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                                          مریآلزا درمان یها روش       

مل ل تعایشرفت دمانس، تسهید در جهت کند کردن پیمر اهداف درمان بایآلزا یماریشرونده بودن بیبه علت پ

 ییت و راهنمایمار و فراهم آوردن حمایمار ،حفظ سالمت بین بیان از تامنیط او، اطمیمار و محیان بیسازنده م یها

 مار باشد.یمراقبت کنندگان از ب یبرا

 :ماریب یارتباط ییتوانا یارتقا و حفظ

ک سالم یامده و کدیلطمه د یارتباط ینکه کدام کارکرد هاین اییمار در تعیتواند به بیب شناس گفتار و زبان میآس

ده و ید بیکارکرد آس بهبود یبرا ییمار کمک کند تا راهکارهایبه بو تواند  ین میمک کند.همچنمانده اند ک یباق

 سالم به کار بندد. یت عملکرد هایتثب

ت سد ممکن اسیتواند بخواند و بنو یاورد اما میرا به خاطر ب یتواند دستورات شفاه یکه نم یماریمثال ب یبرا

 از جبران کند.یخواندن آنها به هنگام ناختالل حافظه را با نوشتن دستورات و 

 ییرا که واقعا مزاحم ارتباطند از آنها یارتباط یمار کمک کند تا خطاهایتواند به ب یب شناس گفتار و زبان میآس

رادف ها مار به متیکلمه که در آنها ب یابیباز یز دهد)به طورمثال شکست هاییشتر جنبه آزاردهنده دارند تمیکه ب

ار در میکه اگر بیشوند درحال ینم یمعموال موجب شکست ارتباط یاحتماال آزاردهنده هستند ول شود یمتوسل م

ار میبه دنبال خواهد داشت(.سپس ب یتر یجد یامد هایبرد شکست بخورد پ یکه بکار م یریارائه مرجع ضما

زاردهنده هستند چشم که صرفا آ یصیمهم ارتباط معطوف سازد و از نقا یجنبه ها یتواند توجه خود را بررویم

 یت عاطفیتواند حما یب شناس گفتار و زبان میشوند،آس یمار بدتر میب یکند.همچنان که اختالالت ارتباط یپوش

، یطت اختالالت ارتبایرات شدت و ماهییاش را مطابق با تغ یارتباط یمار کمک کند تا راهکار هایفراهم کند و به ب

مار منتقل یت حفظ ارتباط به مراقبت کنندگان بیابند مسئولی یار کاهش ممیب یت هایر دهد.همچنان که قابلییتغ

 رند.یگ یگردد و مراقبت کنندگان در کانون تمرکز درمان قرار م یم
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 دمانس ماریب به کمک

 :حافظه اختالالت

 ق یطر نیکنند تا بد یر نمییگر تغیبه روز د یکه ثابتند و از روز ییت هایمنظم از فعال یک برنامه یجاد یا

ا ید انجام شوند و ضربدر زدن یکه هر روز با ییک برنامه مکتوب از کارهایه یابد.تهیاز به حافظه کاهش ین

 که انجام شده اند. یک زدن مواردیت

  کنار ساعت که نشان یادداشتیت و گذاشتن یک فعالیساعت انجام  یک ساعت زنگ دار رویکوک کردن 

 د انجام شود.یبا یدهد به هنگام زنگ زدن ساعت چه کار

 یدستگاه تلفن با درج شماره تلفن ها یکیمهم و قرار دادن آن در نزد یاز شماره تلفن ها یه فهرستیته 

 گر براساس بسامد استفاده از آنها.ید یفهرست و مرتب کردن شماره ها یدر ابتدا یضرور

 ل خاموش کردن المپ ها، خاموش وند)مثد انجام شیکه به هنگام ترک منزل با ییاز کارها یه فهرستیته

مار از یکه ب یک درب خروجیدرب منزل و...(و قرار دادن فهرست نزد ید هایکردن اجاق گاز،برداشتن کل

 کند. یآن استفاده م

 ک مکان مشخص.یمار در یب یلوازم شخص ینگهدار 

 قهوه جوش،  ینگهدارک جا)مثل یشوند در  یاستفاده م یکار واحد یا برایکه همزمان  یلوازم ینگهدار

 ک قفسه(.یمانه قهوه در ی،قهوه و پیصاف

 حداقل دونفر از مراقبت کنندگان  یکه در آن آدرس محل سکونت و شماره تلفنها یهمراه داشتن کارت

 ن اطالعات است.یک دستبند که دربردارنده همینوشته شده باشد استفاده از 

 درب ها و  یت ها، قفسه ها و کشو ها هستند بر رونیات کابیکه نشانگر محتو ییچسباندن کارت ها

 کشوها.
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 :خواب اختالالت

 .در طول روز کمتر چرت بزند،بعد از ظهر نخوابد 

 خواب برود.به رخت ینیهر شب در ساعت مع 

  اده یک پیکه هوا خوب باشد  یانجام دهد.در صورت یمیمال یقه نرمش هایدق 02تا02اوائل عصر به مدت

 آل است. دهیتند ا یرو

  به ش از رفتن یک ساعت پیر مناسب اند(حدودا یکربن و ش یدرات هایسبک)ه یک غذایخوردن

 خواب مناسب است.رخت

  چد.یا نپیلباس خواب راحت بپوشد که تنگ نباشد،نچرخد 

 م،بسته شوند.مزاح یاز سرو صداها یریجلوگ یدر و پنجره ها برا 

 راب و اضط یف روشن نگاه داشته شود تا از سرگردانیب با نور ضعک چراغ خوایک باشد و فقط یاتاق تار

 شود.  یریشگیمه شب،پیدار شدن در نیبهنگام ب

    

 ت:یحفظ توجه به فعال (1

 ژه را به عنوانیو یارتباط یت هایمراجع، موقع یواجتماع ی،شغلی،زبان یشناخت یاز ارتباطین یبرمبنا 

 د.یهدف جهت مداخله انتخاب کن

 نگاه " یکالم یمراجع و حرکت دادن سر او با دست و ارائه راهنما یینایاردادن محرک در حوزه ببا قر

 یج راهنماید که توجه خود را متمرکز کند.به تدریاموزیب ینگاه مراجع با محرک، به و یتالق یبرا "کن

ت یالنگر به آن فعایا حرکات بی یکالم یکه مراجع بتواند فقط با راهنما ید تا زمانیرا حذف کن یکیزیف
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 نگاه کند.

  یت زنگ بزند و با آموزش مراجع برایک فعالین یک زمان سنج که در فواصل مشخص بیبا قرار دادن 

حفظ کند.چنانچه  یتر ید که توجهش را به مدت طوالنی،به او کمک کن یحفظ توجهش در فواصل زمان

 د.یسمت محرک جلب کنرا نشان داد، مجددا توجه اورا به  یمراجع عالئم حواس پرت

 نید)مثل تمریت به مراجع آموزش دهیک فعالیتداوم انجام  یرا برا یخود کنترل یاستفاده از راهبردها 

،  "کنم؟ یمن چکار م"ت جلب شود)مثالیتگر( تا مجددا توجه مراجع به آن فعالیخود هدا یپرسش ها

 ("د بکنم؟یچکار با"، "هدف هستم؟ یب"

 :کیزدن وابستگان حیصح صیتشخ

 د.نام فرد مورد نظر و نسبت او با مراجع را یه کنیک او را تهیان نزدیخانواده مراجع و اطراف یعکس اعضا

ا یاده خانو ید)مثال اعضایشده بچسبان یبه صورت طبقه بند ید، عکسها و نوشته هارا در دفتریسیبنو

 د.یس ها اشاره کند، به عکیکن یصحبت م ین افراد با ویکه راجع به ا یدوستان( و زمان

 او  صیسهولت تشخ یان کند، برایشود نام آنها را ب یکه با افراد مختلف روبرو م ید زمانیاز مراجع بخواه

 ("ه؟ینجاست،اسمش چیپرستار تو ا"د)مثال یکن ییرا راهنما

 :یسردرگم و تیوضع درک در اختالل

 یدرشت در اطاقش هست،برا یبا شماره ها یواریو ساعت د یساعت مچ ینکه مراجع داراینان از ایبا اطم 

 د. در طول جلسهیب کنیخته از ساعت ترغیخود انگ یح زمان ، او را به استفاده یق او به درک صحیتشو

 د.یق کنیح زمان، اورا تشوید به زمان توجه داشته باشد و در صورت درک صحیاز او بخواه

 ید.از ویه کنیخود او ته یقابل حمل هم برا یبیم جیک تقویو  یواریم دیک تقویاتاق مراجع  یبرا 

به روز چهارشنید"د).یکن یاداوریرا به او  یخ فعلیخ روز قبل خط بکشد وتاریتار ید که هرروز ، رویبخواه

به خاطرآوردن روزها، در فواصل  ید برای(به مراجع آموزش ده"ازدهم است.یدهم بود .امروز پنجشنبه 
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 م رجوع کند.یمختلف به تقو

 مراجع  یرا که به طور ثابت در طول هفته برا یمهم یدادهایهفته ،رو یح روزهایکمک به درک صح یابر

ه روز بید"د)مثال یمورد نظر استفاده کن یافتند،انتخاب کرده و از آنها به عنوان شاخص روزها یاتفاق م

 ("د چهارشنبه باشد.یم.رفتن استخر روز سه شنبه بود. پس امروز بایاستخر رفت

 د که زمان ،مکان و افراد مورد نظر را دربر یه کنیروزانه ته یت هایاز فعال یهمراه با مراجع،برنامه ا

 ییج تعداد راهنماید. به تدریکن یید و در صورت لزوم اورا راهنماین کنیرد.برنامه هارا با مراجع تمریبگ

 گردد. ییل راهنمااز برنامه با حداق یهارا کم کرده تا او قادر به استفاده خود به خود

 :حافظه تیتقو یبرا یجبران یها راهبرد از مداوم استفاده

 مهم، نصب  یپرونده اسام ینگهدار "دهایبا"ه فهرست یر تهیحافظه کوتاه مدت)نظ یجبران یراهبردها

ص( یاز به طور ثابت و قابل تشخیمورد ن یطیا محیمشخص ،در دسترس قرار دادن اش ینشانه در مکان ها

 د.یمراجع آموزش دهرا به 

 :خود اتاق یابی مکان و صیتشخ جمله از یرامونیپ طیمح قیدق ریمس نییتع و صیتشخ

 ید تا محل هایط محل اقامتش آشنا کنیمکرر به نقاط مختلف،مراجع را با مح یق رفت و آمد هایاز طر 

 کند. یافظه نشانه گذارت حیتقو ی( را برایخورون، اتاق غذایزی،سالن تلو یستگاه پرستاریمهم )مانند ا

 مراجع با  ییکه آشنا یخود قرار دهد.زمان یبید تا در دفتر جیه کنیمراجع ته یاز طبقات برا ینقشه ا

را با استفاده از نشانه  یا بخش خاصیر قسمت ید مسیافت،از او بخواهیش یخودش افزا یط زندگیمح

 ت کند.ید نظر هداو نقشه طبقات نشان دهد تا او را به قسمت مور یقبل یگذار

 شوند: یده تر میچیج پیروزمره که به تدر یت هایانجام دستورات مربوط به فعال 

 د دستورات شمارا اجرا یمراجع در پردازش اطالعات ،از او بخواه ییو متناسب با سطح توانا یبا الگوده

د،دستورات یدرصد رس02 ت او بهیکه موفق یج،زمانید و به تدریآغاز کن یک مرحله ایکند. از دستورات 
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 د.یرا ارائه ده یدو مرحله ا

 که مراجع بتواند  ید تا زمانیرا حذف کن یج الگودهید و به تدریش دهیتعداد مراحل دستورات را افزا

 د.یت کنیت او را تقویانجام دهد،تالش و موفق یرا فقط با محرک کالم یدستورات چند مرحله ا

 :حیصح یمیتقو نظم با هروزان یزندگ یدادهایرو کردن مرتب

 ا بهم یدر باغ  ید)مثال درختکاریرا شامل شود به مراجع بده یت چند مرحله ایکه فعال یف نوشتاریتکال

ح ین مراحل را به طور صحید که ایب باشد.از او بخواهیکه مراحل آن بدون ترت یزدن تخم مرغ( به طور

 مرتب کند.

 ح انجام دهد)مثال اصالح کردن یه مراجع مراحل آن را با نظم صحد کیب دهیروزمره ترت یاز زندگ یتیفعال

 یبعدا چ"،  "؟ید بکنیاول چکار با"د )یکن ییاز اورا راهنمایا آماده کردن عصرانه(،در صورت نیصورت 

 (."شه؟یم

 :یابیواژه  یبهبود مهارت ها (2

 یسینو یتو م"باز)_انتها یله سوالر همراه با جمیدن در پاسخ و ارائه تصوینام یمهارت ها یق اجرایاز طر 

 د.یاهبخو یخود را بهبود ببخشد،از او پاسخ تک کلمه ا یابیواژه  ید تا مهارتهای( به مراجع کمک کن"با...؟

 د. در یدن در مواجهه را اجرا کنینام یت های، فعال"ه؟ین چیا"دن یر به مراجع و پرسیبا نشان دادن تصو

 د.یان کنیا واج اول آن را به عنوان راهنما بیه و ف کردیر را توصیصورت لزوم ،تصو

 :یکالم یبند طبقه یها مهارت بهبود

 تواند از آن  ید هرچقدر مید و از او بخواهیوانات(را به مراجع ارائه کنیع )مثل حیوس یک طبقه کالمی

 طبقه نام ببرد.

 ان ید نام آن طبقه را بیخواهد و از او بیرا به مراجع عرضه کن یک طبقه کالمیل دهنده یاجزاء تشک
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 ("درخت"هستند؟ یبرگ ،شاخه و پوسته مربوط به چ"کند)مثال

 

 :مهم اطالعات حیصح انیب با همراه ریاخ یدادهایرو ییبازگو

 ییکمک به مراجع در بازگو یت گردش، اشخاص همراه و زمان آن را برایثبت ماه یاستفاده از جدول برا 

 یرید و نحوه به کارگید.در گردش ها با مراجع همراه شویآموزش ده ش به اویمالقات ها و گردش ها

 د.یح دهیکه به طور مستقل بتواند از آن استفاده کند ،توض یجدول را تا زمان

 رش را بازگو کند)مثال رفتن به مرکز یاخ یاز گردش ها یکید با استفاده از جدول راهنما ،یاز مراجع بخواه

 یی،مجددا اورا راهنما ید و در صورت ناتوانیق کنیت او را تشویدر صورت موفق(.یک مالقات خانگیا ید یخر

 د.یکن

 نییه گردش خود را تعیو ثانو ید با استفاده از موارد ثبت شده در جدول ،اهداف اصلیبه مراجع آموزش ده 

ا در اهداف رمناسب  یو وابستگ یسد ،سازماندهیحداکثر با پنج جمله بنو ید داستانیکند.از مراجع بخواه

 د.ید کنیتقل ینوشته و

 به خانه: یارتباط یاستفاده مداوم مراجع و خانواده از برنامه انتقال مهارتها 

  یجبران یل کننده و روش هایتسه ید که شامل راهبرد هایکن یطراح یانتقال به خانه را طور یبرنامه 

برنامه را به خانواده  یاجرا یع باشد.نحوه مراج یو حافظه  یابی،جهت  یارتباط یموثر در تداوم مهارتها

 د.یآموزش ده ین ویو مراقب

 

 :بلع اختالالت

 درمان اختالالت بلع در صورت لزوم و آموزش آنها به مراجع و خانواده یراهبرد مناسب برا 0تا 0استفاده از 
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 ، با حفظییغلظت غذا و یه ایتغذ ینه درمان و نوع ورودیب شناس گفتار و زبان در زمیآس یه هایرش توصیپذ

 :ینانه درمانیانتظارات واقع ب

 یبهبود یش آگهیت آن از نظر درمان ،و پی،اهمیابیارز یافته های،یدئو فلورسکوپیو ینیافت گزارش بالیپس از در

را به دنبال  یه ایتغذ ین ورودیکه موثرتر ییم غذاین رژید،محدودتریان بگذاریدر م یرا با مراجع  و خانواده و

 د.ییز نمایتجو یو یه مراجع را براینه تغذیاز نظارت در زم ین سطح مناسبیو همچن دارد

 یغذا در حفره دهان یلبها و گونه ها به منظور حفظ و کنترل کاف یرویش نیافزا: 

 انیه میثان 5تا1را به مدت  ید قاشقکیبخواه ید که از ویش دهینگونه افزایمار را ایب یلبها یرویو ن یکیزان نزدیم

 د.یین را تکرار نماین تمریبار در روز ا 12تا5لبها نگه دارد،

 عات در دهان بدون تراوش آن از لبها:یغذا و ما ینگهدار

آن  یزان بستگیش میافزا یمار را برایب یلبها د،یده نمایش را غنچه و کشین درخواست از مراجع که لبهایبا ا

 د.ییات فوق را اجرا نمانیک از تمریباره از هر  12 ید. سه سرییت نمایتقو

ن صورت که هنگام صرف غذا با کمک دستتان آرواره ید به ایلب کمک کن یما به مراجع در کسب بستگیمستق

 د.یش را ببندیا لب هاید یاش را نگه دار

 ه:یثان12ک لقمه غذا در یدن بسنده هریجو 

 د و سپس ببندد.یحد امکان دهانش را باز نماد که تا ید. از مراجع بخواهییت نمایدن تقویجو یحرکت آرواره را برا

ن حرکات را انجام یمار ایکه ب یگر حرکت دهد.در حالیبه سمت د ید آرواره را از سمتیبخواه یپس از آن از و

 د.یین را اجرا نمایباره از هر تمر12 ید.سه سریجاد کنیمقاومت ا یدهد با دستتان در مقابل حرکت ویم

د از فشار زبان به سخت کام یآموزش ده یحرکت مناسب آرواره ناتوان است، به و که مراجع از کسب یدر صورت

 د.ینرم استفاده نما یله کردن غذاها یبرا

http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/


 

12021921190و   12026019190دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران            
 tabrizslp.blog.ir و goftardarmanitabriz.com و goftardarmaniazarbaijan.com و com.گفتاردرمانی
 
 

 د.ییت نمایدن را تقوید تا جویتر کج کن یرا به سمت قو یا سر وید یتر  دهان مراجع قرار ده یغذا را در سمت قو

 

 ک لقمه منسجم:یغذا به  لیتبد یاستفاده از حرکات هماهنگ زبان برا 

ن بردن زبان( را که ین، و به طرفییت کننده زبان و دامنه حرکات آن )شامل داخل و خارج،باال و پاینات تقویتمر

ف به مراجع که زبان را در مقابل قاشقک ین تکلید،با ارائه ایل گر کنترل لقمه است به مراجع آموزش دهیتسه

 د.ییباره اجرا نما12 ین را در سه سرید، هر تمریش دهیافزارا  یزان مقاومت زبان ویفشار دهد م

د ید، از مراجع بخواهیک سمت گاز را نگه داشته ای که شماید،در حالیا گاز استفاده نمائیک پارچه یک تکه باریاز 

 زید گاز را به سمت جلو و عقب و نیبخواه ین زبان و سخت کام نگه دارد، از ویگر گاز را در دهانش مابیسمت د

 گر حرکت دهد.یبه سمت د یاز سمت

د که بدون آنکه اجازه یبخواه ید و سپس از ویمار قرار دهیزبان ب ینگ شده را رویا پودیپوره  یاز غذا یمقدار کم

ست ،غذا را ینکار نیقادر به ا ین مواد را در مقابل سخت کام حرکت دهد، اگر ویدهد غذا در دهان پخش شود ا

 د که آن را تف کند.یآموزش ده یا به وید یرون آوریب

 

 :انتقال لقمه ها به عقب دهان با استفاده از حرکات هماهنگ زبان 

 به سمت نرمکام حرکت دهد. یغ لثوید در ضمن حفظ تماس کامل زبان با کام ،زبان را از ستیاموزیبه مراجع ب

ب ین ترتیان را آماده نموده و به اعات ،حفره دهیاز ما یدن جرعه کوچکیق نوشیجامد ،از طر یقبل از خوردن غذا

ه ل به لقمه منسجم را داشته باشد تا بیت تبدید که قابلیمار بدهیرا به ب یید.غذایل کنیانتقال لقمه ها را تسه

 د.  یبه سمت عقب حفره دهان حرکت نما یآسان

 ه:یک تا دو ثانی یجاد بازتاب بلع طیا 
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جره نه حنیک آین صورت که ید به اییرا اجرا نما یک حرارتیتحرت در عقب حفره دهان ،یش حساسیبه منظور افزا

د،پس از آن به مراجع یبزن یحلق ین هایچ ید و سپس به قاعده یخ فرو کنیرا در آب  یله فلزیا میکوچک  یا

 د.ییمرتبه تکرار نما12ن را تا ین تمرید که ببلعد، ایآموزش ده

ب یرکج بر غلظت و تید که با دستور شما ببلعد، به تدریعات بدهیاز ما یبه مراجع مقدار کم یک حرارتیپس از تحر

 ده شود. یه بلعیک تا دو ثانی یکه ط ید به گونه اییفزایآن ب

 :یعات از حفره دهان به حفرات حلقیا مایاجتناب از تراوش نا به هنگام غذا 

 ک و کوکا(، باالیر کید)نظشون یکه با /ک/شروع م ی/ک /منفرد وکلماتیصدا ین رویو تمر یق الگوسازیاز طر

ه نگه یک ثانی یرا برا یابد،هر/ک/ آغازیش یافزا یواره حلقید تا تماس زبان با دیل نمائیآمدن قاعده زبان را تسه

 د.ید و به سرعت آنرا رها کنیدار

 

 یاز ورود غذا به نا یریجلوگبا ثبات هنگام بلع جهت  ییچاکنا یبه بستگ یابیدست: 

ار ز فشیک میکه مراجع به شدت به  ید که در حالیش دهین روش افزایرا به ا یبست چاکنا مراجع در یتوانمند

 کند. یرا آواساز /a/بار واکه 12آورد به صورت منقطع تا  یم

وزش آم یمن را به ویروش بلع ا "ر ،نگه دار، ببلع،سرفه کن ،مجددا ببلعینفس بگ" یمار از توالیب یرویبا پ

 یوالدر هر لقمه از ت ید که وید.مطمئن شوییفزایعات را بیا ماید،سپس غذا یین نمایتمرد،ابتدا بلع خشک را یده

 کند. یم یرویفوق پ

 و کاهش تجمع غذا در حفرات  ییر هوایعات به مسیا مایش ارتقاء حنجره به منظور کاهش ورود غذا یافزا

 :یحلق

د،  یاحساس نما یآواساز یارتقاء حنجره را در طکند تا  یکه با دست،گردنش را لمس م ید در حالیمار بخواهیاز ب
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 د کند.یه تولیسه تا پنج ثان یر را برای/ زی/ا یصدا

 ید در حال بلع به صورت ارادیبخواه ین صورت که از وید به ایمار آموزش دهیاستفاده از روش مندلسون را به ب

 .دیلمس کند تا ارتقاء حنجره را احساس نمان نقطه در گردن نگه دارد و همزمان گردن را یحنجره اش را در باالتر

 یدر حفرات حلق ییجهت کاهش تجمع مواد غذا یحلق یش توانمندیافزا: 

د یک بلع شدید که در حال یآموزش ده ید،به ویش دهیمراجع را با استفاده از روش ماکاسا افزا یحلق یتوانمند

ش را یع در گلوید احساس قلپ سریار دهد،مراجع بان قریین باال و پایشیپ یان دندانهایو تند نوک زبانش را م

 گزارش دهد.

ن ی،ابتدا با بلع خشک تمر "محکم ببلعد"د که یعالمت ده ید،به ویالگمن را آموزش ده یمار بلع پرتقالیبه ب

ن روش یا لقمه اش ایک جرعه یراجع در هر د که میینان حاصل نماید، اطمییفزایعات را بیا ماید، سپس غذا یینما

 کند. یا اجرا مر

و  یجبران یها یو با استفاده از خط مش ییم غذایت در رژیبا حداقل محدود یو حلق یر موثر دهانیتداب یاجرا

 که در طول درمان آموخته شده است: یلیتسه

مراجع  یمن برایا یدهان یکه ورود ییم غذایت در رژینه حداقل محدودیمناسب در زم یه هایبه منظور ارائه توص

 د.ییه تبادل نظر نمایبر خواهد داشت با متخصصان تغذ را در

شان یه را به ایاز نظارت تغذ ید و سطحیه مراجع را آموزش دهیمن تغذیا یروش ها یاجرا یبه کادر پرستار

 مراجع تناسب داشته باشد. یو شناخت یکیزیت فید که با وضعییه نمایتوص

به گونه  ید که وید تا مطمئن شوییال صرف غذا مالحظه نمات مراجع را در حیپس از خاتمه درمان ،متناوبا وضع

ه ید.در صورت لزوم در توصینما یشده در روند درمان را اجرا م یریادگی یو جبران یلیتسه یموثر روش ها یا

 د.یید نظر نمایتجد یه ایتغذ یها
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