
 

براي بيماراني كه مشكلي در حافظه دارند شايد يادآوري  تكرار:

 .كننده باشد مكرر كمك

يك گفتگوي صميمانه مختصر و در عين حال  دهي: اطمينان 

 د.را آرام كنقوي ميتواند بيمار مضطرب يا آشفته 

ذهن بيمار آشفته و وامانده را  منحرف كردن ذهن بيمار: 

كننده  منحرف كنيد. قدم زدن با بيمار ميتواند در اين زمينه كمك

 .باشد

 هادارو

ديگر مورد استفاده قرار  مشكالتخيلي از داروهايي كه براي  

آلودگي شوند. اين داروها  ميگيرند ميتوانند باعث گيجي يا خواب

داروهاي زياد ديگري اكنون  مكان قطع كرد. همالا را بايد حتي

آشفتگي مفيد  عالئمتحت بررسي هستند. بعضي از آنها براي كنترل 

 .هستند

داروهاي جديدي كه با نسخه پزشك تجويز ميشوند ممكن است  

 .پيشرفت بيماري را در بعضي از بيماران به تأخير اندازد

 

 فعاليت

را  اگر مراقبت از يكي از اعضاي خانواده كه دچار اين بيماري است

به عهده داريد، از ديگران درخواست كمك كنيد تا بتوانيد به خود 

استراحت دهيد. از اينكه نياز به استراحت و فراغت داريد احساس 

گناه نكنيد حتي اگر بيمار از اين مسأله احساس رضايت نداشته 

 .باشد

گر گروه حمايتي براي خانواده بيماران آلزايمر وجود دارد به آن ا

 .و اگر وجود ندارد به ايجاد آن اهتمام ورزيدبپيونديد 

بيمار را  مشكالتتوانند برخي از  كننده از بيمار مي افراد مراقبت

 .با اجراي بعضي كارها كاهش دهند

تا حدي كه امكان دارد بيمار آلزايمري بايد فعاليت خود را حفظ   

 كند. با پيشرفت بيماري، نهايتاً تمامي فعاليتها نياز به نظارت

 خواهند داشت.

 

 

 

 

 نهم دیآموزشي درماني بيمارستان 

 كلينيک پرستاری آموزش سالمت

 

 درباره بيماری آلزایمر چه مي دانيد؟

 1400سال 

  051-2226016تماس : 

 365داخلي 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي تربت 

 حيدريه

 

 



 

 لزایمربيماری آ

بيماري آلزايمر عبارت است از يك بيماري مغزي كه مشخصه آن 

رو به زوال گذاشتن تدريجي تواناييهاي ذهني است. نوع سريعًا 

نوع  .سالگي بروز پيدا ميكند 36-45پيشرونده آن در سنين 

تدريجاً پيشرونده آن كه در آن عاليم به كندي حدوداً در سنين 

 .سالگي شروع ميشود 65-70

 

 :حل اوليهشایع مرا عالئم

    فراموشي وقايع اخير اتفاق افتاده 

  مثل  عقالنيدشواري فزاينده در انجام كارهاي نيازمند قوه

 وظايف شغلي، رسيدگي به امور مالي، يا مديريت خانه

    تغييرات شخصيتي، از جمله ناتواني در كنترل هيجانات و

 اختالل در قضاوت مراحل بعدي

:   انجام كارهاي ساده مثل انتخاب لباس، يا انجام مشكل در

 محاسبات ساده رياضي

   ناتواني در شناسايي افراد آشنا 

   قگي به بهداشت شخصي يا ظاهر فردالع بي 

   مشكل در غذا خوردن 

  گرفتن حالت تهاجمي و انكار اينكه اصالً مشكل وجود دارد. 

  از دست دادن خودداري جنسي 

    در خيابانگم شدن 

   اضطراب و بيخوابي 

    از دست دادن كامل حافظه، كالم، و عملكرد عضالني (از جمله

كنترل ادرار و مدفوع). در اين حالت فرد نياز به مراقبت و نظارت 

 .كامل دارد

  حالت تهاجمي شديد. 

 های تشخيصراه

زير را داشته باشد، بايد به پزشك  نشانه 5 يا ۴چيانچه شخص 

 .دنمراجعه ك

 ند.روزانه را دچار اشكال ميك فعاليت هايحافظه كه  اختالل 

 مشكالت در انجام كارهاي عادي مثال فراموش مي كند غذا بپزد.

 ضعف بيان و استفاده از كلمات نامناسب براي صحبت كردن

 گم كردن زمان و مكان مثال روز و شب

 اختالل در تصميم گيري (كاهش قضاوت ) 

 تغييرات در حاالت و رفتار ) خنده، گريه، عصبانيت (

 ماندر

اگر يكي از اعضاي خانواده دچار اين بيماري است، حالت خصومت  

 .آنها را به خود نگيريد

محيط خانه را طوري تغيير دهيد كه فرد بيمار دچار آسيب بدني 

 .نشود

 


