
 

 

 
 سضت گلسبس تخػػی ٍفَق تخػػی ثیوبسستبى

 چیست ؟آلشایمز
هی  اختوبػی تْبی هْبس ٍ رٌّی لَای پیطشًٍذُ وبّص ثِ هٌدش ثیوبسی ایي .هی سٍد ضوبس ثِ ػمل صٍال دلیل ضبیؼتشیي 

 هغضی لْبی سلَ آلضایوش، دس .هی وٌذ هختل سا اٍ صًذگی ٍ وبس ون ون ثیوبس، ضٌبخت ٍ حبفظِ سٍصافضٍى تخشیت ثب ٍ ضَد

 رٌّی. فؼبلیتْبی افت ٍ حبفظِ ضؼف خض ًیست چیضی تحلیل، ایي ًتیدِ ٍ هی سًٍذ تحلیل

   
 

 آلشایمز چٍ وطاوٍ َایی دارد؟

 ٍ ًَضتبسی گفتبسی، ّبی هْبست ثش هشٍس ثِ آلضایوش .است حبفظِ ضؼف وٌذ، هی تَخِ خلت آلضایوش دس وِ ػالهتی ًخستیي

 ًطبًِ وتشیيهْ .دّذ یه وبّص سا اٍ گیشی تػوین ٍ لضبٍت هسبلِ، حل تَاى ٍ گزاسد هی تبثیش ًیض ثیوبس اختوبػی سٍاثظ

 :اص ػجبستٌذ آلضایوش ّبی

 ایذ گزاضتِ ودب سا ٌتبىهبضی سَییچ یب خبًِ ولیذ وٌیذ فشاهَش ّشاصگبُ وِ است عجیؼی وبهال ایي :حافظٍ عفض -1

 ٍ ّویطگی ضَد، هی دیذُ آلضایوش دس وِ ای حبفظِ ضؼف اهب ًیبٍسیذ خبعش ثِ سا تتبىدٍس یب ّوىبس فالى اسن یب

 .دیشٍص اص ثذتش سٍص ّش ٍ است پیطشًٍذُ

 هبُ چِ دس یب است سٍصی چِ اهشٍص وٌٌذ فشاهَش است هوىي آلضایوش ثِ هجتالیبى :سمان ي مکان درک در اختالل -2

 تَاى ّوچٌیي آلضایوش اداسُ؟ یب خبًِ دس ّستٌذ؛ ودب االى آٍسًذ ًوی یبد ثِ گبّی آًْب .ثشین یه سش ثِ سبلی چِ ٍ

  .ضَد هختل خَاًذ، هی یب ضٌَد یه یب یٌذی ثه آًچِ اص ثیوبس دسن ضَد یه   ثبػث ٍ دّذ هی وبّص سا هغض

 .وٌذ گن سا اش خبًِ ساُ حتی آلضایوش ثِ هجتال ثیوبس ضًَذ هی ثبػث ّشاصگبُ ػَاهل ایي هدوَػِ

 ولوِ ًتَاًٌذ وشدى غحجت ٌّگبم ثبسّب ٍ ثبسّب است هوىي آلضایوش ثِ هجتال ثیوبساى :وًضتار ي گفتار در اختالل -3

 ثِ گفتبسی اختالل ایي هشٍس، ثِ .ثگزاسًذ ًبتوبم سا ضبى حشف خبعش، ّویي ثِ ٍ آٍسًذ خبعش ثِ سا ًظشضبى هَسد

 .ثطًَذ ّن ًَضتبسی ّبی هْبست افت دچبس آًْب ضَد هی ثبػث ٍ وٌذ هی سشایت ّن ًَضتبسی حَصُ

 .است ثیوبسی ایي سایح ػالین اص هبلی ّبی وتبة ٍ حسبة دس اضتجبُ ثشٍص . :تمزکش ي تفکز در اختالل -4

 ساًٌذگی، ٌّگبم دس ثیوبس گیشی نتػوی ٍ لضبٍت ضَد هی ثبػث آلضایوش :یزیم گتصمی ي قضايت در اختالل -5

 .ضَد ثیطتش هطىالت ایي سٍص ّش ٍ ضذُ هطىل دچبس ون ون سٍصهشُ، ٍ سبدُ تْبی هْبس سبیش ٍ آضپضی



 

 

 چگًَِ ًیبٍسد خبعش ثِ حتی ثیوبس است هوىي ثیوبسی پیطشفتِ هشاحل دس :ضخصی امًر بٍ پزداخته در اختالل -6

 .است پَضیذُ هی لجبس یب وشدُ هی حوبم

 تغییش ثیوبس ػَاعف ٍ احسبسبت ٍ گفتبس سفتبس، آلضایوش، ضذیذ ٍ هتَسظ هشاحل دس :ضخصیت ي رفتار در ختاللا-7

 . وطبًذ هی پشخبضگشی ٍ صٍدسًدی لدبخت، ثذثیٌی، اضغشاة، افسشدگی، سوت ثِ سا اٍ ٍ یبثذ هی

 

   زا آلشایمز می گیزیم ؟چ

 ثبػث ٍ گزاضتِ اثش فشد هغض ثش صهبى عَل دس وِ صًذگی سجه ٍ هحیغی طًتیىی، ػَاهل اص ای هدوَػِ ػلت ثِ آلضایوش

 .گشدد هی ایدبد ضَد هی هغضی لْبی سلَ تخشیت
 

آلشایمز :تطخیص    

 آلضایوش ثیوبسی لغؼی تطخیع ساُ تٌْب .ًذاسین آلضایوش لغؼی تطخیع ثشای اختػبغی آصهبیطی ّیچ ٌَّص هتبسفبًِ

 ثِ هَاسد ثیطتش دس ثیوبس حبل ضشح حبل، ایي ثب .است اهىبًپزیش ثیوبس هشي اص پس تٌْب وِ است ثیوبس هغض ثیَپسی

 دیگش، چیض یب است آلضایوش اص ًبضی ضوب حبفظِ ضؼف دسیبثذ ثتَاًذ پضضه ایٌىِ ثشای اهب اًدبهذ یه غحیح تطخیع

 :ثبضٌذ وٌٌذُ ووه تَاًٌذ هی ًیض صیش ْبیطآصهبی ٍ  ِ ّبهؼبیٌ

 ّبیهؼبیٌِ  است؛ ػػجی هؼبیٌِ یه ػوذتب آلضایوش ثِ هطىَن ثیوبساى دس ثبلیٌی هؼبیٌِ :بالیىی معایىٍ ي حال ضزح 

 عشص هطبّذُ ٍ ثشخبستي ٍ ًطستي دس ثیوبس تَاًبیی هیضاى سٌدص ػضالًی، تَى سٌدص سفلىسْب، سٌدص ثش هطتول

 :ثپشسذ ثیوبس اص شا هؼبیٌِ تىویل ثشای است هوىي پضضه .تؼبدلی ٍ حشوتی ٍ حسی هؼبیٌِ ٍ اٍ سفتي ساُ ٍ ایستبدى

 اص لضٍم غَست دس ٍ ثطوبسد ثشػىس سا 100 تب غفش اص وِ ثخَاّذ ثیوبس اص یب ودبست؟ ایٌدب یب است؟ سٍصی چِ اهشٍص

 هغضی آسیت هیضاىی وٌذ ه تؼییي ّب صپشس ایي ثِ ثیوبس پبسخْبی ًَع  . وٌٌذ استفبدُ آلضایوش تخػػی تىویلی تستْبی

  .است حذی چِ دس اٍ

 هی ًطبى ضبى ًتیدِ وِ است یيثش هی آیذ .  ا آصهبیطگبّی ْبیتتس ص ا وِ ووىی گتشیي ثضس :آسمایطگاَی تُایتس

 سغح اختالل یب ٍیتبهیٌی ووجَدّبی یب ٍ تیشٍئیذی اختالالت هبًٌذ) اسگبًیه ثیوبسیْبی اص ًبضی ثیوبس، حبفظِ ضؼف دّذ

 .وشد فىش دیگش ّبی تطخیع ثِ ثبیذ ٍ ًیست )خَى دس اهالح

 دس وِ تغییشاتی آًْب دس وِ ضَد هی اًدبم آسآی ام ٍ سىيی ات یس پضضه غالحذیذ غَست دس :مغش اس تصًیزبزداری

 ّبیی ًطبًِ . یبثذ دست یوبسیث ص ا یْتشث تطخیع ثِ تَاًذ یه پضضه تشتیت، یيا ثِ ٍ ضَد هی آضىبس دادُ، سخ هغض ثبفت

 ّوپَضبًی هغضی سىتِ ٍ هغضی ضشثِ ّبی ًطبًِ ثب هَاسد، ثشخی دس ضًَذ، هی دیذُ آلضایوش هغضی تػَیشثشداسیْبی دس وِ

 ثِ آًْب ثشآیٌذ اص ٍ ثگزاسد ّن وٌبس ثیوبس، حبل ضشح ثب سا تػَیشی ّبی ًطبًِ ایي ثبیذ پضضه وِ ایٌدبست ٍ داسًذ

 .ثشسذ غحیح تطخیع

 اًدبم پضضه غالحذیذ عجك وِ خػَغی ثِ هَاسد دس وِ است تػَیشثشداسی ّبی تىٌیه اص دیگش یىی ًیض :اسکه پت

 ضَد هؼلَم تب ضَد یه اًدبم ػىسجشداسی سپس ٍ ضَد یه   تضسیك ثیوبس ٍسیذ دس سادیَاوتیَ ًطبًگش یه آى، دس گیشد هی



 

 

 ٍ هبًذُ ثبلی ًفَرًبپزیش ّوچٌبى هغض هٌبعك وذام ٍ وشدُ ًفَر ثیوبس هغض هٌبعك اص هٌغمِ وذام ثِ ًظش هَسد ًطبًگش وِ

 .است ضذُ اختالل دچبس احتوبال

 

 وقص داري در درمان آلشایمز :
ثبضٌذ. ایي داسٍّب ػوذتب ثِ دٍ دستِ  وٌٌذُ تَاًٌذ دس تخفیف ػالین ضؼف حبفظِ تب حذی ووه داسٍّبی خذیذ آلضایوش هی 

 : ضًَذ تمسین هی

َ لْبی هغضی ثیي سلضًَذ سغح ثشخی هَادضیویبیی وِ دس ٌّگبم استجبط  ایي داسٍّب ثبػث هی س: َای کًلیه استزا مُارکىىذٌ

دًضپیل ٍ سیَاستیگویي اص هْوتشیي داسٍّبی ایي گشٍُ ثِ ضوبس هیشًٍذ. ضبیؼتشیٌؼَاسؼ ایي داسٍّب   .یبثذ آصاد هیطًَذ، افضایص

 .ًیض ػجبستٌذ اص اسْبل، تَْع ٍ استفشاؽ

 ثِ ّوشاُ دًضپیل ّوضهبى هػشف هیآلضایوش  اًذاصد ٍ دس هَاسد ضذیذ یي داسٍ هشي سلَلْبی هغضی سا ثِ تبخیش هیا :مماوتیه 

 .آلَدگی ٍ یجَست است ًیض گیدی ٍ خَاة ضَد. ضبیؼتشیي ػبسضِ داسٍیی هوبًتیي

 

  :وقص خاوًادٌ در درمان آلشایمز 

  .ضَد هی هحسَة آلضایوش دسهبى ص ا هْوی ثخص خبًَادُ، ػضبی ا حوبیت ػَظِ خث بس،وثیى  عشافیبا حوبیت

 اًذٍُ ٍ خطن ٍ تشس اص ٌذ؛ً گشیجب ثِ دست احسبسی ٍ ػبعفی ضٌبختی، هطىالت اص ای هدوَػِ ثب آلضایوش ثِ هجتال ثیوبساى

 حش ضٌیذى ثب  . ثیبیذ وٌبس ضشایغص ثب ثْتش وٌیذ ووه ثیوبستبى ثِ تَاًیذ هی ضوب .افسشدگی ٍ خوَدگی ٍ گیدی تب گشفتِ

 ثبیذ  .ثبضذ تجخصلز ٍ سَدهٌذ ّن ٌَّص تَاًذ یه  اٍ صًذگی ایٌىِ دسثبسُ اٍ ثِ ثخطیذى اعویٌبى ٍ ثیوبس ّبی دلْشُ ٍ فْب

 اهىبى حذ تب .است احتشام هَسد ّویطِ ٍ ٌَّص ٍ ضذُ حفظ اٍ ضبى ّوچٌبى وٌذ احسبس ثیوبستبى وِ وٌیذ سفتبس عَسی

 :هی تَاًیذهٌظَس ایي ثشای  .وٌیذ ثخص ى اعویٌب ٍ آسام اٍ ثشای سا خبًِ هحیظ

 ثشداسیذ. ثیوبس دست دم اص سا غیشوبسثشدی ٍ اضبفی جلوبىه 

 ثگزاسیذ. ًشدُ ّب پلِ ثشای 

 ضَیذ. هغوئي ثیوبس دهپبیی ٍ وفص ثَدى ساحت ٍ ًشم اص 

 وٌیذ. ًػت فشًگی تَالت خبًِ دس 

 هی ّشاسبى آیٌِ دس دیگشاى ٍ خَد چْشُ هطبّذُ اص آلضایوش ثِ هجتال ثیوبساى اص ثسیبسی. وٌیذ ووتش سا خبًِ ّبی آیٌِ تؼذاد 

 .ضًَذ

 ًبساحت ٍ هضغشة سا آلضایوش ثِ هجتال ثیوبساى خوؼیت، اصدحبم ٍ غذا ٍ سش ثیوبس، اعشاف هحیظ دس صیبد تغییشات ایدبد 

 وٌیذ. پشّیض هَاسد ایي اص تَاًیذ، یه تب ثٌبثشایي .وٌذ هی

 ٍالؼب وبس یي ا.وٌیذ هؼبف آٍسد، خبعش ثِ سا چیضی ضَد هدجَس وِ ٍضؼیتی دس گشفتي لشاس اص سا ثیوبستبى اهىبى، حذ تب 

  .اًدبهذهی  اٍ رٌّی لَای ضذیذتش افت ثِ هؼوَال ػػجی فطبس ایي ٍ است آصاسدٌّذُ ٍ دضَاس ثیوبس، ثشای

 پضضىبى اص ثسیبسی دلیل، ّویي ثِ ٍ ًیست آسبًی وبس اغال آلضایوش ثِ هجتال ثیوبساى اص هشالجت وِ است ایي حمیمت

 ٍ اًذٍُ ٍخذاى، ػزاة خطن، احسبس .است هشالجت هحتبج خَدش ًیض آلضایوش ثِ هجتال ثیوبس یه هشالت وِ هؼتمذًذ

 ایي ضذت اص اًذَتهی  اش ضخػی ًیبصّبی ثِ اٍ تَخِ ٍ وٌذ یه تدشثِ هشالت وِ است احسبسبتی تشیي سایح اص ًباهیذی



 

 

 یبدتبى وٌیذ، هشالجت اٍ اص ثبیذ وِ داسیذ آلضایوش ثِ هجتال ثیوبس یه تبى خبًَادُ دس ضوب اگش .ثىبّذ آصاسدٌّذُ احسبسبت

 :وِ ثبضذ

 وٌیذ. وست اعالػبت آلضایوش دسثبسُ تَاًیذ، یه تب 

 ثخَاّیذ. ووه وٌٌذ، تش سجه سا ثبستبى ٍ ووه ضوب ثِ ًحَی ّش ثِ لبدسًذ وِ وسبًی اص 

 دّیذ. اختػبظ تفشیح ٍ استشاحت ثِ وَتبُ، ّشچٌذ سا، هذتی سٍص ّش 

 ًِطَیذ. غبفل ٍسصش ٍ سبلن تغزیِ اص ٍ ثبضیذ خَدتبى سالهت فىش ث 

 ِهی هشالجت آلضایوش ثِ هجتال ثیوبس یه اص ضوب هبًٌذ وِ گشٍُ اػضبی سبیش تدشثیبت اص ٍ ثپیًَذیذ حوبیتی گشٍُ یه ث 

 .ثگزاسیذ هیبى دس آًْب ثب ًیض سا خَدتبى تدشثیبت ٍ وٌیذ استفبدُ وٌٌذ،

 

 سغح ثبضذ، تش سبلن هب صًذگی سجه ّشچِ وِ گفت تَاى هی عَسولی ثِسبک سوذگی در درمان آلشایمز :   وقص

 .ثَد خَاّذ ووتش آلضایوش ثِ یوبىاثتال احتوبل ٍ ثیطتش ًیض هبى ػوَهی سالهت

 ٍسصش هثجت تبثیش ثِ ًیض هغبلؼبت ثشخی ایٌىِ ضوي .داسد ًمص حبفظِ ٍ ػشٍق ٍ للت سالهت دس ٍسصش :مىظم يرسش 

 .اًذ داضتِ اضبسُ آلضایوشی ثیوبساى خلك ثْجَد ٍ سفتبس ٍ سٍحیِ ثش

 ػشٍق ٍ للت سالهت ثِ تَاًذ هی تبصُ ّبی سجضی ٍ ّب هیَُ اص سشضبس ٍ چشة ون غزایی ثشًبهِ یه :غذاییرصیم  

 .داسد ٍخَد ساثغِ حبفظِ سالهت ٍ ػشٍق ٍ للت سالهت ثیي ضذ، گفتِ تش صپی وِ عَس ّوبى ٍ وٌذ ووه

 هبّی دس فشاٍاى هیضاى ثِ تَاى هی سا 3 اهگب .است سَدهٌذ هغض ٍ للت سالهت ثشای 3 اهگب چشة اسیذ 3 : امگا 

 .هَخَدًذ ثبصاس دس ًیض 3 اهگب ّبی وپسَل الجتِ ٍ یبفت گشدٍ ٍ

 یتامیهي : D ٍیتبهیي D هػشف .داسد ًْب استخَا سالهت ّوچٌیي ٍ ضٌبختی لَای حفظ دس ثسضایی تبثیش 

 .ضَد هی تَغیِ پضضه تدَیض عجك D ٍیتبهیي هىول

 اص هٌبسجی ضجىِ آٍسدى ٍخَد ثِ ّوچٌیي ٍ اختوبػی ٍ خبًَادگی خَة سٍاثظ ایدبد :اجتماعی ي خاوًادگی ريابط 

 .وٌذ تش ثخص سضبیت آلضایوش ثِ هجتال ثیوبس ثشای سا صًذگی تَاًذ هی سبلن رٌّی اضتغبالت ٍ ثیشًٍی ّبی حوبیت

   .پیطگیزی اس آلشایمز : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خػَظ ایي دس تحمیمبت الجتِ .ًطذُ است ضٌبختِ آلضایوش ثشای هَثشی ٍ لغؼی پیطگیشی ساُ ّیچ وٌَى، تب هتبسفبًِ

 فشد دس للجی ّبی ثیوبسی ثِ اثتال خغش ّشچِ وِ است ایي گفت، لغؼیت تَاى ثب هی ّن اوٌَى آًچِ اهب داسد اداهِ ّوچٌبى

 خغشسبص ػَاهل ّوبى ضذ، گفتِ پیص تش وِ ّوچٌبى .ضذ خَاّذ ووتش ًیض آلضایوش ثیوبسی ثِ اثتال خغش وبّص یبثذ،

 .ثبضٌذ ًیض آلضایوش ثِ اثتال صهیٌِ سبص تَاًٌذ هی )سیگبس ٍ تحشوی چبلی، ون خَى، فطبس دیبثت، هبًٌذ( للجی ّبی ثیوبسی

 آلضایوش ثِ اثتال ٍ احتوبل ت ثخص تش لز سا صًذگی تَاًذ هی اختوبػی، ٍ رٌّی ًظش اص چِ ٍ فیضیىی ًظش چِ اص ثَدى، فؼبل
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