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زوال عقل یعین چه؟
زوال عقل اصطالح عمویم برای عالئیم است که پیدایش آنها
به دیلل آسیب دیدن مغز نایش از بیماری یم باشد .زوال عقل
باعث یم شود که به یاد داشنت ،برنامه ریزی کردن و ارتباط با
دیگران مشلک شود.
همه آدم ها بعیض وقت ها ،مشکالت به یاد داشنت و درک
وضعیت را جتربه یم کنند .اما در زوال عقل ،توانایی شخص
برای اجنام اکرهای روزانه حتت تاثری قرار یم گرید.
علت زوال عقل بیماری است ،نه ساملندی
بیماری (ها) علت زوال عقل هستند .این بیماریها بیش از200
نمونه خمتلف دارند ..یک باور نادرست رایج این است که زوال
عقل پیامد باال رفنت سن است .با این حال میدانیم که خطر
ابتال به زوال عقل با باال رفنت سن بیشرت یم شود .از تعداد۸۵۰۰۰
اشخایص که در دانمارک مبتال به زوال عقل هستند اکرثشان
سین باالتر از  ۶۵سال دارند.
نمونه هایی از بیماری ها
در اکرث موارد ،بیماری آلزایمر علت زوال عقل است.
حد اقل نییم از بیماران مبتال به زوال عقل دارای بیماری
آلزایمرهستند .زوال عقل عرویق نزی معمول تر است.
در حایلکه زوال عقل لوی بادی ,پارکینسون و
فرونتو تمپورال (پیشاین /گیجاگیه) نادر است.
به ندرت ،بیماریهای زوال عقل اریث است.
عالمت زوال عقل
بیشرت اشخایص که مبتال به زوال عقل هستند فراموشاکر شده
و برایشان سخت است که نام ها و وعده ها را به یاد داشته
باشند .در حایلکه ،آنها پیش از بیمارشدن برای بیان نظرشان
مشیلک نداشتند ،پس از بیماری برای به خاطر آوردن لکمه
نیازمند به کمک یم شوند .آنها که پیش از بیمار شدن در رابطه
با درک جا و ماکن مشیلک نداشتند ،پس از بیماری برای به
خاطر آوردن و بریون رفنت نیازمند به کمک از دیگران هستند.
در بعیض موارد ،شخصیت فرد تغیری کرده و عالقه با دیگران
بودن را از دست یم دهد .در بیشرت موارد زوال عقل باعث یم
شود که شخص توانایی اجنام اکرهای روزمره را از دست بدهد.
برای مثال تسلط بر مسائل مایل ،غذا درست کردن و خرید
کردن.

تفاوت های دوره بیماری
بیشرت بیماری های زوال عقل بطور مداوم پیرشفت یم کنند.
عالئم جدید پیدا یم شوند ،و شخص بتدریج توانایی های
بیشرتی را از دست یم دهد .طول دوره بیماری وابسته به علت
آن است .به همنی ترتیب ،طول دوره آن یم تواند از چند سال
و یا بیشرت باشد.
تشخیص دقیق و زود هناگم برای درمان خییل مهم است
اگر شک دارید که به زوال عقل مبتال هستید ،باید به پزشک
مراجعه کنید .اماکنات درمان وابسته به این است که کدام
بیماری علت عالئم یم باشد .بنابراین ،خییل مهم است که
دقیقا روشن شود که زوال عقل با کدام بیماری رشوع شده
است ،و هر چه زودتر برای درمان آن برنامه ریزی کرد.
ارائه کمک های مشاوره ای به بیمار و نزدیکانش و هم چننی
کمک و پشتیباین عمیل به آنها از مهمرتین خبش های درمان
است.
در مواردی ،دارو یم تواند عالئم را اکهش دهد ،از مجله در
بیماری آلزایمر .در مورد زوال عقل عرویق ،که بیشرت به دیلل
خلته شدن خون یم باشد دارو یم تواند مانع خلته شدن بیشرت
خون شود.
آینده نگر باش
هر چه بیمار بیشرت در مورد بیماری زوال عقل خود بداند،
رشایط بهرتی برای او و نزدیکانش وجود دارد تا برای آینده
تصمیم گریی کنند .برای مثال ،ممکن است نیاز به اکرهای زیر
باشد :انتقال به مسکن جدید ،نوشنت وصیت نامه ،و هم چننی
استفاده از وسائل کمیک که بیمار را در به یاد داشنت و اجنام
اکرهای بهداشیت کمک کند و دیگر اکرها.
جتربیات کساین هم که در چننی وضعییت یم باشند یم تواند
بسیار با ارزش باشد .همه شهرداری ها راهنماها یا هماهنگ
کننده هایی در رابطه با زوال عقل دارند که یم توانند
کمک های مشاوره ای در رابطه با اماکنات کمک و پشتیباین
ارائه دهند.
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