
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه های پیشگیری

   انجام دادن فعالیت های منظم ورزشی 

 دوری از اسییس و وهیجانییاذ  ییا    

 رژییییییییم نییییییی ای  مناسییییییی  

اسییسدادا از رژیییم هییای نیی ای  دارای )

 لسس ول پایین ودارای چ ب  های نی  

اشییعاش شییامغ رونیین زیسین مییاه     

 خشیبعار  رونین  نجت مه یف افسییا     

 (گ دان و رونن سعزیجاذ ونارگیغ

    اسسدادا از سعزیجاذ ومییا هیای میازا

خصیصا مییا های   ف  دارای ویسامین 

ماننییت سییی  هلی  )هسییسنتdوcهییای 

 ( انجی    ش ش وم  عاذ

 اسسدادا بف انتازا از گیشت ق مز 

   ماننیت  ) عتم اسسدادا از لعنیاذ پ چی

 (پنی  شی  وحس    ا

 انجام فعالیت های فیزیب  در ط  روز. 

 

 

 

 بیمارستان رستمانی پارسیان

 بلوک زایمان

زایمر رابهتر بشناسیملآ  

 

 

بیمارستان رستمانی–کیلومتری جاده دریا 4-پارسیان:آدرس  

63644604670:تلفن  

راهنمای  مراقبت از مبتالیان به آلزایمر: منبع  

 راه درمان

  درمان پیش فسف ای ب ای این بی اری

وجید نتارد واصغ ب  پیشگی ی و نس ل 

  .عالیم بی اری است

 

  شف بی اری

 1091میالدی 

 ((الییز الزای  ))بف وسیلف 

 روان شناو وعص  شناو ال ان 

 شناسنامه بروشور آموزشی

 عنوان
زای   رابهس  بشناسیملا  

 

 فاطمه عائدی مقامی تهیه کننده

کنندهتایید   کمیته آموزش به بیمار 

 1091شه ییر09 سال مهیف

 ناظ   ید 
سیپ وایزر امیزش  

 منی ا ا ع زاد

 ماییت  ننتا عل  
  مهسا ساداذ د س

 می ی
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 عالئم وانواع
 خفیف

 اخسالل حافظف

 اخسالل در مشهیص محغ های اشنا

 (عتم ش ارش پیل)اشبال در فهم مداهیم ریاض 

 اخسالل در مص یم گی ی ومدب  منطق 

 اخسالل شهصیت

 

 متوسط

  اهش م   ز ف د

 شناسای  دوسسان واف اد فامیغاخسالل در 

اخسالل در مبلم ومشبالذ یادگی ی در مطال  

 جتیت

 ب  ق اری در انتام ها

ایجاد میهم ومشبیک شتن بف اف اد نزدیک 

 خانیادا

 

 : تعریف عام

عام  الزای   ه ان ف امیش  اری در مع یف 

 .حیاو پ م  م  باشتو

 

 :تعریف علمی

ب گشییت لزای یی  یییک بی ییاری نییی  قابییغ ا

عصع  است  ف ش وش ان ب  س وصتا می   

باشییتوبا از دسییت دادن مییتریج  ع لبیی د 

شیییناخس  ومشیییبالذ رفسیییاری  عیییاطد  

  .مشهص م  شید

 

 شدید

 عتم شناسای  اف اد نزدیک

  اهش وزن بف دلیغ عتم انگیزا ب ای مغ یف

 ایجاد مشنج

اخسالل در بلع مشبغ در  نس ل ادرار 

 ومتفیش

 افزایش خیا 

 مشخصات

 اخسالل ع لب د مغزی

 محلیغ متریج  میانای  های  هن  بی ار

 اخسالل حافظف

 دورا طیالن  وپیش رونتا
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