
 عوامل خطر در ایجاد دمانس

د. همه ما نامل خطر در ایجاد یک بیماری، احتمال ابتال به آن بیماری در مدت زمان مشخص افزایش می دهوع

وجود  دمانس مبتال شویم، ولی احتمال ایجاد این بیماری با برخی عوامل تشدید می شود. بیماری ممکن است به

این عوامل در یک فرد به این معنا نیست که او حتما به این بیماری مبتال خواهد شد، بلکه نشان دهنده این 

است که احتمال ابتال به بیماری در این فرد بیشتر از کسانی است که با این عوامل مواجه نیستند. هم چنین رفع 

 نیست. نای پیشگیری صد در صد از وقوع بیماریعاین عوامل به م

 

 آنچه نمی توانیم تغییر دهیم: 

 قوی ترین عامل افزایش سن است -

 بیماری دمانس داشتن سابقه خانوادگی -

  در زن ها بیشتر استاین بیماری  -

 نژاد -

 تیکژن -

 آنچه می توانیم تغییر دهیم: 

 باال فشار خون -

 چاقی -

 های خانواده ب دیده میشو: که با تغذیه فرد در ارتباط است، ودر کمبود ویتامین هموسیستِئین باال -

 دیابت -

 ضربه به سر -

 و نداشتن روابط و فعالیت های اجتماعی یزوله بودنا -

 افسردگی -



 

 

 

 

 

 و پیشگیری از ابتال به این بیماری بهتر است که: برای کنترل عوامل خطر

 خود را با کمک پزشک خود، کنترل کنیم فشار خون -

 دهیمفعال باشیم و با ورزش منظم سالمتی خود را ارتقا  -

 سیگار نکشیم -

 خون را با مراجعه به پزشک، چک و کنترل کنیم قند و چربی -

 متعادلی داشته باشیم وزن تالش کنیم که -

 و شرکت در فعالیت های گروهی فعال باشیم برقراری روابط اجتماعیدر -

 ، وضعیت جسمی خو را بهبود دهیمتغذیه سالمبا  -

 ت مغز خود را کاهش دهیم، فاکتور های زیان آور برای سالمکاهش استرسبا  -

 روزانه توانایی های شناختی خود را تقویت کنیم فعالیت ذهنیبا  -

 هستیم،، ازرعایت ایمنی غافل نشویمضربه به سر اگر در معرض -

 از پزشک خود کمک بگیریم درمان افسردگیبرای تشخیص و -

 دمانس بیماری به زمان گذشت با افراد از برخی در است ممکن که شناختی، خفیف اختالل به ابتال که بدانیم

 ، باید جدی تلقی شود؛ و با مراجعه به موقع به تشخیص زود هنگام و درمان آن کمک کنیم.شود تبدیل


