
  
  

هاي ذهنی بیمار تحلیل  یک نوع اختالل عملکرد مغزي است که بتدریج توانایی بیماري آلزایمر
معموالً بتدریج ایجاد شده و است. اختالل حافظه   اختالل حافظهزوال عقلرود. بارزترین تظاهر  می

شود ولی بتدریج  هاي اخیر محدود می کند. در ابتدا اختالل حافظه به وقایع و آموخته پیشرفت می
  .بینند خاطرات قدیمی هم آسیب می

ه مرور زمان بدتر شده و میزان تحلیل مغز بیشتر می شود اما سرعت این تحلیل در بیماران ب
فراد در همان مراحل ابتدایی بیماري توانایی انجام فعالیت هاي مختلف متفاوت است. برخی از ا

روزانه خود را از دست می دهند. اما برخی دیگر از افراد ممکن است در مراحل بعدي بیماري با 
این مشکالت مواجه شوند

است. شایع سال 60از دست دادن خفیف حافظه در افراد باالي 

آلزایمرعالئم و نشانه هاي ابتال به بیماري 

شنوایی  کاهش

افسردگی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%82%D9%84


 قبل   بوها  تشخیص و  تعیین در  توانایی   کاهش   : بویایی  از دست رفتن حس
شود می  ایجاد  حافظه   کاهش   از

 نقاشی و   کردن کپی   جهات بینایی یا یادآوري و   اختالل فضاي بینایی :ناتوانی در دنبال کردن
است دیده را آنها   فرد که تصاویري  کردن .

اغلب، فردي  براي بسیاري از افراد، اولین عالمت بیماري آلزایمر از دست دادن حافظه می باشد
می مواجه می شود، متوجه مشکل خود نمی باشد اما خانواده و دوستان وي با مشکل حافظه  .که

.توانند این مشکل را تشخیص دهند

با عالئم زیر مواجه شود در مراحل پیشرفته تر بیماري آلزایمر، بیمار ممکن است

مشکل در تصمیم گیري

اشتباه کردن در تشخیص روز هاي هفته، ماه و یا حتی ساعت

گم شدن در مکان هایی که قبالً به خوبی با آن مکان ها آشنا بوده و ممکن است حتی سال ها در 
.آن منطقه ها زندگی کرده باشد

.که به حافظه سپرده شده اندمشکل در یادگیري و به یاد آوردن اطالعات جدیدي 

.مشکل با پیدا کردن لغت یا عبارت صحیح براي بیان کردن منظور خود در هنگام صحبت کردن

.مشکل در انجام کار هاي روزانه مانند غذا پختن و پرداخت صورت حساب ها

چند ساعت عالئم بیماري آلزایمر به آرامی و به صورت مداوم بدتر می شوند. افرادي که در کمتر از 
و یا چند روز با این مشکالت مواجه شده اند و یا افرادي که عالئم آنها به صورت ناگهانی بدتر شده 

.است باید حتماً به پزشک مراجعه کنند زیرا ممکن است مشکل دیگري وجود داشته باشد

آلزایمر بیماري  نحوه رفتار با افراد مبتال به



ن بخش سخن گفته شودباید با او با لحنی مالیم و اطمینا.
 هنگام گیجی و سردرگمی، با بیمار نباید سرزنش آمیز رفتار کرد و اشتباهات وي را با ارائه

.پیشنهاد تصحیح کرد
اگر افراد از پشت سر به او نزدیک شوند ممکن است بیمار وحشت زده یا آشفته شود.
ه دیگر متوجه کلمات دیگران همواره باید به سخن گفتن با بیمار ادامه داد، حتی زمانی ک

.نمی شود. و در مورد موضوعاتی حرف زد که فرد به آنها اهمیت می دهد
 در هر زمان بهتر است فقط یک سؤال از او پرسیده و مهلتی براي پاسخ دادن به او داده

شود. اگر به نظر می رسد بیمار آلزایمري متوجه گفتار دیگران نشده است، بهتر است 
ان کلمات تکرار شود. اگر باز هم متوجه نشد، پس از چند دقیقه دیگر می پرسش با هم

.بایست با کلمات دیگري پرسش خود را تکرار کرد
وقتی با  .پیش از اینکه از بیمار انجام کاري خواسته شود، بهتر است او را با نام خطاب کرد

.تمرکز او کمک شوداو صحبت می شود می بایست، تماس چشمی با وي برقرار کرد تا به 
 باید مطمئن شد فرد مبتال به بیماري آلزایمر به خوبی فرد مورد گفت وگوي خود را ببیند

یا صداي او را کامالً می شنود. بدین معنی که آیا فرد مبتال به آلزایمر در حال استفاده از 
.عینک یا سمعک می با شد و آیا سکوت کافی در محیط برقرار است

 را خاموش تلویزیونوبا فرد مبتال به بیماري آلزایمر صحبت می شود، رادیو زمانی که
.کرده تا حواس وي منحرف نشود

هرجا ممکن باشد از طنز استفاده شود، اما هرگز نباید بیمار مورد تمسخر قرار گیرد.
گفته شود که در این  همه وظایف او به مراحل کوچک تر تقسیم شود. هر بار باید به فرد

مرحله او چه باید انجام دهد. گفتن دستورالعمل هاي زیاد در یک زمان یا با سرعت زیاد، 
سر در گمی بیمار را افزایش می دهد. اگر فرد برآشفته شد و همکاري نکرد، مراقب بیمار 

.می بایست کار را متوقف کرده و بعداً دوباره تالش کرد
به او گفته شود » از خانه بیرون نرو«فی پرهیز کرد. مثالً به جاي باید از گفتن جمالت من

"در خانه بمان"

http://namnak.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.p5651


عالئم هشدار دهنده آلزایمر
عالئم هشدار دهنده آلزایمر: با افزایش سن تغییراتی در حافظه ایجاد می شود که طبیعی است. اما 

می باشند. افرادي که به  نشانه هاي بیماري آلزایمر چیزي بیش از فراموشی هاي موقتی و ساده
آلزایمر دچار می شوند، مشکالتی را در برقراري ارتباط، یادگیري، تفکر و استدالل تجربه می کنند. 
این مشکالت بر وضعیت شغلی، فعالیت هاي اجتماعی و زندگی خانوادگی فرد تاثیر می 

ییراتی را که در تغ یدنما کمک شما به تا است شده تهیه بیماري معمول عالئم از فهرستی گذارد.
  اثر باال رفتن سن در حافظه ایجاد می شود از عالئم بیماري آلزایمر افتراق دهید. 

بین تغییرات معمول حافظه و عالئم بیماري مرز مشخص و واضحی وجود ندارد. اگر فردي دچار 
انجمن  تغییراتی در عملکرد و حافظه خود شد بهتر است به پزشک مراجعه نماید. بنابر توصیه

 به مبتال افراد همچنین. کنند کسب اطالعاتی بیماري این مورد در است بهتر ایران،  آلزایمر 
  .  گیرند قرار مراقبت و حمایت مورد سریعتر چه هر هایشان خانواده و) خردسودگی(دمانس

  عالئم هشدار دهنده عبارتند از: 

  ـ اختالل حافظه 1

فعالیتهاي روزانه، مشکل ایجاد نماید. افراد معمولی ممکن اختالل حافظه، در حدي که در انجام 
است یک قرار مالقات، اسم همکار و یا شماره تلفن دوستی را فراموش کنند و سپس بخاطر آورند. 
اما فرد مبتال به بیماري آلزایمر اغلب مسائل (بویژه مسائلی که اخیرا اتفاق افتاده) را فراموش می 

  می آورد.نماید و هرگز هم بخاطر ن

     ـ مشکالت در انجام کارهاي عادي2

فرد پر مشغله ممکن است گهگاهی حواسش پرت شود. مثالً هویجی راکه براي استفاده درکنار 
اما غذاي اصلی پخته است، برروي اجاق گاز جاگذارده، تا پایان غذا هم بخاطر نیاورد.

غذا (به شیوه سابق) را ازدست میدهد وگاهی نیز فراموش میکند  پخت توانائی بتدریج   فردمبتال
  که غذا خورده است.



  ـ ضعف بیان 3

براي همه افراد پیش میآید که در پیدا کردن لغات مناسب دچار مشکل شوند. ولی فرد مبتال به 
جمالت  درنتیجه. میکند جایگزین نامناسب لغات و  بیماري آلزایمر گاهی کلمات ساده را ازیاد برده

  او نامفهوم می شوند. اشتباهات دستوري و ناتوانی دنبال کردن یک موضوع از دیگر نشانه هاست. 

  ـ گم کردن زمان و مکان4

بطور طبیعی گاهی اوقات ممکن است افراد مواردي را از یاد ببرند. مثالً روزهاي هفته، تاریخ روز و 
یاد بیاورند. فرد مبتال به بیماري آلزایمر ممکن یا مقصدشان را فراموش کنند ولی دوباره با تمرکز ب

است در خیابان راه خود را گم کند. نداند که چگونه به آنجا رفته است و یا نتواند از آنجا راه خانه 
  خود را دوباره پیدا نماید .

  قضاوت کاهش یا ضعف  ـ5

ممکن است فردمبتال به بیماري عفونی مراجعه به پزشک را به تعویق بیاندازند ولی باالخره اینکار 
را انجام میدهد. اما فرد مبتال به بیماري آلزایمر نه مشکالتش را درك می کند و نه مراجعه به 

هاي پزشک را ضروري می داند. همچنین اختالل در تصمیم گیریهاي ساده (مانند پوشیدن لباس 
  زمستانی در گرماي تابستان) از دیگر عالئم هشداردهنده است. 

  ذهنی تفکر در مشکالت  ـ6

گاه و بی گاه ممکن است افراد رسیدگی به حساب هاي مالیشان را مشکل بدانند. اما فرد مبتال به 
  . کند چکار آنها با داند نمی و کند می فراموش   بیماري آلزایمر به تدریج ارقام را

  گذاشتن اجسام جابجا  ـ7

هر کسی ممکن است که موقتاً کلید یا کیف پولش را سر جایش نگذارد. ولی فرد مبتال به بیماري 
 ساعت یا و فریزر در اطو گذاشتن  آلزایمر ممکن است اجسام را در جاهاي نامربوط بگذارد. مثالً

     .قندان در مچی



   رفتار   و  ـ تغییرات در حاالت8

همه ممکن است گهگاهی غمگین و یا بد خلق باشند. اما در فرد مبتال به بیماري آلزایمر خُلق 
  تغییر کند. حتی وي بی هیچ دلیل، آرامشش به اشک و خشم تبدیل شود.   بیمار میتواند سریعاً

  ـ تغییرات در شخصیت 9

ولی تغییر شخصیت به صورت طبیعی ممکن است شخصیت افراد با افزایش سن کمی تغییر نماید. 
در فرد مبتال به بیماري آلزایمر می تواند شدیدتر باشد. این تغییرات شامل سر در گمی، ترس و 

  بدبینی ، منزوي شدن، بی تفاوتی و یا بروز رفتارهاي نامناسب است. 

  ـ از دست دادن انگیزه 10

عی خسته می شوند. ولی بطور طبیعی افراد گاهی از کار خانه، فعالیتهاي شغلی و یا وظایف اجتما
در نهایت و پس از کمی استراحت دوباره انگیزه هاي خود را با می یابند. اما فرد مبتال ممکن است 

. بی تفاوت بنظرآید نسبت به وقایع و رویدادهاي محیط زندگی و خانواده اش کامالً 

  



؟ است   پیشگیري قابل   آیا آلزایمر 
 مواردي است که تحقیقات گسترده اي بر روي آن در حال درمان بیماري آلزایمر از جمله

به موازات پیشرفتهاي علم پزشکی و تحقیقات جدید به خصوص در سالهاي  انجام است.
اخیر، چشم اندازهاي تازه اي از امید براي درمان بیماري آلزایمر ؛ به وجود آمده است. اما 

جلوگیري از پیشرفت بیماري و در حال حاضر فرآیند درمان بیشتر به معناي کنترل و 
  همچنین کنترل عالئم و اختالالت روانی و رفتاري ناشی از آن می باشد.

 مراجعه به دو پزشک متخصص یعنی روانپزشک (اعصاب و روان) و متخصص مغزواعصاب
در جهت دریافت درمان دارویی توصیه می گردد. به عالوه می توانید در کنار درمان دارویی 

میلی و روش هاي غیردارویی همچون روان درمانی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، از درمان تک
هنر درمانی (به ویژه موسیقی، نقاشی و حرکات ریتمیک)، ماساژدرمانی، رایحه درمانی(عطر 

 درمانی اکسیژن یا   اسطوقدوس، پوست لیمو) هومیوپاتی(درمان با داروهاي گیاهی) و
  .نمایید استفاده

تها نیز مانند ورزش، پیاده روي، آوازخواندن، تحریک حواس پنجگانه از انجام برخی فعالی
 شما به بیماري عالئم بیشتر چه هر تعدیل در توانند می …طریق محرکهاي خوشایند و 

  .نمایند کمک
که دارد وجود مدارکی اما ندارد وجود آلزایمر از  جلوگیري براي دقیقی  گرچه تعریف 

 ، وزن   افزایش و چاقی از  جلوگیري ، منظم فعالیت   داشتن دهد می نشان
 غنی   سالم غذایی  رژیم یک  داشتن و  طبیعی حد در  ونفشارخ و کلسترول   نگهداشتن

 از  حدودي تا   تواند می   ماهی روغن وDو   Eو  C ویتامین ها، اکسیدان آنتی از
کند  جلوگیري   بیماري

  


