
 آلضایمش بیماسی هشذاسدهىذه عالمت ده

 

  : حافظه اختالل

 اسن ٬هاللات لزار یه است هوىي هؼوَلی افزاد.  ًوایذ ایجاد هطىل رٍساًِ فؼالیتْای اًجام در وِ حذی در 

 اغلة آلشایوز تیواری تِ هثتال فزد اها. آٍرًذ خاطز تِ سپس ٍ وٌٌذ فزاهَش را دٍستی تلفي ضوارُ ٍیا ّوىار

 .آٍرد ًوی خاطز تِ ّن ّزگش ٍ ًوایذ هی فزاهَش(  افتادُ اتفاق اخیزا وِ را هسائلی تَیژُ) هسائل

 

 

 

 مشکالت دس اوجام کاسهای عادی : 

فزد پز هطغلِ هوىي است گْگاّی حَاسص پزت ضَد هثال َّیجی را وِ تزای استفادُ در وٌار غذای اصلی پختِ 

 جیتذر تِ تیواری آلشایوز تِ تال صزف غذا ّن تخاطز ًیاٍرد اها فزد هثاست تز رٍی اجاق گاس جاگذاردُ تا پایاى 

 . وِ غذا خَردُ است ذیًوا یفزاهَش ه شیً یٍ گاّ ذّذیرا اس دست ه (ساتك َُیتِ ض) پخت غذا یتَاًائ

 

 

 

 

 



 : انیضعف ب
ّوِ افزاد پیص هی آیذ وِ در پیذا وزدى لغات هٌاسة دچار هطىل ضًَذ ٍلی فزد هثتال  تِ تیواری آلشایوز   تزای

وٌذ درًتیجِ جوالت  اٍ ًاهفَْم هی ضًَذ.  یتزد ٍ لغات ًاهٌاسة جایگشیي ه یگاّی ولوات سادُ را اس یاد ه

 .ستا ّا اًًِط گزیاضتثاّات دستَری ٍ ًاتَاًی دًثال وزدى یه هَضَع اس د

 

 جابجا گزاشته اجسام:
ّز وسی هوىي است وِ هَلتا ولیذ یا ویف پَلص را سز جایص ًگذارد ٍلی فزد هثتال تِ تیواری آلشایوز هوىي 

 َ در فزیشر ٍ یا ساػت هچی در لٌذاى.تاست اجسام را در جاّای ًاهزتَط تگذارد، هثال گذاضتي ا

 

 ضعف یا کاهش قضايت:
تیواری ػفًَی هزاجؼِ تِ پشضه را تِ تؼَیك تیاًذاسًذ ٍلی تالخزُ  ایي وار را اًجام هی  هوىي است فزد هثتال  تِ

 دّذ اها فزد هثتال تِ تیواری آلشایوز ًِ هطىالتص را درن هی وٌذ ٍ ًِ هزاجؼِ تِ پشضه را ضزٍری هی داًذ.

ػالئن  گزیی تاتستاى(اس دلثاس ّای سهستاًی در گزها ذىیّوچٌیي اختالل  در تصوین گیزیْای سادُ)هاًٌذ پَض

 ّطذاردٌّذُ است.

 

 



 مشکالت  دس تفکش رهىي:

را هطىل تذاًٌذ اها فزد هثتال تِ تیواری آلشایوز   طاىیگاُ ٍ تی گاُ هوىي است افزاد رسیذگی تِ حساب ّای هال

 ارلام را فزاهَش هی وٌذ ٍ ًوی داًذ تا آًْا چىار وٌذ. جیتِ تذر

 

 :تغییشات دس حالت ي سفتاس
   تَاًذ خُلك تیوار هی وزیا تذ خلك تاضٌذ، اها در فزد هثتال تِ تیواری آلشایّوِ هوىي است گْگاّی غوگیي ٍ

 .ل ضَدیتثذ  ٍ خطن هتِ اض ٬ تی ّیچ دلیل، آراهص ؼاً تغییز وٌذ ٍیسز

 

 :گم کشدن صمان ي مکان
وٌٌذ ٍلی  یا همصذضاى را فزاهَشٍ  رٍس, خیّفتِ، تار یطَر طثیؼی گاّی اٍلات هوىي است افزاد رٍسّاتِ  

گن وٌذ ٍ ًذاًذ  خیاتاى راُ خَد را رتِ تیواری آلشایوز هوىي است د ال فزد هثت اٍرًذیآًْارا تِ یاد ت دٍتارُ تا توزوش

 یا ًتَاًذ اس آًجا راُ خاًِ خَد را پیذا ًوایذ.و   وِ چگًَِ تِ آًجا رفتِ است

 



  :تیدس شخص یشاتیتغ  

ضخصیت در فزد هثتال تِ  زییٍلی تغ ذیتغییز ًوا یسي وو صیهوىي است ضخصیت افزاد تا افشا یؼیصَرت طث تِ

 یضذى، تی تفاٍت یهٌشٍ ،یتزس ٍ تذتیٌ ،یتغییزات ضاهل سز در گو يیتاضذ.  ا ذتزیوز هی تَاًذ ضذیتیواری آلشا

 .تاضذ یتزٍس رفتارّای ًاهٌاسة ه ایٍ 

 

  :ضهیاص دست دادن اوگ

ت ٍ پس یاجتواػی خستِ هی ضًَذ ٍلی در ًْا فیٍظا  یطثیؼی افزاد گاّی اس وار در هٌشل، فؼالیتْای ضغل تطَر

هوىي است ًسثت تِ   وزیاها فزد هثتال تِ تیواری آلشا اتٌذ،ی یاستزاحت دٍتارُ اًگیشُ ّای خَد را تاس ه یاس  وو

 .ذیتٌظز آ تفاٍتهحیط سًذگی ٍ خاًَادُ اش واهالً تی  ذادّاییٍ رٍ غیٍلا

 

 

 واحد ارتقاء سالمت 

 منبع : انجمن آلزایمر ایران 


