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فراموشِی خفیف می تواند

نشانه ای معمول از افزایش

سن باشد

خیلی از افراد نگران اند که دچار

فراموشی شوند، زیرا فکر می کنند

فراموشی اولین نشانه ی بیمارِی

آلزایمر است.

 
در چند ساِل اخیر، دانشمندان به
اطالعات زیادی درباره ی حافظه و

اینکه چرا برخی از انواع مشکالِت
حافظه جدی هستند و باقی مشکالت

.جدی نیستند دست یافته اند

تغییرات حافظه که به سن مرتبط اند

تغییرات حافظه که به احساسات مرتبط اند

عواملی نظیر استرس، اضطراب یا افسردگی نیز می توانند فرد را

فراموش کارتر کنند و این فراموشی با زوال عقل اشتباه گرفته شود. برای

مثال، کسی که به تازگی بازنشسته شده است یا همسرش را از دست داده و

به سوگ نشسته، ممکن است احساس ناراحتی یا تنهایی کند. سردرگمی و
فراموشِی ناشی از احساسات معموالً موقتی اند و با کاربست سازوکارهای

سالم برای کنارآمدن با مشکالت، کمتر می شوند. نگرانی های احساسی را

می توان با کمِک دوستان و خانواده ی حمایت گر برطرف کرد؛ اما اگر این

احساسات مدتی طوالنی ادامه داشته باشند، کمک گرفتن از پزشک یا

مشاور اهمیت می یابد. درمان این مشکالت ممکن است مشاوره یا مصرف

دارو یا هر دو باشد.

تغییرات حافظه که به سالمتی مرتبط اند

شاید بتوان بعضی از مشکالت حافظه را که به سالمتی مرتبط اند درمان

کرد. برای نمونه، عوارض داروها، کمبود ویتامین ب12، اعتیاد مزمن به
الکل، تومورها یا عفونت های درون مغز یا لخته های خون در مغز می تواند

باعث ازدست دادِن حافظه یا سردرگمی شود. برخی اختالالِت تیروئید،

کلیه یا کبد هم ممکن است به بروز مشکل در موقعیت یابی یا فراموشی
ختم شود.

با افزایش سن، تغییرات در همه ی بخش های بدن رخ می دهند که مغز
یکی از آن هاست. این تغییرات باعث می شود که بعضی افراد موضوعات

جدید را دیرتر یاد بگیرند، در به خاطرسپردِن اطالعات مشکل داشته باشند

یا اشیا را گم کنند، مثالً عینکشان را. این نشانه ها معموالً به دلیل
فراموشِی خفیف رخ می دهد و نه مشکالت جدِی حافظه. برای بعضی از

بزرگ ساالن که سن وسال بیشتری دارند، آزمون های پیچیده ی حافظه یا

آزمون های پیچیده ی آموزشی مشکل ساز است. با وجود این، دانشمندان

دریافته اند اگر وقت کافی بدهیم، سالخورده ترهایی که سالم و سالمت
هستند می توانند در این آزمون ها نتایجی مشابه جوان ترها کسب کنند. در

حقیقت، حوزه های توانایی ذهنی نظیر دایره ی لغات در افراد بالِغ سالم و

تندرست معموالً با افزایش سن بهبود می یابد.
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باالرفتِن عادی سن بیماری آلزایمر

هرازگاهی تصمیم بدی

می گیرد

قضاوت های نادرست می کند

و تصمیمات بد می گیرد

در رسیدگی به امور قبض های
ماهانه مشکل دارد

یادش می رود یکی از

صورت حساب های ماهانه را

بپردازد

فراموش می کند امروز چه

روزی است اما بعد از مدتی

یادش می آید

در گفت وگوکردن مشکل دارد

حساب تاریخ یا ماه و فصل

سال از دستش در می رود

اغلب، اشیا را سر جایشان

نمی گذارد و نمی تواند پیدایشان

کند

گاهی فراموش می کند که از

چه واژه ای استفاده کند

هرازگاهی چیزهایی را گم

می کند

اعضای خانواده اش را به جا نمی آورد

یا نامشان را نمی داند
نمی تواند نام یکی از آشنایانش را به

یاد بیاورد
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