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  ،روانشناس محترم

بھ شدت دچار  او در کشور متبوعھ قبلی ما اقامت دارد و شنیده ام کھ . را با شما درمیان بگذارمان بھ مادرم مربوطمیخواھم مطلبی
تھ را بھ خاطر بیاورد؛ و نمی تواند ھیچ مطلب جدیدی را نیز ـت کھ حتی وقایع دو روز گذشـ قادر نیس گویا دیگر.ده استـفراموشی ش

متوجھ اصًال حرفھای دیگران را  کھ ـخص قبلی نیست؛ بھ این معنیدر ھنگام مصاحبت با دیگران ھم آن ش. فراگرفتھ و یا بھ خاطر بسپرد
  کامًالپیش از این فردیتا ین مادرمان کھ خواھرم می گوید کھ ا. ھمچنین او نسبت بھ سابق خیلی ساکت و کم حرف شده است. دنمی شو

ش نیز احتیاج بھ کمک ھایـتن دکمھ لباسـ مثًال حتی برای بس؛، حاال از عھده انجام امور شخصی خودش نیز بر نمی آیده بودمسـتقل و توانا
 نگران این حال ری مضطرب وخویشان من در آنجا قد. ودـ می ش ھمگویا او در بعضی از این مواقع بسیار عصبانی و بد اخالق. دارد

عّلت این حال او از کجا ممکن است سر . ال داردـ س66الخورده نیست، بلکھ فقط ـ، و جای تعجب است کھ او خیلی ھم سمادرمان ھستند
  چشمھ گرفتھ باشد؟

  ،محترم پرسش کننده

از عوارض معمول . سن و سال او نمی باشندت، اّما مشکالت فراموشی او متناسب با ـ اس اینکھ شخص مورد سؤال شما سالمندبا وجود

  توانائی.دپارـسر بـ است کھ شخص فراموشکار نمی تواند مطالب جدیدی را نیز فراگرفتھ و بھ خاطاینفراموشی، عالوه بر تضعیف حافظھ، 

 برایش کنایھ و استعاره و ،یجازعنوی و مدرک مطالب م بعضی اوقات.  کاھش پیدا می کند در اوفھم حرفھای دیگران و بیان مطالب خود نیز

.  می گرددم و ُکندمھارتش در انجام امور معمولی ک و قدرتممکن است نتواند نام اشیاء معمولی را بھ راحتی بھ یاد بیاورد، و  .سخت است

این . د نمی آوردبھ یا یز بھ خوبی سـابقن چون مکانھا را ؛ گاھی حتی راھش را گم می کند وود،ـضعیف می ش گذشتھ نسبت بھروحیھ او 

دالیل . نامند می  (dementia) " پیریدمانس "، پزشکید، در اصطالحاموشی خوانده می شـوکھ در زبان عام فر  سـالمندانتغییرات ذھن

بھ در مورد مادر شما نیز باید برای بررسی و یافتن علت پیدایش این مسألھ یارند و در اشخاص مختلف فرق می کنند؛ ـ پیری بس دمانسپیدایش

  .توسل شد آزمایشات و معاینات الزم میک سری

 این موضوع را  بھ این ترتیب است کھ انجام چنین امریتم؛ اّما در فنالندـور متبوعھ شما با اطالع نیسـمن از نحوه اجرای این بررسی در کش

 بھ بررسی شدت این فراموشی و ، توسط گفتگو با بیمار،ابتدا، پزشک مربوطھدر . در میان گذاشت پزشک معالج خود در درمانگاه اّول باید با

ھمچنین . د تماس گرفتھ و با آنھا ھم مذاکره نمایاو ممکن است با خانواده و نزدیکان بیمار نیز. عوارض و مشکالت ناشی از آن می پردازد

در صورت لزوم، آزمایشات و معاینات دقیقتری از حتی .  دھد میرار ق، حافظھ بیمار را مورد آزمایش با انجام تستھای ساده معالج،کـپزش

زشک معالج می تواند در باره درجھ وخامت فراموشی ات و معاینات، پـبر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش. حافظھ بیمار بھ عمل می آید

 افسردگی روحی،  مانندعواملیاز جملھ، .  تشخیص دھد نیز آنرا، بیماری دیگری باشد"دمانس پیری" و چنانچھ دلیل پیدایش نظر داده

 ممکن است باعث بروز فراموشی و آشفتگی ذھن ؛ مصرف داروھای نامناسبی می شوند یاانمـھ موجب تضعیف قوای جسبیماریھائی ک

آزمایشات خون نیز بھ عمومًا از بیمار یک سری برای پی بردن بھ تمام عوامل بروز آن، خیص دمانس پیری، ـدر صورت تش. دنشخص گرد

  . از سر و مغز بیمار نیز عکس برداری شودبرای تحقیقات بیشتر، تـ، ممکن اسھمچنین در صورت لزوم .عمل می آید

اگر  اّما  و تغییرات حاصلھ در مغز بیمار بھبودی بخشد؛ضایعاتبھ ت تا بتواند ـ داروئی موجود نیس"دمانس پیری"با وجود اینکھ برای درمان 

د توسعھ و پیشرفت نداروھائی وجود دارد کھ می تواند، برای آنھا ـباش (Alzheimer)" آلزھایمر"بیماریھائی مانند ی ـایش فراموشعلت پید

ت ـر اسبھ این معنی کھ بھت. تـدر درجھ اّول باید بھ دقت تحقیق و تشخیص شود کھ عّلت پیدایش فراموشی چیس بنابراین،. ندبیماری را مھار کن

یک پزشک متخصص نزد  بھ  مستقیمًاانیک پزشک، و در صورت امکنزد ھ مادرتان را در اولین فرصت بھ خویشان خود بگوئید کبھ شما تا 
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