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Demansı anlamak 
Demansın bir türü olan Alzhemier hastalığını 
duymuş olabilirsiniz.Bu broşürde demansın 
ne olduğu ve kişileri nasıl etkilediği 
anlatılmaktadır. Ayrıca demansın nasıl teşhis 
edildiği, tedavisi ve demansa yakalanma 
riskinin nasıl azaltılabileceği konusunda da 
bilgi vermektedir. 
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Demans (bunama) nedir? 

Demans (bunama) kelimesi konuşma ve düşünmede zorluk çekme, 
hafıza kaybı,  duygu ve davranışlardaki değişiklikler gibi bir dizi 
belirtiler olarak tanımlanır. Demansa beyinde meydana gelen 
çeşitli hastalıklar sebep olmaktadır. Demansa yakalanma riski 
yaşa bağlı olarak artmakla birlikte; demans, yaşlanmanın doğal bir 
sonucu değildir. Demanslı bir birey doğru bir destek ile iyi bir hayat 
sürdürebilir. 

Demans kimlerde görülür?

Demans kültür, ırk, din, cinsiyet ya da milliyet ayırt etmeksizin 
herhangi bir kişide görülebilir. Birleşik Krallık’ta yaklaşık 850.000 
demans hastası bulunmaktadır. Bunlardan 28.000’ini siyahi, Asyalı 
ve diğer etnik grupların oluşturduğu tahmin edilmektedir. Demans 
hastalığı görülen bu grupların sayısının 2026 yılına kadar iki katına 
çıkması beklenmektedir. 

Demans, Asyalı ve Karayipler kökenli siyahi gruplar arasında 
daha yaygındır. Bunun olası sebebi, demansın risk faktörleri olan 
yüksek tansiyon, şeker hastalığı, felç ve kalp hastalıklarının bu 
topluluklarda daha yaygın olarak görülmesidir. 

Ancak bütün bu risk faktörleri, egzersiz yapmak, dengeli beslenmek 
gibi kişisel sağlığı koruyacak pozitif adımlarla azaltılabilir. Böylelikle 
demans riski bireysel olarak azaltılmış olur. 
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Demansın belirtileri 

Demans hastalığına yakalanmış her kişi özgün bir bireydir ve 
bu hastalığı şahsen tecrübe edecektir. Demanslı bir kişinin 
yaşayabileceği sorunlar.

• günlük bellek (day to day memory) – Ne yaptıklarını hatta  
az önce ne yapıyor olduklarını unutmak ya da aynı soruyu 
tekrar tekrar sormak 

• konstrasyon, planlama ve organizasyon – karar vermede, 
problem çözmede ve günlük işleri (yemek pişirmek gibi) 
yapmakta zorluk çekmek

• dil – doğru kelimeyi bulmakta zorlanmak ya da bir sohbeti 
takip etmekte güçlük çekmek

• nesnelerin uzaklığı ve derinliğini algılamak – örneğin 
merdivenleri kullanırken 

• yer ve zaman oryantasyonunda bozulma – gün ve tarihleri 
karıştırma ve tanıdık bir yerde kaybolma

Düşünme ve hafıza gibi problemlerin yanı sıra demanslı kişi aşırı 
duygusal, endişeli, sinirli, içine kapanık ya da üzgün hale gelebilir.

Bazı demans çeşitlerinde, kişiler aslında orada olmayan şeyleri 
görebilir (görsel halüsinasyonlar) ya da doğru olmayan şeylere 
ısrarla inanabilirler. Demanslı bir kişi geçmiş ve geleceği karıştırabilir.  

Demans ilerleyici bir hastalıktır.Bunun anlamı; belirtiler ilk başta 
küçük olmasına rağmen zamanla kotüleşecektir.Ne kadar hızlı ya 
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da yavaş ilerleyeceği insandan insana değişir. Demanslı bir bireyin 
doğru destek ve anlayış ile başkalarına bağımlı olmadan hayatını 
sürdürebilmesi mümkün olabilir.Belirtileri netleşip bir doktor 
tarafından demans teşhisi konduktan sonra bazı insanlar birkaç yıl 
kimseye bağlı kalmadan hayatlarını sürdürebilmektedirler.  

Demans çesitleri

Demansın bir çok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en sık 
olarak görülenleri aşağıda sıralanmıştır. Bunların belirtileri farklılık 
gösterebilmektedir. 

Alzhemier hastalığı en yaygın demans çeşididir. Alzheimer 
hastalığının ilk belirtisi genellikle hafıza kaybıdır. 

Vasküler (Damarsal) demans bir felç sonucu ortaya çıkabilir.
Konstrasyon ya da ayrıntılı düşünmeyle ilgili erken problemlere 
neden olur. 

Alzheimer tip demans ve vasküler demansın kombine şekli 
Alzheimer hastalığı ve vasküler demansın aynı kişide görülmesidir. 
Belirtileri her iki hastalığın kombinasyonu olacaktır.

Lewy cisimcikli demans (Dementia with Lewy bodies) 
Demansın daha nadir görülen çeşididir. Ilk belirtileri zamanla 
değisen tetikte olma durumu, uzaklık kavramını algılamada 
sıkıntı, halisünasyonlar ve hareket bozukluklarından oluşmaktadır. 

Frontotemporal demans da nadir görülen bir demans çeşididir. 
Beynin ön ve / veya yan taraflarının hasar görmesi sonucu ortaya 
çıkar. Erken belirtileri arasında kişilerin davranışsal, duygusal ve dil 
yeteneklerindeki değişmeler yer almaktadır.  
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Neden teşhis edilmeli?
Hafızlarıyla ilgili endişeleri olan herkes doktoruna (GP) 
başvurmalıdır. Doktorunuz olası bir demans tanısı için nasıl bir 
değerlendirme yapıldığı konusunda sizi bilgilendirecektir. Böyle bir 
değerlendirme için diğer doktorlarla gorüşmek,  birtakım testler ve 
muhtemelen bir beyin taraması yaptırmak gerekmektedir.

Demans teşhisi için tam bir değerlendirme yaptırmak şu 
sebeplerden dolayı önemlidir: 

• Demansla benzerlik gösteren fakat tedavi edilebilen diğer 
hastalıklardan ayırt edebilmek 

• Demanslı bir kişiye gösterdiği semptomlar için bir açıklamada 
bulunabilmek için

• Demanslı bir kişinin tedavi, öneri bilgi ve destek alabilmesine 
fırsat sunmak  için 

• Demanslı bir kişiye geleceklerini planlamaları ve gerekli 
tedbirleri almalarına fırsat vermek için  
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Ipucu: Doktorla görüsmenizi en verimli hale getirebilmek için

• Doktora sormak istediginiz sorularınızı ve sizi endişelendiren 
semptomları önceden bir kağıda yazın

• Doktorun size söylediği önemli noktaları not alın

• Anlamadığınız kelimeleri ve terimleri doktorunuzdan 
açıklamasını isteyin

• Doktoronuzdan tibbi terimleri yazmasını isteyin – özellikle 
Ingilizce ana diliniz değilse! 
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Tedavi ve destek 

Demansın kesin tedavisi bulunmamaktadır fakat demanslı bir 
kişinin bu durumla iyi bir hayat sürdürebilmesi için yapılacabilecek 
birçok şey bulunmaktadır. Alzheimer gibi bazı demans çeşitleri 
için tıbbi tedavi bulunmaktadır. Bu ilaçlar belirtilerle bir süre başa 
çıkabilmeye yardımcı olabilir. 
 
Farklı birtakim terapiler, destek ve eğlenceli aktiviteler de demanslı 
bir kisinin iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Konuşma 
terapileri, hayat hikayesi ya da hatırlama çalışması (reminiscence 
work);evde ve destek gruplarında yardım bunlardan bazılaridir. 
Bunun gibi destek ve aktivitiler NHS, sosyal servis, gönüllü 
organizasyonlar ya da ozel firmalar tarafından sağlanmaktadır. 
Bulunduğunuz bölgede ne gibi olanaklardan faydalabileceğinizi 
doktorunuza, hafıza servisine (memory service) ya da yerel 
Alzheimer Derneği’ne danışabilirsiniz.  
 
Demanslı bir kisinin iyi bir hayat sürebilmesine yardım etmek 
ve ailelerine destek vermek için yapabileceğimiz çok şey var. 
Demanslı bir kisiyi fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda olabildiğince 
aktif  kalması için cesaretlendirmeliyiz. Onların severek yaptıkları 
şeylere devam etmeleri – biraz farklılık da gösterse - büyük önem 
tasımaktadır.   
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Sizin demansa yakalanma riskiniz 
nedir? 

Bilimadamları bir insanda demansın ortaya çıkma olasılığını 
artıran sebepleri iyi bilmektedirler. Bu sebeplerin farkinda olmak 
çok büyük önem tasımaktadır çünkü hayat tarzınızi değiştirmeniz 
demans riskini azaltabilir. 

• Demans için en büyük risk yaştir. 65 yaşın altında çok az 
sayıda insanda görülürken 65 üstü kişilerde çok daha yaygın 
olarak görülmektedir. Demans 80 yaş üzeri her 6 insandan 
1’inde ortaya çıkar.

• Eğer bir ebeveyniniz ya da kardeşiniz Alzheimer hastalığına 
yakalanmışsa sizde demansın ortaya çıkma riski artar.

• Orta yaşlardayken ortaya çıkan yüksek tansiyon, kolesterol 
ve obezitenin yanı sıra kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve 
muhtemelen depresyon gibi pek çok hastalık demans riskini 
artırmaktadır. 

• Sağlıksız hayat tarzı – aşırı alkol tüketimi, sigara, yağlı ve tuzlu 
yiyecekler yemek ve yeterli egzersiz yapmamak –  demans 
riskini artırmaktadır. 
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Riski azaltmak 

Demansın ortaya çıkma riskini azaltmak için yapılacak pek çok şey 
bulunmaktadır. 

• Düzenli olarak egzersiz yapmak – haftanın 5 günü, en az 30 
dakika.

• Hastalıklarınızı kontrol altında tutmak – ilaçlarınız aksatmayın 
ve düzenli check-up yaptırın 

• Eğer sigara içiyorsanız, bırakmayı deneyin – doktorunuzdan 
tavsiye isteyin. 

• Alkol kullanıyorsanız ölçülü miktarda kullanın

• Dengeli ve sağlıklı beslenin – seker, tuz ve satüre edilmis yağ 
tüketimini azaltın. Bol bol yağlı balık,  meyve ve sebze yiyin

• Diyet ve egzersiz yoluyla sağlıklı kilonuzu koruyun 

• Zihinsel ve sosyal olarak aktif olun.

Bu adımları takip etmek çoğunlukla felç ve kalp rahatsızlığı gibi 
hastalıkların riskini azaltır 
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5 anahtar mesaj

• Demans yaşlanmanın doğal bir parçası değildir

• Demans beyin hastalıklarından kaynaklanmaktadır ve birçok 
çesidi vardır

• Demans kimsenin suçu değildir – herkeste ortaya çıkabilir.

• Demanslı bir kisi hala duyguları, hisleri ve uzun bir hayat 
deneyimi olan bir bireydir.

• Demanslı bir kisinin iyi bir hayat sürmesi ve toplumun bir 
parçası olarak kalması mümkündür.
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This publication contains information and general advice. It should 
not be used as a substitute for personalised advice from a qualified 
professional. Alzheimer’s Society does not accept any liability arising 
from its use. We strive to ensure that the content is accurate and up to 
date, but information can change over time. Please refer to our website 
for the latest version and for full terms and conditions.

© Alzheimer’s Society, 2016. All rights reserved. Except for personal 
use, no part of this work may be distributed, reproduced, downloaded, 
transmitted or stored in any form without the written permission 
of Alzheimer’s Society. Alzheimer’s Society maintains editorial 
independence over the content of this publication.

First published: April 2016. Next review due: April 2019.

Registered charity no. 296645. A company limited by guarantee and 
registered in England no. 2115499. Alzheimer’s Society operates in 
England, Wales and Northern Ireland.



Alzheimer Derneği demanslı kisiler, aileleri ve 
bakıcıları için Birlesik Krallık’ın en önde gelen 
destek ve arastırma  kurumudur. Alzheimer 
Society olarak demansın herhangi bir çeşidine 
sahip kişilere ve onlara bakanlara çeşitli  yayınlar, 
National Dementia Helpline (Milli Demans 
Arama Hattı), websitemiz ve 3000’den fazla 
yerel hizmetimizle  bilgi ve yardim sunmaktayız. 

Alzheimer hastaliği ya da herhangi bir demans çeşidiyle 
ilgili herhangi bir sorununuz varsa, alzheimers.org.
uk sitesini ziyaret edebilir veya 0300 222 1122’yi 
tuşlayarak Alzheimer Society National Dementia 
Helpline’ i arayabilirsiniz. ( Her dilde mütercimler 
bulunmaktadır. Görüşmeler eğitim ve değerledirme 
amacıyla kaydedilebilir  ya da gözlenebilir). 

Alzheimer’s Society
Devon House
58 St Katharine’s Way
London E1W 1LB
 
020 7423 3500
info@alzheimers.org.uk
alzheimers.org.uk
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