Information til patienter og pårørende

افرسدگی و زوال عقل

FARSI

Farsi

Depression og demens

Depression og demens

افرسدیگ و زوال عقل
افرسدیگ حالیت است همراه با احساسات مداوم غم و اندوه.
تشخیص افرسدیگ از زوال عقل یم تواند مشلک باشد ،زیرا نشانه
هایشان با هم شباهت دارند ،برای مثال ،کمبود توانایی پیش
قدیم (ابتاکر) ،فراموش کردن یا نداشنت تمرکزحواس.
عالئم مشخص افرسدیگ
در حدود  %10از مردم در طول زندیگ شان یک بارافرسدیگ
را جتربه یم کنند اما یک دسته از افرسدیگ ها ناپیدا یم مانند و
درمان نیم شوند.
نشانه های افرسدیگ از شخص به شخص فرق دارد .گذشته از
احساس غم و اندوه ،ممکن است شخص خود را رسزنش کند
یا دچار مشکالت خواب رفنت و اکهش اشتها شده ،و برای
معارشت کردن یب عالقه شود.
خلق و خوی شخص افرسده معموال در صبح ها در بدترین
حالت است ،اما ،در بعد از ظهرها و شب ها بهرتاست.
انواع دیگر افرسدیگ
افرسدیگ به صورت های زیادی دیده یم شود .عالئم غری معمول:
به شلک نا آرایم ،فعایلت زیاد ،حتریک پذیری و عصبانیت نزی
در یک نمونه افرسدیگ به نام افرسدیگ مضطرب دیده یم شود.
افرسدیگ زمستاین در ماه های تاریک (کم آفتاب) دانمارک
فراوان دیده یم شود .نشانه های آن عبارت است از خستیگ،
خواب بیش از معمول و احساس نیاز به خوردن غذاهایی با
مزیان باالی کربوهیدرات ها ،برای مثال شرییین و کیک.
افزایش نوشیدن اللک یم تواند نشانه یک افرسدیگ درمان نشده
باشد .بعیض اشخاص وقیت احساس غمگیین یم کنند ،تمایل
ندارند به پزشک مراجعه کنند ،اما به جای آن با اللک یا
داروهای آرام خبش خود را تسکنی یم دهند .مرصف زیاد اللک
به مغز آسیب وارد یم کند و خطر ابتال به افرسدیگ و زوال عقل
را افزایش یم دهد.

تشخیص دادن مشلک است
یک افرسدیگ یم تواند اولنی عالمت رشد زوال عقل باشد.
تشخیص دادن عالئم زوال عقل در مورد یک شخص افرسده
یم تواند خییل مشلک باشد ،به این دیلل که نشانه ها تا حدودی
مشرتک یم باشند .پیش از اینکه مطالعه ای در رابطه با رشوع
یک بیماری زوال عقل صورت پذیرد ،درمان افرسدیگ یم تواند
رضورت داشته باشد .اگر فقط بیماری حمدود به افرسدیگ باشد،
دراین صورت ،با درمان افرسدیگ ،عالمایت از قبیل مشکالت
تمرکز حواس و فرامویش از میان خواهد رفت.
در رابطه با زوال عقل ،اغبلا افرسدیگ رخ یم دهد .نزدیک به
نییم از اشخایص که مبتال به بیماری آلزایمر یم شوند عالئم
افرسدیگ را در یک زمان نشان یم دهند .افاکر خودکیش به
ندرت در مورد بیماران مبتال به زوال عقل پیش یم آید.
دارو و درمان (ترایپ) کمک یم کند
افرسدیگ خفیف یم تواند تنها با گفتگو -درماین معاجله شود ،اما
ترکییب از دارو و درمان (ترایپ) یم تواند موثرترین درمان باشد.
اغلب باید دو هفته تا دوازده هفته بگذرد تا تاثری دارو -درماین
رشوع شود .در صوریت که عوارض جانیب به دنبال داشته باشد
عوض کردن دارو یم تواند به بیمار کمک کند .داروهای جدید
ضد افرسدیگ وابستیگ اجیاد نیم کنند و به ندرت تاثریات جانیب
خطرناک به دنبال دارند.
ساملنداین که افرسدیگ دارند اغلب مدت طوالین تری باید
درمان شوند ،احتماال تمام عمر ،در حایلکه ،جوانرتها معموال
 12-6ماه باید حتت درمان باشند .در مواردی که افرسدیگ ها
تکرار شوند ،در این صورت ،شایسته است که درمان چندین
سال به طول اجنامد.
نور -درماین ،بهرتین درمان برای افرسدیگ زمستاین است .برای
مثال در برابر یک المپ خمصوص که نور زیاد آن یاد آور روز
روشن یم باشد .حرکت کردن تاثری مثبیت در برابر افرسدیگ دارد،
به این صورت که تندرسیت و خوش خویی را افزایش یم دهد.
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