
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 چیست ؟ زوال عقل

سبب پیدایش زوال عقل در مغز بیماریيا وعلل متفاوتی 

شایعترین نوع آلزایمر می باشد و در درجو .می شوند 

در درجات بعدی داروىا و . دوم دمانس عروقی قراردارد

فشاروارد می سموم ، توده ىای داخل جمجمو کو بو مغر 

ی ، بیماریيای عصبی کو باعث آورند ، ضربو ىای مغز

تخریب بافت مغز می شوند، عفونت ىا وکمبودىای 

 . قراردارد... تغذیو ای  و 

 میسان شیوع زوال عقلی چقدر است ؟ 

درصد  5-15زوال عقل بیماری  دوره سالمندی است 

سال دچار زوال عقلی می شوند بندرت  65افرادباالی 

  .تر دیده شود نممکن است در سنین پایی

 آیا زوال عقل قابل درمان است ؟ 

. قابلیت درمان زوال عقل بو علت آن مربوط می شود 

 اگردمانس ، کمبود یک ماده یا فشار  " مثال 

 
 

 

 

   

ه بافت مغز باشد رفع بو موقع علت می تواند دمانس ب

در باقی موارد بخصوص موارد . رابرگشت پذیر نماید

خفیف ومتوسط ، دارویی ىر چند گران قیمت در دسترس 

وجود دارند کو تا حدی بو بيبود عملکرد مغز کمک می 

 . کنند

 آیا زوال عقل قابل پیشگیری است ؟

نوع زوال عقل یعنی درمورد علت پیدایش شایع ترین 

دمانس نوع آلزایمر ، علل ارثی در سال ىای اخیراىمیت 

در مورد دومین علت شایع دمانس . بیشتری یافتو است 

عروقی ، می توان با تغذیو وکنترل فشار خون ، پیشگیری 

از باال رفتن چربی خون ، سفت شدن وگرفتگی رگ ىا  

ربو ىا نیز ض. از ایجاد سکتو ىای کوچک جلوگیری کرد 

  .و عفونت ىا قابل پیشگیری ىستند

 

 

 

 

 

 

 : ا با بیماران مبتال به زوال عقل نحوه مدار

بیماران مبتال بو زوال عقل  بیشتر بو مراقبت پرستاری نیاز 

دارند درکشورىای غربی بافرستادن بیمار بو خانو سالمندان ، 

ین روش امسالو بو راحتی حل می شود اما در فرىنگ ما ، 

از دیدگاه روانپزشکی نیز . پسندیده بو نظر نمی رسد 

می شود نموسسو ای کردن ، آخرین راه حل محسوب  

چراکو بیمار را از رابطو انسانی با آشنایان محروم می سازد 

اینکو فرستادن بیمار بو خانو سالمندان  ضمناین ، بنابر .

آنرا گزینو مطلوب نمی دانیم  رابطور کلی رد نمی کنیم ، اما

بخصوص اگربیمار، ىنوز توان تشخیص وشناخت .

 .اطرافیان راداشتو باشد

 : توصیه می کنیم که 

نوازش  محروم  ودان را از تماس نزدیک بادست سالمن-1
 . آنيا بو این رابطو انسانی نیازدارند. نکنیم 

انواع ویتامین ىا بو بدن سالمند رساندن تغذیو سالم و-2
 ضروری است 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

موقع  برقراری ارتباط بابیمار از توضیحات ساده در  -6

پیام رابو گوش  یادبافر. و استفاده کنید وتعامل ىای رودر

بیمار نرسانید ، صحبت آىستو و رودررو بافرد سالمندی 

 .کو اشکال شنوایی  دارد موثر واقع می شود 

قدرت . بیمار را بو برقراری ارتباط تشویق کنید -7

برقراری ارتباط موثر بادیگران سبب افزایش ارزش نفس 

 . می شود

 : منابع 

نابدل یونس ، روانپزشک مشاور در خانو شما ، نشر -1
 210-214، صص  1384اوحدی چاپ دوم ، 

واسدی نوقابی احمد علی ...  کیقبادی سیف الو -2
انتشارات بشری ، (   2بيداشت روان ) روانپرستاری 

 236-238: صص  1380
 

 

 

واحد آموزش دفتر پرستاری 
ارومیه مرکز آموزشی ودرمانی روانپزشکی رازی 

 94اردیبهشت 
 

 

 

 

 
شتی ردمانی آرذبایجان   رغبیدااگشنه علىم زپشکی وخدمات بهدا

 معاونت امىر ردمان          
 مرکز آمىزشی  وردمانی رازی ارومیه 

 

 

 زوال عقل 

 
 

 

شخص یاری مند رادر یادآوری زمان ، مکان و سال-3 

کسی کو بو مالقات ما آمده است ، : مثال  برای.کنیم 

عروس شماست و آن یکی نوه شما ىادی نام داردو 

. فيان است ویری راکو در تلوزیون می بینید اصتص

 .... امروز روز جمعو دىم مرداد ماه است  و

بو سالمندان در حرکت ونظافت کمک کنیم وتا  -4

 . آنجائیکو ممکن است ، آنيا را فعال و سالم نگو داریم 

 :روش ىای امنیتی مناسب رابکارببریدمانند -5

رادر جایی قراردىید کو متناسب وسایل منزل  –الف 

 . یی بیمار باشداباتوان

 . بطور مداوم مد نظر قراردىید رارفتار بیمار -ب

وسایل خطر ناک مانند سیگار ، کبریت واشیاء نوک  -ج

 . تیز رادور از دسترس بیمار قراردىید

 . در کنار اوباشید کشدمادامی کو بیمارسیگاری می -د

 

 


