
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيش گيري 

 از سرگرداني و گمشدن بيمار
 
 
 
 
 
 

 

زهايمري تجربه ناگواري است كه ممكن   لگم شدن بيمار آ

 اي درپي داشته باشد. است عواقب ناگوار وصدمات كشند

 



 

تنا ا  سنرگرداني   گردد  پيشنهاد مياي  قسمت اقداماتي در

ري در مخاطره آميز بيمار جلوگيري شنده و اقندامات  نو   

 اينگونه موارد  راهم گردد.

 تواند با گردش هدف دار وينا   سرگرداني بيمار مي

ورود بننه  و يبنندون هنندف آوننا  وبننه گننم شنندن و 

 مكانهاي نامناسب منجر شود.

 يكني ا  شنايرتري  مشنك تي اسنت كنه       گم شدن

 باشد. بيمار با آن مواجه مي مراقب

   درصند بيمناران در طنوي بيمناري      06نزديك بنه

 رشوند وبراي بيشنت  خودشان سرگردان و مفقود مي

 دهد. آنها مكررأ چني  اتفاقي رخ مي

    برخي ا  بيماران نه تنها دراثر قدم  دن و پيناده

روي بلكه بدنباي رانندگي ويا استفاده ا  وسايل نقليه 

 شوند. مفقود ميعمومي 

 

 

 

 

 سرگرداني
 شود كه: سرگرداني بيمار آلزهايمري هنگامي آوا  مي

آشنا  به تشخيص ا راد، مكان واشياء ن بيمار ديگر قادر  1

 نباشد.



 

محيط هاي جديد وتغيينر يا تنه   ن احساس گم شدگي در  2

 كند.

ن ت ش كند كنه ترهندات سنابو خنود را ماننند سنركار         3

 ان ادامه دهد.بچه را همچنر ت  و يامراقبت ا 

ن داروهننايي را مفننرف كننند كننه باعننو بيقننراري و       4

 سردرگمي بيمار شوند.

همنه   هاي ناشي ا  صندا، هنم   ش كند كه ا  استرسن ت    5

 جمريت ويا انزواي خود رهايي يابد.

ن در سنناعات خاصنني ا  رو  يننا شننب سننردرگمي را     0

 تجربه كند.

 شود.علت  قدان  راليت جسماني دچار بيقراري  ن به 7

توهمنات دچنار تنرس    ها ومناظر ناآشننا وينا    ن ا  صدا  8

 شود.

هننناس خاصننني باشننند ماننننند وننن ا،  ن بننندنباي چينننز   9

 ا  به همراهي يك دوست .يننوشيدني،توالت ويا 

 پي يا تي راههاي خروجي منزي باشد.ن در 16

 
 

 پيشگيري از مفقود شدن و سرگرداني
استم. بنا  پيش بيني سرگرداني ومفقود شدن بيمار دشوار 

توانند با بكارگيري اقنداماتي منان     اي  وجود مراقبي  مي

 ا  آن شوند.



 

 سا ماندهي طوي رو 

هاا    برقراري اقدامات روزانه شاام  عااييا   

هناي   ند ر تاراتو وتمرينات  يزيكي كا ي كه مي هدف دار

منجر به سرگرداني را كاهش دهد. ا  بيمنار بخواهيند كنه    

هنا را   مرتب كردن لباسجارو وهاي ساده منزي مانند  كار

ها )در صودت بلد بودن ( ويا  انجام دهد. نواخت  موسيقي

هاي آشنا، رقفيدن مرمولي ويا قدم  دن بنا    مزمه ترانه

 تواند موثر باشد. همراه درخارج ا  منزي مي

 خانه خود را ايمن سازيد
براي ممانرت ا  خروج بيمنار ا  مننزي ينا حينات پشنتي،      

جره را دور ا  ديد ودسترسي قنرار دهيند   هاي در وپن قفل

درها را قفل كنرده و   ي يا تحتاني آنهامثأل در انتهاي  وقان

كليدها را براي خروج اضطراري در دسترس قنرار دهيند.   

 ممك  است اقدامات ثير مفيد باشد:

 

 

 

   ا  وسايل الكترونيكي با  نگ هشدار دهند هنگنام

شنار در  حسناس بنه     هاي با  شدن در ويا ا  پادري

توانيند اسنتفاده    بيمار مي كنار دربمنزي ويا تختخواب

 كنيد.



 

    اطراف پاسيو يا حيات خود را با حفار يا ننرده

محفور كرده ومطمنن  شنويد كنه درهنا قفنل شنده       

 باشند.

 محله خود را مطلع سازيد

 با همسايگان خود صحب  كنيد

 را در رابطنه بنا وضنريت بيمنار آگناه     هاي خنود   همسايه

آنها را گنردآوري   يها  هرستي ا  اسامي وتلف و  سا يد

كنيد. ا  آنها درخواست كنيد اگر بيمار را خنارج ا  مننزي   

 كنند. روبدون همراه مشاهده كردند شمارا خب

ساير ا راد مانند نگهبان آپارتمان ويا كاركنان محل اقامت 

هاي با نشستگان را كه بيمنار شنما    سالمندان ويا شهرك

 مطلع سا يد.درآنجا ساك  است 

 پليس محله خود را دخاي  دهيد
دهيند وننام    به پليس خطر گم شدن بيمنار خنود را اطن     

 وشماره تلف  خود را در اختيار آنها قرار دهيد. وآدرس

 

 

 دور وبرمنزل خود را بررسي كنيد
مننناطو خطرننناك اطننراف منننزي خننود را مانننند محننل     

ترا يك را هاي پر هاي بلند وخيابان گر تگي،وجود پلكان آب



 

صورت مفقود شندن بيمنار ابتندا چنني      جستجو كنيد. در

 مناطقي را جستجو كنيد.

 آمادگي الزم در صورت مفقود شدن 
پيشاپيش اقداماتي را انجام دهيد با در شما آمنادگي ز م  

 در صورت مفقود شدن بيمار  راهم گردد.

 اطالعات مهم را گردآوري كنيد.
كه درگينر جسنتجوي   ات موثو ودقيو بنراي كسناني  عاط 

 هستند  راهم نماييد:بيمار

 : قند، و ن، رننگ  شخفنات بيمنار  من  هرست كاملي ا    1

شخفنات ظناهري   موها، گنروه خنوني، رننگ چشنمها، م    

بيمار، شرايط پزشكي بيمار، داروهاي مفر ي، وضنريت  

هنا ورننگ پوسنت بيمنار را      حساسنيت  دندانها، جواهرات،

 تهيه نماييد.

   عكس چهره بيمار را بهيه كنيد.ن تردادي ا  جديدتري 2

ا   ن  هرستي ا  مكانهنايي كنه ممكن  اسنت بيمنار پنس        3

كنه مرمنو     مفقود شدن برود تهيه كنيد. ماننند مكانهنايي  

 انهاي كر ته، همسايگان قديمي، م براي قدم  دن مي

 

 

مكانهاي منورد ع قنه   هاي اشتغاي ونيز ساير م هبي محل

 بيمار.



 

اطراف محل مسنكوني  رناك درن  هرستي ا  مناطو خط   4

 بيمار را تهيه كنيد.

 

 ثب  نام در برنامه بازگش  امن
هاي مراقبي  اي  است كه آيا بيمنار مفقنود    يكي ا  نگراني

گنردد. برنامنه با گشنت     شده به س مت به منزي با  مني 

هنناي انجمنن  آ هننايمر ) در ايننران  رننأل   امنن  در برنامننه

فقود شنده پيندا شنده    اي ندارد( كمك مي كند ا راد م شربه

 وبه منزي با گشت داده شود.

 نمايد: اين برنامه خدمات زير را عراهم مي
  سنناعته بنندون پرداخننت  24امكننان تمنناس تلفننني

 ه.بيماران مفقود شد مربوتنه يهز

     حمل وسايلي كه حاوي مشخفات  نردي بيمنار

است ماننند منب بنند، گردنبنند، اتيكنت لبناس، كنارت        

  وسايل به ديگران نشنان  مشخفات  ردي بيمار، اي

دهد كه اي   رد دچار اخت ي حا ظه بوده وممكن    مي

است به كمك احتياج داشته باشد ونيز حاوي شنماره  

 هاي ضروري است. تلف 

 

 

 بانك اط عاتي ملي، اط عات مهمني را  ثبت نام در

تنوان در صنورت    اختيار مي گ ارد كه سريرأ مني در



 

اين    كنرد  مفقود شندن كسني بنه آن دسترسني پيندا     

اط عنننات بنننه سنننا مانهاي قنننانوني وانتظنننامي در 

  رد كمك مي كند. يجستجو

        ارتبات بنا انجمن  آلزهنايمر، بنا داشنت  شنربات

 تواند منبع حمايت كننده خوبي باشد. وان ميا ر

 

نكاتي براي پيشگيري ا  سرگردانيومفقود 

 شدن
  دقت كنيد ببينيد بيمار گرسنه است، نيا  دارد به

 كند. يويا احساس عدم آرامش متوالت برود 

  براي كاهش اضطراب وبيقراري. بيمار را به

 ور ش مناسب ترويب كنيد.

  :بيمار را به كارهاي رو مره مشغوي كنيد مانند

لباس شويي ويا پخت وپز و ا ويا هر كارديگري كه 

 توانايي انجام آن را داشته باشد.

 شدن  به بيمار يادآوري كنيد كه درصورت مفقود

 دانيد چگونه اورا پيداكنيد. مي شما

  ميزان سروصداي محيط وسردرگمي بيمار را كم

 كنيد.

 

 



 

  به بيماريكه احتماي دارد گم شود ويا اخت ي

 يابي پيدا كند اطمينان خاطر دهيد. جهت

  پيشاپيش پليس را نسبت به اينكه شما ا يك بيمار

 نيد آگاه سا يد.ك آلزهايمري مراقبت مي

 ي براي پيدا كردن بيمار، با ا پيشاپيش برنانه

  رض مفقود شدن وي، تنظيم كنيد.
 


