
آيا اين نشانه های بيماري آلزايمر است ؟

ا  آججا ه  علئم بیماری آلزایمر شروعی تدریجی 
جلب  لجي 
توج  جكرده و ب  اشتباه تصور شود ه  این تغییرات 
ب   توج   عدم  و  است  پیري  طبیعی  روجد  ا   بخشي 
دیر  بیماری  ه   می گردد  موجب  مذهور  علئم 

تشخیص داده شود. 
و این در حالیست ه  :  

با تشخیص  ود هنگام بیماری آلزایمر، می توان سیر 
ا   جاشی  معلولیت  جموده،  هند  را  بیماری  پیشرفت 

بیماری را 5 سال ب  تعویق اجداخت.

اطرافیاجتان شده اید  یا  نناجه  متوج  وجود علئم هشداردهنده در خود و 
حتما با هارشناسان ما مشورت جمایید: 

لعات هافی در اختیار شما قرار خواهد داد.
     ما حضور داریم تا شما را در این خصوص یاری دهیم

جنب  بسیـج،  میـدان  1و2،  فا   بیـن  اهبـاتان،  شهرک  تهـران،  جشاجی: 
شـهرداری جاحیـ  6   اججـمن آلزایـمر ایـران

 شـماره  تـماس:     44630652                         تلـفكس:      44651122 
شماره حسـاب شتاب:                                          603۷۹۹11۹۹51۸42۸
شماره حسـاب سیبا:                                                    01030040۹000۸
خط همـک:                                                                   ۹0۹230۷00۹

email: alzheimer.iran@yahoo.com
www.Iranalz.ir

10ـ از دست دادن انگیزه 
یا  و  شغلی  فعالیتهاي  منزل،  در  هار  ا   گاهي  افراد  طبیعي  بطور 
ا  همی  جهایت و پس  وظایف اجتماعي خست  مي شوجد ولي در 
استراحت دوباره اجگیزه هاي خود را با  می یابند، اما فرد مبتل ب  
وقایع و رویدادهاي محیط  ب   جسبت  آلزایمر ممكن است  بیماري 

ًل  بي تفاوت بنظر آید.

  سای  rلئم رفتاري هشدار دهنده: 
عدم توج  ب  طر  لباس پوشیدن و جظافت شخصي

مشكوک شدن بي دلیل جسبت ب  اطرافیان 

ل بردن بي روی  

مصرف آجها

گوش  گیري و هناره جویي هردن بدون دلیل و جاگهاجی

هاهش رفت و آمد و مصاحبت با دوستان

تمایل بیشتر براي صحبت راجع ب  گذشت  هاي دور 

تغییر در الگوي خواب ماجند دیر بیدار شدن هنگام صبح

روشن  غذا،  سو اجدن  ماجند  منزل،  در  حوادث  تعداد  افزایش 

گذاشتن گا ، اطو و ... 

تصادف هاي بیش ا  حد با اتومبیل

جما خواجدن بدون وضو، بدون حجاب، بدون توج  ب  قبل 

عدم رعایت آداب اجتماعي
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