
وفقاً لجمعية الزهايمر، أكثر من 5.4 مليون شخص يعيشون مع مرض الزهايمر ومن المتوقع أن هذا الرقم سيزداد ثالثة أضعاف بحلول سنة 2050.
ال يوجد عالج لهذا المرض حالياً، لكن مشاركتك في األبحاث ستساعدنا عىل إيجاد طرق لتخفيض مخاطر اإلصابة  وتطوير مجاالت العالج والعناية
بأفراد األسرة. يصيب مرض الزهايمر واألمراض ذات الصلة نسبة كبيرة من كبار السن األقل تمثيًال في المجتمع االمريكي ولكن مازال الكثير
مجهوال عن األمريكيون من أصول شرق أوسطية وعربية والتينية. تتواجد العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة بامراض الزهايمر كالسكري والضغط
واإلحباط بشكل اكبر في هذه المجموعات. تتميز الواليات المتحدة بتنوعها العرقي لذلك من المهم أن تمثل هذه األعراق في هذه األبحاث. يعمل
الباحثون في مركز ____ جاهدين عىل زيادة إنضمام األمريكيون من أصول شرق أوسطية وعربية والتينية في أبحات مرض الزهايمر واألمراض ذات
الصلة. تتضمن أعمال الباحثون في مركز ____ ترجمة اإلختبارات العصبية-النفسية إىل اللغة العربية، تسجيل طرق تعامل األمريكيون من أصول

التينية مع مرض الزهايمر وإّتباع تقنيات لتحسين الرعاية بالمصابين بمرض الزهايمر واألمراض ذات الصلة في الجاليات األمريكية من أصول شرق
:أوسطية وعربية والتينية. يساهم كل مشروع ننفذه في تقدم األبحاث في مجتمعاتنا. مشاركتكم في هذه األبحاث مهمة جداً
كن جزءاً من العالج. مشاركتك في األبحاث سيساهم في تخفيض المخاطر وتحسين       
.وتطوير الرعاية في سبيل إيجاد عالجات لمرض الزهايمر واألمراض ذات الصلة
ساعد عائالتنا اآلن وفي المستقبل. إيجاد إكتشافات جديدة سترشد المجال الطبي      
للتعامل معنا ومع آبائنا وأمهاتنا وأوالدنا وأحفادنا بشكل أفضل لتبقى العائلة بصحة
.جيدة مع تقدم السن
ساهم في تحسين العناية. ساعدنا عىل إيجاد طرق لتوفير عناية عالية الجودة      
.للمصابين بمرض الزهايمر
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أبحاث مرض الزهايمر
أهمية مشاركتك ومشاركة أفراد عائلتك ومجتمعك في أبحاث مرض الزهايمر

هو (MCCFAD)مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض الزهايمر. 
مركز من المراكز الثمانية عشر ألبحاث تقدم السن لألفراد األقل تمثيال
(RCMAR) وهو ممّول من قبل المعهد الوطني لتقدم السن (NIA).
المتواجد في جامعة ميشيغان، يسعى جاهداً لتوفير ،MCCFAD مركز
معلومات مرض الزهايمر واألمراض األخرى ذات الصلة ولتطوير

األبحاث في الجاليات األمريكية من أصول شرق أوسطية وعربية

والتينية. أنتم مدعوون، ونتمنى أن، تُكِملو الدراسة اإلستقصائية
لتنضمو إىل مورد المشاركين. بالرغم من أن إنضمامكم ال يضمن

فرصة المشاركة، لكن يدل لنا أنكم مهتّموم بالمشاركة في األبحاث. إذا

،تمت دعوتكم للمشاركة في دراسة بحثية

سيتم شرح الدراسة وستتاح لكم الفرصة لإلستفسار عنها ومن ثم،
يمكنكم أخذ قرار المشاركة. الدراسة اإلستقصائية سرية وجميع
األسئلة إختيارية ويمكنكم التوقف في أي وقت. لالستفسار عن
 :الدراسة اإلستقصائية، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
  https://bit.ly/MCCFADpool



The 36- Hour Day A Family
Guide to Caring for People
Who Have Alzheimer's
Disease, Other Dementias
and Memory Loss
by Nancy L.Mace,MA,
Peter V. Rabins, MD MPH

كارلوس بافا

 ،رئيس العمليات
 
بالرغم من حسن نية أفراد العائلة أو األصدقاء أو الموظفين 
غير المدربين الذين يتكلمون لغتين أو أكثر هوالء االشخاص
غير مؤهلين للعب دور مترجمين طبّيين. وضعهم في مثل
هذه المواقف غير عادل ومليئ بالمخاطر للمريض وللشخص
غير المؤهل
 
 

المترجمون الطبيون المحترفون مدربون عىل إستخدام تعابير
وإجراءات خاصة بالمجال الطبي وهم عىل معرفة بالبيئة

الطبية. فوائد المترجمون الطبيون هي
 

التواصل من أجل الفهم الكامل. المترجم الطبي .1

المحترف يحّسن الفهم ويساعد عىل اإلمتثال بالتعاليم في كل

خطوة يأخذها المريض
 

تواصل دقيق وغير متحّيز. المترجم الطبي المحترف يساهم .2

في تأمين التواصل بين المريض وافراد المؤسسات الطبية
من أجل الحد من أي تحيز عاطفي أو أذى عائلي ويضمن
مشاركة المعلومات الصحيحة
 

تخفيف المخاطر. يمكن أن يساعد المترجمون الطبيون .3

 المحترفون عىل الحد من مخاطر التشخيص
الخاطئ  وتجنب المواقف المؤدية اىل آذان موافقة
غير كافية و حاالت عدم القدرة عىل إّتباع خطط العالج
 

إستيعاب المعلومات يحسن من رضى المريض. زيادة قدرة .4

اإلستيعاب وفهم المعلومات عند المريض يؤدي اىل

زيادة معدل الرضى
 

تأمين اإللتزام بالقوانين. يؤدي إلتزام مقدمي الرعاية الطبية .5
بالقوانين إىل تحقيق أقصى اإلفادة ويقلل من العواقب
الصحية للمريض

 
المترجمون الطبيون المؤهلون يحّسنون رضا وسالمة المريض
ويزيدون الثقة بين األعراق
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Mental Exercise Summer Reading

أهمية الترجمة الطبية

There are five
differences between
these two pictures,
circle the difference
in the picture to the
right. Can you spot
them?



August 22, 2020 

September 19, 2020

October 25, 2020

November 2020

 November 2020

 

    Alzheimer's Walk  Detroit Zoo
  

    Dearborn Community  Center
 

    Islamic House of Wisdom
 

    Autumn Ridge Apartments
 

     Symposium 
 
 

September 17, 2020 

October 3, 2020

October 15, 2020

November 17,2020

 

 

     Hispanic Center of West MI (GR)
 
 

     End to walk Alzheimer’s Grand 
     Rapids      
     End to walk Alzheimer’s Grand Rapids
 

 

     Latino Community Coalition (GR)
 
 

     Latin Americans United For
     Progress (Holland)
( holland)

 
(

 
 

 Community Coffee Time
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 What's coming up

September 26, 2019  
St.Sharbel

November 7, 2019
LAHC/MCCFAD Heath Fair

August 9-10, 2019
Hispanic Festival 

November 7, 2019
LAHC/MCCFAD Health Fair 

Spot the 
Difference 

Answer Key 

October 25, 2019
Solberg Tower

2019
Dearbon Community Day

February 15, 2020
Islamic Institute of America 

February 14, 2019 
MSU Grand Rapids 

Research Center

April 26 2019
Kent County Community

Action
May 15, 2019 

Hispanic Center of
Western Michigan

March 10, 2020
Fordson High School 

August 17, 2019 
San Franciso Xavier

Festival

May 2019
WNZK Station of the Nation

 What's coming up

August 3, 2019
Lamar Park

August 4, 2019 
Rogers Heights Reformed

Church
 



 المواجهة الطويلة لمرض الزهايمر
بينالحب والت حديات وكسر الخواطر

 

Michigan Center for Contextual Factors in Alzheimer's Disease (MCCFAD) -- @MCCFAD.isr.umich.edu
Institute for Social Research  426 Thompson St. Ann Arbor, Michigan 48106-2321  E-mail: mccfad.isr@umich.edu

This Center is funded by the National Institute on Aging 

فيما يلي قصة سميرة البغدادي التي انتقلت في العام 1976 مع زوجها
شفيق وأوالدهما الستة إىل والية ميتشيغن هربا من الحرب األهلية في لبنان. فمع
محاولة هذه العائلة التكيف مع حياتهم الجديدة في أمريكا واجهوا تحديات عدة وبالرغم
من ذلك استطاعوا تجاوزها والتغلب عليها. بعد أعوام، افتتحت سميرة ألوالدها محالً لبيع
البضائع المستعملة في ديترويت. في وقت الحق، تحديداً في أكتوبر من العام 1994،

.توفي زوجها بعد زواج دام 48 سنة

وفي العام 2007، بدأت سيلفانا، حفيدة سميرة، تالحظ تغيرات غير عادية مع جدتها. سيلفانا، التي تبلغ 24 عاًما
اآلن، كانت في الثانية عشرة من عمرها عندما أدركت أن جدتها في كثير من األحيان باتت ال تتذكر اين وضعت
مفاتيحها او محفظتها. كما الحظت مع شقيقتها سيلينا تغييرات أخرى كان منها ان جدتهما
.كانت تضيع في طريق العودة إىل المنزل
 
و بالرغم من صغر سنهما إال أنهما ايضاً الحظتا كيف كانت جدتهما تعيد وتكرر كالمها. اال ان
ما أكد لهما في نهاية المطاف وجود مشكلة هو ان جدتهما الحبيبة بدأت تقود سيارتها
بعكس حركة السير. عندها أخذت العائلة ما قالته األختان عىل محمل الجد فصخرة العائلة

تلك بات واضحاً لديها عالمات مرض االلزهايمر المبكرة، وهو تشخيص من شأنه أن يغير
.من أسلوب حياة أسرتهم إىل األبد
 
 
 
 
 

.وإذ بدأوا أحباب سميرة بتقبل هذا المرض المرهق وباستيعاب التحديات التي تنتظرهم
قطعوا لها وعوداً بتأمين أفضل وسائل الرعاية لها ومن ضمنها الحفاظ عىل شعر سميرة
األحمر المميز وطالء أظافر األيدي واألقدام . وبالرغم من أن رعاية الجدة لن تكون
سهلة دائًما، تقول سيلفانا انها لن تغير شيًئا: "كل يوم معها نعمة. سنساعد
التاتا كل يوم. هذا هو الحال اليوم. لقد ربتنا وكرثت حياتها لنا فهي عالمنا ونحن نتبارك
 .بأن تكون بيننا بأي طريقة كانت

If you have a story you would like to share: email 
Donna Jawad at donjawad@umich.edu
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رؤية وضع جدتي الصحي يتدهور عىل مدى السنوات الـ 13 الماضية كان أصعب شيء واجهته 
أنا وعائلتي. ومع ذلك نحن نقوى بوجودها معنا ولرعايتنا لها. وانا اليوم اود أن أقول للجميع بأن
يثقفوا أنفسهم عن مراحل تطّورمرض االلزهايمر الذي سيستغرق سنين عديدة ألن األهمية
تكمن في استعدادنا لهذا المرض. فمن المؤكد اننا خالل هذه المرحلة سنضحك ونبكي ونحزن
".ونغضب اال ان الحب والصالبة التي نحصل عليها  بالمقابل لن يقدر بأي ثمن


