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 مقدمه:

 عنوان کرد:مدیرعامل انجمن جهانی آلزایمر در مقدمه  بربرینو،  پاوال خانم

به یک کنفرانس نوآوری های پزشکی دعوت شده بودم با طرح هااای   2018زمانی که در سال  " 

نو بسیاری آشنا شدم و زمانی که با رئیس کمیته علماای و،ااک، دکتاار گااوییر در میااان گ اشااتم، 

ز ابااراز زیاارا یشااخی  بااا شاارم ااسااک ، متوجه شدم که بیشترمشکالت ما، مشکالت یشخیصاای  

 دارند.  یینگنگابیماری با هم اریباط ی

کااه  دمااانس زناادگی ماای کننااد  میلیون نفر بااا  55  در جهان همان طور که می دانیم در حال حاضر

 %10درجهان یشخی  می گیرند ودر کشورهای با درآمد کم این ر،م به    %25احتماال کمتر از  

 کاهش می یابد. 

 در راه اسک و دولک ها در سراسر جهان باید به فکر باشند. بحرانی

ورود درمان های جدید به بازار، یشخی  د،یااد دمااانس و بیماااری آلزایماار را ماای طلبااد.  هاام 

، پیشرفک و یا شتاب از دسک دادن شناخک وجااود   19زمان، به نظر می آید اریباطی بین کوید  

دارد و بالخره امکان استفاده از یک نشانگر زیسااتی پالزمااا ی خااون فااراهم شااده کااه یشااخی  

را آسان یر و سریع یر می سازد. متاسفانه، شمار افرادی که به دمانس مبتال می بیماری آلزایمر  

شوند روبه افزایش اسک. سن وجمعیااک سااالمندی جهااان بزرگتاارین عواماال خمربااه شاامار ماای 

 آیند.

این گزارش به وضوح نشااان ماای دهااد کااه هنااوز یعااداد اناادکی از پزشااکان اولیااه ماای یواننااد 

ن فقط در کشورهای با درآمد کم ایفاق نمی افتد بلکه در سرآساار آزمایشات را انجام دهند.  ای

جهان دیده می شود. در بعضی از کشورها نه یصویربرداری هسک نه متحصصی کااه بتوانااد آب 

 نخاع بگیرد ویا داده ها را بخواند.



این گزارش پیچیده به نظر می آید زیاارا یشااخی  دمااانس آسااان نیسااک. هااد  ایاان گاازارش 

سیاساای بااا   -نژادی، جنسیتی، اجتماعی، علمی، یکنولژی، ا،تصادی وجغرافیائیبررسی مشکالت  

 استفاده از اطالعات و دانش پزشکی می باشد.

در این گزارش به مشکالت دیگری چون وا،عیک یشخی  صحیح و غلط نیزپرداخته شده اسااک 

لااک، مااا از افراد، یشخیی  نادرسک دریافک می کننااد. بااه همااین ع  %30و یصریح می کند که  

 نیاز فوری به نظام بهتر یشخیصی داریم.

متخصصین نظام پزشکی نیاز به آموزش بیشتری دارند یا درک کنند چه انتظاااری از آن هااا ماای 

رود. این گزارش  به مشکالیی که پزشکان درزمان دادن خباار یشااخی  بااا آن مواجااه هسااتند، 

فاجعه بار دارند ماننااد افسااردگی   اشاره دارد زیرا بعضی از افراد بعد از شنیدن، عکس العمل

 حاد وافکار خودکشی.

برای آن هائی که هنوز نمی دانند چرا یشخی  دمانس اهمیک دارد و،تی هیچ درمان ،معی در 

از پزشکانی که در نظرسنجی شرکک کرده بودنااد ب بایااد بگااویم   %33دسترس نیسک  ) جواب  

یشااخی  زود هنگااام بساایار   "کنند    که به صحبک یک فردی که با دمانس زندگی می کند یوجه

حائز اهمیک هسک زیرا در این سن، ما هنوز نسبک بااه باازر  یاار هااا و فرزناادانمان  مسااولیک 

داریم. یوانائی های ما باید حفظ شود یا ما بتوانیم یا آنجائی که امکان دارد به زناادگی  مسااتقل 

ر مورد بیماری در اختیااار مااا ادامه دهیم. متخصصین نظام پزشکی و جامعه باید اطالعات کافی د

 "،رار دهند.

در پایان باید بگویم که به نظر می آید که جهان هنوز در مراحاال انکااار یشااخی  دمااانس ،اارار 

دارد. ما نمی یوانیم مسئله را نادیده بگیریم و بگوئیم که خود به خود از بین می رود.  دمااانس 

در مقایسه با انجام ندادن آن کااامال   در همه جهان فراگیراسک و اثربخشی هزینه های یشخی 

 .روشن اسک و در پایان گزارش یوسط آ،ای ویمو و گوییر به آن پرداخته شده اسک

 

 



 خالصه گزارش

 افرادی که بااا دمااانس زناادگی ماای کننااد %75انجمن جهانی آلزایمر یخمین می زند که در جهان 

می  %90و با درآمد متوسط  به یشخی  نگرفته اند و این ر،م، در کشور های کم درآمد   هنوز

رسد. باید یوجه داشک که موانااع جاادی باار ساار راه یشااخی  وجااود دارد مانندعاادم آگاااهی از 

 دمانس و شرم از ابراز بیماری.

میلیون نفر در جهان با دمانس زندگی می کنند. این ر،م وحشتناکی   55در حال حاضر، بیش از  

ضافه می شوند و پیش بینی ماای شااود کااه یااا سااال هسک و بد یر از آن، هرروز به این یعداد ا

طاارح "میلیون نفرمبتال برسد.  سازمان جهانی بهداشااک درطاارح خااود موسااوم بااه   78به    2030

، هد  خود را  این چنااین ،اارار داده "جهانی عملیایی دمانس، پاسخ بهداشک عمومی به دمانس

افااراد مبااتال بااه دمااانس کااه   %50کشورها، یشااخی  را باارای     %50،   2025اسک که یا سال  

، مقاارارت سااخک   2020  -2021،  19پیش بیناای کاارده انااد را انجااام دهنااد. در دوران کویااد  

جلوگیری از شیوع بیماری باعث عدم دسترسی افراد با عالئم دمانس بااه خاادمات درمااانی شااده 

 اسک. باید منتظرماند یا یاثیراین و،فه را برروی روند یشخی  مشاهده کنیم.

 ظرسنجی نتایج ن

 را یشکیل می دهد که در آن  بیماری آلزایمر 2021بخشی از گزارش جهانی نظرسنجی مجازی،  

نفر پزشک، فرد مبتال و مرا،ب شرکک و آن را یکمیل کرده اند. مضا فا بر این که شاارح   3542

حال افراد مبتال از یمام مناطد سازمان جهااانی بهداشااک جمااع آوری شااده اسااک و گویااای نکااات 

 می باشد: زیر

افراد مبتال و مرا،بان احساس کردند که بعد از یشخی  به اندازه کافی بااه   %45فقط   •

آن ها اطالعالت داده شده اسک. بدین یرییب می یوان دید بعااد از یشااخی ، عملکاارد 

 پزشکان در ارائه اطالعات به افراد مبتال و مرا،بان اختال  زیادی دارد.  



انجماان دمااانس و  101از  %98به منابع دارنااد زیاارا  از طر  دیگر، پزشکان دسترسی   •

آلزایمر اذعان داشتند که بر روی وب سایک اطالعات در مااورد درمااان ،اارار ماای دهنااد 

 ومریب به روز می شود.

افراد مبتال و مرا،بان می گویند موانع کلیدی برساار راه یشااخی ، عاادم دسترساای بااه  •

 .ب می باشد%34و هزینه ها )  ب%46ب، یرس از یشخی  )%47پزشکان آموزش دیده )

پزشکان می گوینااد موانااع کلیاادی برساار راه یشااخی  عاادم دسترساای بااه یسااک هااای  •

ب و باور این که کاری نمی شااود کاارد و یشااخی  %37ب، دانش اندک )%38یشخیصی )

 ب.%33بی فایده هسک )

پزشااکان باوردارنااد کااه بااا ورود درمااان هااای جدیااد وموثربااه بااازارو در پاای آن  75% •

اده افااراد زیااادی از یسااک هااای آنالیاان و یسااک هااای درمناازل،  در آینااده شاامار اسااتف

 افرادی که به دنبال گرفتن یشخی  هستند افزایش می یابد و چالش ساز خواهد بود 

پزشکانی کااه در نظرساانجی شاارکک کردنااد گفتنااد کااه مایاال بااه اسااتفاده از یااک   77% •

یابااد. ) آن هااائی کااه مشااکالت آزمایش خون جدید هستند یا د،ک یشااخی  افاازایش  

هزینه ها را در نظر نگرفتند، معتقد بودند که نیاز بااه یاییااد نتااایج و و،ااک بیشااتربرای 

 .ارزیابی و یوجیه آن ها دارندب

رونااد دسترساای افاارادی کااه بااا افااک  19پزشکان نمر دادند که همه گیری کوید   83% •

 .رده اسک عملکرد شناختی مواجه هستند را برای گرفتن یشخی  کند ک

به نظرافراد مبتال و مرا،بان، و،ک زیادی ،بل از یشخی  از دسک می رود، هاام چنااین  •

اطالعات در زمان یشخی  مانند نااوع  خاااا دمااانس، اطالعااات در مااورد رونااد نداشتن  

پیشرفک بیماری و اطالعات درمورد کمااک وآمااوزش هااای موجااود ،اباال دسااترس همااه 

 نشانگرضعف نظام های سالمک هسک. 

 



شرم از ابراز بیماری هنوز یکی از موانع برسر راه یشخی  بشمار می آیااد و شااامل احساسااات 

از پزشکانی که در نظرسنجی شرکک کردند، معتقااد بودنااد  %33منفی  پزشک نیزمی شود زیرا 

و برچسب جامعه درمسیر یشخی  ایجاد اختالل می کنااد.  ابراز شرم  هیچ کاری نمی شود کرد.

ان در این گزارش حاکی ای ازآنسک که در افریقا براین باورند دمانس نفرین مقاالت پژوهشگر

خدا یا پیشینیان ویا از جانب شیمان اسک. این هااا بعضاای ازاعتقااادات در بااین دیگاار باورهااای 

ماورای طبیعی هستند که شرم از ابراز بیماری را دو چندان می کند. در مناطد روستائی چااین، 

 2ستقامک و استقالل باعث می شود یا افراد باارای گاارفتن کمااک بااا ارزش های فرهنگی چون ا

کااه در   "خاار "سال یاخیر مراجعه کنند.  درکشورهای عرب زبان، سعی بر این هسااک یااا کلمااه  

 عربی به معنی از دسک دادن عقل می باشد را یغییر دهند.

ا موضااوع در مقاالت پزشکان متخص  وعمومی پیشگام در این حوزه، گردآوری شده وممااابد باا 

سراسر گزارش: ارزیابی بالینی، یسک های آزمایشااگاهی، رویکاارد یشااخی ، وضااعیک خاااا و 

 .آینده یشخی  دمانس به صورت خالصه ارائه شده اسک

 ارزیابی بالینی    

انجمن جهانی آلزایمر از دولک ها می خواهد یا رویکرد استاندارد برای ابزارهای ارزیابی  •

ته باشند زیرا اغلب از نظم واحاادی پیااروی نماای کننااد و بااه مجازی شناخک وحافظه داش

مسائل اخال،ی یوجه ندارند، به همین دلیل برای اجرای بهترین روش، نیازبه ساامحی از 

 .کنترل دولتی دیده می شود

هر کجااا امکااان دارد، ارزیااابی یخصصاای وممالعااات نشااانگرهای زیسااتی پیشاارفته باارای  •

نس زود هنگااام و یااا دمااانس بااا پیشاارفک سااریع ، افرادی که به نوع خاا دمانس، دما

 .مبتال هستند، استفاده شود

افراد خانواده، دوسک یا همکارسواالت مربوط به یغییرات درشیوه زندگی روزمره را بااا   •

 .اطمینان بیشتری جواب می دهند به ویژه اگراز خود آگاهی فرد مممن نیستند



تی، ممکاان هسااک بخشاای از رونااد بیماااری عالئم روانی مریبط به افک یوانانئ های شناخ •

 .باشد آنی همباشد ولی امکان دارد عکس العمل 

عالئم رفتاری مریبط به دمانس یاثیر،اباال یااوجهی باارروی خسااتگی، افسااردگی و آساایب  •

 .روانی مرا،ب دارد

 آزمایشهای پزشکی 

 انجااام انجمن جهانی آلزایمر بر این باور اسک که بهترین روش باارای یشااخی  دمااانس •

نخاع بااه همااراه اسااتفاده از   مایعمجموعه ای از آزمایش های شناختی و یصویربرداری /  

نشانگرهای زیستی جدید، راشامل می شود. آموزش یکنولوژی یصویری بااه متخصصااین 

 ضروری می باشد.

نا درسک ماای باشااد و  %30یحقیقات نشان می دهد که درکالبد شکافی، یشخی  ها  یا  •

ایمراز طرید یصویربرداری پک ماای یوانااد اصااالح شااود. ایاان % یشخی  بیماری آلز  25

نشان می دهد که یشخی  بیماری آلزایمر پیچیده هسک و نیاز به یک مجموعه آزمایش 

 . های آزمایشگاهی و ارزیابی شناختی ،وی دارد

با نتایج آزمایش کلی خون و ح   دیگاار دالیاال یغییاارات درعملکاارد شااناختی ماای یااوان  •

 یشخی  بیماری برداشک. گامی مهم درروند

یصویربرداری مغناطیسی از مغز )ام.آر.آیب و یومااوگرافی کااامریویری )ساای.ییب، اولااین  •

 .ا،دام برای ارزیابی آزمایشگاهی دمانس بشمار می آید

د،ااک بSpect)یا اسرکک  بPet) در مواردی که یشخی  دشواراسک ، یصویربرداری پک •

 .لوئی بادی را افزایش می دهدیشخی  بیماری آلزایمر یا دمانس 

با استفاده از ضوابط مناسب، ازطرید یصویربرداری اعصاب پک واسرکک می یااوان نااوع  •

بیماری مغزی که باعث دمانس شده را مشخ  کرد، یشااخی  و مساایر مرا،بااک فاارد را 

 .بهبود بخشید



ه نخاع روشی امن با هدفی مشخ  برای یشخی  دمانس در افراد مبتال کاا   مایعگرفتن   •

علل بیماری آن ها روشن نیسااک، ماای باشااد. در حااال حاضاار، ایاان روش درجهااان خیلاای 

 استفاده نمی شود.

 phosphorylated tau (P-tau) and)نخاااعی ) -بررسی نشانگرهای زیستی مااایع مغاازی •

amyloid beta (Aβ42 and Aβ42/40 ratio)    با خواا یشخیصی عالی، انتخابی ارزانتر

 می باشد.از یصویربرداری ها 

نخاعی برای دمانس های خاا به غیر از بیماااری   -نیاز به نشانگرهای زیستی مایع مغزی •

 آلزایمر می باشد.

درحال حاضر، استفاده از نشانگرهای زیستی خون به دالیل عملی بودن، ،ابلیک اجرائاای  •

 .و ا،تصادی، امیدبخش هسک

 ،ارزیابیی ژنیتیکی کامل یوصیه می شود.در صورت مشکوک بودن به نوع دمانس ارثی  •

عاماال اصاالی خماار بیماااری آلزایماار محسااوب ماای شااود ولاای درحااال  APOE4اگرچااه  •

 .حاضرشناسائئ یفاوت های ژن ها در درمان های بالینی یوصیه نمی شود

 روش یشخی 

 -انجمن جهانی آلزایمراز دولک ها می خواهد نه فقااط درراسااتای طاارح عملیااایی دمااانس •

پاسخ عمومی به دمانس سازمان جهانی بهداشک بلکه به طورگسترده با د،ک بیشتر،نرخ 

 .یشخی  را اندازه گیری و ثبک نمایند 

 -مصاانوعی هااوش) ماشااین یااادگیری و بیماااری ویااژه خااون  نشااانگرهای بااه دسترساای •

machine learningجهااک کمااک بااه یشااخی  بااالینی، شناسااائی زود هنگااام بیماااری  ب

آلزایمر را به دنبال خواهد داشک که راه را برای پیشگیری ثانویه و درمان هااای جدیااد 

 آسان می سازد.



پزشااکان بایااد یصاامیم گیااری آگاهانااه را در اولویااک ،اارار دهنااد، از روش هااای مااوثر  •

 .بعدی راهنمائی های مناسب ارائه دهند بر،راری اریباط استفاده کنند و در گام

افراد مبتال به بیماری آلزایمر باید در دراز مدت یحک نظر ،رار گیرند زیرا عالئاام جدیااد  •

  .و نشانه های جسمانی ممکن هسک نمایان شوند و یشخی  را یغییر دهند

همان طور که یحقیقااات در مااورد یعریااف بیولااوژیکی بیماااری آلزایمااردر حااال پیشاارفک  •

 .سک، برای دمانس های دیگر نیز باید یالش شوده

 شرایط خاا

آلزایمر یقاضا دارد یا ابزارهااای ارزیااابی شااناختی مناسااب بااا فرهناا  هااا نی  انجمن جها •

یولید شود  یا بتوان نرخ یشخی  و دسترسی به درمان و آ زمایشااات یحقیقااات بااالینی 

ابی شااناختی ماای باشااد یااا را بهبود بخشید بااه ویااژه نیاااز فااوری بااه اناادازه گیااری ارزیاا 

 .بهترخوانده و اعتبارسنجی شود

درکشورهای با درآمد کم و متوسط، محاادودیک هااای انسااانی و یکنااولژی، یشااخی  بااه  •

 .مو،ع دمانس را باچالش بزرگتری مواجه می سازد

یعهد به برنامه ریزی طرح ملی عملیایی دمانس نیازبه پشتیبانی وراهبردهای یااک نظااام  •

مرا،بک ،وی دارد یا مسیر یشخی  را بهبود بخشد و راه را باارای پشااتیبانی سالمک و  

 جامع بعد از یشخی  هموار سازد.

 .ارزیابی دمانس برای افراد کم سواد باید ممابد با یوانائی ها آنان اصالح شود •

زنانی که با بیماری آلزایمر زندگی می کنند سااه براباار بیشااتر بااا محاادودیک هااای شاارم  •

 ن، افک شناخک و یعصب جنسیتی مواجه هستند.مریبط با س

داون نیاز به ارزیابی د،ید دارند یا سندرم   افراد مبتال به دمانس زود هنگام و اختالل   •

  .چنانچه شرایط ،ابل درمان دارند و اشتباها به جای دمانس گرفته شده، مشخ  شود 



 آینده یشخی  دمانس

ا کااارزار آگاااهی سااازی ملاای باارای عالئاام انجمن جهانی آلزایمراز دولک هااا ماای خواهااد یاا  •

هشدار دمانس و یشخی  به مو،ع  در راسااتای طاارح عملیااایی دمااانس سااازمان جهااانی 

 .این طرح را راه اندازی کند 2بهداشک پاسخ عمومی به دمانس ، حوزه عملیایی 

افرادی که عالئاام را یجربااه ماای کننااد و برایشااان سااوال   مراجعهدربیشتر موا،ع، اولین   •

گیز هسک که آیا دمانس دارند، پزشااکان عمااومی هسااتند. همااان طااور کااه جمعیااک بران 

جهان سالمند می شود و راه های جدید یشخی  و درمان پیدا می شوند، نیاز فااوری بااه 

آماده سازی نظام های سالمک در جهان برای رویاروئی با افزایش یقاضا در سمح پزشااک 

 .های عمومی دیده می شود

در فضای مرا،بک های اولیه، آمادگی الزم را برای افزایش یقاضای   ساختار بخش درمان  •

 .یشخی  ،بل ازدمانس )و دمانس زود هنگامب ندارد

بایااد   19را باید جدی گرفک به این معنا که بعد از یشخی  کویااد    19حضور خمر کوید   •

 .به عالم هشداربا د،ک یوجه شود

آلزایمرعصاار جدیاادی از یشااخی  مبتناای یولیااد پالسااما نشااانگرهای زیسااتی بیماااری  •

برعوامل زیستی که عمدیا غیریهاجمی و ارزان خواهند بااود را بهمااراه خواهااد داشااک و 

 .امکان اجرای آن در یحقیقات و درمان های بالینی وجود خواهد داشک

ادوکنوماااب، اولااین درمااان موثربیماااری آلزایماار یوسااط  سااازمان داروی داروی    با یایید   •

کن هسک بزودی بتوان مراحل اولیه بیماری آلزایمررا درمان کرد ولی نیاز به امریکا، مم

 .ممالعات بیشتری دریایید موثر بودن این درمان بالینی هسک

مااوثر بااه بااازار وارد ماای شااوند، احتماااال نگاارش منفاای دارویی  همان طورکه درمان های   •

 پزشکان کاهش می یابد.



و دارو های جدیااد بااه حیمااه درمااان کااه هنااور   درحال حاضر، معرفی یکنولوژی، ابزارها   •

درحال یحقید می باشند بهمراه نظرات افراد مبتال به دمانس، نورامیدی به کاستی هااای 

اجتماعی/ا،تصادی فعلی می یابد و این نیرو نقش مهمی درپیشبرد اهاادا  دارد و هاام 

 .زمان ،دری امید نیز به این مجموعه اضافه شده اسک

 شنهاداتیپ 

سال بااه باااال، آزمااایش سااالمک مغااز ساااالنه بااا   50نظام های سالمک جهان باید برای   •

استفاده از نتیجه روند یکامل علوم نشااانگرهای زیسااتی ارائااه داده و راهباارد هااای 

 .کاهش عوامل خمر را نیز در این فرصک اشاعه دهند

کننااد.   دولک ها باید خیلی فوری و با د،ک بیشتر شروع به ارزیابی وثبااک یشااخی  •

ارزیابی د،ید نرخ یشخی ، آمادگی الزم را درنظام سالمک درحوزه درمان، مرا،بااک 

 و پشتیبانی و کاهش شرم از ابراز بیماری بهمراه خواهد داشک.

دولک ها باید خود را برای سیل عظیم یقاضااا از خاادمات درمااانی بااه دلیاال افاازایش  •

ل نشااانگرهای زیسااتی و جمعیک سالمندی در جهان، بهبود ابزارهااای یشخیصاای شااام

 درمان های داروئی آماده نمایند.

بهبود آموزش دمانس و افزایش زمان برای دادن یشخی  در سمح بهداشک اولیااه  •

یوصیه می شود. با این هد  که کمبود مهارت های الزم و اعتماد به نفس را پوشش 

 دهد و ایال  و،ک وفشار مضاااعف باار پزشااکان اولیااه در زمااان حساااس یشااخی  و

 دادن خبر آن به فرد را کاهش دهد.

نظام های خدمات درمانی باید برای بهبود ،ابلیک های یشخیصی سرمایه گ اری کنند  •

و د،ک یشخی   را افزایش دهند یا ازیعداد زیااادی یشااخی  نادرسااک پیشااگیری 

 .نمایند

آموزش پزشکان درراستای مهارت، دادن خبر یشخی  به فرد و خانواده ضروری می  •

یا بتوانند این مسولیک را با حساسیک و شفافیک کامل انجام دهنااد و در گااام باشد  



بعدی اطالعات الزم، در باره معاینات بعدی، پیشرفک بیماری، گزینه های درمااان و از 

 .همه مهم یرگزینه های حمایک بعد ازیشخی  را با شیوه مناسب بیان نمایند

را محترم شمارند و ایاان خاادمات دولک های جهان باید حد گرفتن یشخی  به مو،ع   •

را  از طرید برنامه ریزی ، درمان ، مرا،بک و حمایک منمبااد بااا طاارح جهااانی عملیااایی 

 دمانس سازمان جهانی بهداشک، ارائه دهند.

با هد  یدارک و برنامه ریزی وافزایش دسترسی به درمان، آزمایشات یحقیقااایی و  •

شخی ، باید ابزارهای سنجش حافظه حمایک ، نظام های سالمک  برای افزایش نرخ ی

 را مناسب با فرهن  آن کشور، یرجمه و اعتبارسنجی کنند.

د شده اند را درفضای مجااازی ن هایی که  از نظر اخال،ی استانداردولک ها باید آزمو •

نشر دهند یا افراد بتوانند اولین گام ها را با داشتن اطالعات مفید بردارند و ازاین 

 نادرسک و خمرناک را کاهش دهند. طرید نشر اطالعات 

کارزارهای اطالع رسانی ملی باید بااا محوریااک کاااهش شاارم از ابااراز بیماااری برگاازار  •

از موارد دمانس یشخی  داده نماای  %90شود به ویژه در کشور های کم درآمد که 

شود. هم چنین در این جلسات آگاهی دادن در مورد عالئم هشدار در راستای طاارح 

 .یی دمانس سازمان جهانی بهداشک نیزیوصیه می شودجهانی عملیا

یرکیبی از آزمون های شناختی، یصویربرداری/ یا مایع نخاع   ، بهترین روش  یشخی  •

 و آمادگی برای پ یرفتن نشانگرهای زیستی جدید می باشد.

یایید یشخی  نیاااز بااه بهبااود دسترساای بااه یکنولااوژی یصااویربرداری دارد و باارای  •

 .درمان های جدید و هدایک آن ها باید آموزش یخصصی داده شوددسترسی به 

پیگیااری درمااانی دراز ماادت بعااد از  باارای افاارادی کااه بااا دمااانس زناادگی ماای کننااد •

بااه صااورت یااک بسااته حمااایتی کاماال کااه پیشاارفک بیماااری و یغییاارات  یشااخی 

یشخیصی اعم از کنترل درمان و ارزیااابی آن در دوراناای کااه درمااان هااای جدیااد در 

 .سترس ،رار می گیرند را شامل می گرددد



از آنجائی که زنان دوسوم افراد مبتال به بیماری آلزایمررا یشکیل می دهند، بودجااه  •

باارای یحقیقااات بیشااتردرمورد داروی خاااا مبتناای برشااواهد ویااژه جنساایک جهااک 

ارزیابی عملکرد های شناخک و آزمایش های بالینی و نشانگرهای زیستی ضروری می 

 .باشد

 -موزش به متخصصین نظام سالمک و عموم مردم در باره نقش آزمایش مایع مغزیآ •

 .نخاعی و بی حسی نخاعی که عموما به درستی فهمیده نشده، ضروری می باشد

پزشااکان را بایااد از اطالعااات، حمایااک و برنامااه ریاازی کااه در انجماان هااای دمااانس و  •

از یشخی  ایفا می کنند،  آلزایمرموجود هسک و نقش مهمی که آن ها در ،بل و بعد

 .آگاه ساخک

 19در رویکرد ها از نوآوری مبتنی بریکنولوژی مانند درمان یلفنی که در زمان کوید  •

به سرعک رشد کرد، استفاده کنید. از این روش درصورت لاازوم باارای افاارادی کااه 

فظه دارند و نماای یواننااد ساافر کننااد و یااا در روسااتا هااا شناخک و حا  یاب یارزنیاز به  

 .درمان یلفنی نباید جایگزین شود زندگی می کنند، می یوان کمک گرفک ولی

دولک ها بعااد از ایاان بایااد باارای همااه گیااری آمااادگی الزم داشااته باشااند یااا مساایر  •

 .یجربه شد، دیگرمختل نگردد 19یشخی  و درمان در سمحی که درزمان کوید 

 

 


