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اگر شما مسئولیت مراقبت از یک بیمار دچار دمانس را 

به عهده دارید ، در مراقبت از خود و حفظ سالمت 

روحی و جسمی خود اهمال کنید به زودی دچار 

 مشکالت جدی خواهید شد. 

حفظ سالمت پس توصیه های بهداشتی زیر را برای 

 روحی و جسمی خود به کار برید: 

 

خانواده: -1

 
  

ارتباط مرتب با اعضای خانواده به صورت  -

حضوری یا تلفنی می تواند برای کنترل 

 احساس تنهایی مفید باشد. 

از بستگانتان در مراقبت از بیمار خود کمک  -

بگیرید و از آنها بخواهید تا به منزل شما رفت 

 و آمد داشته باشند. 

اگر عدم مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار  -

یا برخورد انتقادآمیز آنان سبب ناراحتی و 

رنجش شما شده است با دعوت از آنان و 

تشکیل جلسه گفت و گو و مذاکره خانوادگی 

 همکاری آنها را جلب کنید. 

وقتی را به خود اختصاص دهید:  -2

 
 

فعالیت ورزشی منظم داشته باشید: مثل روزی  -

 دقیقه پیاده روی ، شنا و ...  30

هر زمان احساس نیاز به استراحت برای  -

تجدید قوا داشتید برای خود جانشین موقتی 

 تعیین کنید و حتما به استراحت بپردازید. 

زمان هایی درنظر بگیرید تا کارهای مورد  -

تان مانند دیدار دوستان یا سینما رفتن عالقه

 را انجام دهید. 



 کافی داشته باشید. تغذیه سالم و  -

بارعایت بهداشت خواب بیمار خود به بهداشت  -

خواب خود نیز کمک کنید و به میزان کافی و 

 مفید بخوابید. 

معاینات پزشکی خود را به طور برنامه ریزی  -

 شده و منظم انجام دهید. 

اگرچه انرژی زیادی را برای مراقبت از فردی  -

دیگر صرف می کنید ، اما خود را فراموش 

 نکنید. 

 

خود را مقصر قلمداد نکنید:  -3

 
 

خودیا بیمار مبتال به دمانس را برای مشکالتی  -

که با آن روبرو هستید مقصر ندانید. از یاد 

 نبرید که سبب ساز این وضعیت بیماری است. 

راحت کردن و خلوت با خود هرگز برای است -

 احساس گناه نکنید. 

 

 از منابع کمک غافل نشوید:  -4

 

از اعضای خانواده و دوستان و همسایگان  -

کمک بگیرید و تا حد امکان تقسیم وظایف 

 نمایید. 

از مراقبان بیماران دمانسی های متشکلبا گروه -

ارتباط برقرار کنید چون ضمن شرح مشکالت 

ه حل هایی که یافته اند و تجارب خود از را

 هم بهره مند می شوید. 

وقت از ارتباط با مراکزروزانه که به صورت نیمه -

بیماران مبتال به آلزایمر نگهداری می کنند را 

 فراموش نکنید. 

اس نیاز به صحبت کردن با در صورت احس -

در مورد موقعیت خود ، گروه های مشاور 

پشتیبان و مشاور در سراسر کشور حضور 

 ارند. حتماً با آنها در ارتباط باشید. د

در صورت احساس غم ، ناامیدی و عدم لذت  -

بردن از زندگی و .... حتما با روانپزشک 

 مشاوره نمائید. 


