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زوال عقل عرویق
زوال عقل ،یک اصطالح عمویم است برای شماری از عالمت
ها که نشان دهنده ضعف مغز به علت بیماری است .بیماری
زوال عقل اکر به یاد داشنت ،برنامه ریزی کردن و ارتباط
داشنت با دیگران رابرای شخص مبتال به این بیماری سخت یم
کند.
تغیریات در رگ های مغز ،علت زوال عقل عرویق است.
زوال عقل عرویق را با نام های زوال عقل خلته شدن خون و
زوال عقل مرشوط به گردش خون نزی یم شناسند.
بیماری زوال عقل عرویق از حلاظ مزیان شیوع در میان سایر
بیماری های زوال عقل در رده دوم قرار دارد .در خییل از موارد
بیمار خملویط از دو نمونه بیماری زوال عقل یعین هم زوال
عقیل عرویق وهم بیماری آلزایمر را با هم دارد .د رحدود ۸۰۰۰
ساملند دانماریک مبتال به زوال عقل
عرویق اند و شاید بیش از  ۱۵۰۰۰نفر مبتال به خملویط از زوال
عقل عرویق و بیماری آلزایمر هستند.
نشانه ها و دوره بیماری
نشانه ها وابسته به این است که چه خبیش از مغزآسیب دیده
باشد .شخص ممکن است دچار فرامویش شود ،تمرکز حواس
برایش سخت شود یا پیدا کردن لکمه و راه (آدرس) برایش
مشلک بشود .ضعیف و یا فلج شدن یک خبش از بدن ،تغیریات
دراحساسات ،برای نمونه غمگیین ،افرسدیگ یا زود اشک رخینت
یم تواند از دیگر عالمت های شناخته شده باشد.
دوره بیماری در مورد زوال عقل عرویق بسیار خمتلف است .در
مورد خلته شدن خون یا خونریزی در مغز ،عالمت ها یکمرتبه
و ناگهاین رشوع یم شوند .در صوریت که خلته شدن های خون
و خونریزی ها در دوره طوالین تری رخ دهد ،در این صورت،
رشد عالئم اگم به اگم یم باشد.
خلته شدن خون یم تواند علت آن باشد
زوال عقل عرویق یم تواند چندین علت داشته باشد .اما اغبلا
خلته شدن خون در مغزعلت آن است .حیت یک خلته شدن خون
ساده هم یم تواند باعث زوال عقل شود.

علت های دیگر زوال عقل عرویق یم تواند خونریزی یا بیماری
در رگهای عمیق مغز باشد.
حرکت ،تغذیه مناسب و دوری از مرصف دخانیات مهم است،
زیرا خطر بیماری های قلب و عروق و زوال عقل عرویق را
کم یم کند .در صوریت که شخص بیماری قند یا فشارخون
داشته باشد خییل مهم است که برای درمان اقدام شود.
تشخیص دقیق و به موقع
اگر شک دارید که مبتال به زوال عقل عرویق هستید ،حتما باید
با یک پزشک تماس بگریید .با یک بارمالقات پزشک ،بیماری
تشخیص داده نیم شود .تشخیص بر اساس چندین تست و
مطالعه و هم چننی گفتگو با نزدیکان یم باشد.
برای اینکه درمان و کمک درست دریافت کنید ،یک تشخیص
دقیق خییل مهم است.
پیشنهاد درمان
با درمان زوال عقل عرویق سالمیت شخص باز خنواهد گشت،
اما با درمانهای موجود یم توان از بدتر شدن بیماری جلوگریی
کرد.
پزشک برای مثال یم تواند داروی تنظیم کننده فشارخون،
رقیق کننده خون یا داروی اکهش دهنده لکسرتل جتویز کند.
همچننی درمان بیماری قند که مسلما رضوری است.
آینده نگر باش
هر چه بیشرت در باره بیماری زوال عقل خودتان یا نزدیکانتان
بدانید ،رشایط بهرتی برای تصمیم گریی در باره آینده دارید.
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.
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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