
 

 

 دمانس)فرسایش مغز(  – مالی و حقوقی امور

 

  از کارافتادگی سالمندان

لرردند  اا دنهرر افررداسالررد که اهرریاارریاایکرردلفا رردفا    رر ا

سلااجرر اا ررهانرر ن ندللررد ها رردفا، درره اس دارر اباالیررد ا درر  ا

تررداید ررد اسلاز ررد اازاهرردلااف رردس هابا ا عکرر   ا رر السانرردسل

ازااباحقرر ،هادرر سا ررد ه اارردافاتیررکیرا یرردفاسلاا رر لانررد عکد

تررر ا ای هرررها زراادد لسالنررر ابا د  نررریاسدررر اباتیرررد ا ن ررردا

،ررردسلااررریااسلاا  ا شرررد اههدررریا،ررردن نهاسالسچا ن ررردا ک هررری 

 ررهاا   هرریا رردفا رر ابافادرر ساان  ررد انسررد اارریاتیررکیرا یرردف

 ررً  اایکرردلا درر  اارریالرردند ا ررهات انرر اتیررکیراا یرردسااادنرره چ

 شررت آا  ااسا رریااهرریانرریکهاسل رردنهالااارردا کرریافاعرر ال اب

ایکرردلا درر  اارریاندللررد هااهرریا دس رر ا رردا   ،رر اههرر چا ک هرر

یراا یرردساهرریاتمرر اعکرر اهداحررها،رردالا رردفا، دررها ررهات انرر اتیررک

  یدسا داازاا  اهدلا هید ان سچ

ا

 ش مغز(بیماران مبتال به دمانس)فرسایاز کارافتادگی 

اا ا درر  اارریاس رردنم اارریا رردبلی هررهابااسلاهررهاایکرردلاترر ا 

باسلاا نررسلااثررداییشرردف اایکرردلفاارریاتم یرر ا ررهالببااز ررد 

اررردافاا ررر لا ن ررردات لررر ان یجررری ا،تررردبآاباتیرررکیرا یررردفا

ا رر اهرریاهرر اراحیترریاازاترر ا ااسچرردلاانررتد ا ررهانرر سچلبز ررد ا

ظررریابا ررردالرررد داعک تدس ررردفا،تررردبآا احدفا  اایکررردلا رررًای هررره

سل یرردانرر س اسلاارری اا رر اایکرردلا اایرر ا چرریا ای هررهاباارری

ایکرردلا ا درر  اارریا   ا کرردا عکرر   ا ررً  ا چااسرریدلا  هرر  االرر

انسرررد د ادررر اهسلا دح ررریافااب اایکررردلفاازا هترررهاباسل ای هرررها

ابا ررهات انهرر اارریاهرردلاباحدفرریادرر ساترردا رر تهاادد لسالنرر 

 لا اپرررکایکررردلا اس ررردنمافدبن  تاب رررهااسا ررریاس هررر چاانررر  نه

سلااا ررر افالا اسچررردلا شرررت آا،تررردبآاباتیرررکیرا یررردفا رررها

اتفررداااف رردس االرر اهرریا ررتاایکرردلا درر  اارریانرر ن چااسرریدلا

س رردنمافدبن  تکپرر لا اارردا رردف  ا ررتا ررداچهرر اتیررکیراال رر  ا

لرررد د یابایرررماانررر ازا رررتاعکرررداتررر  ادررر سابادررردن اس الااازا

ا  اال چاسل اساس ابابلنتس یان

 

  قانونی تمعامالتعریف 



 

 

ا س ا رردا  نرریا عد  رری انرردفی سلاهشرر لا ررد اارردافا،رردن نهاارر

ا  یرر ااررداید رریاعد،رر ابالنرری اارر س ااباادنرره ا«ا رر »اد رر ا

ارریاعدرردلآاس  ررداچا،رردن  ا رر نه ا011باا012)  اساالرر  الاالرر 

الیرردانداررد   اافررداسااهرریانررد  ا  ارردا مجرر ل رردا  نرریا عد  رریا

ا1021) دس االیرردا،رردن نهاالرر ا نرر سجهرر  ا ررها ابا  لررفییلنی )

 رر  ا،رردن  ا ررنالاا رر اارر س االرر اهرریاازالرر  اچا،رردن  ا رر نه 

ه رر  یدفاانسررد اارریاا ه  نرریاافررداس،ها ررد هاباحقرر االرر فدس 

ان سچا

 بیماری دمانس و معامالت قانونی

سلان یجررریاعررر رابهررر سا،ررر انی ا شررر ااسلا ررر لسا د   رررد ااررریا

ایکرردلفاس رردنم ا،رر انی ا دارر  اارریاحجررداارریاا رر اایکرردلا ا رررا

 جه  )س  انرری اا ازانظرردا،رردن  ا ررنالتسرردفاساس انرر  االرر چا

 اازانررر  اسایررررا ررردالبانپ نرررتههسرررهاالررر اهررریاسالافاادررر   ا

ارریاانرر دد ااباایکرردلا درر  اارریاس رردنماالرر اسبالف) ررد ا ررد  ا

نرر عهاس  انرریات قررهاا  سلاعکررااررداالررداا،رر انی ا  هرر ساهشرر ل 

س ررردنمااایکررردلفازاس ررر ا   ییررری ا عررر ابااعیرررد  اچا رررهانررر س

 رر برا ررناااچاسفدلررد ما عرر االرر اباالتدرردنهااررداههرر  انرر ال

اررردزان ررردفا،ررر انی ابا هجدنررر  اا ررر لا داررر  ااررریاایکررردلا ا

 د   ررد اارریاا رر اا  رردلالررد  ارردات هرریاارریالنرر اا س رردنم

اابا  راایانظدا هالل چااف لفاایکدلف اا دف

 ا دچررریا کتررر االررر اایکررردلا ا دررر  ااررریاس ررردنماسلالررریدا

ایکررردلفاع  ررررالبانپ نرررتهاسانررر یاادنررره اب رررها ن ررریا

 ررهاههرر انرریا م رر افاالاانرردت ا اایشرر داا رر اایکرردلا 

ن ررریاسلاایکررردلا البانپ نرررتهاس ررر  ای هرررها) دنهررر ا 

اباهد ماعک تدسای ههاال چااهه فا تیاا  یش س 

 رردا ررد اسعرر ا هاسلا رر لسا ررتا عد  رریاهرریات لرر افرردسا 

اسلاساس ررد ا تررددانرر س االرر ا درر  اارریاس رردنماانجرردرانرر  

اررریانررر ا  ابا شررر لآااررردا   ییررری ااررردات هررریاساس رررد ا

ا رر ااچ ررها یرردسانسررد اارریاسللرر ها عد  رریاتیررکیرا ی نررته

یررردافد  هررر ا رررهات انررر ااسررریدلاالررر داازا از رررد اارررد ا

،تررردبآااباسلان د ررر  ااح کرررد  اا س باندهدل  ررر ااررر   هررری ا

ا انددن چاین  ا هتدهاادابا،عی اناانجدر

 یدلررما  ررراا رر االرر اهرریاحجررداسلا رر لساایکرردلا اس رردنما

سلایرردل ااحجررداز ررد ایرری تعچرریاز رردنهااتفررداا ررهااف رر  ا

 عررر ابااعیرررد ا ررررا شرررت ااافاازااب،ررردآااررردافا   ییررری 

ایکرردلا اا سرر ه الرردزفای نررتهاثرردا هاارردافالرر اچ نترریا

س رردا رر لساالز ررداهاا ن رردًررداهبااا انیسرر  عکرر ا لسلاهشرر

ت انررد ها رردفای هررها رردا ز رر  ا رردفالبانشررهدد ها،رردالا

 ا ها یدن چ



 

 

 ا ل جهاایکررردلف ااسررر  د اایکررردلا اررریاس یررر اییشررردف اتررر

 ررد هاس رردنما عکرر   اس ررداارریافترردالررد د اساس اارریاا رر لا

ا ررداا رر لا ررد هاایکرردلااچاایکرردلا ررهااف هرر اباحقرر ،ه

 رریگا ررد اازاا ن رردایی یرر  ابااعرردنشاادنرر  ا کترر االرر 

تکرردراسالا ررها ررداباارر  ها رردفاایکرردلا  ررد انشرر ن اباسلا

ن یجرریاحررهاباحقرر ااادز دنرر  د اایکرردلااررد  انرر سا ررداارردا

ا   الباایالبان ن چاسعد دفان دتدلا ا  

 ز رردنهافرردااد ا رر اللرری اهرریاسلااثررداییشرردف اایکرردلف ا

 رررد هاباا ررردفاررردافاتیرررکیرا ید ارایکررردلاسل اباتررر ا ا ز

سلاا ررر ا دح ررری االااازاسلررر اد ا ررر اساسچاحقررر ،هادررر س

ا رر لا ررد هاباحقرر ،ها دارر  اارریااباچ  نرریااد رر اانجرردرا

ان س ااا

 

 بیماران و حقوقی مالی امور کشورهای پیشرفته و

هرریاح ررهایررماا1سلاهشرر ل دفاییشرردف ی ابهد رر اند رریا رردفاید رر ال

ازاحجرردا ررراارریا،رر آادرر سااررد،ها ررها دنهرر  ا دلرر راالرر چا

سلاز رردنهاهرریاازاترر ا ااسلاهررهااافررداسالررد راباح ررهاایکرردلا 

ا ه  نرررریا ررررهات انهرررر اباتیررررکیرا یرررردفا زراادد لسالنرررر  ا

دررر سااحقررر ،هسلاز یهررریاا ررر لا رررد هابابهد ررر اند ررریا ررردالاا

اتهظیراهدس ابا ی ا ااد یدلاآابهی الااتعیی انکد ه چ

ا2،رردن نه ک هرری اسلاا رر اهشرر ل د ابمرری اند رریا رردفاسل رردنها

 اسلاز ررد اف ررراباسل اهرر ررهات اناافررداسهرریااترر ب  انرر  االرر 

ارریانرر اا ررداانرر د ا رر لساا ن رردالااتهظرریرانکرر س ابا هد رر 

اد یررردلاابهیررر اایکررردلا،دن نرررد ااچا هررربهد ررر اس ااع کررردسادررر س

ازاهرردلااف رردس هاایکرردل اد الرر یا رردفاابااز ررد سلااسالساهرری

اسل رردنه رر اد آااعتررهاارریاانجرردرا ررداعرر راانجرردرانسررد االا

ا ررداتعن رریاازالا ا   رریا 4تررهفما ترردنیتها 3عکرر ااحیرردا دنهرر 

ا چا اازاند ااباتیکیرا یدفاهه5نتکه

ا

 بیماران مالی و حقوقی کشور ایران و امور

                                                           
1 Durable Power Of Attorney; DPOA  
2 Living Will; Advance Directive 
3 Resuscitation 
4 Respirator 
5 PEG Tube feeding; Gastrostomy 



 

 

ید ررر الابابمررری اند ررریا ررردفای نرررتهاسلابهد ررر اند ررریا ررردفا

 چاارردات هرریاارریانررباههدرریا،رردن نهان الاه ا رردا ا دلرر رانیسرر 

اررد الفرر  اا یرر اارریازنرر  هابانرری  اایکرردلفا   ا کرردابالررد دا

انررر ا اس ررردنم ااررردزن دفا،ررر انی اسلاا ررر از یهررریااسررریدلا

اادبلفاباف لفاایانظدا هالل چااا

 ا رردان دانررهاازابهرر ساادرر   اارری اافررداسافد یرر اایکرردلا

بهرررر ساسالس اارررر  ر اسلا رررر لساایکرررردلانهاهرررریا یسرررر ا

سالا رررها ررردابااررر  ها ررردفا ن ررردا فیررر ابااعررردنشاالررر  ا

 رررد هاباحقررر ،هاته ررردالا ا،ررردن نهااررردافاانجررردراا ررر لا

 ا داهعرریاارریاباارر ب اسل یرردفاایکرردلااررداندررهاد الرر یااب

چاا رر لا دارر  الاالرر ارردافاایکررداا رری ی اساس ررد اباتعیرر

اررریانررردمداباا ررری اا ررر ا ا مجررر لا اسلامررر حی اساس رررد ا

اچاددن اس  ا،دن  احکد  ا4) دس اددن اس اال 

 سلاا  ررهات انرر ات لرر ادرر ساایکرردلاا رری سلد الرر اتعیرری ا

تیرررکیرا یررردفاسالساانجررردرااباز ررردنهاهررریاتررر ا ااسلاهررره

ا ررری ااررریا ه  ررریاچا،ررردن  اا ررر لاحسرررده ا۴۰۱) دس انررر س

الررر ابااحتررردرابهیررر انسرررد ااررریااباهررردلفابهیررر اایکررردلا

 چا،دن  اا  لاحسده ا۴۲۱ادس ) ال 

 ررهاانیرر اسبلرر ا رردا کسررد یا ک هرری ااندافیررد اایکرردلا ررد 

ارردا داهعرریاااحسررداانیرردز  شررد   ا ررداسلامرر لآاا هررت ان

 ادافاایکدلانکد  چااا ی ایاساس د اسلاد ال اتعیی ا

ا

ا

 در ایرانمسایل فرهنگی 

ند رریاابمرری ت یرریاسلافد هررما رردامررمد اازا رردناباید ررد اعکررد ا

فد یررر انیسررر ه چاسلان یجررریادررر  ا  هررر فا تد ررر اا باا ًرررد ا  

 درر  اایکرردلاایکرردلاازا ترردداهرردس ا  ااهرردا اسالنرر ابادرر سا

 عکرر   احدارردانیسرر القلررد اا،رر اراارریاتعیرری ا،رریراا ررراارریاس رردنم

،ررردن نهاههررر ابالدیدلررر هاا ررر لا رررد هاباحقررر ،هادررر سالاااررریا

اسل افدساس  دفااسپدلسچا

 ما عکرر   ایررماازاتشرر یااایکرردلف ا درر  اارریاس رردناایکرردل

ارریاتیررکیرا یرردفاسلااچرر  اارردبلاسالساهرریاایکرردلانیسرر  

دررر سااسا ررریا ی  ررر چاب رررهاارررداا رررد هاباحقررر ،ها ررر لا

ف اایکررردلف اا ررر اتیرررکیکدآا کتررر االررر اندسللررر اباییشرررد

الیررردا عقررر  اادنررره اباز دن ررردفاهدررردا اندیرررن دفالاا

اسلامررر لآاادررر   انظررردااررری ا هررر سا بلنررر چااعررر ب  ا

فدزنررر ا ابااسررر  د ان س رررتااب اتکررردرا عرررد  آاباتیرررکیرا



 

 

با،ررر ا ررر لسالررر ا ا کتررر االررر ااباا رررد هاباحقررر ،ه ررردفا

اا چنن 

 الررر یا ررردفاسل ررردنهایدلرررمابا ف  ررر اسلا ررر لساد ک هررری ا 

ایکررردل اسلاز ررردنهاهررریااباتررر ا اام ررردلنظداسلا ررر لسا

نمرر  ا رر ابا اسدد رر ا رردفای نررته ایدلرر دلف ابان  رر الفا

اچاسلان یجرریاد الرر یا رردفانجرردرانکررهانرر ساسالس لاادرر سا

سلایرررردس اافاازااارررردافا کیشرررریااباسل رررردنهابا دا،د رررره

ا چهاا درااد،ها ها دن

 فد یررر اایکررردلا اایکررردلفاسلاز دن ررردفاامدانرررهاباحسررردا

بااسل ررردنهاان  رررد ا   هررریا ررردفا کتررر االررر اسلا ررر لس

ادررر   انظرررداسانررر یاادنررره اباح رررهاسلااایکررردلا دا،د ررره

ن  انهرر اا هکررد اانیررد اباارر ب ا رریگا  نرریاچشررراسانرر ه

اابتررداهااررداد الرر یا رردفابا ا   هرریا رردفاسللرر سلا رر لسا

 اتفداانظدایی ااههه چ

ا

 برای مراقب ییراهکارهاپرسشها و 

  هرر س ا زراالرر ابااا د  رردفاا،رر انی اارریاهکدرر سارردات هرریا

ایکرردلابادرردن اس ابفاارریایدلشرر دفاز رردات هرریانکرر س ابانسررد ا

باافادررردن اس هاررریالا  ررردفااددررر لسااررردا ن رررد اادللررری د

اانجدراس ه :اسلاز د ا هدل ا زرالاااحق ،ها ش لت دف

 چ  نررریااد ررر ا  ررردنداآا زاسفاعکررر اایکررردلالااسلاا ررر لا

 شرررت آااررردبزاازاباالبنررر اهررردساابحقررر ،هابا رررد هااررردافا

ا نک سا د هاباحق ،ها  ه  اه   یدف

 ترررداچررریاا عرررد  آابا  یررردفدآاانجررردرانررر  ات لررر اایکررردل

،رردن نهاباچ  نرریا ررهاترر ا اانرر یههدرریا،رردن نهاسااز رردنه

 ا لااثدا اهدس دا نا س ا

 چرریاهسرردنها کترر االرر اسلا  هرر  انسررد اارریاچهرری اسدرر ابا

لا  رردفااددرر لسااتیرردفدتهات لرر اایکرردلا ع ررد اادنرره اب

 ،دن نهاادا ن داه اراال  

 رردااتفررداانظررداسلا رر لساا رر لا ررد هاباحقرر ،هاایکرردلا  

 ررردای افدزنررر ا  اااررر    ابالرررد داافرررداسای هفررر ابهررر سا

لا  رررردفاا جرررردساتفررررد راید رررر الاسلادرررردن اس اا سالس

اه ا ه  

 رردا رر ال ابایدبنرر  ا رر ب اباهد رر الررداقیافاایکرردلفابا  

ت مررییاا   هرر ساالرر اد شعررلرریداییشرردف ا  انرر سای نررتا 

ا اارردبزایدلشرر دفاحقرر ،ه ای نررتسلامرر لآااح کررد ررهانرر سا

ترردابفانسررد اارریاهد رر انکرر س اا  ررد انکد یرر ازا،درر الاا

 یدبن  اایکدلاا، ارانکد  چ



 

 

ا

 برای بیمار ییپرسشها و راهکارها

سلاز ررردنهاهررریاایکررردلاازاسل اباف ررررا زرااددررر لسالاالررر  ا

یدلرر  دالاا ترردداههیرر ابااررداس،رر ااابااارردایدلشرر دفاز رردال

 دسسانررر اهررردس اباارررداهکرررتا شررردبلاحقررر ،ه ا ن ررردالاا سررر ه ا

انکد ی :

 ا رررد هاباحقررر ،هاا ررر لا اد رررباازاچررریاز ررردنهاچررریاهسرررها

اا یدس ایکدلالاااداع   ا

 دابااررر  ها ررردفاایکررردلاازاهک ررریا یسررر اسالا رررها ررر  ررردا

 الررر در اا ررر  ابا ررردا الرررف ی ررردااتاررردنته ااد دفاحسررردا

اباالررهدسابا رر ال ا دا نرریاهکرر ا بلفا  ت یرریانررا الیررد 

ا ن ن  هاباسلا م اا ههان   الفاا دس   

 رری ابهد رر اند رری ا رردامرر  اند رریا  ررداایکرردلابمرری اند 

ااا جرردسا ن ررداتیررکیرس  رر ا  رردات یرریاهرردس االرر ابااهد  رر

 ال  ایا، آاد سااد،ها ه زا

 ررداایکرردلا ررهاد ا رر ابمرری اند رریا رردامرر  اند رریاه  رر فا  

نکد رر  ا  رردابفاسلد الرر اا ی مررهاسلا رر لساا رر ا ات یرریا

 باا  لاحق ،هاد ساسالس 

 ی نررتهاد الرر یا رردفاایکرردلاسلا رر لسا دا،د  رردفااب یرریاا

هدلاف ررردس ه انیررردزاباازاابایدلررر دلفاچیسررر ابسلامررر لآ

چرریاهسرره اسلاهجررد اباچ  نرریااد رر اا رر لا دا،د ررهاابالاا

    د  اباانجدراس   اا

 چ  نرریاابه سهیفیرر ازنرر  هازانظررداایکرردل ابهرر سا ررداعرر را

ا دارریاچرریا رر السفاانرر اا ررهانرر س اا رر ایدلشررالز ررداهابا

نررر چااسررریدلا  رررر االدلررره اباسلاعررری احرررد ایی یررر  اا

ازای نرررتا   یرررا اا رررد نالرررهادلت مرررییا یشررر سااررردافا

لبانپ نررررت اباا ررررداایکرررردلا رررردا ما ررررن دهاسالس اازا

  شدبلا ن ده اهکتاا ید  چاا

 ایکرررردلف اایکرررردلاسلامرررر لتهاهرررریاسلا داحرررر اید رررردنها

 هررر انددنررر  اابا د ررر االررر اازا اازهیفیررر ازنررر  هاا رررد

اباهررر ارابلرررد  اباا تدنررردآا  هررر سااررردافااسا ررریاحیررردآا

د الرر یااباسلاارردل ا   هرریااسا رریا ررً  االرر فدس انرر س ا

حیررردآااتکرررتاترررهفما تررردنیتها رررداتعن ررریاازالا ا   ررریا

 نتکهاچیس  ا

 فا دارر  اارریاتیررکیرا ید  ررداچرریاهررما ررداهسرردنهااد رر اسل

باچ  نررریاانرررده اسانررر یاادنررره اسبلا اید ررردنهاایکررردلف

  اد  اتیکیرا یدفاههه 


