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تمهيد

نجحت سلطنة عمان في اآلونة األخيرة في القضاء على
العديد من األمراض المعدية و ذلك عن طريق تطوير برامج
الصحة العامة ومع ذلك ،فان هذا النجاح لم يمتد ليشمل األمراض
غير المعدية ،فمع زيادة مستويات المعيشة نجد متوسط األعمار
أصبح وهلل الحمد أطول وبطبيعة الحال يصبح المسنون عرضة
للكثير من األمراض منها خرف الشيخوخة و باألخص مرض
الزهايمر .
ومع تطور أدوات التشخيص أصبح باإلمكان تشخيص
الزهايمر واضطرابات الذاكرة   األخرى والتي توثر على
وظائف الدماغ  كالتفكير ،واللغة ،واتخاذ القرارات والسلوك مما
يؤدي إلى تفكك وتآكل هوية المصاب  ،فمع تقدم المرض نجد أن
الفرد يعاني العديد من المشاكل العاطفية والسلوكية والتي تؤثر
على جميع أفراداألسرة.
لقد تطورت األبحاث الطبية في العقود الماضية حيث تمكن
الباحثون من طرح نظريات متعددة لتفسير تطورا لخرف  .كما
ظهرت العديد من التدخالت الدوائية الواعدة .ولكن حتى اآلن
نجد أن العالجات المتوفرة تؤخر من تطور المرض وال توقفه
تماما  .لذلك ،هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود خارج
"اإلطار الدوائي" .ومن هنا تكمن  أهمية تمكين مقدمي الرعاية
عن طريق المساعدة الذاتية لفهم هذا المرض والتعامل مع
المصاب في مراحله المختلفة .
لقد أعد هذا الكتيب لمقدمي الرعاية و يحوي العديد من
االقتراحات المستندة إلى األدلة العلمية و يهدف إلى شرح الخرف
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باستخدام لغة بسيطة دون استخدام المفردات التخصصية الطبية.
كما يهدف إلى تمكين مقدمي الرعاية من فهم  ما يحدث ألحبائهم
و تقديم بعض النصائح حول االستراتيجيات  الفعالة لمواجهة
السلوكيات الصعبة والتي قد تظهر مع الشخص المصاب
بالخرف.

االستاذ الدكتور :سمير العدوى

رئيس قسم الطب السلوكي
جامعة السلطان قابوس
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

أﻋﺰاءﻨﺎ اﻟﻤﺮﺿﻰ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ  

يعتبر خرف الشيخوخة من أهم التحديات التي تواجه كبار
السن في مختلف أرجاء العالم  والتي تعيقهم من ممارسة حياتهم
بشكل طبيعي ،كما تسبب األعراض السلوكية المصاحبة الكثير
من التوتر و اإلحباط لمقدمي الرعاية عندما يشاهدون آباءهم أو
أمهاتهم يقومون بتصرفات ال تليق بمكانتهم مما يزيد في اإلحباط
أن األدوية المتوفرة حاليا ال تقضي على المرض و إنما تقلل من
تدهور الحالة مع مرور الوقت و عادة ما يصاحب استخدامها
بعض اآلثار الجانبية التي تؤثر سلبا على صحة المريض .
نهدف ﻣﻦ خالل هذا الدليل تبسيط  ﻣﺮض "أﻟﺰهاﻳﻤﺮ" و
تقديم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮض وأنواع  "ﻓﻘﺪان اﻟﺬاكرة" أو
"اﻟﺨﺮف" اﻷخرى ،والى   التعريف باﻟﻌﻼﻣﺎت و اﻷعراض
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮض  ،كما نناقش أهمية دور ﻣﻘﺪﻣﻲ 
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ونشرح نوﻋﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻪ ،و نقدم
ﺑﻌﺾ  اإلﻗﺘﺮاحات العملية اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ  ذﻟﻚ  اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺬي
ﻳﺰداد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ.
سنستخدم في هذا الكتيب مصطلح الزهايمر كمثال على
الخرف و يمكن ألسر األشخاص المصابين باألنواع األخرى
من الخرف إتباع نفس التعليمات للتعامل مع المريض .
نتمنى أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟك هذا اﻟﻜﺘﻴﺐ  أﺟﻮﺑﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ  التي لديك
وﻳﻌﻄﻴﻚ ﻓﻬﻤﺎ  أكثر ﻋﻦ ﻣﺮض "أﻟﺰهاﻳﻤﺮ" وعن"خرف
اﻟﺸﻴﺨﻮخة" ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

د.حمد بن ناصر السناوي

استشاري طب نفسي المسنين
قسم الطب السلوكي -مستشفى جامعة السلطان قابوس
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الرابطة العمانية لمرض ألزهايمر

تم اشهار الرابطة العمانية   لمرض ألزهايمر رسميا يوم
 7أبريل  ،2013وقد كان هذا اليوم مميزا لي ولجميع أفراد
الرابطة أن نرى بداية الحلم يتحقق على أرض الواقع .
وقد اخترنا توقيت اشهار الرابطة ليصادف يوم المشي
التوعوي"تذكر  "2013والذي هدف لزيادة الوعي عن مرض
ألزهايمر لدى أفراد المجتمع ،وقد حضر هذه الفعالية عدد كبير
من جميع أطياف المجتمع ،وكان هذا الحدث –بالفعل -نجاحا
حقيقيا وبداية إيجابية .
لقد بدأت تجربتي الشخصية مع مرض ألزهايمر عندما
الحظنا أن والدتي أصبحت  تنسى أين تضع أشياءها ،جميعناالحظ
هذا النسيان ولكننا افترضنا بأنه  -ببساطة  -بسبب تقدمها في
السن .في وقت الحق  -وتدريجيا  -بدأ النسيان يزداد حيث كانت
تتوه في ارجاء المنزل ،وال تتعرف على الناس من حولها ،وغالبا
ما تردد األسئلة التي كنا قد أجبنا علينا منذ قليل .في هذه المرحلة
أدركنا أن المشكلة لم تكن مجرد مسألة كبر في السن فأخذناها
إلى األطباء إلجراء الفحوصات   ،وأوضح التشخيص األولي
اصابتها   بالخرف ،وأكدت المعاينات الالحقة وجود عالمات
مرض ألزهايمر لديها .لقد غير المرض شخصيتها تماما ،و لم
نكن نعرف ما يجب القيام به أو كيفية التعامل معها ،وبدأت في
قضاء اليوم كله أراقبها وهي تتنقل من غرفة إلى أخرى دون
هدف.
لطالما كانت أمي صاحبة شخصية مستقلة  طوال حياتها،
وكانت على درجة عالية من التنظيم ،وناجحة في الحياة
المهنية،فقد عملت كمعلمة ،ثم  أصبحت مديرة مدرسة ،وأخيرا
مشرفة تربوية.
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وعلى صعيد الحياة األسرية   كانت أمي مخلصة في
واجباتها اتجاه عائلتها ومجتمعها  ،وكانت طيبة الكالم والتعبير،
ومتسامحة ،ونادرا ما تنتقد الناس ،بل كثيرا ما كانت تدعو هللا
ليصلح حال اآلخرين .ومن األمور التي أجدها صعبة للغاية
بالنسبة لي أن أكتب هذه الكلمات وأنا أشير إلى أمي بصيغة
الفعل الماضي رغم انها  ال تزال على قيد الحياة جسديا.
كان من المهم بالنسبة لي تبادل خبراتي في رعاية مريض
بألزهايمر مع اآلخرين ،ومشاركتهم  المشاعر العاطفية الناتجة
عن وجود فرد من أفراد األسرة المقربين يعاني من مرض
ألزهايمر؛ لذلك بدأت في البحث عن أناس هنا في عمان يواجهون
نفس المشكلة ،وقد تعرفت على عدد بسيط من األخوات ,وبدأنا
نلتقي مرة واحدة كل أسبوعين ،ثم مرة واحدة في الشهر،
وتدريجيا اتسعت المجموعة   التي أصبحت تضم مجموعة
من مقدمي الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية؛ كل
واحد منا لديه أحد أفراد األسرة مصاب بألزهايمر  أو يعمل مع
المرضى الذين لديهم المرض.
ومع مرور الوقت بدانا في تحديد اهدافنا والتي تتلخص
في تحسين الظروف المعيشية لمرضى ألزهايمر وتقديم الدعم
لمقدمي الرعاية و أفراد االسرة؛ فالعبء النفسي والبدني لمرض
ألزهايمر ال يقتصر على الشخص المصاب بل يمتد ليشمل جميع
أفراد االسرة المقربين.
انني فخورة بتاأسيس الرابطة العمانية لمرض ألزهايمر في
عمان ،وارجوا من هللا القدير أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا ،وأن يمن
علينا جميعا بالصحة والعافية والعمر المديد.
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين.

السيدة  :ثبيتة البوسعيدية 

نائبة رئيس الرابطة العمانية لمرض ألزهايمر  
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ماهو مرض الزهايمر ؟
ماهو مرض الزهايمر ؟

مرض الزهايمر هو مرض دماغي سمي باسم الطبيب
األلماني ألويس ألزهايمر الذي كان أول من وصف المرض
في عام 1906م .ومنذ ذلك الحين استطاع العلماء أن
يتوصلوا إلى الكثير من الحقائق المهمة حول هذا المرض .
ألزهايمر مرض يدمر خاليا المخ مما يؤدي إلى مشاكل
في الذاكرة والتفكير والسلوك تؤثر بشدة على حياة
األشخاص وعلى ممارساتهم لهواياتهم المعتادة ونمط
حياتهم االجتماعي وهكذا يتدهور وضع المريض المصاب
مع مرور الوقت.
يصنف مرض ألزهايمر اليوم بأنه المسبب الرئيس الرابع
للوفاة لدى المسنين في الدول المتقدمة حسب إحصائيات
منظمة الصحة العالمية.

مرض ألزهـايمر والدماغ

يحتوي الدماغ السليم على مائة مليار خلية عصبية وكل
خلية عصبية تتواصل مع الخاليا األخرى لتشكل شبكات
عصبية ذات وظائف معقدة .تتغير أدمغتنا كلما تقدم بنا
العمر ،نتيجة لذلك يالحظ معظمنا تباطؤ في التفكير أو
المحادثة ومشاكل بين الحين واآلخر في تذكر بعض األشياء
على وجه الخصوص  ،غير أن الضعف الواضح للذاكرة
والقدرات الذهنية االخرى اليمثل الشيخوخة الطبيعية
ولكنها عالمات مبكرة لتدهور وظائف الدماغ
6

العالج :
إن التداخالت الدوائية وغير الدوائية
المتاحة حاليا تخفف من تدهور األعراض
لدى مريض ألزهايمر  ,باإلضافة إلى أن
خدمات المساندة والدعم بإمكانها جعل الحياة أفضل لماليين  
الناس الذين يتعايشون مع مرض ألزهايمر ،وهناك ثمة
تصاعد متزايد في الجهود العالمية الحالية إليجاد طرق
أفضل في معالجة المرض والحد من تطوره .

ما هي أكثر انواع الخرف شيوعا ؟
الخرف مصطلح عام يستخدم لوصف
تدهور في الذاكرة والتفكير والسلوك
والقدرة على القيام  باألنشطة اليومية
يشكل مرض الزهايمر  60-70٪من الحاالت المعروفة.
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هناك عدة أمراض وحاالت تسبب اإلصابة بالخرف.
وتشمل هذه ما يلي:
 - 1مرض الزهايمر وهو أكثر أسباب الخرف شيوعا.
وأثناء اإلصابة بالمرض ،تتغير كيمياء
الدماغ وبنيته ،مما يؤدي إلى موت الخاليا الدماغية.
 - 2المرض الوعائي
     يعتمد الدماغ على شبكة من األوعية توصل إليه الدم
المؤكسج .إذا توقف إمداد الدماغ باألوكسجين ،فمن المرجح
أن تموت الخاليا الدماغية ،وقد يؤدي ذلك إلى ظهور
أعراض الخرف الوعائي.
وقد تظهر هذه األعراض إما فجأة بعد اإلصابة بسكتة
دماغية ،أو مع مرور الوقت بعد سلسة من السكتات الدماغية
الصغيرة.
من اعراضه :
• بطء في التفكير والتركيز والتواصل مع االخرين.
• االكتئاب والقلق
• أعراض السكتة الدماغية ،مثل الضعف الجسدي أو الشلل
• مشاكل في الذاكرة
• فترات االرتباك الشديد والحاد.
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 - 3الخرف المرتبط بأجسام ليوي:
      أتخذ هذا النوع من الخرف أسمه من التركيبات الكروية
الصغيرة جدا التي تتطور داخل الخاليا العصبية .ويؤدي
وجودها في المخ إلى ضمور األنسجة الدماغية .وتتأثر
الذاكرة والتركيز ومهارات اللغة.
ومن اعراضه:
• بطء ،وتصلب العضالت ،فنجد المريض يرتجف ويتمايل
عند المشي ،ويفقد
تعبيرات الوجه ،وتتغير قوة ونغمة صوته.
• الهلوسة البصرية المفصلة (رؤية األشياء الغير موجودة)،
كاالشخاص أو الحيوانات
•يكون   المريض ضيق الصدر،ويصاب باالنزعاج و
االرتباك ،والكوابيس المتكرره.
• صعوبة في التخطيط للمستقبل وتنسيق األنشطة العقلية و
غالبا ما يكون فقدان الذاكرة أقل مما في مرض الزهايمر.
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هل يمكن أن يكون الخرف وراثيا؟
هناك نوعان من ألزهايمر :نوع
وراثي ،وهذا ينتقل عن طريق الجينات
الوراثية من أحد الوالدين أو كليهما ،وهو
نوع غير منتشر ويحدث بنسبة  10%لمن هم أصغر من
 65عاماً ،أما النوع الثاني فهو الفردي ،أي ال يحدث عن
طريق الوراثة ،ويحدث لمن هم أكبر من  65عاماً.
هناك أسبابا ً مؤكدة تؤدي إلى حدوث المرض،
وهي التقدم في العمر ووجود جينات معينة لدى بعض
األشخاص ،كما يتعرض أيضا ً مرضى متالزمة داون
بشكل كبير لحدوث هذا المرض .وهناك أسبابا أخرى -
لكن نسبتها أقل  -مثل االكتئاب المزمن ،وحدوث ضربات
شديدة في الرأس ،وأيضا ً ُوجد أن هناك عالقة بين مستوى
تعليم وثقافة الشخص وحدوث مرض ألزهايمر ،حيث إن
َمن كان تعليمه أقل ونشاطه الفكري أقل كان أكثر عرضة
للمرض .
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خرف ما قبل الشيخوخة:
قد تظهر أعراض الخرف في عمر
الـ  40أو الـ  50سنة  على الرغم من أن
هذا أقل شيوعا بكثير من الخرف الذي
يحدث بعد سن الـ .65
و يكون الشخص المصاب  بخرف ما قبل الشيخوخة
بحاجة إلى رعاية إضافية ألن األعراض   تظهر في
مرحلة مبكرة من حياته عندما يكون  فيها أكثر نشاطا
بدنيا واجتماعيا  ,و يتحمل مسؤولية  في العمل و تربية
األطفال ،وإدارة المسؤوليات المالية لألسرة.

األعراض المبكرة لمرض ألزهايمر:
 كثرة النسيان  :على سبيل المثالفقدان المفاتيح أو محفظة النقود.
 صعوبة القيام ببعض المهامالبسيطة .
 صعوبة تذكر الكلمات و استبدالها بكلمات أخرىقد  تكون غير مفهومة.
 فقدان القدرة على تحديد الزمان والمكان . -فقدان القدرة على تمييز األشياء المعتادة أو

11

التعرف على
أفراداألسرة.
 حدوث تغيرات سريعة و مفاجئة في المزاج بدونأسباب منطقية.
 فقدان الحافز للحياة أو ممارسة أي نشاط و قضاءساعات طويلة أمام التلفاز.
 عدم االهتمام بالنظافة الشخصية و المظهرالخارجي.

 مثال توضيحي:
فاطمة أرملة في السبعين من العمر ,تعيش مع ابنها
األكبر منذ وفاة زوجها .الحظ االبن مؤخرا أن والدته
أصبحت كثيرة النسيان .فهي غالبا ما تفقد نظارتها و
مفاتيحها و تكرر األسئلة ومع مرور الوقت أصبحت ال
تستطيع تذكر أسماءأفراداألسرة وفي احد األيام الحظت
األسرةأن فاطمة تصلي في غير أوقات الصالة وأحيانا
تخطئ في عدد مرات الركوع والسجود.
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من هم األشخاص المعرضون
لإلصابة  بالخرف:
تشير اإلحصائيات العالمية إلى أن ما
يقرب من  40مليون من سكان العالم
مصابون بالخرف .
ال يعتبر الخرف جزء طبيعي من الشيخوخة ويعتبر
تقدم العمر من أهم أسباب الخرف.
 تحت  64سنة ،اقل من  1٪عرضة لإلصابة بالخرف.  من  65إلى  74سنة 1.5٪  ،لديهم الخرف.  من  75إلى  84عاما 6.3٪ ،لديهم الخرف.أكثر من  85عاما ،قد يزيد عن  30٪لديهم الخرف.

تعليمات لالسرة و مقدمي
الرعاية :
يجب  على األسر ومقدمي الرعاية لمرضى الخرف
أن يعتنوا بأنفسهم إذ قد تسبب الرعاية ضغوطا جسدية
وعاطفية يصبح التأقلم معها صعبا للغاية وقد يقوم بعض
الناس بالتخلي عن األنشطة التي يستمتعون بها ويجدون

13

أنفسهم معزولون اجتماعيا.
كثير من األسر ومقدمي الرعاية يشعرون بصعوبة
في التعامل مع التغيرات في عالقتهم مع الشخص
المصاب بالخرف وهذا الكتيب يعرض أفكارا لمساعدتك
على التعرف على االحتياجات الخاصة بك  في األوقات
التي تحتاج فيها  إلى مساعدة من أشخاص آخرين.
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تعليمات لألسرة و مقدمي الرعاية
العناية بصحتك:
لكل منا نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة ،لذا تختلف
طريقة كل منا في التعامل مع الضغوطات اليومية والتي
قد تشمل رعاية شخص مصاب بالخرف .

قد  تساعدك الخطوات التالية في البقاء بصحة 
جيدة:
 ممارسة رياضة المشي  بشكل منتظم. متابعة  نظام غذائي خاص بك. التدرب على االسترخاء. -المحافظة على التواصل مع األصدقاء بانتظام.

مشاعرك :
قد تؤثر الرعاية المستمرة على
مشاعرك فتظهر بعض المشاعرالسلبية
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على السطح من وقت آلخر ،وذلك مثل- :
الشعور بالذنب  -اإلحباط–الحزن–القلق  -الشعور
بالوحدة  -العجز  -االستياء
يعاني الكثير من مقدمي الرعاية لمرضى الخرف
من اإلحساس  بالفقدان والذي  يبقى معهم أثناء تطور
الخرف،و يمكن أن يؤدي هذا اإلحساسإلى خسائر كثيرة
في العالقات بين  مقدمي الرعاية وباقي أفراداآلسرة،
وقد تبقى هذه األحاسيس  لفترة طويلة حتى  بعد وفاة   
الشخص المصاب بالخرف .

التوتر والمواجهة :
لكل منا طريقته الخاصة في التعامل
مع األزمات والضغوطات فأحيانا
يظهرالتوتر على شكل أعراض جسدية كاإلحساس
بالتعب والضجر ،وقد تؤثر الضغوط على مقدم الرعاية  
عاطفيا مما يجعله يشعربالحزن واألسى.
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ويمكن ألعراض اإلجهاد أن تتخذ أشكاال عديدة
منها:

فقدان الشهية للطعام  -عسر الهضم  -الصداع  -تقلب
المزاج – الشعور بالضيق واالنزعاج بسهولة – بطء
في التفكير – الشعور بالغضب المفاجئ
قد تجد أن بعض استراتيجيات التعامل مع التوتر
تساعدك على تفادي المزيد من اإلجهاد

مثل :
 التحدث إلى األصدقاء استشارة الطبيب أو المعالج النفسي االنضمام إلى مجموعات الدعم التي تضم مقدميرعاية أخريين.

كيف تشرح الخرف لآلخرين؟
كثير من الناس ال يفهمون الخرف
وكيف يؤثر على الشخص المصاب
و أسرته ،وهذا يعني في كثير من
األحيان تجنب المناسبات االجتماعية خوفا من اإلحراج
الذي قد يسببه تصرف المريض  ،أو ألنهم  ال يعرفون
ماذا يقولون .
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هذه بعض األفكار لشرح الخرف:
 أخبر األصدقاء والعائلة في أسرع وقت ممكن. اصطحب أفراداألسرة اآلخرين إلى الطبيب ليجيبعلى أية أسئلة قد تكون لديهم
 -استعن بالكتيبات التي  تشرح الخرف.

أصدقاؤك وعائلتك:
قد يتفاعل األصدقاء واألقارب بشكل
مختلف تجاه الشخص المصاب بالخرف.
وقد يستمرالبعض منهم  في الزيارة بانتظام ومحاولة
الفهم والمساعدة بينما  ال يستطيع البعض اآلخر تقبل ما
يجري فيتوقف عن الزيارة.

التواصل:
يعتبر فقدان القدرة على التواصل
من أكثر المشاكل المحبطة للشخص
المصاب بالخرف.
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فقد يجد صعوبة في فهم كل ما يقال وصعوبة في
التعبير عن ما يحس به   بشكل مناسب .باإلضافة إلى
مشاكل في النظر والسمع

طرق مقترحة للتعامل مع المشكلة:
 تجنب المحادثات التي تشمل على الكثير من األسئلة      التي تحتاج إلى إجابة .
 اقتصر الحوار على جمل قصيرة وبسيطة حاول استخدام حركات اليد والوجه لمساعدة     الشخص المصاب بالخرف على
  فهمك.
 -تجنب الضوضاء مثل التلفزيون أو المذياع.

النظافة الشخصية:
قد ينسى المريض المصاب بالخرف
كيفية االعتناء بنظافته الشخصية و ربما
تصبح العناية بالنظافة من التحديات التي تثير المشاكل
بين المريض و مقدمي الرعاية .

النظافة الشخصية :طرق مقترحة للتعامل مع
المشكلة:

 -تأكد من مراعاة حاجة الشخص للخصوصية عند
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االستحمام واستخدام دورة المياه .
 حافظ على  جعل االستحمام واالغتسال بسيط معاشرح كل خطوة .
 تأكد من أن الماء دافئ ومكان االستحمام مريح . تأكد من توفير بيئة آمنة باستخدام الحصير الواقيمن االنزالق ووجود القضبان على كرسي الحمام.
 ترتيب زيارات منتظمة لطبيب األسنان لالطمئنانعلى صحة األسنان واللثة أو طقم األسنان .
 قد تحتاج إلى المساعدة في تنظيف األسنان أو طقمأسنان ،أو قد تفعل ذلك بنفسك.
 -تذكر أنه ليس من الضروري دائما االستحمام يوميا

التغذية:
على مقدمي الرعاية مراعاة التغذية
الجيدة للشخص المصاب بالخرف و قد  
يشكل هذا الموضوع  تحديا إضافيا،فقد يعاني الشخص
المصاب بالخرف من فقدان الشهية ،أو يفقد القدرة على
المضغ أو االبتالع أو يفشل في التعرف على الطعام أو
الشراب الذي يقدم له   .
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طرق مقترحة للتعامل مع المشكلة:
 تقديم  وجبات خفيفة صحية مثل الجبن والزبادي أوالفواكه المجففة التي
  ال تحتاج إلى اإلعداد أو الطبخ.
استشارة اختصاصي التغذية أو الطبيب. إذا كانت هناك صعوبة في  البلع استشر  أخصائيالنطق .

سلس البول:
السلس هو فقدان التحكم بعمل األمعاء
أو المثانة ،يقوم  الدماغ  بإرسال رسائل
عصبية إلى األمعاء والمثانة عند ضرورة إفراغهما،
ویعتمد التحكم بهذه العمليات على إدراك الشخص
باألحاسيس الجسدیة ( اإلحساس بامتالء المثانة) وعلى
تذكر الشخص كيف ومتى وأین یمكنه اإلجابة على تلك
األحاسيس.
وعند اإلصابة بمرض "ألزهایمر" أو أمراض
الخرف األخرى ،يصاب المریض بضعف في الذاكرة
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واإلدراك ،ووقتها یمكن حدوث السلس .،وهناك أسباب
أخرى مثل االلتهابات واإلمساك وتضخم البروستات
والتي من ممكن أن تؤدي إلى نفس المشكلة ،فيجب
استشارة طبيب مختص في هذا األمر.

  طرق مقترحة للتعامل مع المشكلة:
 تأكد من أن الشخص يشرب سوائل كافية . التقليل من تناول الكافيين ،واستبداله بالسوائلاألخرى أو مشروبات منزوعة
   الكافيين .
 تشجيع المريض  الستخدام المرحاض قبل وبعدالوجبات ،وقبل النوم ،وعلى
  االستيقاظ
 استخدام المالبس التي يمكن خلعها بسهولة. تأكد من وجود اإلضاءة  الجيدة ليال بحيث يمكنالعثور على المرحاض بسهولة.
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اضطرابات النوم:
تعتبر مشاكل النوم شائعة لدى األشخاص
الذين يعانون من الخرف ،ومنها تغير
عادات النوم بحيث ينام أثناء النهار ويسهر في الليل.
وقد يحتاج إلى ساعات اقل للنوم.
بعض كبار السن يستيقظ أثناء الليل الستخدام المرحاض،
ولكن الشخص المصاب  بالخرف قد يضل طريقه فال
يعود إلى السرير   .

األفكار العملية  :
 احتفظ بدفتر لتسجيل أوقات النوم و عدد مراتاالستيقاظ
 مناقشة مشاكل النوم مع طبيبك فقد يقترح وقفبعض األدوية أو تغيير وقت تناولها .
 االكتئاب يمكن أن يسبب مشاكل مع النوم.استشرالطبيب لتتأكد من أن الشخص اليعاني من  مرض
االكتئاب  
 خصص أوقاتا منتظمة للنوم. تأكد من أن غرفة النوم مريحة ومضاءة بشكلكاف.
 قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيينكالقهوة والشاي .
 حاول تقديم وجبة خفيفة أوشاي األعشاب أو حليبدافئ قبل النوم .
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السلوكيات الصعبة:
كل سلوك عبارة عن استجابة
للمشاعر و الظروف واألحداث و البيئة
المحيطة بالفرد.
بالنسبة للشخص المصاب بالخرف فان للتغيرات في
وظائف المخ  لديه قد تجعله غير قادر على فهم ما يجري
من حوله أو التواصل عما يشعر به .
ومن  العوامل التي تؤثر على سلوك الفرد :
 نوع الخرف . ضعف مستوى المهارات في الماضي والحاضروقدراته .
 مهارات وتحفيز الناس من حولهم .وتتفاعل هذه العوامل لتشكل ما يعرف ب "التصرفات
المثيرة للقلق" أو "السلوكيات الصعبة".
ولهذه السلوكيات تأثيرات سلبية كثيرة منها:
 التأثير على  صحة وسالمة الشخص المصاببالخرف.
  التسبب في  اإلجهاد للعائالت ومقدمي الرعاية. التأثير على  صحة وسالمة اآلخرين .ومن األمثلة على السلوكيات الصعبة:
 التجول على غير هدى    -تكرار الكالم واألفعال السلوك العدواني           -الشكوك والتهم الهالوس                    -المبالغة في ردود األفعال .24

التجول على غير هدى :
قد يحدث هذا لعدة أسباب:
• التشويش اإلدراكي مما يسبب
التوهان.
• البحث عن أماكن أو أشخاص من الماضي.
• تعود الخروج والمشي قبل اإلصابة بالمرض.
• وجود ما يسبب عدم االرتياح كالمالبس الضيقة أو
البحث عن مكان قضاء الحاجة.
• التغيرات العضوية في الدماغ والتي قد ينتج عنها
اإلحساس بعدم االرتياح أو القلق.
• الشعور بالملل أو الضيق أو الغضب.
مثال توضيحي:
سالم يبلغ من العمر  75سنة كان يعاني لبعض
الوقت من النسيان وتدريجيا بدأ االعتماد على أهله في
أموره اليومية ،قبل شهر بدأ يخرج من منزله مرات
متكررة دون علم أهله ،ويذهب إلى بيوت اآلخرين وإلى
الشوارع دون معرفة الرجوع إلى البيت
طرق مقترحة للتعامل مع السلوك:
• ابحث عن وجود نمط للتجول :هل هو بال هدف؟
هيجان؟ أو هروب؟
• ابحث عن السبب :هل المريض مشوش؟ هل يعتقد
أن هناك شيء يتعين عليه القيام به؟
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• ممارسة الرياضة كالمشي تساعد في كسر الروتين
والتقليل من الملل.
• خذ المريض لزيارة أماكن مألوفة بشكل دوري.
االحتياطات الواجب اتخاذها:
• تأكد من إغالق  البوابة الخارجية للمنزل  ،واجعل
ساحة أو حديقة المنزل مكانا آمنا.
• أطلع الجيران واألهل على المشكلة ،واطلب منهم
المساعدة أو إعالمكإذا ما الحظوا هذا السلوك من
المريض.
• احتفظ بصورة حديثة إلعطائها للشرطة في حال
ضياع المريض.

تكرار الكالم واألفعال:
• المصاب بالخرف قد يقوم بتكرار
األفعال والسلوك بشكل ملحوظ ،وقد
يسأل نفس السؤال مرات عديدة ،ويكرر ما يقول أكثر
من مرة.
• التكرار اللفظي والحركي ينتج عنه إحباط كبير للمريض
والمحيطين به ،وقد ترجع أسبابه للنسيان والقلق والشعور
بعدم األمان والتشويش اإلدراكي.
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طرق مقترحة للتعامل مع السلوك:
• اطلب من الطبيب التأكد من أن المشكلة ليست ناتجة
عن مرض عضوي أو مضاعفات للدواء.
• حاول إلهاء المريض بأنشطة ممتعة أخرى.
• تجنب تذكير المريض بأنه طرح نفس السؤال من
قبل .
• حاول إعطاء استجابة مختلفة أو تحويل األسئلة إلى
مناقشة.
• إذا كان المريض قد فقد القدرة فمن األفضل عدم
مناقشة الخطط إالإذا كان األمر ضروريا.
• حاول أن تفهم لماذا المريض يكرر السؤال أو
السلوك ،فهم السبب قد يحل المشكلة.

المبالغة في ردود األفعال :
• ردود أفعال مرضى الخرف قد
تكون على شكل هياج أو عناد أو
صراخ أو اتهامات غير مبررة أو ضحك أو بكاء
غير متحكم فيه.
• ردود األفعال المبالغة هذه تكون ناتجة عن
المرض نفسه و المريض ال يمكنه التحكم فيها ،وقد
ينزعج ويساوره الخوف بسببها.
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• التعامل والتأقلم مع مثل هذه السلوكيات قد يمثل
صعوبة كبيرة ،وفي كثير من األحيان قد تدفعنا
للتعامل معها بأسلوب التجربة والخطأ.
• في غالب األحوال يحتاج المريض في مثل هذه
الحاالت إلى تطمين منك رغم أنك قد تفهم من
الموقف عكس ذلك.
• تقييد المريض ذي السلوك العدواني قد ينتج عنها
عدوانية أكثرا

السلوك العدواني :

• المريض المصاب بالخرف في بعض
الحاالت تظهر منه إساءة لفظية ،أو قد
يكون عدوانيا لحد االعتداء الجسدي على
اآلخرين.
• كثيرا ما يحصل هذا إذا كان هناك سوء فهم للمريض أو
تمت استثارته.
•محاولة تقييد المريض ذي السلوك العدواني أو التحكم
الجسدي به قد ينتج عنها استجابة أكثر عنفا وعدوانية.
• أسباب هذه السلوكيات تشمل ردة الفعل الناتجة عن
اإلهانة والشعور باإلحباط أوعدم القدرة على إكمال عمل
ما أو الخوف من أمور محيطة غير مألوفة أو ردود فعل
لسلوك األخريين
مثال توضيحي:
ميمونة تقوم برعاية أمها الطاعنة في السن والتي

28

شخصها األطباء مؤخرا بأنها تعاني من مرض ألزهايمر،
تجد ميمونة صعوبة كبيرة في تقديم الرعاية ألمها بسبب
بعض السلوكيات التي تظهر في بعض األحيان من األم
كالصراخ والشتم والضرب وخاصة وقت االستحمام .ال
تعرف ميمونة كيف تتصرف في مثل هذه المواقف فهي
ال تريد ايذاء أمها وفي نفس الوقت ال تستحمل اإليذاء
من أمها.
طرق مقترحة للوقاية:
• اطلب من الطبيب التأكد بأن المشكلة ليست ناتجة
عن مرض عضوي أو مضاعفات للدواء.
• تجنب وضع المريض في مواقف تؤدي إلى القلق
والخوف أو االرتباك.
• اجعل المريض لديه جاهزية نفسية وذهنية من
خالل شرحك له ما تنوي القيام به أو سبب خروجك
عنه.
• تجنب المشادات الكالمية ،وحاول بداية قبول ما
يقوله المريض ثم اصرف اهتمامه وانتباهه بالدعابة
أو المساعدة اللطيفة.
• حاول اإلكثار من التشجيع والمدح والحنان بدل
النقد والغضب واإلحباط.
• تنبه ألية مؤشرات لهيجان المريض وغضبه.
• من األهمية أن تضمن سالمتك ،وفي بعض
الحاالت قد يتوجب عليك ترك المكان والذهاب
لمكان آخر أكثر أمانا حتى تنتهي موجة
الغضب.
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طرق مقترحة لإلستجابة:
ال تحاول تقييد المريض ،وتجنب االقتراب حتى تهدأ
ثائرة المريض.
• تجنب الصراخ أو اإلساءة أو لمس المريض ألن
ذلك قد يجعل الوضع يسوء.
• حاول الرد عليه بصوت هادئ واستخدم الكلمات
المطمئنة.
• اعط المريض وقتا حتى يهدأ.
• تجنب العقاب بعد وقوع الحدث ،فمن غير المرجح
أن يتذكر المريض ما حدث ،ومعاقبته لن يكن له
تأثيرا ايجابيا.
• تذكر دائما بأن السلوك ناتج عن المرض وليس
المريض.

الشكوك والتهم
مع تزايد حدة النسيان والتشوش
الفكري يبدأ مريض الخرف بفقد أغراضه
فال يعرف أين وضعها ،وتكون لديه
صعوبة في التعرف على األشخاص واألشياء المألوفة.
 مثال توضيحي:
سيف مصاب بالخرف ،يجد أبناؤه حرجا كبيرا من
جيرانهم ألن أباهم يتهم أبناء جيرانه بدخول بيته أكثر
من مرة وسرقة نقوده ،وفي مرة من المرات أصر على
استدعاء الشرطة لوال تدخل أهله وإقناعه على العدول
عن ذلك.
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طرق مقترحة للتعامل مع السلوك:
• تأكد أن شكوك المريض ال أساس لها من الصحة
وحاول أن ال تأخذ االتهامات
بمحمل الجد ،وكن على يقين بأنها ناتجة عن المرض
وال يستطيع المريض
التحكم فيها.
• حاول أن يكون المكان الذي يقضي فيه المريض
أكثر وقته مألوفا قدر اإلمكان.
• إذا كان باإلمكان احتفظ بنسخ احتياطية للمفاتيح
والمحفظة – مثال -فقد تستطيع بها صرف اهتمام
المريض فال ينزعج الختفاء أغراضه.
• حاول معرفة األماكن التي يعتاد المريض وضع
متعلقاته فيها حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.
• حاول تحديد أنماط لسلوك المريض كوجوداتهامات
لشخص معين أو ظهور الشكوك في أوقات محددة،فهذا
قد يساعد لمعرفة سبب السلوك وكيفتتعامل معه.
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الهالوس :
• وجود الهلوسات يعني رؤية أو سماع
أشياء ال وجود لها في الواقع.
• يمكن للهلوسات أن  تستثير المريض أو تشعره
بالرعب.
• في بعض األحيان يخطئ مريض الخرف في تحديد
هوية األشخاص أو األشياء وال تعتبر هذه هلوسات.
• من الممكن تجاهل بعض الهلوسات اذا لم تمثل ضررا
أو خطرا على المريض أو المحيطين به  ،وقد تعكس
مثل هذه الهلوسات المشاعر الداخلية للمريض
طرق مقترحة للتعامل مع المشكلة:
• خذ المريض للطبيب لفحص السمع والبصر و اطلب
منه التأكد من أن المشكلة ليست ناتجة عن مرض باطني
أو مضاعفات للدواء.
• تأكد أن إضاءة الغرفة كافية وال توجد ظالل قد يخطئ
المريض في اعتبارها أجساما أو أشكاال تخيفه.
• إذا بدا المريض مرعوبا قم بطمأنته بلطف وشجعه
على إخبارك عن األشياء التي
   يراها أو يسمعها وناقش ذلك معه.
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مجموعة  دعم مقدمي الرعاية  لمرضى
الزهايمر:
تعتبر مجموعة دعم مقدمي الرعاية لمرضى
الزهايمر من الطرق الفعالة في تقديم النصح
واإلرشاد لمقدمي الرعاية وذلك عن طريق توفير فرصة للتواصل
مع آخرين يمرون بنفس الظروف وتبادل األفكار العملية في كيفية
التعامل مع المريض والتنفيس عن مشاعر التوتر واالكتئاب التي
قد تسببها الضغوطات الناجمة عن تقديم الرعاية للمريض .لقد
تأسست أول مجموعة لدعم  مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر
في السلطنة في اغسطسس    2012و يجتمع مايقارب من 8
أشخاص من اسر مرضى الزهايمر و مقدمي الرعاية بشكل
دوري كل أسبوعين وتهدف االجتماعات إلى :
 - 1تبسيط المعلومات الطبية لألفراد عن طريق شرح أعراض
مرض الزهايمر والتغيرات المصاحبة له.
 - 2تمكين األفراد من تبادل التجارب الشخصية في كيفية التعامل
مع الصعوبات المرتبطة بتقديم الرعاية لمريض الزهايمر .
 - 3المشاركة في الفعاليات المختلفة لتوعية اآلخرين بمرض
الزهايمر والمساهمة في تطوير البرامج المختلفة لتطوير طرق
رعاية مرضى الزهايمركمشروع   الوحدة النهارية و مشروع
تدريب مقدمي الرعاية .
إذا كنت ترغب باالنضمام إلى مجموعة الدعم يمكنك التواصل
معنا على البريد االلكتروني senawi@squ.edu.om:
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الحياة مع مريض الزهايمر:
كل منا لديه سبب للكتابة  ،سواء كان ذلك من أجل
الشهرة،او من أجل المال ،أو للترفيه أو ببساطة لمجرد كتابة
شيء ما ربما   يجده البعض اآلخر مثير لالهتمام .يمكن
للمرء أن يجد مليون واحد أسباب الكتابة عن أي شيء ما.
بالنسبة لي فهناك سبب واحد فقط   لكتابة هذا المقال،
وهو تبادل تجربتي الشخصية في رعاية والدتي المصابة
بالزهايمر  .على  أمل أن يستفيد في مواجهة  المهام الصعبة،
واللحظات المولمة ،واالستنزاف العاطفي الذي يعانون منه  
خالل حياتهم اليومية كمقدمي للرعاية.

ما فرق بين مرض الزهايمر واالمراض االخرى؟
أهم الفروقات بين مرض الزهايمر واالمراض االخرى
هو أن "مريض الزهايمر عادة ما يكون غير مدرك لما
يحدث له" .وتبقى للعائلة تعيش مشاعر الحزن واالسى
وحيث يختفى الشخص الذي أحبوه و تبادلوا معه أحلى
اللحظات بما فيها من ضحك وبكاء  ,يذبل امامهم في صمت
بينما يمحوا الزهايمر جميع الذ كريات.

كيف نتعايش مع الوضع؟
 - 1القبول :بمجرد تشخيص المرض  ،عليك ان تتقبل
الحقيقة .سيكون هذا مفيدا جدا بالنسبة لك وللمريض
مما يسمح لك   بالتعامل مع االعراض المصاحبة  
للحالة المرضية  والبدء في االستعداد للمستقبل.
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 - 2التخطيط للمستقبل .كلما عرفنا أكثر عن  كيفية تأثير
الزهايمر على الشخص المصاب  ،نفكر في المستقبل
ونكون على استعداد للتغييرات التي ستتبع مع تطور
المرض .
 - 3الحفاظ على صحة المريض :بما ان مريض الزهايمر
يعاني من النسيان فهو بحاجة الى االشراف المتواصل
لياخد الدواء بشكل منتظم ،ويتناول الطعام غذائي
والخروج خارج المنزل الستنشاق الهواء النقي
 - 4إعداد الشخصية (جسديا وعاطفيا)  ::سوف يكون
هناك تغيرات سلوكية وشخصية في المريض؛ في
البداية القدرة يفقد القدرةعلى أداء المهام المعقدة ،ثم
في وقت الحق حتى المهام بسيطة .تكون على استعداد
لتوجيه المريض والقيام بهذه المهام نيابة عنهم .ال
تعطيهم انطباعا بأن هو  /هي إما يائسة أو أخرق.
 - 5فهم طبيعة المرض ومراحل التطور :البحث عن
وقراءة كل المعلومات المتاحة عن المرض .التحدث
مع اآلخرين الذين يمرون بمحنة مشابهة  .و مناقشة
األطباء المختصين في عالج مرض الزهايمر .
 - 6إنشاء بيئة داعمة :قد ينسى المريض أسماء األشياء
وقد يعد نفس السؤال اكثر من  .لن يساعدك توبيخ
او الصراخ بل سيجعل الميض  حزين ومكتئب .ال
تجعله يشعر انه   سخيف .أمنحه الدعم المعنوي و
الروحي.ساعدة على التفاعل االجتماعي مع الناس.
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قد ال يكون الشخص المصاب بمرض الزهايمر قادر
على التعرف عليك ،اال انه قادر على استقبال الحب والعطف
أن رعاية كبار السن بهذا األسلوب تحفظ لهم كرامتهم وتوفر
لهم السالم النفسي في أيامهم األخيرة وهذا يفوق كثيراً كل ما
تقدمه لهم مجتمعات الغرب من خدمات لم تنجح حتى اآلن
في توفير السعادة لهم في دور المسنين أو في العزلة
لقد اوصانا القرآن الكريم برعاية اآلباء واألمهات حين
يتقدم بهم السن وعدم األقدام علي آي عمل أو قول يسبب
لهم االذى فهذا التكريم هو ما يليق بما قدموه لنا حين قاموا
بتربيتنا والعناية بنا في الصغر
السيدة :ثبيته البوسعيدي
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الخاتمة:
و ختاما فقد حرصنا في هذا الكتيب على توضيح مرض الزهايمر
و األعراض المرتبطة به كما ذكرنا بعض األفكار العملية التي قد
تساعد في فهم المريض والتواصل معه.
بقي أن نذكر بان األسماء التي أوردناها في األمثلة ليست لمرضى
حقيقيين وأي تشابه بينها و بين آخرين هو غير مقصود و من باب
الصدفة .
أتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم مادة عملية و مبسطة في هذه
السطور .
مع خالص الشكر والتقدير،،،
                                                د.حمد بن ناصر السناوي
                                                  إستشاري طب نفسي                         
 21سبتمبر 2012
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المراجع
1.Becoming a career, booklet about looking
after someone with mental health foundation
2. Coping with Dementia, practical hand
book for carers; Alzheimer Scotland
3. Dementia the caring experience; Australian
Government Department of Health and
Ageing

شكر وتقدير
نشكر كل من ساهم في اعداد هذا الكتيب وأخص بالذكر:
 د  .احمد بن محمد الحراصي(أخصائي  اول  -قسم الطب السلوكي -مستشفى الجامعة)
 الفاضل  :فيصل بن علي الحديدي( ممرض  -قسم الطب السلوكي  -مستشفى الجامعة)
 الفاضل  :احمد بن هالل البرواني( خدمات المرضى  -مستشفى الجامعة )
 -تصميم النسخة الثانية  :يوسف بن يعقوب الرواحي   
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مجموعة أبحاث الشيخوخة و َ
الخرف في جامعة 
السلطان قابوس
مجموعة الباحثين في مجال الشيخوخة و ال َخرف في
جامعة السلطان قابوس تتكون من أطباء و باحثين مختصين
في مجاالت علم التغذية ،والطب السلوكي ،وعلم األدوية،
وعلم األمراض ،والطب الباطني .حاليا العمل قائم على
مشروع بحث و الذي يموله مجلس البحث العلمي في
عمان ،.ويهدف لدراسة تأثيرات المكمالت الغذائية على
أمراض الزهايمر ،و الخرف ،والخلل اإلدراكي المعتدل،
و إصابات المخ البالغة.
يدعو فريق ابحاث الشيخوخة والخرف بجامعة السلطان
قابوس العمانيين الذين تتراوح اعمارهم بين  90-50سنة
للمشاركة في دراسة عن  مدى فعالية المقاييس المستخدمة
في تشخيص مرض الزهايمروامراض الخرف االخرى  ،
ويشترط في المتطوع أن ال يكون قد تم تشخيصه بمرض
الخرف من قبل.
اذا رغبت بالمشاركة  -أو تعرف احداً يرغب بالمشاركة -
نرجوا التواصل معنا.
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الرابطة العمانية لمرض الزهايمر

( جزء من الجمعية العمانية ألصدقاء المسنين )
نحن مجموعة من المتطوعين ومقدمي الرعاية
والعاملين في المجال الصحي نعمل مع مرضى
الزهايمر.

رؤيتنا :

  تحسين الظروف المعيشية لمرضى الزهايمر و من
يرعاهم.

أهدافنا:

	•زيادة الوعي لدى الجمهور عن مرض الزهايمر.
	•تقديم الدعم لمرضى الزهايمر وعائالتهم .
	•العمل مع الجهات المسئولة لتحسين مستوى الرعاية
لمرضى الزهايمر.
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Oman Alzheimer’s Society
Part of Oman Association for Friends of the Elderly

        We are a group of volunteers, carers and
health professionals who work with or have
family members with Alzheimer’s disease.

* Our Vision:
       We work together to improve the quality
of life for people with Alzheimer’s and their
carers.

* Our Mission:
•

Raise public awareness about Alzheimer’s
disease.
• Support patients with dementia and their
carers.
• Work with health authority and the
community to improve health care provided
to people with Alzheimer’s.
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