
İlk belirtiler

Demans hastalığının ilk işaretleri kişiden kişiye 
ve hastalığın türüne göre değişir. Genellikle 
hastanın eşi veya aile fertlerinden biri birşeylerin 
ters gittiğini fark eder. Hastalığın nedenleri ise 
hafif belirgin olan ve yinelenen hafıza sorunları, 
kişilik ve davranış değişiklikleridir.

Daha fazla çaba gerekir
Demans hastalığının ilk işaretleri genellikle sinsi ve 
belirsiz, hemen bariz olmayan bir biçimde, 
unutkanlık ve davranış degişiklikleri ile kendini 
göstermektedir. Kişinin zihnini kullanması gereken 
her durumda güçlük çekmesi söz konusudur: bir 
televizyon programını veya bir sohbeti takip 
edebilme, plan yapma, yapılması gerekenleri 
sıraya koyma, ödemeler ve birikimlerin (gelir ve 
giderlerin) takibi, problem çözme ve karar verme 
gibi işlevlerde zorlanır.

Demans hastası aşağıda belirtilen şu hususlarda 
sorun yaşar:
•  Kısa bir zaman önce olan bir olayı (yakın 

geçmişi) hatırlamakta 
•  Yeni durumlara veya ortamlara uyum 

sağlamakta
•  Oryantasyon (zaman ve yeri kavramakta)
•  Doğru kelimeyi bulmakta
•  Yeni öğrenilen bilgileri aklında tutmakta
•  Duyguları kontrol etmekte
•  Karar vermekte
• Hesap yapma ve para kullanımında

Yavaş yavaş, aşamalı gelen değişiklikler
Bu değişiklikler aniden oluşmuyorlar. Alzheimer 
hastalığında ilk belirtiler genellikle yavaş yavaş, 
aşamalı olarak kendini göstermektedir. Vascüler 
demansta ise bu değişiklikler birdenbire 
belirginleşir.

Demans hastalığının belirtileri, hastalık illerledikçe 
daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yavaş 
yavaş zihinsel fonksiyonlarda gerileme, kötüye 
gitme durumu vardır. Hastalık sürecinde kişilik ve 
davranışlarda değişiklikler meydana gelir ve sonra 
fiziksel fonksiyonlarda sorunlar görülür. Örneğin, 
idrar tutamama, idrar kaçırma (inkontinans) ve kilo 
kaybı olmaktadır.

Frontotemporal demansın ilk belirtileri
Frontotemporal demansın ilk belirtileri demans 
hastalığının beyinde tam olarak önce nerede 
başladığına bağlıdır. Diğer demans çeşitlerine 
nazaran frontotemporal demansta hafıza kaybı 
çok sonra, ileri safhada belirginleşir. Genellikle 
kişilik ve davranışlarda ve de konuşma yetisinde 
değişiklikler öne çıkar.

Demansın 10 işareti

Aşağıdaki işaretler demans hastalığının 
belirtileri olabilir, ancak bu belirtilerin başka 
sebepleri de olabilir. O yüzden daima aile 
doktorunuza danışmanızda fayda var. 
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 1. Unutkanlık, hafıza kaybı
Sıkça görülen belirtilerden biri, yeni öğrenilen 
bilgileri unutmaktır. Diğer işaretler ise: önemli 
tarihleri ve olayları unutma, aynı soruları tekrar 
tekrar sorma ve önceden kolaylıkla hatırlanan 
konularda aileye bağımlı olma ya da bir yerlere 
yazılmış yardımcı hatırlatmalara, notlara ihtiyaç 
duyma.
 
2. Günlük faaliyetleri yerine getirmekte 
güçlük çekme
Sıradan işleri yapmakta zorluk çekilmektedir. 
Mesela parasal işleri halletmekte veya çok sevdiği 
bir hobi ile uğraşmakta. Planlama gerektiren 
durumlarda ya da belirli bir sıralama düzeninde 
yapılması gereken (yemek yeme ve sonrasında 
masa toplama, bulaşık yıkama gibi) işlemlerde 
zorlanma da diğer belirtilerdendir.
 
3. Zaman ve mekanı karıştırma ya da unutma
Bir kişinin bugün günlerden hangi gün olduğunu 
unutması veya niçin mutfağa gittiğini 
hatırlamaması normal olabilir. Ama demansın 
başlangıç döneminde bu tür unutkanlıklar sıkça 
olur. Zamanı algılama azalır, saatler dakika gibi 
algılanır. Yolu bulmakta güçlük çekilir. Demanslı bir 
kişi bazen nerede bulunduğunu unutur ve oraya 
nasıl geldiğini dahi hatırlamaz.  

4. Konuşmada sorunlar
Demanslı iken bir konuşmayı takip etmek zor 
olabilir. Demanslı bir kişi konuşmanın ortasında 
durabilir ve anlattığının devamını nasıl 
getireceğini bilemeyebilir veya anlattığı şeyi 
tekrarlayabilir. Basit kelimeleri dahi unutur ve 
isimleri hatırlamakta güçlük çeker. Örneğin, tarak 
ararken ‘nerede saçım için olan o şey?’ diyebilir. 
Konuşmaları giderek akıcılığını kaybeder. 

5. Eşyaları kaybetme ya da yerini karıştırma
Demanslı kişi eşyaları bazen çok farklı yerlere 
koyabilir, örneğin cüzdanını buzdolabına koyma 
veya kitabı fırına koyma gibi. Eşyaları kaybeder ve 
nereye bıraktığını hatırlayamaz.

 6. Karar verememe ya da yanlış kararlar verme 
Demanslı iken durumları değerlendirme ve doğru 
karar verme giderek daha zorlaşıyor. Demanslı kişi 
ucuzlatılmış ürünleri iyi değerlendiremeyip yüklü 
bir miktar para verebilir. Alışveriş yaparken de çok 
satın alır veya ihtiyacı olmayan şeyleri alabilirler. 

Uygunsuz kıyafetler giyebilir, sıcak bir günde kat 
kat giyinip, soğuk günde ince giyinmek gibi.
 
7. Sosyal faaliyetlerden çekilme
Konuşma ve anlama bozuklukları, severek yaptığı 
spor ve diğer uğraşlarında giderek artan iletişim ve 
davranış sorunları yaşayabilir. Bunlar hastanın 
kendisini huzursuz, mahcup veya sıkıntılı 
hissetmesine yol açar. Dolayısı ile kendini geri 
çeker ve daha az insiyatif alır. Saatlerce televizyon 
karşısında oturan, normalden fazla uyuyan ve 
normal aktivitelere bile katılmak istemeyen bir kişi 
haline gelebilir. Dışardan bakıldığında bu durum 
kişinin ilgisiz ya da tembel olduğu izlenimini verir. 
Fakat aslında bu kişinin, kaygı, korku ve kuruntu 
biçiminde ortaya çıkan, derin iç sıkıntısıdır. Zira, 
hiçbirsey yapmazsa, yanlış birşey de yapamaz.   
 
8. Ruh hali ve davranışlarda değişiklikler
Demanslı bir kişinin ruh hali ve davranışları 
değişebilir. Son derece karışık, endişeli, şüpheli 
veya korkmuş bir hale gelebilir. Ortada geçerli bir 
sebep yokken bir an gelir suskunlaşabilir ve 
birdenbire üzülebilir veya kızabilir. Hatta, bazen 
vakti ile normalde yapmadığı şeyleri bile yapabilir.

9. Huzursuzluk
Demansın işaretlerinden biride huzursuzluktur. 
Sanki devamlı birşeyler arıyormuş, birşeyler 
topluyormuş ya da başka birşeyler yapmak istermiş 
gibi haller ortaya çıkabilir. Bu sürekli huzursuzluk 
hissi ve ayaklanıp yürümeye kalkışma eğilimi 
çoğunlukla uyku bozukluklarına neden olur.

10. Görme sorunları
Demanslı bir beyin, kişinin gördüklerini işlemekte 
güçlük çeker. Bazen okumada, görmede sorunlar 
olabilir. Renkleri ve mesafeleri olduğu gibi 
algılayamama ve aynada kendini tanıyamama ise 
diğer belirtilerdendir.
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