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يصبح النسيان أمرا عاديا مع كبر السن. قد تنسى األسماء، اللوجلوه 

أو المواعيد. أحيانا ال تتذكر أين وضعت أغراضك. قلد يلكلون هلذا 

 األمر مزعجا لكنه طبيعي. عادة تتذكر األمر الذي نسيته فيما بعد.

 

في بعض األحيان يكون مشكل اللنلسليلان أعلملق ملن ذللك. أحليلانلا 

يتسبب المرض في تزايد النسيان عند الشخص. يحدس لديهم ارتباك 

أكثر فأكثر، يضلون الطريق في بيتهم أو حيهم، يفتحلون آللة اللغلاز 

للطهي لكن ينسون تشغيلها، أو ينسون فجلأة كليلفليلة االسلتلحلملام أو 

 لبس ثيابهم.

 

تسمى هذه الحالة بمرض الخرف. ملا هلو ملرض اللخلرف؟ كليلف 

يجب التعامل معه؟ وأين يمكنك الحصول على المساعدة؟ ستتلعلرف 

 على األجوبة من خالل هذا الكتيب.
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سنة. عندما ذهبت لزيارتها سألتني إذا كنت أريد  88تبلغ أمي 

بعدها انتظرت لمدة ‘. بكل سرور‘تناول الطعام معها فأجبتها 

طويلة إلى أن بدأت أفقد صبري. عندما أتت بصينية األرز لم 

”يكن األرز مطبوخا. لم تعد تعرف كيف تطهو األرز.
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شكل. الزهايمر هو النوع األكثر انتلشلارا.  04لمرض الخرف أكثر من 
شليلئلا فشليلئلا.  الذاكرة والدماغكل هذه األنواع تؤدي إلى تراجع وظيفة 
   لحد اآلن ال يوجد عال  لمرض الخرف.

. تلخلتلللف آثلار المممسمنميمنغالبا ما يصيب مرض الخلرف األشلخلاص 
المرض من شخص آلخر لكن تبقى المشلاكلل اللتلالليلة ملرتلبلطلة دائلملا 

 بمرض الخرف:

 

 يبدأ مرضى الخرف بتزايد النسيان. في المرحلة األخيرة من الذاكرة :
 المرض ال يستطيع المريض التعرف حتى على أفراد عائلتهم.

  بما فيها األيام القليلة  الذاكرة القصيرة المدىفي البداية يؤثر المرض على
أو الساعات القليلة الماضية. في المرحلة األولى للمرض يصعب على 

يصعب عليهم أيضا القيام المصابين مثال تذكر ما تناولوا في الصباح. كما 

 بأمور بسيطة.

 يصبح من الصعب على مرضى الخرف التفكير بشكل واضح التفكير :
 أو ترتيب أمورهم.

 قد يغير األشخاص سلوكهم فجأة أو يبدو عليهم التوتر أو السلوك :

 الخوف وذلك بسبب المرض.

 كما يتسبب مرض الخرف في مشاكل متعلقة باللغة والمشاعر.

 يصبح من الصعب على المصابين بالمرض أكثر فأكثر اللغة :
 العثور على الكلمات أو تكوين جمل مفيدة والقيام بحوار عادي.

 يصعب على المصابين بالمرض التحكم في مشاعرهم. المشاعر :
 قد تتغير هذه األحاسيس فجأة إلى الفرح أو الغضب أو الحزن.



  

. غالبا ما يبدأ ببطءفيه حالة المريض  تسوءمرض الخرف هو مرض 

. تظن حينها أن والدك أو والدتك فقط مشتت دون أن تالحظهالمرض 

عن  يحاول األشخاص المصابين أحيانا إخفاء األمرالذهن. كما 

 المحيطين بهم.

 

  بلملا فليلهلا  الذاكرة القمصميمرة المممدىفي البداية يؤثر المرض على

األيام القليلة أو الساعات القليلللة اللملاضليلة. فلي اللملرحلللة األوللى 

للمرض يصعب علللى اللملصلابليلن ملثلال تلذكلر ملاذا تلنلاوللوا فلي 

 يصعب عليهم أيضا القيام بأمور بسيطة.الصباح. كما 

 

  تتالشى. تعد هذه الذاكرة بلملثلابلة  الذاكرة الطويلة المدىبعدها تبدأ

 .أرشيف لكل المعلومات المتعلقة بالماضي

 

  فمقمط بمالمذكمريمات المقمديمممة ممن في آخر مرحلة يحتفظ المصابون

المتمعمرف عملمى أفمراد   لن يمعمود بماممكمانمهمم  وفي النهاية.  طفولتهم

وينطوون على أنفسهم ويصبحون معمتمممديمن كملميما عملمى   عائلتهم

 .مساعدة اآلخرين
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يمكن ألي شخص اإلصابة بمرض اللخلرف. ال يلوجلد سلبلب ملعلروف 

 يفسر لماذا يصاب البعض بالمرض دون البعض اآلخر.

كلما تقدممت فمي الخرف هو مرض وليس نتيجة طبيعية للشيخوخة. لكن 

عملمى وهلو  السن كلما تضاعف االحمتمممال بماإلصمابمة بمممرض المخمرف

 .األرجح ليس مرضا وراثيا

ملثلل ملرض  كمنمتميمجمة لمممرض آخمربعض أشكال مرض الخرف تأتي 

الباركينسون )مرض الشلل الرعاشي(. كما يمكنه أيضا أن يكون نلتليلجلة 

. على سبيل المثال التناول المفرط للللكلحلول أو اللتلعلرض مشاكل أخرى

 .نادرة جدالمواد خطيرة لكنها حاالت 

. ما هي أسباب مرض الخرف؟  4 



  

هذه أول عالمة لمرض الخرف. أملا بلاللنلسلبلة  نسيان متزايد لألشياء:

ل عراض األخرى فإنها تختلف من شخص آلخر. ستجد فيما يلي وفلي 

هل تعرفت علمى أحمدهما؟ الصفحات الموالية نظرة عن هذه األعراض. 

 هل أنت قلق بشأن هذا الموضوع؟ اذهب إلى الطبيب

. ما هي األعراض التي تشير إلى مرض الخرف؟  5 

  نسيان األشياء أكثر فأكثر 

األشخاص المصابون بمرض 

الخرف ينسون كثيرا. على سبيل 

المثال: أعياد الميالد، مواعيد مهمة 

أو الوجوه. ينسون من أتى قبل قليل 

لزيارتهم، أنهم قد تسوقوا، أو أنهم 

فتحوا آلة الطبخ وغالبا ما يطرحون 

نفس السؤال. 

 

  مواجهة مشاكل أثناء القيام

  باألعمال اليومية

يصعب أكثر فأكثر عليهم القيام 
بأمور بسيطة، مثل تحضير القهوة 
ولبس الحذاء وتحضير وجبة طعام  

والقيام بالمعامالت البنكية. كما 
يصعب عليهم التخطيط والتنظيم أو 

 اتخاذ القرارات. 

 

 

 ينتابهم القلق  

قد يبدو وكأن المصاب بمرض 
الخرف دائما يبحس عن شيء ما، 
أو عليه أن ينظف أو القيام بأمر 

آخر. غالبا ما يؤدي هذا القلق إلى 
 مشاكل في النوم.

 

  الضالل عن الطريق

  وفقدان معنى الزمن

يبدأ المصابون بمرض الخرف 
بنسيان الساعة، اليوم، الفصل أو 
السنة. كما أنهم ال يستطيعون 

بعدها تمييز اليمين عن الشمال. 
يضيعون الطريق، ينسون أين هم 

وكيف وصلوا إلى هناك. 
يتجولون ليال في البيت. يريدون 
الذهاب إلى البيت مع أنهم فعال 

في البيت. أو مثال يريدون 
الذهاب إلى العمل مع أنهم 
 متقاعدون منذ سنوات. 



    

  تضييع األغراض 

يبدأ المصاب بمرض الخرف بتضييع 
األغراض والتي غالبا تكون 

موضوعة في أماكن غير اعتيادية، 
على سبيل المثال المحفظة في 
الثالجة. غالبا ما يتهم المرضى 

 اآلخرين كذلك بالسرقة.

 صعوبة الكالم والكتابة  

متابعة الحوارات، الكتابة الجيدة، 
تكوين جمل منطقية، تسمية 

األشياء ... كل هذه األمور تصبح 
صعبة عليه. ينسى المرء أمورا 

بسيطة وال يستطيع تذكر األسماء. 
كما أنهم يكررون نفس الجمل أو 

 الكلمات إلى ما ال نهاية.

  تغيير دائم للسلوك والمزاج 

يصبح المصاب بمرض الخرف 
غالبا مشوشا وكثير الشكوك، كئيبا 
أو خائفا. لكن قد يتغير اإلنسان 
المنطوي فجأة إلى شخص متفتح 

 وغير مقيد. 

كما قد يتغير المزا  بسرعة 
كبيرة: تارة يكون الشخص غاضبا 

جدا وتارة أخرى حزينا أو قد 
 يكون فرحا جدا.

  تجميع األشياء   

قد يبدأ المصابون بالخرف 
بتخزين وادخار المواد الغذائية 
كما يمكن أن يجمعوا أشياء 

أخرى مثل قصاصات الورق. 
تكون الرغبة في تخزين األشياء 

 أقوى منهم.



  

  تفادي االحتكاك بالناس

 واالنطواء على أنفسهم 

يخاف المصابون بمرض الخرف 
أحيانا من أن يخطئوا فيما يفعلون. 
لهذا السبب تتقلص قدرتهم على 
القيام باألشياء ويقل تواصلهم مع 
الناس. تجدهم على سبيل المثال 
يجلسون لساعات طويلة أمام 
 التلفاز وينامون لمدة أطول.

  عدم التعرف على األشخاص

 واألشياء 

يصعب على المصابين بمرض 
الخرف التعرف على أشياء بسيطة 
مثل الملعقة أو الشوكة. بعد مدة ال 

يستطيعون التعرف على أفراد 
عائلتهم وأحيانا ال يتعرفون على 

 أنفسهم في المرآة كذلك.

سنة يسكن جدي في بلجيكا. حتى لوقت قريب كان  04منذ 
يجيد الهولندية لكن مؤخرا أصبح من الصعب عليه تذكر 

الكلمات بالهولندية فهو يتكلم حاليا فقط العربية. إذا تكلمت معه 
اآلن بالهولندية ال يفهمني مع أن ذلك لم يكن مشكلة في 

 الماضي.



    

 

 راجع الطبيب في وقت مبكر 

 

هل الحظت بعض األعراض على والدك، والدتك أو شلريلك حليلاتلك؟ 
هل أنت قلق بهذا الشأن؟ اذهب إذا إلى طبيب األسرة حتى ولو رفلض 

 والدك/والدتك أو شريك حياتك.

التشمخميمص فمي أقمرب وقمت من المهم بالنسبة لمرض الخرف أن يتم 
. يكون لل دويلة ملفلعلول أكلثلر خصلوصلا إذا بلدأ اللعلال  فلي ممكن

 .وتربح بذلك وقتا ثميناالمراحل المبكرة من المرض 

الحظت أن أمي لم تعد تتصل بخالتي فاطمة مع أنها 
دائما كانت تفرح بهذه االتصاالت. فهمت فيما بعد أنها 
لم تعد تتذكر رقمها أو لم تعد تعرف كيف تتصل بها.

بعد فترة من الزمن أصبح من الصعب علي أن ““
أعتني بزوجي بمفردي. لحسن الحظ أجد مساعدة من 
أفراد العائلة، األصدقاء وكذلك من الممرضة التابعة 
لصندوق التأمين الصحي. أنا سعيدة ألنني طلبت هذه 

 ”المساعدة فبفضلها تحسن وضعي أنا وزوجي.



  

 شاف من مرض الخرف. ال يوجد أي دواء

هناك أدوية يمكنها إبطاء سرعة تفاقم المرض لمدة معينة. إذ أنها تقلل 

من سرعة حدوس ثغرات في الذاكرة أو من سرعة تغير سلوك 

 األشخاص

. هل يمكن مقاومة المرض؟   6 



    

أكثر حساسية لألجواء يكون المسنون المصابون بمرض الخرف 
من حولهم والكلمة الطيبة. عاملهم باحترام وأكد لهم أنك  اإليجابية

 تقف بجانبهم.

بطبيعة الحال ستكون هناك بعض األوقات العصيبة لكن إذا انتبهت 
 إلى بعض األمور فستسهل هذا التواصل.

كيف أتعامل مع شخص مصاب بمرض الخرف؟        7.

 هناك حاالت الخرف في عائلتي: ما العمل؟ 

هل والدك أو والدتك أو شريك حياتك مصاب/مصابة بمرض الخرف؟ 
يرتاح ‘ تحدث عن المرض مع المعني باألمر.اشرح األمر مباشرة. 

المرء إذا علم أن األمر يتعلق بمرض معين خاصة إذا كانت لديه شكوك 
 ‘.مسبقة

تحدس كذلك عن المرض مع باقي أفراد العائلة. بهذا الشكل سيكون 

بطريقة جيدة. ال يجب أن يكون  مستعدا لمواجهة العواقبالجميع 
التحدس عن المستقبل أمرا محرجا. استغل فرصة صفاء تفكير المصاب 

المساعدة التي يمكن لتحديد االتفاقات الالزمة. في األخير استفسر عن 
 .8. ستجد معلومات عن هذا الموضوع في الفقرة أن تحصل عليها



  

  احرص أثناء الحوار على تبادل
النظرات وعرف بنفسك أوال. 

 اشرح مثال سبب زيارتك.

 

  باسمهتحدس مع قريبك. 

 
  قريبك والمسه بين  بجانباجلس

 .الفينة واألخرى

 
  تثير تحدس عن األمور التي

 قريبك. اهتمام

 

  جمال قصيرة وبسيطة.استعمل 

 
  وخذ الوقت الكافي  ببطءتحدس

حتى يستوعب رسالتك. تحسس 
بين الفينة واألخرى إذا كان قد فهم 

 كالمك.

 

 .ال تتكلم بصوت عال 

 
  ال تدخل معه في نقاش أو تصحح

ألن ذلك  له أخطاءه أو هفواته
يذكر مرضى الخرف بمرضهم 

 وهذا األمر يؤلمهم.

احرص على توفير الدعم والسالمة   1.7

  أهم أرقام  لوائحقم بوضع
الهواتف واألعمال اليومية 

 .والتعليمات

 
  مكانا حدد لكل شيء في البيت

واتبع األنشطة اليومية  ثابتا

 خاصة قبل النوم. الروتينية

 

 والمواقف  تفادى الضوضاء
 الجديدة المفاجئة.

  :فكر في السالمة وتفادى الحوادس

احرص على إغالق الدواليب أو 

ضع أعواد الثقاب أو الغرف، 

في مكان آمن أو  األشياء الخطيرة
 استرجع منه مفاتيح السيارة.

نصائح للمحادثات   1.7

يجب أن تصغي ‘أو ‘ لقد قلت ذلك للتو‘ تفادى التعليقات مثل 
 كن صبورا وكرر فقط ما نسي قريبك.‘. بشكل أفضل



    

  شجع والدك/والدتك أو شريك
حياتك أن يبقى/تبقى نشيطا/ 

 .الحركة المتواصلةنشيطة وعلى 

 

  ال تقم بأعمال نيابة عنه مادام
الشخص الزال قادرا على القيام 

إال إذا كان ذلك به بنفسه 

 .ضروريا

 

 

 

 

  ال تقف في طريق اآلخرين وال
حتى األحفاد. يستطيع األطفال 

التعامل بشكل طبيعي مع 
األشخاص المصابين بمرض 

 الخرف.

 

  ستالحظ أن المصابين بمرض
الخرف يغيب تفكيرهم إلى عالم 
آخر أكثر فأكثر. ال تحاول أن 
ترجعهم في كل مرة إلى الواقع 
فهذا مضيعة للوقت وسيغضبهم 

حاول أن تتماشى مع أكثر. 

 .عالمهم وتتجاوب مع مشاعرهم

       7.3  التحفيز 

تريد أمي أن تذهب في الليل إلى المتجر لشراء طعام ألطفالها. 
ال تحاول أن تشرح لها أن الوقت متأخر وأنه ال يوجد أطفال. 
يمكنك مثال أن تقول لها أنك ستذهب بدال عنها إلى المتجر وأن 

 كل شيء سيكون في وقته فهذا سيطمئنها.



  

إذا كان أحد والديك أو شريك حياتك مصابا بمرض الخرف فإن العبء 

يكون غالبا ثقيال لالعتناء به أو بها. ُيعرض صبرك علللى اللملحلك وال 

 تجد وقتا للراحة.

.  احرص عللى أن أال تبقى تتجول بهذا العبء بمفردكلذلك من المهم 

يكون بجانبك أحد تلجأ إليه بأسئلتلك ومشلاكلللك وابلحلس علن مسلاعلدة 

إضافية من أفلراد اللعلائلللة أو األصلدقلاء للكلن كلذللك ملن مسلاعلديلن 

 ومؤسسات مختصة.

 ال يجب وال تستطيع رعاية شخص مصاب بمممرض المخمرف بمممفمردك

فهذا ليس في صالحك وال في صلاللح اللملريلض. فلكلر بلنلفلسلك أيضلا 

واحرص دائما على أن تلأخلذ وقلتلا للللراحلة. خصلص وقلتلا لل ملور 

 الممتعة في الحياة مثل هوايتك المفضلة.

. أين أجد المساعدة؟  8

كلما ساءت حالة المريض كلما كانت الحاجة إلى مساعدة المختصين 
 .هناك منظمات مختلفة تستطيع مساعدتكضرورية. 

طبيب األسرة، مركز الرعاية المحلي في منطقتك أو مكتب صندوق 
 التأمين الصحي كلها جهات تستطيع توجيهك إليجاد المساعدة المناسبة.



    

 طبيب األسرة أو مستوصف الحي   

أول شخص يقوم طبيب األسرة هو 
بالفحوصات الالزمة لتحري مرض 

. إذا اكتشف الطبيب أن األمر الخرف
يتعلق فعال بمرض الخرف فسيرسلك 
إلى األخصائي المناسب. يمكنك فيما 
بعد مراجعة طبيب األسرة أيضا. 

كما يكون األطباء أيضا على دراية 
بالمنظمات التي تستطيع مساعدتك، 
مثال التمريض في البيت ومراكز 

من المهم أن تذهب الرعاية بالنهار. 
 إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن
حتى تحصل على المساعدة الجيدة 

 بشكل سريع.

مكاتب صندوق التأمين الصحي     

 ومقدمي الرعاية في البيت.

يمكن لمكاتب صندوق التأمين 
 Bondو CMالصحي مثل 

Moyson  .مساعدتك في عدة أمور 

 البيت المفتوح للخرف 

 البيت المفتوح لمرض الخرف 

هو مكان يلجأ إليه كل من لديه  

أسئلة عن مرض الخرف. ستجد به 

. هو أيضا معلومات تناسب كل حالة

مرضى الخرف مما يفتح  ملتقى
المجال للمصابين بالمرض 

للتصرف بشكل طبيعي. 

 مراكز الرعاية المحلية   

تستطيع مراكز الرعاية المحلية 
)المركز  OCMWالعشرة التابعة ل 

العمومي للرعاية االجتماعية( 
إرشادك إلى الجهات التي يمكنها 

مساعدتك. سيتم تحويلك إلى 
المنظمات المناسبة لك كما يمكنهم 
إرسال متخصصين في الرعاية إلى 

بيتك. سيقومون بتقييم وضعك، 
يمدونك بالنصيحة الختيار المساعدة 
المناسبة لك ويساعدونك في األمور 

 اإلدارية إلخ.

ستجد بيانات االتصال في آخر صفحة من النسخة الهولندية من هذا 

 الكتيب.


