام به کودک

تأکی��د ک��رد که این گناه فرد نیست که مبتال به
دمانس شده و اینکه او حاال نمیتواند کنترلی بر
روی برخ��ی از رفتاره��ای خود داشته باشد .بیان
ک��ردن ای��ن موضوع کمک میکند تا کودک به
طرز بهتری بتواند تغییرات را بپذیرد.
• ک��ودک را ب��رای وقایع غی��ر قابل پیش بینی
آماده کنید.
والدی��ن معم��و ًال در رابطه با غیر قابل پیشبینی
ب��ودن رويداده��ا در دمانس و اینکه چگونه این
وقای��ع باع��ث پریشان��ی و سردرگمی کودکان
میش��ود صحبت میکنند .برای اینکه کودکان
در رویاروی��ی ب��ا این وقایع کمت��ر آشفته شوند،
والدی��ن بای��د با کودکان در م��ورد تغیيرات فرد
گفتگ��و کنن��د ،خصوص ًا در مورد تغییرات مربوط
به شخصیت و تغییرات خلقی افراد مبتال ،و تنها
بر روی اختالل حافظه متمرکز نباشند.
• سع��ی کنی��د تا ب��رروی نکات مثبتی که وجود
دارد تمرکز کنید.
کودکان این توانایی را دارند تا وقایع را حتی اگر
در آن نکتهی مثبتی وجود نداشته باشد ،به طرز
زیبایی و مثبت ببینند.
مث ً
ال ممکن است بگویند "چقدر تغييري كه پدر
ب��زرگ ك��رده باعث شده با او خوش بگذرد؛ من
این تغییر را دوست دارم"
بای��د ت�لاش کنیم که در فرد مبتال و ارتباط او با
خان��واده نک��ات مثبت را پی��دا کنيم و آنها را به
اشتراک بگذاریم ،به زمانهای شاد و مثبتی که
در خانواده رخ میدهد اهمیت بدهیم؛ به عنوان
مث��ال ،وقتی کودک با فرد مورد عالقه-اش که
اكن��ون مبتال ب��ه دمانس شده ،اوقات خوشی را
میگذراند ،از آن لحظه عکس بگیریم و آنرا در
محلی مناسب و در معرض دید نصب کنیم.
ب��رای اینکه بتوانید این شرایط را مدیریت کنید
و مراق��ب اعض��ای خان��وادهی خود باشید سعی
کنی��د ب��ا انجمنه��ا و مراکز مرتب��ط با اختالل
شناخت و حافظه در ارتباط باشید و از مشاورین
و روانشناسان کمک بگیرید.
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برای همهی ما پیش میآید که گاهی احساس
دلتنگ��ی ی��ا غ��م و اندوه داشته باشی��م ،اما این
احساس��ات با تجربهی افسردگی کام ً
ال متفاوت
اس��ت .افسردگ��ی بیماری مزمن��ی است که در
آن احساسات��ی نظی��ر غم و اندوه ،یأس یا کمبود
ان��رژی ،ب��ر زندگی فرد سایه میافکند و غلبه بر
ای��ن احساسات بسیار سخ��ت است .افسردگی
ی��ک بیماری شایع است .همچنین در بین افراد
مبت�لا به دِمانس (اختالل شناخت و حافظه) در
تم��ام مراحل بیم��اری افسردگی وجود دارد که
مشکالت مضاعفی برای فائق آمدن بر بیماری
ایجاد میکند.
بسی��اری از عالئ��م افسردگی و دِمانس شبیه به
ه��م هستند که میتواند در تشخیص افسردگی
در افراد مبتال به دمانس مشکل ساز شود.

همچنین الزم است افراد مبتال به افسردگی هر
چ��ه زودتر به پزش��ک مراجعه کنند .هر چه این
بیم��اری سریعت��ر تشخیص داده شود ،راحتتر
درمان میشود.
عالئم افسردگی چیست؟
بیم��اری ،ب��ه درجات مختلف افراد را تحت تأثیر
ق��رار میده��د .پزشکان افسردگی را به درجاتی
نظیر خفیف ،متوسط و حاد تقسیم بندی میکنند.
برخی از شایعترین عالئم افسردگی به قرار ذیل
است:
• در اکث��ر مواق��ع ح��االت ان��دوه ،ی��أس و
زودرنجی
• اضطراب شدید
• عدم تمایل به انجام فعالیتهایی که قب ً
ال لذت
بخش بوده است و لذت نبردن از آنها.

• احساس عدم عزت نفس ،بیارزشی یا احساس
گناه بیمورد
• احساس انزوا
• اختالل خواب
• اشکال در تمرکز
• کند شدن کارکردهای ذهنی و جسمی،
• بیقراری و آشفتگی
• بی اشتهایی یا پراشتهایی و کاهش یا افزایش
وزن پیدا کردن
• احساس درد و ناراحتی بدون هیچ علت جسمی
مشخص
• به مرگ و خودکشی فکر کردن
برخ��ی از ای��ن عالئم شبیه به عالئمی است که
افراد مبتال به دمانس (اختالل شناخت و حافظه)
هم تجربه میکنند.

مشاوره با پزشک

باید پزشک را از این مسائل کام ً
ال آگاه کرد که فرد
مبتال به دمانس به طور غیرعادی یا به شیوهای
نگران کننده رفتار میکند یا نه و یا اینکه بیماری
سریعتر از آنچه که انتظار میرفته رو به پیشرفت
اس��ت .از آنجائی که ای��ن تغییرات هم میتواند
در اثر یک بیماری ایجاد شده باشد و هم در اثر
عوارض جانبی داروها ،این اطالعات به پزشک
در تشخیص بیماری کمک خواهد کرد.
برای تشخیص این که یک فرد دچار افسردگی
است یا نه ،پزشک در صورت امکان هم با خود
ف��رد گفتگ��و خواهد کرد هم با همراه فرد جهت
ارزیاب��ی ح��االت و تغییراتی که برای فرد اتفاق
افتاده است .مث ً
ال:
•آی��ا فرد ظاه��راً پریشانتر ی��ا بیحالتر شده
است؟
•آیا از خستگی شکایت میکند؟
•آیا بیشتر مواقع غمگین به نظر میآید
•آیا در اغلب مواقع گله و شکایت میکند؟
•آی��ا در برنام��هی خواب و تغذیه یا دیگر رفتارها
تغییراتی دیده شده است؟
•آیا عالیق خود را از دست داده است؟
چه درمانهایی در دسترس هستند؟
عمدهترین درمانه��ای افسردگی شامل روان

ب��رای افرادی ک��ه در مراح��ل اولیهی دمانس
هستند ،گفتگو دربارهی احساسات ممکن است
راه مفیدی برای درمان افسردگی باشد.
•جلس��ات روانشناسی میتوانند فضای حمایت
کنندهای برای فرد مبتال فراهم نماید .انواع بسیار
متفاوتی از روان درمانی وجود دارد که متناسب با
شرایط فرد و مراحل دمانس انتخاب میشود.
•رفتاردرمان��ی شناختی ( )CBTمیتواند برای
غلبه بر احساسات منفی مفید واقع شود که بعضی
اوق��ات همی��ن احساسات منفی علت افسردگی
میباشند.
•گ��روه درمانی یکی دیگر از روشهای درمانی
مناس��ب اس��ت .اف��راد در گروه درمان��ی غالب ًا با
اف��رادی گفتگ��و میکنند که تجارب مشابهی را
از سر گذراندهاند که همین امر میتواند همدلی
بسیاری ایجاد کند.
داروهای ضد افسردگی

مکانیس��م داروه��ای ضد افسردگ��ی طوالنی
کردن فعالیت انتقال دهندههای عصبی (انتقال
دهندهه��ای عصب��ی) در مغ��ز است .اختالل در
انتق��ال دهندهه��ای عصب��ی ممک��ن است با
افسردگ��ی مرتب��ط باشد .اغل��ب داروهای ضد
افسردگی برای اکثر افراد مؤثرند و معمو ًال بین
 4ت��ا  6ماه مص��رف میشوند .بعضی از مصرف
کنندگان داروهای ضد افسردگی متوجه شدهاند
که با قطع یکبارهی این داروها مشکالت زیادی
پیدا میکنند بنابراین باید آنها را کمکم و تحت
نظ��ر پزش��ک قطع شود .در ابتدای مصرف شاید
عوارض جانبی دیده شود که این عوارض به مرور
زم��ان کاهش مییاب��د .در صورتی که عوارض
جانب��ی ادام��ه یابد پزش��ک تشخیص میدهد
ک��ه دوز مصرف��ی دارو را ک��م کند یا داروی ضد
افسردگی دیگری را جایگزین کند.
همچنی��ن ممک��ن است بی��ن  2تا  4هفته زمان
نی��از باش��د تا دارو شروع به اثرگذاری نماید .دارو
حتم ًا باید با تجویز پزشک مصرف شود حتی اگر
ظاه��راً داروها اثر نکنند .دوزهای فراموش شده
ی��ا قطع داروه��ا میتواند بر کارایی دارو درمانی
تأثیر بسزایی بگذارد.
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چه عواملی افسردگی ایجاد میکند؟
دالی��ل بسی��ار مختلفی میتوان��د برای ابتال به
افسردگ��ی وج��ود داشته باشد ،ک��ه این عوامل
میتوان��د از ف��ردی به ف��رد دیگر متفاوت باشد.
اغل��ب عوامل��ی همچون موارد زی��ر در ابتال به
افسردگی مؤثر هستند:
• رویداده��ای استرسزا یا ناراحت کننده ،مثل
از دست دادن یکی از عزیزان ،نقل مکان کردن
و...
• عوارض برخی از بیماریها یا عوارض جانبی
داروها
• احساس تنهایی و انزوا
• عدم فعالیت ،احساس بیهودگی
• عدم کنترل روی وضعیت زندگی
• نگرانیهای مربوط به امور مالی ،روابط عاطفی
یا رویدادهای آینده
عالوه بر عوامل فوق ،برخی از افراد ممکن است
ی��ک زمین��هی ژنتیکی نیز برای ابتال افسردگی
داشته باشند.
افسردگی یا دمانس؟
در اغل��ب مواقع به همراه دمانس افسردگی هم
وج��ود دارد .این مسأله اث��رات دمانس را حادتر
میکن��د و در اف��راد مبتال ی��ادآوری را سختتر
میکن��د و سب��ب گیجی ،اضطراب و یا احساس
ان��زوای بیشت��ری میش��ود .افسردگی ممکن
اس��ت باعث تغییراتی در رفتار نیز شود ،مواردی
همچ��ون بیق��راری و پرسه زدنهای بی هدف،
پرخاشگری ،انزوا ،کم اشتهایی.
تشخیص افسردگی در مبتالیان به دمانس کار
مشکل��ی اس��ت زیرا برخ��ی از عالئم دمانس و
افسردگ��ی بسیار شبی��ه یکدیگرند ،و به همین
علت است که افراد مبتال به دمانس ممکن است
در توضی��ح این که چ��ه احساسی دارند مشکل
داشت��ه باشن��د .به همی��ن دلیل الزم است برای
اطمین��ان حاصل ک��ردن از وضعیت فرد هر چه
زودت��ر به متخص��ص مراجعه شود تا تشخیص
دقیق و درمان مناسب صورت پذیرد .درصورتی
که پزشک با اطمینان بیماری را تشخیص ندهد
ممک��ن اس��ت درمان را با فرض این که بیماری
افسردگ��ی اس��ت آغاز کند اما عالوه بر این بیمار
را به متخصص دیگری نیز معرفی میکند.
تفاوت عالئم افسردگی و دمانس
در افسردگ��ی ،حت��ی در وضعیت حاد آن ،برخی
ناتوانیهای معمول در دمانس مانند اختالل در

بی��ان ،اختالل در عملکردهای ذهنی ،دشواری
در تشخیص زمان و مکان رایج نیست ،برعکس
در اف��راد مبت�لا به دمان��س احتمال این که این
تواناییه��ا دچار اختالل شون��د وجود دارد .این
ناتوانیه��ا ب��ه پزشک در تشخی��ص دمانس از
افسردگی کمک میکند.
ف��رد مبت�لا به افسردگ��ی در اغلب مواقع از این
ک��ه نمیتوان��د چیزهایی را به یاد بیاورد شکایت
میکند اما با کمی تمرکز میتواند به یاد بیاورد؛
در صورتی که برای فرد مبتال به دمانس با تمرکز
ه��م یادآوری مشکل است و سعی میکند روی
ضعف حافظه سرپوش بگذارد.
در افسردگ��ی ح��اد ،حافظه ممک��ن است دچار
نقصان شدید شود و همین وضعیت است که در
تشخی��ص آن از دمان��س مشکل ایجاد میکند.
ب��ا ای��ن وجود ،در فرد افسرده این نقصان عمدت ًا
منجر به افت تمرکز میشود که با درمان و بهبود
افسردگی برگشت پذیر است اما این بهبودی در
فرد مبتال به دمانس اتفاق نمیافتد.

درمان��ی ،داروه��ای ض��د افسردگ��ی و توجه و
حمایتهای اجتماعی است.
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سفت کردن ،خم کردن بدن زمان غذاخوردن ،بابی
میلی غذاخوردن وآشامیدن ،آبریزش دهان،بیرون
ریختنغذایامایعاتازدهان،عصبانیتوتندخویی،

اختالالتشناختوحافظه،بیماریآلزایمر،سکته
مغزی،ضربهمغزی،بیماریپارکینسون،اماسواز
دست دادن تعداد زیادی از دندانها میباشد.

پیامدهای اختالل بلع:

ازدس��تدادنآبب��دن،سوءتغذیه،کاهشوزن،
تغیی��ر وضعی��ت سالمتی عمومی ف��رد ،عفونت
دستگاه تنفسی ،افزایش طول مدت بستری شدن
در بیمارستان ،افزایش هزینههای درمانی ،کاهش
کیفی��ت زندگی ف��رد مبتال و مراقبین وی و مرگ
زودرس در اثر عوارض ناشی از اختالل بلع.
اختالالت بلع در افراد مبتال به اختالالت شناخت

و حافظه و بیماری آلزایمر:

ب��ا افزایش س��ن و ورود به مرحله سالمندی بویژه
دراف��رادمبت�لابهاخت�لاالتشناختوحافظهو
بیم��اری آلزایمر و پیشرف��ت بیماری تغییراتی در
وضعی��ت دندانه��ا ،کاهش می��زان ترشح بزاق،
کاهش حجم استخوان لثه ،ضعف حرکات دهانی،
کاه��ش حساسی��ت در رفلکس بلع ،تغییر الگوی
تنفس��ی ،افزایش میزان جویدن برای آماده کردن
لقم��ه ،افزایش حرکات زبانی ،کند شدن کلی بلع،
افزایش زمان انتقال غذا در مری ،کاهش پاکسازی
مری صورت میگیرد .البته عوارض جانبی بعضی
از داروه��ای مصرف��ی نیز میتوانند بستر ساز این
مشکلباشند.
بنابرای��ن احتمال وق��وع اختالالت بلع و برگشت
موادغذای��یومایع��اتازمعدهومریبهحلقوریه
بیشتر میشود .متأسفانه از جمله مخاطرات تکرار
آسپیراسیون،پنومونی(عفونتریه)استودرنهایت
ممکن است به مرگ فرد مبتال منتهی شود.
درافرادمبتالبهاختالالتشناختوحافظهوبیماری
آلزایمر،کاهشحرکاتزبانوتأخیردربرانگیختگی
رفلک��س بلع حلقی ،ناهنجاری درحرکات حلقی،
کاه��ش حس ،کاه��ش عملکردهای شناختی و
ناتوانیدرکنترلعضالتاسکلتی،ناتوانیدرتغذیه
دهان��ییک��یازعالئممهممراحلپایانیدرافراد
مبت�لا به اختالالت شناخ��ت و حافظه و بیماری

عالئ�م هش�داردهنده اختلال بل�ع و خطر

آسپیراسیون ریوی:

کاهشهوشیاری،بدعملکردیشناختی،اجتناباز
غذاخوردندرجمع،باقیماندنبیشترغذادربشقاب،
ب��ازی ک��ردن با غذا ،اجتناب از خوردن غذاهایی با
غلظت خاص یا تغییر مکانیکی بافت غذا ،افزایش
زم��ان غذاخ��وردن ،آب خوردن مک��رر حین غذا،
وقفهه��ای مکرر حین غ��ذا خوردن وحرکات غیر
طبیعی سر و گردن هنگام غذاخوردن ،جویدن پر
زحم��ت ،بلعیدن مکرر ،باقیماندن غذا در محوطه
دهان،بدترشدنعالئمآسمبیمار،ذاتالریهمکرر،
درد گل��و ،درد سین��ه یا سوزش قلب ،سرفه هنگام
درازکشی��دنی��ابع��دازصرفغذاازجملهعالئم
هشداردهندهاختاللبلعوخطرآسپیراسیونریوی
میباش��د .پنومونی آسپیراسی��ون در افراد سالمند
نسبتبهجوانان،عالئمبالینیکمتریدارد.بنابراین
احتمالتشخیصبهموقعآنکمترمیشود.هذیان
میتواندتنهاعالمتپنومونیدرافرادسالمندباشد.
افزایش تعداد تنفس ،تب و لرز ،درد قفسه سینه ...از
دیگر عالئم هشداردهنده این بیماری میباشد .در
پای��ان الزم به ذکر اس��ت ،خشکی دهان احتمال
جم��عش��دنباقیماندههایغذارادردهانیاحلق
افزای��ش میدهد و باعث رشد باکتریها در دهان
نیز میشون��د .باقیماندههای حلقی احتمال وقوع
برگش��تموادغذای��یومایع��اترابهریهافزایش
میدهد .بزاق ناکافی نیز میتواند منجر به التهاب
مری شود زیرا بیکربنات موجود در بزاق که خنثی
کننده ریفالکس اسیدی گاسترو ،ازوفاژیال است،
از التهاب مری جلوگیری میکند.
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مهمترین عالیم ونشانههای اختالل بلع:

علل شایع اختالل بلع دربزگساالن:

فلج بلز چیست؟

در این عارضه ،نیمی از صورت ،ناگهانی و یا طی
چند روز دچار ضعف و در نهایت فلج میشوند که
تظاه��رات آن ب��ه صورت عدم توانایی در بستن
پل��ک ،لبخند نامتقارن ،گوشه لب پایین افتاده و
افتادگی محسوس سمت درگیر دیده میشود.
به علت شباهت زیاد عارضه فوق با عالیم ناشی
از سکت��ه مغ��زی ،در صورت بروز ،مراجعه سریع
ب��ه پزشک برای تشخیص علت به وجودآورنده
توصیه میشود .درنهایت چنانچه ،فلج بلز برای
شما تشخیص داده شد میتوانید از بابت موقتی
بودن عارضه ،اطمینان داشته باشید.
علت:

فلج بلز به دلیل از کارافتادگی عصب زوج هفتم
مغزی که مسئول حس و حرکت عضالت صورت
است اتفاق میافتد .این عصب در مسیر خود به
سمت صورت از باریکهای استخوانی که تقریب ًا در
پشت گوش قرار دارد ،عبور میکند .در صورتی
که این عصب در مسیر خود به دلیلی دچار تورم
و الته��اب شود ،ق��ادر به پیامرسانی به عضالت
مربوطه نبوده و فلج اتفاق می افتد.
عل��ت دقی��ق عارضه بلز مشخ��ص نیست ،اما
عوامل��ی مانند ضربه ،عفونتهای اخیر دستگاه
تنفس��ی فوقانی ،دیابت ،بارداری و عفونتهای
ناحی��ه ده��ان را میتوان از عوامل مؤثر در ایجاد
عارضه دانست.
عالئم:

ای��ن عارض��ه به صورت ناگهانی و یا در طی چند
روز ب��روز میکن��د ،به این ترتیب که فرد در ابتدا
احس��اس سنگین��ی و یا گزگز در نیمی از صورت
دارد و به دنبال آن از کارافتادگی عضالت اتفاق
میافتد .خوشبختانه این عارضه موقت بوده و در
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غذاخ��وردن نوعی مه��ارت محسوب میشود لذا
ضعف وناتوانی در این عمل میتواند باعث تحلیل
و تضعی��ف قوای جسمانی وحتی ایجاد مشکالت
روانشناخت��ی مانند افسردگی وگوشهگیری و انزوا
ش��ود.خ��وردنونوشی��دنازنیازه��ایضروری
و حیات��ی برای حف��ظ و ارتقای سالمت عمومی،
تقویت قوای جسمانی و برخورداری از عمر طبیعی
در هر انسانی میباشد .طبیعت ًا ،ضعف و ناتوانی در
خوردنوبلعیدنغذاباعثمیشودبافتهایبدناز
پروتئین،کربوهیدرات،ویتامینهاومایعاتمحروم
و در نهایت باعث عوارضی مانند تب ،عفونت ریه،
خشکیپوستودهان،احساسخفگی،سوءتغذیه
وکاه��ش وزن در انسان شود .اختالل بلع ،عبارت
است ازمشکل دهان نگهداشتن ،مکیدن ،جویدن
و بلعیدن مواد غذایی .بهطور مثال اگر هرشخصی
نتواندمادهغذاییرابرداردوآنرابهطرفدهانبرده
ولبهایش را کام ً
ال ببندد تا آن ماده خوراکی را در
دهان خود نگه دارد ،دچار اختالل در بلع است.
خوردنوآشامیدن،عملکردهاییهستندکهباروابط،
پذی��رش ،مشارکتهای اجتماعی و تفریحات در
ارتباطاست.لذااختاللدربلعمیتواندواکنشهایی
مثل شرم ،اضطراب ،افسردگی و گوشه گیری را به
همراه داشته باشد لذا بر تعامالت اجتماعی فرد نیز
تأثیرگذار است .درصد قابل توجهی از افراد باالی
 65س��ال،بوی��ژهافرادمبتالبهاختالالتشناخت
وحافظ��هوبیم��اریآلزایم��ر،دچاراختاللدربلع
هستند.
این اختالل در مراحل مختلفی از روند بلعیدن مواد
غذایی میتواند رخ دهد:
 مرحل�ه دهانی :مکی��دن ،جویدن ،انتقال موادغذایی و مایعات به گلو
 مرحله حلقی :بلعیدن /فروبردن مواد غذایی ومایع��ات ب��ه معده و بسته شدن مسیر هوایی برای
جلوگیری از بروز خفگی
مرحل�هم�ری(لولهغذایی) :باز و بسته شدندریچههای باال و پایین مری و انتقال مواد غذایی
از مری به معده

عدمهوشیاریزمانغذاخوردن،ناتوانیدرجویدن،
سرفهکردنوتهوعداشتنزمانغذاخوردن،ابتالبه
عفونته��ای مکرر سیستم تنفسی ،از مهمترین
عالیم ونشانههای اختالل بلع است.

آلزایمر است .در این مرحله ممکن است عالقهای
به غذاخوردن نداشته و در مدیریت لقمه در دهان
نیزمشکل داشته باشند و یا حتی هنگام بلع آسپیره
کن��د .درافراد مبتال به پارکینسون ،به علت لرزش
دست بیماران غذا خوردن برایشان مشکل است.
حرک��ات تکرارشون��ده و سفتی عضالت دهانی و
اشک��ال در حرک��ت لقمه به سمت عقب در دهان
وکاهشقدرتعضالتحلقوتأخیردربرانگیخته
شدن رفلکس بلع ،حرکات پایه زبان ،بدعملکردی
اسفنکتر فوقانی مری ،احتمال وقوع آسپیراسیون
بعد از بلع را افزایش میدهد.

فص��ل پاییز ،فصل شی��وع عفونتهای تنفسی
فوقانی ،مانند سرماخوردگی و آنفوالنزا است که
همین عوامل ،باعث ایجاد بستر ،برای بروز سایر
بیماریها نظیر فلج موقت بلز میشود.
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نهایت طی  6ماه بهبودی کامل حاصل میگردد.
در گ��روه کوچک��ی از افراد ممکن است عوارض
ضعیفی مانند عدم تقارن لبخند باقی بماند.

به پزشک مراجعه شود .این عارضه موقت است
و ط��ی ش��ش ماه حت��ی در صورت عدم دریافت
درمان نیز بهبود مییابد.

عالئم کلی عارضه به شرح زیر است:
 -1ضعف ناگهانی و یا تدریجی عضالنی نیمی
از ص��ورت ک��ه به شکل گوشه لب پایین افتاده،
لبخن��د نامتق��ارن ،عدم توانایی در بستن پلک و
عدم توانایی در باز کردن فک به صورت متقارن
(در هنگام باز کردن دهان ،فک به سمت سالم
منحرف میشود ).تظاهر مییابد.
 -2عدم توانایی در کنترل بزاق
 -3درد در اط��راف مفص��ل ف��ک و پشت گوش
سمت درگیر
 -4افزای��ش حساسی��ت به صدا و یا افت موقت
شنوایی در سمت درگیر
 -5سردرد
 -6از بین رفتن حس چشایی
 -7تغبیر در حجم اشک و بزاق
 -8کاهش حس بویایی

اما باید چند نکته را به خاطر سپرد:
 -1ع��دم دریافت درم��ان باعث ایجاد عوارض
ثانوی��ه مانند زخم قرینه ،کاهش بینایی به علت
خشکی چشم و یا عفونتهای چشمی میشود.
 -2در صورت��ی ک��ه عضالت ظریف صورت به
مدت طوالن��ی تحریک عصبی دریافت نکنند،
دچ��ار آتروف��ی میشوند که با توجه به نقش هر
ی��ک از ای��ن عضالت در فعالیتهای صورت ،از
دس��ت رفتن آنها باع��ث ناتوانیهای محسوس
میشوند.
 -3عدم تقارن در فعالیت فک ،باعث ناکارآمدی
عمل جویدن شده و در نهایت آسیبهای دندانی
را در پی دارد.با توجه به موارد ذکر شده ،دریافت
درمان به منظور تسریع روند بهبودی و جلوگیری
از ع��وارض ثانوی��ه بسیار با اهمیت است .درمان
این عارضه شامل داروهای ضد التهاب کورتونی
ب��ه منظور رف��ع التهاب عصب ،داروهایی جهت
درم��ان عفونت زمینهای و همچنین فیزیوتراپی
است .فیزیوتراپی در این بیماری از ارکان مهم،
جه��ت تقوی��ت و تسریع روند بازگشت عملکرد
صحیح عضالت خواهد بود.

درمان:

همان طور که در ابتدا گفته شد ،عالیم این آسیب
بسیار مشابه سکته میباشد ،لذا به محض بروز،
میبایس��ت جهت تشخیص علت بوجودآورنده

اخـبــار انـجمـن
آموزش آشنایی با دمانس و

بیماری آلزایمر در بیمارستانها
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ملی دمانس

بع��د از  ۱۰س��ال پیگیری مستمر
انجم��ن جهان��ی آلزایم��ر و اعالم
نی��از ب��ه داشتن رویک��رد جهانی
درم��ورد بح��ران دمانس ،سازمان

کنفرانس خبری روز و ماه جهانی

بیماری آلزایمر در انجمن آلزایمر
ایران

دراینبرنامهمدیرانانجمنآلزایمر
ای��ران با ارائه آخرین دستاوردهای
جهان��ی بیماری آلزایم��ر ،عوامل
خطرس��از و راهه��ای پیشگیری،
برنامهه��ا و فعالیته��ای انجمن

جهانی دمانس و بیماری آلزایمر

ب��ه مناسبت م��اه جهانی دمانس و
بیم��اری آلزایم��ر و همگام با دیگر
کشوره��ای جهان ،انجمن آلزایمر
ای��ران جه��ت حمای��ت عاطف��ی
مراقبی��ن ،افراد مبت�لا ،داوطلبان
و گروهه��ای پیشگی��ری اقدام به
برپایی برنامههای زیر نمود.
13شهری��ور با حض��ور اعضای
محت��رم طرح حس��اس و سازمان
زنان زرتشتی
در حاشی��ه ای��ن جشن اعضا اعالم
همبستگ��ی نم��وده و ب��ا اج��رای
طرح گلری��زان مبالغی جمعآوری
گردید.
14شهریور با حضور مددجویان
مرک��ز توانبخشی روزانه و مراقبین
آنه��ا در کن��ار داوطلبان فعال در
مح��ل تاالر کشت��ی ارم با اجرای
برنامهه��ای ش��اد ،پی��ادهروی در
فض��ای ب��از و صرف ناهار با هدف
توجه به خواستههای افراد مبتال و
مراقبین آنها برگزار گردید.

18شهری��ور ب��ا حضور داوطلبان
فع��ال ،افراد مبتال و مراقبین آنها
که جدیداً به انجمن پیوستهاند .در
ای��ن برنامه ک��ه با همت داوطلبان
تشکی��ل گردیده بود و تشکلهای
مردمیازجملهسازمانپیشاهنگی،
مدیری��ت خانه تئاتر کرج و جمعی
از بان��وان فع��ال اکباتان نیز حضور
داشتند.
 6مهر تورنمنت دوچرخه سواری
ب��ه همت باشگاه دوچرخه سواری
پیوندسب��ز و داوطلب��ان انجم��ن
آلزایمر ایران برگزار گردید .در این
برنام��ه که از ساع��ت  7/30صبح

برگزاری کارگاهها و

سخنرانیهای آموزشی به مناسبت
ماه جهانی دمانس و بیماری
آلزایمر

انجم��ن آلزایم��ر ای��ران با هدف
ارتق��اء سطح سالمت افراد سالمند
جامع��ه و کاه��ش ابتال به دمانس
و بیم��اری آلزایمر ط��رح آموزش
همگان��ی را در دست��ور ک��ار خود
دارد .پیرو هدف مذکور و نیاز مراکز
مختلف ،کارشناسان انجمن اقدام
ب��ه آموزش جه��ت آگاهیرسانی
عوامل تأثیرگذار در ابتال ،عالئم و
اختالالت ناشی از ابتال به بیماری
آلزایمر و نحوه پیشگیری در مراکز
مختل��ف مینماین��د .فعالیتهای
مرک��ز آم��وزش و پژوهش در ماه
جهانی به شرح ذیل میباشد:
 7شهری��ور برگ��زاری کارگ��اه
آموزش��ی تأثیر تمرین��ات تنفس
دیافراگمی ب��رای کاهش ابتال به
بیم��اری آلزایم��ر بنابه درخواست
اداره سالمت شهرداری منطقه  9به
جهت توانمندسازی آموزشی کادر

 21شهری��ور برپای��ی کارگ��اه
آموزش��ی جه��ت خانوادهه��ای
مددجویان مرکز قاصدک
 9مهرم��اه سخنران��ی آموزشی
در س��رای محله شک��ری واقع در
بوستان نرگس
 2مهرم��اه سخنرانی آموزشی در
سازمان زنان زرتشتی
16مهرماهآموزشواطالعرسانی
ب��ه کودک��ان در ارتباط با دمانس و
بیم��اری آلزایم��ر همزمان با هفته
ملی کودک در دبستان شهید ناظم
اکباتان.
 16و  23مهرم��اه برگ��زاری
کارگاه آموزش در سازمان صندوق
بازنشستگی کل کشور
 18مهرم��اه سخنرانی آموزشی
جهت کارکنان اداری دانشگاه علوم
پزشکی ایران در محل دانشگاه
 21و  28آبان دو جلسه سخنرانی
آموزشی آشنایی با دمانس و بیماری
آلزایمر در انجمن سالمت خانواده
ایران

حضور مدیران و مسئولین انجمن
آلزایمر ایران در نشستها و

همایشها و جشنهای مرتبط در
ماه جهانی

 14شهری��ور حض��ور مدیرعامل
و مسئول روابط عمومی در کانون
بانوان شهرک اکباتان
در ای��ن مراس��م از خان��م صالحی
مدیرعامل انجمن به دلیل فعالیت
 17سال��ه در انجمن ب��ا اهداء لوح
یادبود و سبدگل تقدیر بعمل آمد.
 17شهری��ور حض��ور مدیرعامل
انجم��ن در نشست ه��م اندیشی
دانشگاهی��ان ب��ا کنشگ��ران
سازمانهای مردم نهاد سالمت که
ب��ا حضور آقای دکتر ایازی معاون
اجتماع��ی وزارت بهداشت ،آقای
دکتر جمال��ی مدیرکل سمنهای
سالم��ت معاون��ت اجتماع��ی،
معاونین اجتماعی ،توسعه مدیریت
و منابع ،تحقیقات و فناوری ،جمعی
از اعض��ای هیئ��ت علمی دانشگاه
عل��وم پزشکی ای��ران و مسئولین
سازمانه��ای مردم نه��اد فعال با
هم��ت دانشگ��اه در مح��ل مرکز
همایشه��ای بین-المللی رازی
برگ��زار گردیده بود .خانم صالحی
مدیرعام��ل انجم��ن در سخنرانی
خ��ود به معرفی ماه جهانی بیماری
آلزایم��ر و فعالیته��ا و خدم��ات
انجمن پرداختند.
در حاشیه این نشست انجمن اقدام
ب��ه برپایی غرف��ه اطالعرسانی و
نمایشگاه عکس و نقاشی پرداخت
که موردتوجه بازدیدکنندگان قرار
گرفت.
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پیش نویس برنامه جامع عملیاتی

جهان��ی سالم��ت در هفتادمی��ن
نشس��ت مجم��ع جهانی سالمت،
طرح جهانی دمانس را در  ۵خرداد
 ۱۳۹۶تصویب کرد .در این طرح از
دولتهاخواستهشدهتااهدافطرح
ک��ه همانا افزایش اطالعرسانی در
مورد بیماری ،کاهش عوامل خطر،
تشخیص مراقبت و درمان ،حمایت
مراقب��ت کنندگ��ان و همچنی��ن
تحقیقات میباشد را در دستور کار
خ��ود قرار دهن��د .پیام فوری طرح
جهان��ی دمانس ب��ه دولتها این
اس��ت که ط��رح ملی کشور خود را
ب��ا تأمین بودج��ه اجرایی و بتدریج
پایش نمایند.
تنه��ا راه مقابله با دمانس (اختالل
شناخ��ت و حافظه) ،اجرائی کردن
ط��رح مل��ی دمان��س در کش��ور
میباش��د .تشخی��ص زودهنگام
میتواند هزینههای کالن بیماری
بر نظام سالمت را کاهش دهد.
پیش نویس سوم سند ملی دمانس
در وزارت بهداش��ت تحت بررسی
است ،اطالعرسانی در مورد دمانس
و بیم��اری آلزایمر ،کاهش عوامل
خطر ،تشخیص ،مراقبت و درمان،
حمایت مراقبین و تحقیقات در این
طرح دیده شده است.

آلزایمر ایران در ماه جهانی آلزایمر
اع�لام داشتند ،هر  ۳ثانیه یک نفر
در جهان به دمانس مبتال میشود
و دمان��س به عنوان هفتمین علت
مرگ شناخته شده است.
معصوم��ه صالح��ی مدیرعام��ل
انجم��ن آلزایمر ای��ران به آخرین
گ��زارش انجمن جهان��ی آلزایمر
اشاره نمودند که طبق این گزارش
ک��ه در روز جهانی بیماری آلزایمر
مص��ادف ب��ا  ۲۱سپتامبر ارائه شده
اس��ت در ه��ر  ۳ثانیه ی��ک نفر در
جه��ان به دمانس مبتال میشود و
دمان��س به عن��وان هفتمین علت
مرگ شناخته شده است.
هزین��ه دمانس در سال  ۲۰۱۸بالغ
بر ی��ک تریلیون دالر تخمین زده
میش��ود و بیماری آلزایمر بعنوان
شایعتری��ن ن��وع دمان��س است.
درح��ال حاض��ر  ۵۰میلیون نفر در
جهان ب��ه بیم��اری آلزایمر مبتال
هستن��د که پیشبین��ی میشود تا
س��ال  ۲۰۵۰ب��ه  ۱۵۲میلیون نفر
برسد.
ً
بیشتری��ن مراقبی��ن معموال یک
فرزند و فرزند دختر میباشد که این
ب��ار مراقبت باید بین تمام فرزندان
خانواده تقسیم شود.
آق��ای دکتر حاجت��ی نیز به کمبود
مراقب��ت کنن��ده از اف��راد مبتال به
بیم��اری آلزایمر اش��اره نمودند و
اینک��ه بیشتری��ن مراقبین معمو ًال
ی��ک فرزند و فرزند دختر میباشد
ک��ه این ب��ار مراقبت باید بین تمام
فرزن��دان خان��واده تقسیم شود .با
توجه به کمبود مراقب طی نشستی
در س��ال گذشت��ه هیئ��ت مدیره
انجمن با معاونت اجتماعی وزارت
بهداشت به این تخمین رسیدند که
ح��دود  ۵۰۰۰نفر مراقب سالمت
نی��از داری��م که این افراد با شرکت
در کالسهای آموزشی پرستاری
سالمن��دی و بیم��اری آلزایمر که
ب��زودی در انجمن تشکیل خواهد

ش��د و دریاف��ت گواهینام��ه معتبر
میتوانند شروع به فعالیت نمایند.
کنت��رل عوامل خطرس��از یکی از
راهه��ای پیشگی��ری از ابت�لا به
دمانس است
خان��م دکتر خمسه ب��ا بیان اینکه
کنت��رل عوامل خطرس��از یکی از
راهه��ای پیشگی��ری از ابت�لا به
دمان��س اس��ت ،گفت :ف��رد باید
رژی��م غذایی مناسب داشته باشد.
سبزیج��ات ،می��وه ،ماهی ،روغن
زیت��ون و زیت��ون را بیشتر مصرف
کن��د و از مص��رف گوشت به مقدار
زیاد بپرهیزد .عالوه بر اینکه چاقی
موج��ب بروز دمانس میشود ،باید
دانس��ت که الغری نی��ز میتواند
موج��ب ب��روز این بیم��اری شود.
پس باید مراقب بود که یک سبک
زندگی سالم با یک وزن ایدهآل را
داش��ت .ورزش نیز از عواملی است
ک��ه از ابتال به دمان��س میکاهد.
همچنی��ن یادگی��ری دو زبان آن
ه��م از کودکی بسیار کمککننده
است.
آق��ای خوانس��اری مدی��ر اجرائی
انجم��ن آلزایم��ر ای��ران نی��ز در
بخ��ش دیگ��ری از نشست درباره
فعالیته��ای انجمن در ماه جهانی
بیماری آلزایمر گفت که با همکاری
رواب��ط عمومی انجم��ن با بخش
آم��وزش و پژوه��ش فعالیتهای
مؤث��ری از جمل��ه آم��وزش کادر
پرست��اری در بیمارستانها و نحوه
برخ��ورد صحی��ح با ف��رد مبتال به
بیماری آلزایمر انجام میشود .این
آم��وزش در  ۵بیمارست��ان و ۴۷۶
نفر ساعت آموزش صورت پذیرفته
اس��ت .درخص��وص آموزشهای
همگان��ی و آگاه��ی رسانی در طی
یک ماه (ماه جهانی بیماری آلزایمر
ک��ه از  ۱۵شهری��ور شروع و تا ۱۵
مه��ر ادامه دارد .ب��ا درنظر گرفتن
مخاطب و هدف ،برنامههایی انجام
شده است.

برپایی همایشهای مرتبط ماه

از مب��دأ میدان آزادی آغاز گردیده
بود رکابزنان داوطلب ضمن حمل
بادکنکه��ای انجم��ن جهانی و
پالکاردهای مربوط به ماه جهانی،
پس از طی مسیر به انجمن رسیدند
و ضم��ن گرفت��ن عکس یادگاری
ب��ه محل سال��ن اجتماعات جهت
آموزش و اعالم همبستگی حضور
یافتن��د و در پای��ان ب��ه ارگانهای
همک��ار ،کالنت��ری  135معاونت
حم��ل و نق��ل ترافی��ک منطقه ،5
مدیری��ت پ��ارک آموزش منطقه و
اورژان��س تهران و برگزارکنندگان
اصلی لوح تقدیر اهداء گردید.

سالمت ،در محل شهرداری
 18شهری��ور برگ��زاری کارگاه
آموزش��ی در مح��ل خانه فرهنگ
آیه واقع در شهرک اکباتان
شنبه  7مهرماه برگزاری کارگاه
آموزش��ی در محل انجمن آلزایمر
سالمندان قم
سخنران��ی آموزش��ی در شهرک
اکباتان
  13شهریور بلوک 15  14شهریور کانون بانوان شهرکاکباتان
 7 -مهر بلوک 14

 26آذر سخنران��ی آموزش��ی در
باغ موزه ملک

پاییز1397

12

بمناسب��ت م��اه جهان��ی بیماری
آلزایم��ر و با هدف افزایش آگاهی
و ارتقاء سالمت جامعه و همچنین
آشنای��ی پزشکان و ک��ادر درمانی
و کلی��ه اف��رادی که ب��ه هر نحو با
اف��راد مبتال ب��ه دمانس و بیماری
آلزایم��ر ارتب��اط دارن��د ،انجم��ن
آلزایم��ر ایران اقدام به آموزش این
قش��ر از جامع��ه پزشکی با موضوع
آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر،
پیشگیری و روشهای تشخیص و
نحوه برقراری ارتباط با افراد مبتال
مراجعه کننده به بیمارستان برگزار
نمود .دراینجلساتابتداسخنرانان
ب��ه معرف��ی انجمن و خدمات ارائه
شده و اهداف انجمن در ماه جهانی
بیم��اری آلزایمر پرداخته و راجع به
بیماری و نحوه ارتباط با این بیماران
مطالب مبسوطی ارائه نمودند و در
پایان به سؤاالت شرکت کنندگان
پاس��خ دادند .در حاشیه پوسترهای
 10عالمت هشدار و ماه جهانی به
همراه نشریه و بروشورهای انجمن
در اختی��ار بیمارستان قرار گرفت و
افراد عالقمند ،پرسشنامه انجمن را
کامل و جهت ارتباطهای بعدی به
مسئولین انجمن ارائه نمودند.
ای��ن برنام��ه در بیمارستانهای:
آپادان��ا -بین��ا -م��ادران -آیت اله
کاشانی و نیکان اجرا گردید.

اخـبــار انـجمـن

13

اخـبــار انـجمـن
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 9 -7مه��ر حض��ور فع��ال انجمن
در نشس��ت اعض��ای شبک��ه ملی
 NCDAبا آقای دکتر کمال اکبری
مع��اون مشارکته��ای اجتماعی
وزارت کشور
ای��ن نشست با ه��دف توانافزایی
سالم��ت اجتماعی برگزار گردیده
بود .آقای دکتر اکبری راهکارهای
تأسیس سازمانهای مردم نهاد را
برای حضار بیان نمودند و در انتها
به سؤاالت شرکت کنندگان پاسخ
دادن��د .در همی��ن نشست نماینده
انجم��ن ضم��ن تشریح مشکالت
تأسی��س انجم��ن در استانه��ا
خواست��ار مساع��دت الزم توسط
وزارت کشور شدند.

انجمن آلزایمر ایران

 17شهری��ور ب��ه مناسب��ت ماه
جهان��ی بیم��اری آلزایم��ر بازدید
اعض��ای هیئت مدی��ره خانه تئاتر
(آقای��ان به��زاد فراهان��ی و بیژن
افش��ار ب��ه نمایندگ��ی) از انجمن
آلزایمر ایران

برگزاری همایش بزرگ اجتماعی
بیماری آلزایمر

ای��ن همای��ش در تاری��خ  29مهر
ب��ا هدف افزای��ش دانش جامعه و
اص�لاح سب��ک زندگ��ی سالم در
پیشگیری از ابتال به بیماری آلزایمر
توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران
با مشارکت انجمن آلزایمر در سالن
همایشه��ای رازی دانشگاه علوم
پزشکی ایران.

سرکار خانم گودرزی
نیکوکار گرامی
ضم��ن تسلی��ت از درگاه خداون��د سبحان
ب��رای آن مرح��وم غف��ران و رحمت الهی و
ب��رای حضرتعال��ی و دیگر سوگواران صبر و
شکیبایی مسئلت مینماییم.
جناب آقای خالصی
همکار گرامی
ب��ا تأس��ف و تأثر ف��راوان ،مصیبت وارده را
تسلی��ت ع��رض نموده و از درگ��اه خداوند
من��ان ب��رای آن عزیز از دست رفته رحمت و
مغف��رت و برای بازماندگان صبر و سالمتی
خواستاریم.

جناب آقای مهندس صبغی
عضو محترم هیئت مدیره
ب��ا تأس��ف و تأثر ف��راوان ،مصیبت وارده را
تسلی��ت ع��رض نموده و از درگ��اه خداوند
من��ان ب��رای آن عزیز از دست رفته رحمت و
مغف��رت و برای بازماندگان صبر و سالمتی
خواستاریم.
سرکار خانم کابلی
مدیر محترم روابط بین الملل
عروج ملکوتی برادر بزرگوارتان را به شما و
خانواده محترم تسلیت عرض نموده و صبر
و شکیبای��ی ب��رای شما و رحمت الهی برای
ایشان آرزومندیم.

 19آب��ان ثب��ت انجم��ن آلزایمر
کردستان
 21آب��ان ثب��ت انجم��ن آلزایمر
خراسان جنوبی
 26آب��ان ثب��ت انجم��ن آلزایمر
کرمانشاه
 24آذر ثب��ت انجم��ن آلزایم��ر
لرستان

ت

1آذربازدیددانشجویانکارشناسی
ارشد دانشکده پرستاری -مامایی

در سومی��ن نشست علمی انجمن
آلزایم��ر ای��ران در تاری��خ  ۱۹مهر
م��اه اولویتهای ده گانه پژوهشی
انجمن به شرح ذیل تصویب گردید.
به ترتیب اولویت و اهمیت:
-1تشخیص زودهنگام
 -2روشه��ای نوین پیشگیری از
دمانس و بیماری آلزایمر
 -3آم��وزش مراقبی��ن و سالمت
روان این افراد
 -4استفاده از توانبخشی و بازتوانی
در افراد مبتال
 -5طراح��ی و اجرای سیستمهای
مراقبت
 -6مباح��ث حقوق��ی و اخالق در
دمانس و بیماری آلزایمر
 -7عوامل خطر و محافظت کننده

نخستی��ن سمین��ار علمی با عنوان
تشخیص دمانس و بیماری آلزایمر
در تاریخ  1آذر در سالن اجتماعات
انجم��ن آلزایمر ایران تشکیل شد.
سمینارهای فصلی انجمن آلزایمر
ای��ران ،با ه��دف معرفی تازههای
دمانس و بیماری آلزایمر با تالش
این مرکز و همکاری انجمن علمی
بیماریه��ای مغز و اعصاب ایران،
دپارتم��ان نورول��وژی شناختی و
نوروسایکیاتری ،گروه روانپزشکی
دانشگ��اه عل��وم پزشک��ی تهران،
کمیت��ه نوروسایکیات��ری انجمن
روانپزشکان ای��ران و پژوهشکده
عل��وم اعص��اب ،برنامهریزی شده
اس��ت .سخنران��ان ای��ن سمینار
خانمه��ا پروفسور مریم نوروزیان،

 26شهری��ور برگ��زاری کارگاه
آموزشیانجمنآلزایمرسالمندانقم
 12مه��ر برگ��زاری همای��ش
اجتماع��ی بیم��اری آلزایم��ر در
سنندج (کردستان) به مناسبت ماه
جهانی

سل

 21شهریور بازدید اعضای هیئت
مدی��ره انجمن سالمت خانواده از
انجم��ن آلزایم��ر ای��ران در جهت
همکاری دو جانبه
 10مه��ر بازدی��د دانشجوی��ان
 MPHسالمن��دی دانشگ��اه علوم
پزشک��ی ای��ران از انجمن آلزایمر
ایران
 23 ،21و  25مه��ر بازدی��د
دانشجوی��ان کارشناسی پرستاری
دانشگ��اه شاه��د جهت کارآموزی
کوتاه مدت در عرصه بهداشت
 28آب��ان بازدی��د دانشجوی��ان
دستی��اری روانپزشک��ی دانشگاه
عل��وم پزشک��ی ای��ران از انجمن
آلزایمر

پژوهشی انجمن آلزایمر ایران

انجمنهای آلزایمر استانی

یت

 11مه��ر امضای تفاهم نامه فی
مابی��ن پژوهشک��ده علوم اعصاب
دانشگ��اه علوم پزشک��ی تهران و
انجمن آلزایمر ایران
 11ال��ی  13مه��ر حض��ور
انجم��ن آلزایمر ای��ران در کنگره
سالمندشناس��ی و طب سالمندی
همراه با سمپوزیوم ساالنه بیماری
آلزایمر

 11آذر حضور مدیرعامل انجمن
آلزایمر ایران در نشست تخصصی
فرصته��ا و چالشه��ای اجرای
قان��ون حمای��ت از اف��راد دارای
معلولیت
 21آذر جلس��های با حضور آقای
خوانس��اری (مدیراجرائ��ی) ،خانم
صبحانی (مسئول روابط عمومی)،
آق��ای جعف��ری (مسئ��ول بخش
توانبخش��ی قاص��دک) ،انجم��ن
آلزایمر ایران ،با آقای دبیرنژاد (مدیر
موزه ملک) و خانم رازی پور در دفتر
مدیریت موزه ملی ملک برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه به چگونگی تعامل

بازدیدهای صورت گرفته از

مشخص شدن اولویتهای

ایران
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همین منظور ،ضمن ابراز خشنودی
اظه��ار نمودن��د که تم��ام سعی و
ت�لاش خود را در این رابطه انجام
خواهن��د داد و همچنی��ن پیشنهاد
برگ��زاری جشنوارهای علمی برای
دانشآموزان را اعالم نمودند.

این همایش به همت دانشگاه علوم
پزشکی ایران و تهران در دو حوزه
بیماریه��ای شای��ع و مدلهای
مراقبتیسالمندان،دمانسوبیماری
آلزایم��ر بود .در این همایش خانم
صالحی مدیرعامل انجمن آلزایمر
ای��ران به معرفی انجمن ،خدمات،
اهداف و موفقیتهای آن در ایران و
جهان پرداختند .همچنین در غرفه
انجمن کارشناسان با ارائه بروشور
و فصلنام��ه و کت��اب ب��ه سؤاالت
بازدیدکنندگان پاسخ دادند.
 1آب��ان حض��ور انجمن آلزایمر
ای��ران در کنفران��س منطق��های
سالمندی جمعیت 2018
 27آب��ان حض��ور مدی��ر اجرایی
و مسئ��ول رواب��ط عمومی انجمن
آلزایم��ر ایران در مراسم تجلیل از
خدمات آق��ای دکتر ایازی معاون
محترم اجتماعی وزارت بهداشت،
درم��ان و آموزش پزشکی ،در این
مراسم مدیر اجرائی انجمن ضمن
تقدی��ر از زحمات آقای دکتر ایازی
تابلوی��ی به رس��م یادبود به ایشان
تقدیم نمودند.

بی��ن انجم��ن آلزایمر ایران و موزه
مل��ی ب��ا هدف " استف��اده از نقش
هن��ر و م��وزه" در درمان شناختی
و ی��ادآوری خاط��رات گذشته و به
چال��ش کشیدن ذهن فرد مبتال به
بیماری آلزایمر مذاکره شد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران
11،10و12آذربازدیددانشجویان
کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه
شاهد

در دمانس و بیماری آلزایمر
 -8ب��ار بیم��اری آلزایمر و عوامل
اپیدیولوژیک
 -9درمانهای داروئی و روشهای
مراقبتی
 -10استف��اده از بیومارکره��ا در
تشخی��ص دمان��س و بیم��اری
آلزایمر

سمینار فصلی انجمن آلزایمر

دکت��ر فاطمه خمس��ه (دبیر علمی
ای��ن سمینار) ،دکتر فاطمه رحیمی
نژاد ،دکتر فاطمه محمدیان ،دکتر
زهرا وهابی.
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7مهرماهبرپاییغرفهاطالعرسانی
ب��ه مناسبت روز جهانی سالمند در
سازمان بهزیستی استان تهران که
با اطالع رسانی کارشناسان و توزیع
بروشورهای انجمن همراه بود.
9مهرماهحضورمدیرعاملانجمن
در نشس��ت خبری به مناسبت روز
جهانی سالمند که در دانشگاه علوم
بهزیست��ی و توانبخش��ی با حضور
آقای دکتر خاتمی معاون کمیسیون
بهداش��ت و درمان مجلس شورای
اسالم��ی ،ریاست دانشگاه ،جمعی
از اساتی��د و مسئولین سازمانهای
م��ردم نهاد تشکیل گردید .در این
نشست خانم صالحی ضمن تأکید
ب��ر بکارب��ردن واژههایی مناسب
و محترمان��ه در م��ورد افراد مبتال
خواست��ار مساعدته��ای الزم در
بخ��ش درمان و بیمههای مراقبتی
گردید.
 9مهرم��اه حض��ور مدی��ران
و مسئولی��ن انجم��ن در جش��ن
بزرگداش��ت سالمن��دان که توسط
سازم��ان بهزیست��ی کشور برگزار
گردی��د .در ای��ن مراس��م به دو نفر
از داوطلب��ان فعال انجمن خانمها
بارون��د و مجد توسط وزارت رفاه با
اهداء لوح یادبود تقدیر بعمل آمد.
 9مهر نشست صمیمانه انجمن
آلزایم��ر ایران ب��ا معاونت محترم
استعداده��ای درخشان آموزش و
پرورش
در ای��ن نشس��ت ک��ه در مح��ل
معاون��ت تشکی��ل گردی��د خانم
دکت��ر مهاجرانی به همراه معاونین
خ��ود ضمن توجه به سخنان خانم
صالحی مدیرعامل انجمن درمورد
سابقه آموزش کودکان دبستانی و
کس��ب مقام جهانی در مقالهای به

اخـبــار انـجمـن

جناب آقای دکترحسینی
عضو محترم هیئت مدیره
تسلی��ت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ
م��ادر نیکوک��ار و عزیز شما ،از خداوند برای
شما و خانواده محترم صبر و شکیبایی و برای
ایشان مغفرت واسعه الهی آرزومندیم.
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چگونه به رفتارهای غیر قابل پیشبینی فرد مبتال پاسخ دهید؟

پاییز1397

در صورت نیاز:

بیم�اری آلزایم�ر و رفتاره�ای غی�ر قاب�ل

پیشبینی:

بیم��اری آلزایم��ر و دیگر دمانسها ممکن است
باع��ث رفتاره��ای غیر قاب��ل پیشبینیشوند،
بعض��ی اف��راد مضط��رب و پرخاشگر میشوند،
بعض��ی سؤالهای مشخص را تکرار میکنند و
برخی دیگر آنچه را که میشنوند برداشت غلط
میکنند .این واکنشها میتوانند منجر به عدم
درک متقاب��ل ،ناکام��ی و تنش بین فرد مبتال و
مراقب شود.
ای��ن مه��م است که بدانیم فرد مبتال نمیخواهد
مشکلآفرین باشد بلکه رفتار او میتواند نشانگر
ناکامیاش در ارتباط برقرار کردن باشد.
توجه به نکات زیر ضروریست:
 -1شناسایی رفتارها
 -2عصبانیت و پرخاشگری
 -3اضطراب و بیقراری
 -4فراموشی و گیجی

 -5اعمال تکراری
 -6شک و تردید
 -7پرسه زدن و گمگشتگی
 -8اختالل در خواب
شناسایی رفتار

نک��ات زیر میتوانند ب��ه شما در شناسایی رفتار
مشترک در افراد مبتال و عوامل به وجودآورندهی
آن کمک کند.

 -1ارزیابی رفتار

رفت��ار چ��ه بود؟ آیا مضر ب��ود؟ چه چیزی باعث
آن شده است؟
رفتار بالفاصله بعد از چه اتفاقی بروز کرد؟
آیا چیزی باعث درد در فرد مبتال شده است؟
آی��ا ب��ه بیماری و ی��ا داروهای او ارتباط دارد؟ (با
یک پزشک متخصص مشورت کنید تا مطمئن
شوید)
راهحلهای احتمالی را کشف کنید.

آیا نیازهای فرد مبتال برآورده شده است؟
آیا میتوانند محیط راحتی برای فرد مبتال فراهم
کنید؟
چگونه میتوانید واکنشهای فرد مبتال را تغییر
دهید؟
پاسخهای مختلف را امتحان کنید.
آی��ا پاس��خ میتواند به شما در حل مشکل کمک
کند؟
آی��ا شم��ا نیاز به کشف راهحلهای جدید دارید؟
اگر بله چه کار میتوانید انجام دهید؟
 -2عصبانیت و پرخاشگری

پرخاشگ��ری میتوان��د شفاه��ی (فریاد کردن،
دشنام دادن) و یا فیزیکی (هل دادن ،ضربه زدن و
 )...باشد .کشف اینکه چه عاملی باعث عصبانیت
شده خیلی مهم است .سعی کنید حتیالمقدور از
بروز آن پیشگیری کنید.
 -چگونه پاسخ دهید.

• از درد ف��رد مبت�لا (به عن��وان عامل تحریک

• اگ��ر ی��ک موقعی��ت و یا ی��ک فعالیت باعث
پرخاشگری فرد مبتال میشود یک فعالیت دیگر
را امتح��ان کنی��د .به آرامی صحبت کنید و به او
قوت قلب بدهید.
• زمان استراحت بدهید .اگر فرد مبتال در محیط
امن قرار دارد و برایش امکان دارد کمی از او دور
شده و به خود استراحت دهید.
• امنیت فرد مبتال را تأمین کنید .مطمئن شوید
شم��ا و ف��رد مبتال در امنیت هستید و اگر قادر به
آرام ک��ردن ف��رد مبتال هستید از یک نفر کمک
بخواهید.
رفتارهای منفی ممکن است بیانگر:
نارضایتی و دردهای فیزیکی افراد مبتال ،عوارض
داروها ،گرسنگی و یا تشنگی باشد.
صداهای بلند و محیط شلوغ
محیطهای ناآشنا
مکانه��ای جدی��د ی��ا ناتوانی ف��رد مبتال برای
بازشناسایی محیط خانه
پیچیدگی وظایفی که به او محول میکنید.
مشک��ل بودن فعالیته��ای روزانه و یا کارهای
سخت و طاقتفرسا
ناکامی در تعامل
ناتوان��ی در برق��راری ارتب��اط مؤثر ممکن است
باعث ترس ،ناراحتی و یا عصبانیت شود.
 -3اضطراب و بی قراری
ف��رد مبت�لا به دمانس به دالی��ل مختلف دچار

ارزیابی درد :درد اغلب باعث تحریک عصبانیت
و بیقراری فرد مبتال میشود.
• محی��ط ن��اآرام جراحت ،واکن��ش به داروها و
عفونته��ای ادراری میتوانن��د منش��اء درد
باشند.
• به شکایت فرد مبتال توجه کنید و سعی کنید
بفهمید که چه چیزی باعث بیقراری و عصبانیت
او شده است.
• ب��ه او ق��وت قل��ب بدهید و به او اطمینان دهید
که کنار او هستید.
• او را در فعالیتهای مختلف (موسیقی ،هنر و )...
که باعث آرامش وی میشود دخالت دهید.
• محی��ط ف��رد مبتال را تغییر دهید .صداها را کم
کنی��د .او را جابج��ا ک��رده و ح��واس او را به چیز
دیگری معطوف کنید.
• راهی برای تخلیه انرژی پیدا کنید.
• ممک��ن است ف��رد مبتال بخواهد کاری انجام
دهد ،با او قدم بزنید و در صورت امکان با ماشین

ف��رد مبت�لا به بیماری آلزایمر ممکن است افراد
آشنا و مکانها و یا چیزها را نشناسد.
او ممک��ن است چگونگی روابط خویشاوندی را
فرام��وش کن��د اعضای خانواده را به اسامی غیر
بنامد و یا به یاد نداشته باشد که کجاست .اینگونه
موارد برای مراقب دشوار خواهد بود.

 -چگونه پاسخ دهید؟

• آرام��ش خ��ود را حفظ کنید .گفتگو با اعضای
خان��واده و ی��ا یک دوست میتواند به شما کمک
کند.
• فرد مبتال را سؤال پیچ نکنید و به جای آن یک
توضیح ساده و روشن بدهید.
• عکسهای خاطرهبرانگیز را به فرد مبتال نشان
دهید بهخصوص از عکس نزدیکان و اشخاص
مهم زندگی او استفاده کنید.
• اشتباه��ات او را ب��ا پیشنه��اد دادن تصحی��ح
کنید.
• از سرزنش فرد مبتال بپرهیزد و پاسخهای خود
را ب��ه ای��ن صورت که مث ً
ال فکر میکنم این یک
چنگال است مطرح کنید.
ادامه دارد..
منبعwww.alz.org.care/alzheimers :
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 -چگونه پاسخ دهید؟

 -4گیجی و فراموشی
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رفتارها

عصبانیت) جلوگیری کنید.
• سع��ی کنی��د عامل تحری��ک درد را شناسایی
کنید.
• ب��ر روی احساس��ات تمرک��ز کنید و نه بر روی
فعالیت
• سعی کنید ناراحت نشوید .با صدای نرم و آرام
صحب��ت کنید قوت قل��ب داشته باشید و مثبت
فکر کنید.
• موقعیتهای��ی که منج��ر به حواسپرتی فرد
مبتال میشود محدود کنید .محیط فرد مبتال را
ارزیاب��ی ک��رده و به شکلی انطباق دهید که مانع
بروز چنین موقعیتهای مشابهی شود.
• فعالیته��ای آرامبخ��ش را امتح��ان کنی��د.
از موسیق��ی و پیام��ک دادن ب��ه دوست��ان و ی��ا
فعالیتهای��ی که ب��ه آرامش فرد کمک میکند
استفاده کنید.

اضط��راب و بیق��راری میشود .ارزیابی محیط
ف��رد مبتال ،زمان بروز رفتار ،شناسایی منبع درد
و توج��ه ب��ه گرسنگی و نی��از به خوابیدن و سایر
نیازهای وی میتواند کمک کند که پی به عامل
تحریک رفتار فرد مبتال ببریم.

در خیابان گشتی بزنید.
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سارا ذریعه -دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت

اختاللرفتاری(جمعآوریومخفیکردن)درافرادمبتالبهبیماریآلزایمر
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• ای��ن س��ؤال ک��ه " این دفع��ه آن را کجا قایم
کردهای؟" مشکل را حل نمیکند .با ابراز محبت
و ب��ه آرام��ی و با استفاده از روشهای کاربردی
میتوان مکان اشیاء گم شده را پیدا نمود.
• ب��ا ف��رد مبتال مهربان باشید و با مهربانی رفتار
کنی��د :از ادبیات خش��ن و لحن سرزنشی پرهیز
کنید ،سعی کنید صبورانه رفتار نمایید فراموش
نکنی��د ک��ه در مقابل شما ف��رد مبتال به بیماری
آلزایم��ر وج��ود دارد و هی��چ کدام از رفتارهایش

منابع:
• www.agingcare.com
• www.aplaceformom.com
• www.alzheimer.ca/cornwall
• انجمن آلزایمر ایران
• کت��اب راهنم��ای تشخیصی و آماری آختالالت روانی
5-DSM
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• اخت�لال رفتاری(جمعآوری و مخفی کردن)
چیست؟ ممکن است بارها برای هرکسی پیش
آم��ده باش��د ،اشیایی که از نظ��ر مادی ارزشمند
نیستند را به خاطر تعلق عاطفی که به آن داشته
ن��زد خود نگ��ه دارد .اما دستهای از افراد هستند
ک��ه اشی��ا و وسایل��ی را که هیچ ارزش مادی و یا
معن��وی ب��رای فرد ندارند نزد خود نگه میدارند
و هی��چ وسیل��های را دور نمیاندازن��د .این افراد
اصطالح��ا به "اختالل احتک��ار" مبتال هستند.
در ادام��ه ب��ه بررسی اخت�لال احتکار ،عالئم و

نشانهه��ا و راهکارهای درمانی میپردازیم .این
اخت�لال رفت��اری شامل جمعآوری یا ناتوانی در
دور انداخت��ن اشیا اس��ت .اشیایی که هیچوقت
م��ورد استف��اده نمیباش��د فردی ک��ه اختالل
احتک��ار دارد ،حت��ی با فکر کردن به رهایی و دور
انداخت��ن اشیاء هم احس��اس آشفتگی میکند.
درواقع احتکار ،اختالل جمع آوری افراطی اشیا
ب��دون توجه ب��ه ارزش عملی آنهاست .احتکار
شرای��ط زندگ��ی فرد را دره��م و برهم میکند،
بطوریک��ه ظرفیت خانه گرفته شده و انگار فقط

ی��ک راه عب��ور از میان اشیای بدون کاربرد باقی
مان��ده اس��ت ذخیره سازی اجباری یک اختالل
روانشناخت��ی اس��ت که اغل��ب در افراد مبتال به
اخت�لال شخصی��ت وسواسی -اجب��اری دیده
میش��ود .اختالل احتکار در ( DSM-IVکتاب
راهنم��ای تشخیصی و آماری آختالالت روانی)
وجود نداشت اما روانشناسان اخیراً به این نتیجه
رسیدهاند که احتکار کردن اشیا در بسیاری موارد
از سای��ر اختالالت مستقل است .به این ترتیب،
در  5-DSMی��ک طبقۀ تشخیصی مجزا به آن

راههای مدیریت رفتارهای ذخیره سازی
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اختصاص داده شده است این اختالل رفتاری در
افراد مبتال به بیماری آلزایمر نیز دیده میشود.
• برای همگان درک رفتارهای پیچیده و روبرو
ش��دن با عالئ��م و نشانههای بیم��اری آلزایمر
سخت و دشوار است .یکی از رفتارهای رایج در
بین افراد مبتال به بیماری آلزایمر ،پنهان کردن و
یا جمعآوری اشیا و وسایل است که ممکن است
از نگ��اه دیگ��ران این رفتار ایشان مورد تمسخر
ق��رار گی��رد و یا اطرافی��ان استنباط کنند که فرد
بیمار ترس از دست دادن اموال و اشیا گرانبهای
خ��ود را دارد .اق��دام به ذخیره سازی اغلب نشان
دهنده تمایل فرد مبتال به بیماری آلزایمر ،برای
اطمینان و امنیت در مواجهه با ترسهای عمیق و
اضطرابی است که در فرد دیده میشود .به عنوان
مثال ،یک زن سالخورده مبتال به بیماری آلزایمر
ممکن است به جمع آوری بافتنیها بپردازد ،زیرا
آنها نرم هستند و به او احساس آرامش و راحتی
میدهند .مراقب او شروع به یافتن بافتنیهایی
در جی��ب لباسه��ا ،کیف ،مبلمان ،گنجه و حتی
وان حمام میکند.
• رفتارهای ذخیره سازی ،خطراتی را برای افراد
مبت�لا به بیم��اری آلزایمر و حتی مراقبین آنها
ایجاد میکند .ذخیره و جمع کردن اقالم بر روی
کف پوش و مبلمان میتواند باعث افتادن و عدم
تعادل فرد در راه رفتن شود .پنهان کردن داروها
منج��ر به عدم استفاده در زمان مناسب میشود
و ریسک به مخاطره افتادن سالمتی فرد مبتال
را ب��اال میبرد .نامهه��ای باز نشده میتوانند در
صورتحسابه��ای پرداخت نشده ،بیمه درمانی
وخدمات عمومی مشکل ایجاد کند .خوشبختانه،
برخی از تکنیکهایی وجود دارد که با بکارگیری
آنها میتوانید رفتارهای افراد مبتال به بیماری
آلزایمر را مدیریت نمایید.

عم��دی و هدفمند نیس��ت .رفتار آنها صرف ًا به
دلی��ل کاه��ش عملکرد مغز ایشان در اثر ابتال به
بیماری آلزایمر می-باشد .لذا سعی کنید احساس
امنیت را به وی منتقل کرده و اعتماد ایشان را به
ای��ن ک��ه احتیاجی به ذخیره سازی نیست ،جلب
کنی��د .اگ��ر فرد مبتال به بیم��اری آلزایمر هنوز
در مراح��ل خفیف بیماریست ،میتوان با استناد
ب��ه دلی��ل و منطق ب��ا وی صحبت کرد و اشیا و
اجس��ام دور ریختن��ی را از منزل دور کرد در غیر
این صورت مراقب بدون این که وی متوجه شود
ای��ن ک��ار را انجام دهد .مراقبین باید دقت داشته
باشن��د که سالمت ف��رد از هر چیز دیگر مهمتر
بوده و گاهی پنهان کاری و ذخیره سازی موجب
اختالل در سالمت وی میشود .اشیاء خطرناک،
مانن��د چاق��و و قیچی را باید دائم ًا در محلی قفل
شده پنهان کنید.
ارائ��ه فعالیته��ای جال��ب :با توج��ه به کاهش
عملک��رد ل��وب پیشانی ،اف��راد مبتال به بیماری
آلزایم��ر ممکن اس��ت نیاز به فعالیتهای جالب
و حی��رت انگی��ز برای کمک ب��ه محدود کردن
ع��ادت اجب��اری -وسواسی خ��ود داشته باشند.
فعالیتهای��ی مانن��د مرتب ک��ردن یک کشو،
برچس��ب گ��ذاری عکسه��ای قدیمی ،مرتب
سازی لباسها و  ....این فعالیتها ممکن است
ذهن فرد را از تمرکز بر روی "جمع آوری" اشیا
به حداقل برساند .همراهی مراقب با وی در مرتب
سازی ،خاطرات ارزشمندی را ایجاد میکند و به
مراق��ب کم��ک خواهد کرد تا در این سفر خاطره
انگیز با او همراه شود.
ایج��اد جعبههای حافظ��ه :یکی از تکنیکهای
موفقی��ت آمی��ز ایجاد یک جعب��ه حافظه است:
محل��ی تعیی��ن شده برای نگه داشتن "چیزهای
خاص" که فرد مبتال به بیماری آلزایمر مایل به
جمع آوری آنها است .جعبهای را انتخاب کنید و
جعبه را تزئین کنید و آن را همیشه در یک مکان
مشخص و قابل دسترس او قرار دهید .اگر فرد
از جمع آوری چندین چیز لذت میبرد ،میتوانید
مجموع��های از جعبهه��ا را ب��رای ذخیره سازی
دوس��ت داشتنیهایش ایجاد کنید .ممکن است
مجب��ور شوید فض��ای زیادی را برای نگهداری
جعبهه��ا در نظ��ر بگیرید ،ام��ا حداقل همهچیز
سازماندهی شده و قابل دسترس خواهد بود.
• ایمنی و مراقبت از وسایل ارزشمند :متأسفانه
ف��رد مبتال به بیم��اری آلزایمر قادر به هیچگونه

تفکی��ک پذی��ری بین اجناس مهم و ضروری و
ارزشمند با اجناس بیارزش نمیباشد .لذا ممکن
اس��ت ،به پنه��ان کردن آنها به صورت موقت و
در بعض��ی موارد بهطور دائ��م ،بپردازد .بنابراین
مراقبی��ن سع��ی نمایند هر چیزی که ارزش دارد
مانند پول ،کارتهای اعتباری ،جواهرات و یا ...
را دور از دسترس فرد و یا در جایی که میتوان
آن را قف��ل ک��رد قرار دهند .جایگزین کردن این
م��وارد ب��ا مدلهای ارزانتر مث��ل بدلیجات نیز
میتواند راه کار دیگری باشد .به این ترتیب فرد
هن��وز هم میتواند بدون احساس خطر از دست
دادن ،از داشتن اموال خود لذت ببرد.
• نظ��ارت ک��ردن بر مکانه��ای ذخیره سازی
توس��ط فرد :مکانهای مخفی مورد عالقه فرد
را پی��دا کنی��د .این مکانه��ا ممکن است شامل
کش��و ،زیر بال��ش ،مبلمان و در جیب لباسها یا
گنج��ه باشد .بسی��اری از افراد مبتال به بیماری
آلزایمر تمایل به دور نگه داشتن وسایل شخصی
خود و حتی اموال افراد دیگر را دارند تا آنها را
ب��ه تعبی��ر خود در مکانی "بی خطر" نگه دارند و
ی��ا سع��ی به مخفی کردن وسایل در کیسه زباله
دارند ،بنابراین قبل از دور ریختن زبالهها ،حتم ًا
درون آن را بررسی کنید.
• ب��ا پزش��ک معالج فرد مبتال به بیماری آلزایمر
صحبت کنید :اگر فکر میکنید رفتار فرد ،کیفیت
زندگ��ی و سالمت��ش را تحت تأثیر قرار میدهد،
ب��ا پزشک معالج وی صحب��ت کنید .استفاده از
داروه��ای ضد افسردگ��ی ،ضد اضطراب باعث
کاه��ش اختالالت ایجاد ش��ده در فرد مبتال به
بیم��اری آلزایم��ر میگردد .اگ��ر چه در مواردی
آشفتگیه��ای هیجان��ی ،روانشناختی مراقب و
مقابله با رفتارهای فرد مبتال چالش برانگیز است،
ام��ا حفظ صب��ر و شکیبایی ،تفکر خالق و حس
ش��وخ طبعی ب��رای برقراری ارتباط با فرد مبتال
به بیماری آلزایمر ضروری است.
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دلنوشته
قهوه تلخ
 چشم  ...حتم ًا  ...اص ًال نگران نباشین.
سومی��ن س��ی دی ب��ود که پخش میشد و حاال
دیگ��ر عم��ه و مهران مدی��ری حسابی دوست و
صمیمی شده بودند.
 « ج��ان م��ن  ...جان م��ن  ،...نسخه کپی اینسری��ال رو از کس��ی نگیری��د و نخرید ،حتی در
خانواده و در بین خواهر و برادرها »....
و عمه با خوشرویی تمام این اطمینان را به مجری
میداد ،چشم  ...حتم ًا  ...اص ً
ال نگران نباشین.
این اتفاق در ابتدای پخش هر قسمت از سریال
تکرار میشد.
چن��د ساعت��ی میشد که نشسته بودیم و سریال
میدیدیم مهم نبودکه از فیلم ،چه برداشتی دارد،
همین که با خنده بازیگرها میخندید برای من
کافی بود.
آن زم��ان هوشیارت��ر بود .ه��ر چند به دلیل یک
بیم��اری قدیم��ی به بی اختیاری ادرار هم مبتال
شده بود ولی هنوز خودش به دستشویی میرفت
وب��ا وجود این ک��ه برای احتیاط ،از پوشکهای
طبی و جاذب استفاده میکرد ،من همچنان هر
دو ی��ا س��ه ساعت یکبار دستشویی رفتن را به او
یاد آوری میکردم برای این که خود دستشویی
رفتن شروع یک داستان جدید بود.
اول بهانه میآورد:
 االن دستشویی ندارم... چند دقیقه دیگهبع��د سع��ی میکرد با حرفه��ای دیگر ذهنم را
منحرف کند.
 یک بستنی با هم بخوریم نظرت چیه؟خالص��ه ،بع��د از کلی وقت کشی راضی میشد
به دستشویی برود.
ام��ا ای��ن ت��ازه اول ماجرا بود و بعد از آن ،مراسم
شستش��وی دسته��ا شروع میش��د .بیش از نیم
ساع��ت روی روشوی��ی دوال میماند و به علت

استف��اده از آب داغ ،دستهای��ش کام� ً
لا قرمز
میشد و به خاطر دوال ماندن زیاد ،کمر درد هم
به سراغش میآمد.
نمیدانم دلیل این شستشو و تمیز کاری طوالنی
مدتش وسواس بود؟! ،یا حافظه کوتاه مدتش ،که
اجازه نمیداد متوجه سپری شدن زمان شود.
گاه گاهی هم گریه میکرد  .نمیدانستم چرا؟،
شای��د از این که کس��ی برای مسائل خصوصی
و شخص��یاش مث��ل رفتن ب��ه دستشویی به او
کمک میکرد خسته شده بود و یا شایدم به دلیل
یادآوریهای من ،غرورش جریحه دار میشد.
آن روز ه��م مث��ل همیشه ی��ادآوری کردم ولی
گفت که صبر کنم ،چون مشغول صحبت کردن
است.
گفت��م :تلویزیون رو خاموش میکنم برگشتین
دوباره ببینین.
گفت :نه حاال صبر کن .
اصو ًال از جوانی هم وقتی به کاری مشغول بود،
تا انجامش نمیداد آرام نمیگرفت.
به هر حال پوشش جاذب هم ظرفیتی داشت و
ممکن بود باعث کثیفی مبلها شود ،هرچند روی
مبلها هم زیرانداز طبی انداخته بودیم.
باالخره علی رغم میلش ،مجبور شدم تلویزیون
را خاموش کنم.
 آخه فیروزه جان! این چه کاریه ...عم� ً
لا زدی ت��و دهن ط��رف  ...یعنی حرف نزنه
 ...خفه شه ...
خیلی کارت زشت بود  ...نهایت بی ادبی  ...من با
این آقا سالم علیک دارم  ،مرد محترمیه.
گفت��م :این برنام��ه تلویزیونه عمه جان ،متوجه
نمی شه که  ...نمی شنوه.
آن وقته��ا ب��ه دلیل این ک��ه برایم معلوم نبود
ک��ه حرفهای��م را متوجه میش��ود یا نه برایش
توضیح میدادم.

آن روز ه��م ش��روع ب��ه توضیح دادن کردم ولی
لحظ��ه ب��ه لحظه عصبانیتر میشد و من هم به
تخطی از آداب معاشرت محکوم میشدم.
انتخ��اب بی��ن تسلیم شدن به خواستههای یک
شخص مبتال به دمانس و احترام به شخصیتش،
یا اصرار به تسلیم شدن او بخاطر رعایت مصلحت
خودش ،یا دیگران کار آسانی نیست .
احس��اس میکنی ب��ه بزرگترت ب��ی احترامی
میکنی .
احساس گناه میکنی ...
عصبانی می شی ...
عصبانی میکنی ...
گیج می شی ...
گیج میکنی ...
عصبانی بود و غرمی زد اما چارهای نبود  .دلش
شکسته بود  .دل من هم همین طور.
 ب��ه م��ن گف��ت آبرویم رو ب��ردی  ...بعد از اینهمه وقت سالم علیک و دوستی که با این آقای
محت��رم داشتم و با عصبانیت به سمت سرویس
بهداشتی رفت.
و ادامهی داستان دستشویی رفتن ......
من هم چون کاری از دستم بر نمیآمد مشغول
تماشای ادامه سریال شدم .........
دیگ��ر ص��دای شر شر آب ،اجازه نمیداد صدای
دوست��ش را بشن��ود  ،....خیالم راحت بود اما قلبم
نه...........
قهوه تلخ
قسمت چهارم
 ج��ان م��ن  ...جان م��ن  ...جان من  ....نسخهکپی این سریال را از کسی نگیرید و یا از کسی
نخرید ...

توانبخش��یب��همعن��ایبازتوانیوبازگردان��دنتواناییهاییکفردبه
حالت حداکثر استقالل اطالق میگردد .در توانبخشي برخالف پزشکی
هیچگونهداروییتجویزنمیشودوروندبازیافتنتواناییهاتدریجیاست.
با توجه به اهمیت توانبخشی در تقویت قوای جسمانی (با انجام حرکات
تعادل��ی –کشش��ی) ،تقویت حافظه (با انج��ام فعالیتها و محرکهای
ذهن��ی) و تقوی��ت ق��وهی ادراک افرد مبتال به بیم��اری آلزایمر ،انجمن
آلزایمر ایران روزهای شنبه الی چهارشنبه هر هفته از ساعت  8صبح الی
 14:30باکارکنانمتخصصوکارشناسانارشدفیزیوتراپی،تربیتبدنی،
ک��ار درمان��ی و کارشناسان ارشد روانشناسی بالینی به صورت روزانه و با
استفاده از ابزار و وسایل ورزشی و تکنیکهای شناختی – رفتار درمانی،
آماده ارائه خدمات توانبخشی به افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر

میباشد .لطف ًا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن44694439 :
با خانم بهجت مسلمی مسئول واحد پذیرش مرکز تماس بگیرید .بخشی
از فعالیتهای توانبخشی و هنرهای دستی افراد مبتال به بیماری آلزایمر
مرکز توانبخشی قاصدک در تصاویر ذیل به استحضار میرسد.

تقویت ادراک دیداری
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توانبخشی ذهنی

فضای سبز

رنگ آمیزی سفال ساخته شده توسط سالمندان

کاردستی

فعالیت نوشتاری

کاشت گل و گیاه

کاردستی ،بافتنی

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

برآوردساعاتمراقبتغیرحرفهایدرجهان

زن��ان  ۵۸میلی��ارد ساعت هر سال در جهان،
بدون حقوق ،از افراد مبتال به دمانس مراقبت
میکنند.
انجم��ن جهان��ی آلزایمر و آق��ای آندره ویمو
از انستتیوکارولینسک��ا (در سوئ��د) درآخرین
بررسی خود گزارش میدهند در جهان ،سهم
نقش��ی ک��ه زنان در مراقبت غیر حرفهای در
من��زل از اف��راد مبتال به دمانس ایفا میکنند
بسیار نابرابر است.
 ۷۱در صد ساعتهای مراقبت غیررسمی
را زنان متحمل میشوند
مراقب��ت غی��ر رسمی دمانس که زنان ارائه
میدهن��د مساوی با ک��ار  ۴۰میلیون کارگر
تمام وقت است
ه��ر  ۳ثانی��ه ،ی��ک نفر در جهان به دمانس
مبتال میشود
هزین��ه دمان��س در جهان ،در سال ،۲۰۱۸
به یک تریلیون دالر رسید
قوانی��ن ک��ار و استخ��دام باید تغییر یابند تا
بت��وان کارکن��ان بیشتری ک��ه مراقبت غیر
حرفهای انجام میدهند را جذب نمود
در ای��ن گ��زارش آمده است ،در جهان ،تعداد

ساعاتی که به مراقبت از افراد مبتال به دمانس
اختص��اص مییابد حدود  ۸۲میلیارد ساعت
است که  ۵۸میلیارد ساعت (71درصد) را زنان
بطور نابرابر نسبت به مردان ارائه میدهند.
مدیرعامل انجمن جهانی آلزایمر ،خانم پاوال
باربرین��و گف��ت “این گزارش نه تنها تحمیل
هزین��ه کالن بیماری ب��ه جامعه بلکه پیامد
نابراب��ر آن در زندگ��ی زنانی که مراقبت غیر
حرفهای انجام میدهند را نشان میدهد ،زیرا
زنان بطور یقین مجبور میشوند یا پارهوقت
کار کنند یا حرفه خود را نیمه کاره و یا کام ً
ال
ره��ا نمایند ت��ا بتوانند به مراقبت از یک فرد
مبت�لا ادام��ه دهند ”.ایش��ان در ادامه تأکید
داشتن��د که ” ن��ه تنها نابرابری در تعهد ارائه
مراقبت غیرحرفهای وجود دارد بلکه آمار ابتال
زنان به دمانس در مقایسه با مردان نیز باالتر
است .زنان بیشتر در معرض خطر دمانس قرار
دارند و اغلب با شرایط سختتری با دمانس
زندگ��ی میکنند .امیدواریم در آینده قوانین
کار و استخدام تغییر یابد و کارکنان بیشتری
ک��ه مراقبت غیرحرف��های انجام میدهند را
دربرگی��رد چ��ون افراد بیشت��ری در جهان با

دمانس زندگی خواهند کرد”.
ه��ر  ۳ثانی��ه ی��ک نفر در جه��ان به دمانس
مبتال میشود ولی اکثر افراد مبتال تشخیص
نمیگیرن��د و خدمات دریافت نمیکنند .هم
اکن��ون  ۵۰میلی��ون نفر ب��ا دمانس در جهان
زندگ��ی میکنند و انتظ��ار میرود با سالمند
ش��دن جمعی��ت کشورها ،ای��ن رقم تا سال
 ۲۰۵۰به  ۱۵۲میلیون نفر برسد .بدون شک،
نحوه محاسبه هزینه مراقبت غیرحرفهای از
پیچیدگ��ی خاصی برخ��وردار است ولی قدر
مسلم این است که سهم مراقبت غیرحرفهای
بسی��ار چشمگیر اس��ت .اکثر این مراقبین را
اف��راد خان��واده تشکیل میدهند .در اثر فشار
مراقب��ت ،مراق��ب غیرحرف��های میتوان��د
افسردگ��ی ،از دس��ت دادن کار و دوستان ،و
ابت�لا ب��ه چند بیماری را تجربه کند .گزارش
“ب��رآورد مراقبت غیرحرف��های در جهان”،
ساع��ات مراقبت غیرحرفهای را با پراکندگی
اوق��ات تخمینی مراقب در جهان و هزینهها
مقایس��ه میکند و روش تحمیل بار مراقبت
بر زنان را جایز نمیداند.

به مناسبت روز جهانی کودک ( 20نوامبر –  29آبان)

طرح کودکان انجمن آلزایمر ایران بر روی بخش بینالملل وب سایت انجمن آلزایمر انگلستان

ب��ه مناسبت روز جهانی کودک ،طرح کودکان
انجمنآلزایمرایرانکهبرایکودکانپایهپنجم
و شش��م دبستان قابل اج��را میباشد ،برروی
بخ��ش بینالملل وب سای��ت انجمن آلزایمر
انگلست��ان درکنار طرحهای کشورهای دیگر
چون اندونزی ،آمریکا ،کاستاریکا ،قرار گرفت.

https://www.alzheimers.org.
uk/sites/default/files/201811/Young%20People%20
and%20Dementia.pdf

این طرح تا بهحال چهار بار در کنفرانسهای
بینالملل��ی به دلی��ل اثر بخشی و کم هزینه
بودن ارائه شده و مورد توجه بسیار قرار گرفته
است .در تمام جوامع جهان تعداد افراد مبتال
رو به افزایش است و خواه ناخواه نسل جوان از

طریق خانواده و دوستان از این عارضه مطلع
میگ��ردد .ط��رح کودکان ،از طریق آموزش
عالئ��م ،راهکارها ،پیشگیری ،درک بیماری
و ارتباط بین نسلها قادر است که از نوجوانی
مسائل حواشی بیماری مانند شرم را کاهش

ده��د و نسل��ی را به وجود آورد که از صحبت
در م��ورد دمان��س واهمه نداشته باشد و بداند
ک��ه چگونه میتواند افراد مبتال و مراقبین را
کم��ک و ب��ا آگاهی در ایجاد جامعه دوستدار
دمانس مشارکت نماید.

اولینمیزگردمجازی(وبینار)انجمنجهانیآلزایمر– 21نوامبر2018

"بیائی�د در مورد تحقیقات دمانس با
هم صحبت کنیم" عنوان میز گرد مجازی
بود که انجمن جهانی آلزایمر با شرکت مردم،
انجمنهایعضوانجمنجهانی،متخصصان
نظام پزشکی ،مددکاران ،محققان و اعضای
صنایع داروسازان در مورد تحقیقات دمانس
و ورود ب��ه آزمایشه��ای بالینی برگزار کرد.
ه��دف از ای��ن برنامه ایجاد فضائی بود که در
آن مردم بتوانند پرسشهای خود را به آسانی
مطرح نمایند و اعضای میز گرد پاسخ دهند
تا افکار به هم نزدیکتر شود.
در حال حاضر بیشتر تمرکز تحقیقات بر روی
افرادی است که عالئم بیماری را ندارند و یا
در مرحل��ه اول بیم��اری قرار دارند .تجربیات
افرادی که در این آزمایشها شرکت میکنند
و همچنین محققانی که با آنها کار میکنند
بسی��ار شنیدن��ی و حائز اهمیت است .خانم و
آقای تیلور از استرالیا در این برنامه شرکت و
از تجربی��ات حضور خود در طرحی آزمایشی
سخن گفتند.
پانص��د نف��ر از سراسر جهان برای این برنامه
ثب��ت ن��ام کردن��د .درآن روز  218نفر از 49
کش��ور بر روی خ��ط اینترنت حضور داشتند
ک��ه 39درص��د از کشورهای ب��ا درآمد کم و
متوس��ط بودن��د که خود جای امیدواری دارد
زی��را تحقیقات��ی در زمین��ه دمان��س در این
کشورها انجام نمیشود.
نکات کلیدی:
ای��ن می��ز گرد با سخن��ان خانم و آقای تیلور
آغ��از ب��ه کار کرد و آنه��ا تجربیات مثبت و
منف��ی خ��ود در آزمایشات بالینی پنج ساله را

بی��ان و ب��ه نکات مهم ای��ن مشارکت اشاره
کردند مانند:
مشارکت
تحقیق��ات میتوان��د برای اف��راد مبتال و
مراقب��ان تجربه خوب��ی باشد به شرط آنکه
ب��ا آنها خ��وب رفتار شود ،احترام و توجه به
آنها باید بخشی از دستور کار باشد.
آسای��ش و اطمین��ان بخش��ی از طری��ق
تکنولوژی و پرداخت هزینههای رفت و آمد
باید برای خانوادها تأمین شود.
موانع بر سر راه مشارکت در تحقیقات
پزشک��ان عموم��ی فاقد دانش الزم جهت
انتق��ال اطالع��ات به افراد مبتال و خانوادهها
هستند لذا آموزش آنها الزامی میباشد.
از منظر صنایع داروسازی ،شرکتکنندگان
در برنامههای تحقیقاتی باید از طرف پزشکان
عمومی معرفی شوند.
دسترس��ی ب��ه پژوهش آس��ان نیست زیرا
هم��ه نزدیک یک مرک��ز تحقیقاتی زندگی
نمیکنند.
جامع��ه تحقیقاتی باید مشکالت مقررات،
حقوق��ی و سیاستهائی ک��ه ایجاد موانع بر
س��ر راه تحقیقات دمانس میکند را برطرف
نماید.
گرفت��ن مجوز ب��رای طرحهای تحقیقاتی
زمانب��ر است و همچنی��ن زیر ساختهائی
چ��ون نبود متخصص و یا دستگاههای مورد
نیاز میتواند ایجاد موانع کند.
زبان
زبان بسیار تأثیرگذار است مانند استفاده از
کلم��ه "بیم��ار" و یا خود کلمه "تحقیق" ،هر

دو بار منفی دارد و بازدارنده است.
بسی��ار حائ��ز اهمیت اس��ت وقتی در مورد
تحقی��ق و آزمایشه��ای بالین��ی صحب��ت
میکنیم از زبان ساده استفاده کنیم.
دسترسی به آزمایشات بالینی مناسب
بسی��ار مه��م است که اف��راد در تحقیقات
مناسب حال خود شرکت داده شوند.
همچنی��ن بسی��ار مهم اس��ت افرادی که
ب��ا دمان��س زندگ��ی میکنن��د در تحقیقات
غیرداروئی شرکت داده شوند تا از تحقیقات
و آزمایشهای مرتبط استفاده کنند.
ارتباط صحیح و مراقبت بعد از آزمایشهای
بالینی
آزمایشهای بالینی در حقیقت یک آزمایش
است و نمیتوان از نتیجه مثبت آن مطمئن
ب��ود .بنابرای��ن نتایج منفی به خانوادها باید با
شیوه صحیح بیان شود.
در مراحل بیماری اطالعات روان و شفاف
در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.
محقق��ان و متخصص��ان در م��ورد دادن
اطالع��ات شف��اف و مراقبت ف��رد محور به
شرکت کنندگان در طرح مسئول هستند.
اساتی��د می��ز گ��رد به این فک��ر افتادند که
شای��د بهتر باشد شرکت کنندگان را آموزش
داده ت��ا آنه��ا نسبت به مراحل طرح آگاهی
پیدا نمایند.
در پای��ان جلس��ه ،خانم تیلور گفت که من با
امید به منزل برمی گردم
میزگ��رد مج��ازی آین��ده در م��اه فوری��ه
برگ��زار میش��ود .شرکت ب��رای عموم آزاد
است.

طرح حساس "ویژه افراد 50سال به باال"
گذر عمر از موضوعاتی است که همواره توجه
اندیشمن��دان ،صاحبنظران و محققان را به
خود جلب کرده است .برخی از آنها از گذرا
بودن و کوتاهی عمر گالیه کردهاند و برخی
دیگ��ر توصیه کردهان��د که انسانها فرصت
کوتاه عمر را غنیمت شمارند.
واقعی��ت ای��ن است که سالمن��دی ،بیماری
نیس��ت بلکه ،یک جری��ان زیستی است که
کلی��ه اف��راد بشر را شامل شده و نمیتوان آن
را متوقف نمود.
انجمن آلزایمر ایران با توجه به اهمیتی که
ب��رای سالمت جسم و روان سالمندان قائل
اس��ت در برنام��ه طرح حس��اس (طرح حفظ
سالمت افراد سالمند) برنامهها و کارگاههای
آموزش��ی_ تفریحی را با هدف پیشگیری و
کاه��ش ابتال به بیم��اری آلزایمر از یک سو
و آگاهیرسان��ی و آموزش مهارتهای الزم
برای داشتن سبک زندگی سالم افراد شرکت
کنن��ده در دورهه��ای آموزشی از سوی دیگر
تدارک دیده و اجرا میکند.
ط��رح حساس انجمن :در برنامه فصل پاییز

 97انجم��ن آلزایم��ر ایران اقدام به برگزاری
کالسها و کارگاههای آموزشی نمود.
کالسها آموزشی با عناوین :یوگای حرکتی،
آم��وزش زبان انگلیس��ی ،تنفس دیافراگمی
و تأثی��ر آن ب��ر ت��وازن ذه��ن و جسم ،روش
ش��اد زیست��ن و بازیه��ای دوره سالمندی،
نگه��داری و تکثی��ر گیاهان در فصل پاییز و
زمست��ان ،سخنرانی با موضوع مضرات دود
سیگار و قلیان برای اطرافیان و. ...
کارگاهه��ای روانشناس��ی ب��ا عناوین :هنر
درمان��ی و خودشناسی ،مهارت خودشناسی،
مهارت مدیریت استرس ،مهارت ارتباط مؤثر
و شاخصه��ای ض��روری در داشتن ارتباط
بین فردی.....
همچنی��ن شرکت کنندگ��ان طرح حساس
دراولی��ن همای��ش اجتماعی انجمن آلزایمر
ای��ران که ب��ا مشارکت معاون��ت اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مرکز تحقیقات
علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران و
پژوهشکده داروهای گیاهی جهاد دانشگاهی
در سال��ن همایشه��ای رازی برگزار گردید

شرکت نمودند.
ط��رح حساس زن��ان زرتشتی :سازمان زنان
زرتشت��ی در برنام��ه طرح حساس این فصل
خود ،ع�لاوه بر کالسهای آموزشی (یوگا،
توانمندس��ازی ،آموزش زبان انگلیسی و،)...
اق��دام به برگ��زاری جلسهه��ای سخنرانی
نمود.
" آشنایی با تیرویید ،فواید نوشیدن آب و نقش
ویتامین  Dدر سالمتی" سخنران خانم دکتر
سیما کشاورزی
" نقش و اهمیت همدلی در ایجاد ارتباط مؤثر
با دیگران" سخنران خانم مرضیه صبحانی
این قافله عمر عجب میگذرد دریاب دمی
که با طرب میگذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب میگذرد

" خیام"

ب��ه امی��د روزه��ای ب��دون غ��م ،لحظ��ه را
دریابیم.
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سالمندی و معنای زندگی

چگونه درمورد دمانس با کودکانمان صحبت کنیم؟
اختالل رفتاری در افراد مبتال به بیماری آلزایمر
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