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اختالالت روانی -عصبی در 
سالمندان

تقریبا 15 درصد از سالمندان 60سال و باالتر، 
از اختالالت ذهنی رنج می برند. خیلی از افراد 
مسن در این محدوده سنی با جامعه و افراد 
خانواده خود، داوطلبانه به عنوان عضو فعال و 
نیروی کار همکاری دارند و اغلب از سالمت 
روانی خوبی برخوردار هستند، با این حال 
خیلی از سالمندان با خطر افزایش بیماری های 
ذهنی، اختالالت عصبی یا مشکالت ناشی 
از مصرف دارو و همچنین سایر مشکالت 
سالمت مانند دیابت، کم شنوایی و آرتروز 
روبرو می شوند. همچنین احتمال آن وجود 
با  افزایش سن، چند مشکل را  با  دارد که 
هم تجربه کنند و به همین دلیل است که 
این مشکالت توسط متخصصان و مراقبان 
بهداشتی و افراد سالمند کمتر شناخته شده 

هستند. 
عوامل خطرساز موثر در بروز 

مشکالت سالمت روان سالمندان
در هر مرحله از زندگی ممکن است دچار 
استرس شویم که به عنوان عامل تهدیدآمیز 
است.  شده  شناخته  روان  سالمت  برای 
سالمندان نیز مانند سایر مردم ممکن است 
تحت فشار و استرس قرار بگیرند اما استرسی 
که در زندگی طوالنی مدت شایع است از 
نوع استرسی است که به دلیل کاهش دائم 
به وجود  توانایی در عملکرد  ظرفیت ها و 
می آید. به طور مثال افراد سالمند مشکالتی 
مانند کاهش توانایی، درد مزمن، ضعف یا 
تجربه  می کنند  را  سایر مشکالت سالمت 
که هر کدام نیاز به مراقبت بلندمدت دارد. 
به عالوه، سالمندان همزمان با شروع دوران 
بازنشستگی بیشتر در معرض تهدید سوءتغذیه 
یا افت وضعیت مالی قرار می گیرند. تمامی این 
فشارها می توانند باعث انزوا، احساس تنهایی 
یا پریشانی روان سالمندان شوند. بی توجهی 
به عزت و احترام آنها منجر به عواقب روانی 
جدی مانند افسردگی و اضطراب می  شود. در 
ادامه به دو نمونه شایع از بیماری های روان بین 
سالمندان؛ دمانس و افسردگی اشاره کرده ایم. 
1 دمانس نشانگانی معموال مزمن با ماهیت 
کاهش  و  زوال  باعث  که  است  پیشرونده 
حافظه، تفکر، رفتار و توانایی انجام فعالیت های 
روزانه می شود. این عارضه عمدتا افراد سالمند 
را تحت تاثیر قرار می دهد، گرچه فرایندی 

طبیعی در پیری نیست. 
2 افسردگی سبب آسیب جدی می شود و 
می تواند منجر به اختالل در عملکرد زندگی 
روزانه فرد شود. افسردگی در مراحل مراقبت 
اولیه به ندرت تشخیص داده می شود. عالئم 
غالبا درمان نمی شوند زیرا همزمان با سایر 

مشکالت سالمندی بروز می کنند. 
روان  بهداشت  برای  درمانی  روش های 

سالمندان عبارتند از:
برای  بهداشتی  متخصصان  آموزش   1

مراقبت از سالمندان
2 پیشگیری و مدیریت بیماری های مزمن 
مرتبط با سن از جمله اختالالت روانی، عصبی 

و دارویی
3 طراحی سیاست های پایدار در مراقبت های 
طوالنی مدت دارویی و توسعه خدمات دوستانه 

و راهکارهای مناسب با سن افراد 
شناخت سریع و درمان اختالالت روانی- 
عصبی و دارویی در سالمندان بسیار بااهمیت 
است. استفاده از هر دو روش روانی –اجتماعی 

و دارویی توصیه می  شود. 
در حال حاضر هیچ داروی قطعی برای درمان 
زوال عقل وجود ندارد اما می توان با انجام 
برخی  اقدامات به حمایت و بهبود زندگی افراد 
بیمار و مراقبان و خانواده های آنها کمک کرد، 
مانند تشخیص زودرس، بهینه سازی سالمت 
بیماری  درمان  و  شناسایی  و جسم،  روح 
جسمی همراه با سایر عوارض، تشخیص 
رفتار چالش برانگیز و مراقبت های بهداشت 
روان در جامعه، همچنین رعایت بهداشت 
باال  عمومی و مراقبت های اجتماعی برای 
و خدمات  سالمندان  زندگی  کیفیت  بردن 
بهداشتی در زمینه کار، در ارتباط با مشکالت 
بااهمیت  بسیار  سالخوردگان  اختالالت  و 
است. در پایان باید بدانیم سالمندی پایان 
زندگی و پویایی نیست، فقط مرحله جدیدی 
از زندگی است که می توان با هوشیاری آن 

را به بهترین نحو طی کرد. 
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