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در دهه های آينده با رشد روز افزون جامعه ی سالمندی دولت با فشار بار اجتماعی و اقتصادی سنگينی روبرو خواهد شد. پرداختن به آموزش های 
الزم جهت پيشگيری از بيماری های غيرواگير از جمله بيماری آلزايمر و صرف هزينه های كمتر برای آينده سرمايه گذاری كالنی را دربرخواهد 

داشت.
در اي��ن تردي��دی نيس��ت ك��ه ب��دون نوعی مداخله دولتی به افزاي��ش و تغيير تركيب جمعيت و عدم توجه به تشخيص زودهنگام و درمان مؤثر، 
ب��روز بحران��ی ج��دی در ح��وزه دارايی ه��ای عمومی خواهد شد، مشك��ل اينجاست كه با پير شدن جامعه و ابتال افراد مسن به دمانس و بيماری 
آلزايمر، ميانساالن، جوانان و حتی كودكان در خانواده از مشكالت ناشی از بيماری در امان نخواهند بود و عالوه بر هزينه های سنگين مراقبت 
و درمان بار عاطفی شديدی بر اعضای خانواده خواهد گذاشت و يا به تعبيری نيروی كارآمد جامعه به طريقی متأثر از بيماری شده و پی آمد 

آن مستقيمًا بر روی ميزان توليد و كارآيی مراقبت كنندگان را موجب می گردد.
كاهش نيروی كارآمد در بخش توليد، ناشی از فشار مراقبتی در منزل خانواده فرد مبتال می باشد كه اين فشار مستقيمًا بر بودجه عمومی كشور 

تحميل می گردد و ضربه اقتصادی كه در آينده بر دوش دولت خواهد گذاشت افزايش يافته و روز به روز بيشتر خواهد شد.
از طرف��ی كمب��ود موالي��د، كمب��ود مراقب��ت كننده را در خانواده موجب می گردد و درنتيج��ه هزينه های سنگين بيماری مستقيمًا بر دوش دولت 

خواهد افتاد.
بنابراين هم اكنون می طلبد كه دولت وارد عرصه عمل شده و با برنامه ريزی در موارد ذيل و صرف هزينه امروز، عالوه بر كاهش ابتال، صرفه 

جويی هنگفتی را در آينده پی ريزی نمايد.
نهادينه نمودن آموزش و ايجاد حساسيت در جامعه درمورد بيماری با هدف

1- افزايش دانش جامعه در تمام گروه های سنی
2- غربالگری، تشخيص به موقع بيماری و درنتيجه درمان مؤثر

3- كاهش ابتال و بهره وری بيشتر از نيروی فعال جهت توليد و اقتصاد پويا
4- حفظ شأن و حرمت سالمندی كه خود از بنيانگذاران ديروز جامعه بوده اند.

بنابراي��ن دول��ت می توان��د ب��ا بازتعري��ف برنامه ه��ای خود در بخ��ش مديريت بيمه ها و صرف هزينه های اندك در م��وارد ذكر شده باال و انجام 
فعاليت های پيشگيرانه و تشويق بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد به اهداف و برنامه های اقتصادی خود دست يابد.

براس��اس نتاي��ج ي��ك تحقي��ق سازم��ان بهداش��ت جهانی نشان می دهد كه تقويت ساز و كارهای جامع��ه مهمترين ابزار برای مهار رشد شديد 
هزينه های درمانی و مراقبتی می باشد.

ضمنًا دولت به جای تصدی گری می تواند با ايجاد گروه های ناظر بر بخش خصوصی در اين زمينه اقدام اساسی 
بعمل آورد كه با تخصيص بودجه كمتر توسط بخش خصوصی ضمن نظارت مستمر بر فعاليت آن ها صرفه جويی 

ديگری در بخش های پرهزينه مراقبتی را مديريت نمايد.

سرمـقاله

معصومه صالحی
 مديرعامل

آيا تاكنون با دقت فراوان و چشمی باز به زندگی 
خ��ود نگريسته ايد؟ چط��ور گذشت و چقدر زود. 
چگون��ه اين هم��ه سال را گذرانده ايم چكار بايد 
می كرديم كه نكرديم؟ آيا لذتی از گذر عمرمان 
داشته اي��م ك��ه به نيكی از آن ياد كنيم؟ حال اگر 
آدم اه��ل تفك��ر باش��د و همه چيز را به چرا ختم 
كن��د ب��ی گمان به جواب هاي��ی درخور می رسد 
در اي��ن ص��ورت است كه می تواند معنايی برای 

زندگی پيدا كند.
در طول تاريخ هيچگاه انسان از انديشه و آرزوی 
بهت��ر زيستن فارغ نب��وده و همواره برای دست 
يافتن به زندگی بهتر و سامان يافته تر در تالش 
بوده است. زندگی فرآيندی از تولد تا مرگ است 
كه شامل كنش ها و واكنش های انسان در طول 
اقامت كوتاه خود بر روی اين كره خاكی می شود. 
سالمندی با تغيير پايگاه اجتماعی، كاهش روابط 
اجتماعی، افزايش اوقات بيكاری، كاهش درآمد 
و مشك��الت بهداشت��ی و درمان��ی همراه است. 
اي��ن دوره از زندگ��ی با توجه به ويژگی های سن 
سالمندی تبديل به برهه ای متمايز و درخور توجه 

از نقطه نظر معنای زندگی می گردد.
در گذشته به جمعيت سالمندان به عنوان مرحله 
وابستگی زندگی و يك مشكل پزشكی و زمان 
از دس��ت دادن و سرب��ار ب��ودن نگاه می شد، در 
جامع��ه م��درن اين مفهوم سازی ها، انتظارات و 
فرضي��ات منف��ی سنتی مورد چالش قرار گرفت 
و سالمن��دی ب��ه عنوان زمان��ی برای فرصت ها 
و شانس ه��ای زندگ��ی تعريف ش��د. در واقع در 
فه��م و تجربه سالمن��دی از مفهوم زنده ماندن 
در ق��رن بيستم به سوی مفهوم تضمين كيفيت 
زندگی سالمندان در قرن بيست و يكم تغيير رخ 
داده اس��ت. چالش های مهم فراروی سالمندان 
در دني��ای ام��روز فقدان معن��ا در زندگی است، 
انسان موجوديست ايده آليست و هدفمند كه از 
ب��ی هدف��ی و بی معنايی سخت گريزان است و 
دستياب��ی به زندگی معنادار يكی از دغدغه های 
اساسی وجودی آدمی است. منابع معنای زندگی 
ب��ه آن دست��ه حوزه ها و عواملی اشاره دارد كه به 
زندگی فرد معنا می دهند )حوزه هايی چون روابط 

اجتماعی، كار، معنويت، رشد و غيره(.
سالمن��دی می تواند دوران مناسبی برای تالش 
و تكاپ��وی درون��ی فرد باشد ك��ه اينكار موجب 
جستج��وی معنا برای اعتالی فرد می شود. فرد 
سالمند با اعتقاد به اينكه زندگی وی با اهميت و 
دارای هدف بوده و بر محيط اطرافش تأثيرگذار 
است به حوادث و رويدادهای زندگی خود معنايی 
مثب��ت داده و ب��ه اين ترتي��ب انطباق مؤثرتری 
ب��ا تجارب آسي��ب زای زندگی حاصل می كند. 
اي��ن معن��ا به ف��رد كمك می كند ت��ا سختی ها 
وناماليمات را عاملی برای دستيابی به معنويت 
بشم��ارد و از ت��اب آوری و تحم��ل بيشت��ری در 
برابر مشكالت 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 می كند.
در سال ه��ای اخير ساختار معنای زندگی توسعه 
جديدی پيدا كرد كه احساس معنا از طريق برآورده 
ش��دن نيازه��ای اوليه به هدفمندی، كارآمدی و 
خود ارزشمندی تحقق می يابد كه تحقق معنا با 
اهميت عملی و تصميم گيری روزانه ارتباط دارد. 

معنای زندگی بر دو پايه استوار است:

• آزادی اراده
• معناجويی

آزادی ارادی به اين معناست كه انسان در انتخاب 
جايگاهی كه با آن مواجه می شود آزاد است.

معناجوي��ی مسئوليت ب��ه همراه دارد مسئوليت 
ساختن جامعه و فرهنگ.

داشتن معنا يا هدف در زندگی منجر به سازگاری 
سالمن��دان، رضاي��ت از زندگی، احساس خوب، 
حماي��ت اجتماع��ی و دليل زن��ده ماندن و تصور 
نشانه ه��ای مرحله جدي��دی از زندگی در آن ها 
می شود. 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.

 سمیه مرادی-كارشناسی ارشد پژوهشگری

سالمندی و معنای زندگی

- Ardebiliy.retirement counseling.tehran, 
kavir.2004, pp, 28-29.
- Martiny, j. (2004). Suicide ideation in the 

elderly. Journal of psy chiatric times.11.

- معن��ای زندگ��ی در سالمن��دی و ميانسالی نوشته ديويد 
گاتمن ترجمه دكتر نوشاد قاسمی
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از نظ��ر روانشناس��ان اگزيستانسياليسم )هستی 
گراي��ی(، انس��ان در خلوت خود با دو نوع تنهايی 
بنيادی روبرو است. اين روانشناسان اين دو نوع 
تنهايی را تنهايی روزمره و تنهايی هستی شناسی 

می نامند. 
تنهاي��ی روزم��ره بيشتر ام��ری شخصی است و 
درواق��ع رنجی اس��ت كه فرد به دليل جدا شدن 
از ديگ��ران متحمل می شود، اين نوع تنهايی در 
اغلب اوقات از مواردی شامل: ترس از برقراری 
رابط��ه ب��ا ديگ��ران، حس موردتوج��ه و عالقه 
ديگ��ران نب��ودن و احساس مطرود شدن توسط 
اطرافيان را در برمی گيرد و به نظر همه ما كم و 
بيش يكی از اين موارد را تاكنون در زندگی خود 
تجربه كرده ايم. به همين خاطر است كه مهارت 
ارتباط مؤثر يكی از مهارت های ضروری زندگی 
می باش��د و ب��ه ما می آموزد كه چگونه با ديگران 

رابطه صميمانه پايدار و باثبات برقرار كنيم.
تنهاي��ی روزم��ره، تأثير خ��ود را اين گونه اعمال 
می كند، تنهايی ترس را تشديد می كند همچنان 
ك��ه ويلي��ام جيمز يك قرن پي��ش گفت: "هيچ 
تنبيهی بدتر و دردناك تر از اين نيست كه فردی 
توس��ط تم��ام اطرافيانش طرد ش��ود و جامعه و 

هيچ كس توجهی به او نكنند."
نوع دوم تنهايی، تنهايی در عالم هستی است كه 
ريشه در فاصله بين هر فرد با ساير افراد جامعه 
دارد. اي��ن فاصل��ه درنتيجه اين انديشه به وجود 
آم��ده اس��ت كه هر يك از ما به تنهايی به درون 
اي��ن عالم آمده اي��م و مجبوريم به تنهايی خارج 
شوي��م. درواق��ع هريك از ما انتظار داريم كه دنيا 
تنه��ا ب��ه كام م��ا و فقط برای ما بچرخد. در قرن 
هجدهم امانوئل كانت اين فرضيه را مطرح كرد 
كه "همه ما وارد و ساكن دنيا شديم كه پيش از 
ما به خوبی ساخته شده و متعلق به همه ماست. 
" ام��روزه می داني��م كه هر فرد با تكيه بر دستگاه 
عصب��ی و ه��وش خود نق��ش واقعی و مشخص 
خ��ود را در اي��ن دنيا به عه��ده دارد. به بيان ديگر 
هريك از شما فاكتور های بالقوه ای داريد كه هر 
وقت با موقعيت ويژه ای مواجه می شويد به طور 
ناخودآگ��اه و خودك��ار اين توانايی به شما كمك 
می كند كه با روش منحصربه فرد خودتان با آن 

برخ��ورد كني��د؛ بنابراين تنهايی در عالم هستی 
ه��م به سيست��م بيولوژيكی شما و هم به دنيای 
غن��ی و معجزه آسای درونی شما برمی گردد كه 
در هي��چ ف��رد ديگری به هم��ان شكل و روش، 

مطلقًا وجود ندارد.
تاري��خ و افسانه ه��ا لبريز از داستان افرادی است 
كه می خواستند در مقابل تنهايی بايستند اين ها 
همگی نشان از ترس هستی شناسی ما از تنهايی 
دارد ام��ا ت��رس از سخن نگفتن آن موجب شده 
اس��ت ك��ه ما از پذيرش اين واقعيت غافل شويم 
ك��ه تنهاي��ی بخش وسيع��ی از ماست كه بايد با 
خ��ود ي��دك بكشيم. هري��ك از ما در اين جهان 
منحصربه فردي��م و ب��ا روش خودمان می توانيم 

جهان را نگاه كنيم!
تنهايی به طوركلی يك حس ذهنی است كه در 
همه ی انسان ها وجود دارد با افزايش سن و آغاز 
سالمن��دی، افراد به تدريج برخی از كاركردهای 
فيزيولوژيك و روانی _اجتماعی خود را از دست 

می دهند.
كاهش قوای جسمی و سالمتی، فوت نزديكان، 
مهاجرت و محروميت از فعاليت های اجتماعی، 
سالمن��دان را در مع��رض خطر انزوا قرار می دهد 
و ب��رای بسي��اری از سالمندان تنهايی پديده ای 

ناخوشايند و فرساينده است.
تنهاي��ی ب��ا افزايش سن هم��راه بوده و دليل آن 
كوچ��ك شدن شبكه های اجتماعی است كه به 
دلي��ل از دس��ت دادن وابستگان و دوستان است 
و اي��ن احساس ب��ا كاهش رضايت از زندگی در 

ارتباط است.
احس��اس تنهايی منشاء بسي��اری از مشكالت 
جسمان��ی و روانشناخت��ی سالمن��دان از جمله: 

عملك��رد پايين سيست��م ايمنی بدن، اختالالت 
خواب، تعام��الت اجتماعی ضعيف، افسردگی، 

يأس و نااميدی می باشد.
سالم��ت روان ي��ك شاخص مه��م در وضعيت 
سالمت افراد سالمند می باشد و اهميت زيادي در 
دستيابی به سالمندي موفقيت آميز و برخورداري 
از كيفيت زندگی در بين سالمندان جوامع و حتی 

فرهنگ هاي مختلف دارد.
بر اساس نتايج مطالعات انجام شده، سالمندانی 
ك��ه تنه��ا زندگی می كنند از سط��ح پايين تري 
از امني��ت برخوردارن��د؛ ب��ه طوری ك��ه ميزان 
اضط��راب آن ه��ا در طی زندگ��ی روزمره بيشتر 
ب��وده و اي��ن سالمندان، ت��رس از طرد شدگی از 
س��وي فرزندانش��ان را بيشتر گزارش نموده اند و 
سالمندانی كه با فرزندان خود زندگی می كنند از 
حمايت هاي روحی و روانی بيشتري برخوردارند. 
ان��زواي اجتماع��ی و تنها ماندن از جمله عوامل 
مؤثر در ميزان بروز افسردگی و فراموشی در افراد 
سالمن��د است و سالمندانی كه از خدمات جامعه 
محور سالمندي استفاده می كنند، در فعاليت های 
اجتماعی شركت دارند و دسترسی به خدمات و 
مراقبت هاي سالمندي، دارند؛ اغلب از وضعيت 
سالمت بهتري به خصوص از نظر )چاقی، پوكی 
استخوان و ناتوانايی هاي جسمی( برخوردارند.

يكی ديگر از عوامل مهمی كه امروزه سالمندان 
با آن مواجه هستند و متأسفانه تأثير بسياری بر 
وضعيت سالمت روانشان می گذارد مهاجرت و 
تغيير محيط زندگی آن ها است. احساس تنهايی، 
غرب��ت، متفاوت بودن مح��ل زندگی، شهر و يا 
كش��ور جدي��د، نگرانی های جدايی از فرهنگ و 
بستگان، عدم توانايی در ايجاد ارتباط اجتماعی، 

عدم آشنايی و تسلط به زبان خاص كشور و شهر 
ميزبان، در بين سالمندانی كه به محل های ديگر 
مهاجرت نموده اند بسيار شايع است و مهمترين 
عام��ل برای بروز مشكالت روانی در سالمندان 

می باشد.
ب��ا توج��ه به اهميت موض��وع تنهايی در سنين 
سالمن��دی، و آنچ��ه در كنفرانس منطقه آسيا- 
اقيانوسي��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 گرديد. متخصصان و 
محقق��ان شرك��ت كننده در اي��ن كنفرانس، به 
اهمي��ت موض��وع تنهايی در سني��ن سالمندی 
پرداختند و يكی از مسبب های ايجاد مشكالت 
روان��ی، به خص��وص افسردگی در سالمندان را، 

تنهايی سالمند دانستند.
درم��ان احس��اس تنهاي��ی ممك��ن است خطر 
ع��وارض جدی چون افسردگی را كاهش دهد، 
از طرف��ی تماس ه��ای اجتماعی می تواند سبب 
ارتقاء سالمت اين دسته از سالمندان شود. يكی از 
مداخالت رفتاری- شناختی برای بهبود وضعيت 

تنهايی سالمندان خاطره گويی می باشد.
آروي��ن يال��وم روان درمانگر هستی گرا، در مورد 
خاطراتش اين چنين می گويد: "سينما در انديشه 
من )بوی پالتويی از پوست بره ايرانی كه مادرم 
می پوشيد( را در خاطرم زنده می كند، هيجان و 
ش��ادی )روز ولنتاي��ن در مدرسه ابتدايی(، بازی 
)شطرن��ج بازی ب��ا پدرم و كارت بازی با عمويم 
را روی مي��ز قرم��زی ك��ه از چرم و چوب آبنوس 
درست ش��ده بود به يادم می آورد.( اين خاطرات 
و هزاران خاطرات ديگر كه به  اندازه ستاره های 
آسمان زياد است فقط و فقط مختص من است 
هر كدام از اين خاطرات همچون تصويری محو 
در ذهن��م نق��ش بست��ه است. هر ي��ك از ما در 
زندگ��ی شخصی م��ان بارها تنهايی را به اشكال 
مختل��ف تجرب��ه كرده ايم ول��ی تنهايی در عالم 
هستی كمتر برای ما ملموس است فقط موقعی 
ف��رد ب��ه ياد آن می افت��د كه پير شده و خود را به 
مرگ نزديك تر می بايد. در چنين مواقعی به اين 
حقيقت می انديشيم كه به زودی دنيای ما ناپديد 
می شود و هيچ يك از عزيزان نمی توانند در اين 
سفر به سوی مرگ همراه و هم سفرمان باشد.

مؤسسه پرستاری آمريكا )ANA( در سال 1994، 
روش خاطره گويی را به عنوان مداخله ای برای به 
خاطر آوردن اتفاقات و احساسات و افكار گذشته 

ك��ه به خ��وش بودن، افزاي��ش كيفيت زندگی، 
تطاب��ق ب��ا زم��ان حال كمك می كن��د، معرفی 
می كن��د و همچني��ن آن را به عنوان يك مداخله 
درمان��ی، ب��رای سالمندان بستری در مؤسسات 

پيشنهاد می نمايد.
خاطره گويی يك روش روان شناختی و در واقع، 
نوع��ی فراخوان��ی گذشته است و می تواند برای 
اف��راد سالمند جذاب باشد. اين جذابيت می تواند 

سه دليل داشته باشد ( 
1- ب��ه عن��وان بخش��ی از يك فعالي��ت روزانه 
می باشد كه سالمند برای بيان آن نياز به يادگيری 
لغات جديدی ندارد و شكل اوليه ای از تجربيات 
شخص��ی او می باش��د كه ب��ه طور معنايی ايجاد 

می شود.
2- بسي��اری از اف��راد سالخورده از طريق فرايند 
ي��ادآوری، به گذشت��ه می روند. ي��ادآوری اين 
خاطرات به افراد كمك می كند تا تعادل بيشتری 

در زندگی خودشان داشته باشند.
3- سالمن��دان ب��ه علت چالشی كه به واسطه ی 
كمبودهای رده ی سنی خود در روابط اجتماعی 
ب��ا آن مواج��ه می شون��د، تجربيات و احساسات 
و خاط��رات را در گروه ه��ای كوچك با يكديگر 
ب��ه اشتراك می گذارند و خاطره گويی به سالمند 
كمك می كند تا يك مشكل توان فرسا و دشوار 

را برونی كند.
خاطره گوي��ی باعث افزايش توجه افراد سالمند 
ب��ه خودش��ان می شود و آن ها را در كنار آمدن با 
بحران ه��ا و فقدان ه��ای دوره سالمندی كمك 
می كن��د. تحقيق��ات و مطالعات نش��ان داده اند 
ك��ه مرور تجربي��ات و مرور زندگی باعث بهبود 
رواب��ط اجتماعی، افزايش كيفيت زندگی، بهبود 
سازگ��اری با مسائ��ل زندگی و كاهش احساس 
تنهايی و افسردگی می شود. به خصوص در مورد 
سالمندان��ی ك��ه تنها زندگ��ي مي كنند يا داراي 
هست��ه ارتباطي محدودي هستند، ارتباط بيشتر 
ب��ا همس��االن يا هم كالمي ب��ا آن ها و در ميان 
گذاشت��ن خاطرات تلخ و شيرين گذشته ی خود 
ب��ا يكديگر مي توان��د در ارتقاي سالمت روان و 

كاهش احساس تنهايی ايشان مؤثر باشد.
سالمن��دان ب��ا بازگويی گذشته ی خود كه دوران 
فعاليت آن ها بوده است، احساس درونی بهتری 
پي��دا ك��رده و خ��ود را در حال و ه��وای گذشته 
احساس می كنند كه اين امر منجر به خود ارزيابی 
بهت��ر وضعي��ت سالمتی آن ها ش��ده و در انجام 

كارهای روزانه با انرژی بيشتری عمل می كنند. 
باتوجه به اينكه سالمندان داليل متعددی برای 
احس��اس افسردگی و اضطراب از قبيل تنهايی، 
احس��اس بيهودگ��ی و غيرمفيدبودن، تجربه ی 
فقدان ه��ا، بازنشستگ��ی، مشكالت اقتصادی و 
ناتوان��ی در پرك��ردن اوقات فراغت دارند و با در 
نظر گرفتن اين مسأله كه افسردگی و اضطراب با 
مؤلفه های هيجانی ارتباط دارند، به نظر می رسد 
كه سالمندان با بيان خاطرات گذشته خود در جمع 
گروهی، احساسات مثبت و منفی خود را نسبت 
به گذشته بيرون ريخته و با حال آشتی می كنند 
و همي��ن امر موج��ب تقليل احساس تنهايی در 

آن ها می باشد.

یک زمان تنها بمانی تو ز خلق  در غم و 
اندیشه مانی 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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ابتالي يكي از اعضاي خانواده به بيماری آلزايمر 
و يا انواع ديگری از دمانس، موقعيت بسيار چالش 

بر انگيزی را در خانواده ايجاد می كند.
 ما به عنوان والدين معمواًل مطمئن نيستيم كه 
چق��در مجاز هستيم ب��ه كودك خود درباره فرد 
مبت��ال ب��ه دمانس در خان��ه و خانواده اطالعات 
بدهيم و چگونه به او كمك كنيم تا نقش و تأثير 
بيماری آلزايمر را بر پدربزرگ يا مادر بزرگ مبتال 
و يا ساير اشخاص نزديك به خود ادراك نمايد. 
به عنوان والدين كاماًل طبيعی است تا بخواهيم 
از ك��ودك خود در برابر موقعيت های غم انگيز و 
پرتن��ش حمايت كني��م به همين علت است كه 
والدين در چنين موقعيت هايی معمواًل دست به 
پنه��ان كاری می زنن��د، در صورتی كه كودكان 
ني��از دارن��د تا همانند ساير اعضا خانواده از آنچه 

در حال رخ دادن است، مطلع باشند.

كودكان نيز درست مانند نوجوانان متوجه تنش 
و بوجودآمدن جوی متفاوت در خانواده هستند، 
و حتی اگر به آنان حقيقت گفته نشود تغييرات را 
احساس می كنند. هرچه قدر هم خبر استرس زا 
باش��د، مطل��ع بودن از آن بهتر از ندانستن است. 
زيرا ندانستن حقيقت و پنهان كاری كودكان را 
غمگي��ن و مضط��رب ك��رده و اعتماد آن ها را به 
والدي��ن خ��ود در آينده سس��ت مي كند، لذا بهتر 
اس��ت ك��ه در همان ابتدا كودك را با بيانی ساده 

و درحد فهم با حقيقت مواجه كنيم.
به عنوان والدين شما وظيفه داريد به پرسش های 
كودكتان مستقيم و صادقانه پاسخ بدهيد ولي در 
عين حال بايد اينكار را به شيوه ای انجام بدهيد كه 

از فرد مبتال به دمانس نيز حمايت كنيد.
نكات زير می تواند شما را در گفت و گو با كودكان 
درباره ی دمانس و بيماری آلزايمر ياري نمايد.

** گفت و گو با كودك در مورد بيماری فردی 
از اعض��ا خان��واده را در زمان مناسب انجام دهيد 
و آن را ب��ه تعوي��ق نيندازي��د زيرا كودكان بسيار 
مستعد آن هستند تا تعبيری اشتباه از وقايع داشته 
باشن��د آن ه��ا معمواًل واقعه را بسيار بدتر از آنچه 
هس��ت تفسي��ر می كنند. پس بهتر است پيش از 
آنك��ه ك��ودك به تخيل خود پناه ببرد، واقعه را با 

تصويری مثبت تر برای كودك شرح بدهيد.
**س��ن و رش��د عاطفی كودك را در نظر داشته 
باشيد. كودكان در درك برخی از مفاهيم انتزاعی 
دچ��ار مشك��ل می شون��د و همچنين حافظه ی 
خوبی در بيادآوردن گفتار و نحوه ی رفتاری كه 
ف��رد مبت��ال به دمانس در گذشته داشته ندارند. و 
شما می توانيد درمورد رفتارهای گذشته ی فرد با 
كودك صحبت كرده و خوبی ها و مهربانی های 

فرد مبتال را يادآور شويد.

* ب��ه ك��ودك خود توضيحات ساده و مستقيمي 
در مورد بيماری آلزايمر و تأثير آن بدهيد. تالش 
كنيد تا مثبت باشيد و مسأله را تبديل به رخدادی 
دراماتي��ك نكني��د. شما می تواني��د از اين جمله 
ي��ا مشاب��ه آن استفاده كنيد "م��ادر بزرگ بيمار 
ش��ده، اسم بيماري اش آلزايمر است؛ فراموشي 
پيدا مي كند يعني مثل قبل نمی تواند اتفاقات را 
بي��اد بياورد؛ ب��راي همين ما بيشتر از او مراقبت 
خواهي��م ك��رد. همانطور كه مراقب تو بوده ايم و 

خواهيم بود."
**به همان اندازه كه صحبت می كنيد شنونده 
ني��ز باشي��د. از كودك خ��ود بپرسيد كه در مورد 
بيماری آلزايمر چه می داند. بيشتر از نياز كودك 
صحبت نكنيد و اطالعات اضافه ندهيد. چرا كه 
اگ��ر كودك��ان در معرض اطالعاتی قرار بگيرند 
ك��ه حجمش ب��رای آنها زياد باشد نمي توانند به 

درستي از آن اطالعات استفاده كنند.
**به كودك خود اجازه دهيد احساسات خود را 
اع��م از ان��دوه، خشم و يا ترس ابراز كند. در نظر 
داشت��ه باشيد كه نق��ش شخص مورد عالقه ی 
كودك در زندگی او دچار تغيير شده، پس سعی 
كنيد بدنبال يافتن فعاليت ها و چيزهايی باشيد كه 
كودك همچنان قادر است با فرد مورد عالقه اش 
ك��ه حاال دچار بيماری آلزايمر شده داشته باشد. 
در نوجوان��ان قضي��ه كمی متفاوت است چرا كه 
پذيرفت��ن تغييرات��ی كه در فرد مبتال رخ می دهد 
ب��رای آن ها معم��واًل دشوار است و احتمال دارد 
اصاًل تمايل نداشته باشند كه در اطراف فرد مبتال 
به دمانس حضور داشته باشند، به هيچ وجه آن ها 
را وادار به اين كار نكنيد. چراكه اين كار می تواند 

اوضاع و شرايط را سخت تر كند.
تشخي��ص بيماری آلزايمر برای خانواده چالشی 
مداوم است. ولی الزامًا امری فاجعه آميز نخواهد 
ب��ود. ارتباط��ی باز و صادقانه ميان اعضا خانواده 
می تواند كمك بسياری به مديريت اين چالش ها 

بكند.
 بسي��ار اهمي��ت دارد به كودك نشان بدهيم كه 
همچنان مي تواند با فرد مبتال به بيماری آلزايمر 
گفتگو كرده به او كمك كند و با او از فعاليت ها 
ل��ذت ببرد. بسي��اری از كودكان از رفتار والدين 

خود الگو می گيرند.
انجام فعاليت های فرح بخش با همراهی يكديگر 
می توان��د ب��ه كودك و به ف��رد مبتال به بيماری 
آلزايم��ر كمك كن��د. فعاليت های زيادی وجود 

دارند كه می توان به اتفاق كودكان و با همراهي 
فرد مبتال به بيماری آلزايمر انجام داد مثل:

• انجام فعاليت های ساده ی هنری
• نواختن موزيك يا آوازخواندن
• تماشای آلبوم های خانوادگی
• داستان خوانی با صدای بلند

اگ��ر كودكان ب��ا فرد مبتال به بيماری آلزايمر در 
ي��ك خان��ه زندگی می كنند بايد نكاتی را در نظر 

داشت:
• توق��ع نداشته باشي��د كه كودك نقش مراقب 
ي��ا پرست��ار را داشت��ه باشد يا اينك��ه در مراقبت 

كمك كند.
• به اوقات فراقت كودك و كيفيت آن دقت كنيد 
و مراقب باشيد كه حتمًا اوقاتی برای گذراندن با 
همساالن و عالقه مندی های شخصی خودش 

داشته باشد.
• حتمًا زمانی را به كودك خود اختصاص بدهيد 
ت��ا احس��اس نكند كه تمام توجه شما معطوف به 

فرد مبتال به بيماری آلزايمر است.
زمانی كه با كودك خود حرف می زنيد درباره ی 
احساس خود صادق باشيد ولی كودك را درگير 

احساسات خود نكنيد.
ب��رای صحب��ت و دادن اطالعات به كودك بايد 
نكاتی را در نظر بگيريم و دقت داشته باشيم كه 

چگونه با او در اين باره وارد گفتگو شويم.
• تمام حقيقت را بگوييد

كودك��ان نياز دارن��د كه والدين در مورد دمانس 
كاماًل با آن ها واضح و باز باشند. به عنوان مثال 
م��ادر يك ك��ودك 10 ساله می تواند وضعيت را 

براي او اينگونه شرح بدهد:
"من نمی گويم كه همه چيز خوب خواهد شد و 
اوضاع به مرور بهتر می شود، من هم اين شرايط 
را اص��اًل دوس��ت ندارم و واقعًا از آن ناراحتم ولی 
بهت��ر اس��ت كه من اين مسأله را به تو بگويم نه 
شخص��ی ديگر، اينكه وضعيت مادر بزرگ بهتر 

نخواهد شد و بهبودي اتفاق نخواهد افتاد"
• ب��ه ك��ودك مدام يادآوی كني��د كه فرد مورد 
عالق��ه ی او )ك��ه مبتال به بيماری آلزايمر شده( 

همچنان قابل احترام و عالقه است.
به ط��ور م��داوم به ك��ودك ي��ادآوری كنيد كه 
پدربزرگ همچنان پدربزرگ است و مادربزرگ، 

مادربزرگ
"وقتی كه فرد موردعالقه ی كودك در خانواده 
مبت��ال ب��ه دمانس می ش��ود بايد مدام به كودك 

تأكي��د ك��رد كه اين گناه فرد نيست كه مبتال به 
دمانس شده و اينكه او حاال نمی تواند كنترلی بر 
روی برخ��ی از رفتاره��ای خود داشته باشد. بيان 
ك��ردن اي��ن موضوع كمك می كند تا كودك به 

طرز بهتری بتواند تغييرات را بپذيرد.
• ك��ودك را ب��رای وقايع غي��ر قابل پيش بينی 

آماده كنيد.
والدي��ن معم��واًل در رابطه با غير قابل پيش بينی 
ب��ودن رويداده��ا در دمانس و اينكه چگونه اين 
وقاي��ع باع��ث پريشان��ی و سردرگمی كودكان 
می ش��ود صحبت می كنند. برای اينكه كودكان 
در روياروي��ی ب��ا اين وقايع كمت��ر آشفته شوند، 
والدي��ن باي��د با كودكان در م��ورد تغييرات فرد 
گفتگ��و كنن��د، خصوصًا در مورد تغييرات مربوط 
به شخصيت و تغييرات خلقی افراد مبتال، و تنها 

بر روی اختالل حافظه متمركز نباشند.
• سع��ی كني��د تا ب��رروی نكات مثبتی كه وجود 

دارد تمركز كنيد.
كودكان اين توانايی را دارند تا وقايع را حتی اگر 
در آن نكته ی مثبتی وجود نداشته باشد، به طرز 

زيبايی و مثبت ببينند.
مثاًل ممكن است بگويند "چقدر تغييري كه پدر 
ب��زرگ ك��رده باعث شده با او خوش بگذرد؛ من 

اين تغيير را دوست دارم"
باي��د ت��الش كنيم كه در فرد مبتال و ارتباط او با 
خان��واده نك��ات مثبت را پي��دا كنيم و آن ها را به 
اشتراك بگذاريم، به زمان های شاد و مثبتی كه 
در خانواده رخ می دهد اهميت بدهيم؛ به عنوان 
مث��ال، وقتی كودك با فرد مورد عالقه-اش كه 
اكن��ون مبتال ب��ه دمانس شده، اوقات خوشی را 
می گذراند، از آن لحظه عكس بگيريم و آنرا در 

محلی مناسب و در معرض ديد نصب كنيم.
ب��رای اينكه بتوانيد اين شرايط را مديريت كنيد 
و مراق��ب اعض��ای خان��واده ی خود باشيد سعی 
كني��د ب��ا انجمن ه��ا و مراكز مرتب��ط با اختالل 
شناخت و حافظه در ارتباط باشيد و از مشاورين 

و روانشناسان كمك بگيريد.

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

     منابع:

چگونه در مورد دمانس با کودکانمان صحبت کنیم؟

 مريم حريفی- كارشناس ارشد روانشناسی بالینی
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چه عواملی افسردگی ايجاد می كند؟
دالي��ل بسي��ار مختلفی می توان��د برای ابتال به 
افسردگ��ی وج��ود داشته باشد، ك��ه اين عوامل 
می توان��د از ف��ردی به ف��رد ديگر متفاوت باشد. 
اغل��ب عوامل��ی همچون موارد زي��ر در ابتال به 

افسردگی مؤثر هستند:
• رويداده��ای استرس زا يا ناراحت كننده، مثل 
از دست دادن يكی از عزيزان، نقل مكان كردن 

و...
• عوارض برخی از بيماری ها يا عوارض جانبی 

داروها
• احساس تنهايی و انزوا

• عدم فعاليت، احساس بيهودگی
• عدم كنترل روی وضعيت زندگی

• نگرانی های مربوط به امور مالی، روابط عاطفی 
يا رويدادهای آينده

عالوه بر عوامل فوق، برخی از افراد ممكن است 
ي��ك زمين��ه ی ژنتيكی نيز برای ابتال افسردگی 

داشته باشند.
افسردگی يا دمانس؟

در اغل��ب مواقع به همراه دمانس افسردگی هم 
وج��ود دارد. اين مسأله اث��رات دمانس را حادتر 
می كن��د و در اف��راد مبتال ي��ادآوری را سخت تر 
می كن��د و سب��ب گيجی، اضطراب و يا احساس 
ان��زوای بيشت��ری می ش��ود. افسردگی ممكن 
اس��ت باعث تغييراتی در رفتار نيز شود، مواردی 
همچ��ون بيق��راری و پرسه زدن های بی هدف، 

پرخاشگری، انزوا، كم اشتهايی.
تشخيص افسردگی در مبتاليان به دمانس كار 
مشكل��ی اس��ت زيرا برخ��ی از عالئم دمانس و 
افسردگ��ی بسيار شبي��ه يكديگرند، و به همين 
علت است كه افراد مبتال به دمانس ممكن است 
در توضي��ح اين كه چ��ه احساسی دارند مشكل 
داشت��ه باشن��د. به همي��ن دليل الزم است برای 
اطمين��ان حاصل ك��ردن از وضعيت فرد هر چه 
زودت��ر به متخص��ص مراجعه شود تا تشخيص 
دقيق و درمان مناسب صورت پذيرد. درصورتی 
كه پزشك با اطمينان بيماری را تشخيص ندهد 
ممك��ن اس��ت درمان را با فرض اين كه بيماری 
افسردگ��ی اس��ت آغاز كند اما عالوه بر اين بيمار 

را به متخصص ديگری نيز معرفی می كند.
تفاوت عالئم افسردگی و دمانس

در افسردگ��ی، حت��ی در وضعيت حاد آن، برخی 
ناتوانی های معمول در دمانس مانند اختالل در 

بي��ان، اختالل در عملكردهای ذهنی، دشواری 
در تشخيص زمان و مكان رايج نيست، برعكس 
در اف��راد مبت��ال به دمان��س احتمال اين كه اين 
توانايی ه��ا دچار اختالل شون��د وجود دارد. اين 
ناتوانی ه��ا ب��ه پزشك در تشخي��ص دمانس از 

افسردگی كمك می كند.
ف��رد مبت��ال به افسردگ��ی در اغلب مواقع از اين 
ك��ه نمی توان��د چيزهايی را به ياد بياورد شكايت 
می كند اما با كمی تمركز می تواند به ياد بياورد؛ 
در صورتی كه برای فرد مبتال به دمانس با تمركز 
ه��م يادآوری مشكل است و سعی می كند روی 

ضعف حافظه سرپوش بگذارد.
در افسردگ��ی ح��اد، حافظه ممك��ن است دچار 
نقصان شديد شود و همين وضعيت است كه در 
تشخي��ص آن از دمان��س مشكل ايجاد می كند. 
ب��ا اي��ن وجود، در فرد افسرده اين نقصان عمدتًا 
منجر به افت تمركز می شود كه با درمان و بهبود 
افسردگی برگشت پذير است اما اين بهبودی در 

فرد مبتال به دمانس اتفاق نمی افتد.

مشاوره با پزشک
بايد پزشك را از اين مسائل كاماًل آگاه كرد كه فرد 
مبتال به دمانس به طور غيرعادی يا به شيوه ای 
نگران كننده رفتار می كند يا نه و يا اينكه بيماری 
سريع تر از آنچه كه انتظار می رفته رو به پيشرفت 
اس��ت. از آنجائی كه اي��ن تغييرات هم می تواند 
در اثر يك بيماری ايجاد شده باشد و هم در اثر 
عوارض جانبی داروها، اين اطالعات به پزشك 

در تشخيص بيماری كمك خواهد كرد.
برای تشخيص اين كه يك فرد دچار افسردگی 
است يا نه، پزشك در صورت امكان هم با خود 
ف��رد گفتگ��و خواهد كرد هم با همراه فرد جهت 
ارزياب��ی ح��االت و تغييراتی كه برای فرد اتفاق 

: افتاده است. مثاًلً
•آي��ا فرد ظاه��راً پريشان تر ي��ا بی حال تر شده 

است؟
•آيا از خستگی شكايت می كند؟

•آيا بيشتر مواقع غمگين به نظر می آيد
•آيا در اغلب مواقع گله و شكايت می كند؟

•آي��ا در برنام��ه ی خواب و تغذيه يا ديگر رفتارها 
تغييراتی ديده شده است؟

•آيا عاليق خود را از دست داده است؟
چه درمان هايی در دسترس هستند؟

عمده ترين درمان ه��ای افسردگی شامل روان 

درمان��ی، داروه��ای ض��د افسردگ��ی و توجه و 
حمايت های اجتماعی است.

روان درمانی
ب��رای افرادی ك��ه در مراح��ل اوليه ی دمانس 
هستند، گفتگو درباره ی احساسات ممكن است 

راه مفيدی برای درمان افسردگی باشد.
•جلس��ات روانشناسی می توانند فضای حمايت 
كننده ای برای فرد مبتال فراهم نمايد. انواع بسيار 
متفاوتی از روان درمانی وجود دارد كه متناسب با 

شرايط فرد و مراحل دمانس انتخاب می شود.
•رفتاردرمان��ی شناختی )CBT( می تواند برای 
غلبه بر احساسات منفی مفيد واقع شود كه بعضی 
اوق��ات همي��ن احساسات منفی علت افسردگی 

می باشند.
•گ��روه درمانی يكی ديگر از روش های درمانی 
مناس��ب اس��ت. اف��راد در گروه درمان��ی غالبًا با 
اف��رادی گفتگ��و می كنند كه تجارب مشابهی را 
از سر گذرانده اند كه همين امر می تواند همدلی 

بسياری ايجاد كند.

داروهای ضد افسردگی
مكانيس��م داروه��ای ضد افسردگ��ی طوالنی 
كردن فعاليت انتقال دهنده های عصبی )انتقال 
دهنده ه��ای عصب��ی( در مغ��ز است. اختالل در 
انتق��ال دهنده ه��ای عصب��ی ممك��ن است با 
افسردگ��ی مرتب��ط باشد. اغل��ب داروهای ضد 
افسردگی برای اكثر افراد مؤثرند و معمواًل بين 
4 ت��ا 6 ماه مص��رف می شوند. بعضی از مصرف 
كنندگان داروهای ضد افسردگی متوجه شده اند 
كه با قطع يكباره ی اين داروها مشكالت زيادی 
پيدا می كنند بنابراين بايد آن ها را كم كم و تحت 
نظ��ر پزش��ك قطع شود. در ابتدای مصرف شايد 
عوارض جانبی ديده شود كه اين عوارض به مرور 
زم��ان كاهش می ياب��د. در صورتی كه عوارض 
جانب��ی ادام��ه يابد پزش��ك تشخيص می دهد 
ك��ه دوز مصرف��ی دارو را ك��م كند يا داروی ضد 

افسردگی ديگری را جايگزين كند.
همچني��ن ممك��ن است بي��ن 2 تا 4 هفته زمان 
ني��از باش��د تا دارو شروع به اثرگذاری نمايد. دارو 
حتمًا بايد با تجويز پزشك مصرف شود حتی اگر 
ظاه��راً داروها اثر نكنند. دوزهای فراموش شده 
ي��ا قطع داروه��ا می تواند بر كارايی دارو درمانی 

تأثير بسزايی بگذارد.

برای همه ی ما پيش می آيد كه گاهی احساس 
دلتنگ��ی ي��ا غ��م و اندوه داشته باشي��م، اما اين 
احساس��ات با تجربه ی افسردگی كاماًل متفاوت 
اس��ت. افسردگ��ی بيماری مزمن��ی است كه در 
آن احساسات��ی نظي��ر غم و اندوه، يأس يا كمبود 
ان��رژی، ب��ر زندگی فرد سايه می افكند و غلبه بر 
اي��ن احساسات بسيار سخ��ت است. افسردگی 
ي��ك بيماری شايع است. همچنين در بين افراد 
مبت��ال به ِدمانس )اختالل شناخت و حافظه( در 
تم��ام مراحل بيم��اری افسردگی وجود دارد كه 
مشكالت مضاعفی برای فائق آمدن بر بيماری 

ايجاد می كند.
بسي��اری از عالئ��م افسردگی و ِدمانس شبيه به 
ه��م هستند كه می تواند در تشخيص افسردگی 

در افراد مبتال به دمانس مشكل ساز شود.

همچنين الزم است افراد مبتال به افسردگی هر 
چ��ه زودتر به پزش��ك مراجعه كنند. هر چه اين 
بيم��اری سريع ت��ر تشخيص داده شود، راحت تر 

درمان می شود.
عالئم افسردگی چيست؟

بيم��اری، ب��ه درجات مختلف افراد را تحت تأثير 
ق��رار می ده��د. پزشكان افسردگی را به درجاتی 
نظير خفيف، متوسط و حاد تقسيم بندی می كنند. 
برخی از شايع ترين عالئم افسردگی به قرار ذيل 

است:
• در اكث��ر مواق��ع ح��االت ان��دوه، ي��أس و 

زودرنجی
• اضطراب شديد

• عدم تمايل به انجام فعاليت هايی كه قباًل لذت 
بخش بوده است و لذت نبردن از آن ها.

• احساس عدم عزت نفس، بی ارزشی يا احساس 
گناه بی مورد

• احساس انزوا
• اختالل خواب

• اشكال در تمركز
• كند شدن كاركردهای ذهنی و جسمی،

• بيقراری و آشفتگی
• بی اشتهايی يا پراشتهايی و كاهش يا افزايش 

وزن پيدا كردن
• احساس درد و ناراحتی بدون هيچ علت جسمی 

مشخص
• به مرگ و خودكشی فكر كردن

برخ��ی از اي��ن عالئم شبيه به عالئمی است كه 
افراد مبتال به دمانس )اختالل شناخت و حافظه( 

هم تجربه می كنند.

افسردگی چیست؟
 منیژه احمدی-كارشناس ارشد روانشناسی

8

13
97

یز
 پای

  5
ه0

ار
شم

 
ي

سان
ع ر

طال
و ا

ي 
زش

مو
ي،آ

هش
ژو

ي،پ
بر

ه خ
نام

صل
ف

9

13
97

یز
 پای

  5
ه0

ار
شم

 
ي

سان
ع ر

طال
و ا

ي 
زش

مو
ي،آ

هش
ژو

ي،پ
بر

ه خ
نام

صل
ف



غذاخ��وردن نوعی مه��ارت محسوب می شود لذا 
ضعف وناتوانی در اين عمل می تواند باعث تحليل 
و تضعي��ف قوای جسمانی وحتی ايجاد مشكالت 
روانشناخت��ی مانند افسردگی وگوشه گيری و انزوا 
ش��ود. خ��وردن و نوشي��دن از نيازه��ای ضروری 
و حيات��ی برای حف��ظ و ارتقای سالمت عمومی، 
تقويت قوای جسمانی و برخورداری از عمر طبيعی 
در هر انسانی می باشد. طبيعتاً، ضعف و ناتوانی در 
خوردن و بلعيدن غذا باعث می شود بافت های بدن از 
پروتئين، كربوهيدرات، ويتامين ها و مايعات محروم 
و در نهايت باعث عوارضی مانند تب، عفونت ريه، 
خشكی پوست و دهان، احساس خفگی، سوء تغذيه 
وكاه��ش وزن در انسان شود. اختالل بلع، عبارت 
است ازمشكل دهان نگهداشتن، مكيدن، جويدن 
و بلعيدن مواد غذايی. به طور مثال اگر هرشخصی 
نتواند ماده غذايی را بردارد وآن را به طرف دهان برده 
ولب هايش را كاماًل ببندد تا آن ماده خوراكی را در 

دهان خود نگه دارد، دچار اختالل در بلع است.
 خوردن و آشاميدن، عملكردهايی هستند كه با روابط، 
پذي��رش، مشاركت های اجتماعی و تفريحات در 
ارتباط است. لذا اختالل در بلع می تواند واكنش هايی 
مثل شرم، اضطراب، افسردگی و گوشه گيری را به 
همراه داشته باشد لذا بر تعامالت اجتماعی فرد نيز 
تأثيرگذار است. درصد قابل توجهی از افراد باالی 
65 س��ال، بوي��ژه افراد مبتال به اختالالت شناخت 
و حافظ��ه و بيم��اری آلزايم��ر، دچار اختالل در بلع 

هستند.
اين اختالل در مراحل مختلفی از روند بلعيدن مواد 

غذايی می تواند رخ دهد:
- مرحل�ه دهانی: مكي��دن، جويدن، انتقال مواد 

غذايی و مايعات به گلو
- مرحله حلقی: بلعيدن/ فروبردن مواد غذايی و 
مايع��ات ب��ه معده و بسته شدن مسير هوايی برای 

جلوگيری از بروز خفگی
- مرحل�ه م�ری )لوله غذايی(: باز و بسته شدن 
دريچه های باال و پايين مری و انتقال مواد غذايی 

از مری به معده
مهم ترین عالیم ونشانه های اختالل بلع:

سفت كردن، خم كردن بدن زمان غذاخوردن، بابی 
ميلی غذاخوردن وآشاميدن، آبريزش دهان، بيرون 
ريختن غذا يا مايعات از دهان، عصبانيت و تندخويی، 

عدم هوشياری زمان غذاخوردن، ناتوانی درجويدن، 
سرفه كردن و تهوع داشتن زمان غذاخوردن، ابتالبه 
عفونت ه��ای مكرر سيستم تنفسی، از مهم ترين 

عاليم ونشانه های اختالل بلع است.
علل شایع اختالل بلع دربزگساالن:

اختالالت شناخت و حافظه، بيماری آلزايمر، سكته 
مغزی، ضربه مغزی، بيماری پاركينسون، ام اس و از 

دست دادن تعداد زيادی از دندان ها می باشد.
پیامدهای اختالل بلع:

از دس��ت دادن آب ب��دن، سوء تغذيه، كاهش وزن، 
تغيي��ر وضعي��ت سالمتی عمومی ف��رد، عفونت 
دستگاه تنفسی، افزايش طول مدت بستری شدن 
در بيمارستان، افزايش هزينه های درمانی، كاهش 
كيفي��ت زندگی ف��رد مبتال و مراقبين 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 افزايش س��ن و ورود به مرحله سالمندی بويژه 
در اف��راد مبت��ال به اخت��الالت شناخت و حافظه و 
بيم��اری آلزايمر و پيشرف��ت بيماری تغييراتی در 
وضعي��ت دندان ه��ا، كاهش مي��زان ترشح بزاق، 
كاهش حجم استخوان لثه، ضعف حركات دهانی، 
كاه��ش حساسي��ت در رفلكس بلع، تغيير الگوی 
تنفس��ی، افزايش ميزان جويدن برای آماده كردن 
لقم��ه، افزايش حركات زبانی، كند شدن كلی بلع، 
افزايش زمان انتقال غذا در مری، كاهش پاكسازی 
مری صورت می گيرد. البته عوارض جانبی بعضی 
از داروه��ای مصرف��ی نيز می توانند بستر ساز اين 

مشكل باشند.
بنابراي��ن احتمال وق��وع اختالالت بلع و برگشت 
موادغذاي��ی ومايع��ات از معده ومری به حلق و ريه 
بيشتر می شود. متأسفانه از جمله مخاطرات تكرار 
آسپيراسيون، پنومونی )عفونت ريه( است و در نهايت 

ممكن است به مرگ فرد مبتال منتهی شود.
در افراد مبتال به اختالالت شناخت و حافظه و بيماری 
آلزايمر، كاهش حركات زبان وتأخير دربرانگيختگی 
رفلك��س بلع حلقی، ناهنجاری درحركات حلقی، 
كاه��ش حس، كاه��ش عملكردهای شناختی و 
ناتوانی دركنترل عضالت اسكلتی، ناتوانی در تغذيه 
دهان��ی يك��ی از عالئم مهم مراحل پايانی درافراد 
مبت��ال به اختالالت شناخ��ت و حافظه و بيماری 

آلزايمر است. در اين مرحله ممكن است عالقه ای 
به غذاخوردن نداشته و در مديريت لقمه در دهان 
نيزمشكل داشته باشند و يا حتی هنگام بلع آسپيره 
كن��د. درافراد مبتال به پاركينسون، به علت لرزش 
دست بيماران غذا خوردن برايشان مشكل است. 
حرك��ات تكرارشون��ده و سفتی عضالت دهانی و 
اشك��ال در حرك��ت لقمه به سمت عقب در دهان 
وكاهش قدرت عضالت حلق و تأخير در برانگيخته 
شدن رفلكس بلع، حركات پايه زبان، بدعملكردی 
اسفنكتر فوقانی مری، احتمال وقوع آسپيراسيون 

بعد از بلع را افزايش می دهد.
 عالئ�م هش�داردهنده اخت�الل بل�ع و خطر 

آسپیراسیون ریوی:
كاهش هوشياری، بدعملكردی شناختی، اجتناب از 
غذاخوردن در جمع، باقيماندن بيشتر غذا در بشقاب، 
ب��ازی ك��ردن با غذا، اجتناب از خوردن غذاهايی با 
غلظت خاص يا تغيير مكانيكی بافت غذا، افزايش 
زم��ان غذاخ��وردن، آب خوردن مك��رر حين غذا، 
وقفه ه��ای مكرر حين غ��ذا خوردن وحركات غير 
طبيعی سر و گردن هنگام غذاخوردن، جويدن پر 
زحم��ت، بلعيدن مكرر، باقيماندن غذا در محوطه 
دهان، بدترشدن عالئم آسم بيمار، ذات الريه مكرر، 
درد گل��و، درد سين��ه يا سوزش قلب، سرفه هنگام 
دراز كشي��دن ي��ا بع��د از صرف غذا از جمله عالئم 
هشداردهنده اختالل بلع و خطر آسپيراسيون ريوی 
می باش��د. پنومونی آسپيراسي��ون در افراد سالمند 
نسبت به جوانان، عالئم بالينی كمتری دارد. بنابراين 
احتمال تشخيص به موقع آن كمتر می شود. هذيان 
می تواند تنها عالمت پنومونی در افراد سالمند باشد. 
افزايش تعداد تنفس، تب و لرز، درد قفسه سينه ...از 
ديگر عالئم هشداردهنده اين بيماری می باشد.  در 
پاي��ان الزم به ذكر اس��ت، خشكی دهان احتمال 
جم��ع ش��دن باقيمانده های غذا را در دهان يا حلق 
افزاي��ش می دهد و باعث رشد باكتری ها در دهان 
نيز می شون��د. باقيمانده های حلقی احتمال وقوع 
برگش��ت موادغذاي��ی ومايع��ات را به ريه افزايش 
می دهد. بزاق ناكافی نيز می تواند منجر به التهاب 
مری شود زيرا بيكربنات موجود در بزاق كه خنثی 
كننده ريفالكس اسيدی گاسترو، ازوفاژيال است، 

از التهاب مری جلوگيری می كند.

اختالالت بلع در افراد مبتال به اختالالت شناخت و حافظه و بیماری آلزایمر
قسمت اول حسین جعفری- مسئول فنی مركز توانبخشی قاصدک

فص��ل پاييز، فصل شي��وع عفونت های تنفسی 
فوقانی، مانند سرماخوردگی و آنفوالنزا است كه 
همين عوامل، باعث ايجاد بستر، برای بروز ساير 

بيماری ها نظير فلج موقت بلز می شود.

فلج بلز چیست؟
در اين عارضه، نيمی از صورت، ناگهانی و يا طی 
چند روز دچار ضعف و در نهايت فلج می شوند كه 
تظاه��رات آن ب��ه صورت عدم توانايی در بستن 
پل��ك، لبخند نامتقارن، گوشه لب پايين افتاده و 
افتادگی محسوس سمت درگير ديده می شود.

به علت شباهت زياد عارضه فوق با عاليم ناشی 
از سكت��ه مغ��زی، در صورت بروز، مراجعه سريع 
ب��ه پزشك برای تشخيص علت به وجودآورنده 
توصيه می شود. درنهايت چنانچه، فلج بلز برای 
شما تشخيص داده شد می توانيد از بابت موقتی 

بودن عارضه ، اطمينان داشته باشيد.

علت:
فلج بلز به دليل از كارافتادگی عصب زوج هفتم 
مغزی كه مسئول حس و حركت عضالت صورت 
است اتفاق می افتد. اين عصب در مسير خود به 
سمت صورت از باريكه ای استخوانی كه تقريبًا در 
پشت گوش قرار دارد، عبور می كند. در صورتی 
كه اين عصب در مسير خود به دليلی دچار تورم 
و الته��اب شود، ق��ادر به پيام رسانی به عضالت 

مربوطه نبوده و فلج اتفاق می افتد.
عل��ت دقي��ق عارضه بلز مشخ��ص نيست، اما 
عوامل��ی مانند ضربه، عفونت های اخير دستگاه 
تنفس��ی فوقانی، ديابت، بارداری و عفونت های 
ناحي��ه ده��ان را می توان از عوامل مؤثر در ايجاد 

عارضه دانست.

عالئم:
اي��ن عارض��ه به صورت ناگهانی و يا در طی چند 
روز ب��روز می كن��د، به اين ترتيب كه فرد در ابتدا 
احس��اس سنگين��ی و يا گزگز در نيمی از صورت 
دارد و به دنبال آن از كارافتادگی عضالت اتفاق 
می افتد. خوشبختانه اين عارضه موقت بوده و در 

نهايت طی 6 ماه بهبودی كامل حاصل می گردد. 
در گ��روه كوچك��ی از افراد ممكن است عوارض 

ضعيفی مانند عدم تقارن لبخند باقی بماند.

عالئم کلی عارضه به شرح زیر است:
1- ضعف ناگهانی و يا تدريجی عضالنی نيمی 
از ص��ورت ك��ه به شكل گوشه لب پايين افتاده، 
لبخن��د نامتق��ارن، عدم توانايی در بستن پلك و 
عدم توانايی در باز كردن فك به صورت متقارن 
)در هنگام باز كردن دهان، فك به سمت سالم 

منحرف می شود.( تظاهر می يابد.
2- عدم توانايی در كنترل بزاق

3- درد در اط��راف مفص��ل ف��ك و پشت گوش 
سمت درگير

4- افزاي��ش حساسي��ت به صدا و يا افت موقت 
شنوايی در سمت درگير

5- سردرد
6- از بين رفتن حس چشايی

7- تغبير در حجم اشك و بزاق
8- كاهش حس بويايی

درمان:
همان طور كه در ابتدا گفته شد، عاليم اين آسيب 
بسيار مشابه سكته می باشد، لذا به محض بروز، 
می بايس��ت جهت تشخيص علت بوجودآورنده 

به پزشك مراجعه شود. اين عارضه موقت است 
و ط��ی ش��ش ماه حت��ی در صورت عدم دريافت 

درمان نيز بهبود می يابد.

اما باید چند نکته را به خاطر سپرد:
1- ع��دم دريافت درم��ان باعث ايجاد عوارض 
ثانوي��ه مانند زخم قرينه، كاهش بينايی به علت 

خشكی چشم و يا عفونتهای چشمی می شود.
2- در صورت��ی ك��ه عضالت ظريف صورت به 
مدت طوالن��ی تحريك عصبی دريافت نكنند، 
دچ��ار آتروف��ی می شوند كه با توجه به نقش هر 
ي��ك از اي��ن عضالت در فعاليت های صورت، از 
دس��ت رفتن آنها باع��ث ناتوانی های محسوس 

می شوند.
3- عدم تقارن در فعاليت فك، باعث ناكارآمدی 
عمل جويدن شده و در نهايت آسيب های دندانی 
را در پی دارد.با توجه به موارد ذكر شده، دريافت 
درمان به منظور تسريع روند بهبودی و جلوگيری 
از ع��وارض ثانوي��ه بسيار با اهميت است. درمان 
اين عارضه شامل داروهای ضد التهاب كورتونی 
ب��ه منظور رف��ع التهاب عصب، داروهايی جهت 
درم��ان عفونت زمينه ای و همچنين فيزيوتراپی 
است. فيزيوتراپی در اين بيماری از اركان مهم، 
جه��ت تقوي��ت و تسريع روند بازگشت عملكرد 

صحيح عضالت خواهد بود.

 مهدا خوانساری-كارشناس ارشد فیزيوتراپی

فلج بلز: لبخندی که نیمه کاره شد
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آموزش آشنایی با دمانس و 
بیماری آلزایمر در بیمارستان ها

بمناسب��ت م��اه جهان��ی بيماری 
آلزايم��ر و با هدف افزايش آگاهی 
و ارتقاء سالمت جامعه و همچنين 
آشناي��ی پزشكان و ك��ادر درمانی 
و كلي��ه اف��رادی كه ب��ه هر نحو با 
اف��راد مبتال ب��ه دمانس و بيماری 
آلزايم��ر ارتب��اط دارن��د، انجم��ن 
آلزايم��ر ايران اقدام به آموزش اين 
قش��ر از جامع��ه پزشكی با موضوع 
آشنايی با دمانس و بيماری آلزايمر، 
پيشگيری و روش های تشخيص و 
نحوه برقراری ارتباط با افراد مبتال 
مراجعه كننده به بيمارستان برگزار 
نمود.  در اين جلسات ابتدا سخنرانان 
ب��ه معرف��ی انجمن و خدمات ارائه 
شده و اهداف انجمن در ماه جهانی 
بيم��اری آلزايمر پرداخته و راجع به 
بيماری و نحوه ارتباط با اين بيماران 
مطالب مبسوطی ارائه نمودند و در 
پايان به سؤاالت شركت كنندگان 
پاس��خ دادند. در حاشيه پوسترهای 
10 عالمت هشدار و ماه جهانی به 
همراه نشريه و بروشورهای انجمن 
در اختي��ار بيمارستان قرار گرفت و 
افراد عالقمند، پرسشنامه انجمن را 
كامل و جهت ارتباط های بعدی به 

مسئولين انجمن ارائه نمودند.
اي��ن برنام��ه در بيمارستان های: 
آپادان��ا- بين��ا- م��ادران- آيت اله 

كاشانی و نيكان اجرا گرديد.

پیش نویس برنامه جامع عملیاتی 
ملی دمانس

بع��د از 10 س��ال پيگيری مستمر 
انجم��ن جهان��ی آلزايم��ر و اعالم 
ني��از ب��ه داشتن رويك��رد جهانی 
درم��ورد بح��ران دمانس، سازمان 

جهان��ی سالم��ت در هفتادمي��ن 
نشس��ت مجم��ع جهانی سالمت، 
طرح جهانی دمانس را در 5 خرداد 
1396 تصويب كرد. در اين طرح از 
دولت ها خواسته شده تا اهداف طرح 
ك��ه همانا افزايش اطالع رسانی در 
مورد بيماری، كاهش عوامل خطر، 
تشخيص مراقبت و درمان، حمايت 
مراقب��ت كنندگ��ان و همچني��ن 
تحقيقات می باشد را در دستور كار 
خ��ود قرار دهن��د. پيام فوری طرح 
جهان��ی دمانس ب��ه دولت ها اين 
اس��ت كه ط��رح ملی كشور خود را 
ب��ا تأمين بودج��ه اجرايی و بتدريج 

پايش نمايند.
تنه��ا راه مقابله با دمانس )اختالل 
شناخ��ت و حافظه(، اجرائی كردن 
ط��رح مل��ی دمان��س در كش��ور 
می باش��د. تشخي��ص زودهنگام 
می تواند هزينه های كالن بيماری 

بر نظام سالمت را كاهش دهد.
پيش نويس سوم سند ملی دمانس 
در وزارت بهداش��ت تحت بررسی 
است، اطالع رسانی در مورد دمانس 
و بيم��اری آلزايمر، كاهش عوامل 
خطر، تشخيص، مراقبت و درمان، 
حمايت مراقبين و تحقيقات در اين 

طرح ديده شده است.

کنفرانس خبری روز و ماه جهانی 
بیماری آلزایمر در انجمن آلزایمر 

ایران

در اين برنامه مديران انجمن آلزايمر 
اي��ران با ارائه آخرين دستاوردهای 
جهان��ی بيماری آلزايم��ر، عوامل 
خطرس��از و راه ه��ای پيشگيری، 
برنامه ه��ا و فعاليت ه��ای انجمن 

آلزايمر ايران در ماه جهانی آلزايمر 
اع��الم داشتند، هر 3 ثانيه يك نفر 
در جهان به دمانس مبتال می شود 
و دمان��س به عنوان هفتمين علت 

مرگ شناخته شده است.
معصوم��ه صالح��ی مديرعام��ل 
انجم��ن آلزايمر اي��ران به آخرين 
گ��زارش انجمن جهان��ی آلزايمر 
اشاره نمودند كه طبق اين گزارش 
ك��ه در روز جهانی بيماری آلزايمر 
مص��ادف ب��ا 21 سپتامبر ارائه شده 
اس��ت در ه��ر 3 ثانيه ي��ك نفر در 
جه��ان به دمانس مبتال می شود و 
دمان��س به عن��وان هفتمين علت 

مرگ شناخته شده است.
هزين��ه دمانس در سال 2018 بالغ 
بر ي��ك تريليون دالر تخمين زده 
می ش��ود و بيماری آلزايمر بعنوان 
شايع تري��ن ن��وع دمان��س است. 
درح��ال حاض��ر 50 ميليون نفر در 
جهان ب��ه بيم��اری آلزايمر مبتال 
هستن��د كه پيش بين��ی می شود تا 
س��ال 2050 ب��ه 152 ميليون نفر 

برسد.
بيشتري��ن مراقبي��ن معمواًل يك 
فرزند و فرزند دختر می باشد كه اين 
ب��ار مراقبت بايد بين تمام فرزندان 

خانواده تقسيم شود.
آق��ای دكتر حاجت��ی نيز به كمبود 
مراقب��ت كنن��ده از اف��راد مبتال به 
بيم��اری آلزايمر اش��اره نمودند و 
اينك��ه بيشتري��ن مراقبين معمواًل 
ي��ك فرزند و فرزند دختر می باشد 
ك��ه اين ب��ار مراقبت بايد بين تمام 
فرزن��دان خان��واده تقسيم شود. با 
توجه به كمبود مراقب طی نشستی 
در س��ال گذشت��ه هيئ��ت مديره 
انجمن با معاونت اجتماعی وزارت 
بهداشت به اين تخمين رسيدند كه 
ح��دود 5000 نفر مراقب سالمت 
ني��از داري��م كه اين افراد با شركت 
در كالس های آموزشی پرستاری 
سالمن��دی و بيم��اری آلزايمر كه 
ب��زودی در انجمن تشكيل خواهد 

ش��د و درياف��ت گواهينام��ه معتبر 
می توانند شروع به فعاليت نمايند.

كنت��رل عوامل خطرس��از يكی از 
راه ه��ای پيشگي��ری از ابت��ال به 

دمانس است
خان��م دكتر خمسه ب��ا بيان اينكه 
كنت��رل عوامل خطرس��از يكی از 
راه ه��ای پيشگي��ری از ابت��ال به 
دمان��س اس��ت، گفت: ف��رد بايد 
رژي��م غذايی مناسب داشته باشد. 
سبزيج��ات، مي��وه، ماهی، روغن 
زيت��ون و زيت��ون را بيشتر مصرف 
كن��د و از مص��رف گوشت به مقدار 
زياد بپرهيزد. عالوه بر اينكه چاقی 
موج��ب بروز دمانس می شود، بايد 
دانس��ت كه الغری ني��ز می تواند 
موج��ب ب��روز اين بيم��اری شود. 
پس بايد مراقب بود كه يك سبك 
زندگی سالم با يك وزن ايده آل را 
داش��ت. ورزش نيز از عواملی است 
ك��ه از ابتال به دمان��س می كاهد. 
همچني��ن يادگي��ری دو زبان آن 
ه��م از كودكی بسيار كمك كننده 

است.
آق��ای خوانس��اری مدي��ر اجرائی 
انجم��ن آلزايم��ر اي��ران ني��ز در 
بخ��ش ديگ��ری از نشست درباره 
فعاليت ه��ای انجمن در ماه جهانی 
بيماری آلزايمر گفت كه با همكاری 
رواب��ط عمومی انجم��ن با بخش 
آم��وزش و پژوه��ش فعاليت های 
مؤث��ری از جمل��ه آم��وزش كادر 
پرست��اری در بيمارستان ها و نحوه 
برخ��ورد صحي��ح با ف��رد مبتال به 
بيماری آلزايمر انجام می شود. اين 
آم��وزش در 5 بيمارست��ان و 476 
نفر ساعت آموزش صورت پذيرفته 
اس��ت. درخص��وص آموزش های 
همگان��ی و آگاه��ی رسانی در طی 
يك ماه )ماه جهانی بيماری آلزايمر 
ك��ه از 15 شهري��ور شروع و تا 15 
مه��ر ادامه دارد. ب��ا درنظر گرفتن 
مخاطب و هدف، برنامه هايی انجام 

شده است.

برپایی همایش های مرتبط ماه 
جهانی دمانس و بیماری آلزایمر

ب��ه مناسبت م��اه جهانی دمانس و 
بيم��اری آلزايم��ر و همگام با ديگر 
كشوره��ای جهان، انجمن آلزايمر 
اي��ران جه��ت حماي��ت عاطف��ی 
مراقبي��ن، افراد مبت��ال، داوطلبان 
و گروه ه��ای پيشگي��ری اقدام به 

برپايی برنامه های زير نمود.
 13شهري��ور با حض��ور اعضای 
محت��رم طرح حس��اس و سازمان 

زنان زرتشتی
در حاشي��ه اي��ن جشن اعضا اعالم 
همبستگ��ی نم��وده و ب��ا اج��رای 
طرح گلري��زان مبالغی جمع آوری 

گرديد.
  14شهريور با حضور مددجويان 
مرك��ز توانبخشی روزانه و مراقبين 
آن ه��ا در كن��ار داوطلبان فعال در 
مح��ل تاالر كشت��ی ارم با اجرای 
برنامه ه��ای ش��اد، پي��اده روی در 
فض��ای ب��از و صرف ناهار با هدف 
توجه به خواسته های افراد مبتال و 

مراقبين آن ها برگزار گرديد.

 18شهري��ور ب��ا حضور داوطلبان 
فع��ال، افراد مبتال و مراقبين آن ها 
كه جديداً به انجمن پيوسته اند. در 
اي��ن برنامه ك��ه با همت داوطلبان 
تشكي��ل گرديده بود و تشكل های 
مردمی از جمله سازمان پيشاهنگی، 
مديري��ت خانه تئاتر كرج و جمعی 
از بان��وان فع��ال اكباتان نيز حضور 

داشتند.
 6 مهر تورنمنت دوچرخه سواری 
ب��ه همت باشگاه دوچرخه سواری 
پيوندسب��ز و داوطلب��ان انجم��ن 
آلزايمر ايران برگزار گرديد. در اين 
برنام��ه كه از ساع��ت 7/30 صبح 

از مب��دأ ميدان آزادی آغاز گرديده 
بود ركابزنان داوطلب ضمن حمل 
بادكنك ه��ای انجم��ن جهانی و 
پالكاردهای مربوط به ماه جهانی، 
پس از طی مسير به انجمن رسيدند 
و ضم��ن گرفت��ن عكس يادگاری 
ب��ه محل سال��ن اجتماعات جهت 
آموزش و اعالم همبستگی حضور 
يافتن��د و در پاي��ان ب��ه ارگان های 
همك��ار، كالنت��ری 135 معاونت 
حم��ل و نق��ل ترافي��ك منطقه 5، 
مديري��ت پ��ارك آموزش منطقه و 
اورژان��س تهران و برگزاركنندگان 

اصلی لوح تقدير اهداء گرديد.

برگزاری کارگاه ها و 
سخنرانی های آموزشی به مناسبت 

ماه جهانی دمانس و بیماری 
آلزایمر

انجم��ن آلزايم��ر اي��ران با هدف 
ارتق��اء سطح سالمت افراد سالمند 
جامع��ه و كاه��ش ابتال به دمانس 
و بيم��اری آلزايمر ط��رح آموزش 
همگان��ی را در دست��ور ك��ار خود 
دارد. پيرو هدف مذكور و نياز مراكز 
مختلف، كارشناسان انجمن اقدام 
ب��ه آموزش جه��ت آگاهی رسانی 
عوامل تأثيرگذار در ابتال، عالئم و 
اختالالت ناشی از ابتال به بيماری 
آلزايمر و نحوه پيشگيری در مراكز 
مختل��ف می نماين��د. فعاليت های 
مرك��ز آم��وزش و پژوهش در ماه 

جهانی به شرح ذيل می باشد:
 7 شهري��ور برگ��زاری كارگ��اه 
آموزش��ی تأثير تمرين��ات تنفس 
ديافراگمی ب��رای كاهش ابتال به 
بيم��اری آلزايم��ر بنابه درخواست 
اداره سالمت شهرداری منطقه 9 به 
جهت توانمندسازی آموزشی كادر 

سالمت، در محل شهرداری
  18 شهري��ور برگ��زاری كارگاه 
آموزش��ی در مح��ل خانه فرهنگ 

آيه واقع در شهرك اكباتان
  شنبه 7 مهرماه برگزاری كارگاه 
آموزش��ی در محل انجمن آلزايمر 

سالمندان قم
  سخنران��ی آموزش��ی در شهرك 

اكباتان
- 13 شهريور بلوك 15

-  14 شهريور كانون بانوان شهرك 
اكباتان

-  7 مهر بلوك 14

  21 شهري��ور برپاي��ی كارگ��اه 
آموزش��ی جه��ت خانواده ه��ای 

مددجويان مركز قاصدك
 9 مهرم��اه سخنران��ی آموزشی 
در س��رای محله شك��ری واقع در 

بوستان نرگس
 2 مهرم��اه سخنرانی آموزشی در 

سازمان زنان زرتشتی
 16 مهرماه آموزش و اطالع رسانی 
ب��ه كودك��ان در ارتباط با دمانس و 
بيم��اری آلزايم��ر همزمان با هفته 
ملی كودك در دبستان شهيد ناظم 

اكباتان.
 16 و 23 مهرم��اه برگ��زاری 
كارگاه آموزش در سازمان صندوق 

بازنشستگی كل كشور
  18 مهرم��اه سخنرانی آموزشی 
جهت كاركنان اداری دانشگاه علوم 

پزشكی ايران در محل دانشگاه
 21 و 28 آبان دو جلسه سخنرانی 
آموزشی آشنايی با دمانس و بيماری 
آلزايمر در انجمن سالمت خانواده 

ايران

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

حضور مدیران و مسئولین انجمن 
آلزایمر ایران در نشست ها و 

همایش ها و جشن های مرتبط در 
ماه جهانی

  14 شهري��ور حض��ور مديرعامل 
و مسئول روابط عمومی در كانون 

بانوان شهرك اكباتان
در اي��ن مراس��م از خان��م صالحی 
مديرعامل انجمن به دليل فعاليت 
17 سال��ه در انجمن ب��ا اهداء لوح 
يادبود و سبدگل تقدير بعمل آمد.

  17 شهري��ور حض��ور مديرعامل 
انجم��ن در نشست ه��م انديشی 
كنشگ��ران  ب��ا  دانشگاهي��ان 
سازمان های مردم نهاد سالمت كه 
ب��ا حضور آقای دكتر ايازی معاون 
اجتماع��ی وزارت بهداشت، آقای 
دكتر جمال��ی مديركل سمن های 
اجتماع��ی،  معاون��ت  سالم��ت 
معاونين اجتماعی، توسعه مديريت 
و منابع، تحقيقات و فناوری، جمعی 
از اعض��ای هيئ��ت علمی دانشگاه 
عل��وم پزشكی اي��ران و مسئولين 
سازمان ه��ای مردم نه��اد فعال با 
هم��ت دانشگ��اه در مح��ل مركز 
همايش ه��ای بين-المللی رازی 
برگ��زار گرديده بود. خانم صالحی 
مديرعام��ل انجم��ن در سخنرانی 
خ��ود به معرفی ماه جهانی بيماری 
آلزايم��ر و فعاليت ه��ا و خدم��ات 

انجمن پرداختند.
در حاشيه اين نشست انجمن اقدام 
ب��ه برپايی غرف��ه اطالع رسانی و 
نمايشگاه عكس و نقاشی پرداخت 
كه موردتوجه بازديدكنندگان قرار 

گرفت.
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 7 مهرماه برپايی غرفه اطالع رسانی 
ب��ه مناسبت روز جهانی سالمند در 
سازمان بهزيستی استان تهران كه 
با اطالع رسانی كارشناسان و توزيع 

بروشورهای انجمن همراه بود.
   9 مهرماه حضور مديرعامل انجمن 
در نشس��ت خبری به مناسبت روز 
جهانی سالمند كه در دانشگاه علوم 
بهزيست��ی و توانبخش��ی با حضور 
آقای دكتر خاتمی معاون كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس شورای 
اسالم��ی، رياست دانشگاه، جمعی 
از اساتي��د و مسئولين سازمان های 
م��ردم نهاد تشكيل گرديد. در اين 
نشست خانم صالحی ضمن تأكيد 
ب��ر بكارب��ردن واژه هايی مناسب 
و محترمان��ه در م��ورد افراد مبتال 
خواست��ار مساعدت ه��ای الزم در 
بخ��ش درمان و بيمه های مراقبتی 

گرديد.
  9 مهرم��اه حض��ور مدي��ران 
و مسئولي��ن انجم��ن در جش��ن 
بزرگداش��ت سالمن��دان كه توسط 
سازم��ان بهزيست��ی كشور برگزار 
گردي��د. در اي��ن مراس��م به دو نفر 
از داوطلب��ان فعال انجمن خانم ها 
بارون��د و مجد توسط وزارت رفاه با 
اهداء لوح يادبود تقدير بعمل آمد.

  9 مهر نشست صميمانه انجمن 
آلزايم��ر ايران ب��ا معاونت محترم 
استعداده��ای درخشان آموزش و 

پرورش
در اي��ن نشس��ت ك��ه در مح��ل 
معاون��ت تشكي��ل گردي��د خانم 
دكت��ر مهاجرانی به همراه معاونين 
خ��ود ضمن توجه به سخنان خانم 
صالحی مديرعامل انجمن درمورد 
سابقه آموزش كودكان دبستانی و 
كس��ب مقام جهانی در مقاله ای به 

همين منظور، ضمن ابراز خشنودی 
اظه��ار نمودن��د كه تم��ام سعی و 
ت��الش خود را در اين رابطه انجام 
خواهن��د داد و همچني��ن پيشنهاد 
برگ��زاری جشنواره ای علمی برای 

دانش آموزان را اعالم نمودند.

7- 9 مه��ر حض��ور فع��ال انجمن 
در نشس��ت اعض��ای شبك��ه ملی 
NCDA با آقای دكتر كمال اكبری 
مع��اون مشاركت ه��ای اجتماعی 

وزارت كشور
اي��ن نشست با ه��دف توان افزايی 
سالم��ت اجتماعی برگزار گرديده 
بود. آقای دكتر اكبری راهكارهای 
تأسيس سازمان های مردم نهاد را 
برای حضار بيان نمودند و در انتها 
به سؤاالت شركت كنندگان پاسخ 
دادن��د. در همي��ن نشست نماينده 
انجم��ن ضم��ن تشريح مشكالت 
تأسي��س انجم��ن در استان ه��ا 
خواست��ار مساع��دت الزم توسط 

وزارت كشور شدند.

  11 مه��ر امضای تفاهم نامه فی 
مابي��ن پژوهشك��ده علوم اعصاب 
دانشگ��اه علوم پزشك��ی تهران و 

انجمن آلزايمر ايران
حض��ور  مه��ر   13 ال��ی   11  
انجم��ن آلزايمر اي��ران در كنگره 
سالمندشناس��ی و طب سالمندی 
همراه با سمپوزيوم ساالنه بيماری 

آلزايمر

اين همايش به همت دانشگاه علوم 
پزشكی ايران و تهران در دو حوزه 
بيماری ه��ای شاي��ع و مدل های 
مراقبتی سالمندان، دمانس و بيماری 
آلزايم��ر بود. در اين همايش خانم 
صالحی مديرعامل انجمن آلزايمر 
اي��ران به معرفی انجمن، خدمات، 
اهداف و موفقيت های آن در ايران و 
جهان پرداختند. همچنين در غرفه 
انجمن كارشناسان با ارائه بروشور 
و فصلنام��ه و كت��اب ب��ه سؤاالت 

بازديدكنندگان پاسخ دادند.
  1 آب��ان حض��ور انجمن آلزايمر 
اي��ران در كنفران��س منطق��ه ای 

سالمندی جمعيت 2018
  27 آب��ان حض��ور مدي��ر اجرايی 
و مسئ��ول رواب��ط عمومی انجمن 
آلزايم��ر ايران در مراسم تجليل از 
خدمات آق��ای دكتر ايازی معاون 
محترم اجتماعی وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزشكی، در اين 
مراسم مدير اجرائی انجمن ضمن 
تقدي��ر از زحمات آقای دكتر ايازی 
تابلوي��ی به رس��م يادبود به ايشان 

تقديم نمودند.

 11 آذر حضور مديرعامل انجمن 
آلزايمر ايران در نشست تخصصی 
فرصت ه��ا و چالش ه��ای اجرای 
قان��ون حماي��ت از اف��راد دارای 

معلوليت
  21 آذر جلس��ه ای با حضور آقای 
خوانس��اری )مديراجرائ��ی(، خانم 
صبحانی )مسئول روابط عمومی(، 
آق��ای جعف��ری )مسئ��ول بخش 
توانبخش��ی قاص��دك(، انجم��ن 
آلزايمر ايران، با آقای دبيرنژاد )مدير 
موزه ملك( و خانم رازی پور در دفتر 
مديريت موزه ملی ملك برگزار شد. 
در اي��ن جلس��ه به چگونگی تعامل 

بي��ن انجم��ن آلزايمر ايران و موزه 
مل��ی ب��ا هدف " استف��اده از نقش 
هن��ر و م��وزه" در درمان شناختی 
و ي��ادآوری خاط��رات گذشته و به 
چال��ش كشيدن ذهن فرد مبتال به 

بيماری آلزايمر مذاكره شد.

بازدیدهای صورت گرفته از 
انجمن آلزایمر ایران

  17 شهري��ور ب��ه مناسب��ت ماه 
جهان��ی بيم��اری آلزايم��ر بازديد 
اعض��ای هيئت مدي��ره خانه تئاتر 
)آقاي��ان به��زاد فراهان��ی و بيژن 
افش��ار ب��ه نمايندگ��ی( از انجمن 

آلزايمر ايران

  21 شهريور بازديد اعضای هيئت 
مدي��ره انجمن سالمت خانواده از 
انجم��ن آلزايم��ر اي��ران در جهت 

همكاری دو جانبه
   10 مه��ر بازدي��د دانشجوي��ان 
MPH سالمن��دی دانشگ��اه علوم 
پزشك��ی اي��ران از انجمن آلزايمر 

ايران
بازدي��د  مه��ر  و 25   23 ،21 
دانشجوي��ان كارشناسی پرستاری 
دانشگ��اه شاه��د جهت كارآموزی 

كوتاه مدت در عرصه بهداشت
  28 آب��ان بازدي��د دانشجوي��ان 
دستي��اری روانپزشك��ی دانشگاه 
عل��وم پزشك��ی اي��ران از انجمن 

آلزايمر

  1 آذر بازديد دانشجويان كارشناسی 
ارشد دانشكده پرستاری- مامايی 

دانشگاه علوم پزشكی تهران
 10، 11 و 12 آذر بازديد دانشجويان 
كارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه 

شاهد

مشخص شدن اولویت های 
پژوهشی انجمن آلزایمر ایران

در سومي��ن نشست علمی انجمن 
آلزايم��ر اي��ران در تاري��خ 19 مهر 
م��اه اولويت های ده گانه پژوهشی 
انجمن به شرح ذيل تصويب گرديد. 

به ترتيب اولويت و اهميت:
1-تشخيص زودهنگام

2- روش ه��ای نوين پيشگيری از 
دمانس و بيماری آلزايمر

3- آم��وزش مراقبي��ن و سالمت 
روان اين افراد

4- استفاده از توانبخشی و بازتوانی 
در افراد مبتال

5- طراح��ی و اجرای سيستم های 
مراقبت

6- مباح��ث حقوق��ی و اخالق در 
دمانس و بيماری آلزايمر

7- عوامل خطر و محافظت كننده 

در دمانس و بيماری آلزايمر
8- ب��ار بيم��اری آلزايمر و عوامل 

اپيديولوژيك
9-  درمان های داروئی و روش های 

مراقبتی
10- استف��اده از بيوماركره��ا در 
تشخي��ص دمان��س و بيم��اری 

آلزايمر

برگزاری همایش بزرگ اجتماعی 
بیماری آلزایمر

اي��ن هماي��ش در تاري��خ 29 مهر 
ب��ا هدف افزاي��ش دانش جامعه و 
اص��الح سب��ك زندگ��ی سالم در 
پيشگيری از ابتال به بيماری آلزايمر 
توسط دانشگاه علوم پزشكی ايران 
با مشاركت انجمن آلزايمر در سالن 
همايش ه��ای رازی دانشگاه علوم 

پزشكی ايران.

سمینار فصلی انجمن آلزایمر 
ایران

نخستي��ن سمين��ار علمی با عنوان 
تشخيص دمانس و بيماری آلزايمر 
در تاريخ 1 آذر در سالن اجتماعات 
انجم��ن آلزايمر ايران تشكيل شد. 
سمينارهای فصلی انجمن آلزايمر 
اي��ران، با ه��دف معرفی تازه های 
دمانس و بيماری آلزايمر با تالش 
اين مركز و همكاری انجمن علمی 
بيماری ه��ای مغز و اعصاب ايران، 
دپارتم��ان نورول��وژی شناختی و 
نوروسايكياتری، گروه روانپزشكی 
دانشگ��اه عل��وم پزشك��ی تهران، 
كميت��ه نوروسايكيات��ری انجمن 
روانپزشكان اي��ران و پژوهشكده 
عل��وم اعص��اب، برنامه ريزی شده 
اس��ت. سخنران��ان اي��ن سمينار 
خانم ه��ا پروفسور مريم نوروزيان، 

دكت��ر فاطمه خمس��ه )دبير علمی 
اي��ن سمينار(، دكتر فاطمه رحيمی 
نژاد، دكتر فاطمه محمديان، دكتر 

زهرا وهابی.

انجمن های آلزایمر استانی
  26 شهري��ور برگ��زاری كارگاه 
آموزشی انجمن آلزايمر سالمندان قم

 12 مه��ر برگ��زاری هماي��ش 
اجتماع��ی بيم��اری آلزايم��ر در 
سنندج )كردستان( به مناسبت ماه 

جهانی

  19 آب��ان ثب��ت انجم��ن آلزايمر 
كردستان

  21 آب��ان ثب��ت انجم��ن آلزايمر 
خراسان جنوبی

  26 آب��ان ثب��ت انجم��ن آلزايمر 
كرمانشاه

  24 آذر ثب��ت انجم��ن آلزايم��ر 
لرستان

سرکار خانم گودرزی
نیکوکار گرامی

ضم��ن تسلي��ت از درگاه خداون��د سبحان 
ب��رای آن مرح��وم غف��ران و رحمت الهی و 
ب��رای حضرتعال��ی و ديگر سوگواران صبر و 

شكيبايی مسئلت می نماييم.

جناب آقای خالصی
همکار گرامی

ب��ا تأس��ف و تأثر ف��راوان، مصيبت وارده را 
تسلي��ت ع��رض نموده و از درگ��اه خداوند 
من��ان ب��رای آن عزيز از دست رفته رحمت و 
مغف��رت و برای بازماندگان صبر و سالمتی 

خواستاريم.

جناب آقای مهندس صبغی
عضو محترم هیئت مدیره

ب��ا تأس��ف و تأثر ف��راوان، مصيبت وارده را 
تسلي��ت ع��رض نموده و از درگ��اه خداوند 
من��ان ب��رای آن عزيز از دست رفته رحمت و 
مغف��رت و برای بازماندگان صبر و سالمتی 

خواستاريم.

سرکار خانم کابلی
مدیر محترم روابط بین الملل

عروج ملكوتی برادر بزرگوارتان را به شما و 
خانواده محترم تسليت عرض نموده و صبر 
و شكيباي��ی ب��رای شما و رحمت الهی برای 

ايشان آرزومنديم.

جناب آقای دکترحسینی
عضو محترم هیئت مدیره

تسلي��ت واژه كوچكيست در برابر غم بزرگ 
م��ادر نيكوك��ار و عزيز شما، از خداوند برای 
شما و خانواده محترم صبر و شكيبايی و برای 

ايشان مغفرت واسعه الهی آرزومنديم.
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عصبانيت( جلوگيری كنيد.
• سع��ی كني��د عامل تحري��ك درد را شناسايی 

كنيد.
• ب��ر روی احساس��ات تمرك��ز كنيد و نه بر روی 

فعاليت
• سعی كنيد ناراحت نشويد. با صدای نرم و آرام 
صحب��ت كنيد قوت قل��ب داشته باشيد و مثبت 

فكر كنيد.
• موقعيت هاي��ی كه منج��ر به حواس پرتی فرد 
مبتال می شود محدود كنيد. محيط فرد مبتال را 
ارزياب��ی ك��رده و به شكلی انطباق دهيد كه مانع 

بروز چنين موقعيت های مشابهی شود.
• فعاليت ه��ای آرام بخ��ش را امتح��ان كني��د. 
از موسيق��ی و پيام��ك دادن ب��ه دوست��ان و ي��ا 
فعاليت هاي��ی كه ب��ه آرامش فرد كمك می كند 

استفاده كنيد.

در صورت نیاز:
• اگ��ر ي��ك موقعي��ت و يا ي��ك فعاليت باعث 
پرخاشگری فرد مبتال می شود يك فعاليت ديگر 
را امتح��ان كني��د. به آرامی صحبت كنيد و به او 

قوت قلب بدهيد.
• زمان استراحت بدهيد. اگر فرد مبتال در محيط 
امن قرار دارد و برايش امكان دارد كمی از او دور 

شده و به خود استراحت دهيد.
• امنيت فرد مبتال را تأمين كنيد. مطمئن شويد 
شم��ا و ف��رد مبتال در امنيت هستيد و اگر قادر به 
آرام ك��ردن ف��رد مبتال هستيد از يك نفر كمك 

بخواهيد.
رفتارهای منفی ممكن است بيانگر:

نارضايتی و دردهای فيزيكی افراد مبتال، عوارض 
داروها، گرسنگی و يا تشنگی باشد.

صداهای بلند و محيط شلوغ
محيط های ناآشنا

مكان ه��ای جدي��د ي��ا ناتوانی ف��رد مبتال برای 
بازشناسايی محيط خانه

پيچيدگی وظايفی كه به او محول می كنيد.
مشك��ل بودن فعاليت ه��ای روزانه و يا كارهای 

سخت و طاقت فرسا
ناكامی در تعامل

ناتوان��ی در برق��راری ارتب��اط مؤثر ممكن است 
باعث ترس، ناراحتی و يا عصبانيت شود.

3- اضطراب و بی قراری
ف��رد مبت��ال به دمانس به دالي��ل مختلف دچار 

اضط��راب و بی ق��راری می شود. ارزيابی محيط 
ف��رد مبتال، زمان بروز رفتار، شناسايی منبع درد 
و توج��ه ب��ه گرسنگی و ني��از به خوابيدن و ساير 
نيازهای وی می تواند كمك كند كه پی به عامل 

تحريك رفتار فرد مبتال ببريم.
- چگونه پاسخ دهید؟

ارزيابی درد: درد اغلب باعث تحريك عصبانيت 
و بی قراری فرد مبتال می شود.

• محي��ط ن��اآرام جراحت، واكن��ش به داروها و 
عفونت ه��ای ادراری می توانن��د منش��اء درد 

باشند.
• به شكايت فرد مبتال توجه كنيد و سعی كنيد 
بفهميد كه چه چيزی باعث بی قراری و عصبانيت 

او شده است.
• ب��ه او ق��وت قل��ب بدهيد و به او اطمينان دهيد 

كه كنار او هستيد.
• او را در فعاليت های مختلف )موسيقی، هنر و ...( 

كه باعث آرامش وی می شود دخالت دهيد.
• محي��ط ف��رد مبتال را تغيير دهيد. صداها را كم 
كني��د. او را جابج��ا ك��رده و ح��واس او را به چيز 

ديگری معطوف كنيد.
• راهی برای تخليه انرژی پيدا كنيد.

• ممك��ن است ف��رد مبتال بخواهد كاری انجام 
دهد، با او قدم بزنيد و در صورت امكان با ماشين 

در خيابان گشتی بزنيد.
4- گیجی و فراموشی

ف��رد مبت��ال به بيماری آلزايمر ممكن است افراد 
آشنا و مكان ها و يا چيزها را نشناسد.

او ممك��ن است چگونگی روابط خويشاوندی را 
فرام��وش كن��د اعضای خانواده را به اسامی غير 
بنامد و يا به ياد نداشته باشد كه كجاست. اين گونه 

موارد برای مراقب دشوار خواهد بود.
- چگونه پاسخ دهید؟

• آرام��ش خ��ود را حفظ كنيد. گفتگو با اعضای 
خان��واده و ي��ا يك دوست می تواند به شما كمك 

كند.
• فرد مبتال را سؤال پيچ نكنيد و به جای آن يك 

توضيح ساده و روشن بدهيد.
• عكس های خاطره برانگيز را به فرد مبتال نشان 
دهيد به خصوص از عكس نزديكان و اشخاص 

مهم زندگی او استفاده كنيد.
• اشتباه��ات او را ب��ا پيشنه��اد دادن تصحي��ح 

كنيد.
• از سرزنش فرد مبتال بپرهيزد و پاسخ های خود 
را ب��ه اي��ن صورت كه مثاًل فكر می كنم اين يك 

چنگال است مطرح كنيد.
ادامه دارد..

www.alz.org.care/alzheimers :منبع

بیم�اری آلزایم�ر و رفتاره�ای غی�ر قاب�ل 
پیش بینی:

بيم��اری آلزايم��ر و ديگر دمانس ها ممكن است 
باع��ث رفتاره��ای غير قاب��ل پيش بينی  شوند، 
بعض��ی اف��راد مضط��رب و پرخاشگر می شوند، 
بعض��ی سؤال های مشخص را تكرار می كنند و 
برخی ديگر آنچه را كه می شنوند برداشت غلط 
می كنند. اين واكنش ها می توانند منجر به عدم 
درك متقاب��ل، ناكام��ی و تنش بين فرد مبتال و 

مراقب شود.
اي��ن مه��م است كه بدانيم فرد مبتال نمی خواهد 
مشكل آفرين باشد بلكه رفتار او می تواند نشانگر 

ناكامی اش در ارتباط برقرار كردن باشد.
توجه به نكات زير ضروريست:

1- شناسايی رفتارها 
2- عصبانيت و پرخاشگری 

3- اضطراب و بی قراری
4- فراموشی و گيجی 

5- اعمال تكراری
6- شك و ترديد

7- پرسه زدن و گمگشتگی 
8- اختالل در خواب

شناسایی رفتار
نك��ات زير می توانند ب��ه شما در شناسايی رفتار 
مشترك در افراد مبتال و عوامل به وجودآورنده ی 

آن كمك كند.
1- ارزیابی رفتار

رفت��ار چ��ه بود؟ آيا مضر ب��ود؟ چه چيزی باعث 
آن شده است؟

رفتار بالفاصله بعد از چه اتفاقی بروز كرد؟
آيا چيزی باعث درد در فرد مبتال شده است؟

آي��ا ب��ه بيماری و ي��ا داروهای او ارتباط دارد؟ )با 
يك پزشك متخصص مشورت كنيد تا مطمئن 

شويد(
راه حل های احتمالی را كشف كنيد.

آيا نيازهای فرد مبتال برآورده شده است؟
آيا می توانند محيط راحتی برای فرد مبتال فراهم 

كنيد؟
چگونه می توانيد واكنش های فرد مبتال را تغيير 

دهيد؟
پاسخ های مختلف را امتحان كنيد.

آي��ا پاس��خ می تواند به شما در حل مشكل كمك 
كند؟

آي��ا شم��ا نياز به كشف راه حل های جديد داريد؟ 
اگر بله چه كار می توانيد انجام دهيد؟

2- عصبانیت و پرخاشگری
پرخاشگ��ری می توان��د شفاه��ی )فرياد كردن، 
دشنام دادن( و يا فيزيكی )هل دادن، ضربه زدن و 
...( باشد. كشف اينكه چه عاملی باعث عصبانيت 
شده خيلی مهم است. سعی كنيد حتی المقدور از 

بروز آن پيشگيری كنيد.
- چگونه پاسخ دهید.

• از درد ف��رد مبت��ال )به عن��وان عامل تحريك 

رفتا رها
چگونه به رفتارهای غیر قابل پیش بینی فرد مبتال پاسخ دهید؟

 آزيتا محب- كارشناس پرستار
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اختصاص داده شده است اين اختالل رفتاری در 
افراد مبتال به بيماری آلزايمر نيز ديده می شود.
• برای همگان درك رفتارهای پيچيده و روبرو 
ش��دن با عالئ��م و نشانه های بيم��اری آلزايمر 
سخت و دشوار است. يكی از رفتارهای رايج در 
بين افراد مبتال به بيماری آلزايمر، پنهان كردن و 
يا جمع آوری اشيا و وسايل است كه ممكن است 
از نگ��اه ديگ��ران اين رفتار ايشان مورد تمسخر 
ق��رار گي��رد و يا اطرافي��ان استنباط كنند كه فرد 
بيمار ترس از دست دادن اموال و اشيا گرانبهای 
خ��ود را دارد. اق��دام به ذخيره سازی اغلب نشان 
دهنده تمايل فرد مبتال به بيماری آلزايمر، برای 
اطمينان و امنيت در مواجهه با ترس های عميق و 
اضطرابی است كه در فرد ديده می شود. به عنوان 
مثال، يك زن سالخورده مبتال به بيماری آلزايمر 
ممكن است به جمع آوری بافتنی ها بپردازد، زيرا 
آن ها نرم هستند و به او احساس آرامش و راحتی 
می دهند. مراقب او شروع به يافتن بافتنی هايی 
در جي��ب لباس ه��ا، كيف، مبلمان، گنجه و حتی 

وان حمام می كند.
• رفتارهای ذخيره سازی، خطراتی را برای افراد 
مبت��ال به بيم��اری آلزايمر و حتی مراقبين آن ها 
ايجاد می كند. ذخيره و جمع كردن اقالم بر روی 
كف پوش و مبلمان می تواند باعث افتادن و عدم 
تعادل فرد در راه رفتن شود. پنهان كردن داروها 
منج��ر به عدم استفاده در زمان مناسب می شود 
و ريسك به مخاطره افتادن سالمتی فرد مبتال 
را ب��اال می برد. نامه ه��ای باز نشده می توانند در 
صورتحساب ه��ای پرداخت نشده، بيمه درمانی 
وخدمات عمومی مشكل ايجاد كند. خوشبختانه، 
برخی از تكنيك هايی وجود دارد كه با بكارگيری 
آن ها می توانيد رفتارهای افراد مبتال به بيماری 

آلزايمر را مديريت نماييد.

راه های مدیریت رفتارهای ذخیره سازی
• اي��ن س��ؤال ك��ه " اين دفع��ه آن را كجا قايم 
كرده ای؟" مشكل را حل نمی كند. با ابراز محبت 
و ب��ه آرام��ی و با استفاده از روش های كاربردی 

می توان مكان اشياء گم شده را پيدا نمود.
• ب��ا ف��رد مبتال مهربان باشيد و با مهربانی رفتار 
كني��د: از ادبيات خش��ن و لحن سرزنشی پرهيز 
كنيد، سعی كنيد صبورانه رفتار نماييد فراموش 
نكني��د ك��ه در مقابل شما ف��رد مبتال به بيماری 
آلزايم��ر وج��ود دارد و هي��چ كدام از رفتارهايش 

عم��دی و هدفمند نيس��ت. رفتار آن ها صرفًا به 
دلي��ل كاه��ش عملكرد مغز ايشان در اثر ابتال به 
بيماری آلزايمر می-باشد. لذا سعی كنيد احساس 
امنيت را به وی منتقل كرده و اعتماد ايشان را به 
اي��ن ك��ه احتياجی به ذخيره سازی نيست، جلب 
كني��د. اگ��ر فرد مبتال به بيم��اری آلزايمر هنوز 
در مراح��ل خفيف بيماريست، می توان با استناد 
ب��ه دلي��ل و منطق ب��ا وی صحبت كرد و اشيا و 
اجس��ام دور ريختن��ی را از منزل دور كرد در غير 
اين صورت مراقب بدون اين كه وی متوجه شود 
اي��ن ك��ار را انجام دهد. مراقبين بايد دقت داشته 
باشن��د كه سالمت ف��رد از هر چيز ديگر مهم تر 
بوده و گاهی پنهان كاری و ذخيره سازی موجب 
اختالل در سالمت وی می شود. اشياء خطرناك، 
مانن��د چاق��و و قيچی را بايد دائمًا در محلی قفل 

شده پنهان كنيد.
ارائ��ه فعاليت ه��ای جال��ب: با توج��ه به كاهش 
عملك��رد ل��وب پيشانی، اف��راد مبتال به بيماری 
آلزايم��ر ممكن اس��ت نياز به فعاليت های جالب 
و حي��رت انگي��ز برای كمك ب��ه محدود كردن 
ع��ادت اجب��اری- وسواسی خ��ود داشته باشند. 
فعاليت هاي��ی مانن��د مرتب ك��ردن يك كشو، 
برچس��ب گ��ذاری عكس ه��ای قديمی، مرتب 
سازی لباس ها و .... اين فعاليت ها ممكن است 
ذهن فرد را از تمركز بر روی "جمع آوری" اشيا 
به حداقل برساند. همراهی مراقب با وی در مرتب 
سازی، خاطرات ارزشمندی را ايجاد می كند و به 
مراق��ب كم��ك خواهد كرد تا در اين سفر خاطره 

انگيز با او همراه شود.
ايج��اد جعبه های حافظ��ه: يكی از تكنيك های 
موفقي��ت آمي��ز ايجاد يك جعب��ه حافظه است: 
محل��ی تعيي��ن شده برای نگه داشتن "چيزهای 
خاص" كه فرد مبتال به بيماری آلزايمر مايل به 
جمع آوری آن ها است. جعبه ای را انتخاب كنيد و 
جعبه را تزئين كنيد و آن را هميشه در يك مكان 
مشخص و قابل دسترس او قرار دهيد. اگر فرد 
از جمع آوری چندين چيز لذت می برد، می توانيد 
مجموع��ه ای از جعبه ه��ا را ب��رای ذخيره سازی 
دوس��ت داشتنی هايش ايجاد كنيد. ممكن است 
مجب��ور شويد فض��ای زيادی را برای نگهداری 
جعبه ه��ا در نظ��ر بگيريد، ام��ا حداقل همه چيز 

سازماندهی شده و قابل دسترس خواهد بود.
• ايمنی و مراقبت از وسايل ارزشمند: متأسفانه 
ف��رد مبتال به بيم��اری آلزايمر قادر به هيچ گونه 

تفكي��ك پذي��ری بين اجناس مهم و ضروری و 
ارزشمند با اجناس بی ارزش نمی باشد. لذا ممكن 
اس��ت، به پنه��ان كردن آنها به صورت موقت و 
در بعض��ی موارد به طور دائ��م، بپردازد. بنابراين 
مراقبي��ن سع��ی نمايند هر چيزی كه ارزش دارد 
مانند پول، كارت های اعتباری، جواهرات و يا ... 
را دور از دسترس فرد و يا در جايی كه می توان 
آن را قف��ل ك��رد قرار دهند. جايگزين كردن اين 
م��وارد ب��ا مدل های ارزان تر مث��ل بدليجات نيز 
می تواند راه كار ديگری باشد. به اين ترتيب فرد 
هن��وز هم می تواند بدون احساس خطر از دست 

دادن، از داشتن اموال خود لذت ببرد.
• نظ��ارت ك��ردن بر مكان ه��ای ذخيره سازی 
توس��ط فرد: مكان های مخفی مورد عالقه فرد 
را پي��دا كني��د. اين مكان ه��ا ممكن است شامل 
كش��و، زير بال��ش، مبلمان و در جيب لباس ها يا 
گنج��ه باشد. بسي��اری از افراد مبتال به بيماری 
آلزايمر تمايل به دور نگه داشتن وسايل شخصی 
خود و حتی اموال افراد ديگر را دارند تا آن ها را 
ب��ه تعبي��ر خود در مكانی "بی خطر" نگه دارند و 
ي��ا سع��ی به مخفی كردن وسايل در كيسه زباله 
دارند، بنابراين قبل از دور ريختن زباله ها، حتمًا 

درون آن را بررسی كنيد.
• ب��ا پزش��ك معالج فرد مبتال به بيماری آلزايمر 
صحبت كنيد: اگر فكر می كنيد رفتار فرد، كيفيت 
زندگ��ی و سالمت��ش را تحت تأثير قرار می دهد، 
ب��ا پزشك معالج وی صحب��ت كنيد. استفاده از 
داروه��ای ضد افسردگ��ی، ضد اضطراب باعث 
كاه��ش اختالالت ايجاد ش��ده در فرد مبتال به 
بيم��اری آلزايم��ر می گردد. اگ��ر چه در مواردی 
آشفتگی ه��ای هيجان��ی، روانشناختی مراقب و 
مقابله با رفتارهای فرد مبتال چالش برانگيز است، 
ام��ا حفظ صب��ر و شكيبايی، تفكر خالق و حس 
ش��وخ طبعی ب��رای برقراری ارتباط با فرد مبتال 

به بيماری آلزايمر ضروری است. • اخت��الل رفتاری)جمع آوری و مخفی كردن( 
چيست؟ ممكن است بارها برای هركسی پيش 
آم��ده باش��د، اشيايی كه از نظ��ر مادی ارزشمند 
نيستند را به خاطر تعلق عاطفی كه به آن داشته 
ن��زد خود نگ��ه دارد. اما دسته ای از افراد هستند 
ك��ه اشي��ا و وسايل��ی را كه هيچ ارزش مادی و يا 
معن��وی ب��رای فرد ندارند نزد خود نگه می دارند 
و هي��چ وسيل��ه ای را دور نمی اندازن��د. اين افراد 
اصطالح��ا به "اختالل احتك��ار" مبتال هستند. 
در ادام��ه ب��ه بررسی اخت��الل احتكار، عالئم و 

نشانه ه��ا و راهكارهای درمانی می پردازيم. اين 
اخت��الل رفت��اری شامل جمع آوری يا ناتوانی در 
دور انداخت��ن اشيا اس��ت. اشيايی كه هيچ وقت 
م��ورد استف��اده نمی باش��د فردی ك��ه اختالل 
احتك��ار دارد، حت��ی با فكر كردن به رهايی و دور 
انداخت��ن اشياء هم احس��اس آشفتگی می كند. 
درواقع احتكار، اختالل جمع آوری افراطی اشيا 
ب��دون توجه ب��ه ارزش عملی آن هاست. احتكار 
شراي��ط زندگ��ی فرد را دره��م و برهم می كند، 
بطوريك��ه ظرفيت خانه گرفته شده و انگار فقط 

ي��ك راه عب��ور از ميان اشيای بدون كاربرد باقی 
مان��ده اس��ت ذخيره سازی اجباری يك اختالل 
روانشناخت��ی اس��ت كه اغل��ب در افراد مبتال به 
اخت��الل شخصي��ت وسواسی- اجب��اری ديده 
می ش��ود. اختالل احتكار در DSM-IV  )كتاب 
راهنم��ای تشخيصی و آماری آختالالت روانی( 
وجود نداشت اما روانشناسان اخيراً به اين نتيجه 
رسيده اند كه احتكار كردن اشيا در بسياری موارد 
از ساي��ر اختالالت مستقل است. به اين ترتيب، 
در DSM-5 ي��ك طبقۀ تشخيصی مجزا به آن 

اختالل رفتاری)جمع آوری و مخفی کردن( در افراد مبتال به بیماری آلزایمر
 سارا ذريعه- دانشجوی دكتری روانشناسی سالمت

www.agingcare.com •
www.aplaceformom.com •

www.alzheimer.ca/cornwall •
• انجمن آلزايمر ايران

• كت��اب راهنم��ای تشخيصی و آماری آختالالت روانی 
5-DSM
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- چشم ... حتمًا ... اصاًل نگران نباشين.
سومي��ن س��ی دی ب��ود كه پخش می شد و حاال 
ديگ��ر عم��ه و مهران مدي��ری حسابی دوست و 

صميمی شده بودند.
- » ج��ان م��ن ... جان م��ن ...، نسخه كپی اين 
سري��ال رو از كس��ی نگيري��د و نخريد، حتی در 

خانواده و در بين خواهر و برادرها ....«
و عمه با خوشرويی تمام اين اطمينان را به مجری 

می داد، چشم ... حتمًا ... اصاًل نگران نباشين.
اين اتفاق در ابتدای پخش هر قسمت از سريال 

تكرار می شد.
چن��د ساعت��ی می شد كه نشسته بوديم و سريال 
می ديديم مهم نبودكه از فيلم، چه برداشتی دارد، 
همين كه با خنده بازيگرها می خنديد برای من 

كافی بود.
آن زم��ان هوشيارت��ر بود. ه��ر چند به دليل يك 
بيم��اری قديم��ی به بی اختياری ادرار هم مبتال 
شده بود ولی هنوز خودش به دستشويی می رفت 
وب��ا وجود اين ك��ه برای احتياط، از پوشك های 
طبی و جاذب استفاده می كرد، من همچنان هر 
دو ي��ا س��ه ساعت يكبار دستشويی رفتن را به او 
ياد آوری می كردم برای اين كه خود دستشويی 

رفتن شروع يك داستان جديد بود.
اول بهانه می آورد:

- االن دستشويی ندارم...
- چند دقيقه ديگه

بع��د سع��ی می كرد با حرف ه��ای ديگر ذهنم را 
منحرف كند.

- يك بستنی با هم بخوريم نظرت چيه؟ 
خالص��ه، بع��د از كلی وقت كشی راضی می شد 

به دستشويی برود. 
 ام��ا اي��ن ت��ازه اول ماجرا بود و بعد از آن، مراسم 
شستش��وی دسته��ا شروع می ش��د. بيش از نيم 
ساع��ت روی روشوي��ی دوال می ماند و به علت 

استف��اده از آب داغ، دست هاي��ش كام��اًل قرمز 
می شد و به خاطر دوال ماندن زياد، كمر درد هم 

به سراغش می آمد.
نمی دانم دليل اين شستشو و تميز كاری طوالنی 
مدتش وسواس بود؟!، يا حافظه كوتاه مدتش، كه 

اجازه نمی داد متوجه سپری شدن زمان شود.
گاه گاهی هم گريه می كرد . نمی دانستم چرا؟، 
شاي��د از اين كه كس��ی برای مسائل خصوصی 
و شخص��ی اش مث��ل رفتن ب��ه دستشويی به او 
كمك می كرد خسته شده بود و يا شايدم به دليل 
يادآوری های من، غرورش جريحه دار می شد.

آن روز ه��م مث��ل هميشه ي��ادآوری كردم ولی 
گفت كه صبر كنم، چون مشغول صحبت كردن 

است.
گفت��م: تلويزيون رو خاموش می كنم برگشتين 

دوباره ببينين.  
گفت: نه حاال صبر كن .  

اصواًل از جوانی هم وقتی به كاری مشغول بود، 
تا انجامش نمی داد آرام نمی گرفت.

به هر حال پوشش جاذب هم ظرفيتی داشت و 
ممكن بود باعث كثيفی مبل ها شود، هرچند روی 

مبل ها هم زيرانداز طبی انداخته بوديم.
باالخره علی رغم ميلش، مجبور شدم تلويزيون 

را خاموش كنم.
- آخه فيروزه جان! اين چه كاريه ...

عم��اًل زدی ت��و دهن ط��رف ... يعنی حرف نزنه 
... خفه شه ...

خيلی كارت زشت بود ... نهايت بی ادبی ... من با 
اين آقا سالم عليك دارم ، مرد محترميه.

گفت��م: اين برنام��ه تلويزيونه عمه جان، متوجه 
نمی شه كه ... نمی شنوه.

آن وقت ه��ا ب��ه دليل اين ك��ه برايم معلوم نبود 
ك��ه حرف هاي��م را متوجه می ش��ود يا نه برايش 

توضيح می دادم.

آن روز ه��م ش��روع ب��ه توضيح دادن كردم ولی 
لحظ��ه ب��ه لحظه عصبانی تر می شد و من هم به 

تخطی از آداب معاشرت محكوم می شدم.

انتخ��اب بي��ن تسليم شدن به خواسته های يك 
شخص مبتال به دمانس و احترام به شخصيتش، 
يا اصرار به تسليم شدن او بخاطر رعايت مصلحت 

خودش، يا ديگران كار آسانی نيست .
احس��اس می كنی ب��ه بزرگترت ب��ی احترامی 

می كنی .
احساس گناه می كنی ...

عصبانی می شی ...

عصبانی می كنی ...
گيج می شی ...
گيج می كنی ...

عصبانی بود و غرمی زد اما چاره ای نبود . دلش 
شكسته بود . دل من هم همين طور.

- ب��ه م��ن گف��ت آبرويم رو ب��ردی ... بعد از اين 
همه وقت سالم عليك و دوستی كه با اين آقای 
محت��رم داشتم و با عصبانيت به سمت سرويس 

بهداشتی رفت.
و ادامه ی داستان دستشويی رفتن ......

من هم چون كاری از دستم بر نمی آمد مشغول 
تماشای ادامه سريال شدم .........

 ديگ��ر ص��دای شر شر آب، اجازه نمی داد صدای 
دوست��ش را بشن��ود ....، خيالم راحت بود اما قلبم 

نه...........
قهوه تلخ

قسمت چهارم
- ج��ان م��ن ... جان م��ن ... جان من .... نسخه 
كپی اين سريال را از كسی نگيريد و يا از كسی 

نخريد ...

  فیروزه باقری

 قهوه تلخ 

دلنوشته

مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک

توانبخش��ی ب��ه معن��ای بازتوانی و بازگردان��دن توانايی های يك فرد به 
حالت حداكثر استقالل اطالق می گردد. در توانبخشي برخالف پزشكی 
هيچگونه دارويی تجويز نمی شود و روند بازيافتن توانايی ها تدريجی است. 
با توجه به اهميت توانبخشی در تقويت قوای جسمانی )با انجام حركات 
تعادل��ی –كشش��ی(، تقويت حافظه )با انج��ام فعاليت ها و محرك های 
ذهن��ی( و تقوي��ت ق��وه ی ادراك افرد مبتال به بيم��اری آلزايمر، انجمن 
آلزايمر ايران روزهای شنبه الی چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 صبح الی 
14:30 با كاركنان متخصص و كارشناسان ارشد فيزيوتراپی، تربيت بدنی، 
ك��ار درمان��ی و كارشناسان ارشد روانشناسی بالينی به صورت روزانه و با 
استفاده از ابزار و وسايل ورزشی و تكنيك های شناختی – رفتار درمانی، 
آماده ارائه خدمات توانبخشی به افراد مبتال به دمانس و بيماری آلزايمر 

می باشد. لطفاً جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن: 44694439 
با خانم بهجت مسلمی مسئول واحد پذيرش مركز تماس بگيريد. بخشی 
از فعاليت های توانبخشی و هنرهای دستی افراد مبتال به بيماری آلزايمر 

مركز توانبخشی قاصدك در تصاوير ذيل به استحضار می رسد.

تقويت ادراک ديداری

توانبخشی ذهنی

رنگ آمیزی سفال ساخته شده توسط سالمندان

فعالیت نوشتاری

كاردستی، بافتنی

جشن تولد سالمندان عزيز

فضای سبز

كاردستی

كاشت گل و گیاه
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 اولین میز گرد مجازی )وبینار( انجمن جهانی آلزایمر – 21 نوامبر 2018برآورد ساعات مراقبت غیر حرفه ای در جهان
  فرانه فرين- مسئول امور بین الملل انجمن آلزايمر ايران و عضو هیئت مديره انجمن جهانی آلزايمر

ب��ه مناسبت روز جهانی كودك، طرح كودكان 
انجمن آلزايمر ايران كه برای كودكان پايه پنجم 
و شش��م دبستان قابل اج��را می باشد، برروی 
بخ��ش بين  الملل وب ساي��ت انجمن آلزايمر 
انگلست��ان دركنار طرح  های كشورهای ديگر 
چون اندونزی، آمريكا، كاستاريكا، قرار گرفت.
https://www.alzheimers.org.
uk/sites/default/files/2018-
11/Young%20People%20
and%20Dementia.pdf

اين طرح تا به  حال چهار بار در كنفرانس  های 
بين  الملل��ی به دلي��ل اثر بخشی و كم هزينه 
بودن ارائه شده و مورد توجه بسيار قرار گرفته 
است. در تمام جوامع جهان تعداد افراد مبتال 
رو به افزايش است و خواه ناخواه نسل جوان از 

طريق خانواده و دوستان از اين عارضه مطلع 
می  گ��ردد. ط��رح كودكان، از طريق آموزش 
عالئ��م، راهكارها، پيشگيری، درك بيماری 
و ارتباط بين نسل  ها قادر است كه از نوجوانی 
مسائل حواشی بيماری مانند شرم را كاهش 

ده��د و نسل��ی را به وجود آورد كه از صحبت 
در م��ورد دمان��س واهمه نداشته باشد و بداند 
ك��ه چگونه می  تواند افراد مبتال و مراقبين را 
كم��ك و ب��ا آگاهی در ايجاد جامعه دوستدار 

دمانس مشاركت نمايد.

زن��ان 58 ميلي��ارد ساعت هر سال در جهان، 
بدون حقوق، از افراد مبتال به دمانس مراقبت 

می  كنند.
انجم��ن جهان��ی آلزايمر و آق��ای آندره ويمو 
از انستتيوكارولينسك��ا )در سوئ��د( درآخرين 
بررسی خود گزارش می  دهند در جهان، سهم 
نقش��ی ك��ه زنان در مراقبت غير حرفه  ای در 
من��زل از اف��راد مبتال به دمانس ايفا می  كنند 

بسيار نابرابر است.
 71 در صد ساعت  های مراقبت غيررسمی 

را زنان متحمل می  شوند
 مراقب��ت غي��ر رسمی دمانس كه زنان ارائه 
می  دهن��د مساوی با ك��ار 40 ميليون كارگر 

تمام وقت است
 ه��ر 3 ثاني��ه، ي��ك نفر در جهان به دمانس 

مبتال می  شود
 هزين��ه دمان��س در جهان، در سال 2018، 

به يك تريليون دالر رسيد
 قواني��ن ك��ار و استخ��دام بايد تغيير يابند تا 
بت��وان كاركن��ان بيشتری ك��ه مراقبت غير 

حرفه  ای انجام می  دهند را جذب نمود
در اي��ن گ��زارش آمده است، در جهان، تعداد 

ساعاتی كه به مراقبت از افراد مبتال به دمانس 
اختص��اص می  يابد حدود 82 ميليارد ساعت 
است كه 58 ميليارد ساعت )71درصد( را زنان 
بطور نابرابر نسبت به مردان ارائه می  دهند.

مديرعامل انجمن جهانی آلزايمر، خانم پاوال 
باربرين��و گف��ت “اين گزارش نه تنها تحميل 
هزين��ه كالن بيماری ب��ه جامعه بلكه پيامد 
نابراب��ر آن در زندگ��ی زنانی كه مراقبت غير 
حرفه  ای انجام می  دهند را نشان می  دهد، زيرا 
زنان بطور يقين مجبور می  شوند يا پاره  وقت 
كار كنند يا حرفه خود را نيمه كاره و يا كاماًل 
ره��ا نمايند ت��ا بتوانند به مراقبت از يك فرد 
مبت��ال ادام��ه دهند.” ايش��ان در ادامه تأكيد 
داشتن��د كه ” ن��ه تنها نابرابری در تعهد ارائه 
مراقبت غيرحرفه  ای وجود دارد بلكه آمار ابتال 
زنان به دمانس در مقايسه با مردان نيز باالتر 
است. زنان بيشتر در معرض خطر دمانس قرار 
دارند و اغلب با شرايط سخت تری با دمانس 
زندگ��ی می  كنند. اميدواريم در آينده قوانين 
كار و استخدام تغيير يابد و كاركنان بيشتری 
ك��ه مراقبت غيرحرف��ه  ای انجام می  دهند را 
دربرگي��رد چ��ون افراد بيشت��ری در جهان با 

دمانس زندگی خواهند كرد.”
ه��ر 3 ثاني��ه ي��ك نفر در جه��ان به دمانس 
مبتال می  شود ولی اكثر افراد مبتال تشخيص 
نمی  گيرن��د و خدمات دريافت نمی كنند. هم 
اكن��ون 50 ميلي��ون نفر ب��ا دمانس در جهان 
زندگ��ی می  كنند و انتظ��ار می  رود با سالمند 
ش��دن جمعي��ت كشورها، اي��ن رقم تا سال 
2050 به 152 ميليون نفر برسد. بدون شك، 
نحوه محاسبه هزينه مراقبت غيرحرفه  ای از 
پيچيدگ��ی خاصی برخ��وردار است ولی قدر 
مسلم اين است كه سهم مراقبت غيرحرفه  ای 
بسي��ار چشمگير اس��ت. اكثر اين مراقبين را 
اف��راد خان��واده تشكيل می  دهند. در اثر فشار 
مراقب��ت، مراق��ب غيرحرف��ه  ای می  توان��د 
افسردگ��ی، از دس��ت دادن كار و دوستان، و 
ابت��ال ب��ه چند بيماری را تجربه كند.  گزارش 
“ب��رآورد مراقبت غيرحرف��ه  ای در جهان”، 
ساع��ات مراقبت غيرحرفه  ای را با پراكندگی 
اوق��ات تخمينی مراقب در جهان و هزينه  ها 
مقايس��ه می  كند و روش تحميل بار مراقبت 

بر زنان را جايز نمی  داند.

"بیائی�د در مورد تحقیقات دمانس با 
هم صحبت كنیم" عنوان ميز گرد مجازی 
بود كه انجمن جهانی آلزايمر با شركت مردم، 
انجمن  های عضو انجمن جهانی، متخصصان 
نظام پزشكی، مددكاران، محققان و اعضای 
صنايع داروسازان در مورد تحقيقات دمانس 
و ورود ب��ه آزمايش  ه��ای بالينی برگزار كرد. 
ه��دف از اي��ن برنامه ايجاد فضائی بود كه در 
آن مردم بتوانند پرسش  های خود را به آسانی 
مطرح نمايند و اعضای ميز گرد پاسخ دهند 

تا افكار به هم نزديك  تر شود.
در حال حاضر بيشتر تمركز تحقيقات بر روی 
افرادی است كه عالئم بيماری را ندارند و يا 
در مرحل��ه اول بيم��اری قرار دارند. تجربيات 
افرادی كه در اين آزمايش  ها شركت می  كنند 
و همچنين محققانی كه با آن  ها كار می  كنند 
بسي��ار شنيدن��ی و حائز اهميت است. خانم و 
آقای تيلور از استراليا در اين برنامه شركت و 
از تجربي��ات حضور خود در طرحی آزمايشی 

سخن گفتند.
پانص��د نف��ر از سراسر جهان برای اين برنامه 
ثب��ت ن��ام كردن��د. درآن روز 218 نفر از 49 
كش��ور بر روی خ��ط اينترنت حضور داشتند 
ك��ه 39درص��د از كشورهای ب��ا درآمد كم و 
متوس��ط بودن��د كه خود جای اميدواری دارد 
زي��را تحقيقات��ی در زمين��ه دمان��س در اين 

كشورها انجام نمی  شود.
نكات كليدی:

اي��ن مي��ز گرد با سخن��ان خانم و آقای تيلور 
آغ��از ب��ه كار كرد و آن  ه��ا تجربيات مثبت و 
منف��ی خ��ود در آزمايشات بالينی پنج ساله را 

بي��ان و ب��ه نكات مهم اي��ن مشاركت اشاره 
كردند مانند:

مشاركت
 تحقيق��ات می  توان��د برای اف��راد مبتال و 
مراقب��ان تجربه خوب��ی باشد به شرط آن  كه 
ب��ا آن  ها خ��وب رفتار شود، احترام و توجه به 

آن  ها بايد بخشی از دستور كار باشد.
 آساي��ش و اطمين��ان بخش��ی از طري��ق 
تكنولوژی و پرداخت هزينه  های رفت و آمد 

بايد برای خانوادها تأمين شود.
موانع بر سر راه مشاركت در تحقيقات

 پزشك��ان عموم��ی فاقد دانش الزم جهت 
انتق��ال اطالع��ات به افراد مبتال و خانواده  ها 

هستند لذا آموزش آن  ها الزامی می  باشد.
 از منظر صنايع داروسازی، شركت  كنندگان 
در برنامه  های تحقيقاتی بايد از طرف پزشكان 

عمومی معرفی شوند.
 دسترس��ی ب��ه پژوهش آس��ان نيست زيرا 
هم��ه نزديك يك مرك��ز تحقيقاتی زندگی 

نمی  كنند.
 جامع��ه تحقيقاتی بايد مشكالت مقررات، 
حقوق��ی و سياست  هائی ك��ه ايجاد موانع بر 
س��ر راه تحقيقات دمانس می  كند را برطرف 

نمايد.
 گرفت��ن مجوز ب��رای طرح  های تحقيقاتی 
زمان  ب��ر است و همچني��ن زير ساخت  هائی 
چ��ون نبود متخصص و يا دستگاه های مورد 

نياز می  تواند ايجاد موانع كند.
زبان

 زبان بسيار تأثيرگذار است مانند استفاده از 
كلم��ه "بيم��ار" و يا خود كلمه "تحقيق"، هر 

دو بار منفی دارد و بازدارنده است.
 بسي��ار حائ��ز اهميت اس��ت وقتی در مورد 
تحقي��ق و آزمايش  ه��ای بالين��ی صحب��ت 

می  كنيم از زبان ساده استفاده كنيم.
دسترسی به آزمايشات بالينی مناسب

 بسي��ار مه��م است كه اف��راد در تحقيقات 
مناسب حال خود شركت داده شوند.

 همچني��ن بسي��ار مهم اس��ت افرادی كه 
ب��ا دمان��س زندگ��ی می  كنن��د در تحقيقات 
غيرداروئی شركت داده شوند تا از تحقيقات 

و آزمايش  های مرتبط استفاده كنند.
ارتباط صحيح و مراقبت بعد از آزمايش  های 

بالينی
 آزمايش  های بالينی در حقيقت يك آزمايش 
است و نمی توان از نتيجه مثبت آن مطمئن 
ب��ود. بنابراي��ن نتايج منفی به خانواد  ها بايد با 

شيوه صحيح بيان شود.
 در مراحل بيماری اطالعات روان و شفاف 

در اختيار شركت كنندگان قرار گيرد.
 محقق��ان و متخصص��ان در م��ورد دادن 
اطالع��ات شف��اف و مراقبت ف��رد محور به 

شركت كنندگان در طرح مسئول هستند.
 اساتي��د مي��ز گ��رد به اين فك��ر افتادند كه 
شاي��د بهتر باشد شركت كنندگان را آموزش 
داده ت��ا آن  ه��ا نسبت به مراحل طرح آگاهی 

پيدا نمايند.
در پاي��ان جلس��ه، خانم تيلور گفت كه من با 

اميد به منزل برمی گردم
ميزگ��رد مج��ازی آين��ده در م��اه فوري��ه 
 برگ��زار می ش��ود. شركت ب��رای عموم آزاد 

است.

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

طرح کودکان انجمن آلزایمر ایران بر روی بخش بین  الملل وب سایت انجمن آلزایمر انگلستان



طرح حساس "ویژه افراد 50 سال به باال"
گذر عمر از موضوعاتی است كه همواره توجه 
انديشمن��دان، صاحب نظران و محققان را به 
خود جلب كرده است. برخی از آن ها از گذرا 
بودن و كوتاهی عمر گاليه كرده اند و برخی 
ديگ��ر توصيه كرده ان��د كه انسان ها فرصت 

كوتاه عمر را غنيمت شمارند.
واقعي��ت اي��ن است كه سالمن��دی، بيماری 
نيس��ت بلكه، يك جري��ان زيستی است كه 
كلي��ه اف��راد بشر را شامل شده و نمی توان آن 

را متوقف نمود.
 انجمن آلزايمر ايران با توجه به اهميتی كه 
ب��رای سالمت جسم و روان سالمندان قائل 
اس��ت در برنام��ه طرح حس��اس )طرح حفظ 
سالمت افراد سالمند( برنامه ها و كارگاه های 
آموزش��ی_ تفريحی را با هدف پيشگيری و 
كاه��ش ابتال به بيم��اری آلزايمر از يك سو 
و آگاهی رسان��ی و آموزش مهارت های الزم 
برای داشتن سبك زندگی سالم افراد شركت 
كنن��ده در دوره ه��ای آموزشی از سوی ديگر 

تدارك ديده و اجرا می كند.
ط��رح حساس انجمن: در برنامه فصل پاييز 

97 انجم��ن آلزايم��ر ايران اقدام به برگزاری 
كالس ها و كارگاه های آموزشی نمود.

 كالس ها آموزشی با عناوين: يوگای حركتی، 
آم��وزش زبان انگليس��ی، تنفس ديافراگمی 
و تأثي��ر آن ب��ر ت��وازن ذه��ن و جسم، روش 
ش��اد زيست��ن و بازی ه��ای دوره سالمندی ، 
نگه��داری و تكثي��ر گياهان در فصل پاييز و 
زمست��ان، سخنرانی با موضوع مضرات دود 

سيگار و قليان برای اطرافيان و... .
 كارگاه ه��ای روانشناس��ی ب��ا عناوين: هنر 
درمان��ی و خودشناسی، مهارت خودشناسی، 
مهارت مديريت استرس، مهارت ارتباط مؤثر 
و شاخص ه��ای ض��روری در داشتن ارتباط 

بين فردی.....
همچني��ن شركت كنندگ��ان طرح حساس 
دراولي��ن هماي��ش اجتماعی انجمن آلزايمر 
اي��ران كه ب��ا مشاركت معاون��ت اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشكی ايران، مركز تحقيقات 
علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكی ايران و 
پژوهشكده داروهای گياهی جهاد دانشگاهی 
در سال��ن همايش ه��ای رازی برگزار گرديد 

شركت نمودند.
ط��رح حساس زن��ان زرتشتی: سازمان زنان 
زرتشت��ی در برنام��ه طرح حساس اين فصل 
خود، ع��الوه بر كالس های آموزشی )يوگا، 
توانمندس��ازی، آموزش زبان انگليسی و...(، 
اق��دام به برگ��زاری جلسه ه��ای سخنرانی 

نمود.
" آشنايی با تيروييد، فوايد نوشيدن آب و نقش 
ويتامين D در سالمتی" سخنران خانم دكتر 

سيما كشاورزی
" نقش و اهميت همدلی در ايجاد ارتباط مؤثر 
با ديگران" سخنران خانم مرضيه صبحانی

 این قافله عمر عجب می گذرد دریاب دمی 
که با طرب می گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری 
پیش آر پیاله را که شب می گذرد 

" خیام"

ب��ه امي��د روزه��ای ب��دون غ��م، لحظ��ه را 
دريابيم.
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