به شماره ها توجه داشته باشيد:

اين بروشور را به فردي كه دوستش داريد دهيد

فشارخون ،كلسترول ،قندخون و وزن خود را در حد متعادل نگهداريد.
اگر مبتال به ديابت هستيد مهم است كه آن را كنترل نمائيد.

فشارهاي عصبي را كاهش دهيد:

از تمرينهاي تمدد اعصاب مانند مراقبه استفاده كنيد.

ژنتيك

عاقالنه انتخاب كنيد:

از كشيدن سيگار و نوشيدن الكل خودداري نمائيد.

به سالمت خود اهميت دهيد:

براي معاينات دوره اي و يا در صورت بروز هرگونه عارضه مهم به پزشك
خود مراجعه نمائيد.

از ضربه سر پيشگيري نماييد:
ضربه هاي مكرر وارد شده به سر ،عامل خطري است كه مي تواند به مغز

شكي نيست كه ژنتيك نقشي در ابتال به بيماري دارد ،ولي
فقط درصد كمي از موارد مربوط به ژن هاي خاصي هستند
كه باعث بيماري موروثي مي شوند.
در صورتي كه يكي از اعضاء خانواده مبتال به بیماری
آلزايمر است ،احتمال بسيار كمي براي ابتال اعضاء ديگر
نيز وجود دارد.

آسیب رسانده و خطر ابتال به بيماري آلزايمر را تشدید نماید .با پيشگيري
از ضربه ،امروز و آينده از مغز خود مراقبت مي كنيد:

از كاله ايمني استاندارد براي فعاليت هایي مانند موتورسواری ،دوچرخه
سواري ،اسكي ،اسكيت و غيره استفاده كنيد.
با استفاده از نرده از افتادن پيشگيري كنيد.

ايمن رانندگي كنيد و از كمربند استفاده نمائيد.

اگر فردی به بيماري آلزايمر مبتال می باشد  ،می تواند کیفیت

زندگی خود را ارتقاء بخشد و حتی پیشرفت بیماری را کند نماید.

اگر در جستجوی اطالعات بیشتر در رابطه با بیماری آلزایمر
هستید با کارشناسان ما در انجــــمن آلزایـــــمر ایـــــران
تـــماس بگیریـد.
شهرک اکباتان ،بین فاز 1و ،2میدان بسیج،
انجمن آلزایمر ایران
جنب شهرداری ناحیه 6
تلفکس44651122 :
شماره تماس44630652 :
0103004090008
شماره حساب سیبا:
9092307009
خط کمک:
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۸۴۲۸
شماره شتاب:
email: alzheimer.iran@yahoo.com
www.Iranalz.ir
info@Iranalz.ir

مسائلي كه همه بايد در مورد
مغز و بيماري آلزايمر بدانند

حفاظت از مغز
مغز شما ،يكي از مهمترين اعضاء بدن شماست كه به دليل داشتن
نقش اساسي درانجام فعاليتها بايد از آن حفاظت و مراقبت شود.

هيچگاه دير يا زود نيست تا براي مراقبت يا بهبود وضعيت سالمت
مغز خود تغييراتي را در زندگي ايجاد كرده و از اين طريق عوامل
خطر ابتال ء به بيماري آلزايمر را كاهش دهيد

عوامل خطر را كاهش دهيد
بيماري آلزايمر زماني پيش مي آيد كه عوامل خطر بيماري دست
به دست هم داده و به حدي به مغز شما فشار وارد شود كه ديگر
قادر نباشد سالمت خود را حفظ يا ترميم كند .به همين دليل
عاقالنه است كه عوامل خطر را تا حد امكان كاهش دهيم.

با انتخاب روش زندگي سالم مي توانيد عوامل خطر را كم
كرده و توانائي مغز خود را افزايش دهيد تا مغزتان براي مدت
طوالني تري سالم بماند
اگرچه بعضي از عوامل خطرساز مانند ساختار ژنتيكي و روند پيري
را نمي توان كنترل كرد ولي اقدامات بسياري وجود دارد كه
مي توانيد انجام دهيد تا عوامل خطرساز را كاهش دهيد.

روند پيري
مهمترين عامل خطرساز در ابتال به بيماري آلزایمر ،سن مي باشد.
حتي با وجود سایر عوامل خطرساز ،بيماري آلزايمر زود ظاهر
نمي شود و معموال” در سنين باال عارض مي گردد .با اين حال
شواهد نشان می دهد كه فرايند بيماري سالها قبل از بروز عالئم
شروع مي شود.

براي داشتن مغز سالم تر اقدام نمائيد

پيشنهادات زير بر مبناي تحقيقات جاري جهت بهبود سالمت مغز
شما داده مي شود و قابل اجرا نيز هستند:

مغز خود را به چالش بكشيد

مطالعات نشان مي دهد چنانچه از مغز خود بطور مرتب كار
بكشيد ،خطر ابتال به بيماري را كاهش مي دهيد .بنابراين بسيار
مهم است كه مغز را بصورت منظم فعال نگهداريد .هر روز يك
كار تازه انجام دهيد و يا روش انجام كارهاي روزانه را تغيير دهيد.
بطور مثال :موي خود را با دستي كه از آن كمتر كار مي كشيد
شانه بزنيد.
براي به چالش كشيدن فكر خود از بازيهاي مختلف مانند شطرنج،
پازل ،جدول كلمات و ارقام و بازيهاي حافظه استفاده نمائيد..
يك فعاليت جديد را پيگيري نماييد ،به فراگيري يك زبان بپردازيد،
نواختن يك آلت موسيقي را بياموزيد ،در يك كالس جديد شركت
نماييد ،به موزه و مكان هاي تفريحي برويد ،خود را سرگرم كرده
و لذت ببريد.

معاشرت كنيد

به نظر مي آيد كه داشتن روابط اجتماعي عامل مهمي در جلوگيري
از ابتالء به بيماري آلزايمر مي باشد.
بنابراين با افراد خانواده و دوستان و همسايگان تماس تلفني و رفت
وآمد داشته باشید .با افراد مثبت معاشرت كنيد .

هرچه سرگرم باشيد بهتر است.

پيشنهادات ذيل جهت افزايش تعامالت اجتماعي توصيه
مي شود:
با اقوام و دوستان معاشرت كنيد.
در كار خود فعال بمانيد
كار داوطلبانه انجام دهيد.
عضو يك گروه آموزشي  ،تفريحي شويد.
در يك كالس ثبت نام نماييد.
سبك زندگي سالمي را انتخاب نمائيد
يك سبك زندگي سالم هم براي مغز داراي اهميت است و هم بقيه
اعضاء بدن.
ديابت ،فشارخون ،كلسترول باال و چاقي همه از عوامل
خطر براي ابتالء به بيماري آلزايمر محسوب مي شوند .
با رعایت مواردی ساده مي توانيد سبك زندگي سالمی را براي خود
انتخاب كرده و سالمت مغز خود را بهبود بخشيد:
غذاي سالم انتخاب كنيد:

از ميوه ها و سبزيجاتي كه رنگ تيره داشته و داراي آنتي اكسيدان
هستند استفاده نماييد .مانند :انگور سياه ،تمشك  ،شاتوت  ،اسفناج
 ،سبزي خوردن و روغن امگا 3كه در ماهي و روغن كانوال يافت
مي شود.
ورزش كنيد:
فعاليت بدني ماليم و مستمر به سالمت قلب و عروق كمك مي نمايد
و بطور محسوس خطر ابتالء به سكته قلبي ،سكته مغزي ،ديابت و
بیماری آلزایمر را كاهش می دهد.

