ﻣرض اﻟزھﺎﯾﻣر
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�
اﻟﺘﺪر�� ﺷﻴﻮﻋﺎ .ﺗﻌﺮف ﻋﻦ ﻣﺮض اﻟﺰﻫﺎ�ﻤﺮ أﺷ�ﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ� .ﺸﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم �� ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻤﺮ،
أ�� أﻣﺮاض ﻓﻘﺪان اﻟﺬا�ﺮة
� �
�
وﺗﻌﺎ� اﻟﻤﺴﻜﺮات واﻻ�ﺘﺌﺎب
وارﺗﻔﺎع اﻟ�ﻮﻟ�ﺴ�ول واﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ ،وﻋﺪم ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟ��ﺎﺿﺔ،
�

يقل حجم ووزن الدماغ ،ويزداد حجم ال ُبطَني املُخ ِّّي ويرتاجع حجم ال ُح َصني .ترتاكم يف
ّ
الدماغ أميلويد بيتا )البقع النشوية( وتختفي خاليا الدماغ وتحدث تغريات نسيجية
أخرى .يكون املرض وراثيا فقط يف  1إىل  2%من الحاالت

يزداد خطر اإلصابة باملرض مع التقدم يف السن ،ولكن املرض قد يظهر حتى يف سن
العمل .عادة ما يبدأ املرض مبشكلة تعلم ما هو جديد ومشكلة الذاكرة قصرية األمد.
قد تظهر هناك صعوبات أيضا يف اإلدراك ،ويف الكالم ويف الوظائف التنفيذية
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اﻟﺘﻐ�ات � �� وﻇ�ﻔﺘﻬﺎ� .ﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮض ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ داﺋﻤﺎ ﻓﺤﺺ أﻋﺮاض اﻟﺬا�ﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ �ﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﻠﻖ �ﺸﺄن اﻟﺬا�ﺮة أو �ﺸﺄن
�
ُ �
ﺸ� ﻣﻦ ﻣﺮض اﻟﺰﻫﺎ�ﻤﺮ ،ﻟ�ﻦ �ﻤﻜﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ� اﻟﻘﺪرة اﻟﻮﻇ�ﻔ�ﺔ �ﺎﻟﺪواء و�ﺎﻟﺤ�ﺎة اﻟ�ﺸﻄﺔ
ﻵﺧﺮ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك دواء � ِ �

ميكن اللجوء إىل الفحوصات يف املركز الصحي أو يف الرعاية الصحية املهنية .تكون
املراقبة املنتظمة للمرض مهمة بعد التشخيص

الهدف من العالج هو دعم املصاب باملرض يف املراحل املختلفة للمرض .يتم السعي
من خالل األدوية وإعادة التأهيل إىل إبطاء تقدم املرض والحفاظ عىل القدرة
الوظيفية وجودة الحياة
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تعترب خطة الزبون وثيقة متابعة هامة ،حيث ت َُس َّجل فيها أمور من بينها خطة
العالج الدوايئ والسرية الحياتية .يُستحسن القيام بإجراءات وصية الحياة وتوكيل
الوصاية منذ املراحل األوىل للمرض

يقوم الطبيب بالفحص وبإجراء اإلحاالت الالزمة من أجل القيام مبزيد من
الفحوصات .تشمل فحوصات الذاكرة اختبارات الدم واختبارات الذاكرة والتصوير
الدماغي .كام يتم االستامع إىل األقرباء

ﺗﻌﺘ� �ﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ "ﺗ�ﺴﻠﻞ" إ� اﻟﺤ�ﺎة اﻟﻴﻮﻣ�ﺔ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻋﺮاض اﻟﺬا�ﺮة ﻣﺨ�ﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ �
�
اﻟﺘﻐ�ات �� اﻟﺪﻣﺎغ ﻗ�ﻞ  20إ�  30ﺳﻨﺔ ﻗ�ﻞ ﻇﻬﻮر اﻷﻋﺮاض
ﻗﺪ ﺗ�ﺪأ �

اﻟ�ﺴﻠﺴﻞ �
اﻟﺰﻣ�
�

ﻣﺮضاﻟﺰﻫﺎ�ﻤﺮاﻟﻤ�ﻜﺮ

ﻣﺮضاﻟﺰﻫﺎ�ﻤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﯾﺻﺑﺢ ﺗدﺑّر اﻷﻣر أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ،وﺗزداد
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟوھن

!

ﺗﻛون ھﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
أو ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﯾزداد اﻟﺗﻘﮭﻘر وﻋدم اﻟﯾﻘﯾن
ﻗد ﯾﻛون ھﻧﺎك إرھﺎق ،إﺟﮭﺎد ،ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﻧوم ،ﺗﮭﯾﺞ ،اﻛﺗﺋﺎب ،ﻗﻠﻖ

ﯾﺻﺑﺢ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ،ﻣ ّﻣﺎ
ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟوزن
اﺿطراب "اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺑﯾت"
ﻗد ﺗﻛون ھﻧﺎك أوھﺎم ،وﺗﮭﯾﺞ ،وﺗﻐﯾر ﻓﻲ
اﻟﺳﻠوك

ﻣﺮض اﻟﺰﻫﺎ�ﻤﺮ اﻟﺤﺎد

ﺗزداد ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣرﯾض إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺷﻛل
واﺿﺢ
ﺗدھور اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﻘص اﻟﻛﻼم أو اﺧﺗﻔﺎؤه ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻗد ﺗﺿﻌف اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻣﺎرﯾن
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﻻ ﯾﺗﻌرف اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘرﺑﯾن
ﯾزداد اﻻرﺗﺑﺎك إذا ﻛﺎن اﻟﻣرﯾض ﻏﯾر
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣوﻟﮫ

ﻣﺮضاﻟﺰﻫﺎ�ﻤﺮاﻟﻄﻔ�ﻒ

ﺗﺗﻔﺎﻗم أﻋراض اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺑﻛرة

ﯾﺻﺑﺢ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺎدي أﻛﺛر
ﺻﻌوﺑﺔ
ﯾﺻﺑﺢ إﯾﺟﺎد اﻟﻛﻠﻣﺎت أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ
ﯾواﺟﮫ اﻟﻣرﯾض ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ،ﯾﺻﺑﺢ ﻓﮭم اﻟﻘراءة أﺿﻌف
ﻗد ﺗﻛون ھﻧﺎك أوھﺎم أو ﺗوﺟﯾﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت
ﻓﻘدان اﻟطرﯾﻖ
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