
 המומחה משה קוטלר מפרט על אלצהיימר והפרעות זיכרון

? ומה הקשר שלה לבעיות זיכרון, אבל מה בעצם מהחלה עושה בפועל -כולנו שמענו על האלצהיימר 

 -כלומר  .מסביר כי מדובר על מחלה ניוונית ,בעל מומחיות בהפרעות נפשיות, הפסיכיאטר משה קוטלר

אך יש כלים , כיום תרופהלאלצהיימר אין . לעתים במשך שנים ארוכות, זוהי מחלה שהולכת ומתפתחת

וכיצד הוא משפיע על , חשוב מאד להבין מהם מאפייני האלצהיימר. אט את קצב התפשטותוהלשיכולים 

 .כרון שלויהאדם ועל הז

 

 כל המידע על אלצהיימר

הרי , כמו תאי העור למשל מתחדשים מעת לעת, שלנו בעוד שתאים בגוף -מות תאי המוח  ●

והיכולות הקוגניטיביות שלנו מבוססות עליהם ועל הקשרים שלהם , שתאי מוח אינם מתחדשים

תאי המוח מתחילים , מסביר הפסיכיאטר משה קוטלר, במצב של אלצהיימר. עם תאי מוח אחרים

, (אבל בקצב אטי שלא פוגע, בכל רגע תאי המוח מתים אצל כולנו)פשוט למות בקצב מוגבר מידי 

 .והיכולות שלנו יורדות, וכך הקשרים נהרסים

אין ספק שהסממן המרכזי ביותר לאלצהיימר הוא קודם כל , לפי משה קוטלר -כרון יזבפגיעה  ●

, תמצאות במרחבזה מתבטא באובדן של ה.  יכרון של האדם שסובל מהמחלהזפגיעה ביכולת ה

ובהמשך אף לשכוח , אובדן של חפצים, של בני אדם ולקשרם לשמותים נפחוסר יכולת לזכור 

עקב אובדן , ר יכולת לבצע פעולות פשוטות יחסיתסוואף ח, מות התנהגותיות וחברתיותנור

 .הזיכרון

שכן , מו גם שינויים מרחקי לכת באופיו של האדםכרון יכול להביא עיאובדן הז - שינוי באישיות ●

מה גם שכאשר אותו חולה אלצהיימר דווקא נעשה , ליו להתנהגכעת הוא יכול לשכוח כיצד ע

 .הדבר יכול להוביל לתסכול קשה מאד -כרונו ימודע למחלתו ולפגיעה בז

כול מסביר בהמשך כי האלצהיימר בשלב מתקדם יותר י משה קוטלרפרופסור  - קשיים שפתיים ●

שימוש במילים לא , טיםבעיה בחיבור משפ, שכחה של מילים לכול, גם להביא לקשיים שפתיים

 .ועוד, נכונות

 

 ?האם יש מה לעשות

אך חשוב לדעת שבעזרת הכלים , אמנם האלצהיימר הוא מחלה אשר הולכת ומשתלטת לאורך זמן

מה גם שנוסף על כך בני המשפחה יכולים לעשות , אפשר להאט את קצב התפשטות המחלה, הנכונים

 .כדי להקל על סבלו של החולה ,לא מעט

http://moshekotler.blogspot.co.il/

