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 يزداد خطر ا�صابة با�رض مع التقدم � السن، ولكن ا�رض قد يظهر حتى � سن
 العمل. عادة ما يبدأ ا�رض �شكلة تعلم ما هو جديد ومشكلة الذاكرة قص�ة ا�مد.

قد تظهر هناك صعوبات أيضا � ا�دراك، و� الك�م و� الوظائف التنفيذية

 الهدف من الع�ج هو دعم ا�صاب با�رض � ا�راحل ا�ختلفة للمرض. يتم السعي
 من خ�ل ا�دوية وإعادة التأهيل إ© إبطاء تقدم ا�رض والحفاظ ع¤ القدرة

الوظيفية وجودة الحياة

 ¯كن اللجوء إ© الفحوصات � ا�ركز الصحي أو � الرعاية الصحية ا�هنية. تكون
ا�راقبة ا�نتظمة للمرض مهمة بعد التشخيص

 يقوم الطبيب بالفحص وبإجراء ا�حا²ت ال�زمة من أجل القيام �زيد من
 الفحوصات. تشمل فحوصات الذاكرة اختبارات الدم واختبارات الذاكرة والتصوير

الدماغي. ك· يتم ا²ست·ع إ© ا�قرباء

 تعت¾ خطة الزبون وثيقة متابعة هامة، حيث تَُسج¹ل فيها أمور من بينها خطة
 الع�ج الدوا¿ والس�ة الحياتية. يُستحسن القيام بإجراءات وصية الحياة وتوكيل

الوصاية منذ ا�راحل ا�و© للمرض

�ّي ويÀاجع حجم الُحَصÁ. تÀاكم  Ãا�ُخ Áَيقّل حجم ووزن الدماغ، ويزداد حجم البُط 
 الدماغ أميلويد بيتا (البقع النشوية) وتختفي خ�يا الدماغ وتحدث تغ�ات نسيجية

أخرى. يكون ا�رض وراثيا فقط � 1 إ© %2 من الحا²ت

� منتصف العمر،
� شيوعا. ُتعرف عن مرض الزها�مر أش�ال مختلفة. �شمل عوامل الخطر ارتفاع ضغط الدم ��  أ��� أمراض فقدان الذا�رة التدر���

ول والوزن الزائد، وعدم ممارسة ال��اضة، وتعا�� المسكرات واال�تئاب وارتفاع ال�ول�س��

� وظ�فتها. �ختلف مسار المرض من شخص
ات ��  من المستحسن دائما فحص أعراض الذا�رة عندما �كون هناك قلق �شأن الذا�رة أو �شأن التغ��

� من مرض الزها�مر، ل�ن �مكن الحفاظ ع� القدرة الوظ�ف�ة �الدواء و�الح�اة ال�شطة آلخر. ال يوجد هناك دواء ُ�ش��ِ
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 قد تكون أعراض الذا�رة مخ�فة ألنها تعت�� �ما لو أنها "ت�سلل" إ� الح�اة اليوم�ة.
� الدماغ ق�ل 20 إ� 30 سنة ق�ل ظهور األعراض

ات �� قد ت�دأ التغ��

 تكون ھناك صعوبات في األنشطة الیومیة
أو في العمل

یزداد التقھقر وعدم الیقین
 قد یكون ھناك إرھاق، إجھاد، صعوبة في

النوم، تھیج، اكتئاب، قلق

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

مرض الزها�مر المتوسط
 یصبح تدبّر األمر أكثر صعوبة، وتزداد

الحاجة إلى المساعدة
الشعور بالوھن

 یصبح االھتمام بالتغذیة أكثر صعوبة، مّما
قد یؤدي إلى فقدان الوزن

 اضطراب
 قد تكون ھناك أوھام، وتھیج، وتغیر في

السلوك

"الحنین إلى البیت"

مرض الزها�مر الحاد
 تزداد حاجة المریض إلى المساعدة بشكل

واضح
تدھور الصحة العامة

نقص الكالم أو اختفاؤه تماما 
 قد تضعف القدرة على ممارسة التمارین 

الریاضیة

 یزداد االرتباك إذا كان المریض غیر
قادر على فھم ما یحدث في البیئة حولھ

قد تكون ھناك أوھام أو توجیھ اتھاماتال یتعرف المریض على المقربین
فقدان الطریق


