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شماره ششصدویازده  شنبه هف

س آلزایمر
ف حافظه ای 6 نشانه زودر

ضع
که زندگی روزمره 

را مختل می کند
اختالل حافظه ناشی از آلزایمر به شکلی است که 

فرد عمدتا در به خاطرسپاری اطالعات جدید دچار 
مشکل می شود و در به یادآوری اطالعات قدیمی 

مشکل چندانی ندارد.

ناتوانی در 
برنامه ریزی و حل 

تغییر مسایل متداول زندگی
صیت و 

شخ
خلقیات

صی و حرفه ای، به ویژه 
مبتالیان به آلزایمر معموال در برنامه ریزی های شخ

هنگامی که پای عدد و رقم و محاسبه به میان می آید، دچار مشکل می شوند.

صیتی ناگهانی مانند بدبینی، 
آلزایمر گاهی با بروز تغییرات خلقی یا شخ

س، اضطراب یا زودرنجی همراه می شود.
افسردگی، هرا

گذاشتن وسایل 
دم دستی در جاهای 

اشتباه و نامتعارف

گم کردن
زمان و مکان

ش را در جامسواکی! 
فرد مبتال به آلزایمر ممکن است تلفن را در یخچال بگذارد و جوراب

بسیاری از مبتالیان به آلزایمر در درک گذر زمان، شناخت روز و ماه و سال، تسلط به 
تاریخ تقویمی، احاطه به جغرافیای پیرامونی دچار مشکل می شوند و به بیان ساده ، 

زمان و مکان را گم می کنند .

ناتوانی در 
گ ها و 

شناخت رن
صاویر

ک ت
در

در بیماری آلزایمر ممکن است محدوده 
ضاوت حتی به 

اختالل شناخت و ق
صویرهایی که فرد با آنها 

گ ها و ت
رن

مواجه می شود نیز سرایت کند.

7 قدم از آلزایمر دور شوید!
روزانه 2/4 میکروگرم ویتامین 
B12 )ترجیحا از طریق منابع 

غذایی( دریافت کنید.

بیشتر میوه و سبزی 
بخورید.

دور روغن  اشباع شده و 
س خط بکشید!

روغن تران

روزانه 15 میلی گرم ویتامین 
E )ترجیحا از طریق منابع 

غذایی( دریافت کنید.

هفته ای 120 دقیقه 
ش های هوازی 

ورز
ک( انجام دهید.

)ایروبی
بسته بندی مواد غذایی را 
بخوانید و خوراکی های 

سالم انتخاب کنید.

بسته بندی مواد 
غذایی را بخوانید و 
خوراکی های حاوی 
س و آلومینیوم را 

م
انتخاب نکنید.

اصول پیشگیری از 

آلزایمر

س و 7 راهکار حفاظتی در مقابل زوال عقل
6 نشانه زودر

چگونه آلزایمر نگیریم؟
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