
 

 

 

 

 

 ۱۳۹۵دی  ۸آخرین ویرایش 

 

 
 راز یک دردآشنا به دردآشنای دیگ 

o ۱۱ سال تجربه شخصی           

 

 (آشنایی با دمانس)فرسایش مغز 

o دمانس چیست؟ 

o نشانه زنگ خطر ده 

o وقتی عزیزتان به دمانس مبتالست چه احساسی دارید؟      

o بسیر پیشرفت بیماری و دگرگونی رل مراق   

o بیماری دمانس از بروز تا پایان 

o )انواع دمانس)فرسایش مغز 

 

 یتغییرات رفتار 

o افسردگی 

o پرخاشگری و خشونت 

o اضطراب و بیقراری 
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https://telegram.me/dementiacare
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o توهم 

o تکرار 

o بدگمانی 

o سرگردانی و گم شدن 

o سردر گمی در اثر کم شدن حافظه 

o بهم خوردن نظم خواب 

o مراقبتهای بهداشتی    سازشگری مراقبت و    مدفوع بی اختیاری ادرار و 

 

 یبرنامه ریزی روزانه و هفتگ 

o برنامه روزانه و هفتگی        

o ثبت وقایع روزانه    

 

 یبرنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در سیر بیمار 

o برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در منزل       

o برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار، خانه سالمندان   

 

 عخوردن، آشامیدن، مشکالت بل  

o خوردن و آشامیدن، دوران اولیه بیماری 

o خوردن و آشامیدن، دوران پایانی بیماری 

 

 اسایر بیماری ه  

o عفونت مجاری ادرار 

o پنومونی یا ذات الرّیه 

o ۱۳۹۵آذر  ۱۹آخرین ویرایش          زخم بستر  

o ۱۳۹۵آذر  ۲۷آخرین ویرایش        مراقبت از دهان و دندان بیمار 

o ۱۳۹۵دی  ۱آخرین ویرایش           ساختالالت شنوایی در بیماران مبتال به دمان 
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o ۱۳۹۵دی  ۵آخرین ویرایش           ساختالالت بینایی در بیماران مبتال به دمان 

o ۱۳۹۵دی  ۸آخرین ویرایش        عمل جراحی و بیهوشی 

 

 یتغذیه، ورزش، سرگرم 

o تغذیه و برنامه غذایی   

o شنرمش و ورز 

o سرگرمی و فعالیت 

 یایمنی داروی 

o خطرات اشتباه در مصرف دارو 

o خوراندن دارو، عدم همکاری بیمار، مشکالت بلع 

o ساماندهی دارو، کم کردن بروز اشتباه 

 

 لایمن سازی منز 

o خطرات منزل 

o سقوط از پلکان، زمین خوردن 

o ،آشپزخانه   و     حمام،     و   دستشویی 

o رنگ     و   روشنایی 

 

 همراقبت از مراقبت کنند 

o چگونه از دیگران کمک بگیریم؟ 

o  رسانی به یاور اصلی بیمارراههای کمک 

o سالمت مراقب 

o  فرسودگی و از کار افتادن مراقب -سخنی با فامیل بیمار 
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