
 

 

 )دمانس(غزپایانی بیماری فرسایش م مرحله - راهکارها 

ساعته پیدا  ۴۲بیمار نیاز به مراقبت  ،به امری تخصصی تبدیل می شود. با پیشرفت بیماری بیماری پایانی مرحلهمراقبت از بیمار در 

. بیماری های نماید زمین گیر می او را خطر زمین خوردن و آسیب دیدن او را افزایش می دهد و نهایتا   ،بیمار عدم تعادل .می کند

پر  خوردن و آشامیدن را به یک امرعمل  ،لعمشکالت ب .را تهدید می کنند او پیوستهو ریه عفونی مانند عفونت مجاری ادرار 

مراقب پیوسته  لیو در اختیار مراقب است کامال ناتوان از هر گونه مخالفت، در نهایت بیمار  نماید.می تبدیل اضطرابپر  و استرس

 .بعدی می باشد اتنگران آینده و اتفاق

 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 یماریبپایانی  مرحله در ریز یراهکارها به

 

 ؟آیا مراقبت کردن در منزل امکان دارد

 ،برنامه ریزی دقیق و پیش بینی امکانات مالی و فیزیکی .دندر این مرحله نیازهای مراقبتی از نظر کیفی و کمی افزایش می یاب

 راهکارها و توصیه های پیشنهادی و مقاله های زیر را مطالعه. کند تصمیم گیری درباره ی نحوه مراقبت و اجرای آن را آسان تر می

 :را بکار گیرید

 برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در منزل 

 برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در خانه سالمندان 

 

 دشوی آماده لعب مشکالت با رویارویی برای

ی از ین معنی که مقداربد پایانی بیماری دچار اختالل میشود. مرحلهدر بیماران مبتال به فرسایش مغز در بلع سیستم اتوماتیک 

 .شودگی میفباعث سرفه های شدید و در بعضی موارد خ و دنپیدا می کن همواد غذایی و مایعات به داخل مجرای تنفسی بیمار را

 را بکار گیرید: راهکارها و توصیه های پیشنهادی و ی زیر را مطالعه مقاله



 

 

  پایانی بیماری  مرحلهخوردن و آشامیدن در 

 

 اندیشی کنیدچاره  برای جلوگیری از عفونت های مکرر

در ک و آنتی بیوتی ردنبه انواع عفونت ها بیشتر می شود و تنها راه چاره مصرف ک ابتالطرخ ،با ضعیف شدن سیستم ایمنی بیمار

 را بکار گیرید: راهکارها و توصیه های پیشنهادی و مقاله های زیر را مطالعه .ستهاخطر بروز مقاومت باکتری ها در برابر آننتیجه 

 عفونت مجاری ادراری 

 عفونت ریه یا پنومونی 

 

 بستر جلوگیری کنیدزخم از شروع 

ه خطر ابتالء به زخم بستر ب ،به مدت های طوالنیخوابیدن در تختخواب یا با زمین گیر شدن بیمار و در نتیجه نشستن در ویلچر 

 ترمداوای آن آسانبه مراتب از پیشگیری  زیرا است جلوگیری از شروع زخم بستر ،شدت افزایش می یابد. بهترین راهکار و توصیه

 را بکار گیرید: راهکارها و توصیه های پیشنهادی و مقاله ی زیر را مطالعه .است

 رم بستخز 

 


