ДЕМЕНЦІЯ

Пріоритет сучасної системи охорони здоров’я
Типова симптоматика
Втрата пам’яті

Труднощі у виконанні
повсякденних справ

Складності зі словами
та числами

Дезорієнтація
у звичних умовах

Зміни настрою та
поведінки

Це стосується кожного…

Фінансові витрати…

Близько 10 мільйонів
нових випадків на рік

Липень

Один новий випадок
кожні 3 секунди

2015 рік

818 мільярдів
доларів

2050 р.

47 мільйонів людей у
світі в 2015 році

2030 р.

Січень

2015 р.

У 2050 році – збільшиться
втричі

2030 рік
47 млн.

75 млн.

2 трильйони
доларів

132 млн.

В Україні деменція діагностована більш ніж у 60 тис. пацієнтів (133,8 на 100 тис.)
з приростом кожного року на 4,5 тис. населення6
Легкі вікові когнітивні порушення (КП) у 3,1 рази підвищують ризик трансформації
в деменцію (у 10-15% – протягом року, у 55-70% – протягом 5 років), у 1,7 – рази
кількість летальних випадків7

Ефективний при легких та помірних формах КП 1,2
Комплексно діє на клінічні синдроми КП
(когнітивні, поведінкові, психоемоційні) 1-5
Покращує медико-соціальну адаптацію 4
Має добру переносимість та безпечний
при застосуванні 2,5
тм

МЕМОСТІМ - НОВИЙ ВИТОК ЕВОЛЮЦІЇ ФІТОНООТРОПІВ!
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Дивацтва нашого мозку

Скільки нейронів
ми втрачаємо щодня?
В останні десятиліття XX ст. вважалося, що кожен
день ми втрачаємо близько 100 тисяч нейронів.
Однак, за словами доктора Ларрі Сквайра, така
оцінка - «один з найбільш стійких міфів у нейробіології». Мозок дійсно щодня втрачає нейрони,
але не так багато (Л. Сквайр, 1997). Більш того,
на сьогоднішній день доведено можливість росту та розвитку нових нейронів – нейрогенез, що
відбувається в гіпокампі, великих півкулях головного мозку в нейрональних стовбурових клітинах
(Galbraith, Subrin, Ross, 2008; Scarmeas et al., 2001;
Гриневич, 2004)

Колір мозку
Вважається, що мозок сірого кольору, тому й
говорять, що він складається із сірої речовини. Але коли люди вперше бачать цей орган,
то дуже дивуються, бо насправді він не сірий,
а блакитний, світло - коричневий, рожевий
або навіть зелений (Whitfi eld P., 1995).

Аристократичний мозок
На думку легендарного іспанського гістолога XIX
століття Сантьяго Рамон-і-Кахаля, клітини людського мозку є «аристократами серед інших одиниць клітин організму». Вони – основні споживачі
життєвих ресурсів. Хоча маса людського мозку
становить лише 2% від загальної маси тіла, кожну
секунду через нього проходить 15% усієї крові, і
він витрачає 20% кисню і поживних речовин. Однак, на відміну від аристократів, клітини мозку
дуже багато працюють, забезпечуючи оптимальну функціональність усього організму (Time-Life.
Mysteries of the Human Body, 1990).

Мозок-генератор
Протягом дня в мозку однієї людини генерується більше електричних імпульсів, ніж
у всіх телефонах світу (Stephen Juan, 1995).
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Відповіді : I=102, II=0,4
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