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   آلزایمر چیستآلزایمر چیستآلزایمر چیست

   GT-PA-  179کد سند :                            

 حد آموزش سالمت وا

 0011تابستان 

 05056451-56شماره تلفن :     

 ویزه مراجعین و بیماران

 چگونه می توان بهتر و آسان تر مراقبت کرد؟

 ارتباط خود را با بیمار حفظ کنید :

توصیه ها : از سالمت کارکرد حواس بیمار مانند دیدد     

چشم و قدرت شنواید  ا  مدئدمدودد شدویدد                                 

 واضح و آهسته صبت کنید

گفت و گوی چهره به چهره و چشمانتان در یک سئدح  

 باشد

 عالقه خود را به بیمار با ابراز احساساتتان نشان دهید 

واژه های کلیدی با اشاراتیرا که سبب شروع ارتدبداط     

 موثر با فرد م  شوند شناسای  کنید

قبل از سخد گفتد با بیمار مئمود شوید توجه او بده      

 شما جلب شده است 

 حمام کردن و نظافت شخصی:

فاصله حمام کردن ها، حت  المقدور روال قدبدلد  را      

 رعایت کنید 

حمام کردن را به حادثه خوشایند و آرام بخش تبدیدل  

 کنید 

 فرایند حمام کردن را کوتاهتر و ساده تر نمائید 

اگر حاضر نشد حمام کند اسرار نکنید اندک  صبر کنید 

 وقت  خو  خلق تر شد انجام دهید 

 نظافت دهان و دندان را به طور  مداوم کنترل کنید 

ایمنی بیمار را جدی بگیرید.میله های حائل،کفل     

پوش های غیر لغزنده و صندلی اسلفلدلا ه    

 شو .

 لباس پوشیدن:

لباس ها را به همان ترتیبی فه پوشیده می شونلد  

  ر برابرش قرار  هید.

اسفقالل فر   ر لباس پوشیدن را تا حد املالان     

 تقویت فنید.       

فدش های ففانی بدون بند و غیرلغزنده  اسفدلا ه  

 نمائید.

 رفتن به دستشوئی و بی اختیاری:

برای اسفدا ه از  سفشوئی زمان بندی فنلیلد.بلا     

چسباندن عاس یا رنگ آمیزی  ر توالت به 

رنگ روشن یاففن آن را برای فر  سا ه تلر  

 فنید.

 نوشیدن مایعات قب، از خواب محدو  فنید.

مهیا ساخفن ظرف ا رار یا توالت مفحرک  ر فنلار  

 تخت بیمار  ر شب
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 عوامل افزاینده احتمال ابتال به بیماری آلزایمر:

سد،مهمترید عامل افزاینده ی خئر ابتال به بیدمداری   

 آلزایمر است 

در فردی که یک  از والدینش به اید بیماری مبتال بوده 

 احتمال بروز بیماری بیش تر از افرادعادی است 

عوامل  که نقش آن ها در افزایش خئر بیماری 

 محتمل تر است:

 ضربه و آسیب مغزی شدید

عوامل عروق  مانند پرفشاری خون،استعمال دخانیدات  

 و بیماری دیابت 

 مصرف غذاهای پرچرب

 چگونه از ابتال به بیماری آلزایمر اجتناب کنیم؟

 فعالیت های سودمند فیزیک ،اجتماع  و اوقات فراغت

 پیاده روی گردش  و تفریح  

 فعالیت های داوطلبانه و مشارکت های اجتماع 

 حضور در  کالس ها و مراکز آموزش  و علم 

 مئالعه کتاب ،روزنامه و سایر نشریات

 بازی های فکری مانند شئرنج و حل جدول

مصرف داروهای کاهنده کلسترول م  تواند سبب 

 کاهش قابل توجه خئر ابتال به بیماری آلزایمر شود 

درصد  55درمان پرفشاری خون،خئر ابتال به دمانس را   

 کاهش م  دهد 

 مداخالت غیرداروئ :

فراهم کردن وضعیت فیزیک  مئلوب در بیمار )تغذیه  

مناسب،مایعات کاف ،اعمال دفع  منظدم،فدعدالدیدت      

 فیزیک  کاف  و رفع مشکالت جسم  موجود (        

فراهم کردن شرایط فیزیک  مئلوب در محیط)وجدود   

محرک های آزاردهندهدر محیط،مانند دمدای زیداد     

 یاسروصدا و ازدحام ،سبب تحریک بیمار م  شود

 کاهش استرس مراقب

 کاربرد عالئم و اشارات راهنما:

الصاق برچسب های نوشتاری یا تصدویدری روی در       

کشوها یا کابینت ها که در آن محتویات گدندجده ی      

 مربوطه ذکر شده است 

الصاق تصاویری بر روی در دستشوی  و اتاق هدا کده     

 کارکرد آن ها را نشان م  دهد  

تهیه آلبوم  که در آن عکس اعضای خداندواده بدا        

 زیرنویس  که نام آنها و نسبت شان را ذکرکرده

 خاطره گوئ :

اعتماد از دست رفته را به آنها باز م  گرداند خصوصدا  

اگر گذشته با خاطرات خو  عجید باشد برای بیدمدار    

 احساس شادمان  به همراه م  آورد 

 

 بیماری آلزایمر چیست ؟

شایعترید نوع دمانس یا زوال عقل که در آن آسیدب  

دیدگ  و مرگ سلول های مغز سبب بروز اختالل در   

لزایمر سبب مرگ آإحافظه ،تفکر و رفتار فرد م  شود

سلول های عصب  و از بید رفتد بافت ها در سرتاسر 

با شدت یافتد بیماری، بافدت مدغدز      .  مغز م  شود

ندخداعد     -کوچک شده و نواح  حاوی مایع مغدزی 

بزرگتر م  شوند  آسیب های ناش  از آلدزایدمدر،         

   حافظه، گفتار و ادراک فرد مبتال را مختل م  کند

عالئم زنگ خئری که احتمال وجود بیمداری  

 آلزایمر را مئرح م  کند:

افت حافظه به درجه ای که کارکرد روزمره ی فرد را   

 مختل کند 

 دشوار شدن انجام کارهای عادی و پیش پا افتاده

 گیج  و سردرگم  در زمان و مکان

 مشکالت کاربرد زبان برای انتقال پیام

 گم کردن وسائل و اشیا

 ضعیف شدن قوه قضاوت

 تغییرات شخصیت و رفتار

 از دست دادن انگیزه و ابتکار

 


