آمادگي براي سنجش
ش تز ت ت م مرر د شاشتا العاا لزم ميتواند مفيد باشد .براي
عاا ا مي توان از بل نوشم.
لتي که براي شما مطرح مي کنند:

عئمي شده ايد؟ از كي تا بحال؟
عئم لي زمان چه تغييري پيدا كرشه اند؟
نا احتي هاي شيگر فرش كدامند؟
ش حال حاضر از چه نوع شا تهائي استفاشه مي شوش؟
ليا سابره بيما ي للاايمرد اتتعل حافظه ش شت ان سالمندید
سnته مغاي ت يا مكnع ااصاب ت تان ش تانواشه بوشه اسم ؟

تشخیـص بیماری آلزایمر
با تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمـر ،میتوان
سیر پیشرفت بیماری را کند نموده ،معلولیتهای
ناشـی از بیمـاری را  5سـال به تعـویق انداخت.

لتي که ممكن است شما مایل باشید مطرح نمائید:

كدام لزمايكها انجام مي شوند؟
چه مد لول مي ككد كه نتيجه مكخص گرشش؟
اگر تشخیص طبی بیماری آلزایمر باشد ،شاید بخواهید سوال
کنید:

ش لی زمان چه بايد انتظا شاشم؟
چه تدماتی ش ايا مرحله از بيما ی ش شسترس اسم؟
ش مانهای موجوش كدامند؟ (تطرها ت فوايد)

اگر ش جتتجوی العاا بيكتر ش ابطه با بيما ی للاايمر
هتتيد با كا شناسان ما ش انجما للاايمر ايران تماس بگيريد.
نكانی :تهـراند شهرک اكبـاتاند بيـا فاز 1ت2د ميـدان بتيـجد جنب
شـهرشا ی ناحيـه  6انجـما للاايـمر ايـران
تلـفnس44651122 :
شـما ه تـماس44630652 :
603۷۹۹11۹۹51۸42۸
شما ه حتـاب شتاب:
01030040۹000۸
شما ه حتـاب سيبا:
۹0۹230۷00۹
تط كمـک:
email: alzheimer.iran@yahoo.com
www.Iranalz.ir

اتخاذ تشخیص طبي
تكخيص لبي بيما ی للاايمر از لريق مجمواه
سنج ت ا زيابي ش يق ت حف شليل احتمالي شيگرد
لً ش  ۸0%تا  ۹0%موا ش
مي توانند تكخيص صحيح بدهندد اما ايا كا احتياج
به زمان شا ش .متخصصيا مغا ت ااصاب مي توانند ايا
تكخيص ا بدهند ت يا شايد توصيه كنند كه بيما بايد
به تعداشي متخصص براي تكخيص نهائي مراجعه
نمايد.

بیماری آلزایمر
بیماری آلزایمر شایعترین نوع دمانس (خردسودگی) ،با شروعی
تدریجی و پیشرفتی مداوم است که به تدریج حافظه و تواناییهای
لل و قضاوت فرد را تحت تأثیر قرار
داده ،او را در انجام وظایف روزانه زندگی با مشکل مواجه می
نماید.
کعیاریای شخیص

دکانس (خرد ودگ ) نوع آلزایمر:

لعات
یادگرفته شده قبلی
یك یا چند مورد از موارد زیر:
اشکال در تکلم (بیان و یا فهم کلمات) ،اشکال در ادراك،
اختلل در کارکرداای اجرایی مانند محاسبه ،استدلل ،قضاوت،
حل مساله و ....
لل در کارکرد شغلی یا اجتماعی
شروع تدریجی و پیشروی مداوم
رد سایر عوامل عمومی ،عصب شناختی و روانپزشکی ایجاد
کننده دمانس( خردسودگی)
ب بیمارییا یا لای

کم ا ا ع رلئم

بیی ب رلئم

بیماری آلزایمر ایجاد نمایند؟

افسردگی
بیماری اای تیرویید و یا مشکلت قلبی
برخی عفونتها
تداخلت دارویی
مصرف الکل و دخانیات
براي ب باید از شخیص بیماري کطلع بد؟

پیگیری درمان به افراد کمك خوااد کرد که :
منشا علیم را بشناسند.
مراقبت ،درمان و پشتیبان لزم را دریافت نمایند.
براي آینده برنامه ریزي کنند.

آنچ در روند شخیص

برر

ک

گردد ،ریارت

ا ع از :
ابق پزب ي

تل ،افراد خانواده و یا دوستان او در مورد علیم بیماري
در زمان حال و گششته سووالت خوااد شد .امچنین در مورد
بیماریهاي گششته شخص ،سابقه پزشک (جسمانی /روان )
لت مطرح میشود.
نجش لافظ و برر ي وضعیع ف ري

وضعیت شناختی شخص از نظر درك زمان /مکان ،عملکرد
حافظه و محاسبات ساده بررس م گردد .سوالت شامل بیاد
آوردن لغات ،کپی نمودن اشکال  ،نوشتن و  ...است( .بعض
از علیم مانند ضعف حافظه ،امانطور که در بیماري آلزایمر
مشااده م شود ،در افسردگ نیز مشهود است).
کعاین پزب ي

براي رسیدن به تشخیص نهای  ،معاینه کامل پزشک ضروري
است .بدین منظور پزشك بیماریهای قلب ،ریه ،کبد ،کلیه و
تیرویید ،که م توانند علیم مشابه بیماري آلزایمر را ایجاد
کنند ،بررس م کند .امچنین سیستم عصب بررس م
شود تا اطمینان کامل حاصل گردد که دیگر امراض عصب
باعا اختللت ایجاد گردیده نمی باشد .به این منظور پزشك
آزمایشهای بر روي قدرت ،کشیدگ  ،اماانگ ماایچه اا،
حرکات چشم و تکلم انجام م داد.
آزکایشها و برر ي یاي پاراكلینیك

آزمای کامل خون جهت بررسی مشکلتی مانند کم خون ،
مرض قند ،تیرویید و یا عفونت که م توانند علیم مشابه
داشته باشند ،انجام م گیرد .بررسی اای دیگری مانند اشعهX
)رادیوگرافی) و  ( E E Gنو ار مغزي ) م توانند در پیدا
کردن منشا علیم کمك نمایند .دربعض از مراکز از اسکن
نیز استفاده م شود .دیکر آزمایشها ،س ت اسکن  PET ،و
 SPECTو  MRIمغز م باشند.

