
 

 

 (دمانس)مغز شیفرسا میانی بیماری مرحله -راهکارها 

بروز می کنند. بیماری  مرحله. بیشترین تغییرات رفتاری در این است بیماری ه ازمرحلترین طوالنی بیماری معموالً یمیان مرحله

بیمار هم با توجه به مشکالت روزافزون خود به این نتیجه رسیده است که بیشتر به کمک مراقب نیاز  و دیگر پنهان کردنی نیست

شان بیماراند که مشکل ش به این باور رسیدهبی وکم  و فامیلخانواده یا طفره رود. باشد از بیان آن عاجز ممکن است دارد ولی 

 جدی است.

 شیب در است ممکن یماریب عوارض از یبعض که یمعن نیبد است یکتار و یقرارداد مغز شیفرسا یماریب مختلف حلامر نیمرزب

 ای مرحله همان در دوباره سپس و شوند، برطرف یچند از پس کنند، بروز مرحله کی در ای.  باشند داشته وجود مرحله کی از

 :دیینما مطالعه را ریز مقاله سه هر شتریب یآگاه یبرا که است بهتر. شوند انینما یبعد مرحله

 (دمانس)مغز شیفرسا یماریب بتداییا مرحله – راهکارها 

 (دمانس)مغز شیفرسا یماریب یانیم مرحله – راهکارها 

 (دمانس)مغز شیفرسا یماریب یانیپا مرحله – راهکارها 

 

 :دیکن توجه یماریبمیانی  مرحله در ریز یراهکارها به

 

 دبرای تغییرات رفتاری بیشتر آماده شوی

ی در راه تغییرات رفتاری بیشتر .دنو بعضی دیگر هنوز گاه به گاه ادامه دارند اول بیماری پایان یافته ا مرحلهبعضی تغییرات رفتاری 

 سترسا پر مرحله نیا دیتوان یم ییبایشک و ،یآگاه آموزش، با و است ییدارو ریغ راتییتغ نیا اکثر با یسازشگر یراهکارهااست. 

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقاله .دیکن یسپر آسانتر را

  توهم 

  بدگمانی 

  سرگردانی و گم شدن 

  سردرگمی در اثر کم شدن حافظه 

  به هم خوردن نظم خواب 

  بی اختیاری 

  بی انگیزگی 

 عدم همدلی 

 



 

 

 برنامه روزانه و هفتگی تهیه کنید

کارها و برنامه های بیمار عالوه بر ایجاد ل . هرگونه تغییر غیر منتظره در روااست داشتن برنامه برای بیمار ،یکی از بهترین راهکارها

 آرام تر شدن زندگی بیمار و مراقب باعث باعث سردرگمی و پرخاشگری بیمار خواهد شد. برنامه ریزی مناسب ،اضطراب و نگرانی

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز ی مقاله .کیفیت زندگی هر دو را بهبود می بخشد ومی شود 

 برنامه روزانه و هفتگی 

 

 برای مراقبت کردن از بیمار برنامه ریزی کنید

نی پرداختیم بازبی آن بیماری به بتداییمرحله ارا که برای نگهداری از بیمار در منزل تهیه کرده اید و در مقاله راهکارهای  برنامه ای

گهداری درباره ی ن ،امکان پذیر نیست تاننمایید. اگر نگهداری بیمار در منزل برایاصالح کنید و آن را با توجه به پیشرفت بیماری 

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقاله نمایید. تحقیقاز او در خانه سالمندان و امکانات محلی 

 برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در منزل 

 برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در خانه سالمندان 

 

 کنید توجه بیمار سرگرمی و ،ورزش ،تغذیه به

و  ،آشامیدن آب کافی ،تغذیه ستدر داشتن برنامه در او بهبود کیفیت زندگی و راز موفقیت برای طوالنی کردن استقالل بیمار

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقالهپرداختن به فعالیت های تفریحی و سرگرمی است. 

 تغذیه و برنامه غذایی 

 آشامیدن آب کافی 

 نرمش و ورزش 

 سرگرمی و فعالیت 

 

 دسائل الزم برای مراقبت مجهز شویوبه 

و اشما نیاز به آموزش و یادگیری روشهای صحیح در امر جابجایی و نقل و انتقال  ،مراقبت درست از بیماربرای  ،با پیشرفت بیماری

 یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقالهو به وسایل جدید برای مراقبت از بیمار در منزل نیاز پیدا خواهید کرد. د داری

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ



 

 

 آشناسازی مراقب -بیمار نقل و انتقال 

 راهکارها -نقل و انتقال بیمار 

 حمام کردن بیمار مبتال به فرسایش مغز 

 وسایل آسایش و ایمنی بیمار 

 

 به سالمت خود توجه کنید

از کار  و ساعته و هفت روز هفته کار یک نفر مراقب نیست. قبل از فرسودگی ۴۲مراقبت از بیمار مبتال به فرسایش مغز به صورت 

راقبت از بیماری مبتدایی ا مرحلهدر  ه استستبه فکر پشتیبانی و حمایت از او باشید. اگر مراقب به آسانی توان ،افتادن یاور اصلی

 و طالعهم را ریز یها مقالهدیگر این کار عملی نیست.  ،مراقبت رموابا پیشرفت بیماری و سنگین شدن  ،به خوبی انجام دهد را بیمار

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها

 چگونه از دیگران کمک بگیریم 

  اور اصلی بیمار یراه های کمک رسانی به 

 قبسالمت مرا 

 فرسودگی و از کار افتادن مراقب 

 


