
 دمانس چیست؟

مغزی می گویند، به طوریکه که به آهستگی این کاهش به حدی می کارکرد پیشرونده مداوم ودمانس به کاهش 

 رسد که در نهایت عملکرد فرد در خانه و اجتماع مختل می شود.

تواند عملکرد فرد مبتال به دمانس، نسبت به عملکرد قبلی خودش کاهش پیدا می کند. او به تدریج دیگر نمی 

که او  ، به طوریکه خود فرد و اطرافیان متوجه این این موضوع می شوند،کارها را با همان کیفیت قبلی انجام دهد

 . "قبلی نیست دیگر آن آدماو"تغییر کرده است و یا به عبارتی 

جایی که وقتی بیماری پیشرفت می کند، فرد توانایی انجام کارها را یکی پس از دیگری از دست می دهد تا   

  حتی توانایی زندگی مستقل و رفع نیاز های شخصی خود را ندارد و از هر نظر به اطرافیانش وابسته می شود.

 

 

 دمانس به چهار گروه مختلف قابل تقسیم است:

 بیماری آلزایمرکه شایع ترین نوع دمانس است -

 دمانس فرونتوتمپورال -

 دمانس عروقی -

 دمانس اجسام لوی -

و یا اختالل در حافظه شناخته شده ترین نشانه بیماری دمانس است، بسیاری آن را اولین  از آنجاییکه فراموشی 

 عالمت بیماری می پندارند. در صورتیکه شروع بیماری دمانس می تواند با نشانه های دیگری باشد، مانند:

، مشکل در )مانند: مشکل در یافتن کلمات، استفاده از کلمات مشابه به جای کلمه اصلی اختالل زبان -

 (صحبت کردن با دیگران



 اختالل در عملکرد اجرایی )مانند: برنامه ریزی، تصمیم گیری، قضاوت( -

 اختالل در توجه و تمرکز )مانند: حواس پرتی، ناتوانی از به پایان رساندن کارها( -

 بی قراری، کاهش توجه به سایرین، بی میلی به فعالیت های اجتماعی() اختالل رفتاری -

 )مانند: افسردگی( لقیاختالل خ -

 اختالل در تجسم فضایی )مانند: رانندگی، پیدا کردن آدرس جدید( -

  عالیم حرکتی )لرزش، کندی، سفتی مفاصل( -

 ممکن است یکی پس از دیگری در بیمار شروع بیماری دمانس با هریک از عالئم فوق که باشد، سایر اختالالت  

توانایی هایی مانند راه رفتن و بلعیدن را از دست میدهد، زیاد زمین می خورد،  ،بروز پیدا کند. و در نهایت بیمار

دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع می شود و ممکن است از نظر رفتاری به حدی دچار بی قراری شود که آرام 

طر عواضی ساختن اوبرای اطرافیان مشکل شود. در انتهای بیماری فرد کامال وابسته به بستر می شود و در خ

 مانند زخم بستر و عفونت ها قرار می گیرد.

با توجه به سیر پیشرونده بیماری، وسنگینی بار جسمی و روانی بیماری بر خانواده بیمار، شناختن و تشخیص 

 دمانس اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا:

 برخی انواع دمانس در زمینه بیماری های جسمی قابل درمان اتفاق می افتند -

 پیشرفت بیماری دربرخی انواع دمانس مانند آلزایمر با درمان ها دارویی کند می شودسیر  -

 برخی از عالئم آزار دهنده بیماری مانند بی قراری، بی خوابی، بی اختیاری نیاز به مداخله درمانی دارند -

 راهکار های غیر دارویی در کنترل نشانه ها و رفتارهای بیماران موثر هستند -

ران، به خصوص افرادی مه به طور مستقیم مسئول نگهداری از فرد مبتال به دمانس هستند خانواده بیما -

 نیز نیاز به حمایت ها روانی و دارویی هستند

 


