
تعتبر المجتمعات األمريكية الالتينية والشرق أوسطية العربية ان لألسرة قيمة وأهمية كبيرة جداً. وعندما يتم تشخيص احد افرادها بمرض االزهايمر
أو االمراض ذات الصلة، فإن ذلك يؤثر عىل األسرة بأكملها. قد يشعر البالغون في األسرة بالحزن عندما ال يعود أحد أفراد أسرتهم قادراً عىل سرد
الحكايات العائلية القديمة، واعداد الوصفات العائلية الموروثة عن االجداد، وإرسال بطاقات اعياد الميالد كل عام دون أن يفشل في ذلك. بالنسبة

للبالغين، من األسهل ربط هذه التغييرات كنتيجة للمرض، لكن بالنسبة لألطفال في األسرة، قد يكون من الصعب فهم لماذا لم يعد أجدادهم
وعماتهم وأعمامهم أو جيرانهم األكبر سناً كما كانوا من قبل. وبالتالي، فمن المهم أن يفهم أطفالنا ماهية مرض االزهايمر وكيف يؤثر عىل أحبائهم

حتى يتفّهموا المرض ويستمروا في االستمتاع بوقتهم مع أحبائهم.
 
 

فيما يلي توصيات لبعض الكتب والروابط ومقاطع فيديو من جمعية االزهايمر، والتي ستساعدك أنت وطفلك عىل معرفة المزيد عن مرض
االزهايمر:

 
الكتب:

 
(Still My Grandpa) ال يزال جدي

فيرونيك فان دن أبيل، كلود ك دوبوا (الرسام)
 
 

(?Why Did Grandma Put Her Underwear in the Refrigerator) لماذا وضعت الجدة مالبسها الداخلية في الثالجة؟
ماكس واالك، كارولين جيفين

 
 

الروابط:
 

ما هو مرض االزهايمر
 

أبي يستطيع السفر عبر الزمن ... لكن جدي ال يستطيع ذلك!
 

أشرطة فيديو:
 

ما هو مرض االزهايمر؟
 

كيف يمكنني المساعدة وما هو الموجود لمساعدتي؟
 

 alz.org/kids : لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي اليوم
 
 

مرض االزهايمر من منظور الطفل
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نشرة ميكفاد 
 (MCCFAD) مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر 



،(National Alliance for Caregiving) والتحالف الوطني لتقديم الرعاية (AARP) وفًقا للرابطة األمريكية للمتقاعدين
فإن ما يقارب 5 ماليين طالب يذهبون إىل المدرسة إما بدوام كامل أو جزئي ويعتنون في نفس الوقت بشخص بالغ؛

معظمهم يهتم بأحد الوالدين أو األجداد. يقدم الطالب معدل أكثر من 20 ساعة من الرعاية في األسبوع لمساعدة أفراد

أسرهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية. ويشعر الطالب الذين يعتنون بأحد أفراد األسرة األكبر سناً باهمية

ومعنى دورهم في الرعاية، ولكنهم يجدون أيضاً أنه من المفيد لألطباء أو الممرضات أو األخصائيين االجتماعيين أن

يسألوا عن احتياجاتهم الخاصة. ومن المثير لالهتمام أن الطالب غالباً ما يستخدمون التكنولوجيا إليجاد طرق جديدة

للقيام بمسؤوليات الرعاية. ستؤّدي التحوالت الديموغرافية اىل ارتفاع نسبة السكان المسنين وازدياد طلب الرعاية،
لذلك ال بد من عمل المزيد لدعم الطالب الذين يتولّون دور الرّعاية وأولئك الذين هم تحت رعايتهم.

 

نموذج الطالب القائم بالرعاية :

 
https://www.caregiving.org/wp-
content/uploads/2020/05/AARP1316_CGProfile_Student_May7v8.pdf

 

دواء أدوكانوماب (Aducanumab) والمعروف أيضاً باسم أدوهلم (Aduhelm) ، هو الدواء الجديد المعتمد من إدارة
الغذاء والدواء األمريكية لعالج مرض االزهايمر. هناك جدالً حول هذا الدواء ألن: 1) تأثيره ضئيل ويكاد يكون معدوماً في

إبطاء تطّور المرض. 2) الدواء باهظ الثمن؛ 3) إعطاء الدواء للمريض ليس سهالً كما يتطلّب مراقبة منتظمة؛ 4) اآلثار

الجانبية الخطيرة للدواء كانت شائعة، واآلثار الجانبية الطويلة المدى ال تزال غير معروفة؛ 5) التجارب السريرية فيها

أعداد صغيرة من االفراد من ضمن المجموعات العرقية التي ال تشارك في كثير من األحيان في األبحاث والدراسات.

ال تزال هناك حاجة إىل مزيد من األبحاث في هذا المجال. ويحذر العلماء من أن هذا الدواء ال يعالج مرض االزهايمر أو
يعيد الذاكرة المفقودة. نظراً ألن مرض االزهايمر يبدأ قبل 20 عاماً من ظهوره، فال يزال يتعّين عىل األشخاص من جميع

األعمار محاولة تقليل مخاطرهم من خالل اتباع نظام غذائي صحّي وممارسة الرياضة البدنية واألنشطة االجتماعية

المنتظمة.

 
لمزيد من المعلومات حول دواء أدوكانوماب (Aducanumab) ، يرجى زيارة المواقع التالية:

 https://www.aan.com/tools-and-resources/practicing-neurologists-
administrators/aducanumab-resources/how-to-talk-to-your-patients-about-aducanumab-
aduhelm/ 
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-
providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information

الذهاب إىل المدرسة واالعتناء بأحد أفراد األسرة األكبر سناً

دواء معتمد حديثاً من إدارة الغذاء والدواء األمريكية لعالج مرض االزهايمر
"Aducanumab" أدوكانوماب 
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يمكنك الحصول عىل المزيد من الدعم في مجتمعك: 
تقديم الرعاية لشخص مصاب بمرض االزهايمر أو أي مرض ذو صلة يمكن أن يكون امراً صعبا اذا لم يتوفر
الدعم لهذا االمر، يرجى مراجعة مجموعات الدعم المقدمة من خالل جمعية االزهايمر في والية ميشيغان:

 
www.alz.org/gmc/helping_you/support_groups

https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-%20providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-%20providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-%20providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-%20providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-%20providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information
https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-%20providers/aducanumab-marketed-aduhelm-information
http://www.alz.org/gmc/helping_you/support_groups


اين والدو؟

ي ل ق ع ن  ي ر م ت
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مفتاح الحلول:

https://www.scholastic.com/ispy/games/index.html
https://www.candlewick.com/book_files/0763688444.kit.1.
pdf
https://www.funbrain.com/games

المزيد من التمارين الذهنية لجميع أفراد األسرة تجدها هنا:



تحويل صحة الدماغ المجتمعية

5 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021 
جذع أو عالج في الباريو

7 تشرين اول/ أكتوبر 2021
مؤسسة المجتمع الكلداني

21 أيلول/سبتمبر 2021
المركز اإلسالمي في أمريكا

د. نافيد سيرجا - ب

24 آب/ أغسطس 2021
روزفلت بارك منيستريس

26 تشرين اول/ أكتوبر 2021
األمريكيون من أصول التينّية

متحدون من أجل التقدم

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021
  بيس (PACE) - ديربورن

30 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021
روزفلت بارك منيستريس

 

13 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021 
دار الحكمة االسالمية 

ندوة رجال الدين

4 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021 
MSU GED برنامج المهاجرين

30 تشرين اول/ أكتوبر 2021 
#ENDALZ
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https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR
_EMXVS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC

  (MCCFAD) موارد ميكفاد

اقتراحات للقراءة

ال يزال جدي

ابق عىل تواصل معنا في ال

2022 
 

موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك

WWW.FACEBOOK / MCCFAD
 

الموقع االكتروني

http://mccfad.isr.umich.edu
 

https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR_EMXVS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC


Encuesta - Directorio de
Voluntarios de Investigación

أعضاء المجلس االستشاري المجتمعي 
2021-2022

حاليا، هناك عدد قليل جداً من األبحاث المتعلقة بمرض االزهايمر (AD) التي تخص األمريكيين المتحدرين من أصول شرق أوسطية أو من ذوي
األصول الالتينّية. توفِّر الدراسات في مجتمعاتنا المعلومات التي نحتاجها إليجاد عالجات لمرض االزهايمر، و أيضاً لمساعدة العائالت للتعايش

بشكل أفضل مع هذه األمراض. ندعو أعضاء المجتمع من جميع األعمار لالنضمام وان يصبحوا اعضاء في دليل المتطوعين لألبحاث في مركز

ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر (MCCFAD) من خالل إكمال استبيان قصير مكون من صفحتين يستغرق إكماله حوالي 5 دقائق.
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ميالني بيرد

منى مكي

وليد جموح

رانيا نونو نادية سمحات

أعضاء المجلس االستشاري المجتمعي العرب األمريكيين 2021-2020

أعضاء المجلس االستشاري المجتمعي من اصول التينية 2021-2020

إريكا لوزانو بول ليا طوبار زيدا رودريغيز جوي سبان

تيريزا كروز فيجا سيرجيو سيرا رييس رامونا الفاريزكارلوس بافا

انتم مدعوون!

Research Volunteer Directory
Survey

استبيان دليل المتطوعين لألبحاث

 

ناصر احمدميسون حتر

جاكلين راكستر

https://bit.ly/RVD-Espanol
https://bit.ly/EnglishPRPSurvey
https://bit.ly/ArabicPRPSurvey


رابطة ال تُنسى
أعتني بجدي المصاب بالخرف

ولد جّدي الحاج علي عجروش وترعرع في كفرحونة في لبنان. وقد اكتسب سمعة الرجل

الصادق والمجتهد الذي تقوده بوصلته األخالقية غير القابلة للكسر. عرف في لبنان ببراعته

في الصيد، وفي الواقع، كان الناس يقصدونه من جميع أنحاء لبنان للحصول عىل فرصة

ً ودون استثناء، كان التعلم منه. لكن انضباطه وحرصه عىل فعل الشيء الصحيح دائما

يتقّدم بل يسبق مهاراته في الصيد. 

 

هاجر إىل ميشيغان في أوائل السبعينيات كشخص بالغ متزوج ولديه أطفال. وكانت إحدى

القصص المفضلة لديه روايته عن الفترة من حياته عندما صام عن الطعام والشراب من

شروق الشمس حتى غروبها لمدة 13 شهراً متتالياً. بمجرد التفكير في قوته الداخلية

تتملكني بل وأغرق في العواطف واالحاسيس.

 

اعداد محمد نعمة

عندما كنت طفالً، كان جدي بمثابة الضوء الذي ال ينطفئ، وكأنه معصوم عن الضعف والخطأ. كانت له قامة منتصبة كتلك

التي امتلكها زيوس. بعد تشخيص إصابته بمرض االزهايمر، كانت هناك أوقات كنا نرى الخوف في عينيه بسبب عدم

معرفته لمكان وجوده أو من نكون بالنسبة له. رؤيته خائفاً كان أمراً محّطماً لنا.

هذا االمر كان مخيفا للجميع. لم يستطع بعض أفراد األسرة تحّمل رؤيته بهذه الوضع، لذا رفضوا االلتفاف والتواجد حوله.

وبادر آخرون وفعلوا ما في وسعهم للمساعدة. عندما تم تشخيص جدي بهذا المرض، قامت والدتي بتخصيص مساحة كاملة
من منزلنا إىل ما يشبه الشقة المنفصلة ليعيش جدي فيها وضحّت بسنوات من حياتها لرعايته، دون أن تتوقع حتى كلمة

شكر.
 

تم تشخيص إصابة جدي بمرض االزهايمر عندما كان في الخامسة والسبعين من عمره، أي قبل وفاته بنحو اثني عشر

عاماً. بدايًة بدأنا نالحظ أنه كان يكرّر القصص كثيراً. كان يخبرنا بشيء ما، ثم يعيد ويكرّر نفس الشيء بعد لحظات. كما

الحظنا عليه أنماطاً من النسيان.

 

من خالل رؤية الخوف الذي أحدثه مرض االزهايمر في كل من جّدنا وبعض أفراد األسرة اآلخرين، أدرك اآلن أهمية التماس

العناية الطبّية في وقت مبكر من هذا المرض. عندما تالحظ أن فرداً مسناً ليس نشيطاً وحاد التفكير كما كان من قبل، حاول

أال تنزعج منه. تحىل بالصبر والتفّهم. هذا االمر مخيف بالنسبة له أكثر مما هو لك. نصيحتي للعائالت التي تعيش مع مرض

االزهايمر هي زيارة الّطبيب بمجرد مالحظة المشكلة. فالتشخيص المبكر يمكن أن يؤدي إىل إبطاء تقدم المرض بشكل

ملحوظ. فال بأس من طلب الدعم والمساعدة الخارجية.

لقد تعلمنا أن جزء كبير من حياتنا مرتبط بالتضحية من أجل الحفاظ عىل وتحسين وضع عائالتنا، أو عىل األقل هذا ما ينبغي

أن يكون عليه الحال. فآباؤنا يضحّون من أجلنا. نحن نضحّي من أجل أطفالنا. ثم نضحّي من أجل والدينا.

 االمر صعب، وصعب جدا لكنه في الحقيقة جميل!
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إذا كانت لديك قصة تود مشاركتها، يمكنك التواصل من خالل البريد اإللكتروني مع:  
amramos@alz.org :أو مع آنا راموس عىل العنوان donjawad@umich.edu :دونا جواد عىل العنوان

 @MCCFAD) - MCCFAD.isr.umich.edu) مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر
mccfad.isr@umich.edu :معهد جامعة ميشيغان للبحوث االجتماعية، 426 شارع طومسون، آن أربور، ميشيغان 2321-48106 ، البريد اإللكتروني

يتم تمويل هذا المركز من قبل المعهد الوطني للشيخوخة

http://umich.edu/
http://umich.edu/

