
   سُيذكر عام 2020 عىل أنه العام الذي غير العالم. فالتحديات الجسدية والعقلية هائلة بالفعل ألولئك الذين
يقدمون الرعاية لشخص آخر. هذه التحديات تتفاقم أكثر من أي وقت مضى خالل مدة جائحة كورونا 

ً من تقدم السن. فاألعراض تتفاقم بمرور الوقت ويمكن ً طبيعيا (COVID-19). مرض االزهايمر ليس جزءا
لألشخاص المصابين بمرض االزهايمر العيش في أي مكان من أربعة إىل عشرين عاما.ً أفاد المعهد الوطني

للصحة أن توفير الرعاية اليومية عىل مدى عدة سنوات لشخص مصاب بمرض االزهايمر يمكن أن يؤدي

إىل تكلفة عاطفية وجسدية ومالية عالية. وكل حالة رعاية فريدة من نوعها، كما يمكن أن تكون التحديات

هائلة. إذا كنت تقدم الرعاية من مسافة بعيدة، فإن الدعم والموارد موجودان لك ولعائلتك. فيما يلي قمنا
بتسليط الضوء عىل النصائح الرئيسية التي اقترحتها جمعية االزهايمر والمعهد الوطني للصحة.

MCCFAD اخبار
مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض االزهايمر
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كورونا (COVID-19) ومرض االزهايمر
التأثير عىل تقديم الرعاية

تنظيم جميع المعلومات المهمة للغاية في مكان واحد وتحديثها اوال بأول، بما في ذلك وثائق الرعاية الصحية
والوصية والمعلومات المالية. تأكد من حصول مقدم رعاية واحد عىل األقل عىل إذن كتابي.

خطط زياراتك وحدد مسبًقا ما يود الشخص المعني القيام به. استهدف األنشطة البسيطة والتي تساعد عىل
االسترخاء. افحص االمر مع الشخص المسؤول عن الرعاية األولية لمعرفة ما إذا كان يمكنك المساعدة في أي من

المهام ذات األولوية.

ابق عىل تواصل وقم بجدولة المكالمات مع مقدمي الرعاية الصحية وموظفي المنشأة لمناقشة صحة وسالمة
الشخص. قم باطالع أفراد األسرة الموثوق بهم بشأن صحة الشخص العزيز عليك واحتياجاته.

ضع في اعتبارك التدريب عىل الرعاية. تقدم جمعية أالزهايمر جلسات منتظمة، غالباً بشكل افتراضي ومجاناً. قد
تقدم المنظمات األخرى غير الهادفة للربح دورات في تقديم الرعاية. وقد يغطي برنامج Medicare وبرنامج

Medicaid في بعض األحيان تكلفة هذا التدريب.

   www.nia.nih.gov/long-distance-caregiving :لمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع التالي
/https://www.alz.org :جمعية االزهايمر

https://www.nia.nih.gov/health/caregiving/advance-care-planning :معلومات الوثيقة
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         أخبار عن تشخيص وعالج مرض االزهايمر

يحتاج الدماغ إىل نظام غذائي صحي متوازن مثل أي عضو آخر في الجسم. حمية البحر األبيض المتوسط

Mediterranean-DASH Intervention for) لتأخير التنكس العصبي DASH وحمية داش

Neurodegenerative Delay) أو المعروفة بشكل اكبر بحمية مايند (MIND) الغذائية 
 http://bit.ly/minddietsample، تقدم اقتراحات غذائية صحية! وجدت دراسة بحثية أن المشاركين
الذين اتّبعوا حمية مايند (MIND) بصرامة، شهدوا انخفاًضا بنسبة 53٪ في خطر اإلصابة بمرض االزهايمر.

تناول الطعام الصحي يمكن أن يساعد في إبطاء التدهور المعرفي واالدراكي.

 
البقوليات هي عنصر أساسي صحي في نظام البحر األبيض المتوسط الغذائي. فهي قليلة الدهون ومصدر

جيد للبروتين واأللياف. تضيف البقوليات نكهة وبنية لمجموعة متنوعة من األطباق. العدس هو من

البقوليات الشائعة في حمية مايند (MIND). انتشرت زراعة العدس في الشرق األوسط في العام 8000 قبل

الميالد، وانتشرت زراعته في األمريكتين في أوائل القرن السادس عشر. هذه الحبة الصغيرة مليئة بالعديد

من العناصر الغذائية مثل: الحديد والزنك واأللياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم. العدس غني بالبروتين

وخالي من الجلوتين. هل تعلم أنه عندما يتم جمع العدس جنبا اىل جنب مع الحبوب الكاملة فإن هذه الوجبة

تحتوي عىل قدر من البروتين يماثل الموجود في اللحوم؟ جرب هذه الوصفات اللذيذة لحساء العدس:

 
http://bit.ly/mccfad-lentil-recipe  :وصفة العدس األوسط الشرقي

  /https://dorastable.com/best-lentil-soup-recipe :شوربة العدس النباتي

حقائق عن صحة الدماغ

جهود لتطوير فحص الدم لتشخيص مرض االزهايمر
د. ايرفينغ فيجا

هناك أكثر من 5.7 مليون شخص في الواليات المتحدة تم تشخيص إصابتهم بمرض االزهايمر. فمنذ

سنوات عدة وال زال التشخيص الدقيق لمرض االزهايمر موضع قلق، خصوصا ألن هناك حاجة إلدارة وعالج

مناسبين لألفراد الذين يعانون من ضعف في اإلدراك بشكل صحيح. وفي الوقت الحاضر اليمكن التوصل

إىل تشخيص محدد لمرض االزهايمر إال من خالل دراسة باثولوجية عصبية للدماغ بعد الموت. يجري العلماء

في جميع أنحاء العالم دراسات لتطوير اختبار دم يمكن استخدامه لتشخيص مرض االزهايمر بدقة.

العالمة البيولوجية الرئيسية لمرض االزهايمر هي التراكم غير الطبيعي لبروتينين في الدماغ 

(Abeta and tau). ويمكن اكتشاف كالهما في دم األفراد المصابين بمرض االزهايمر. خالل هذا الصيف،
أفادت مجموعة دولية من العلماء أن  اكتشاف بروتين tau المعّدل في عينات الدم، يزيد من القدرة عىل

تحديد الفرق بين شخص مصاب بمرض االزهايمر سريرياً وأولئك األفراد "الطبيعيين" أو غير المصابين

بمرض االزهايمر. تظهر النتائج أن اكتشاف بروتين معين (أنواع tau) في الدم، هي بدقة أساليب التصوير

الدماغي باهظة الثمن (والتي يصعب الوصول إليها). يقر العلماء بالحاجة إىل المزيد من االبحاث للتأكد من

أن اختبار الدم هذا يمكنه في الواقع تشخيص مرض االزهايمر. ومع ذلك، فإن نتائج االبحاث األخيرة هذه

تمثل خطوة كبيرة إىل األمام في مجال تطوير اختبار دم يمكن من خالله تشخيص مرض االزهايمر بدقة.       

http://bit.ly/minddietsample
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توصية بقراءة هذ الكتاب

Brain Food: The Surprising Science
of Eating for Cognitive Power 
by Lisa Mosconi PhD 

التمارين العقلية

 

 لغز أعواد الكبريت 
فقط عات  ب مر ة  الث ث ترك  ا

كبريت  د  ا عو أ ة  الث ث ة  ل ا ز إ ب

عات ب مر ة  الث ث ترك  ا

خمسة ة  ل ا ز إ ب فقط 

كبريت  د  ا عو أ

فقط عين  ب مر ترك  ا

د ا عو أ ية  ن ما ث ة  ل ا ز إ ب

كبريت  

ة ل ا ز إ ب فقط  عين  ب مر ترك  ا

ريت كب ل ا د  ا عو أ من  نين   ث ا

عات ب مر ستة  ترك  ا

ة ي ن ما ث ة  ل ا ز إ ب فقط 

كبريت. د  ا عو أ

عات ب مر ة  الث ث ترك  ا

د ا عو أ ستة  ة  ل ا ز إ ب فقط 
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صبحية الجالية من عالم التواصل االلكتروني  
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لمعرفة المناسبات الجديدة لعام ٢٠٢١

اضغط عىل هذا الرابط

 
WWW.FACEBOOK/MCCFAD

 
 

WEBSITE
http://mccfad.isr.umich.edu

 ٢٦ ايلول / سبتمبر ٢٠٢٠
مشية االلزهايمر

٦ أب / اغسطس ٢٠٢٠
راديو شو  

٥ تشرين االول / أكتوبر ٢٠٢٠
Western MIالمركز األسباني  

١٠ أيلول / سبتمبر ٢٠٢٠
 تحالف الجالية الالتيني

٩ تشرين األول / أكتوبر ٢٠٢٠
 ستيغما & دمنشيا

 

٢٥ تشرين األول / أكتوبر  ٢٠٢٠
 دار الحكمة االسالمية

٢٠ تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٢٠
مركز جالية ديربورن

٢٦ ايلول / سبتمبر ٢٠٢٠ 
راديو سينا

 أهمية البحث  

٢٢ تشرين االول / أكتوبر ٢٠٢٠
عرض الصحة

 ٢٢ تشرين األول / أكتوبر ٢٠٢٠
Empowering the Community 

 

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

MCCFAD مصادر: 

https://bit.ly/EnglishPRPSurvey

https://bit.ly/ArabicPRPSurvey

حالياً ، هناك القليل من  
األبحاث حول األمريكيين من

الشرق األوسط أو الالتينيين

        في مرض الزهايمر .
 هناك حاجة لدراسات في
مجتمعاتنا لإلجابة عىل

االسئلة وشرح ما ال نعرفه عن

مرض الزهايمر . ندعو أعضاء

المجتمع من جميع األعمار

ليصبحوا جزءاً من مجموعات

MCCFAD من األشخاص

الذين سيشاركون في

الدراسات المستقبلية

.يمكنكم قبول الدعوة لتكونوا
MCCFAD جزءاً من مجموعة
من األشخاص الذين

سيشاركون في دراسات

مستقبلية من خالل إكمال

استطالع قصير من صفحتين

يستغرق حوالي ٥ دقائق

إلكماله .انظر الي الروابط أدناه

للوصول اىل االستبيان

باللغات اإلنجليزية والعربية

. واإلسبانية

https://bit.ly/PRP-Español

http://www.facebook.mccfad/
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
https://bit.ly/EnglishPRPSurvey
https://bit.ly/ArabicPRPSurvey
https://bit.ly/PRP-Espa%C3%B1ol


معاً متحدين
بالحب واألمل واإليمان 

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 

 Email : اذا لديك قصة مشابهة تود مشاركتها
Donna Jawad at donjawad@umich.edu or Ana Ramos at amramos@alz.org
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في  حزيران من عام١٩٤٣ تزوجت جينوفيفا (إينا) كروز واوتيليو كروز في يابوكوا

بورتوريكو٠ خالل ثالثين عاما قاموا بتربية اسرتهم المكونة من ١٢ طفال في مزرعة
 ريفية جميلة في مدينة يابوكوا

في سبتمبر ١٩٧٣ انتقل اينا و اوتيليو كروز مع عائلتهم إىل شيكاغو إلنوي . في ما بعد انتقلت العائلة الي ميشيغن

لتكون قريبة من افراد االسرة • قامت إينا كروز بتربية ١٢ طفالً رائعين بحب وإيمان قوي وأمأل ، فقامت بتعليمهم دعم

 بعضهم لبعض في االوقات الصعبة وغرس الوحدة االسرية فيهم وأهمية الحفاظ عىل التقاليد والثقافة العائلية

في فبراير من عام ١٩٩٩ الحظت تيريزا إحدى بنات إينا ، انا والدتها تنسى االشياء وانها تفقد االشياء حول المنزل ،

كان هذا مقلقاً ألبنائها ألنهم لم يالحظوا هذا التغير في والدتهم من قبل . تحدث ابناء إينا مع بعضهم البعض وقرروا

ان قد حان الوقت لعرضها عىل طبيب،. بعد العديد من الفحوصات وزيارات األطباء تم تشخيص إينا انها مصابة

. بمرض األلزهايمر

لم يكن لدى تيريزا واخواتها الكثير من المعرفة حول هذا المرض النه لم يؤثر عىل اسرتهم من قبل ، بعد معرفة ذلك

عقدت تيريزا واخواتها اجتماعا عائلياً حيث قرروا انهم سيعتنوا  بوالدتهم معاً كعائلة •كان من الصعب عىل إينا ان

تتخذ قرار االنتقال للعيش مع اوالدها ومغادرة منزلها ، حيث كانت ال تزال تشعر أنها تستطيع االعتناء بنفسها وان

  .  تكون بمفردها

بعد ما اتخذ القرار بأن تنتقل إينا للعيش مع تيريزا وزوجها جيمي ، تجمعت األسرة معاً وقدمت الدعم

لبعضها البعض وذلك من خالل زيارتها بشكل متكرر وتوفير فترة راحة لتريزا وجيمي واالستمرار في

. االحتفال في عطالت األعياد كعائلة كبيرة

عىل الرغم من أنها لم تكن عملية سهلة شعرت تيريزا أنها كانت نعمة لها ان تكون قادرة عىل رعاية والدتها ، " كان علي

أن أتعلم كيفية التحلي بالصبر مع والدتي ، وان أطور روح الدعابة ألن بعض األشياء تدعوك للضحك ، لقد واجهت

" الكثير من النمو الشخصي ورأيت رؤية والدتي للحب واألمل وااليمان لعائلتنا تتحقق كما كنا نهتم بها

أود أن أخبر األشخاص اللذين لديهم أحد من أفراد عائلتهم مصابًا بمرض االلزهايمر
أن يحاولوا الحصول عىل المعرفة ، التعليم والموارد في ما يتعلق بهذا المرض ،

فهنالك العديد من أشكال الدعم اللتي لم تكن متاحة لعائلتي عندما تم تشخيص

والدتنا بمرض االلزهايمر ، بالتواصل مع أفراد األسرة ومجموعات الدعم والمنظمات

. للحصول عىل الدعم ، من المهم جًدا الحصول عىل الدعم في سير هذه العملية

http://mccfad.isr.umich.edu/
http://umich.edu/
http://umich.edu/

