ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﭼﺎر آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس
ﺷﺪﯾﺪ؟
اﻣﮑﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس در ﺟﻮاﻧﯽ
ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؟
ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﺷﻨﺎ و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل 1906
آﻟﻮﯾﺰ ،رواﻧﭙﺰﺷﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  65ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﺑﺘﻼ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ روز ﺟﺎری را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺿﺮوری را در ﻣﻨﺰل
ﺟﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺣﻞ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ آن را اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺳﻨﯿﻦ  40ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از
ﻋﻼﺋﻢ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﻗﺒﻞ از  65ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ در دﻫﻪ ﻫﺎی
 40و  50ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد در دﻫﻪ  30ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺳﺖ ،ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﻪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮدﺗﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ای اﺳﺖ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﺑﺘﺪا
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﻧﺠﻤﻦ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﻣﺸﺎوره ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﻧﺠﻤﻦ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ دﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺪود  5درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻟﺰاﯾﻤﺮ ،ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ،ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و …ﻓﻘﻂ
در اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦﺗﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس در ﺟﻮاﻧﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری را
ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺴﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ روی ﻣﻐﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آراﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ زوال ﻋﻘﻞ داﻧﺴﺖ .اﺧﺘﻼل در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد را زوال
ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮﻫﺴﺘﻨﺪ:
 .۱ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺣﺎﻓﻈﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮازﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ
ﯾﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﺎدآوریﻫﺎی ﻣﮑﺮر دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﯾﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺘﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
آﻟﺰاﯾﻤﺮ دﭼﺎرﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻋﺪاد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۳ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻌﻤﻮل
ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزﻣﺮه ای ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻔﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻣﮑﺎن
دارد ﻓﺮد در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺴﯿﺮی آﺷﻨﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ
از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس اﺳﺖ.
 .۴اِﺧﺘﻼل در ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن
ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ و درک ﻧﺎدرﺳﺖ از ﮔﺬر زﻣﺎن دو ﻋﻼﻣﺖ راﯾﺞ
آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﺗﻔﺎﻗﺎت آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ
دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺮﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻓﺮد
در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارد ،ﻧﺤﻮه ،ﻣﺴﯿﺮ و دﻟﯿﻞ رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ ﺷﺪﯾﺪا
دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .۵ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن دارد در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ
راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،رﻧﮓ و ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮدرد
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۶اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﯾﺎﻓﺘﻦ واژهﻫﺎی درﺳﺖ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻮن اﻣﮑﺎن دارد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠﺐ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ واژﮔﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮوع ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ
در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
 .۷ﻗﺮار دادن وﺳﺎﯾﻞ در ﺟﺎﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه
اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﮑﺎن دارد وﺳﺎﯾﻞ را در ﺟﺎﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮕﺬارﯾﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ را در آن
ﻗﺮار داده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ
را دزدﯾﺪه ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را دارد .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
 .۸اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
اﻣﮑﺎن دارد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻠﻂ و زﯾﺎن ﺑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮد
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺧﺮﯾﺪش ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
اﻏﻠﺐ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ وی ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
 .۹ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روزﺑﯿﺸﺘﺮ ازﻗﺒﻞ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﺎری ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺬاب ﺑﻮدﻧﺪ،
دوری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۱۰اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺧ ُﻠﻖ ﺧﻮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
در ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﮔﯿﺠﯽ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﺿﻄﺮاب
ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﺎرج از روال ﻣﻌﻤﻮل رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﺪﯾﺪا
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ژﻧﺘﯿﮏ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن ژن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﺰاﯾﻤﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ژن ﻫﺎ ﻣﻮروﺛﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دارا ﺑﻮدن اﯾﻦ
ژن ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ از  5درﺻﺪ
از آﻟﺰاﯾﻤﺮﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ژن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﺳﺎز آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﺳﻦ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎﻻی  85ﺳﺎل رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺣﺪود  50درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،،اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

روش ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﭼﯿﺴﺖ؟

آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ روش ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و
اﻋﺼﺎب ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ راه و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺑﺘﻼ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺑﺘﻼی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در اﺑﺘﺪا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن آزار دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻮال ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ از ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﻧﻈﯿﺮ ام آرآی ﯾﺎ اﺳﮑﻦ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ
ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ژن ﻫﺎی آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.

ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس ﭼﯿﺴﺖ؟
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ
در ﻣﻐﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ در
ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶازﺣﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻨﺒﻪی ارﺛﯽ دارد و اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ژنﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،رخ دﻫﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز زود ﻫﻨﮕﺎم آﻟﺰاﯾﻤﺮ در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪه،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮای آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس

درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد
ﻋﻼﺋﻢ آﻟﺰاﯾﻤﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ
ﮐﺮدن اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد .ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ،ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﮔﺎ و ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎرﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ورزش
ﻣﻨﻈﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻼﺋﻢ آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس وﺟﻮد دارﻧﺪ.
اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ،ﻫﺮاس ﺷﺒﺎﻧﻪ،
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻣﻮاردی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ
ﺳﺎز ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ او درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺗﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن وﮐﺎﻟﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮدﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺰان ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﯿﺎ ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ .اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺴﺘﮕﺎن،
دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﺨﺺ و واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪای آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎنﺗﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﻟﺰاﯾﻤﺮ زودرس
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺳﻤﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  4ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دوره ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺎم دارد ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  10ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ و در آن اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز زوال ﻋﻘﻞ وﺟﻮد دارد .زوال ﻋﻘﻞ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓ ُﺮم از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن دارد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎر در دورهﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪاش را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ و در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ وﺣﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

