
 

 

 دمانس بینایی در بیماران مبتال  به تاختالال

 

حررریلاینرررمه مللارررپلس اخورررپلسیاررر  لرلا لا ررریم  لسررر ا امللخرررت   اافررر االمرررممکن لسک رررالامررر لا لا ررر ل

ایکرررم ابلس رررت لارررپلسمیاهکررر لرمرررمه لااررر االلاسرررمایلاالا  لاخرررت   للارررپلکینررر لایرررمالااارررتپلامارررن  ل

ارررمر ابلن رررتن  للماینرررمه مللااررر االارررم احت لاالسایرررمملرلر رررکیملایررر  لا لسررر  السررر اخ ر ل رررپل ا لامررر 

سررر ان یالاهرررالایکرررم ابلردیکرررپلاا اررر ل رررپللاخرررت   لس اررر الارررپلاینرررمه ل الا لس احررر لارمیرررپلر ررر ی ل

 ملسایملان ا ل نن  لاااهلرلا   لاپلممااگ  لا

 

 بینایی  تدالیل بروز اختالال

سبللسمانررر لچ رررک لس ررر   افررریاهنلمرررامل لل نرررارررپلا هررر لس توررریلا  ررر السیمهلاینرررمه اخرررت   ل

ن رررک لنرررمه لاالاهررر بلمررری لسلرلمچ رررمملمررر تپل لس ررری ل ااخورررلنرررم لایکرررم  ل) مرم ا  (مس را هررر 

  االسبل کوپلاا  للام ملس یل پلس ئ للا  لرلس اااشلحیلاینمه ل

 

   دمانسمبتال به بیماران  و  بینایی تاختالال

 ررپلا لاتی ررپلسرر اااشلرلاالارلارر اللس رر   لاینررمه لللفرر  ململکرر رهلارر لس رر   افرر االس ررت لاررپلاسررمای

 للارلملر رر  لاما مرر لاالساچررپلا لاحکتنرر لم نرراچررپلایکررم لاهرر هلامرر لا  رر السرر لسها  لغوررملس رریلاالس

 لسررررممت لسرهرررریابلارررر هلاا ررررما ل نررررسک ررررالامرررر لر رررر  لایکررررم للمللسرررر   ررررپلسرررر لایننرررر 

ایکرررم لس ررر شلسررر  لسک رررالامررر للاارررت مهلا لانممرررمه لااررریملرلافررر اامل للار م(misperception)امررر 

ر ررر ه لسررر للسی ررر ف لایکرررم  اهرررالس ررر   لارررملل( misidentification)ا الارررملاررر اا شلاارررت مهلاگیررر 

سیرررملرررر هالکوررر لللافررریاهنلسررر لاننررر  ایکرررم ل اللمررر ا اک لرلس ررر   لررررر  لرل اهل فرررتالاررر ا لر

لس    لف  لاالاهالن ا لام :

 فمصرروپلاارریملاررمللرلا لر کرریالا رکررماللسو ررمبلایکررم لااررت مهل ررپلامکرر  ررملارر بلککررنلسیرر ابلاهرر ل

هررمللسرر لارر ا للا لاتی ررپل اهل فررتالایکررم لس رر  لسرر لارر الرلسک ررالامرر لاسرریالا رر  اله رر هگ 

سرر  لمیرر ابللا  ررم لاررپا لامت مرر للسک ررالامرر لایکررم لنکچنرریاللاررملا لرلاهرر ا لر ررما ل نرر  

لل اا مللا الاچم لا لچم لهملامتگی ه



 

 

 اللا لحمارریپرانررشلارر هلافرر االرلا  ررم لارللم ررپلا لاتی ررپلسبلایکررم لسیرر ابلاهرر   چرر لارر بل 

ارر ا لا ر ررمالا مرر ملس انرر لامهرر ل رارر ر للاررپلنکرریالامیرر لامرر ل ررپ لنرر اررپلخرر ا لاکرر لای

 ن ا لای ا للایکم 

  لرم لاه بلاف االرلا  م

ل

لمشکالت بیماران دمانس در اثر اختالالت بیناییتشدید 

ملس رر   لاخررت   لنننرر لر رر ه لکرر رهلارر ا لایکررم ابلس ررت لاررپلاسررمایل ررمننلاینررمه لسرر لر اارر ل

ا لا ررر لسبلس را هررر لسررر لا  ررر السر ا لسررر  مل رررمننلا همفررر لسرررر  لنرررم لحررریلاینرررمه للایررریلاهگررر  

اچررم ل ررمننللیل ررپلامایررما ارر ا لفرر الس ررت لاررپلاسررمالایکررم ر اارر لامکرر لارر رالر نکررم لنکررمبلحرریلا ل

م میلاررل اررپلاهررالحممرر لمررن  رل  اررچیینررمه ل الا ینرر ل ررپلرانایرر لا ا لسک ررالامرر لاینررمه لسرر لارر ا

الر مررن  ر لاررم میلا اررپلسک ررالامرر لا لافرر اا ل ررپلاررپلاسررمایلس ررت لای ررتن لایرریلاررلسرر لا هنرر  لل(۱)ا اررپ

للل ن  

ل

 مالقات با پزشک

سیاررر لا ررر امللسیاررر ل الاالر ررر ی لچ رررململایکرررم ل الاررریالاینرررمه س انررر لامهررر لارررپلسرررراللس رررمن هلس ررر   ل

سیارر لاررملا  مرر لس رارر هلایکررم ملچ ررملایکررم  لاسررمایلساررمهل نرر ملرلمی رر لاا رنررم لایکررم ل الاررپلارلا ررمبلانرر  ل

للاا االا هملرلسامهنپلارملا   لاپلس اخ  ل ا لر کیملس لای ا لاینمه س    ل

 ا لااترر ا للاررملچ ررملسیارر لایکررم س ت لاررپلسمیاهکرر لهررملمررمه لاارر االلاسررمایلس نررم ایترر هالاسررمبلارر ا ل

ایکرررم  لامررر  للا لس احررر لارللایکرررم  ل رررپلایکرررم لصرررر  لس انررر لرلسیاررر ل الا  لسررر ل نررر ملسررر ل

اررمللسامهنررپلارلاررملانرر لای ررت  لاا ررم لسرر لایرر ا ر اارر لادیررم لانرر ل نرر لرلاررملسیارر لنک ررم  لاکمهرر مل

لسیاررر اا رررم لخ امرررتپلنرررم للرلاالا  ه ررر لایکرررم لارررپلررویررر لسررر ل رالرلسی ررر ف لایکرررم  ملرررر ابلفیی

لل  لاا م لا م لسامهنپلاملاا ملل را رلس لا ا للامر ابلس لا املرلا لاتی پ

 ا لنکرررمننگ لاالر ررر ی لاسررمایلایکرررم لساررمهل نیررر لرللارل اامرررتیم للچ رررملسیارر ن رر لاالس ا ارررپلاررپل 

نررم لااالارر ا  وینیرر لاررو سلای رر لرهیهرر للا لارللرنرر لرلننگررمس ل ررپل ررپلایکررم هرر ل الاررپلککرر لسر 

  لا اهما ل الس   لاکمه ل  اهس ه مبل اللاهالاسم الس لر اا لایکم 

ل

 عینکتجویز و انتخاب 



 

 

ل  ن ر  هیللکین ایکم لاینمه لسک الام لا ا لای  الچ ملسیا ل

 لاهگرر  لرارر ا لسلمماررپلرلاا ررم ل م نررم لامررت ملایکررم لسک ررالامرر لاررپلارلارر اللکینرر مله رر ل

اماررر  لاکررر هل لاااررر لاالاهرررالااارررتپلایرررماللاهررر بلرو هیهررر بلرل اهل فرررتالسمانررر لار لاینررر اررر ا ل

 ر یی ل ن  لکین لنملاملام ل فتالمالرلسی  ف لایکم  لسک الام ل

 مالاینررر لایرررلار له ررر لاررر ا لسلممارررپلرلاهگررر  لاررر ا ا لصررر  ر ل رررپلایکرررم لارررپلارلاررر اللکینررر ل

ارر ا لارلرییررپلل اررملس تورریلرلاررملارر  لرلملر صرریپلسرر لارر الارلکینرر ل رر الاماررپاااررتپلامارر 

 اکمهی  ل

   امرررتکماهلاالکین یرررم لس یررریلارررپلای رررپلنرررم لاا ا لارلا لرررپل رررما ا للمارررملسی ررر ف لایکرررم

bifocalرلهرررملای رررپلنرررم لارررملا لرررپل رررما ا ل وررر ل راررر هللprogressiveاررر ا لایکرررم لمللل

لس   لس لا ا ل

  ی ررپلکینرر ل لااات ررمبل نیرر  لخررنلمرر  لاررملای ررپلنررم لا رر الرل ررلایکررم ل الاالارر اللکینرر

لاگمهلاا ه  رکییللایکم ل اللنکی پ

 ا رر پلاکرر هل لچ ررملایکررم ل الا ل ررم لاسنرر لاگیرر ا  ل نیرر لرررملا لصرر   لاررملارر بلکینرر ل

للهملا  تالسبلات اای لسا ال مهگیهال نی  ل

 رلررمانلکینرر لاررملکرر  للاا ررم لانیرر  لمررممیماپلرررملاسررما ل ررپلسک ررالامرر لسامهنررپلچ ررکمبلایکررم ل ا

ملمررر ا الرلا رررل ابملمررر ا اک ملس خمارررگ  لا لایکرررم لر میررر لایکرررم لسک رررالامررر لاکررر هلچ رررم

ل ن لرل یکی لاا ا لارلرلس ان ل الرر لرأ ی لن ا لان  لغی ه

 انرر نم لس  رر  لاررپلارر ابلارلسرهرریابل نیرر لرررملاالاررملارر بلکینرر للینرر لایکررم ل الاررپل کرر ک

انرر لکینرر لا مهرر لسا رر  لاونرر لامارر ل ررپلللرلاهرر لامرر لرلسررملنرر ا لارر فتالسبل ورر ای  لارر ا 

  للاکمه رلر می لاا مللل اهس نشلح   لایکم لاپلامتگی هلا لرلاس مللسبلای ل 

 ایررمالاررپلککرر للم  ل رر ابلسبارر ا لا  رریکررم لسک ررالامرر لاچررم لکم  ررپلسبلس را هرر لامارر لرلا

  احرر لاااررتپلامارر  لچ ررملسیارر ل الاالر رر ی لایکررم  لاسررمایلاررملخ رر ل نیرر لرلا رر  لاررپل

س ممرررپل  احررر لرللارررملر  رررپلارررپلرکرررم ل  ااررر ل رررم لر رررکیملاگی هررر  للرلایی اررر لککررر ل  احررر 

 ایی ا ل السلمماپل نی  

 

 سایر اقدامات سازشگری با اختالالت بینایی

اسررمایل ررپلاررپلاخررت   لاینررمه لاچررم لامرر ملاال ان م نررم للس ررت لاررپلاارر ا لایکررم ارر ا لای رر ال یکیرر ل

لاه لامتکماهل نی :ر کیو ل



 

 

 ررر ل فرر لرلسسرر لایکررم ل الاالس وکررمبلرلمررمه لاارریملامرر لرلسررملایرر ل ررپلخلرر لاسرریالخرر  ابل الس

 ر ویپل نی  للس لان لاهنیاف

 االمرر ل اهلس ااررشللس  رر مل یرر لح  رر ملر رر الارل الاال ررپلایکررم ل النک انرر لسرر لاکمهیرر مل اسررما

لسامهل نی  للا لاسمبلسنمم مل لچ بلا مرلچیل کوپلسو مب

 ر  ررپل نیرر ل ررپلسرررریملاارر ا لرل فرر لرلسسرر لایکرررم لاال راررنمه ل ررمف لرله ن اخرر لا خررر  اا ل

ل السلمماپل نی  لرمسیال رانمه ل مف ل–ل۶لسنیلس ممپلاهکالمما للاما  

 ارررپل ارررملمرررکی لا لاات ررمبل ارررملانررر ل نیررر  للر ررر ی لح مرررپلمررکی ل ارررمل رررپل ر ل ماررر ل

ل کپررر شملاررر ا لایکرررم لس ررر  لامررر  لاال ارررملنرررم لست رررمهالاررر ا لفررر شلرلسرهررریابلاررر هلامررر 

 –ل۷ل لس ممرررپلاهکرررالمرررما لسنررریلامرررتکماهل نیررر ملامرررتگی هملرلمررر اا لامت ررر ه لا لماهررر ا 

ل السلمماپل نی  لات مبل اما

 اسررمبلس ممکررپلاررملایکررم لخ ارررمبل السا فرر ل نیرر ملکورر لحارر  لخرر ال الایررمبل نیرر ملرل ررم  ل ال

ارر ا لایکررم لاررماا لاکمهیرر  لاسررما ل ررپللماا ررم لسرر لانیرر لنرر  لاررپلنرر  لا لاسررمبلاا ررم لسبل ررپ

 ل نی  للملارل الاالر کیملخ اسامهایکم ل الر  لس ل نی 

 

 پانوشت

توهم کند و چیزهایی را ببیند که واقعیت ندارد. این سندروم برای دچاربیمار را ممکن است  مشکالت بینایی -۱

   تشریح شد.  ۱۶۷۱در سال   Charles Bonnetاولین بار توسط  
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