
فقدان الذاكرة الذي يؤثر عىل الحياة اليومية

صعوبات في التخطيط أو في حل المشاكل

صعوبات في اكمال المهام المعهودة 

إلتباسات في تحديد الوقت أو المكان

مواجهة صعوبة في استيعاب الصور البصرية

مشاكل غير معهودة في ايجاد الكلمات المناسبة عند الحديث و الكتابة

وضع األشياء في غير أماكنها وفقدان القدرة عىل اعادة رسم الخطوات

ضعف أو سوء التقدير والحكم

اإلنسحاب من العمل أو األنشطة اإلجتماعية

تغييرات في الحالة المزاجية والشخصية

 يبدأ مرض الزهايمر بتغيرات غير ملحوظة تحدث في الدماغ قبل سنوات من التشخيص. يعيش مريض الزهايمر ما بين ٤ و ٨
سنوات بعد التشخيص، لكن بإمكان البعض العيش ما يقارب ال ٢٠ سنة. عادة يتقدم مرض الزهايمر ببطء و عىل ثالث مراحل:

المبكرة، المتوسطة، والمتقدمة. بإمكان األشخاص في المرحلة المبكرة التصرف بشكل مستقل. وغالباً ما يكون لديهم القدرة

عىل القيادة، والعمل، والمشاركة في النشاطات اإلجتماعية. في بعض األحيان قد يالحظ الشخص فقدان يسيط للذاكرة، مثل

نسيان الكلمات أو األغراض اليومية. وقد يالحظ أفراد العائلة أو بعض األصدقاء ظهور بعض العوارض، بحيث يكون من

المناسب في هذا الوقت زيارة الطبيب لتحديد سبب هذه العوارض. في المراحل المبكرة من المرض من المهم أيضا وضع

خطط قانونية ومالية في وقت يسمح لمريض الزهايمر بالمشاركة في اتخاذ القرارات . معرفة مسببات فقدان الذاكرة الذي

يتداخل مع أداء الوظائف اليومية، يؤدي إىل عالج فعال ويساعد العائالت عىل فهم كيفية اإلعتناء بالشخص بطريقة أفضل.

 
 

تعرف عىل العالمات العشر لمرض الزهايمر:

 

 

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/stages :المصدر 

نشرة ميكفاد
(MCCFAD) مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض الزهايمر 
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المرحلة المبكرة من مرض الزهايمر 

6.5 13&

مرض الزهايمر

وريدي

الجبهي الصدغي 

جسيمات لويي 

أخرى تتضمن هنتنغتون

أمراض خرف أخرى

مختلطة

 

 ان الخرف هو مصطلح
يعبر عن فقدان الذاكرة و

بعض قدرات التفكير

األخرى. أعراض المرض

شديدة بما فيه الكفاية

للتأثير عىل الحياة
اليومية. 

أنواع الخرف:



متالزمة التمثيل الغذائي (األيض)

 (Metabolic Syndrome) 
و مرض الزهايمر: 

الرابط الذي يمكننا كسره

 D E C E M B E R  2 0 2 1  V O L U M E  0 5

في الوقت الحالي، يوجد ثالث أنواع مختلفة من التدخالت السريرية (األدوية) الخاصة بمعالجة المرحلة ما بين المتوسطة

 .®Donepezil Aricept®, Rivastigmine Exelon®, Galantamine Razadyne والمتقدمة من مرض الزهايمر؛

تهدف هذه العالجات اىل التخفيف من األعراض اإلدراكية لهذا المرض كاألعراض المتعلقة بالذاكرة والتفكير. بالطبع في حال

وجود أي شخص مهتم بهذه العالجات يفضل إستشارة األطباء المختصين لتحديد الخيارات. اىل جانب معالجة األعراض

اإلدراكية للمرض، من المهم أيضا معالجة األعراض السلوكية والنفسية لدى مريض الزهايمر كإضطرابات النوم، اإلهتياج،

الهذيان، واألوهام. بحسب جمعية الزهايمر، من األفضل معالجة األعراض السلوكية والنفسية أوال دون إستخدام األدوية. عىل

سبيل المثال، االقرار بأعراض هذا المرض بدالً من التفاعل بطريقة سلبية هي خطوة أوىل مهمة. إىل جانب ذلك يجب العمل

عىل تغيير المحيط الذي يعيش فيه مريض الزهايمر لتأمين أكبر قدر من الراحة واإلطمئنان. بإمكان البعض مواجهة أعراض

سلوكية ونفسية أكثر شدة ما يتطلب عندها استخدام الدواء للمعالجة.
 

نكرر، من األفضل استشارة طبيب لتقييم حالة المريض وتحديد ضرورة إحالته اىل طبيب اخصائي، و/أو وصف العالج
المناسب. لمعرفة المزيد عن العالجات والتدخالت، الرجاء زيارة الصفحات التالية:

 
 جمعية الزهايمر:

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/treatments/treatments-for-behavior
https://www.alz.org/alzheimers-dementia/treatments/medications-for-memory

مستويات صحية

الكوليسترول الكلي

في الدم
 200 mg/dL أقل من

 الكولستيرول 
أقل من  LDL  100 mg/dL في الدم

الكولستيرول

اكثر  HDL  60 mg/dL في الدم

التريغليسيريد في   

الدم
 150 mg/dL أقل من 

سكر  الدم (في
الصيام)

 100 mg/dL أقل من

ضغط الدم
 120 (systolic)80   قل من

(diastolic) وأقل من 

مؤشر كتلة الجسم

(BMI)  18.5 and 24.9 ما بين

عالجات وتدخالت

 في المرحلة المبكرة لمرض الزهايمر
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 يرتبط حدوث متالزمة التمثيل الغذائي بعدم قدرة الجسد عىل التعامل مع بعض
المواد الكيميائية. المضاعفات األكثر شيوعا هي مرض السكري (إرتفاع مستوى

السكر بالدم)، السمنة، إرتفاع ضغط الدم، وإرتفاع مستوى الشحوم بالدم

(الكولستيرول والتريغليسيريد). هذه الحاالت الصحية، واألهم، إدارتها السيئة
خالل فترة الحياة تؤدي اىل زيادة خطر تطور مرض الزهايمر وأمراض الخرف

المرتبطة به الحقا. تشير التقارير اىل أنه عىل األقل ٤٠ % من حاالت الخرف في

العالم من الممكن تجنب احتمالية حصولها عبر اتباع سلوكيات معينة. وبالتالي،

خفض إحتمالية تطور أي من اإلضطرابات المتعلقة بمتالزمة التمثيل الغذائي

في أي عمر له تأثير إيجابي عىل خفض خطر تطور مرض الزهايمر وأمراض

الخرف المرتبطة به. إليقاف هذه اإلضطرابات، يجب إتباع نظام غذائي صحي،

كما يجب القيام بالتمارين الجسدية/الرياضية والحصول عىل القسط الكافي من

النوم (٦-٨ ساعات يوميا). عند تشخيص أحد المرضى باضطرابات متالزمة
التمثيل الغذائي، يجب إتباع توجيهات الطبيب المختص. ال يفوت األوان أبدا

عىل تخفيض خطر اإلصابة بمرض الزهايمر وأمراض الخرف المرتبطة به!

 
 

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/treatments/treatments-for-behavior
https://www.alz.org/alzheimers-dementia/treatments/medications-for-memory
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المتطوعين دليل  إىل  انضم 
مساعي في  للمشاركة  لألبحاث 

الزهايمر مرض  مقاومة 
به. المرتبطة  الخرف  وأمراض 

 
 

للبدء: الرمز  مسح  الرجاء 

 

تمرين للصحة العقلية



تسليط الضوء عىل شريك المجتمع
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منظمة روزفلت بارك
 

يمارس د. وسيم يونس الطب الداخلي في مستشفى بومانت. أسس عيادته الخاصة في مدينة ديربورن

منذ ١٩ سنة ويتكلم اربع لغات: العربية، اإلنكليزية، الفرنسية واألسبانية. ولد د. يونس في مشغرة، لبنان.

متزوج من السيدة ريمة وأنجبوا معا خمسة أوالد.

بعد التخرج من الكلية بشهادة في الصيدلة، قرر د. يونس الدخول في مجال الطب ألنه " ... معجب

ويقدر الثقة الناشئة بين الطبيب والمريض كما العالقة والشراكة في الحفاظ عىل القضايا الخاصة

بالصحة."

قام د. يونس بالشراكة مع مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض الزهايمر بعدة مشاريع تتضمن الحلقة رقم ٢ من رحلة
عائلة مع مرض الزهايمر، تم تطوير هذا الفيديو لمساعدة العائالت عىل تشخيص مرض الزهايمر. كما أمن د. يونس مكتبه

لمجموعة الدعم لكي تساعد مقدمي الرعاية، و األشخاص الذين يواجهون التحديات مع مرض الزهايمر.

يشير د. يونس اىل أن كسر بعض الحواجز التي تحد من الصحة هي أحد التحديات التي تواجه المجتمع، "ومن المهم

إزالتهم". إن بعض الحواجز الرئيسية التي حددها تتضمن الحد من الوصمة والشعور بالعار من أجل مواجهة الواقع الجديد

المتمثل بوجوب اإلهتمام بأحد أفراد العائلة المشخص بمرض الزهايمر. يجد د. يونس أن، " العديد من مقدمي الرعاية

الصحية لديهم الميول للتأقلم بداية عن طريق اإلنكار وعبر اخفاء حقيقة أن أحد المقربين لهم هو بالفعل يتغير ويفقد

الذاكرة." إن أفضل وسائل التأقلم هو عبر، " توعية المجتمع، الذي هو أمر حاسم في كسر الحواجز. فإن تعليم مقدمي الرعاية

الصحية واألخصائيين في المجال الصحي معا في هذا المجتمع هو أمر مهم. إضافة اىل ان وجوب التحديد الدقيق

وتشخيص مرض الزهايمر في المراحل األوىل لديه فوائد طويلة األمد بالنسبة للعائلة."

إن شغف د. يونس في الطب ينبع من رغبته في مواجهة أولويات وحاجات المجتمع الصحية وزيادة

التوعية حول الصحة. إضافة اىل أنه يحب تيسير شبكة لتسهيل التواصل ونجاح األطباء الشباب
والشابات الطموحين.

تم تأسيس منظمة روزفلت بارك في العام ١٩٩٦ في غراند رابيدز، ميشيغان، كمنظمة غير هادفة للربح

مخصصة لتأمين حاجات سكان المنطقة. خدماتهم تتضمن تعليم اللغة اإلنكليزية كلغة ثانية، تعلم

استخدام الكومبيوتر، التوعية المالية، المساعدة عىل إعداد ضريبة الدخل، حمالت سنوية لتوزيع

المعاطف وخدمات للعاملين في العائلة. عىل مر السنين، بقي برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

أحد أكبر البرامج في منظمة روزفلت بارك. عندما إقترب مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض

الزهايمر من منظمة روزفلت بارك، كان من المنطقي شراكة المنظمة مع جمعية تالميذ الطب الالتيني

األصل في جامعة والية ميشيغان  لتطوير برنامج يساعد متعلمي اللغة اإلنكليزية عىل التعرف عىل وفهم

المفردات الطبية.

عىل مدار الحلقة الدراسية السنوية، قام مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض الزهايمر بتقديم معجم للمفردات

الطبية مقرون ببرنامج التعليم عىل مرض الزهايمر لتالميذ منظمة روزفلت بارك. وقد أصبح هذا البرنامج حلقة

دراسية حرة مرغوبة للغاية من قبل العديد من أعضاء المجتمع. من خالل هذه الحلقة الدراسية الحرة، أصبح لدينا

القدرة عىل تمكين التالميذ من إستخدام مهاراتهم التي اكتسبوها من خالل برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

في مراكز تفتقر في كثير من األوقات اىل الدعم الكافي لألشخاص الذين ال يتحدثون اللغة اإلنكليزية كلغتهم األوىل.

نحن شاكرين لمنظمة روزفلت بارك لمشاركتهم ونتّطلع إىل الستمرار في هذه الحلقات الدراسية الحرة لمدى

حاجاتها في هذا المجتمع.

د. وسيم يونس 



زاوية ميكفاد 
لقاء الباحثين 
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 د. سيندي تسوتوروس 
د. سيندي تسوتوروس هي أستاذ متعاقد في الدراسات عن التنمية البشرية والعائالت في

جامعة رود ايالند. أتمت د. تسوتوروس شهادة ماجستير العلوم في علم الشيخوخة من جامعة

جنوب كاليفورنيا وشهادة الدكتوراه في علم النفس المعرفي والتنموي من جامعة والية

أوكالهوما. بعد العمل في العديد من دور الرعاية المستمرة للمتقاعدين، أدركت د. تسوتوروس

أن كيفية اختالف مراحل الضعف اإلدراكي لديه العديد من العواقب التي تؤثر عىل األفراد

وعائالتهم. يقوم مشروع د. تسوتوروس البحثي مع مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض

الزهايمر بالتحقيق في تأثير تجارب الطفولة السلبية والشيخوخة عىل صحة الدماغ لدى المرأة

 الالتينية. تخطط د. تسوتوروس الختيار ١٠٠ امرأة التينية، ٥٠ من صغار و ٥٠ من كبار السن
 للمشاركة في هذه الدراسة. د. تسوتوروس متحمسة بشأن إجراء بحثها مع مركز ميشيغان

للعوامل السياقية لمرض الزهايمر ومتأملة بالمساهمة في تحسين جودة الحياة لدى كبار

السن

د. هالة درويش هي استاذ متفرغ في التمريض وعلوم األعصاب في جامعة ميشيغان - كلية
التمريض. اتمت د. درويش شهادة اإلجازة في التمريض ودبلوم التدريس في التعليم الخاص

من الجامعة األمريكية في بيروت. وبعد ذلك حصلت د.درويش عىل ماجستير العلوم في

التمريض وعىل الدكتوراه في التمريض السلوكي الحيوي مع التركيز عىل علم األعصاب من

جامعة ميشيغان. يركز بحث د. درويش عىل العوامل التي تؤدي اىل ضعف او تعزيز الوظائف

اإلدراكية. سوف يقوم مشروعها المشترك مع مركز ميشيغان للعوامل السياقية لمرض

الزهايمر لدراسة التدخالت اإلدراكية والعاطفية فيما يخص التدهور اإلدراكي الطفيف عند

األمريكيين العرب المولودين في الخارج. حوالي ١٦% من الراشدين الذين يعانون من التدهور

اإلدراكي الطفيف يتطور لديهم مرض الزهايمر بعد التشخيص بما يقارب السنتين ونصف.

تخطط د. درويش الستخدام تجربة عشوائية منتظمة (randomized control trial) تتضمن  

اختبارات تقييم ادراكية صالحة ثقافيا باللغتين العربية واإلنكليزية مع األمل بتحسين األداء

اإلدراكي والجودة الشاملة للحياة لهذه المجموعة السكانية.

د. هالة درويش 



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 

ان كان لديك قصة تود مشاركتها: الرجاء ارسالها عبر البريد االلكتروني

Donna Jawad at donjawad@umich.edu or Ana Ramos at amramos@alz.org
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التعايش مع الخرف

قصة من الواقع

لدى تشخيص أحد األفراد بمرض الخرف، قد تواجه العائلة بعض الصعوبات والتحديات. مشاركة بعض القصص يفتح المجال

ويمهد الطريق لآلخرين للحديث عن مسيرتهم. يسعدنا أن نشارككم القصة أدناه، كشهادة شجاعة من ابنة تتكلم عن المراحل

األولية لمرض الخرف لدى والدتها

 
ولدت أمي في لبنان وذهبت اىل الواليات المتحدة في عمر ال ٤٠. قامت بتربية ولدين، كانوا الفخر والفرح بالنسبة لها. عملت

 في عدة مطاعم لسنوات عديدة، وساعدت في تربية أحفادها وأحبت وجود العائلة حولها عىل مائدة الطعام. بعد وفاة ابنها قبل 
٢٧ سنة، لم تعد كما كانت من قبل. كان من الصعب جداً إعادة اإلبتسامة اليها من جديد.

 
عانت أمي من التهابات المسالك البولية في شهر آب ٢٠٢٠ وتم ادخالها اىل المستشفى لعدة أيام بسبب العوارض التي حصلت

معها. بعد هذه الحادثة، حصل تغيير في ذاكرتها وسلوكها. لم تعد تستطيع تذكر أشياء معينة وبدأت تظهر لديها سمات غير

عادية.ولم تعد تريد أن تبقى وحيدة، تكرر األشياء مرارا وتكرارا، وال تنام خالل الليل. بعد مراجعة طبيب اعصاب، تم تشخيصها
 .(Sundowners Syndrome) بالمراحل األولية لمرض الخرف متالزمة الغروب

 
بعد تشخيص والدتي بإلتهابات المسالك البولية في شهر آب ٢٠٢٠ و بمراحل مرض الخرف األولية في أيلول ٢٠٢٠، عانت العائلة  

الكثير من المصاعب. أصبحت أمي تُظهر سلوكاً عدوانياً إىل جانب بعض التعامل الفظ واللؤم. أصبح لديها صعوبات بالنوم
خالل الليل وكانت دوما" تصرخ ألي أحد ليقوم بمساعدتها خالل هذا الوقت، عىل الرغم من انها بخير. كنا نقوم أنا وإخوتي

بتبادل األدوار للبقاء معها خالل الليل والنهار. قمنا بتوظيف أحد مقدمي الرعاية لمساعدتنا، ولكن أمي كانت فظة للغاية معهم

جميعاً. كانت فقط تريد أوالدها. لم نعطها اي خيار، ألن ذلك كان يضع عبئاً ثقيالً عىل حياة كل منا. لدينا اآلن اثنين من مقدمي

الرعاية للبقاء في المناوبة الليلية ل ٤ ايام في األسبوع.
 

في الوقت الحالي، ليس لدينا أنا وإخوتي أي خطة للمستقبل. نحاول تهدئة الوضع باستقبال العائلة واألصدقاء في البيت، شراء

دراجة ثابتة لمساعدتها عىل الحركة، وإعطائها نشاطات لتقوم بها. مع ذلك، لم تقبل بأي شيء منهم. أصبحت عنيدة جدا وقليلة

الصبر. نتمنى ألمي أن تكون اكثر نشاطاً في بيتها بدالً من الجلوس لساعات عديدة والتحديق من النافذة، كما نتمنى أن

تستقبل الضيوف بدل من دفعهم بعيدا، وأن تكون األم المحبة كما كانت في الماضي. في جميع األحوال، مع هذا المرض نحن

ال نرى امكانية حصول ذلك.
 

كإبنة مريضة تعاني من المراحل األوىل من الخرف، أبحث وأتمنى أن أجد المزيد من الخيارات للرعاية والدعم. تجربتنا مع مرض
الخرف كانت صعبة خالل العامين الماضيين. ربما من األفضل النظر في اإلستثمار في دير رعاية جيدة تساعد المرضى الذين

يعانون من مرض الزهايمر.

 
[إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك بحاجة للدعم، الرجاء اإلتصال بخط المساعدة الخاص بجمعية مرض الزهايمر ٢٤/٧ 

(3900-272-800)، المتاح عىل مدار الساعة، ٣٦٥ يوما بالسنة. من خالل هذه الخدمة المجانية، يقوم مجموعة من
المتخصصين وأطباء حملة درجة الماجستير بتقديم الدعم السري وإعطاء المعلومات لألشخاص الذين يعيشون مع مرض

الخرف، ومقدمي الرعاية، والعائالت. أيضا، الرجاء النظر في اإلنضمام إىل مجموعة دعم. يقدم مركز ميشيغان للعوامل السياقية

لمرض الزهايمر بالتعاون مع جمعية مرض الزهايمر خيارين: الرجاء التواصل مع دونا جواد في مترو ديترويت او آنا راموس في

غراند رابيدز.]
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