
 1 

 « دمانس )زوال عقل( و آلزایمر »

 

حافظه و یادگیری دچار اشکال می شوود و مو   صاز یک اختالل واضح درعملکرد شناختی که در آن بطور مشخعبارتست 

ان بوه چنین موشیاری نسبت به زمان و مکان و اشخاص کامش می یابد. بطور کل یادگیری، تمرکز ، درک و توجه در مبتالیو

 بیند و فرد توانائیهای اجتماعی خود را از دست میدمد. این اختالل صدمه می

ی غزی یا سانحه مغوز، وابستگان درجه اول افراد مبتال و افرادی که قبال دچار ضربه منسال به باال  و در زنا 60اکثرا در افراد 

 شده اند، دیده می شود.

به بواال  85نین سه نوع شدید آن می باشند. این آمار در مبتال ب %5سال مبتال به دمانس خفیف و  65افراد باالی  %15طبق آمار 

 می رسد. %25به حدود 

 .درصد موارد را شامل می شود 60الی  50بیماری آلزایمر نوع شدید و پیشرفته دمانس است که 

 .موارد را تشکیل می دمد %30الی  15از انواع مه  دیگر دمانس، نوع عروقی آن می باشد که حدود 

ارکینسون ز ضربه مغزی، دمانس ناشی از مصرف الکل و مواد توم  زا و دمانس ناشی از بیماریهای مغزی مثل پدمانس ناشی ا

 گزارش شده است. %5الی  1نیز وجود دارد که 

 ممانند سایر اختالالت روانپزشکی، دمانس علل زیستی روانی و اجتماعی دارد.

اضح ومای مکرر، اختالل صحیح، فراموشی خاطرات جدید، پرسش اشکال در تکل  ،عالئ  دمانس و آلزایمر = اختالل حافظه

کنتورل  افسردگی، بی ربط گویی، بیخوابی، عدم ،در عملکرد اجتماعی، اختالل در قضاوت، عدم توانایی حل مساله، اضطراب

 ادرار و مدفوع و گامی توممات شنوایی و بینایی.

ی روزموره راد به دلیل مشغله ذمنی زیاد و یا اضطراب، بعضی مطالب و یوا فعالیتهوامر نوع فراموشی، دمانس نیست. اغلب اف

 خویش را فراموش میکند که به آن اختالل تمرکز می گویند.

ن توقوف سال به حداکثر پیشرفت خود می رسد و با تشخیص به موقع امکا 10الی  5در اغلب مبتالیان، این بیماری در مدت 

 ودی نسبی وجود دارد.در پیشرفت بیماری و بهب

 موانس بویش ازدمبتالیان به  .مرچه حمایتهای عاطفی افراد خانواده بیشتر باشد. میزان ابتال کمتر و شانس بهبودی بیشتر است

 تخت مای آسایشگامهای سالمندان را اشغال میکنند. 50%
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