
 

 

 فرسایش مغز)دمانس( بیماری بتداییامرحله  – راهکارها

بیمار  .بردباری بی پایان مراقب دارد ز بهیانبیماری  بتداییا مرحلهدر  بیمار مبتال به فرسایش مغز)دمانس( با مشکالت سازشگری

کم و بیش آگاه است که مشکالتی در  . اوگذشته خود ادامه می دهد هایکه مشکلی ندارد و با اصرار به کارها و فعالیت می کندادعا 

 عضیب کسانی که با بیمار زندگی می کنند نسبت به .راه است ولی با زرنگی و ابتکار کوشش می کند بر آنها سرپوش بگذارد

  .وضعیت را عادی نشان دهد ،پزشکانحتی و  ،همکاران ،همسایگان ،ند در ارتباط با فامیل دوروامی تد ولی بیمار نمشکالت آگاه

است بدین معنی که بعضی از عوارض بیماری ممکن است در بیش  یکتار مختلف بیماری فرسایش مغز قراردادی و مراحلبین  مرز

یا  مرحلهکنند، پس از چندی برطرف شوند، و سپس دوباره در همان بروز  مرحلهوجود داشته باشند.  یا در یک  مرحلهاز یک 

 برای آگاهی بیشتر هر سه مقاله زیر را مطالعه نمایید:که بهتر است بعدی نمایان شوند.  مرحله

 فرسایش مغز)دمانس( بیماری بتداییا مرحله – راهکارها 

 فرسایش مغز)دمانس( بیماری میانی مرحله – راهکارها 

 فرسایش مغز)دمانس( بیماری پایانی مرحله – راهکارها 

 

 

 :توجه کنید بیماری بتداییا مرحلهدر  به راهکارهای زیر

 

 دمسائل مالی و حقوقی را سازمان دهی

در زمانی که عزیز شما از توان درک و شناخت کافی برخوردار است در مورد اموال و داراییها و نحوه ی استفاده از آنها در زمانی که 

 یاه هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز ی مقاله .و تصمیم گیری درست را از دست خواهد داد تصمیم گیری کنیدتشخیص او توان 

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ

 امور حقوقی و مالی 

  

 آگاهی خود را نسبت به بیماری افزایش دهید

او ی به همان نسبت آمادگ ،آگاهی داشته باشد آنسیر پیشرفت ، و عوارض قابل پیش بینی ،مراقب هرچه بیشتر نسبت به بیماری

ند و وسایل و ابزار کار مراقبت ر پیشرفت بیماری جلوتر حرکت می کسیاز م دیک قاو  .بیشتر خواهد بودبیمار برای مراقبت از 

  :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقاله. آماده می نماید از پیش درست و موفق را



 

 

  چیستدمانس 

 انواع فرسایش مغز 

  (دمانس)فرسایش مغز مراحل پیشروی بیماری 

  خطرده نشانه زنگ 

 سیر پیشرفت بیماری و دگرگونی نقش مراقب 

  از بروز تا پایان (دمانس)فرسایش مغز بیماری 

 حواس پنجگانه و فرسایش مغز 

 آیا فرسایش مغز قابل پیشگیری است؟ 

  مبتال شود چه احساسی دارید؟ (دمانس)فرسایش مغز وقتی عزیزتان به 

 

 دبرای تغییرات رفتاری بیمار آماده شوی

 زمان بروز این .شما شاهد تغییرات رفتاری مختلفی در بیمار خود خواهید بود ،و میانی بتداییدر مراحل ا بیماری مخصوصاًدر طول 

و شدت آنها در بیماران مختلف متفاوت است. راهکارهای سازشگری با اکثر این تغییرات غیر دارویی است و با  ،طول مدت ،تغییرات

 هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقاله. نیدسپری کآسانتر پر استرس را  مرحلهاین  یدانتومی  و شکیبایی ،آگاهی ،آموزش

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها

 افسردگی 

 پرخاشگری و خشونت 

 اضطراب و بیقراری 

 تکرار 

 ءانبار کردن اشیا 

 رفتار جنسی نامناسب 

 

 روزانه را ثبت نماییدقایع و 

روزانه برای بررسی های بعدی و مشورت با پزشک نیاز به  فاقاتات او، و ها و ظرفیت شناختنایی، توابیمارتحوالت و تغییرات احوال 

 قالهم .خواهند بود ترو موثر تردخالت های مراقبتی و پزشکی هدفمند ،د. با ثبت دقیق وقایع و آگاهی مراقب از آنهاندارشدن ثبت 

  :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز ی

  ثبت وقایع روزانه 

 



 

 

 برای مراقبت کردن از بیمار برنامه ریزی کنید

از نیمراقبت کردن از بیمار در منزل . ولی و استا منزل خود ، در صورت امکان،بهترین مکان برای مراقبت از بیمار در سیر بیماری

 گری باسازشبرای و رده را پیش بینی ک آنهادر مورد اتفاقات بهتر است  نشواکجای ب. دارد برنامه ریزی دقیق و اقدامات زیربناییبه 

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقاله. آنها از پیش آماده شوید

  برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در منزل 

 اولیه بیماری مرحله در خوردن و آشامیدن  

 

 خیر نیندازیدتا بیمار را به پزشکیاقدامات 

زمان اقدام و انجام آنها در این دوره  ،ندفوری دارد که بعضی از آنها به تعویق افتاده اغیردر صورتیکه بیمار نیاز به مداخالت پزشکی 

 هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقاله .پزشک دارد می باشدو که بیمار توان فکری و فیزیکی الزم را برای همکاری با شما 

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها

 مراقبت از دهان و دندان بیمار 

 به فرسایش مغز مبتال اختالالت شنوایی در بیماران 

 عمل جراحی و بیهوشی 

 

 دخطرات اشتباه در مصرف دارو را کم کنی

و  به عهده داشته باشد. با توجه به سالمندی اًکنترل و مصرف داروهای خود را شخص که بیمار اصرار می ورزد مرحلهدر این 

باه در خطر اشت است. در نتیجه، زیاد این بیماران اکثر تنوع و تعداد داروهای مصرفی ،بیماریهای زیربنایی مانند دیابت و فشارخون

 یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقالهآنها بسیار باالست.  سنگینعواقب احتماالً  ، ودوز داروی مصرفی ،مصرف زمان

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ

 خطرات اشتباه در مصرف دارو 

 خوراندن دارو و عدم همکاری بیمار 

 ساماندهی دارو و کم کردن بروز اشتباه 

 

 دمنزل خود را برای نگهداری از بیمار مبتال به فرسایش مغز آماده کنی



 

 

کمبود ها و مشکالتی دارد که بایستی در زمان الزم و پیش از کند، اغلب  در آن زندگی می منزلی که بیمار مبتال به فرسایش مغز

استفاده نادرست از ابزار برقی و گاز  ،و صدمه دیدن او یا در دستشویی و حمام پلکاناز  سقوط بیمارخطر بروز حادثه برطرف شوند. 

 .دنخطرات و خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باش میتوانند عفونی کنندهو ضد مواد شوینده  تو به کار نبردن درس ،سوز

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز یها مقاله

  منزلکلی خطرات 

 سقوط از پلکان و زمین خوردن 

  دستشویی ایمنی 

  حمام ایمنی 

  آشپزخانهایمنی 

  کافیروشنایی 

  رنگانتخاب 

 

 ؟ندتواند رانندگی کبیمار تا چه زمانی می 

آیا  ؟اردد را کردن و تصمیم گیری درست برای رانندگی تشخیصتوان او آیا  .پرسش مهم دیگر مربوط به ادامه رانندگی بیمار است

راهکارهای  ؟بیمار و سایرین را در معرض خطر قرار نمی دهد؟ چه زمانی باید از ادامه رانندگی بیمار جلوگیری کرد ،ادامه رانندگی

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز ی مقالهن مجادله توقف رانندگی بیمار کدامند؟ بدو

 فرسایش مغز و امور رانندگی 

 

 زندگی می کنند در یک منزل بیمار واگر کودکان 

ه ب بسیار مهم است. ،شده است دچار غزمثالً پدربزرگ که به نوعی فرسایش مبیمار،  نسبت به توجه به کودکان و احساسات آنها

 هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز ی مقاله ؟پرسش های آنها چگونه پاسخ دهیم؟ نگرانی و اضطراب آنها را چگونه برطرف کنیم

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها

  فرسایش مغز)دمانس(کودکان و  

 

 های پشتیبان عضو شویددر گروه



 

 

د و از . آنها را پیدا کنیندمراقبین بسیاری با مشکالت مراقبت کردن از بیماران فرسایش مغز دست به گریبانشما تنها نیستید. 

 :دیریگ بکار را یشنهادیپ یها هیتوص و راهکارها و مطالعه را ریز ی مقالهتجربه های یکدیگر استفاده نمایید. 

 گروه های پشتیبان 


