بعد از تشخيص بيماري آلزايمر مهمترين هدف آن است كه بيمار

•چراغ هاي راهروها و مسير حركتي بيمار را بيش از ساير نقاط

• برای جلوگیری از ادرار کردن فرد در نقاط

از كيفيت زندگي خوب برخوردار باشد .مراقبت از بيمار مبتال به

منزل روشن نموده و شب ها چراغ سرويس بهداشتي را روشن

مختلف منزل مانند کمد یا یخچال  ،بر روی در

آلزايمر از اصولي پيروي مي كند كه بدون توجه به آنها نه تنها

بگذاريد.

نتيجة مطلوب حاصل نخواهد شد بلكه بيمار يا مراقب و يا هر دو

• قالي و پادري ها به گونه اي باشد كه بيمار ليز نخورد.

سرویس بهداشتی عالمت گذاری کنید و به او

آسيب جدي خواهند ديد .شما نيز مي توانيد با رعايت اين اصول

• ريل و نرده هاي قدي را دو طرف راه پله ها نصب كنيد.

كلي به آرامش خود و بيمارتان كمک نماييد.

ایمنی در آشپزخانه
• روي كابينت هاي آشپزخانه و هر جاي ديگري كه توليدات

ممكن است بيمار مشكالتي در هماهنگي عضالت و حفظ تعادل

شوينده يا ساير تركيبات شيميايي نگهداري مي شود ،از قفل

داشته باشد .اين مشكالت به دليل خود بيماري يا برخي داروهاي
مصرفي ايجاد مي شوند .به همين دليل الزم است مراقب ،توجه

یادآوری نمایید.

.

مخصوص استفاده نماييد.

• كف پوش  ،قالي و موكت بايد به زمين چسبيده باشد.

• مطمئن شويد كه چاقوها ،فندک ،كبريت و هرگونه وسيله تيز و

• به منظور جلوگيري از آتش سوزي ،نصب حس گر

خطرناک در جاي در بسته و دور از دسترس قرار دارند.

ايجاد يک محيط امن مي تواند از موقعيت هاي استرس زا و

هاي حساس به دود و استفاده از اجاق گاز پيلوت دار كمک

• كف زمين به گونه اي باشد كه موجب ليز خوردن و سقوط

كننده است.

خطرناک بسياري پيشگيري كند.

• نصب كپسول آتش نشاني و بررسي مداوم كاركرد و تاريخ

بيمار نگردد.

امنیت در منزل

شارژ آن ضروري مي باشد.

خاصي به شناخت و تصحيح خطرهاي احتمالي در محيط داشته
باشد.

• روي پنجره و درهاي رو به بيرون ،حفاظ و قفل محكم نصب
كنيد (بويژه اگر شخص بيقرار است)

• وسايل برقي مثل اتو و  ...را از دسترس بيمار دور نگه داريد.
• سيم تلفن و سيم هاي مختلف را در كنار ديوار قرار دهيد

• در آشپزخانه ،كفپوش الستيكي مخصوص جذب رطوبت قرار
دهيد ،تا مايعات ريخته شده بر كف زمين باعث لغزش و افتادن
بيمار نشود.

• در منزل را قفل كنيد تا بيمار از منزل خارج نشود و در خيابان ها

ایمنی در حمام و سرویس بهداشتی

سرگردان نشود .كفش و لباس بيرون رفتن شخص بيمار را در

• در حمام و سرويس بهداشتي ،براي حفظ تعادل نرده هاي

دسترس قرار ندهيد.

ديواري كار گذاشته شود.

• روي داروها برچسب بزنيد و آنها را در جاي امني نگهداري
كنيد.
• محيط اطراف بيمار را مرتب نگه داريد و هر چيزي را كه ممكن
است موجب زمين خوردن وي شود از روي زمين برداريد.

.
 • .آینه ها را در منزل بپوشانید تا فرد با دیدن خود
دچار اغتشاش نشود.اغلب بیماران آلزایمری فرد
دیگری را در آینه به جای خود می بینند

• قفل در حمام را برداريد تا از اين كه فرد تصادفاً خودش را آن
جا حبس كند ،جلوگيري شود.
• در كف حمام و زير دوش ،از الستيک هاي مخصوص استفاده
كنيد كه فرد سر نخورد.

• دمپايي هايي را انتخاب كنيد كه ليز نخورد و باعث افتادن بيمار

* شماره تلفن هاي مهم و اورژانس را بر روي تابلوي بزرگي

نشود

بنويسيد تا بيمار به راحتي بتواند آنها را بخواند.

• دماي آب گرم حمام را تنظيم كنيد تا بيمار دچار سوختگي

*بهتر است بيمار كفش هاي قابل انعطاف و مخصوص پياده روي

نشود.

با پاشنه مخصوص كه در مراكز كفش هاي طبي ارائه مي گردد،

ایمنی در اتاق خواب

استفاده كند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان روزبه
دپارتمان حافظه و نورولوژی رفتار

• اثاثيه منزل را به ترتيبي قرار دهيد كه شخص از مسيري روشن و

* استفاده از واكر و عصا حتي براي افرادي كه نسبتا قادرند راه

غير مسدود تردد كند.

بروند جنبه احتياطي داشته و مي تواند از افتادن شخص جلوگيري

• تختخواب بيمار بايد داراي حفاظ باشد و ارتفاع تخت از زمين

نمايد.

بايد مناسب با قد بيمار تنظيم شود ،به طوريكه پاي فرد در حالت

* چنانچه بيمار از عينک استفاده مي كند به او ياد آوري كنيد كه
استفاده از آنرا فراموش نكند.
* زماني كه هوا مناسب نيست و يا غبار و طوفان وجود دارد  ،از

ایمنی بیماران مبتال به
آلزایمر

عزيزانتان بخواهيد كه در منزل بمانند و در سطوح خيس و يخ زده
نشسته روي زمين قرار گيرد.
• چراغ هاي شب با المپ هاي كوچک را در راهروها و اتاق
خواب نصب نماييد.
• اتاق بيمار پنجره رو به آفتاب و نورگير مناسب داشته باشد.

ایمنی در خارج از منزل
* زماني كه شخص به خارج از منزل مي رود حتما" با يک
مراقب يا پرستار همراه باشد.اگر فرد اصرار مي كند به تنهايي
بيرون رود حتما از دور نظاره گر او باشيد.
* جهت پيدا كردن بيمار وقتي از منزل خارج مي شود ولي راه
بازگشت را گم مي كند  ،نام  ،آدرس و تلفن خودتان را در جيب
هاي لباس بيمار قرار دهيد و در صورت امكان از دستبندهاي
مخصوص جهت شناسايي بيمار استفاده كنيد.

خيابان و پياده رو ،پياده روي ننمايند.
علی رغم انجام مهمترین اقدامات پیشگیری  ،باز هم
ممکن است شخص دچار سقوط و افتادن شود.در
صورتیکه فرد تحت مراقبت به دلیلی به زمین افتاد ،
اورا بدون حرکت نگه دارید و اجازه دهید درمانگران
و پرسنل اورزانس نسبت به صدمات اظهار نظر کنند..
زیر نظر :دکتر مریم نوروزیان
تهیه و تنظیم :

دکتر آزاده سادات زنده باد (دستیار تخصصی
طب سالمندی )
دانشگاه علوم پزشكي تهران
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