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anterograd amnezi - prediktif hafıza kaybı / anterograd amnezi / anterograd amnezi prediktif hafıza kaybı - öngörülen hafıza kaybı /... Travmatik yaralanma, cerrahi işlem veya hastalık nedeniyle yeni eğitim yapılamaz, böylece bu zaman noktasından sonra olayları, deneyimleri ve hafızalarda bilgi alma yeteneğini bozabilir. Bu andan sonra ne olduğunu
hatırlamak zor ya da imkansız hale gelir. Örnek: Felç sonucu hafıza bozukluğu olan bir kişi indikten sonra tanıştığı kişinin adını hatırlamayabilir, ancak yakın çocukluk arkadaşının adını hatırlar. Karşılaştırın: Retrospektif Hafıza Kaybı Etki Alanı Adı: Bozukluklar ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik 2942 Amnezi bir kişinin artık bellekte depolanan bilgileri hatırlamak
veya hatırlamak bir durumdur. Film ve kitaplar için popüler bir konu olmasına rağmen, rahatsızlık çok nadir bir şeklidir. Biraz unutkan olmak hafıza kaybından tamamen farklıdır. Amnezi unutulmaması gereken büyük bir ölçekte anılar kaybı gösterir. Bunlar, hayattaki önemli kilometre taşlarını, akılda kalıcı olayları, hayattaki kilit kişileri, açıklanan veya öğretilen
hayati gerçekleri içerebilir. Ampines hastaları için geçmişi hatırlamak, yeni bilgileri hatırlamak ve geleceği hayal etmek zordur. Çünkü hastalara geçmiş deneyimlerini hatırlatarak temel senaryolar oluşturuyoruz. Olayları ve deneyimleri hatırlama yeteneği çeşitli karmaşık beyin süreçlerini içerir. Bir kişi tam olarak ne zaman bellek bilgi vermek ya da ne zaman
beyinde saklanan bilgi almak için çalışıyoruz hatırlamayabilir. Amnezi hastaların çoğu genellikle şeffaf ve varlık duygusu var. Ancak, geçmiş deneyimlerin anılarını veya her ikisini de hatırlatarak yeni bilgiler öğrenmekte ciddi zorluk çekebilirler. Türleri Amnezi birçok farklı türleri vardır ve en yaygın türleri şunlardır: Anterograd amnezi: Bir kişi yeni bilgileri
hatırlayamaz, bir kişinin son zamanlarda yaşadığı bilgi ve kısa süreli bellek te kaydedilmesi gereken kaybolur, anterograd amnezi denir. Örneğin, genellikle bir kişi kafasına bir darbe alır ve bu darbeden beyin hasarına neden travmatik bir beyin hasarı neden olabilir. Böylece, kişi veri ve yaralanma dan önce meydana gelen olayları hatırlar. Retrograd amnezi:
Bir anlamda, anterograd amnezi aksine, bir kişi yaralanma dan önce meydana gelen olayları hatırlayamaz, ama bundan sonra ne olduğunu hatırlayabilir, ve bu retrograd amnezi denir. Ayrıca nadirdir, ancak, birlikte hem retrograd ve anterograd amnezi olabilir. Geçiş Küresel Amnezi: Geçiş Küresel Amnezi tüm bellek geçici bir kayıp ve ciddi durumlarda yeni
anılar oluşturma zorluğu. Buna ek olarak, vasküler (kan damarları) hastalıkları olan yaşlı kişilerde çok nadir ve daha yaygındır. amnezi: Hafıza kaybı, örneğin, bir araba kazasında kafasına şiddetli darbeler neden olur. Kaza. Kısa bir elektrik kesintisi veya koma olabilir. Amnezi genellikle geçicidir, ancak genellikle ne kadar sürer yaralanma şiddetine bağlı
olabilir. Wernick Korsakov Sendromu: Wernick Korsakov sendromu ile, uzun süreli alkol bağımlılığı da hafıza kaybına neden olabilir, hangi zamanla kötüleşir. Buna ek olarak, bir kişi kötü koordinasyon gibi nörolojik sorunlar olabilir, ton ve akızlarda duyarlılık kaybı, ve yetersiz beslenme neden olabilir, tiamin yokluğu özellikle (B1 vitamini). Histerik (fütüre veya
dissosiyatif) amnezi: Nadiren bir kişi sadece geçmişini unutmak, ama aynı zamanda onun kişiliği, o bu durumdan alabilirsiniz ve aniden onlar da kim olduğunu anlamaz. Aynaya baksalar bile yansımalarını tanımazlar. Sürücü belgeleri, kredi kartları veya kimlik kartları gibi belgeler kişiye hiçbir anlam ifade etmez ve genellikle aklın gerektiği gibi başa
çıkamadığı bir olaydan kaynaklanır. Buna histerik (füg veya dissosiyatif) amnezi denir. Buna ek olarak, amnezi bu tür yaşayan insanlar hatırlamak yeteneği genellikle yavaş ya da aniden birkaç gün içinde döner, ama şok edici bir olayın bellek tam olarak geri asla. Çocuk amnezisi: Erken çocukluk olaylarının dil gelişimi sorunları veya beyin belleğinin çocukluk
çağında tamamen olgunlaşmamış olmayan belirli alanları nedeniyle mümkün olduğunu hatırlayamaz. Buna çocukluk amnezisi deniyor. Post hipnotik amnezi: Hipnoz sırasında olayları hatırlamamak post hipnotik amnezi denir. Amnezi kaynağı: Bu tür amnezi bir kişi bazı bilgileri hatırlayabilir, ancak nereden ve kimden aldığını hatırlayamaz. Fenomen: Bir
kişinin zamanın bir kısmını hatırlamadığı boşluklarda büyük miktarlarda alkol tüketimi oluşabilir ve buna bilinç kaybı olgusu denir. - Prosop amnezi: Sousty amnezi olan insanlar daha önce gördükleri yüzleri hatırlayamıyorum. Buna ek olarak, bazı insanlar amnezi bu tür ile doğmuş olabilir veya daha sonra oluşabilir. SemptomlarAmnezi nadir görülen bir
hastalıktır ve bazı belirtileri vardır. Genel amnezi belirtileri şu şekilde sıralanabilir: - Anterograd amnezide yeni bilgiler öğrenme yeteneği bozulmuştur. Retrograd amnezide tarihsel olayları ve daha önce bilinen bilgileri hatırlama yeteneği bozulur - bu, zaman zaman yanlış belleğin ortaya çıkabileceği bir fenomenin yorumlanmasına yol açabilir. Tutarsız
hareketler ve titremenörolojik sorunlar göstermektedir. Karışıklık veya hayal kırıklığı oluşabilir. Kısa süreli bellek, kısmi veya tam hafıza kaybı ile ilgili sorunlar olabilir. Bir kişi yüzleri veya yerleri tanıyamaz. Demans hastaları amnezi deneyim çünkü amnezi demans farklıdır, ama aynı zamanda günlük faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeteneklerini etkileyen
diğer önemli bilişsel sorunlar. Beyni etkileyen herhangi bir hastalık veya yaralanmanın nedenleri bellek, ve bellek fonksiyonu aynı anda beynin birçok farklı yerinde çalışır. Hipokampus ve talme gibi. Talm, ne zaman? Sistemi oluşturan beyin yapılarına verilen hasar hafıza kaybına neden olabilir ve limbik sistem duyguları ve anıları kontrol eder. Tıbbi amnezi
beyin hasarı veya hasar neden amnezi olduğunu. Tıbbi amnezi olası nedenlerinden bazıları şunlardır: İnme ensefalit ve bakteriyel veya viral enfeksiyon veya otoimmün reaksiyon nedeniyle beyin iltihabı Çölyak hastalığı karışıklık ve kişilik değişiklikleri ile ilişkili amnezi olabilir. Oksijen yoksunluğu bir kalp krizi sonucu bir örnek olarak oluşabilir, Solunum
sıkıntısı veya karbon monoksit zehirlenmesi - Uyku hapları gibi bazı ilaçlar - Subaranoid kanama veya kafatası ve beyin arasındaki alanda kanama - bellekte bulunan beynin kısmını etkileyen bir beyin tümörü - Bazı nöbet bozuklukları - Elektroardideterapi (EST) veya elektroşok tedavisi, psikiyatrik tedavi, hangi konvülsiyonlar terapötik etkisi için uyarılır hafıza
kaybı ve travmaya neden olabilir. genellikle geçici ve hafıza kaybına yol açabilir, psikolojik amnezi psikolojik amnezi de dissosiyatif amnezi olarak bilinir ve bu birçok duygusal şoklar neden olur. Bu duygusal ayaklanmalardan bazıları şunlardır: Şiddet suçu Cinsel veya diğer istismar Savaş Savaşı Doğal Afetler Ciddi psikolojik stres ve iç çatışmalara yol açan
dayanılmaz yaşam koşulları bir dereceye kadar hafıza kaybına yol açabilir. Psikolojik stres faktörü, yeni anıların tanımlanmasını engellemek yerine kişisel, tarihsel anıları çarpıtma eğilimindedir. Doktorun tanısı demans gibi hafıza kaybı diğer olası nedenleri ekarte etmek zorunda kalacak, Alzheimer hastalığı, depresyon veya beyin tümörü. Hasta bir kişinin
hatırlaması zor olabilecek ayrıntılı bir tıbbi öykü alınır, bu da aile üyelerini veya bakıcıları içerebilir. Doktorun tıbbi detayları hakkında başka sıyla konuşması için hastanın izni gereklidir. Hastanın tıbbi detayları hakkında bazı sorular şunlardır: Hasta son olayları ve olayları hatırlayabilir mi? Nasıl gelişti? Travmatik beyin hasarı, ameliyat veya inme gibi hafıza
kaybına neden olan faktörler var mı? Nörolojik ya da psikiyatrik durumunuz ya da aile geçmişiniz var mı? - Bir kişi alkol içer mi? İlaç alıyor mu? Kokain ya da eroin gibi yasadışı uyuşturucular kullanmış mıydı? - Belirtiler kendi başlarının çaresine bakma yeteneklerini zayıflatıyor mu? Depresyon ya da nöbet geçmişi var mı? Hiç kanser oldun mu? Fizik muayene
beyin ve sinir sistemini kontrol edebilir, örneğin: Refleksler Duyusal fonksiyon Denge Ayrıca doktor hastayı inceleyebilir: Çözüm Kısa süreli bellek Uzun süreli hafıza değerlendirmesi kaybının derecesini belirlemeye yardımcı olur ve en iyi tedavi bulmak için yardımcı olacaktır. Doktorun beyinde, MRG'de, BT taramasında veya (EEG). Buna ek olarak, kan
testleri herhangi bir enfeksiyon veya beslenme eksikliği varlığını tespit edebilirsiniz. Tedavi Çoğu durumda, amnezi tedavi olmadan kendiliğinden tedavi edilir. Ancak, altta yatan bir fiziksel veya ruhsal bozukluk varsa, tedavi gerekli olabilir. Buna ek olarak, psikoterapi bazı hastalara yardımcı olabilir, ve hipnoz unutulmuş anıları hatırlamak için etkili bir yoldur.
Aile desteği gibi durumlarda çok önemlidir ve fotoğraf, koku ve müzik yardımcı olabilir. Tedavi genellikle bellek sorunları telafi yardımcı yöntemler ve stratejiler içerir. Bu yöntem ve stratejilerden bazıları şunlardır: Kayıp anıların yerine yeni bilgiler edinmek, yeni anılar edinmek ve mevcut anıları kullanmak için profesyonel bir terapistle çalışmak. Bilgileri nasıl
edinecek ve depolamayı kolaylaştırın. İlaç alırken günlük işlere ve önemli etkinliklere yardımcı olun, vb. Size hatırlatmak için akıllı telefonlar gibi dijital asistanları kullanın. Bu bağlamda, yüzlerin fotoğrafları ile kişilerin bir listesi yardımcı olabilir. Kötü beslenme veya Wernicke-Korsakov sendromu tiamin yokluğunda neden hafıza kaybı içerebilir (B1 vitamini), bu
yüzden hedefli ve gerekli diyet yardımcı olabilir. Buna ek olarak, kepekli tahıllar, baklagiller (fasulye ve mercimek), fındık, yağsız et ve maya tiamin zengin kaynaklarıdır. Kaynak: sciencedirect.com ncbi.nlm.nih.gov memorylossonline.com journals.lww.com rarediseases.info.nih.go jamanetwork.com:Özlem Güvena Ashaoğlu Önceki YazılarıEkşi ve yaşam
kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri Bir sonraki yazıda lösemi türleri nelerdir? Nedir o?
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