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آلسایور یا از دست دادى قَای ػالی هغس یک ًَع
از اختاللالت ػولکردهغسی است کهِ تهِ رهج ی

از دسهههت دادى حافظهههِ :یکهههی از ضهههایؼتریي ػالئهههن
آلسایور،فراهَش کردى چیسّایی اسهت کهِ اخیهرا ٍی دادُ

رَاًایی ّای ذٌّی تیوها ٍ تهِ ریلیهی هیهرٍد

است فراهَش کردى قرا هالقات ً،ام یا ضوا ُ رلفي دٍستاى

کاّص قَُ قضاٍت:هکي است تجٍى د ًظر گرفتي آب

،گهههن کهههردى ٍسهههایی،رکرا ػثههها ات د جریهههاى یهههک

ٍ َّا لثاس تپَضٌج،هثال د ٍزّای گرم چٌجیي لثاس

اٍلیي ػالهت هؼوَل ،اختالل حافظِ کَراُ هجت

هکالوِ،فراهَش کردى ٍقایغ ٍزاًِ ٍ

است کِ هؼوَال تِ رج ی ایجاد ضجُ ٍ پیطرفت

هطهههکی د اًجهههام اههههَ زًهههجگی ٍ کا ّهههای

هیکٌج د اتتجا اختالل حافظِ تِ ٍقایغ ٍ اهَختِ

ٍزاًِ:فراهَش کردى ضیَُ طثخ غذا رؼویر لهَازم ٍ

ٍی ّههن تپَضههٌج ٍیهها تههرػکس هوکي اسههت تههرای

ّای اخیهر هیهجٍد هیطهَد ٍلهی د د از ههجت

یا ًیَُ اسهتفادُ از ٍسهایی خاًِ،ههجیریت اههَ د

خاطرات قجیوی ّن آسیة هیثیٌٌج ػالئن دیگر

هیی کا ٍ

تیوا ی،اختالل د هیاسهثات ههالی ،پیهجاکردى
آد سْاٍ ،اًی کالم،قضاٍت،ترًاهِ یسی،یادگیری
هْا رْای ججیج ٍ رصوین گیری است
تیوا ی السایور د  5-2د صج افراد هسهي دیهجُ
هیطَد

چیسّایی تحرًج کِ اصال تِ آى ًیازی ًجا ًج
قرا دادى اضیاء د جای غلط:افراد هثتالتِ آلسایور اغلة
چیسّا ا د جای غلط هیگذا ًج،هثال هوکي است ارَ یا

هطکالت زتاًی:افراد هثتال تِ آلسایوهر اغلهة هَاقهغ
،کلوات سادُ ا فراهَش هیکٌٌج ٍ یا ٍاشُ ّای غیهر

هؼوههههَلی هاًٌج،چیس،دیگههههِ،ایٌجَ یی اجایگسیي
کلوات صییح هیکٌٌج

کی پَل خَد ا د یحچال قرا دٌّج
رغییرد فتا ٍ خلق ٍخَ:افراد هثتال تِ آلسایور ،تِ
سرػت رغییر خلق ٍ خَ هیجٌّج،هثال هوکي است تا
کوتریي فطا ػصثی از حالت آ ام تِ گریِ ٍ یا

ػالئن تیوا ی آلسایور:

سرد گوی زههاًی ٍ هکهاًی:افراد هثهتال تهِ آلسایوهر

ػالئهن اٍلیههِ آلسایوههر د افههراد هحتله ٍ حتههی

هوکي است د خیاتاى گن ضهًَج ٍ فراههَش کٌٌهج

ٍزّای پی د پی هتفاٍت خَاّج تهَد تؼضهی از

کههِ کجهها ّسههتٌج ٍ یهها چگًَههِ تایههج تههِ خاًههِ

ًطاًِ ّای آى تِ قج ی ظریه اسهت کهِ ّهی

ترگردًههج اغلة رهها یخ ٍز،هههاُ ٍ سههال ا فراهههَش

کس تِ آى رَجِ ًحَاّهج کهردػالئن تؼهجی تهِ

هیکٌٌج

ػصثاًیت رغییر خلق دٌّج
تیقرا ی یا تیتیرکی:افراد هثتال تِ آلسلیور،گاُ تسیا
غیر فؼال ّستٌج هوکي است ساػات طَالًی تِ
رواضای رلَیسیَى تٌطیٌٌجفثیص از حج طثیؼی تحَاتٌج
ٍ ّی روایلی ترای فؼالیت ًجاضتِ تاضٌج یا تِ ضجت

صَ ت تا زرری جلَُ هیکٌج ٍ آًئ زههاًی اسهت

تیقرا ضًَج د ضة اُ ترًٍج یا د جایطاى تٌطیٌٌج

کِ تیوا ی پیطرفت زیادی کردُ است
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خریجهقههجا زیههادی پههَل تههِ فرٍضههٌجُ تجٌّههج ٍ یهها
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تلٌج ضًَج
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د هاى:د حال حاضر د هاى تیوا ی آلسایور تیطهتر
ضاهی د هاى ّای ػالهتی ،د هاى اختالل فتها ی
ًٍج تیوا ی آلسایوهر ا کٌهج ههی کٌٌهج ٍ رها حهجی

ٍ دا ٍّای کاٌّجُ سیر پیطرفت تیوا ی است
د هاى ّای دا ٍیی:گرچِ ٌَّز د هاى یطهِ کهي
کٌٌجُ ای ترای السایورٍجَد ًجا د اها تا اسهتفادُ از

دا ٍّا هیتَاى سیر پیطرفت تیوا ی ا کن کرد ٍ از
ضجت اختالل حافظهِ ٍ هطهکالت فتها ی تیوها
کاست دا ٍّای هَ د راییج ترای تیوها ی آلسایوهر
ضاهی هَا د زیر است:

جلَی پیطرفت تیوا ی ا هیگیرًج
هصرف ایي دا ٍّا حتوا تایج ریت ًظر پسضک تاضج ٍ
از ّر گًَِ رغییر خَد سهراًِ د هصهرف دا ٍ پرّیهس

غربی
هرکس آهوزشی ودرهانی رازی اروهیه

ضَد
د هاًْای غیر دا ٍیی:
تهها اسههتفادُ از د هاًْههای غیههر دا ٍیههی هیتههَاى از
پرخاضگری تیوا کن کرد هثال از رغییر هییط زًجگی

دا ٍّای آ اهثحص ٍ ضج ٍاًپیطی»اگر تا ٍضْای

ٍ جاتجا کردى ٍسهایی ٍی تایهج اجتٌهاب کرد گهاّی

غیر دا ٍیی ًتَاى فتا ّای آزا دٌّهجُ،تیقرا یٍ،

اٍقات حضَ افهراد تیگاًهِ ٍ ًها آضهٌا سهثة رهرس ٍ

پرخاضگری تیوا ا کوتر کرد هیتهَاى ازدا ٍّهای

تیقرا ی ٍی هیطَد هاساش تیوا ٍ هؼطر کردى هییط

ججیجضج ٍاًپریطی اسهتفادُ کهرد گهاّی اٍقهات

ٍ هَزیک آ ام د ترخی تیوا اى سثة کاّص تیقرا ی

افسردگی سثة پرخاضگری تیوا استکِ تا استفادُ

هی ضَد

درباره آلسایور (زوال عقل)بیشتر بدانین

از دا ٍّای ضج افسردگی هثی فلَکستیي هیتهَاى
آى ا د هاى کرد

هٌثهههههههغ کهههههههاپالى ٍ سادٍ ٍ ،اًپسضهههههههکی

دا ٍّای اصلی د هاى آلسایور دا ٍّای هْا کٌٌجُ
کهههَلیي اسهههتراز ّسهههتٌج دا ٍّهههایی تهههِ ًهههام
دًٍپسیی:گاالًتاهیي ،یَاستیگویي تَدُ ٍ ًیس دا ٍی
هواًتیي هی تاضج ایي دا ٍّا ّواًطَ کهِ پیطهتر

ًیس اضا ُ ضج.

دانشگاه علوم پسشکی وخدهات بهداشتی درهانی آذربایجاى
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تالیٌی1390،یرْراى ًطر ا جوٌج

لطفا د صَ ت ًیاز تِ اٌّوایی تا ضوا ُ رلفي
04432722933سَپر ٍایس آهَزش تِ تیوا هرکس ازی رواس

ا ٍهیههِ  6کیلههَهتری جههادُ سههلواس جٌههة ادا ُ
کطاٍ زی هرکس آهَزضی د هاًی ازی
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حاصی فرهاییج

سَپرٍایس آهَزش سالهت

