
درمان دمانس 

اجتماعی–روانی هاي درمان

مانس خفیف تا متوسط شناختی در بیماران دچار د-درمان رفتاري 
عنوان ها بهکه در آن به تمام سختی(» نگرتفکر فاجعه«براي غلبه بر

بندي مجدد قالب«. رسدمفید به نظر می) شودیک فاجعه نگاه می
تواند در ایجاد راهبردهاي کنار آمدن با مشکل در می» شناختی

راقبین بیماران نقش داشته باشند و ممکن است از رویکردهاي م
. هاي حمایتی براي آنها مؤثرتر باشندحل مشکل یا مداخالت گروه

شناختی در بیماران دچار -مطالعات موردي روي درمان رفتاري 
تواند اند که چگونه یک رویکرد مبتنی بر فرد میدمانس نشان داده

ان تشخیص را بفهمند، به کاهش گربه تخفیف ترس از این که دی
جامعه، وآور درها، پرهیز از رفتار خجالتسریع تواناییافت

کنندهها کمکریزي مراقبتبرنامهجلوگیري از حذف نقش بیمار در 
گرایی، ز واقعیتهاي مورد استفاده شامل ترکیبی اتکنیک.باشد

ت یکی از مشکال. و بازسازي مجدد هستندحافظهراهبردهاي
اساسی در مورد افراد مبتال به دمانس احساس از خود گذشتگی 

که منجر به احساس تنفر نسبت به ،مراقب نسبت به بیمار است
هایی که مخصوص این گروه امروزه با کتاب. شودمیيیمارخود و ب

هاي انیماز پرستاران و افراد خانواده نوشته شده و همچنین روان در
این گونه موارد تمر سعی در کاهشهاي مسه حمایتی و مشاور

.است
دارو درمانی

بعضی از داروها . دارو درمانی، قسمت مهمی از درمان دمانس است
داروهابعضی از . دادن به نقص حافظه تجویز می شودبراي کاهش

. رفتار و مشکالت خواب کمک کند ،گی خلقآسودمی تواند به هم 
چکاپ هاي منظم نیز باعث می شود پیشرفت عالیم و سالمت 

.عمومی بیمار پیگیري شود

بیمـاري انجمـن وجهانیبهداشتسازمان
:کهگویندمیاتفاقبهجهانیآلزایمر
بهداشـت کارالویتدربایددمانسبیماري
.گیردقرارجهانی

پزشکیخالصه روان:منبع
ویرجینیا آلکوت سادوك–بنجامین جیمز سادوك :نویسنده

فرزین رضایی:مترجم

بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
ان و خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجوی

. خانواده هاي آنان می باشد 
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دمانس یا زوال عقل



هاي پیش گیري از دمانساهر
لزایمرآهاي فکري و بکاربردن قوه حافظه از بیماريفعالیت

.     دکنپیشگیري می
زندگی ساکت و بدون فعالیت جسمی و فکري باعث کم کاري و 
ناسالم ماندن مغز گردیده و در افرادي که آمادگی مبتالشدن به 

مغز هم . بخشدلزایمر را دارند بروز بیماري را سرعت میآبیماري
الیت نیاز دارد و بکارنگرفتن مانند اعضاي دیگر بدن به ورزش و فع
تقویت حافظه فقط با ،شودآن باعث از بین رفتن قدرت تفکر می

با ردن امکان پذیر نیست بلکه معاشرتخواندن کتاب و فکرک
دیگران، مسافرت، آموختن زبانی جدید، حفظ کردن شعر، آموختن 

.تواند در این مورد مؤثر باشدموسیقی و غیره می
رژیم غذایی مدیترانه اي از ابتال به بیماري آلزایمر پیشگیري 

:                                             می کند
اي خطر دهد مصرف رژیم غذایی مدیترانهیک مطالعه نشان می

در این تحقیق . دهدبه آلزایمر را بطور چشمگیري کاهش میءابتال
نفر را در مدت بیش 2200محققان رژیم غذایی وضعیت سالمتی 

طبق این مطالعه هر چه افراد بیشتر این . از چهار سال بررسی کردند
. کمتر احتمال دارد به آلزایمر مبتال شوند، عایت کنندنوع تغذیه را ر

به گفته متخصصان آلزایمر، این تحقیق شواهد دیگري در فواید 
از رژیم . کندتغذیه سالم در پیشگیري از ابتال به این بیماري ارایه می

این رژیم . شوداي سالم یاد میاي به عنوان تغذیهغذایی مدیترانه
غالت، مقداري ماهی و مقدار و سبزیجاتغذایی سرشار از میوه، 

.                                         بسیار کمی لبنیات و گوشت است
هایی چون قزل آال و ماهی ساردین، بـا  مصرف گوشت ماهی

لزایمر را کاهش دارا بودن امگا سه اسید چرب خطر ابتال به آ
.می دهد

مفیدي مصرف سیب در کاهش ابتالء به بیماري آلزایمر نقش 
.دارد

.زرد چوبه در درمان و پیشگیري از بیماري آلزایمر موثر است

دمانسعالیم  
به اینکه دمانس کدام قسمت هاي مغز را عالیم دمانس با توجه

فرد درکدام مرحله از بیماري رار داده و بسته به اینکه تاثیر قتحت 
.فرق می کند ،  هست

: عالیم دمانس شاملرایج ترین
اخیر ، خصوصاً در مورد وقایعفراموشی. 1

آمیز خشونتناپذیر و گاهیبینیرفتار پیش. 2

بیل دشواري دریافتن کلمات یا فهم کالمقمشکالت زبان از . 3

طبیعیهايفعالیتانجامبهعالقهدادناز دست. 4

، خصوصاً در شبیا اشخاص، مکانیموقعیتدر شناساییمشکل. 5

و ظاهر شخصیبهداشتبودننامناسب. 6

خواب؛ اختالالتافسردگی. 7

تمرکز و قضاوتدشواري در برنامه ریزي ، سازماندهی ،. 8

)انتهاییدر مراحل(ادرار یا مدفوعاختیاريبی. 9

نقص حافظه ؛که شامل دشواري در انجام کارهاي روزمره است .10

علل بیماري دمانس
آلزایمر بیماري. 1

، مغزي، سکتهخونیلختهعلتمغز بهبهناکافیرسانیخون. 2

) آترواسکلروز(شرایین، یا تصلبفشار خونباال بودن

الکل، داروهاي رخوت زا، خواب آور، ضد اضطراب. 3

) مثالً در اثر بوکس(سر شدید یا مکرر بهآسیب. 4

تومور مغزي. 5

ایدز . 6

ارثیاز اختالالتبعضی. 7

از انواعناشیذهنیاز اختاللاستدمانس عبارت
مغز و از دستزوالباعثکه، هااز بیماريمختلفی

.شوندمیروانیهايتواناییرفتن

از . استآلزایمرسالخوردگی یا ) زوال عقل (ترین نوع دمانس شایع
دلیریوم ناشی از ،توان به سکته مغزيدیگر عوامل ایجاد دمانس می

هاي گردان و بیماريتوکسیک شدن بدن در اثر مواد مخدر و روان
.اشاره نمودجنون گاويناشایع ولی معروف مانند 

هاي اي از عملکردو به صورت مجموعهعالئم بیماريدمانس از 
تغییراتزبان، اختالل حافظه،دربالینی شامل اختالالتیبد

هاي روزمره و مختل شدن فعالیتیپزشکشناختی و روانروان
تا ٪50ترین نوع دمانس آلزایمر نام دارد که شایع. یابدتظاهر می

. شودمانس را شامل میبیماران مبتال به د60٪

توان از دمانس عروقی، دمانس ناشی از از سایر انواع دمانس می
دمانس وابسته به انواع اختالالتضربه سر، دمانس وابسته به الکل،

و دمانس نبیماري پارکینسوو بیماري هانتینگتونحرکتی نظیر 
.نام بردناشی از ایدز


