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سرمـقاله

با سالم و ارادت به پیشگاه همه همراهان
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همایون بادت این روز و همه روز

مبارک بادت این سال و همه سال

در آستانه نوروز باستانی برای همه شما بزرگوارانی که طی شانزدهسال گذشته به هر نحوی ما را در رسیدن به اهداف انجمن همراهی
نمودهاید ،اندیشهای پویا ،سالمتی کامل و برخورداری از همه نعمتهای الهی را آرزو داریم.
سال نو میشود ،زمین دوباره نفس میکشد ،برگها به رنگ در میآیند و گلها لبخند میزنند و در این رویش دوباره سهم ما در برابر
پدران و مادران خسته از روزگار ،چه آنهایی که در سالمت هستند و چه آنانی که در ورود به وادی فراموشی میباشند ،چیست؟
آیا برای آنها نیز برنامهریزی نمودهایم؟
آیا همراه با آنان برای آمدن بهار و س�ال نو مش�ارکت خواهیم نمود؟ آیا فضای ش�اد و توأم با ابراز عش�ق و محبت برایش�ان تدارک
دیدهایم؟
هیچ تردیدی نیس�ت که همه ش�ما بزرگواران برای س�ال نو و بودن در کنار عزیزان س�المند خود برنامههایی را تدارک دیدهاید ما نیز با
برنامهریزی در ایام پیشرو بویژه قبل از پایان س�ال جاری در مرکز توانبخش�ی قاصدک در بخش س�نتهای س�ال نو برای یادآوری
خاطرات گذشته عزیزانمان که در انجمن حضور دارند ،تالش خواهیم نمود که آنان نیز در انجام فعالیتهای مسرتبخش و خوشایند
ش�رکت نمایند .نوروز  ،پاسداش�ت عشقهایس�ت که پدران و مادران ما بدون ذرهای چشمداش�ت نثارمان کردند و امروز که با وجود
فراموشی در کنارمان هستند تعظیم و تکریم در مقابل نیکیهایشان را وظیفه خود میدانیم و هر آنچه یادآور مهر و عشق و ایثار است
را تقدیمشان خواهیم نمود .چرا که:
«آنچه را ذهن به یاد نمیآورد

قلب هرگز فراموش نمیکند»

در پایان با توجه به دستآوردهای ارزشمند انجمن شامل:
 تکمیل و راهاندازی ساختمان جدید با همت همه خیرین و بویژه مسئولین محترم بانک پارسیان و معاونت محترم وزارت بهداشت
و درمان
 اتمام طرح امکانسنجی و تشخیص زودهنگام به همت سازمان بهزیستی کشور
 ارائه خدمات ارزشمند با همت خیرین بزرگوار حقیقی و حقوقی
 ایجاد انجمنهای استانی با آموزش سفیران و مشارکت صندوق بازنشستگی کشور
از همه انس�انهای نیک اندیش و داوطلبان عزیز ،مراقبین بیماران و همکاران محترم هیئت امناء و هیئت مدیره و پرس�نل صدوق این
مجموعه صمیمانه قدردانی و تشکر مینمائیم .
با آرزوی بهترینها برای شما گرامیان و پدران و مادران گرانقدرمان
						
						

معصومهصالحی
مدیرعامل

به مناسبت صدوچهل و دومین نشست هیأت اجرایی سازمان جهانی بهداشت
(پیشنویس سیزدهمین برنامه کلی کار )۲۰۱۹-۲۰۲۳
فرانه فرین
مسئول روابط بین الملل انجمن آلزایمر ایران
و عضو هیات مدیره انجمن جهانی آلزایمر

چشمانداز انجمن جهانی آلزایمر برای حال:

پیشگیری ،مراقبت و به حساب آوردن افراد مبتال
در س��طوح مختلف جامع��ه و درمان قطعی برای
آینده.
"هر س��ه ثانیه یک نفر در جهان به دمانس مبتال
میشود .در حال حاضر  ۵۰میلیون نفر با دمانس
زندگی میکنند و پیشبینی میش��ود که تا س��ال
 ۲۰۵۰ای��ن رق��م به  ۱۳۱میلیون نفر افزایش یابد.
ه��م اکن��ون ،دمانس س��الیانه یکتریلیون دالر
هزینه دارد.
هفتمین علت مرگ در جهان و در سالمندی علت
عمده معلولیت و وابستگی بشمار میآید".
سازمان جهانی بهداشت با سعی و تالش بیدریغ
توانست طرح جهانی عملیاتی دمانس را تصویب و
دیدهبان جهانی دمانس را در سال  ۲۰۱۷راهاندازی
کن��د .انجم��ن جهانی آلزایم��ر از این نهاد جهانی
فع��ال کمال س��پاس و قدران��ی را دارد .چالش ما
هنوز بسیار است .شرم از ابراز بیماری ،دمانس را
همچن��ان احاط��ه کرده و تغییر این وضعیت بس
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متن س��خنرانی خانم پاوال باربارینو ،مدیرعامل
انجم��ن جهان��ی آلزایم��ر در صدوچهلودومین
نشست هیأت اجرایی سازمان جهانی بهداشت:
ریاس��ت محترم جلس��ه و نمایندگان فرهیخته به
س��مع میرساند ،انجمن جهانی آلزایمر ،سازمان
جهانیمتشکلاز ۹۰انجمن آلزایمرودمانساست
که با انجمن جهانی همبستگی دمانس 1همکاری
دارد .انجمن جهانی آلزایمر در سال  ۱۹۸۴تاسیس
ش��د و از س��ال  ۱۹۹۶با سازمانجهانی بهداشت
همکاری رسمی دارد.

دشوار است.
ما مصرانه بر این باوریم که آوردن نام دمانس در
برنامه کلی کار ،تاثیر بس��زایی در موفقیت ش��عار
جهانی "تغییر وضعیت فعلی" خواهد داشت .جامعه
مدنی نیاز به توانمند ساختن دارد تا به دنیا بگوید
که دمانس را نمیتوان پنهان کرد.
م��ا از ای��ن که مبحث س�لامتروان دربند  ۷۰در
بخ��ش بیماریهای مزمن غیرواگیر دیده ش��ده
است و همچنین دربند  ، ۳۷راهبرد سالمندی سالم
مورد توجه قرار گرفته است ،قدردانی میکنیم.
بای��د بگوی��م که برای انجمن جهان��ی آلزایمر و
اعضای آن هنوز این کافی نیست.
من از هیأت رییسه تقاضا دارم که با ابراز حمایت
از طرح جهانی عملیاتی دمانس ،در برنامه کلی کار
ب��ا قراردادن دمانس در زیرمجموعه بیماریهای
مزمن غیرواگیر یا سالمندی موافقت فرمایند.
این حرکت موجب تشخیص زود هنگام ،دسترسی
ب��ه درم��ان ،ایج��اد خدمات مراقب��ت درازمدت،
بهبود مراقبت تس��کینی در پایان زندگی ،ترغیب
پژوهشه��ای مرتب��ط ،همکاری بین بخش��ی
نظامسالمت و رویکرد جامعهنگر به ارائه خدمات
مراقبتی ،خواهد شد.
قرآئ��ت مت��ن باال ب��ا نظر بخش س�لامتروان
سازمانجهانیبهداش��ت ارائ��ه گردی��د ،زیرا ما
دریافتی��م ب��رای این که دمان��س در برنامه کلی
ت
کار قرار گیرد ،باید با رساندن پیام ،حمایت هیا 
اجرایی را جلب کنیم.
در ط��ی هفت��ه اجالس ،اعض��ای انجمن جهانی
آلزایم��ر مانن��د :آرژانتین ،ش��یلی ،پرتقال ،ژاپن و

انگلستان در مورد ضرورت این نیاز صحبت کردند
و اعض��ای دیگ��ر مانند :اس��ترالیا ،کانادا ،برزیل،
جمهوری دومینیکن ،پاکس��تان ،نامبیا ،آفریقای
جنوبی و سوئد با رایزنیها و تالشهای بیدریغ
ما را در این حرکت مهم یاری رساندند.
همچنی��ن نهادهای بینالمللی مانند فدراس��یون
جهانی س��المندی نیز به ما پیوس��ت .و باالخره
دمان��س در پیشنوی��س برنام��ه کل��ی کار
 ۲۰۱۹ – ۲۰۲۳س��ازمان جهانی بهداش��ت قرار
گرفت.
ای��ن موافق��ت ،اولویتهای کاری  ۵س��ال آینده
س��ازمان جهان��ی بهداش��ت را ترس��یم میکند.
امیدواری��م ای��ن پیشنوی��س در مجمع جهانی
سالمت در اردیبهشت  ۹۷که همه ساله در کشور
سوئیس تشکیل میشود ،تصویب گردد.
در ضمن سازمانجهانی بهداشت ،طرح عملیاتی
جهان��ی دمان��س  ۲۰۱۷ – ۲۰۲۵را در هفتادمین
نشس��ت مجمع جهانی س�لامت در اردیبهشت
 ۱۳۹۶تصویب نمود .این طرح کش��ورها را ملزم
به داشتن طرح ملی عملیاتی دمانس میکند که تا
سال  ۲۰۲۵برای افراد مبتال و مراقبین ،برنامههای
مدون طبق اولویتهای پیشبینی شده در طرح،
برنامهریزی و اجرایی نمایند ۷ .رکن اصلی طرح،
درم��ان و تحقیقات ،بهبود اطالعرس��انی ،جامعه
دوستدار دمانس ،کاهش عواملخطر ،اطالعات،
مراقبت و حمایت را در بر میگیرد.
انجم��ن جهانی آلزایم��ر از تمام اعضای خود که
در ای��ن حرک��ت جمعی این نهاد را یاری کردهاند،
قدردانی مینماید.
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منیژه احمدی
مسئول آموزش انجمن آلزایمر ایران

اضطراب عاملی ناش��ناخته و نامعلوم اس��ت که
موج��ب پريش��اني فکر وگاه باع��ث بروز عالئم
جسمی میشود.
در فرآيند اضطراب برخالف ترس طبيعي ،عامل
حقيق��ي ت��رسآور ي��ا خطرناک يا آسيبرس��ان
وج��ود ن��دارد بلکه فقط به ط��ور ناخودآگاه ذهن
دچار احس��اس خطر میش��ود .هرگاه ذهن در اثر
تنشهای رواني و استرسهای عصبي و حوادث
ناخوش��ايند و ناگ��واري ک��ه در زندگي مکرراً رخ
میدهد از روال عادي خارج ش��ود و حساس��يت
بيش از حد به رخدادهاي آتي و احتمالي پيدا کند
دچار اضطراب میشويم.
ب��ه طورکل��ی علل اضطراب به س��ه عامل زیر بر
میگردد:
* عوامل زیستش�ناختی و جس�مانی:
در افراد مضطرب ،میزان بعضی از هورمونهای
موجود در خون غیر عادی است .بنابراین هر آن چه
که باعث اختالل در سیستم هورمونی شود ،برای
بدن خطر محسوب میشود .کمکاری یا پرکاری
تیروئید ،پایین بودن قندخون ،وجود غدهای در غدد
فوق کلیوی که هورمون اپی نفرین تولید میکند و
بینظمی ضربان قلب از این عوامل هستند.
* عوام�ل محیط�ی و اجتماع�ی :عوام��ل

اجتماعی و ارتباطی بسیاری باعث به وجود آمدن
اضطراب میش��ود ،مانند مش��کالت خانوادگی،
احس��اس جدایی و طرد ش��دگی … ،از عوامل
محیطی می توان تغییرات ناگهانی و غیر منتظره
را ،همچون زلزله ،بیماری ،مرگ یکی از نزدیکان،
… را نام برد.
* عوام�ل ژنتیک�ی و ارثی :یک��ی از عوامل
اضط��راب ژنتیک اس��ت .احتم��ال اضطراب در
فرزندان افراد مضطرب بسیار باال است .البته الگو
قرار دادن رفتار پدر و مادر و یادگیری و تکرار رفتار
آنان نقش مهمی در اضطراب فرزندان دارد (عامل
اجتماعی) ،ولی با تحقیقات انجام ش��ده بر روی
دوقلو هایی که با هم یا جدا از هم زندگی میکنند و
از والدین مضطرب به دنیا آمدهاند ،نشان میدهند
که عوامل ژنتیکی نیز بسیار مؤثراند .طبق آخرین
تحقیقات به نظر میرس��د که عوامل ژنتیکی در
بعضی انواع اضطراب مانند اختالل هراس و ترس
از مکانهای باز نقش زیادی دارد.
* عوامل جانبی مؤثر در ابتال به اضطراب:
تغذیه نادرست نیز در ابتال به اضطراب نقش دارد.
کمبود بعضی از اس��یدهای آمینه ،منیزیم ،اس��ید
فولیک و ویتامین  ،B12باعث تسریع در ابتال به
اضطراب میشود.

افرادی که از اضطراب مزمن رنج میبرند همیشه
نگران و عصبی هستند ،یا اینکه به طور ثابت تحت
تنش میباشند .این وضعیت به تدریج بدتر میشود
و باع��ث میش��ود فرد حت��ی در مورد جزئیترین
مسائل که اهمیت چندانی هم ندارد ،نگرانی داشته
باش��د .این مش��کل به سرعت پیشرفت میکند و
میتواند زندگی روزمر ه را مختل کند.
اضطراب بر س�لامت روانی تأثیر میگذارد .آنچه
اف��راد نادی��ده میگیرند این اس��ت که اضطراب
میتواند عالئم فیزیکی داشته باشد.
هشت عالمت جسمانی که میتواند نشانهای از
اضطراب باشد:
 .۱درد عضالنی :شایعترین عالمت فیزیکی
اضطراب ،احساس درد عضالنی است .اضطراب
باعث التهاب و درد در عضالت میشود.
 .2سردرد
 .3فرس�ودگی :اس��ترس ناش��ی از اضطراب،
غدد آدرنال را تضعیف میکند( .غدد آدرنال برای
حفظ سالمت کلی و تعادل در بدن حیاتی هستند.
تضعیف غدد آدرنال به معنای فرسودگی است)
 .4مش�کالت گوارش�ی :اضطراب مزمن با
مش��کالت گوارش��ی مرتبط است که از آن جمله
میتوان به س��ندرم رود ه تحریک پذیر که بس��یار

در صورت وجود نشانههای اضطراب در فرد ،قبل از
تشخیص اختالالت اضطراب ،باید معاینات دقیق
پزش��کی انجام گیرد .گاهی اضطراب ،ناش��ی از
بیماری دیگری بوده که ابتدا باید آن را درمان کرد.
تشخیص پزشک با توجه به اظهارات بیمار از شدت
و طول زمان نشانهها ،عواملی که در زندگی روزمره
باعث بروز عالئم میشود و همچنین مشاهدهی
حالتها و رفتار بیمار است .در صورتیکه پزشک
دلیل دیگری برای نشانههای اضطرابی نیابد بیمار
را به روانپزشک یا روانشناس ارجاع میدهد.
درمان

در بعض��ی از م��وارد اضطراب بدون نیاز به مراجعه

رواندرمانی پروسهای است که در آن روانشناس
از طری��ق صحب��ت با بیمار ریش��هی اضطراب را
پیدا کرده و راههای کس��ب آرامش را به بیمار یاد
میده��د؛ در نتیج��ه بدن فرد ق��ادر خواهد بود با
عوامل تنشزا مقابله کند.
درمان رفتاریش��ناختی از مؤثرترین شکلهای
روان درمانی است .از آنجا که عوامل بهوجودآورند ه
اضطراب در خود فرد و افکار او وجود دارد؛ در این
روش روانشناس به بیمار آموزش میدهد تا آن
دسته از الگوهای فکری و رفتاری را که منجر به
اضطراب میشود ،تغییر دهد.

* اجتماعی بودن :ارتباط با دوستان ،میتوانند
باعث از یادرفتن نگرانی ،حتی برای مدتی کوتاه
شود.
خندی�دن :طب��ق تحقیق��ات انجام ش��ده ،به
هن��گام خن��ده ،جریان خون در مغز افزایش یافته
و هورمونی ضد درد (که باعث احساس خوشی و
سالمتی در شخص میشود) در مغز آزاد میشود
تغییر سبک زندگی و رژیم غذایی
با اینکه بیش��تر مبتالیان به اختالالت اضطرابی و میزان هورمونهای استرسزا در خون را پایین
ب��ه درمانهای داروی��ی و روانی احتیاج دارند؛ اما میآورد.
ایجاد تغییر در شیوهی زندگی میتواند روند بهبود * ابراز هیجان بر روی کاغذ :متخصصان
را سریعتر کند.
معتقدند که نوشتن هیجانات و احساسات بر روی
کاغذ موجب تس��کین فش��ارهای روانی ناشی از
استفاده از فنون آرامش و روشهای تن آرامی
رویدادهایی چون مشکالت خانوادگی و عاطفی
از آنجا که میان ذهن و جس��م ارتباط تنگاتنگی
و… میشود.
وجود دارد؛ استفاده از روشهای آرامسازی جسم
و از بین بردن تنش و انقباضات عضالت ،موجب * کس�ب اطالع�ات در م�ورد ش�رایط
تنشزا :بی اطالعی از موقعیت تنشزا موجب
آرامش ذهن میشود
اضطراب بیشتری در افراد میشود .کسب آگاهی
راه های پیشگیری از اضطراب
و اطالع از شرایط و مواردی که فرد با آنها مواجه
اختالالت اضطرابی قابل پیشگیری نیستند؛ ولی خواهد ش��د س��بب میشود که کمتر دچار نگرانی
راهکارهایی برای کنترل یا کاهش عالئم بیماری و دلواپسی شود.
وجود داردکه از عمومیترین راهها میتوان موارد با درمانهای پیش��رفته امروزی ،هر چیزی را به
زیر را مثال زد:
ش��رط آنکه در مراحل اولیه جدی گرفته ش��ود،
رژیم غذایی سالم :استفاده از غذاهای متنوع و میتوان درمان کرد.
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روند تشخیص اختالالت اضطرابی

روان درمانی

زمستان 1396

ش��ایع اس��ت اش��اره کرد .چه ارتباطی میان مغز و
دس��تگاه گ��وارش وج��ود دارد؟ باید گفت این دو
ارتب��اط زیادی با یکدیگر دارند .س��روتونین یک
انتق��ال دهند ه عصبی اس��ت ک��ه آرامشبخش
اس��ت دس��تگاه گوارش این انتقال دهند ه عصبی
مه��م را تولید میکند .اضط��راب باعث تضعیف
گوارش میش��ود ،این بدین معناست که دستگاه
گوارش توانایی ایجاد سطوح مورد نیاز سروتونین
را ندارد.
 .۵ولع برای خوراکیهای شیرین
 .۶مشکالت خواب
 .7نوسانات خلق و خو :در مغز فرد مضطرب
صده��ا فک��ر منفی یا نگرانکننده وجود دارد ،فرد
تقریب ًا هیچ شکیبایی ندارد و تمایل دارد بی دلیل
به دیگران پرخاش کند.
 .۸عدم تمرکز
ارتباطاضطرابودمانس:یافتههایمحققان
نشان میدهد همپوشانی گسترده فعالیت عصبی
مغز در حالت اضطراب ،میتواند بیانگر ارتباط بین
استرس حاد و بروز اختالالت عصبی -روانی نظیر
افسردگی و آلزایمر باشد .اضطراب میتواند موجب
آتروفی (تحلیل س��لولها) منطقه هیپوکامپ مغز
شود که مرکز یادگیری است .این منطقه مغز برای
حافظه بلندمدت و مکانیسم حافظه فضایی اهمیت
دارد .ب��ه دنب��ال اضطراب و تنش مزمن الگوهای
مشابهی از فعالیت مغزی ایجاد میشود .آمیگدال
بیش از حد فعال میشود و فعالیت  PFCکه شامل
مناطق فکری مغز است و واکنشهای احساسی را
تنظیم میکند ،کاهش مییابد.

ب��ه پزش��ک میتوان��د درمان ش��ود که ش��امل
اضطرابه��ای طبیع��ی میباش��د ک��ه طی آن
اضطراب به خوبی توس��ط بیمار کنترل و برطرف
میش��ود مانندمالق��ات با ش��خصی مه��م  ...در
چنین شرایطی اضطراب میتواند توسط اعمال و
روشهای��ی از قبیل حمام گرفتن ،تنفس عمیق،
صحبت کردن با شخصی مورد اعتماد ،استراحت
و … تحت کنترل درآید .مراجعه به پزشک زمانی
ضروری میشود که فرد دچار هراس بیش از حد
یا عالیمی جدید و غیر قابل توجیه ش��ود .در آن
صورت پزشک درمان دارویی یا درمان غیر دارویی
را به فرد پیشنهاد میدهد.

حاوی انواع مواد الزم برای بدن به میزان متعادل
در حفظ تعادل بدن نقش اساس��ی دارد .مصرف
غذاهای پر چرب و ش��یرین ،مقادیر زیاد نمک و
کافئین و استفاده بیش از حد از برخی ویـتامـینها
میتوانن��د باعث ب��ه وجود آمدن اختالل در بدن
شوند.
* فعالی�ت بدن�ی :به طورمنظم ورزش کردن
یکی از راههای مهم پیشگیری و درمان اضطراب
اس��ت .پژوهش��گران به این نتیجه رسیدهاند که
پیادهروی تند و س��ریع به مدت  ۴٠دقیقه میزان
اضطراب را به طور چشمگیری کاهش میدهد.
بهع�لاوه ،ورزش ک��ردن باعث باال رفتن کارایی
دستگاه تنفسی و گردش خون ،حفظ تعادل وزن
و شادابی فرد میشود.
* افزایش اعتماد به نفس :افزایش اعتماد
ب��ه نفس باعث میش��ود ت��ا بدن بتواند از حداکثر
نیروی خود برای مقابله با اضطراب استفاده کند.
به این ترتیب فرد کمتر دچار مشکل میشود.
* اندیشیدن به زمان حال

5
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بیاختیاریادراری
در سالمندان مبتال به دمانس و آلزایمر

حسين جعفري
مسئول فني مركز توانبخشي قاصدك

زمستان 1396

6

بياختي��اري ادراری اغل��ب در مراح��ل
پیش��رفته بیم��اری دمان��س آلزایم��ر،
پارکینسون ،اماس و در اکثر موارد ناشی از
مشکالت شایع جسمانی سالمندان مانند:
یبوست ،عفونتهاي سیستم ادراری ،عدم
تخلیه کامل مثانه ،ضعیف شدن عضالت
مثانه ،دیابت ،بزرگی پروس��تات درآقایان،
از دست دادن مقدار زیاد آب بدن ،عوارض
داروهای مصرفی .....میباش��د .با افزایش
س��ن ظرفیت مثانه و ق��درت انقباضی آن
کم و انقباضهای مهارنش��ده مثانه بیشتر
میشود .درصدی از سالمندان غیربستری
و درص��د زیادی از س��المندان بس��تری از
بیاختیاری ادراری رنج میبرند.
س��المندانی که قدرت نگهداری از خود را
ندارندمانندسالمندانمبتالبهدمانسآلزایمر
و سالمندانی که در بستر یا در آسایشگاه به
س��ر میبرند ،بیشتر در معرض خطرند زیرا
چنین س��المندانی به دالیل مختلف مانند
شکستگی لگن ،عدم کنترل ادرار و مدفوع

و اختالالت شناختی ،حافظه ...،در معرض
عفونتهای ادراری و عوارض ناشی از آن
هس��تند .بیشترین مشکالت سالمندان در
این حوزه از این قرارند.
بیاختیاری کامل

اف��رادی ک��ه بیاختی��اری ادراری دارند
و ب��ه طور خودبهخ��ود ادرار دفع میکنند،
دچ��ار س��وزش و الته��اب در ناحیه اطراف
آلت تناس��لی میشوند .این وضعیت زمینه
را ب��رای ب��روز عفونته��ای قارچی مهیا
میکن��د .اصلیتری��ن راه برای جلوگیری
از الته��اب و عفون��ت پوس��ت در این گروه
از س��المندان رعایت بهداش��ت ،استفاده از
سوند و تجویز دارو برای درمان بیاختیاری
ادراری است.
بیاختیاری ناقص

گروه دیگری از س��المندان بیاختیاری
کام��ل ادراری ندارند ،لذا ضرورتی ندارد از
سوند ادراری استفاده نمایند (سونداژ شوند).

ام��ا ریزش گه��گاه ادراری در آنها وجود
دارد .ب��رای ای��ن س��المندان باید نکاتی را
رعای��ت کرد .لباسهای آنها مرتب عوض
ش��ود .مطمئن ش��ویم که یبوست نداشته
باش��ند .در خیل��ی از مواقع که بیاختیاری
ادرار س��المندان به دارو جواب نمیدهد با
درمان یبوست میتوان مشکل بیاختیاری
ادراری را تا حد زیادی برطرف کرد .یبوست
باعث فشار به گردن مثانه و احتباس ادرار
و لبریز ش��دن و نهایت ًا بیاختیاری در دفع
خواهد شد.
عفونت ناشی از سوند

برای سالمندانی که بیاختیاری ادراری
ش��دید دارند ،از سوند استفاده میشود ولی
س��وند احتم��ال عفونت ادراری را بیش��تر
میکند .معمو ًال در هر نوع عفونت ادراری
ناش��ی از س��وند ،بالفاصل��ه آنتیبیوتیک
تجویز میش��ود .دادن آنتیبیوتیک باعث
ریش��هکن ک��ردن عفون��ت ادراری در این

پروستات در آقایان سالمند

احتباس ادراری در مردان بهدلیل بزرگی
پروس��تات به طور ش��ایع دیده میش��ود.
ب��ه ای��ن بیماران دارو داده میش��ود و اگر
موفقیتآمیز نباشد ،بر اساس نوع مشکل
بیمار از روش عمل جراحی آندوسکوپی یا
جراحی باز برای درمان استفاده میشود.
بیاختیاری ادرار
درخانمهای سالمند:

 -1بعض��ی از خانمه��ا از دفع ادرار هنگام
عطسه و سرفه شکایت میکنند .این نوع
بیاختیاری ادراری از نوع استرس��ی و به
دلیل مش��کالت ساختاری در مثانه است.
مث ً
ال فرد چندین زایمان طبیعی ،یبوس��ت
طوالن��ی مدت ،عمل جراحی برداش��تن
رحم و شلی کف لگن ......داشته که باعث

عفون��ت ادراری در بعض��ی از خانمهای
مسن ممکن است چند سال طول بکشد.
این بیماران به ش��دت از درمان خس��ته
هس��تند و از اینکه پزشکان راهحلی برای
مشکلشان پیدا نمیکنند ،شکایت دارند
لذا تا زمانی که علت بیماری مش��خص
نش��ود ،تجوی��ز دارو برای ای��ن بیماران
بینتیجه است.
یکی از نکات مهم برطرف کردن یبوست
در بیماران و نکته دوم در نظرگرفتن سطح
استروژن در این گروه از خانمها میباشد.
کاهش اس��تروژن باعث خش��کی مخاط
واژن میباش��د .بنابرای��ن میکروبهای
طبیعی این منطقه که اثرمحافظتی دارند با
کمبود استروژن از بین میروند .در نتیجه
تماس ادرار با این محیط احساس سوزش
و عالئمی مش��ابه با عفونت ادراری ایجاد
میکند .معمو ًال پزشکان متخصص برای
درمان کرم واژینال را تجویز می کنند ،و
روزی دو بار در لگن آب گرم بنشینند .اما
هیچوق��ت نباید داخل آب ،بتادین ریخته
ش��ود زیرا بتادین خش��کی واژن را تشدید
می کند.
بعد از مدتی کمکم به وضعیت عادی خود
برگش��ته و عالئم سوزش هنگام ادرار نیز
برطرف میگردد.
دیابت و اختالل در دفع ادرار

دیابت ،ممکن است قدرت انقباض مثانه

 -1دادن مايعات كم ،اش��تباه و خطرناك
اس��ت ،بدن را به س��مت کمآبی هدايت
ميكند.
 -2اگ��رآرام حرك��ت میكند (واكر و عصا
دارد ) /نميتواند به موقع به دستش��ویی
برسد :استفاده از اتاقی که به توالت نزديك
باش��د یا يك توالتفرنگي سيار ( صندلي
لگن دار )
 -3در مواقع لزوم از پوش��ک ،س��ندهای
خارجی استفاده کنیم.
 -4از زیرشلواری یکبار مصرف یا لباس زیر
بزرگساالن ،محافظ تخت ،و پوششهای
تشک ضد آب استفاده کنید.
* -مطمئن شويد:
 -5مسیر روشن و مانعی وجود ندارد ،كف
دمپایی بيمار نرم و ليز نباشد.
 -6از لباسهاي راحت استفاده كند تا فرد
بتواند آن را سريع و راحتتر درآورد.
 -7گاه��ي عل��ت بیاختی��اری فرد پيدا
نکردن دستشويي میباشد.
 -8سعی کنید ياد بگيريد كه چه حرکات
غیرکالمی و صحبتهایی در فرد نشانگر
نیاز وی به دستشویی میباشند.
 -9برنام��ه روزانهای ب��رای بردن فرد به
دستشویی تدوین کنید.
 -10برای مثال ،فرد را هر  2ساعت یکبار
به دستشویی هدایت کنید.
 -11اگ��ر ش��ب بياختي��اری دارد ،مقدار
مايعاتي را كه او بعد از شام مينوشد محدود
كنید.
 -12قبل از خواب اگر فرد تش��نه اس��ت
بهج��ای مایع��ات ب��ه او میوهه��ای تازه
بدهید.
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عفونت ادراری مزمن:
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در سالمندان مبتال به دمانس آلزایمر
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س��المندان نمیش��ود و مصرف طوالنی
آنتیبیوتیک موجب مقاومت بدن نس��بت
به دارو میشود .گاهی نیز برای جلوگیری
از عفونت ،سوند بیمار را با فواصل کمتری
عوض میکنند ولی سونداژ بیمار باید هر
 2-3هفت��ه یکبار تعویض ش��ود .یکی از
راهه��ای جلوگی��ری از عفون��ت ادراری،
مص��رف مایعات کافی اس��ت ضمن ًا ورود
مایعات به داخل مثانه ،س��وند را شستش��و
داده و محیط را نیز تمیز میکند.
عفونت ناشی از تماس سوند با مدفوع:
تعدادی از سالمندان عالوه بر بیاختیاری
ادراری ،بیاختی��اری مدف��وع هم دارند و
باید از پوشک استفاده کنند .تماس مدفوع
با س��وند باعث ورود میکروب به مجرا و
ایجاد عفونت ادراری میشود .بهتر است
تا جایی که ممکن است از پوشک کردن
چنین س��المندانی خودداری یا پوشک را
زود به زود تعویض کرد تا ناحیه کام ً
ال تمیز
ش��ود و احتمال عفونت به حداقل برس��د.
درمان عفونت ادراری در این س��المندان،
فوقالعاده مشکل است.

شده قوام مثانه برای نگهداری ادرار کافی
نباش��د .برای این گروه باید ورزشهای
توانمندسازی و تقویتی کف لگن آموزش
داده شود و در صورت لزوم توسط پزشک
معالج دارو تجویز شود.
 -2گروهی از خانمها نیز از این ش��کایت
دارند که تا رساندن خود به دستشویی 2-3
قط��ره ادرار دفع میکنند .بیاختیاری در
این افراد از نوع فوریتی اس��ت و به علت
انقباضهای نابجا اتفاق میافتد و درمان
عمدت ًا دارویی است.

را بگیرد و باعث احتباس ادرار شود .گاهی
هم برعکس دیابت باعث کمحجم شدن
و افزای��ش ضخام��ت دیواره مثانهش��ود،
بهط��وری که ادرار داخل مثانه نمیماند و
فرد دچار بیاختیاری ادراری میشود.
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باغچهای به کوچکی یک گلدان
ملیحه قربان نژاد
کارشناس مهندس کشاورزی
و ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

همی��ن دیروز بود که مادربزرگها و پدربزرگها
از درخته��ای س��یب ،انار ،گ��ردو و گلدانهای
ش��معدانی کن��ار حوضه��ای ب��زرگ صحبت
میکردن��د ،که ناگهان دیوار تکه تکه ش��ده گرد
ش��هر به میان ش��هر کشیده شد و پرچینهای پر
گل و گی��اه و باغه��ای پردرخت به خانههای چند
طبقه بدل گردید .نه از درخت نشانی ماند و نه از
حوضها و شمعدانیها و الله عباسیها.
ماتم نگرفتیم که از این پس باید در دنیای فلزی،
سیمانی ،سنگی و بیگانه با گل و گیاه زندگی کنیم،
به همین دلیل راهی برای آش��تی با طبیعتی که
بخش بزرگی از آن هستیم پیدا کردیم ،برای تنها
نماندن با س��نگ و سیمان ،گلستانهای تکهتکه
شده را در گلدانی کوچک جا دادیم و به آپارتمانها
بردیم تا مثل همیشه ما با گل و گیاه به هم برسیم
و طبیعت سبزی که بر اثر گسترش سطوح سخت
و خشک شهرها از میان رفته بود را بازگردانیم.

باتوجه به نیازهای فیزیولوژیکیشان از جمله نور،
درجه حرارت ،رطوبت و ...در قسمتهای مختلف
آپارتمان نگهداری شوند زیرا محل زاد و ولد و منشا
اولیه آنها مناطق گرمس��یری و نیم ه گرمس��یری
(اس��توا) بوده و از آنجا به س��ایر نقاط جهان انتقال
یافتهاند.
ب��ا تعری��ف فوق از گیاهان آپارتمانی بهتر اس��ت
نیازه��ای زیس��تی (اکولوژیکی) را ابتدا بررس��ی
نماییم.

نیاز آبی به سه دسته:
* نیاز آبی زیاد :در هر نوبت آبیاری به مقداری
آب دهید که به محض خروج آب از زهکش آبیاری
را قط��ع نم��وده ،در نوبت بعدی اگر س��طح خاک
خشک بود ،اقدام به آبیاری نمایید.

* نی�از آب�ی متوس�ط  :در هر نوبت آبیاری به
مق��داری آب دهی��د ک��ه به محض خ��روج آب از
زهکش آبیاری را قطع نموده ،در نوبت بعدی اگر
به میزان یک بند انگشت داخل خاک فرو برده و
مشاهده نمودید که خاک کام ً
ال خشک بود ،اقدام
شرایط زیستی گیاهان آپارتمانی
* نور :یکی ازعوامل مهم جهت فتوسنتز به شمار به آبیاری نمایید.
* نیاز آبی کم :در هر نوبت آبیاری به مقداری
میآید .تقسیمبندی گیاهان از نظر نیاز به نور
* آفتابدوست :گیاهان گلدار -ابلق – گیاهان آب دهید که به محض خروج آب از زهکش آبیاری
را قطع نموده ،در نوبت بعدی اگر به میزان دو بند
گوشتی و کاکتوسها
* سایهدوست :در مقابل نور کم و سایه از خود انگشت داخل خاک فرو برده و مشاهده نمودید که
مقاومت نش��ان داده :مثل برگ انجیری ،آگلونما ،خاک کام ً
ال خشک بود ،اقدام به آبیاری نمایید.
* رطوبت هوا (رطوبت نسبی) :در مناطقي
پاپیتالها ،سانسوریا و باباآدم
* س�ایه -آفتابدوست :گیاهانی که نیاز به با هواي گرم و خش��ك ،غبارپاش��ي روزانه الزم
گیاهان آپارتمانی:
است .جريان هوا باعث كاهش رطوبت نسبي هوا
به گیاهانی اطالق میش��ود که به دلیل نداش��تن نور متوسط دارند مثل پتوس و شفلرا
مقاومت به سرما باید در محیطی مساعد و سربسته * رطوب�ت خ�اک (آبیاری) :گیاهان را از نظر ميگردد .بهترين زمان غبار پاش��ي صبح و عصر

سنبل معمو ًال بر سر سفرههای هفت سین یافت
میش��ود .از خانواده گلهای سوس��نی و از نوع
پیازی اس��ت .ش��ما میتوانید با تقویت گل سنبل
با کودهای مایع پیاز این گل را برای سفره هفت
س��ین س��ال آینده نگه دارید .س��نبل را در هوای

دراسناپرچمیگیاهی است زینتیوعمومیدر اکثر
منازل و بانکها و ادارات و دفاتر ،دارای گونههای
زیاد ،متعلق به خانواده لیلیاسه و زادگاهش افریقای
اس��توائی ،در ه��وای آزاد و زادگاهش به درختان
تنومندی تبدیل میشوند ،سریع الرشد و نگهداری
آنها س��اده ،بهتر اس��ت در نور کافی نگهداری
گردن��د .مانند نخ��ل ،با حذف جوانه انتهایی دو یا
س��ه ش��اخه جدید در محل قطع شروع رشد نموده
و منظره جالبی به گیاه میدهد.
نیازها:

دمنوشهای مناسب فصل بهار

نور :از جمله گیاهان مقاوم به سایه است اگر چه
دمنوشهایگیاهیمانندنعناع،ریحان،بهارنارنج،
این گیاه در سایه مقاومت خوبی از خودش نشان
رزماری ،آویشن برای کاهش خارش و حساسیت
میده��د ،ول��ی در نور کافی ن��وار قهوه ای رنگ
فصل بهار مناسب است.
حاشیه برگها بهتر نمایان میگردند.
دما :بهترین درجه حرارت در زمستان  ۱۶درجه و منابع:
مقاوم تا  ۱۳درجه و در تابستان حداکثر  ۲۴درجه  .1پزش��ک گلهای خانگی .پیش بین ،ا.1392.
سانتیگراد است.
نشر آییژ
آبیاری :نسبت به خشکی حساس است ،بین دو  .2آش��نایی با طب ایرانی و تغذیه .عزیز خانی ،م.
آبیاری خاک آن خش��ک ش��ود .حتم ًا با آب کتری .1383نشر نسل پیکان.
سرد شده آبیاری کنید و گرنه نوک برگها خشک  .3تغذیه در طب ایرانی -اسالمی.کرد افشاری ،غ،.
میشود.
محمدی کناری ،ح ،.اس��ماعیلی ،س ،.مقیمی،م.
رطوبت :در تابس��تان دو تا س��ه بار و در زمستان  .1393نشر فراندیش.
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آشنایی با دراسنا پرچمی
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در سايه است .غبار پاشي بايد با آب سبك ،بدون
امالح و ولرم صورت گيرد .با س��رد ش��دن هوا نياز
رطوبتي گياه كاهش مييابد ،غبارپاشي را متوقف
نمائيد و در درجه حرارت باالتر از درجه ماكزيمم
مورد نياز گياه غبارپاشي را انجام دهيد.
درجه حرارت :هر گياه به دماي معيني نياز دارد
كه مخصوص آن گياه بوده و با بقيه متفاوت است؛
باال و پايين بودن بيش از حد درجه حرارت به گياه
آس��يب رس��انده و اثر نامطلوب آن به شكلهاي
مختلف در گياه ظاهر ميشود.
خاک :متداولترين محيط کش��ت شناخته شده
خاک است .انتظاري که از خاک براي نگهداري
طوالن��ي ي��ک گياه ميرود ،بس��ته به نوع گياه و
نياز خاص غذايي آن گياه متفاوت است .گياهان
علفي و آپارتماني نياز به يک بافت بس��يار س��بک
دارن��د ،بافت��ي که تخلخل کاف��ي دارد و آب را به
اندازه مناسب در خود نگهداري ميکند و ريشهها
در آن بخوب��ي تنف��س ميکنند .ترکيبي از خاک
برگ ،ماسه بادي و خاک زارعي داراي يک بافت
خوب و مناس��ب براي پرورش گياهان آپارتماني
اصطالح�� ًا خاک س��بک ناميده ميش��ود .خاک
س��نگين درگياهاني که ساختمان ريشهاي بسيار
قط��ور و ق��وي دارند مثل گل كاغذي وهمچنين
شاهپس��ند درختي و درختچ��ه ختمي چيني بهتر
رشد و نمو ميکنند.

خنک نگهداری میکنیم تا عمر بیش��تری داشته
باشد .گلدان را در محیطی روشن و به دور از تابش
مستقیم آفتاب قرار دهیم .زمانی که خاک گلدان
رطوبت خود را از دست داده باشد به گیاه آب دهید.
دقت داشته باشید گیاه غرق در آب نشود و هرگز
روی گلها آب نریزید چرا که باعث پوسیده شدن
گلها میشود.

هفتهای یک بار غبارپاشی کنید.
تغذیه :در فصلهای رشد (بهار و تابستان) گیاه
را ب��ا کوده��ای مایع و یا جامد محلول در آبهای
مخصوص گلهای زینتی هر دو هفته یکبار تغذیه
کنید.
خاک مناسب :پیت و لوم بهترین خاک است.
تعویض گلدان :هر س��ال در بهار گلدان را با
ی��ک اندازه بزرگتر تعویض کنید ،در صورت عدم
ام��کان به تعویض خاکهای س��طحی گلدان با
خاک نو وغنی اکتفا کنید.
تمیز نمودن برگها :با پارچه یا اسفنج مرطوب
برگها را تمیز کنید ،اس��تفاده از مواد براق کننده
شیمیایی باعث مسدود شدن روزنهها و در نتیجه
کند شدن رشد گیاه میشود.
تکثیر :گرفتن قلمه از شاخههای مسن در اواخر
زمستان ،ساقهها را به طور افقی در شن قرار دهید،
کاشت بذر در دمای  ۳۰درجه در بهار ،خوابانیدن
شاخهها در بهار.
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مشارکتاجتماعیسالمندان

10

سمیه مرادی
ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

پرداخت��ن ب��ه مس��ائل اجتماعی و روانش��ناختی
س��المندان از جه��ات گوناگ��ون میتوان��د مورد
ی از اساسیترین مباحث در
بررسی قرار گیرد .یک 
مورد سالمندی در جوامع مختلف تعریف جایگاه
و مقام اجتماعی سالمندان است .این مسأله از این
جهت حائز اهمیت اس��ت که بدون تبیین جایگاه
س��المند در س��طح جامعه و نگرشی که جامعه در
ی از شرایط
قبال وی دارد ،نمیتوان تصویر درست 
اجتماعی و روانش��ناختی آنان ترسیم نمود .برای
برخورد درس��ت و خردمندانه با پدیده س��المندی
باید به این باور برس��یم که س��المندی فصلی از
فص��ول زندگی اس��ت که اندیش��مندان از آن به
عن��وان "دوران آس��ایش و آرامش" یاد میکنند.
دوران��ی ک��ه آدمی پس از گذار از مراحل س��خت
زندگی و در پس س��الها کار و تالش انتظار دارد
تا حاصل دس��ترنج خویش را در بوس��تان زندگی
برداشت کرده و سالیانی را در آرامش کامل روحی
و جسمی به سر برد.
در حقیقت س��المندی پدیدهای طبیعی در دوران
حیات آدمی است که اگرچه نمیتوان از وقوع آن
پیشگیری کرد ولی می توان با اقداماتی آن را به
تأخیر انداخت و یا از پیامدهای وخیم آن جلوگیری
نمود .بنابراین داشتن امید به زندگی فعال و اینکه
س��المند دارای توانمن��دی ب��وده و باید از زندگی
خود لذت ببرد حائز اهمیت است ،باید باور داشت
سالمندانی که از کار بازنشسته میشوند به سبب
داش��تن تجارب ارزش��مند ،همچنان میتوانند در

جامعه نقش��ی فعال و کارا داش��ته ،و بایستی برای
تقویت این نقش و تأثیرگذاری هرچه بیشتر این
نسل در جوامع ،برنامهریزی کرد .یکی از مهمترین
عوامل��ی که ب��ه تداوم حیات بش��ر کمک کرده،
همکاری و مش��ارکت میان انسانهاست و هدف
از آن همفکری ،همکاری در جهت بهبود کمیت
و کیفیت زندگی در تمامی زمینه های اجتماعی،
اقتص��ادی و سیاس��ی اس��ت .مش��اركت بخش
جوهري و اساسي رشد انسان و توسعه اعتماد به
خود ،ابتكار ،سربلندي ،فعاليت ،مسئوليت پذيري
و تعاون اجتماعي است.
مش��ارکت اجتماع��ی فرآین��د مداخل��ه آگاهانه،
داوطلبانه و گروهی افراد با توجه به عالیقش��ان
در فعالیته��ای اجتماع��ی مانن��د فعالیته��ای
مذهبی ،سیاسی ،سرگرمی و داوطلبانه است و به
دو شکل رسمی و غیرهرسمی وجود دارد ،فعالیت
رسمی شامل مشارکت در سازمانهای داوطلبانه،
مش��ارکت سیاس��ی یا مذهبی اس��ت در حالی که
فعالیتهای غیرهرسمی به حضور در رویدادهای
ورزشی ،باش��گاههای اجتماعی و یا کالسهای
آموزشی اشاره دارد.
س��المندان باید س��عی کنند به زندگی خود معنای
مثبت ببخش��ند ،به طور صحیح به اوقات فراغت
بپردازن��د و در امور اجتماعی و کارهای داوطلبانه
مشارکتداشتهباشند.مشارکتاجتماعیبهعنوان
عامل تعیین کننده وضعیت س�لامت محس��وب
ش��ده و بعد مهم و قابل اصالح س��المندی موفق

به ش��مار میآید و نقش مثبتی در س�لامت روانی
سالمندان و همچنین ایجاد رضایت از زندگی آنان
دارد .از لحاظ روانشناختي و شخصيتي ،مشارکت
افراد س��المند در مسائل اجتماعي ،بيانگر پويايي،
خالقيت و نشاط شخصيت وي است ،زيرا چنين
فردي احساس ميکند که محيط پيراموني ،براي
او ارزش قائل است ،لذا تصميم ميگيرد تا وجود
و اهمي��ت خ��ود را براي محيط و اجتماع به اثبات
برساند.
مفهوم مش��ارکت از آن دس��ت مفاهيم اجتماعي
اس��ت که در بطن خود نش��اط را ميپروراند ،در
جامع��ه با نش��اط ،روابط انس��انها ب��ر پایه مهر و
احترام بنا نهاده میش��ود و انگیزهها برای تالش
باال میرود .س��المندان از زمره گروههای خاص
جامعه هس��تند که نیازمن��د برنامهریزی بوده و با
توجه به رش��د فزاینده جمعیت آنان ،افزایش امید
ب��ه زندگی ،ارتقاء کیفیت زندگی و مش��ارکت در
جامعه از خواستههای به حق آنان است.
- .Lee HY, Jang SN, Lee S, Cho SI, Park E O, The
relationship between social participation and selfrated health by sex and age: a cross-sectional survey,
International journal of nursing studies 2008;45(7):
1042-1054
- Burkely , Stan(1996) people first a guide to selfreliant participatory Rural development. London:
zedbooks.
- Utz RL, Carr D, Nesse R, Wortman CB, The Effect of
Widowhood on Older Adults' Social Participation An
Evaluation of Activity, Disengagement and Continuity Theories The Gerontologist 2002; 42(4): 522-533

بازدید کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج

کارشناس��ان دانش��گاه علوم پزشکی یاسوج  ،در
روز دوش��نبه ۷،اسفند ماه از انجمن آلزایمر ایران
بازدید نمودند.


 نشست مش�ترک انجمن آلزایمر ایران
و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانش�گاه علوم-
پزشکی ایران

پی��رو تفاهمنامه هم��کاری "علمی ،تحقیقاتی و
آموزشی" مشترک بین انجمن و مرکز تحقیقات
علوماعص��اب ،نشس��ت مش��ترکی در تاریخ ۲۹
جلس��ه مقدمات��ی کمیته علم��ی انجمن آلزایمر بهمنم��اه ،جه��ت هماهنگی درخصوص اجرای
ای��ران در تاری��خ  ۳اس��فند  ۹۶با حض��ور آقایان کنگ��ره بینالملل��ی مرتبط با دمان��س و بیماری
دکترها :حاجتی ،اربابی ،شریفی ،موسوی و خانم آلزایمر "در سال آینده" تشکیل گردید.
دکترخمس��ه و حضور مدیرعام��ل ،مدیراجرائی،
بازدی�د جمعی از روانپزش�کان انجمن
مس��ئول بخ��ش پژوه��ش ،مس��ئول فنی مرکز
توانبخش��ی قاصدک و مس��ئول روابط عمومی روانپزشکی ایران
انجمن در محل س��الن کنفرانس انجمن آلزایمر
ایران برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه پ��س از بح��ث و گفتگ��و ،درباره
سیاس��تگذاری و تدوی��ن برنامه راهبردی کمیته
علمی انجمن بحث و گفتگو شد.
شرکت در جشن روز زن «سپندارمذگان»
در سازمان زنان زرتشتی تهران

ب��ه دنب��ال دع��وت مدیر محترم س��ازمان ،خانم
مهربان��ی از مدی��ران انجمن ،جهت ش��رکت در
مراس��م بزرگداش��ت روز زن ،در تاریخ  ۲۹بهمن،
آقای مهردادخوانساری ،مدیراجرائی به نمایندگی
ازطرف انجمن در این مراس��م ش��رکت نموده و
ضمن ابالغ مراتب تهنیت و بزرگداشت مقام زن،
درخص��وص اینکه جامعه زنان از زحمتکش��ان و
حامیان ،بخصوص در امر مراقبت بوده ،از نماینده
محترم زرتش��تیان در مجلس ش��ورای اس�لامی

پیرو هماهنگی قبلی روز پنجشنبه ۱۹ ،بهمنماه
جمعی از اعضای کمیته نوروس��ایکیاتری انجمن
علمی روانپزش��کان ایران از انجمن آلزایمر ایران
بازدید نمودند .جلسهای با حضور بازدیدکنندگان
محت��رم ،آقای دکترحاجتی ،رئیس هیئتمدیره و
خانم صالحی مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران به
منظور هماهنگی و همکاری دو جانبه تش��کیل
گردی��د .خانم صالحی ضمن خوش��امدگویی ،به

کارگاه آموزشی بازنشستگان شهر تهران

به دعوت اداره کل بازنشس��تگی اس��تان تهران
س��ومین کارگاه آموزش��ی آش��نایی و پیشگیری
از بیماری آلزایمر ،روز س��ه ش��نبه ۱۷ ،بهمن ماه
برای  ۱۵۰نفر از بازنشس��تگان ش��هر تهران ،در
مح��ل وزارت جهادکش��اورزی برگزار گردید .در
این کارگاه آموزشی ،خانم احمدی ،مسئول بخش
آموزش ،پس از معرفی انجمن و خدمات آن ،با بیان
پدیده س��المندی و بیماریهای شایع این دوران
از جمل��ه بیم��اری آلزایمرمطالبی ارائه نمودند .در
ادامه خانم دکترظاهری مس��ئول بخش پژوهش
در رابطه با افسردگی ،عالئم و نشانهها و راههای
پیشگیری از آن سخنرانی نمودند.
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جدید

برگزاری جلس�ه مقدماتی کمیته علمی

حاضر در مراس��م ،درخواست حمایتهای قانونی
برای این قشر از جامعه نمودند.

معرفی خدمات و فعالیتهای این مرکز پرداختند
و همچنین اعالم نمودند انجمن آمادگی همکاری
در زمینه فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و درمانی
ب��ا انجم��ن علمی روانپزش��کان دارد .آقای دکتر
ارباب��ی ،ب��ه نمایندگی از بازدیدکنندگان در رابطه
با مس��ائل مطرح ش��ده پیشنهادات خود رابه شرح
ذیل بیان نمودند:
 -۱همکاری در فعالیتهای پژوهشی ،درمانی و
حضور در کمیته علمی انجمن آلزایمر ایران
 -۲برگزاری س��مینارهای ادواری و سالیانه برای
روانپزش��کان ،دستیاران روانپزشکی و گروههای
دیگ��ر در مح��ل انجمن آلزایمر ایران و همکاری
در ترجمه فیلمهای مرتبط با دمانس
در پایان خانم دکتر رحیمی به عنوان دبیرعلمی از
طرف آقای دکتراربابی معرفی و آقای دکترحاجتی
اعالم نمودند که طرحهای پیشنهادی به صورت
پروپوزال جهت بررس��ی به انجمن آلزایمر ارسال
گردد.

فصلنامه خبري،پژوهشي،آموزشي و اطالع رساني شماره47

فاطمه نقنه
مسئول روابط عمومی انجمن آلزایمر ایران

اخبار روابط عمومی
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بازدید نماینده محترم س�ازمان بهداشت
جهانی ()WHO
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نمودند و ضمن دیدار و گفتگو با نمایندگان محترم ،گرفته است.
فعالیته��ا ،دس��تاوردها و چالشه��ای مبارزه با
بیماریه��ای غیرواگی��ر را ارائه نموده و به بحث و
جلسه بررسی نتیجه نهایی طرح غربالگری
مشترک با سازمان بهزیستی کشور
تبادلنظر پرداختند.
آموزش شناخت و پیش�گیری از بیماری
آلزایمر در کلیسای حضرت مریم

ب��ه دعوت انجم��ن آلزایمر ای��ران در تاریخ
 ۱۶بهمنماه ،آقای دکتر منصوررنجبر نماینده
محت��رم س��ازمان جهانی بهداش��ت ()WHO
در بخ��ش بیماریه��ای مزم��ن غیرواگیر از
بخشهای مختلف انجمن آلزایمر ایران بازدید
بهعمل آوردند.
درجلسهایکهبههمینمنظورتشکیلشدخانمها:
صالحی ،کابلی و آقایان :صبغی،خوانساری حضور
داش��تند .ابتدا خان��م صالحی به معرفی انجمن و
فعالیتها پرداختند سپس خانم کابلی از وضعیت
دمانس در سطح بینالمللی و تالش انجمن جهانی
آلزایمر در قراردادن دمانس در پیشنویس  ۵ساله
«برنامه کلی کار» س��ازمان بهداشت جهانی خبر
داد .آقای دکتررنجبر با ابراز خش��نودی از حضور
در انجم��ن آلزایم��ر ایران رهنمودهایی در جهت
توسعه برنامههای انجمن ارائه نمودند.
نشست ش�بکه پیش�گیری از بیماریهای
غیرواگیر با حضور نمایندگان سازمان بهداشت
جهانی ( )WHOو انجمن آلزایمر ایران

آموزش همگانی شناخت و پیشگیری از بیماری
آلزایم��ر توس��ط خانم احمدی مس��ئول آموزش
انجم��ن آلزایم��ر ایران در دو نوبت در کلیس��ای
حضرت مریم به شرح ذیل برگزار گردید:
 -1روز سهش��نبه 10 ،بهمنم��اه ب��رای  40نفر از
بانوان "هایگین" (انجمن بانوان ارمنی)
 -2روز دوش��نبه 16 ،بهمنم��اه ب��رای  40نفر از
بانوان انجمن خیریه بانوان ارمنی
در این جلس��ات نامبرده پس از معرفی انجمن و
خدمات آن ،با بیان پدیده سالمندی و بیماریهای
ش��ایع این دوران از جمله بیماری آلزایمر ،درباره
عالئ��م هش��داردهنده و روشهای تش��خیص،
درمان ،راهکارهای پیش��گیرانه توضیحات الزم
را ارائه نمودند .در پایان ضمن پاس��خ به س��ؤاالت
حضار بروش��ورهای انجمن بین شرکتکنندگان
توزیع گردید.

بزرگداشت ش�انزدهمین سالگرد تأسیس
انجمن آلزایمر ایران

مراس��م ش��انزدهمین سالگرد تأس��یس انجمن
آلزایم��ر ای��ران روز چهارش��نبه  ۱۱بهمنم��اه با
حضور تعدادی از مددجویان مرکز مراقبت روزانه
قاص��دک ،داوطلب��ان  ،هیات مدی��ره و کارکنان
انجمن در مرکز توانبخشی و مراقبتهای روزانه
قاصدک برگزار گردید.

تشکیل جلس�ه داوطلبین انجمن آلزایمر
ایران

به دعوت مدیریت ش��بکه بیماریهای غیرواگیر،
مدیراجرائی و مس��ئول رواب��ط بینالملل انجمن
آلزایم��ر ای��ران ب��ه هم��راه نمایندگانی از س��ایر
انجمنه��ای فع��ال در زمینه بیماریهای مزمن
غیرواگیر در جلسهای با حضور نمایندگان سازمان
بهداش��ت جهانی  whoکه در س��الن کنفرانس
انجم��ن مبارزه با دخانیات ایران (محل تش��کیل
جلس��ات شبکه  )whoبرگزار گردیده بود شرکت

این جلس��ه در روز ش��نبه ۷ ،بهمنماه ،با حضور
پانزده نفر از اعضای داوطلبین و مسئولین انجمن
تش��کیل گردید .در این جلس��ه آقای خوانساری
ضمن ارائه راهکار و گسترش فعالیت داوطلبان در
راستای اجرای برنامههای آموزشی ،در دو سطح
عموم��ی و اختصاص��ی اع�لام نمودند و بمنظور
آگاهیرسانی گستردهتر درمورد دمانس و بیماری
آلزایمر و لزوم پیشگیری ،تشکیل "شاخه جوانان"
جذب نیروهای فعال و عالقمند در دستورکار قرار

روز یکش��نبه ،اول بهمنماه س��ال  ۹۶جلسهای با
حضور مس��ئولین س��ازمان بهزیستی خانم دکتر
صفاریف��رد ،خان��م احمدی و اعض��ای انجمن
آلزایم��ر ای��ران ،خانمها :دکترخمس��ه ،صالحی،
فری��ن ،س��پهری و نقن��ه و آقایان :دکتر حاجتی و
دکتر عالالدینی و خوانساری ،تشکیل گردید .در
این جلس��ه ضمن بررس��ی و نتیجهگیری نهایی
ط��رح غربالگری مقرر گردی��د کنفرانس خبری
جهت رونمایی از تست نهایی با حضور مسئولین
انجام پذیرد.
بازدی�د بازیگران خانه تئات�ر از انجمن
آلزایمر ایران

متعاق��ب حض��ور جناب آق��ای بهزادفراهانی در
تاریخ  29آذرماه در مرکز قاصدک ،روز یکش��نبه
 ۱۵بهمنم��اه ،جلس��های با حضور خانم صالحی
مدیرعامل ،آقای خوانساری مدیراجرائی و تعدادی
از اعض��ای انجم��ن و بازیگران خانه تئاتر ،آقایان:
بهزاد فرهانی ،اصغر همت ،مهدی میامی ،علی بی
غم ،کریم مبارکی ،بیژن افشار و خانم پرستو کرمی
در محل انجمن آلزایمر ایران تشکیل گردید.
در ای��ن جلس��ه آقای خوانس��اری ضمن معرفی
فعالیتهای انجمن خواس��تار همکاری دو جانبه
بی��ن انجمن و خان��ه تئاتر گردید و آقای فراهانی
به نمایندگی از طرف مدعوین اعالم نمودند خانه

تئات��ر در راس��تای آگاهیرس��انی درباره بیماری
آلزایم��ر و معرف��ی فعالیتهای انجمن به جامعه،
آمادگی همکاری دارد.

 نشس�ت کارشناس�ان انجمن در شورای
هماهنگی مشارکتهای اجتماعی منطقه ۵

اولین کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری
آلزایمر برای بازنشستگان کشوری در اصفهان

حضور کارشناسان انجمن آلزایمر ایران
در گردهمایی سفیران

س��فیران کارگروههای هشتگانه (پیشگیری
از بیم��اری آلزایم��ر ،تغذیه س��الم ،نخبگان و
فرهیختگان ،مهارتآم��وزی ،گیاهان دارویی
و تغذی��ه ارگانیک ،کارآفرینی خانمها و آقایان،
ورزش و تندرستی) صندوق بازنشستگی کشور
در مناط��ق مختل��ف کش��ور اقدام ب��ه برپایی
گردهمایی به شرح ذیل نمودند:
 در تاریخ  22آذرماه در ش��هر اصفهان با حضورنمایندگان استانهای اصفهان ،لرستان ،مرکزی،
البرز و قم

ش��ورای هماهنگی مش��ارکتهای اجتماعی در
تاری��خ  ۲۹آذر  ،۹۶ب��ا حضور جمع��ی از معاونین
ارش��د ،کارشناس��ان حوزه معاون��ت اجتماعی و
فرهنگی ،اداره سالمت شهرداری تهران و منطقه
 5و همچنین مس��ئول س��منهای منطقه غرب
و تی��م انجمن آلزایم��ر ایران برگزار گردید .آقای
خوانس��اری در رابط��ه با ط��رح آموزش و تربیت
مراقبین حرفهای اظهار نمودند این طرح با هدف
افزایش کیفیت زندگی افراد مبتال و خانواده آنان
از یک طرف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی،
ایجاد اش��تغال مس��تمر ،تأمین درآمد برای افراد
آموزشدیده و صرفهجویی برای نهاد ش��هرداری
از طرف دیگر تدوین گردیده است .در ادامه جلسه
طرح مذکور تصویب و مقرر شد جهت اجرائی شدن

کارگاه آموزش��ی مب��ارزه ب��ا بیم��اری آلزایمر در
اصفهان با همت صندوق بازنشس��تگی کشوری
مدیریت استان در تاریخ بیستم آذر ماه از ساعت
 ۹الی ۱۲صبح در تاالر ش��هدای ادب برای بیش
از  ۲۲۰نفر از بازنشستگان کشوری برگزار گردید،
س��فیران انجمن آلزایمر ایران در اصفهان ،جناب
آقای دکتر اخوان و سرکار خانم شیدا شریف به ارائه
مباحثی پیرامون شناخت بیماری ،عالئم و راههای
مبارزه با بیماری و اصول مراقبتهای الزم از یک
فرد مبتال به بیماری آلزایمر پرداختند.
در ادام��ه گفتگویی با همس��ر ی��ک فرد مبتال به
بیماری آلزایمر صورت گرفت و تجارب ایش��ان
برای حاضرین در جلسه بیان گردید.
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روز شنبه ۲ ،دیماه این همایش با شعار "بدون ما
برای ما تصمیم نگیرید" در سالن همایش تالش
(وزارت تعاون) برگزار ش��د .در این همایش دکتر
ربیع��ی وزی��ر تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی ،دکتر
میدری معاون رفاه اجتماعی ،سازمانهای مردم
نهاد مربوطه و جمعی از معلوالن حضور داش��تند.
خان��م تیرا به نمایندگ��ی از طرف انجمن آلزایمر
ایران در این همایش شرکت نمودند .وزیر محترم
وزارت تعاون با تأکید بر س��ه محور -۱ :داش��تن
برنامه -۲ .دانش کار -۳ .مش��ارکت مردمی ،به
طرح غربالگری و اجرای موفق آن توسط انجمن
آلزایمر ایران اشاره نمودند.
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حضورنماین�ده انجمن آلزایم�ر ایران
در همایش س�ازمانهای م�ردم نهاد در حوزه
معلولین

 در تاری��خ  26آذرم��اه در ش��هر تهران با حضور به شهرداری تهران ارجاع داده شود.مدی��ران ارش��د صندوق بازنشس��تگی در محل
باشگاه فرهنگیان
بازدی�د دانش�جویان کارشناسیارش�د
 در تاریخ  4دی ماه در ش��هر بوش��هر با حضور پرستاری سالمندی دانشگاه علومپزشکی تهران ازنماین��دگان اس��تانهای بوش��هر ،خوزس��تان ،مرکز توانبخشی و مراقبتهای روزانه قاصدک
هرمزگان ،فارس ،کهگیلویه و بویر احمد
در ای��ن گردهمای��ی ه��ا خانم احمدی ،مس��ئول
آم��وزش و نماین��ده انجمن آلزایم��ر ایران که به
دعوت صندوق شرکت نموده بود با ایجاد کارگروه
سفیران ضمن معرفی انجمن و شرح فعالیتهای
ای��ن مرک��ز در رابطه با لزوم ایجاد انجمن آلزایمر
ایران در اس��تانها با هدف بهبود کیفیت زندگی پی��رو هماهنگیهای قبلی  ۶نفر از دانش��جویان
اف��راد مبت�لا و خانوادههای ای��ن عزیزان و ایجاد کارشناسیارش��د رش��ته پرس��تاری س��المندی
آگاهی و پیش��گیری از ابتال در سراس��ر کش��ور ،دانش��گاه علومپزش��کی ته��ران جه��ت انجام
مطالب��ی ارائه نمودند .در ای��ن کارگروه پیرامون کارآم��وزی کوتاهم��دت خود در روزهای  ۲۰و ۲۶
فعالیتهای س��فیران ،چگونگی اطالعرس��انی و آذر م��اه به سرپرس��تی خانم دکترنواب از انجمن
جل��ب حمایته��ای م��ادی و معنوی و همچنین آلزایم��ر ای��ران بازدید نموده و به منظور آش��نایی
مس��ائل و مش��کالت درخص��وص تأس��یس بهتر با نحوه ارائه خدمات توانبخشی ،مراقبتی به
انجمنهای اس��تانی بح��ث و تبادلنظر صورت اف��راد مبت�لا به دمانس و بیماری آلزایمر در مرکز
گرفت و راهکارهای علمی و عملی توسط نماینده توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک به کارورزی
پرداختند.
انجمن آلزایمر ایران ارائه گردید.
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مهدا خوانساری
کارشناس ارشد فیزیوتراپی
انجمن آلزایمر ایران
قسمت دوم

مراقبت از زانو و درمان زانو درد

چه موقع بايد به پزشك مراجعه كنيد

* هرگاه بعد از انجام اقدامات اوليه که به آنها
اشاره کردیم يا استفاده از داروهاي ضددرد ،بعد
از  7-3روز ،عالئم شما ادامه يافت يا حتي بدتر
شد حتم ًا به پزشك مراجعه نمائيد.
* ه��رگاه بدنب��ال آس��يب به زان��و قادر به راه
رفتن با تكيه بر روي زانوي آسيب ديده نبوديد
فوراً به پزشك يا اورژانس مراجعه نماييد ،چرا
كه احتمال بروز شكس��تگي زانو در اين موارد
باالس��ت و ي��ك مورد اورژانس پزش��كي به
حساب ميآيد.
* تب همراه درد زانو (احتمال عفونت زانو).
* درد بس��يار ش��ديد و غيرقاب��ل تحم��ل در
زانو.
* زخم بزرگ يا عميق در ناحيه زانو.
* تورم زانو در افرادي كه بيماري خوني دارند
(هموفيلي) يا آنها كه داروهاي ضدانعقادي
مصرف ميكنند (مثل وارفارين)
برخ��ي ن��كات ،در ش��رح ح��ال ،معاين��ه و
تصويربرداري به تشخيص كمك ميكند:
شرح حال بیمار

درد در كجاي زانوست؟
ماهيت درد چگونه اس��ت ،درد تيز است يا
گنگ و مبهم؟
آيا آس��يب قبلي در ناحيه زانو وجود داش��ته
است يا خير؟
 چه حركاتي درد را بهبود و چه حركاتي آن
را تشديد ميكند؟
 آيا فرد مشكل طبي خاصي دارد؟
ميزان فعاليت روزانه چقدر است؟
چه داروهايي را مصرف ميكند؟
آي��ا ح��س در ناحي��ه پا و س��اق پ��ا نرمال
است؟
آيا فرد تب داشته يا خير؟

تاندونها و منيسكها نقشي ندارند.
معاينه بیمار
– بررسي ظاهري زانو از نظر كبودي ،تورم – ،در مقايس��ه با س��ي تي اس��كن ،ام آر آي
شكس��تگيهاي استخواني را به خوبي نشان
تغيير شكل.
نميدهد.
– بررسي حساسيت زانو در لمس آن.
– بررس��ي و انج��ام تس��تهاي اختصاصي – در مقايسه با سي تي اسكن ،ام آر آي براي
مربوط به ارزيابي س�لامت رباطها ،تاندونها بررسي رباطها و تاندونها بسيار عالي است.
و منيسكها كه خارج از بحث ماست.
آرتروسكوپي
راديوگرافي و سي تي اسكن و ام ار اي

– بر حس��ب ش��رححال و معاينه ،پزش��ك
امكان دارد براي بررس��ي احتمالی شكستگي
استخوانييادررفتگيزانووگاهيبرايبررسي
برخي س��طوح مفصلي يا مش��اهده تغييرات
تخريبي زانو (آرتروز) عكس راديوگرافي ساده
درخواست كند.
– بن��درت پزش��ك ب��راي بررس��ي دقي��ق
شكس��تگي يا دررفتگي امكان دارد س��ي تي
اسكن درخواست كند.
– هم از  CTاس��كن و هم راديوگرافي س��اده
براي بررس��ي شكستگيهاي عادي استفاده
ميشود ،اما هر دوي آنها در بررسي و ارزيابي
بافت نرم مفصل ش��امل رباطها ،عضالت و

– به مشاهده داخل مفصل زانو توسط دستگاه
ويدئوئي ميگويند.
– در اين روش جراح توس��ط ابزاري خاص
وارد حفره مفصلي زانو ش��ده و آنرا به دقت
بررسي ميكند.
– در مواردي ميتوان اجسام زائد مثل قطعات
شكسته غضروف را كه داخل فضاي مفصلي
مانده و سبب درد شدهاند ،با اين روش تخليه
كرد.
جلوگيري از صدمات زانو

– الغر اندام بمانيد يا بهتر بگویيم چاق نشويد.
باحفظوزن متعادل فشار بر روي زانوها كاهش
و احتمال آس��يب و آرتروز هم كاهش خواهد
يافت.

زانوهاتکیهگاهیاستواربرایبدنمهیامیکنند
و به پاها اجازه میدهند که خم و راست شوند.
هر دو عمل خم و راست کردن و ثبات مورد نیاز
ایس��تادن ،راهرفتن ،دویدن ،خم شدن ،پریدن،
چرخیدن است .دیگر قسمتهای دیگر بدن نیز
به زانوها برای انجام کارش��ان کمک میکنند.
که عبارتند از:
– اس��تخوانها  /غضروفه��ا  /ماهیچهه��ا /
لیگامنتها  /تاندونها
اگرهرکدامازاینقسمتهاصدمهببیند،ممکن
است به زانو آسیبی وارد نماید که قادر به انجام
کار خود نباشند.
چه کسانی دچار مشکالت زانو خواهند شد؟

شایعترین نوع آرتریت زانو عبارتند از:
 -1استئوآرتریت :در این بیماری ،غضروف
داخل زانو به تدریج دچار فرس��ایش میگردد.
درمانهای اس��تئوآرتریت عبارتند از :داروهای
مسکن (مانند آسپرین و استامینوفن) ،داروهای
ضد ورم و التهاب ،مانند ایبوبروفن و یا داروهای
ضدالتهابیغیراستروئیدی(،)NSAIDsورزش
ب��رای بهبود حرک��ت و قوی کردن عضالت و
کاهش وزن
 -2روماتوئیدارتری�ت :ن��وع دیگ��ری از
التهاب مفصل (آرتریت) اس��ت که بر زانو تأثیر
میگ��ذارد .در روماتوئیدارتری��ت ،زانو ملتهب
شده و غضروفها ممکن است تخریب شوند.
درمان شامل :فیزیوتراپی /دارودرمانی /جراحی
تعوی��ض زان��و( برای زانوهای ش��دیداً صدمه
دیده).

کلیه افراد اعم از زن و مرد و کودک از هر نژاد و
سلیقه میتوانند مشکالت زانو داشته باشند.
چه عواملی موجب مشکالت زانو میشود؟
صدمات غضروف و اختالالت آن
این مشکالت شامل:
نرم��ی غض��روف chondromalaciaاتفاق
– ضربه مستقیم یا حرکت ناگهانی که موجب میافتد زمانی که غضروف کپس��ول زانو دچار
در رفتگی و ضربدیدگی زانو شود.
نرم��ی گردد اصطالح�� ًا chondromalacia
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زانوها چه کاری انجام میدهند؟

آرتریت در زانوها
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– تناسب بدن خود را با انجام حركات كششي – استئوآرتریت،درنتیجهفرسایشغضروفها
و تقويت متناس��ب عضالت حفظ كنيد .انجام و پارگی در قس��متهای مختلف (ماهیچهها،
ح��ركات كشش��ي روي زانو قب��ل از ورزش به لیگامنت و تاندونها)
نحو قابل مالحظهاي صدمات به زانو را كاهش
مشکالت التهابی زانو:
ميدهد.
ای��ن مش��کالت میتوان��د ب��ه وس��یله
– تقويت عضالت چهار سر راني و پشت ران هر برخ��ی بیماریه��ای روماتیس��می ،مانن��د
دو به كاهش آسيبهاي زانو كمك ميكند .آرتریتروماتوئی��د  rheumatoid arthritisو
– چنانچهدردمزمن زانو داريد شنا و ورزشهاي لوپوس اریتما توز (لوپوس) systemic lupus
آبي ميتواند درد ش��ما را بهبود بخش��د .نيروي  erythematosusایجاد شود .این بیماریها
شناور در آب سبب كاهش وزن و نيروي وارده ب��ا ایج��اد ورم و التهاب میتواند صدمه دائم به
به زانوها ميشود.
زانوها وارد نماید.
– ب��ه بدن خود احترام بگذاريد ،چنانچه عملي
مشکالت زانو چگونه تشخیص داده می شود؟
درد زانوي ش��ما را ايجاد نموده يا بدتر ميكند
پزش��کان مش��کالت زانو را به کمک استفاده
آنرا انجام ندهيد.
– ه��رگاه خس��تهايد ،ورزش را ادام��ه ندهيد .از :
بس��ياري از آسيبهاي ورزش��ي هنگامي رخ – تاریخچه بیماری /معاینه بالینی /تستهای
تش��خیصی (مانن��د عکسب��رداری ،اس��کن
ميدهند كه ورزشكار خسته است.
– استفاده از زانو بند در ورزشهايي مثل واليبال استخوان،سیتیاسکن،امآرآی،آرتروسکوپی،
نمونهبرداری) تشخیص میدهند.
يا بسكتبال مفيد است.

نامیده می ش��ود این ضایعه می تواند به علت
صدمه ،استفاده بیش از حد و ضعف ماهیچهای
باش��د .نرمی غضروف میتواند در اثر ضربه به
کپس��ول زانو و جدا ش��دن تکهای از غضروف
یا یک تکهای از غضروف به همراه اس��تخوان
ایجاد گردد.
منیسکها  Meniscusتکههایی از غضروف
به ش��کل cهس��تند که مانند یک بالشتک بین
اس��تخوان فمور (اس��تخوان ران) و درشت نی
(قلم پا) قرار گرفتهاند و بسادگی صدمه میبیند
اگر زانو در حالی که وزن بدن را تحمل میکند
به طور ناگهانی بچرخد ممکن اس��ت قسمتی
یا تمام منیسک پاره شود .اگر این پارگی بسیار
کوچک باشد منیسک از جلو و عقب زانو ،بهم
متصل میماند .ولی اگر پارگی بزرگ باش��د ،
ممکن اس��ت به وسیله رشته¬ای از غضروف
آویزان بماند .ش��دت صدمه بستگی به محل و
اندازه پارگی دارد.
درمان برای صدمات وارده به غضروف عبارتند
از:
– ورزش برای قوی کردن ماهیچهها
– تحری��ک الکتریک��ی ب��رای ق��وی کردن
ماهیچهها
– جراحی برای صدمات شدید
صدمات رباط(لیگامنت)
دو ت��ا از لیگامنتهای��ی ک��ه به طور ش��ایع در
زان��و صدمه میبینن��د لیگامانهای جلویی و
پش��تی صلیبی  Cruciateهس��تند .صدمه به
ای��ن رباطها اغل��ب اوقات پیچخوردگی نامیده
میش��وند .لیگامان صلیبی جلویی  ACLیا هر
دو اغلب اوقات با یک حرکت چرخشی کشیده
یا پاره میگردند .لیگامنت پشتی  PCLمعمو ًال
به وس��یله ضربههای مس��تقیم ،مانند تصادف
اتومبی��ل ی��ا تکل (از عق��ب) در فوتبال صدمه
میبیند .آس��یب لیگامنتهای میانی و جانبی
هم معمو ًال به وسیله ضربه به سطح بیرونی زانو
ایجاد میشود که گاهی اوقات موجب کشش
و پارگ��ی رب��اط میگردد .این ضربهها خیلی از
اوق��ات در ورزشهای��ی مانند فوتبال و هاکی
روی میدهد.
ادامه دارد
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 .9کاهش ضربان قلب و افزایش در پرکاری و کم
کاری تیرویید و افزایش فشار داخل جمجمه
 .10افزای��ش درج��ه ح��رارت ب��دن در عفونت و
واسکولیت
 .11کاه��ش و افزای��ش فش��ارخون و تنف��س
(خونری��زی ح��اد ،دیابت ،ذاتالری��ه ،باال رفتن
حرارت بدن و تومورهای مغزی)
چند درصد از افراد دچار دلیریوم میشوند:
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دلیریوم
مینا احمدزاده
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مسئول امور بیماران انجمن آلزایمر ایران

دلیریوم  Deliriumیا روانآش��فتگی ،درحقیقت
اختالل کلی از اعمال ش��ناختی و عدم هش��یاری
است .دلیریوم حاد (از چند ساعت تا چند روز) سیری
کوتاه دارد و وقتی عوامل س��ببی حذف ش��وند با
بهبود سریع همراه است .در این بیماری با اختالل
در جهتیابی ،عدم آگاهی نسبت به زمان و مکان،
خشم و عصبانیت ،اضطراب ،تغییر در خلق ،توجه
و کاه��ش حافظ��ه فوری ،تفک��ر ،درک ( توهم و
هذیان) ،خواب و افزایش تحریکپذیری و گاهی
سرخوش��ی می توان دلیریوم را شناس��ایی کرد .از
ویژگیه��ای این اختالل اس��ت .این حالت پس
از اعمال جراحی ،س��وختگی ،بیخوابی ،عفونت،
تب ،خونریزی ش��دید یا پس از ترک موادمخدر
ممکن اس��ت توس��ط بیمار تجربه شود .دلیریوم
ناش��ی از ت��رک م��واد غالب ًا ب��ا بیشفعالی همراه
اس��ت .این بیماری در هر س��نی ممکن است بروز
کن��د .ناقل عصبی ک��ه در این اختالل نقش دارد
"استیلکولین" است.
برخی دالیل بهوجود آمدن روانآش��فتگی شامل
موارد زیر است:

آسیب های مغزی به شرح ذیل:
( .1آنسفالوپاتی) توکسیک :بهدلیل سم اگزوژن
مانند :الکل یا سموم اندوژن مانند باال رفتن اوره
در بدن
 .2متابولی��ک :پ��رکاری تیروئی��د ،کاه��ش
الکترولیتها مانند سدیم وپتاسیم و کاهش برخی
ویتامینها مانند ب۲
 .3عفون��ی :بیماریهای��ی مانن��د آنس��فالیت و
حصبه
 .4تروماتیک :هر عاملی که موجب تروما به ناحیه
مغزی باشد ،مانند ضربه مغزی یا صاعقه
 .5هیپوکسیک :هرنوع بیماری و آسیب که باعث
کاهش اکسیژن مغز باشد
 .6ایدز
 .7علل متفرقه ،مانند :محرومیت از خواب به مدت
طوالن��ی ،بیماریهای سیس��تم عصبی مرکزی
(صرع ،بیماریهای قلبیعروقی)
 .8اغل��ب داروه��ا خصوص�� ًا زمانی که بیش از حد
مصرف شوند ،میتوانند موجب بروز این اختالل
شوند.

0/4درصد افراد  18س��ال به باال ،به این اختالل
مبتال میش��وند که در افراد  55س��ال به باال این
میزان به  1/1درصد افزایش مییابد .همچنین 10
تا 30درصد افرادی که به هر دلیل در بیمارستان
بس��تری میش��وند ،ش��انس ابتال به دلیریوم را
دارند.
تقریبا  30درصد بیماران جراحی شده در آی.سی.
یو ( )ICUو بیماران قلبی بستری در سی.سی.یو
( ،)CCUحدود  40تا  50درصد افرادی که پس از
جراحی شکستگی مفصل ران در بخش ریکاوری
به سر میبرند ،دلیریوم را تجربه میکنند.
همچنین حدود  20درصد افراد دچار س��وختگی
شدید و  30تا  40درصد افراد مبتال به ایدز در زمان
بستری عالیمی از دلیریوم را تجربه کردهاند.
دلیریوم پس از عمل جراحی عمدت ًا به دلیل ترس
از عم��ل ،درد پ��س از عم��ل ،بیخوابی ،اختالل
تع��ادل الکترولیت��ی ،عفونت ،تب و خونریزی رخ
می دهد.
به طور کلی دلیریوم در افراد  65س��ال به باال که
در بیمارستان بستری میشوند ،بیشتر قابل انتظار
است .هر چه سن بیمار و طول مدت بیماری بیشتر
باش��د ،طول درمان و س��یر بهبود نیز بیشتر خواهد
بود .این بیماری ممکن اس��ت با دمانس یا زوال
عقل اشتباه گرفته شود ،ولی باید گفت که شروع
دلیریوم س��ریع اس��ت و در دمانس ش��روع و سیر
کندتر میباش��د.همچنین اختالل در هوشیاری،
مختص دلیریوم است .طول مدت بیماری نیز در
دمانس چند ماه تا چند سال است ،اما در دلیریوم
چند ساعت تا چند روز است.
مالكهای تشخیصی دلیریوم:

ویژگی اساس��ی دلیریوم اختالل در هوش��یاری
اس��ت ،كه با تغییر در ش��ناخت همراه اس��ت .این
اختالل در كوتاه مدت ،كه معمو ًال از چند ساعت
تا چند روز متغیر اس��ت ،بوجود میآید و اغلب در

فرم اشتراك فصلنامه قاصدمحبت
نام و نام خانوادگي ..............................................................................:سن .................................:تحصيالت...............................................:
آدرس................................................................................................................................................................................................................:
استان ....................................:شهرستان ..............................:كدپستي ده رقمي..................................................................:
تلفن ثابت ........................................:تلفن همراه..............................................:
مبلغ اشتراك يكساله « پست سفارشي تهران» 350/000 :ريال مبلغ اشتراك يكساله پست سفارشي شهرستان 450/000 ،ريال
مبلغ اشتراك مورد نظر را به حساب شماره  0103004090008سيبا ،بانك ملي بنام انجمن آلزايمر ايران واريز نموده و اصل فيش را به همراه
فرم اشتراك تكميل شده فكس و يا به آدرس پست و يا به آدرس پست الكترونيكي انجمن ارسال فرمائيد.
« كپي فيش را تا مدت پايان اشتراك نزد خود نگه داريد»
Email: info@iranalz.ir
Email: Alzheimer.iran@yahoo.com
www.iranalz.ir
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از کلی��ه مش��ترکین محت��رم و گرامی فصلنام��ه قاصد محبت انجمن آلزایمر
ایران خواهشمند است هرگونه تغییر در آدرس پستی خود را به بخش روابط
عمومی انجمن اعالم فرمایند.
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طول روز با نوسانهایی همراه است.
اختالل در هوش��یاری ،عدم تمركز ،نگهداری یا
تغییر توجه پیرامونی در فرد می شود  ،پرسشها
را باید تكرار كرد زیرا توجه فرد منحرف میشود
یا ممكن است به جای تغییر كانون توجه همچنان
پاسخ پرسش قبلی را تكرار كند .حواس فرد بر اثر
محركهای نامربوط به آسانی پرت میشود .این
امر با تغییر در ش��ناخت ( كه ممكن اس��ت اختالل
در حافظ��ه ،جه��ت یابی ،تکلم یا اختالل ادراكی)
همراه اس��ت .اختالل در حافظه بیش��تر درحافظه
اخیرمشاهده میشود و برای آزمودن آن میتوان
از بیمار خواسته شود تا چند شی نامربوط یا جمله
كوتاهی را به خاطر بسپارد و چند دقیقه بعد از آنكه
توجهش به جای دیگرمعطوف شد ،آنها را تكرار
كن��د .اخت�لال در جهت یاب��ی معمو ًال به صورت
نس��بت به زمان (در نیمه ش��ب تصور كند صبح
اس��ت ) یا نس��بت به مكان (به جای اینكه بداند
در بیمارس��تان اس��ت تصور كند در منزل اس��ت )
جلوهگر میشود.
در دلیریوم خفیف ،اختالل در جهت یابی نس��بت
به خود ( ش��خص ) كمتر دیده می ش��ود .اختالل
زبان و گفتارممكن اس��ت به صورت نارس��اگویی
عض��وی (تولی��د گفتار) ،ن��ام پریش��ی (توانایی
نامگذاری اشیاء) یا نوشتار پریشی (توانایی نوشتن)

یا حتی زبانپریشی مشاهده شود .در برخی موارد،
صحبت بیمار مبهم ،فش��رده و نامربوط اس��ت و
نامفه��وم ،همراه با تغییر غیرقابل پیشبینی بوده
و از موضوعی به موضوع دیگر می پردازند.
اختالله��ای ادراك��ی ممكن اس��ت س��و تعبیر،
خطاهای حس��ی ،یا توهم را ش��امل شود  (.ممكن
است صدای زنگ درب منزل را با شلیك تفنگ
اشتباه كنند .چینهای رختخواب ممكن است به
صورت اش��یا متحرك جلوهگر ش��وند ( خطاهای
حس��ی) و یا ممكن اس��ت فرد گروهی از افراد را
ببیند كه باالی تختخواب معلقاند در حالی كه در
واقع كسی آنجا نیست .اگرچه ادراكهای نادرست
حسی اغلب از نوع بینایی هستند ،اما ممكن است
در حواس دیگر نیز ،مانند ش��نیداری ،بساوش��ی،
چشایی و بویایی رخ دهند.
دامنه ادراكهای نادرست از انواع ساده و یكنواخت
تا خطاهای بس��یار پیچیده گس��ترده اس��ت .این
اخت�لال در كوت��اه مدت ب��روز میكند و معمو ًال
در ط��ول روز نوس��ان دارد .ب��ه عنوان مثال ،طی
مالقاتهای صبح گاهی ،فرد ممكن است دارای
گفتار منطقی و همكاری مناسب كننده باشد ،اما
ش��ب هنگام اصرار داش��ته باش��د كه لوله سرم را
بیرون بكشند تا به منزل برگردد.
در اين بيماران تغييراتي در سيستم عصبي مشاهده

ش��ده است ،تغييرات در احساسات و خصوصيات
به شکل زیر است:
اضطراب و نگراني ،عصبي بودن ،بي عالقه بودن،
خونسردي ،افسردگي ،خوشحالي بيش از حد (به
عبارت بهتر سرخوشی) زودرنجي و کج خلقي
اطالعات مورد نیاز برای بیمار وخانواده:
تکلم یا رفتار عجیب نش��انه بیماری طبی اس��ت و
نشان دهنده اختالل روانپزشکی پایدار نمیباشد.
اقداماتی درجهت جلوگیری ازصدمه رسانیدن به
خود یا اطرافیان (نظیردور کردن اش��یا خطرناک
از دس��ترس بیماردرصورت نیاز به فیکس کردن
بیم��ار) انجام دهید .مالقاته��ای حمایتگرانه
با افراد آش��نا ممکن اس��ت در جهت کاس��تن از
سردرگمی بیمارکمک کننده باشد .برای کاهش
سردرگمی زمان و مکان را به طور مرتب به بیمار
یادآوری کنید .از آنجا که دلیریم تا حد زیادی پیش
آگهی بیماران بستری را بدتر میکند ،پیشگیری
باید مورد تأکید قرار گیرد .لذا کارکنان بیمارستان
و کیلینیکه��ای درمان��ی اعم از روانپزش��کان،
روانشناس��ان ،پرستاران ،پزشکان متخصص و....
باید دورههای آموزش��ی الزم را جهت نگهداری
و توانبخش��ی بهینه از بیم��اران دلیریوم را ببینند
ت��ا بتوانن��د موثرترین کمک را به بیمار  ،خانواده و
مراقبین داشته باشند.
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چگونه از ابتال
به بیماری آلزایمر
جلوگیری کنیم؟
مهشید علوی مراقب بیمار
قسمت دوم
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18
ما معتقدیم تا االن ،شکس��ت این نوع داروها در
آزمایشه��ای بالینی ،نه ب��ه خاطر ضعف علمی
بلکه به این دلیل است که افراد شرکتکننده در
ای��ن آزمایشه��ا به نقطه اوج رس��یدهاند و دارای
عالیم بیماری هستند و دیگر برای درمان خیلی
دیر ش��ده است .به پالکهای آمیلویید همچون
کبریت روش��ن نگاه کنید .در نقطه اوج ،کبریت
شروع به آتش کشیدن جنگل میکند .هنگامیکه
جنگل در آتش میسوزد ،دیگر فوت کردن کبریت
فایدهای نخواهد داشت .باید قبل از اینکه کبریت،
آتش را به جنگل منتقل کند ،این کار را میکردید.
حتی قبل از اینکه محققان این اطالعات را بفهمند
برای ما خبر خوبی اس��ت زیرا معلوم ش��ده روشی
ک��ه م��ا زندگی میکنیم در تجمع این پالکهای
آمیلوییدی تأثیرگذار است .پس راهکارهایی برای
جلوگیری از رسیدن به نقطه اوج وجود دارند که
ما میتوانیم انجام بدهیم.
ریس��ک بیماری آلزایمر را مانند االکلنگی تصور
کنی��د ک��ه ما عوام��ل ریس��کدار را در یک بازو
میگذاریم وقتی بازو به زمین میرسد ،شما دارای
نش��انههای بیم��اری و مبتال ب��ه بیماری آلزایمر
هس��تید .فرض میکنیم ش��ما  50س��ال دارید،
پ��س دیگر ف��ردی جوان نخواهید بود .ش��ما در
ط��ول عمر خود مقادیری از پالکهای آمیلویید
را جم��ع کردهای��د و مقداری به نقطه اوج نزدیک
هستید .بیایید به دی.ان.ای .شما نگاهی بیندازیم.
م��ا تمام��ی ژنهایمان را از مادر و پدرمان به ارث

میبریم .بعضی از این ژنها ریسک را افزایش و
برخی کاهش میدهند .اگر شما مانند نقش آلیس
در فیلم "من هنوز آلیس هس��تم" میباشید ،شما
یک جهش ژنتیکی را به ارث بردهاید که میتواند
سریع ًا آمیلویید بتا تولید کند و این عامل به تنهایی
میتواند باعث بروز آلزایمر شود اما برای اغلب ما،
ژنهایی که به ارث بردهایم فقط میزان ریسک را
قدری افزایش میدهد .گونهای از ژن اس��ت که
باعث افزایش آمیلویید میشود اما شما میتوانید
نمونههای��ی از ژن م��ادر و پدرتان به ارث داش��ته
باشید و هرگز دچار آلزایمر نشوید.
به این معنی که برای اغلب ما ،مولکول دی .ان.
ای به تنهایی باعث ابتالی به آلزایمر یا عدم ابتال
نمیش��ود .پس چه چیزی باعث آن میش��ود؟ ما
کاری درباره پیرشدن خود و یا ژنهایی که به ارث
بردهایم نمیتوانیم بکنیم .بنابراین ما نمیتوانیم
سرنوش��ت مغزم��ان را تغیی��ر بدهی��م .در مورد
خوابیدن چطور؟ در خواب عمیق امواج آهس��ته
س��لولهای گلیال خود مایع مغزی نخاعی را در
سراسر مغز شستشو میدهند .یعنی باقیماندههای
متابولیک در سیناپسهایمان که در طول بیداری
جمع شدهاند را پاکسازی میکنند.
خواب عمیق همانند یک نیروی پاکسازی برای
مغزمان اس��ت .اما چه اتفاقی میافتد اگر ش��ما
خودت��ان را از خ��واب محروم کنید؟ اکثر محققان
بر این باورند که کمخوابی شاید عم ً
ال یک پیش
نش��انی از آلزایمر باش��د .یک ش��ب محرومیت از

خواب باعث افزایش آمیلویید بتا میشود که خود
این تجمع آمیلویید باعث اختالل در خواب شده
و افزای��ش بیش��تر تجم��ع آمیلوییدها را به همراه
دارد .پس ما ،یک حلقهی بازخوردی تأثیر گذار،
خواهیم داشت که به شتاب دادن تجمع تا رسیدن
به نقطه اوج ادامه خواهد داد.
دیگر چه عاملی تأثیر میگذارد؟ س�لامتی قلبی
و عروقی ،فشار خون باال ،دیابت ،چاقی ،سیگار،
کلس��ترول باال ،همگی در افزایش ریس��ک ابتال
ب��ه آلزایم��ر ،تأثیرگزار خواهند بود .برخی از کالبد
ش��کافیها نش��ان داده که حدود هشتاد درصد از
افرادی که بیماری آلزایمر دارند ،به بیماری قلبی
و عروقی نیز مبتال بودهاند .طی بررسیهای انجام
شده نیز ،کاهش میزان آمیلویید بتا در نمونههای
حیوانی مؤثر واقع شده است .سالمت قلبی ،سبک
زندگ��ی مدیتران��های و تغذیه میتوانند در جهت
عکسبیماریآلزایمرعملکنند.بنابراینکارهای
بسیاری برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن شروع
زودهنگام بیماری آلزایمر وجود دارد.
ح��اال در نظ��ر بگیری��م همه این م��وارد را انجام
دادید .برای مثال شما  65سال دارید و در خانواده
ش��ما س��ابقه بیماری آلزایمر وجود دارد ،پس شما
مس��تعد به ارث بردن یک یا دو ژن که میتواند
باعث شدت گرفتن روند ابتال به بیماری آلزایمر
شود ،را خواهید داشت .برای سالها شب زندهدار
بودهاید ،عاش��ق گوشت هس��تید ،فعالیت زیادی
هم ندارید ،مگر اینکه مجبور باش��ید فعالیت خود

ما آن ارتباطات میانبر یعنی مقاومت ادارکی خود
را با یادگیری چیزهای جدید میسازیم .درحالت
ایدهآل میخواهیم این چیزهای جدید تا حد ممکن
با معنی باشند .حاوی بینش ،معنا ،تداعی¬کننده و
دارای احساس باشند ،پس این از طریق حل کردن
جدول بدست نمیآید .نمیخواهید که اطالعاتی
که تا کنون داشتهاید را بازیابی کنید زیرا این مانند
گردش در خیابانهای آش��نای گذشتهتان است.
گش��ت و گذار در همس��ایگیهایی که هماکنون
با آنها آش��نا هس��تید .شما باید راههای جدیدی
یک ارتباط عصبی
بس��ازید .س��اختن ذهنی مقاوم در برابر بیماری
آلزایم��ر ب��ه این معنی اس��ت که زب��ان جدید یاد
فرض کنید شما بیماری آلزایمر دارید ،یعنی شما بگیرید ،دوستان جدید پیدا کنید ،کتاب بخوانید،
پالکه��ا ،تانگله��ا و التهابها را دارید و میکرو به یک سخنرانی تأثرگذار گوش بدهید.
گلیا آن س��یناپس را تخریب کرده اس��ت و اکنون
کسی از شما میپرسد" نویسنده من هنوز آلیس
هس��تم کیس��ت؟ شما به یاد ندارید به خاطر اینکه
آن س��یناپس از بین رفته اس��ت .ش��ما مرا برای
همیشه فراموش میکنید.

کاهش عالیم آلزایمر در اثر افزایش سیناپسها

تخریب سیناپس در اثر بیماری آلزایمر

چ��ه م��ی ش��د اگر ش��ما در مورد م��ن اطالعات
زیادی داش��تید؟ مثال ش��ما چهار چیز در مورد من
میدانستید .اکنون فرض کنیم شما آلزایمر دارید
و س��ه تا از آن س��یناپسها دچار آس��یب شده یا از
بین رفته است .شما هنوز میانبری برای عبور از
بیماری آلزایمر دارید .هنوز میتوانید به اسم من
برسید .پس ما هنوز میتوانیم در مقابله با بیماری
آلزایم��ر از طریق بکارگیری ارتباطهای آس��یب
ندیده مقاوم و انعطاف پذیر باشیم.

ب��ا وج��ود این اگر روزی عالیم بیماری آلزایمر در
شما پیدا شد ،سه درسی که من از مادربزرگم و افراد
زیادی که با این بیماری زندگی میکنند ،آموختهام
را به یاد داشته باشید .اول اینکه تشخیص بیماری
به معنای این نیس��ت که ش��ما فردا خواهید مرد.
پس از زندگی لذت ببرید.
دیگر اینکه ش��ما حافظه عاطفیتان را از دس��ت
نخواهید داد .شما هنوز قادر به درک عشق و لذت
هستید .شاید شما چیزی که من پنج دقیقه پیش
گفتم را به یاد نداش��ته باش��ید ،اما ش��ما احساسی
که با من داشتید را به یاد خواهید داشت و در آخر
ش��ما بیش از آن چیزی هس��تید که میتوانید به
یاد بیاورید.
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را زیاد کنید!!
تصور کنید که پالکهای آمولویید شما به نقطه
اوج رس��یدهاند ،بازوی مقی��اس االکلنگتان به
زمین میخورد .به نقطه آبشاری انتشار ملکولها
رسیدهاید ،که آتش را به جنگل میکشاند و باعث
التهاب و تولید تانگلها و مرگ سلولهای عصبی
میشود .شما باید هم اکنون دارای عالیم بیماری
آلزایمر باشید.
شما در پیدا کردن کلمات و کلیدها و به یاد آوردن
چیزها دچار مش��کل ش��دهاید ،اما امکان دارد این
اتفاق نیفتد .یک کار دیگری نیز برای محافظت
خ��ود از ظه��ور عالیم آلزایمر وجود دارد که حتی
ش��ما عالیم عمیقی از آلزایمر در مغزتان داش��ته
باش��ید ،بای��د در حیطه انعط��اف پذیری عصبی و
مقاومت ادارکی مغز کاری انجام داد.
ب��ه یاد داش��ته باش��ید ،ابتال به بیم��اری آلزایمر
درنتیجه از بین رفتن سیناپسها(راههای ارتباطی
سلولهای مغزی) میباشد .یک مغز نرمال ،بیش
از صد تریلیون سیناپس دارد که بسیار شگفتانگیز
است .ما هنوز باید روی آنها کار کنیم که این یک
عدد ثابت نیس��ت .در طول عمرمان در فرایندی
ب��ه نام انعطافپذیری عصبی ،س��یناپسها دچار
افزایش یا کاهش میشوند .هر لحظه که چیزی
جدید یاد میگیریم ،ما درحال س��اخت و تقویت
ارتباطات عصبی با س��یناپسهای جدید هستیم.
در مطالع��ه ب��ر روی راهبههای زن ،درمورد تعداد
 678راهبه باالی  75س��ال ،مطالعاتی آغاز ش��د
که بیش از دو دهه طول کشید.
آنه��ا بط��ور منظ��م بررس��یهای فیزیک��ی و
آزمایشهای ادارکی را انجام دادند و پس از فوت
تمام افراد ،مغزشان برای تشریح اهدا شد .در برخی
از این مغزها محققان چیزی شگفتانگیز یافتند.
علیرغ��م وج��ود پالکها و تانگله��ا و انقباض
مغزی ،به نظر میرس��د حقیقتی در مورد بیماری
آلزایمرکشف شد .راهبههایی که مورد بررسی قرار
گرفته بودند ،هیچ یک از عالیم بیماری آلزایمر را
در طول زندگیشان نشان نداده بودند.
چطور ممکن است؟ ما معتقدیم در مورد راهبهها به
این دلیل که از یک سطح مقاومت ادراکی باالیی
برخوردار بودند میتوان گفت آنها سیناپسهای
فعال زیادی داشتند .کسانی که سالهای زیادی،
آموزش رسمی دارند ،یا مهارت باالیی در ادبیات
دارند ،کسانی که در فعالیتهای منظم و متداول
روانی ش��رکت میکنند ،مقاومت ادارکی باالیی

دارند .آنها مس��یرهای ف��راوان برای ارتباطات
عصبی دارند .پس حتی اگر بیماریی مانند بیماری
آلزایمر داشته باشند با وجود از دست دادن برخی
از سیناپسهایش��ان ،هنوز مس��یرهای پشتیبان
زیادی دارند و این باعث میش��ود که آنها دچار
فراموشی نشوند.
یک مثال ساده مطرح میکنیم .اگر بگوییم شما
فق��ط ی��ک چیز در مورد موضوعی میدانید ،مث ً
ال
در م��ورد من ،ش��ما میدانید ک��ه لیزا جنوا کتاب
" من هنوز آلیس هس��تم " را نوش��ته اس��ت ،این
تنها چیزی اس��ت که راجع به من میدانید ،پس
شما فقط یک ارتباط عصبی دارید ،که فقط یک
سیناپس دارد.
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مهرداد خوانساری
کارش�ناس ارش�د انگل شناسی پزش�کی -مدیراجرائی انجمن
آلزایمر ایران

خانهتکانی یکی از مراسم سنتی و نیکوی ایرانیان
از عهد باستان تاکنون است ،در اسالم هم نسبت به
پاکیزگی تأکید فراوان شده به نحوی که نظافت را
نشانه ایمان دانستهاند ،خانهتکانی فواید بهداشتی
زی��ادی دارد ،ول��ی بعضی از افراد خانواده در زمان
غب��ار روب��ی دچ��ار عالئم آلرژیکی به ش��رح زیر
میشوند:
 خارش بینی عطسه مکرر به همراه آبریزش از بینی سوزش ،خارش ،قرمزی و آبریزش از چشم آسم و تنگی نفس به همراه سرفههای خشکاین عالئم عمدت ًا با گرد و غبار حاصل از خانهتکانی
مرتبط اس��ت .اما چیزی ک��ه اهمیت دارد عوامل
موجود در گرد و غبار است که باعث این تحریکات
میشوند.
در این نوشتار به یکی از شایعترین عوامل ایجاد
آل��رژی میپردازیم .مخصوص ًا با توجه به کاهش
سیس��تم ایمنی در س��المندان و بیماران مبتال به
آلزایم��ر ای��ن موض��وع از اهمی��ت فوقالعادهای
برخوردار اس��ت .مایته��ا یا هیرههای موجود در
گ��رد و غب��ار ،موجودات ریزی به اندازه  0/3و 0/2
میلیمترن��د ک��ه به تعداد زی��اد در طبیعت و محیط
زندگ��ی م��ا وجود دارند .تخمین زده میش��ود که
در ه��ر گ��رم از گرد و غبار خانگی بیش از ۱۵۰۰۰
مایت وجود داشته باشد،
مایتهای گرد و غبار
معمو ًال از پوستههای
باق��ی مان��ده از ب��دن
حیوانات و انس��انها تغذیه
مینماین��د ،ول��ی انس��ان را
هرگ��ز نمیگزند و یا خونخواری
نمیکنند .محل زندگی این موجودات
ری��ز در مناطق گ��رم با دمای حدود ۲۵

(مایت ها)

درج��ه و رطوبت باالس��ت .مالفهها ،روتختیها،
بالشتها ،پرده ،قالی و قالیچه پشتیها و مناطقی
از اتاق که کمی نمناک هستند محلهای مناسب
و ایدهآل برای زندگی این موجوداتاند .همانگونه
که اشاره شد مایتها گزش ندارند ولی روی سطوح
بدن انسان و حیوانات رفت و آمد دارند .گرچه این
موجودات به جهت عدم خونخواری و گزش ناقل
بیماری نیس��تند ولی بدن برخی از افراد نس��بت به
پروتئی��ن ب��دن و مواد دفعی این موجودات آلرژی
و حساس��یت نش��ان میدهد .مدفوع این جانوارن
حاوی مقدار زیاد مواد آنزیمی اس��ت که س��طح
مدفوع را میپوشاند .این مواد پروتئینی در برخی
انس��انها ایجاد حساس��یتهای ش��دید میکند.
وس��ایل خواب از قبیل تشک ،پتو ،لحاف ،مالفه،
روبالشتی و  ..میتوانند محل زندگی میلیونها عدد
مایت باش��ند اگر پس از غبار روبی و خانه تکانی
عالئم آلرژیک برای ش��ما یا افراد خانواده ایجاد
شد ،نشاندهنده حساسیت شما به این موجودات
است .پس باید به صورت جدی نسبت به کاهش
عوام��ل آل��رژی و از بین بردن ای��ن موجودات از
محی��ط زندگی خ��ود اقدام نمائید با رعایت نکات
بهداش��تی ش��ما قادر خواهید بود به مبارزه با این
موجودات بپردازید.
• میزان رطوبت محیط زندگی خود را کاهش داده
و هر چند وقت یکبار هوادهی کامل داشته باشید
(دربها و پنجرهها را باز نمائید)
• برنامه منظم شستش��وی لوازم خواب و س��پس
اتوکشی آنها را اجرا کنید.
• اس��تفاده از روتش��کیهای قاب��ل تعوی��ض و
شستش��وی آنه��ا با آب داغ هر س��ه م��اه یکبار
مناسب است.
• شستشوی پردهها را حداقل دوبار در سال تکرار
کنید.

• شستش��وی قالی و قالیچهها را حداقل یکبار در
سال انجام دهید.
• اتاقه��ا مخصوص�� ًا پش��ت و زی��ر فرشها را با
جاروبرقی تمیز کنید.
• از بخارش��و ب��رای نظاف��ت فرشه��ا ،مبلها و
موکته��ا و پردهها حداقل ماهی یکبار اس��تفاده
کنید.
• وس��ایل و اجناس��ی را که از پارچه و الیاف تهیه
ش��دهاند توسط ماش��ین لباسشویی با گرمای ۶۰
درجه بش��ویید .س��پس جاروبرقی زده و اس��تفاده
نمائید اگر وسایلی در خانه هست که بر اثر حرارت
خراب میشوند میتوان آنها را در کیسه پالستیکی
در بسته قرار داده و  ۴۸ساعت فريز نمایید ،سپس
جاروبرقی زده و استفاده نمائید.
• اتاقه��ا به خص��وص اتاقهای خواب را آفتاب
دهید.
• از ورود حیوانات خانگی به اتاق خواب جلوگیری
کنید.
• از خ��وردن و آش��امیدن در رختخ��واب اجتناب
کنید.
در پای��ان ضم��ن توصیه ب��ه رعایت نکات ایمنی
و اس��تفاده از ماس��ک در زمان غبارروبی ،جهت
ارتقاء س�لامت خود و خانواده این س��نت نیکوی
خانه تکانی را حداقل هر فصل انجام دهید تا در
محیطی س��الم زندگی نمائید ،این مس��ئله
بهخص��وص در محیطهائ��ی که افراد
سالمند اعم از سالم یا بیمار زندگی
مینماین��د از اهمی��ت ویژهای
برخوردار است.

طرح حساس

((ويژه افراد  50ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ))

مهرداد خوانساری
مدیر اجرایی و مسئول پیشگیری انجمن آلزایمر ایران

حفظ سالمت افراد سالمند
 ۵۰سالگی دوره میانسالی هر انسانی است
میانسالی معموالً مرحلهای از زندگی است ،كه نیاز دارید بدانید:
* چگونه آرامش داشته باشید * .استرس را از خود دور كنید * به خودتان نیرو و توان بدهید.
* فعال و سرزنده باشيد * .برای حفظ سالمتی خود باید مسئوولیت بیشتری را عهدهدار شويد.
با شرکت در طرح حساس انجمن آلزایمر ایران
از زندگي سالم تر و با نشاطتري در میانسالی و سالمندی برخوردار شويد

طرح حساس انجمن آلزایمر ایران
بانوان عضو طرح حس��اس در فصل زمس��تان  96فعالیتهایی نظیر :یوگا ،آموزش زبان انگلیس��ی ،آموزش فنبیان و همخوانی و کارگاههای آموزش��ی با موضوعات:
نگهداری گل و گیاه آپارتمانی ،بهداش��ت پوس��ت ،حرکت درمانی ،بیماری رماتیس��م ،گفتمان آزاد ،آموزش س��بزه آرایی ،همچنین به مناس��بت ش��ب یلدا و آغاز سال نو
مراسمی شادو مفرح همراه با گروه موسیقی و پذیرایی برگزار گردید.
«ضمناً انجمن آلزایمر ایران کس�ب مقام اول مس�ابقات ش�طرنج بانشس�تگان کش�وری اس�تان تهران را به خانم مهش�یدپورحیدری از
اعضاء طرح حساس انجمن تبریک و تهنیت عرض می نماید»
انجمن آلزایمر ایران به عنوان انجمنی پويا و نوآور تالش ميكند از طريق برنامهریزی علمی و دقیق ،زمينه حضور فعال
سالمندان را در قالب ایجاد و گسترش( طرح حساس) در مراکز مختلف و در تمامی نقاط تهران و شهرستانها فراهم
سازد ،در این راستا آماده همكاري با مراكز مختلف جهت تنظيم تفاهمنامه و اجراي طرح حساس ميباشد .جهت كسب
اطالعات با انجمن آلزایمر ایران تماس حاصل فرمایید

با تشکر از همکاری صمیمانه عزیزانی که در سال  96داوطلبانه ما را یاری نمودند

ما بدان همت عالی نخواهیم رسید

تامگر لطف شما پیش نهد گامی چند

نیک اندیشان گرانقدر ،همراهان صمیمی و یاران باوفا
سپاس خود را تقدیم نیات خیر و مهر و الطاف بیکرانتان مینمائیم
باشد تا به برکت این نیات خیرخواهانه ،درپناه یزدان پاک ،دعای خیر پدران و مادران سالمند بدرقه راهتان باشد
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خانم کالنتری

65

خانم شهین عادلی

32

خانم مریم میرهاشمی

66

آقای درویش امیری

33

خانم فرانه فرین

67

آقای فرخ واعظ ایروانی

34

خانم مرجان مغازه ای

68

خانم داسار

همیاران حقوقی و حقیقی (خانمها و آقایان )
69

مجدزاده آقای ناصری

115

خانواده حاج حسنی

70

آقای گرجیان فر

116

خانواده زرین قلم

71

خانم جواهری باگت

117

خانواده حاج علی اکبری

72

آقای سرهنگ سعادت

118

آقای مظفری

73

خانم ترابی مقتدر

119

آقای رزاق دوست

74

آقای محسنی پارسا

120

آقای نعمت اهلل نالچی گر

75

خانم خباز

121

خانم به آور خوانساری

76

آقای خسرویانی

122

آقای سلطان کالنتری

77

خانم عابدی

123

آقای مهرداد خوانساری

78

آقای مجد

124

خانم پروین طالئی

79

خانم دوستدار

125

خانم فتانه هرمزی

80

الویان

126

آقای مجیر قربانی افتخار

81

شرکت دره ساز

127

خانم پری سیما نیک نژاد

82

شرکت کوپله

128

خانم بیتا فرهومند

83

شرکت بازرگانی امین

129

آقای بردیا قاراگر

84

شرکت ظریف مصور

130

خانم مرضیه بنانی

85

شرکت دلوار افزار

131

خانم ملیحه بنیامین

86

شرکت پودینه باف

132

خانم محبوبه مصیبی

87

شرکت تجارت الوند

133

خانم ملکه نژاد فارابی

88

شرکت آباد پترو بازرگان

134

خانم مینو هاشم نیا

89

شرکت بازرگانی پترو کیش

135

خانم زهره جم زاده

90

شرکت داروئی امرافر

136

خانم جوانه وجدانه

91

شرکت ساختمانی برادران روحی

137

خانم پوراندخت مهاجری

92

شرکت نرم افزاری نایان

138

خانم توران شهریاری

93

شرکت پی آرتی کیش

139

عبدشاه

94

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

140

بشیری

95

مجتمع پتروصنعت گامرون

141

آذردخت افشاری

96

گروه اقتصاد سابین

142

آقای رضائی

97

شرکت کارگزاری حافظ

143

خانم هوشمندفر

98

صندوق بازنشستگی

144

نصیری

99

انجمن زنان زرتشتی

145

آقای پویا زرگران

100

بیمه کارآفرین

146

شادکام

101

آقای مهندس قائم الصباحی

147

صفائی

102

آقای مهندس فهیمی پور

148

آقای حمید غروی

103

آقای مهندس حریریان

149

محرابی

104

آقای مهندس نیک نام

150

خانم فاطمه ستادیان

105

آقای مهندس بابازاده

151

خانم رویا حسینخانی

106

آقای جواد مقیمی اسکوئی

152

خانم توران عباسی

107

آقای مهندس امینی

153

رحیمیان

108

آقای دکتر ملکوتی

154

حسن زندی

109

خانم هوشمندفر

155

معصومه سمنانی

110

خانم زهرا بکائی

156

ترانه مزینی

111

آقای دکتر سعیدی

157

آقای مهندس نیکنام

112

خانم نجفی

158

خانم تارا صفری

113

خانواده صالحی

159

خانم فاطمه طحان

114

خانواده حسینی

160

کماسی

حسين جعفري
مسئول فني مركز توانبخشي قاصدك

مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک
به یاری پروردگار مهربان ،سیزدهمین سال ارایه خدمات توانبخشی مراقبتی ،به سالمندان مرکز جامع توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک ویژه مبتالیان به دمانس وآلزایمر
در فضایی ایمن ،تجهیزات توانبخشی مناسب با موفقیت های زیادی همراه بوده است .بهره گیری از کارکنان با تجربه ،تحصیل کرده ،آموزش دیده ،مسولیت پذیر ،دلسوز
و عالقمند ،شامل کارشناسان ارشدروانشناسی ،فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،تربیت بدنی ،مددکاری اجتماعی ،پرستاری و مربیان هنری ،مراقبین و کارکنان بخش پشتیبانی
واداری ....بصورت تیمی منس��جم ،هماهنگ ،دریک مکانی زیبا ،محیطی آرام و فضایی صمیمی ،بر اس��اس سیس��تم اس��تاندارد ایزو 9001و فرایند توانبخش��ی مراقبتی به
سالمندان مبتال به دمانس و آلزایمر به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان و پیشگیری از انزوای اجتماعی گروه هدف اقدام نموده و همواره ازخدمات پزشکان
متخصص نورولوژی و روانپزشکان انجمن آلزایمرایران برای پیگیری اموردرمانی سالمندان بهره برده است .خانواده های گرامی مددجویان بصورت مستمر ازکارگاه های
آموزشی برنامه ریزی شده ،مشاوره مرکز توانبخشی قاصدک استفاده نموده و از نحوه فعالیت های روزانه مرکز از طریق کانال ویژه تلگرامی و بصورت حضوری مطلع شده
اند .انشااهلل در سال آینده از ساعت  8صبح الی 14 /30آماده پذیرش و ارایه خدمات مطلوب تر به سالمندان مبتال خواهیم بود .لطف ًا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن 44694439 :تماس بگیرید .تصاویر زیر نمونه ای از فعالیت های سالمندان مرکز توانبخشی قاصدک به استحضارتان می رسد.

توانبخشی جسمانی توسط کارشناس ارشد فیزیو تراپی

توانبخشی ذهنی

نمایشگاه فعالیت های سالمندان مرکز

ویزیت پزشک مرکز

برگزاری مراسم دعا

جشن تولد سالمندان گرانقدر

موسیقی درمانی ،هم خوانی گردهی

تشخیص،رنگها ،شباهت ها،تفاوت ها

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

66791366

66791365

golazin110@gmail.com

