
آلزایمر بیماری

رفعباورهای
نادرست

نادرست باورهای بر پایانی
زائل کننده و پیشرونده بیماری یک بیماری آلزایمر

این شود. می مغزی سلولهای نابودی باعث که است
مشاهده  65 سال باالی اغلب در افراد  بیماری

پایین تر نیز اتفاق سنین شود اما در بالغین  می
کانادایی سیزدهم یک است که توجه قابل افتد. می

به  مربوط های بیماری یا. آلزایمر به 65 سال باالی های
یک که انجمن آلزایمر رابطه، این هستند. در مبتال آن

مبتال افراد باشد به می بهداشتی غیرانتفاعی سازمان
نماید. کمک می بیماری آلزایمر به

نادرست شما باورهای ندهید اجازه اینکه، کالم آخر
باز دارد: موارد ذیل از دستیابی به را

بیماری در مورد یادگیری •
کمک درخواست •

بیمار با احترام آمیز رفتار •

دریابید. جهت را حقایق که کنید سعی در نهایت و
آلزایمر با انجمن توانید می اطالعات بیشتر دریافت

آدرس به سایت ما تماس بگیرید، از وب  منطقه
شماره با فرمایید و یا www.alzheimerbc.orgدیدن

فرمایید. حاصل تماس 1-800-667-3742 تلفن

تشخيص من در آلزایمر بيماری اگر
پایان به ام زندگی یعنی شد، داده

است. رسيده

را مبتال، زندگی فعالی افراد از بسياری : واقعيت
احساس وجه به هيچ و بوده کنند، هدفدار می دنبال
رابطه این در ندارند. رسيده پایان به زندگيشان اینکه

باشد. مفيد تواند بسيار دارو می و سریع تشخيص
مناسب، ارائه محيطی نمودن همچنين فراهم

نقش ارزنده تواند می از مبتالیان حمایت و خدمات
طول در آنها زندگی کيفيت سازی غنی و بهبود در ای

باشد. پيشرفت بيماری داشته دوره

آلزایمر مبتال به که افرادی تمام
می پرخاشگر و تندخو هستند،

شوند.
بر افراد به طرق متفاوتی بيماری آلزایمر واقعيت:

افت   آلزایمر، به بيماری مبتال فرد برای ميگذارد. تاثير
بسيار تواند می سردرگمی آن متعاقب و حافظه

یادگيری آورباشد. با هراس حتی نااميدکننده و
نمودن مناسب اطالعاتمان درباره بيماری، وباالبردن

تا ميتوان بيمار روش برخورد با در تغيير و محيط
بيمار پرخاشگرانه رفتارهای از توجهی قابل حد

نمود. پيشگيری

فهم به قادر آلزایمر به مبتال افراد
می گذرد اطرافشان در درک آنچه و

نیستند.
به آلزایمر قادر به مبتال افراد از بسیاری  واقعیت:

بعضی و هستند گذرد می اطرافشان در آنچه درک
آلزایمر مواجهند. بیماری با مشکل رابطه این  در

دنیای درک و مردم با ارتباط در فرد توانایی بر تواند می
متفاوت افراد بر تاثیر آن چند بگذارد، هر تاثیر اطراف
به درک قادر فرد کنیم می گمان که است. هنگامی
شدن دار باعث جریحه است سهوا“ ممکن نیست،

بیماری به مبتال فرد واقع در شویم. احساساتش
است نیازمند آن همان فرد قبلی است و آلزایمر هنوز

شود. رفتار با او و احترام متانت با که
2007
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من اعضاء خانواده از آنجایيکه یکی از
به هم من است، آلزایمر بيماری دچار

شد. خواهم مبتال آلزایمر
به شدن مبتال در ژنتيک عامل هر چند که واقعيت:
را  موارد از ۵ تا ١٠ درصد فقط اما دارد نقش بيماری

شناسایی دليل خاصی موارد اکثریت و در ميدهد تشکيل
همچنان بيماری آلزایمر ژنتيک در البته نقش است. نشده

است. بررسی و مطالعه حال در

است. مسن آلزایمر مختص افراد بيماری
عوامل خطرزای  از پيری واقعيت: باوجود آنکه

اما محسوب می شود، بيماری به ابتالی در مهم بسيار
به آن پيری سن در افراد همه که نيست معنا این بدان

هم  ۴٠ و ۵٠ سالگی های دهه در افراد شوند. مبتالمی
بسيار  نکته این شوند. دچار بيماری این به است ممکن

آلزایمر بيماری باشيم، متوجه که است اهميت حائز
نمی باشد. پيری دوران طبيعی روند قسمتی از

است. پذیر درمان آلزایمر بيماری
بيماری برای درمانی حاضر درحال واقعيت:

عالئم که قادرند دارند وجود داروهایی اما وجود ندارد، آلزایمر
دیگر خبر خوب نمایند. کنترل افراد از برخی را در بيماری

و اند راه نموده این در چشمگيری محققين پيشرفت اینکه
هستند. بين خوش بسيار بيماری درمان راه یافتن به

افت حافظه به
معنای

با  افراد از واقعيت: بسياری
این اما دارند، مشکل خود حافظه

بيماری به که نيست معنا بدان
هنگاميکه هستند. مبتال آلزایمر

روزانه کارهای درانجام حافظه افت
قدرت آن و به همراه گذارد می اثر
می کاهش قضاوت و تشخيص
ارتباط فرد ایجاد توانایی یابد یا

مراجعه به پزشک تغيير می کند،
این علت تشخيص راه بهترین

است. عالیم

است. آلزایمر بيماری باعث آلومينيوم
دررابطه  زیادی تحقيقات چند واقعيت: هر
شده آلومينيوم انجام و آلزایمر بين شناسایی ارتباط با

بدست این دو ارتباط بر دال قاطعی مدرک اما هنوز است،
ای مجموعه اثر بر است ممکن بيماری است. نيامده
عوامل عوامل خطرزا شامل ژنتيک، شيوه زندگی و از

نماید. پيشرفت طبيعی

است. پيشگيری قابل آلزایمر بيماری
مشخصی دليل که همانطور واقعيت:

مدرک نيامده است، بدست آلزایمر بيماری برای ابتال به
پيشگيری است، قابل بيماری دهد نشان که قاطعی نيز

ميدهد، نشان بسياری شواهد حال هر به ندارد. وجود

شيوه زندگی مناسب های انتخاب گزینه
کاهش را بيماری به ابتال ميتواند خطر

مشتمل غذائی ورزش، رژیم ها شامل گزینه این دهد.
فعال همينطور تازه و ماهی سبزیجات و برميوه،

باشد. نگهداشتن مغز می

تقویت مواد و مکملها ویتامينها،
بروز از می توانند حافظه ه کنند

کنند. جلوگيری آلزایمر بيماری
شناسایی با دررابطه زیادی مطالعات واقعيت:

(gingko biloba) در ویتامين مانند اثرمحصوالتی
آلزایمر بيماری جينگکوبيلوبا پيشگيری از و ایی

نتيجه ها بدون اما عمدتا“ یافته گرفته است. انجام
زمينه این در هرچندتحقيقات اند، بوده قطعی

دارد. ادامه همچنان

و واقعيت نادرست بيماری آلزایمر:باورهای

بسياری و اساس پایه بی سالها، باورهای درطول

کسی چه چيست، آلزایمر بيماری اینکه درباره

افراد روی بر و چه اثراتی شود می آن مبتال به

این باورهای است. گرفته شکل می گذارد مبتال

بيماری اضافه مشکالت به تواند می نادرست

مردم مانع کمک به و درک راه نموده بطوریکه در

هر معتقدیم ما آلزایمر، انجمن در نماید. ایجاد

نادرست باورهای بتوانيم عقاید و سریعتر چه

واقعيت به قادرخواهيم بود نمایيم، بهتر رفع را

دهيم.  نشان واکنش
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میدهد، نشان بسیاری  شواهد
مناسب های گزینه  انتخاب
خطر میتواند زندگی  شیوه
دهد را کاهش یه بیماری ابتال

و آلومينيوم ارتباط بر دال قاطعی مدرک
است نيامده بدست آلزایمر
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