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عکس روز
تمرین مشترک نیرویهوایی ارتش و سپاه در بندرعباس

ISNA

نرمافزاری برای حل مشکل حافظه در بیماران اماس
اماس ،یکــی از بیماریهــای ناتوانکننــده اســت
کــه بــر اثــر ایجــاد مشــکل در سیســتم عصبــی رخ
میدهــد .یکــی از مســائلی کــه افــراد مبتــا بــه ایــن
بیمــاری پیــدا میکننــد ،ضعــف حافظــه در آنــان اســت.
محققــان کشــور بــرای رفــع ایــن معضــل ،توصیــه بــه
اســتفاده از یــک نرمافــزار توانبخشــی شــناختی
کرد هانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،اســــکلروزیس چندگانــــه یــا ،MS
یــک بیمــــاری التهابــی مزمــن مخــرب میلیــن در
سیســتم عصبــی مرکــزی اســت .بــه دلیــل ماهیــت
گســــترده ضایعــات در سیســتم عصبــی مرکزی ،ایــــن
بیمــــاری بــا طیــف گســتردهای از عالئــــم بصــــری،
بویایــی ،حســــی ،حرکتــی ،شــــناختی ،عاطفــی و
عصــب روانپزشــکی ،جلوههــــای متغیــر بالینــی
و دورههــــای بیمــاری متفــاوت ظاهــر میشــــود.
اختــاالت شــــناختی بهویــژه اختــاالت حافظــــه،
اصلیتریــن عوامــل محدودکننــده بــرای بیمــار و
خانــــواده وی اســــت .تاکنــون روشهــــای درمانــی
گوناگــــونی ازجمله درمانهــــای دارویــی ،مداخــالت
جبرانــــی و آمــــوزش با رایانــــه بهعنوان درمانهــــای
ترمیمــی بــــرای اختالالت شــــناختی در افــراد مبتالبه

اســــکلروزیس چندگانــه پیشــــنهاد شــده اســت.
بهطورکلــی توانبخشــی شــناختی بــه دو صــورت
ســــنتی و رایانــهای انجــام میشــــود .برنامههــای
توانبخشــی شــــناختی رایانــهای اجــازه تکــــرار
نامحــدود یــک تکلیــــف معین و تغییــــرات نظــامدار در
ســطوح دشــــواری را میدهــد ،میتوانــد خــود اجــرا
باشــد ،پیشــــینه قابــل اطمینانــی از عملکــرد بیمــــار را
ثبــت کنــد و در درمانهــای دیگــر تداخــل نکنــد.
محققانــی از دانشــگاه پیــام نــور تهــران ،دراینبــاره
تحقیقــی را انجــام دادهانــد کــه در آن اثــر روش
توانبخشــی شــناختی رایانــهای بــر بهبــود عملکــرد
حافظــه روزمــره بیمــاران مبتــا بــه اســکلروزیس
چندگانــه مــورد مطالعــه واقــع شــده اســت .بــه خاطــر
آوردن زمــان مصــرف دارو ،دســتور پخــت غــذا و یافتــن
وســــایل شــــخصی ،نمونههــــای حافظــه روزمــره
هســــتند کــه در ایــن تحقیــق بــر آنهــا یــا مــوارد
مشابهشــان تمرکــز شــده اســت.
در ایــن پژوهــش ،بیمــاران مبتــا بــه اســکلروزیس
چندگانــه عضــو انجمــن اماس شــهرکرد در محــدوده
ســنی  ۲۰تــا  ۴۰ســال حضــور داشــتند .افــراد فــوق
بهصــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و گــواه قــرار

گرفتنــد و بــرای گــروه آزمایــش ۱۲ ،جلســـه آمــوزش
بــا اســـتفاده از نرمافــزار توانبخشــی شــناختی انجــام
شــد .نتایــج بهدســتآمده از ایــن مطالعــه نشــان داد
کــه اســتفاده از آمــوزش از طریــق نرمافــزار فوقالذکــر
میتوانــد باعــث بهبــود حافظــه روزمــره افــراد مبتــا
بــه اماس شــود.
در ایــن رابطــه ،حســین زارع ،محقــق گــروه روانشناســی
دانشــگاه پیــام نــور تهــران و دیگــر همــکارش در ایــن
پژوهــش ،میگوینــد« :بررســیها نشــان داد کــه
اثـــرات آمــوزش بــا نرمافــزار توانبخشــی شــناختی
در مرحلــــه پیگیــری نیــز کــه یــک مــاه پــس از
آمـــوزش انجــام شــد ،مانــدگار بــود .ایــن موضــوع ،یعنی
مانــدگاری اثــر آمــوزش تــا زمــان پیگیــری نشــان داد
تعمیــم یادگیــری بهخوبــی صــورت گرفتــه اســــت و
حافظــه بیمــار در زندگــی روزمــره بهبــود یافتــه اســت».
محققــان فــوق بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه اعتقــاد
دارنــد« :بــر اســاس ایــن یافتههــا ،پیشــنهاد میشــود
از نرمافــزار مــورد اشــاره بــرای توانبخشــی حافظــه
بیمــاران اماس اســتفاده شــود .همچنیــن میتــوان
ایــن نرمافــزار را بــرای توانبخشــی حافظــه ســایر
بیمــاران دچــار اختــاالت حافظــه نظیــر بیمــاران
آنســفالیت ،ســکته مغــزی ،دمانــس و مــوارد دیگــر
بررســی کــرد».

