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نبذة عن هذا الدليل
إذا تم إخبارك مؤخًرا بأنك مصاب بالخرف، فيتعّين عليك قراءة هذا الدليل. يمكن أن 

يكون هذا أي نوع من أنواع الخرف، مثل مرض ألزهايمر أو الخرف الوعائي أو الخرف 

المختلط. أو قد يكون الخرف مصحوبًا بأجسام ليوي أو نوع أقل شيوًعا، مثل الخرف 

الجبهي الصدغي. 

كما سيجد األصدقاء المقربون ألحد األشخاص المصابين بالخرف وكذلك أفراد عائلته هذا 

الدليل مفيًدا، حيث يحتوي على معلومات ألي شخص يقوم بدور معني بالرعاية أو الدعم.

سيساعدك الدليل على فهم المزيد عن الخرف والعالجات والدعم والخدمات المتاحة. 

فهو يتضمن معلومات عن كيفية التعايش مع الخرف على أفضل وجه ممكن، وعن وضع 

الخطط للمستقبل.

أصدرت Alzheimer’s Society اإلصدار األول من هذا الدليل بدعم وتمويل من 

وزارة الصحة، وهذا هو اإلصدار الثاني. تمت مراجعة هذا اإلصدار من ِقبل أشخاص يعانون 

مي الرعاية وأخصائيي الخرف، كما أننا وضعنا في االعتبار جميع اآلراء  من الخرف وُمقدِّ

والمالحظات التقييمية.

ث عن أٍي من المعلومات الواردة في هذا الدليل،   إذا كنت ترغب في التحدُّ

 فيُرجى االتصال بخط مساعدة مرضى الخرف )support line( التابع 

لـ Alzheimer’s Society. تتوفّر أيًضا مزيد من المعلومات على موقعنا اإللكتروني.
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‘ أُصبت باإلحباط الشديد خالل انتظار املواعيد، 

ولكن ساعدين ودعمني أحد األشخاص من 

Alzheimer’s Society. ال أعرف ماذا كنت 
سأفعل بدون هذا الدعم.’ 

 ليز كونينغهام، 

التعايش مع الخرف 
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 مقدمة
ليز كونينغهام

قد يكون التعامل مع مرض الخرف مخيًفا، فربما تشعر باالنزعاج أو عدم األمان أو 

االضطراب أو االرتباك. أيًا كان شعوك، فإن األمر الرئيسي الذي يجب معرفته هو أنك 

لست وحدك. 

 قبل أن يتم تشخيص إصابتي بالمرض، استخدمت الموقع اإللكتروني 

لـ Alzheimer’s Society للحصول على المعلومات ولمعرفة األماكن التي يمكنني 

الحصول منها على المساعدة والدعم. وقد أُصبت باإلحباط الشديد خالل انتظار المواعيد، 

ولكن ساعدني ودعمني أحد األشخاص من Alzheimer’s Society. ال أعرف ماذا 

كنت سأفعل بدون هذا الدعم – فقد مثّل الحصول على الدعم المتواصل نقطة البداية 

للقدرة على العيش من جديد.

من المهم للغاية الحصول على المعلومات والدعم بعد التشخيص – فقد يشعرك ذلك 

باالطمئنان ويمّكنك من العودة لعيش حياتك مرة أخرى. يمدك هذا الدليل بجميع 

المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها بشأن التشخيص والعالجات والمستقبل وكيف يمكن 

أن تحيا حياة كريمة مع اإلصابة بالخرف. إذا كنت قلًقا بشأن أٍي من األعراض التي تعاني 

منها فيمكنك البحث عنها، كما أنه يقّدم لك المشورة بشأن ما يمكنك فعله لتسهيل األمور.

تتوفّر بيانات االتصال باألشخاص اآلخرين الذين يمكنهم تقديم الدعم لك، بما في ذلك 

الخدمات التي تقّدمها Alzheimer’s Society مثل خط المساعدة. هناك من 

ث إلى شخص من الجمعية يمكن أن  يقّدمون لي الرعاية من أفراد العائلة، ولكن التحدُّ

يزيل الشكوك أو المخاوف ويشرح األمور ببساطة – من المهم الحصول على هذا النوع من 

الطمأنينة في نهاية الدرب.
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تقبُّل اإلصابة باملرض

إذا تم تشخيص إصابتك بالخرف مؤخًرا، فقد تشعر بالحزن أو الخوف أو الضياع أو الوحدة 

أو الغضب أو حتى عدم التصديق، أو قد تشعر ببعض االرتياح ألن لديك اآلن تفسير 

للمشاكل التي تواجهها. يختلف كل شخص عن اآلخر، ولكن كل ردود الفعل هذه ممكنة 

الحدوث في أوقات مختلفة وكلها طبيعية. ومن المحتمل أن تختلف المشاعر التي تراودك 

من يوم إلى آخر. 

ث إلى األصدقاء وأفراد العائلة عن مشاعرك إذا استطعت ذلك، فغالبًا ما يكون الحديث  تحدَّ

عن األمور هو الخطوة األولى للتعامل معها. كما يمكن أن يساعد ذلك األشخاص اآلخرين 

على فهم ما تمر به وكيف يمكنهم مساعدتك، فقد يجدون األمور صعبة أيًضا، وبالتالي من 

الممكن أن يكون الحديث مفيًدا لهم كذلك. يوجد أيًضا أخصائيون متخّصصون في الرعاية 

الصحية واالجتماعية، مثل المرشدين النفسيين العالجيين أو مستشاري مساندة مرضى 

ث معهم للحصول على الدعم. الخرف، والذين يمكنك التحدُّ

من المفيد معرفة المزيد من المعلومات عن مرضك وما يمكن توقعه، فهذا يمكن أن 

يجعل التخطيط للمستقبل أسهل. قد ترغب في القيام بذلك على الفور، أو قد ال تشعر 

بأنك مستعد بعد – من الجيد أن تأخذ األمور على راحتك. فهناك الكثير من المعلومات 

والنصائح المتاحة، عندما تشعر بأنك مستعد. 

من المهم أن تعرف أنك لست وحدك – فهناك حوالي 850,000 شخص في المملكة المتحدة 

يعانون من الخرف. ومن الممكن أن تحيا حياة كريمة مع إصابتك بالخرف وهناك دعم متاح لك 

وألفراد عائلتك. بل قد ترغب في مساعدة اآلخرين – من خالل المشاركة في األبحاث أو تطوير 

الخدمات أو الحمالت أو العمل التطّوعي. 
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يمكنك اختيار قراءة الكتيب بالكامل، أو التركيز على األجزاء التي تبدو 

أكثر مالءمًة لك، إذا كنت تُفّضل ذلك. إذا كنت تُفّضل قراءة نظرة عامة 

 بدالً من الدليل بالكامل، فهناك ملخصات للنقاط الرئيسية في بداية 

كل قسم.

ستجد عدًدا من النقاط المعنونة ‘الخطوات التالية’ في نهاية بعض 

الفصول. وهي عبارة عن أمور قد ترغب في التفكير في القيام بها 

والتي يمكن أن تساعدك على أن تحيا حياة كريمة في الوقت الحاضر 

والتخطيط للمستقبل.

 ستجد في هذا الكتيب مقترحات لمنشورات أخرى 

 لـ Alzheimer’s Society والتي ستمنحك مزيًدا من 

 المعلومات حول الموضوعات التي يتناولها هذا الدليل. هناك 

قائمة اختيار قابلة للطي في الصفحة 147 إذا أردت أن تحتفظ 

بمالحظات عن المنشورات التي ترغب في االطاّلع عليها.

مة من Alzheimer’s Society في  ستجد قائمة بالخدمات الُمقدَّ

الصفحة 131. وثمة مؤسسات مفيدة أخرى ُمدرجة في الصفحة 135.

يوجد فهرس في الصفحة 151، وإذا كنت مهتًما بموضوع معيّن، فهذا 

مكان جيد للبحث عنه.

 كيفية استخدام 
هذا الدليل
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املحتويات
19 نبذة عن الخرف 

225 العالجات 

339 الحياة الكرمية 

463 التخطيط للمستقبل 

587 مة لألشخاص املصابني بالخرف  الخدمات املُقدَّ

6103 مي الرعاية  الدعم املتوّفر ملُقدِّ

7123 األبحاث 

م 8  الخدمات والدعم املُقدَّ
131  Alzheimer’s Society من

9135 مؤسسات مفيدة أخرى 

147 طلب املنشورات 

148 ابق عىل اتصال 

149 املالحظات واآلراء التقييمية 

149 شكر وتقدير 

151 الفهرس 
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النقاط الرئيسية: نبذة عن الخرف1

الخرف ليس جزًءا طبيعيًا من الشيخوخة، فهو يحدث نتيجة لمرض يصيب 

الدماغ. يختلف تأثير الخرف باختالف األشخاص وقد يظهر عليك عدد من 

التغيُّرات. وتشمل هذه التغيُّرات مشاكل في الذاكرة والتفكير والتركيز 

واللغة. قد تصبح مرتبًكا أو تكافح لكي تفهم ما تراه أو تسمعه، وقد تظهر 

عليك أيًضا تغيُّرات في الحالة المزاجية والعواطف والسلوك. 

 الخرف مرض متدرج، مما يعني أن األعراض تتفاقم بمرور الوقت، ومع 

ذلك، يحيا العديد من األشخاص المصابين بالخرف حياة نشطة وُمرضية 

لسنوات عديدة. 

هناك أنواع عديدة ومختلفة من الخرف، والنوعان األكثر شيوًعا هما مرض 

ألزهايمر والخرف الوعائي. أما النوعان األقل شيوًعا فهما الخرف المصحوب 

بأجسام ليوي والخرف الجبهي الصدغي. 



نبذة عن الخرف

1

12

من الممكن أن تُصاب بأكثر من نوع من الخرف، وهي حالة تُعرف باسم 

‘الخرف المختلط’. ويكون هذا في معظم األحيان مرض ألزهايمر مع 

الخرف الوعائي.

هناك أيًضا بعض الحاالت النادرة التي تُسبّب الخرف، وجميعها تُمثّل 

حوالي 5% فقط من جميع األشخاص المصابين بالخرف. 

 هناك عوامل مختلفة تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف، حيث تلعب 

الشيخوخة والجينات والصحة ونمط الحياة )على سبيل المثال، ممارسة 

الرياضة أو النظام الغذائي أو التدخين( دوًرا مهًما.

معظم األشخاص المصابين بالخرف تتجاوز أعمارهم 65 عاًما، ولكن يمكن 

أن يصاب الشباب أيًضا بالخرف. 
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1
ما هو الخرف؟

تصف كلمة ‘خرف’ مجموعة من األعراض التي قد تشمل فقدان الذاكرة، وصعوبات في 

التفكير أو حل المشاكل أو اللغة، وفي أغلب األحيان تغيُّرات في الحالة المزاجية أو اإلدراك 

أو السلوك. وعادًة ما تكون هذه التغيُّرات طفيفة في البداية، إال أنها سيئة بالقدر الكافي 

للتأثير على الحياة اليومية لمريض الخرف. الخرف ليس جزًءا طبيعيًا من الشيخوخة، فهو 

يحدث نتيجة لمرض يصيب الدماغ.

هناك أكثر من 100 نوع معروف من الخرف، والنوعان األكثر شيوًعا هما مرض ألزهايمر 

والخرف الوعائي. لمعرفة المزيد من المعلومات، اطّلع على أنواع الخرف في الصفحة 16.

إحصائيات الخرف

■  هناك حوالي 850,000 شخص في المملكة المتحدة يعانون من 

الخرف.

م في العمر. من بين  ■  تزداد احتماالت اإلصابة بالخرف كثيًرا مع التقدُّ

األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاًما، يعاني شخص واحد من بين 

كل 14 شخًصا من الخرف، بينما يُصاب به شخص واحد من بين كل 

 ستة أشخاص فوق سن 80 عاًما، وهو أكثر شيوًعا بين النساء 

عن الرجال.

■  يعاني ما ال يقل عن 42,000 من الشباب )دون سن  65 عاًما( في 

المملكة المتحدة من الخرف، ويُسمى هذا الخرف المبكّر أو الخرف 

في سن الشباب.

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 400، 
What is dementia?
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1
ما هي األعراض؟

تختلف اإلصابة بالخرف باختالف األشخاص، كما يمكن أن تؤثّر أنواع الخرف المختلفة على 

األشخاص بشكل مختلف. ومع ذلك، نسرد فيما يلي بعض األعراض الشائعة، فقد تتعرف على 

بعضها استناًدا إلى تجاربك الخاصة.

فقدان الذاكرة:

■   مشاكل في تذكّر األحداث التي وقعت مؤخرًا )على الرغم من أنك قد تتذكّر األحداث التي 

وقعت منذ فترة طويلة بسهولة(

■   تكرار األشياء في المحادثة، مثل طرح نفس السؤال مرارًا وتكرارًا.

 

صعوبة التفكير في األمور والتخطيط لها:

■   صعوبات في التركيز أو اتباع مجموعة من الخطوات أو استيعاب األفكار الجديدة أو 

حل المشاكل

■   صعوبة في أداء المهام اليومية المألوفة، مثل تنفيذ وصفة إلعداد الطعام أو إدارة 

أموالك )على سبيل المثال، معاشك التقاعدي أو حساباتك المصرفية(.

مشاكل في اللغة:

■   صعوبة في إيجاد الكلمة الصحيحة المعبّرة

■   صعوبة في متابعة المحادثة أو إساءة تفسير األشياء التي تسمعها.

ارتباك فيما يتعلق بالوقت والمكان:

■   عدم إدراك الوقت أو التاريخ أو الفصل من السنة

■   الشعور بأنك ضللت الطريق أو ال تعرف المكان الذي تتواجد به، حتى عند التواجد في 

مكان مألوف.

الصعوبات الحسية البصرية:

■   صعوبات في تحديد المسافات )على سبيل المثال، على الدرج(

■   إساءة تفسير األشكال أو االنعكاسات في المرايا.
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التغيُّرات التي تحدث بمرور الوقت

الخرف مرض متدرج، مما يعني أن األعراض تتفاقم بمرور الوقت، وتختلف سرعة تفاقم 

المرض اختالفًا كبيرًا من شخص آلخر. بعض األشخاص الذين يعانون من الخرف يحافظون 

على استقاللهم لسنوات عديدة.

ولكن في المراحل المتوسطة واألخيرة من الخرف، ستحتاج إلى المزيد والمزيد من 

المساعدة للقيام باألنشطة اليومية مثل الطهو، أو العناية الشخصية مثل الغسيل وارتداء 

المالبس. يحّد الخرف من متوسط العمر المتوقع، على الرغم من أن بعض مرضى الخرف 

يعيشون لسنوات عديدة.

أيًا كان تأثير الخرف عليك والمرحلة التي تمر بها، ستكون هناك طرق لجعل التعايش مع 

المرض أفضل. لالطاّلع على المزيد من المعلومات، انظر القسم المعنون الحياة الكريمة في 

مة لألشخاص المصابين بالخرف في الصفحة 87. الصفحة 39 والقسم المعنون الخدمات الُمقدَّ

التغيُّرات المزاجية أو صعوبات في السيطرة على العواطف:

■   الشعور بالقلق أو الحزن أو الخوف أو االنفعال أو االنزعاج بشكل غير عادي وبسهولة

■   فقدان االهتمام باألشياء واالنعزال

■   انعدام الثقة بالنفس.

ما هي األسباب؟

ينجم الخرف عن تغيُّرات حسية في الدماغ والتي تحدث نتيجة إلصابته بمرض. ومع تطور 

مرض الخرف، يتغيّر هيكل وكيمياء الدماغ، مما يؤدي إلى موت الخاليا العصبية. ومع موت 

المزيد من الخاليا العصبية، يتلف الدماغ.
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1
سيكون لألضرار التي تلحق بأجزاء مختلفة من الدماغ آثار مختلفة. على سبيل المثال، 

قد يؤثّر التلف الذي يلحق بمنطقة معيّنة من الدماغ على ذاكرة الشخص قصيرة األجل 

)الحديثة(، بينما قد يؤثّر التلف الذي يلحق بجزء آخر على قدرته على تنظيم األشياء. 

لمعرفة المزيد من المعلومات عن التغيُّرات التي تلحق بالدماغ، انظر القسم المعنون أنواع 

الخرف في الصفحة 16.

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 456، 
Dementia and the brain

إذا كنت تستخدم حاسوبًا، فيمكنك أيًضا االطاّلع على دليل الرسوم المتحركة الذي نوفّره 

لمعرفة كيفية تأثير الخرف على الدماغ. ويمكن االطاّلع عليه من خالل الموقع اإللكتروني 

alzheimers.org.uk/braintour

لماذا يصاب بعض األشخاص بالخرف؟

ليس من الواضح دائًما سبب إصابة بعض األشخاص دون آخرين بالمرض، فذلك يعتمد 

على مجموعة من العوامل مثل العمر والجينات والصحة ونمط الحياة )على سبيل المثال، 

ممارسة الرياضة أو النظام الغذائي أو التدخين(. 

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 450، 
Risk factors for dementia

‘ ال توجد حالتان متشابهتان من الخرف، وكون أحد 

األشخاص يعاين من مجموعة معّينة من األعراض ال 

يعني بالرضورة أن األعراض نفسها ستظهر عليك.’

م الرعاية ألحد األشخاص املصابني بالخرف ُمقدِّ
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أنواع الخرف

هناك أنواع عديدة ومختلفة من الخرف، وحوالي 95% من المصابين بالمرض سيعانون من أحد 

األنواع األربعة الرئيسية  – مرض ألزهايمر أو الخرف الوعائي أو الخرف المصحوب بأجسام 

ليوي أو الخرف الجبهي الصدغي.  هذه األنواع جميعها موّضحة في الصفحات التالية.

مرض ألزهايمر هو النوع األكثر شيوًعا ويليه الخرف الوعائي. لمعرفة األسباب األخرى 

لإلصابة بالخرف، انظر الصفحة 23. 

مرض ألزهايمر

داخل الدماغ

تتراكم بنى غير طبيعية تسمى ‘لويحات’ و‘تشابكات’ داخل الدماغ، وتُعطّل كيفية عمل 

الخاليا العصبية وتواصلها مع بعضها البعض، وتتسبّب في النهاية في موتها.

هناك أيًضا نقص في بعض المواد الكيميائية المهمة في دماغ الشخص المصاب بمرض 

ألزهايمر. ويعني انخفاض مستويات هذه المواد الكيميائية أن الرسائل ال تنتقل إلى جميع 

أنحاء الدماغ كما ينبغي.

التغيُّرات المبكّرة

عادًة ما يبدأ مرض ألزهايمر تدريجيًا بفقدان خفيف في الذاكرة، مثل صعوبة في تذكّر 

األحداث األخيرة أو تعلُّم معلومات جديدة. وذلك ألن أول جزء من أجزاء الدماغ يتأثّر 

بالمرض غالبًا ما يكون الجزء المسؤول عن الذاكرة والتعلُّم. على سبيل المثال، قد تنسى 

أسماء األشخاص أو المكان الذي وضعت فيه األشياء. 
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قد تشمل التغيُّرات المبّكرة األخرى ما يلي:

■	    مشاكل في اللغة، مثل إيجاد الكلمة الصحيحة للتعبير عن شيء ما

■  الشعور باالرتباك أو صعوبة في متابعة ما يُقال 

مشاكل في رؤية األشياء بشكل ثالثي األبعاد 	■

■  صعوبات في القيام باألنشطة اليومية – على سبيل المثال، الشعور باالرتباك عند 

استخدام العمالت المعدنية عند الدفع مقابل السلع التي تم شراؤها في المتاجر 

االنعزال أكثر أو المرور بتقلّبات مزاجية. 	■

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 616، 

Alzheimer’s disease: Understanding your diagnosis

الخرف الوعائي

داخل الدماغ

ينجم الخرف الوعائي عن مشاكل في إمداد الدم إلى الدماغ – تتعلق كلمة ‘وعائي’ 

باألوعية الدموية. تحتاج الخاليا العصبية إلى األكسجين والعناصر الغذائية من الدم لتعيش، 

وبدون القدر الكافي من الدم، ستموت هذه الخاليا العصبية.

هناك عدة أنواع من الخرف الوعائي. يوجد نوع ينجم عن السكتة الدماغية )يُسمى الخرف 

المرتبط بالسكتة الدماغية(، بينما ينتج نوع آخر عن نقص إمداد الدم إلى األجزاء العميقة 

من الدماغ )يُسمى الخرف الوعائي تحت القشري(.

تحدث السكتات الدماغية عندما تمنع الجلطة تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، أو عندما 

ينفجر وعاء دموي داخل الدماغ. يتبع الخرف الوعائي أحيانًا سكتة دماغية كبيرة )يُسمى 

خرف ما بعد السكتة الدماغية(. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يحدث في كثير من األحيان 

بعد عدد من السكتات الدماغية الصغيرة )يُسمى الخرف متعدد االحتشاءات(.
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غالبًا ما يكون الخرف الوعائي تحت القشري – حيث يوجد ضعف في تدفق الدم إلى األجزاء 

العميقة من الدماغ – ناتًجا عن ضيق الشرايين الصغيرة التي تمد الدماغ بالدم.

التغيُّرات المبكّرة

تعتمد التغيُّرات التي تعاني منها على الجزء الذي تعرض للتلف في الدماغ. وتشمل 

التغيُّرات المبّكرة الشائعة صعوبة في التخطيط أو التفكير على نحو سريع أو التركيز. كما 

قد تشعر باالرتباك الشديد لفترات قصيرة، وربما تُصاب باالكتئاب أو القلق. ولكن فقدان 

الذاكرة ليس شائًعا دائًما في المراحل المبّكرة.

إذا عانيت من سكتة دماغية كبيرة، فقد تبدأ أعراض الخرف الوعائي فجأة، وبعد ذلك يمكن 

أن تظل مستقرة، أو قد تتحّسن قليالً في المراحل المبّكرة مع مرور الوقت. وإذا أصبت 

بسكتة دماغية أخرى، فقد تتفاقم األعراض مرة أخرى.

إذا كنت تعاني من مجموعة من السكتات الدماغية الصغيرة، فقد تظل األعراض مستقرة 

لفترة من الوقت، ثم تزداد سوًءا على مراحل، بدالً من تدهور الحالة تدريجيًا. 

إذا كنت تعاني من الخرف الوعائي تحت القشري، فقد تزداد األعراض سوًءا تدريجيًا، أو 

على مراحل في حاالت أقل من المعتاد.

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 614، 

Vascular dementia: Understanding your diagnosis

)DLB( الخرف المصحوب بأجسام ليوي

داخل الدماغ

ينال هذا النوع من الخرف اسمه من كتل صغيرة من البروتين تتكّون داخل الخاليا العصبية، 

وتسمى أجسام ليوي. على غرار لويحات وتشابكات مرض ألزهايمر، فإنها تعطل طريقة 

عمل الدماغ، حيث تقلل مستويات الرُُسل الكيميائية وتسبّب موت الخاليا العصبية.
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1 توجد أجسام ليوي أيًضا في األشخاص المصابين بمرض باركنسون، حيث إن الشخص المصاب 

بمرض باركنسون ُمعرّض بشدة لخطر اإلصابة بمرض الخرف مع تطور حالته. وإذا أُصيب به 

الشخص، فيُسمى ذلك خرف مرض باركنسون.

التغيُّرات المبكّرة

في المراحل المبّكرة من مرض الخرف المصحوب بأجسام ليوي، قد تجد صعوبة في البقاء 

منتبًها والتخطيط للمستقبل والتفكير وحل المشاكل. وعادًة تختلف هذه األعراض اختالفًا 

كبيرًا من يوم إلى آخر. 

قد تواجه أيًضا مشاكل في كيفية رؤية األشياء، مثل:

صعوبة في تحديد المسافات  	■

مشاكل في رؤية األشياء بشكل ثالثي األبعاد 	■

رؤية أشياء ال وجود لها فعليًا )الهالوس البصرية(.  	■

قد تُصاب أيًضا بأعراض شبيهة بأعراض مرض باركنسون، وتشمل هذه األعراض ما يلي: 

حركات بطيئة ومتصلبة 	■

مشاكل في التوازن  	■

ارتجاف في إحدى الذراعين أو الساقين. 	■

أنماط النوم المضطربة شائعة أيًضا. ومع ذلك، غالبًا ما تتأثّر ذاكرتك على نحو أقل من 

الشخص المصاب بمرض ألزهايمر.

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 37، 

Dementia with Lewy bodies: Understanding your diagnosis
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)FTD( الخرف الجبهي الصدغي

داخل الدماغ

يشمل مصطلح الخرف الجبهي الصدغي مجموعة من الحاالت المختلفة. فقد كان يطلق 

عليه في األصل مرض بيك وال يزال هذا المصطلح يُستخدم في بعض األحيان. وهو ينتج عن 

تلف في منطقتين بالدماغ تُسميان الفصين الجبهي والصدغي. وتتحكم هاتان المنطقتان 

في السلوك واالستجابات العاطفية والمهارات اللغوية. 

في الخرف الجبهي الصدغي، تتجمع كتل من البروتينات غير الطبيعية داخل الخاليا 

العصبية في هذين الفصين وتتسبّب في موت الخاليا، كما تتأثّر المواد الكيميائية المهمة 

التي تحمل رسائل إلى أرجاء الدماغ.

التغيُّرات المبكّرة

يصيب الخرف الجبهي الصدغي في الغالب األشخاص في األربعينات والخمسينات والستينيات 

من العمر )أصغر من معظم األشخاص الذين يصابون بمرض ألزهايمر أو الخرف الوعائي(. 

هناك ثالثة أنواع مختلفة من الخرف الجبهي الصدغي، وتُسمى هذه األنواع متغيّر السلوك 

وخرف داللة الرموز والحبسة المترقية مع فقدان الطالقة.

م املرض باختالف األشخاص، وقد تعلمت  ‘ يختلف تقدُّ

أن أتعامل مع كل يوم عىل حدة حيث ال يوجد يومني 

متشابهني، وكل يوم يأيت مصحوبًا بالقدر الكايف من 

املشاكل.  ال يعني ذلك أنني أرغب يف إنكار ما قد 

يحدث، ولكنني ال أريد كذلك أن أعتقد أن 'أيًا كان ما 

قد يحدث' يُعّد أمًرا ال مفر منه.’

أحد األشخاص املصابني بالخرف
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مع الخرف الجبهي الصدغي متغيّر السلوك، غالبًا ما تظهر التغيُّرات في الشخصية أو 

السلوك أوالً. فقد تصبح منعزالً أو ال تهتم كثيرًا باألشخاص اآلخرين أو قد تُبدي مالحظات 

غير الئقة من الناحية االجتماعية. وقد تصبح أيًضا موسوًسا ومندفًعا – على سبيل المثال، 

قد تبتكر بدًعا متعلقة باألطعمة غير المعتادة.

ث بطالقة ولكن يمكن أن تفقد  إذا كنت تعاني من خرف داللة الرموز، فعادًة ما تتحدَّ

معنى بعض الكلمات أو تعجز عن فهمها. 

وإذا كنت تعاني من الحبسة المترقية مع فقدان الطالقة، فسيتأثّر حديثك أيًضا، فقد يصبح 

بطيئًا ويحتاج إلى الكثير من الجهد.

في المراحل المبّكرة من الخرف الجبهي الصدغي، من غير المرجح أن تتأثّر ذاكرتك اليومية.

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 687، 

Frontotemporal dementia: Understanding your diagnosis

الخرف المختلط 
يعاني بعض األشخاص من أنواع متعددة من الخرف، وهذا يُسمى الخرف المختلط. المزيج 

األكثر شيوًعا هو مرض ألزهايمر مع الخرف الوعائي، والمزيج التالي األكثر شيوًعا هو مرض 

ألزهايمر مع الخرف الوعائي المصحوب بأجسام ليوي. إذا كنت مصابًا بالخرف المختلط، فمن 

المرجح أن تعاني من مجموعة من األعراض لنوعين من الخرف.
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الخرف لدى الشباب )الخرف في سن الشباب(
تم تشخيص إصابة 42,000 شخص على األقل في المملكة المتحدة بالخرف قبل بلوغهم 

سن 65 عاًما، وغالبًا ما يطلق عليه ‘الخرف في سن الشباب’ أو ‘الخرف المبّكر’ أو ‘الخرف 

في سن العمل’.

يمكن أن تصاب بأي نوع من الخرف إذا كان عمرك أقل من 65 عاًما، ومع ذلك، فإنك أكثر 

عرضة لإلصابة بنوع أقل شيوًعا من الخرف، مثل الخرف الجبهي الصدغي أو نوع آخر من 

الخرف ناجم عن سبب وراثي. ثلث الشباب المصابين بالخرف فقط يعانون من مرض ألزهايمر.

على الرغم من أن بعض األعراض التي تعاني منها قد تكون متشابهة، إال أنك ستواجه غالبًا 

تحديات مختلفة وتحتاج إلى أنواع مختلفة من الدعم مقارنًة بكبار السن. قد يكون لديك 

عائلة مؤلفة من أفراد صغار السن والتزامات مالية مثل الرهن العقاري، وربما ال تزال 

تعمل. وقد يكون لديك أيًضا اهتمامات وتوقعات مختلفة فيما يتعلق بكيفية االستمرار في 

عيش حياة كريمة مع اإلصابة بالخرف.

لمزيد من المعلومات عن المشاكل التي من المحتمل أن تواجه الشباب الذين يعانون 

من الخرف، اطّلع على األقسام المتعلقة باألمور المالية والقيادة والعمل، حيث يتم تناولها 

في الفصل 4 المعنون التخطيط للمستقبل، بدًءا من الصفحة 63. انظر أيًضا صفحة 100 

مة للشباب. للحصول على معلومات عن الخدمات الُمقدَّ

 ملزيد من املعلومات املُفّصلة، اطّلع عىل الكتيب 688، 

Young-onset dementia: Understanding your diagnosis
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الخرف وصعوبات التعلُّم
األشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلُّم، بما في ذلك متالزمة داون، هم أكثر عرضة 

لإلصابة بالخرف )عادًة مرض ألزهايمر( في سن صغيرة. إذا كنت تعاني من الخرف وصعوبة 

في التعلُّم، فقد تختلف األعراض المبكرة التي تعاني منها إلى حٍد ما – فمن المرجح أن 

تظهر عليك تغيُّرات في السلوك، على سبيل المثال. ويجب تكييف الدعم الذي تتلقاه وفًقا 

لفهمك والطريقة التي ترغب في التواصل بها.

 لالطّالع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 430، 

،ER1و Learning disabilities and dementia 
Easy Read factsheet: What is dementia?

 تلف الدماغ المرتبط بالكحول 
)بما في ذلك متالزمة كورساكوف(

يحدث تلف الدماغ المرتبط بالكحول )ARBD( بسبب اإلفراط في شرب المشروبات 

الكحولية بانتظام على مدى عدة سنوات، وعادة ما يصيب األشخاص في منتصف العمر. 

تلف الدماغ المرتبط بالكحول ليس نوًعا من أنواع الخرف ولكن قد يكون له أعراض 

مشابهة، مثل فقدان الذاكرة وصعوبات في اتخاذ القرارات. إذا توقفت عن شرب الكحول 

وتناولت نظاًما غذائيًا جيًدا وخضعت إلعادة التأهيل اإلدراكي، فقد تتمّكن من التعافي 

بشكل جزئي أو حتى بالكامل.

 لالطّالع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 438، 

What is alcohol-related brain damage?

األسباب النادرة لإلصابة بمرض الخرف
هناك مجموعة كبيرة من الحاالت األخرى يمكن أن تؤدي إلى اإلصابة بالخرف، وهي حاالت 

نادرة وتُمثّل جميعها حوالي 5% من إصابات الخرف، ومع ذلك، فهي أكثر شيوًعا بين الشباب.

 لالطّالع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 442، 

Rarer causes of dementia
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النقاط الرئيسية: العالجات

ال يوجد عالج معروف للخرف. ويشمل العالج الُنُهج الدوائية وغير الدوائية 

واالعتناء بالحاالت المرضية األخرى وإدخال تغييرات على نمط حياتك. مع 

اتباع مزيج مما سبق ذكره، من الممكن أن تحيا حياة كريمة مع اإلصابة 

بالخرف لسنوات عديدة.

طُوِّرت أربعة أدوية لعالج مرض ألزهايمر:

)donepezil( دونيبيزيل  ■

)rivastigmine( ريفاستيجمين  ■

)galantamine( غاالنتامين  ■

■  ميمانتين – لألشخاص في المراحل المتوسطة واألخيرة من الخرف. 

تساعد هذه األدوية في التغلُّب على أعراض مرض ألزهايمر لفترة من 

الوقت لدى بعض األشخاص. وقد يتم إعطاؤك أيًضا أحد هذه األدوية إذا 

كنت تعاني من الخرف المصحوب بأجسام ليوي أو الخرف المختلط. 

لألشخاص في المراحل 

 المبّكرة والمتوسطة 

من المرض.
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العالجات

أما إذا كنت تعاني من الخرف الجبهي الصدغي، فهذه األدوية غير مالئمة 

لحالتك. وقد يتم إعطاؤك أدوية مضادة لالكتئاب للتغلُّب على بعض 

األعراض التي تعاني منها. 

إذا كنت تعاني من الخرف الوعائي، فعادًة ستوصف لك أدوية لعالج أي 

حاالت مرضية تعاني منها، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.

يمكنك أيًضا االستفادة من الُنُهج التي ال تشمل األدوية. وتشمل األمثلة على 

ذلك التحفيز اإلدراكي، والذي قد ينطوي على حل الكلمات المتقاطعة أو 

مناقشة الشؤون الجارية للحفاظ على عقلك نشطًا. ثمة مثال آخر وهو 

كتابة قصة حياتك، حيث تنشئ سجالً يشمل تجارب حياتك للمساعدة على 

تقوية ذاكرتك. يمكن أن تفعل ذلك باستخدام سجل قصاصات أو ألبوم صور 

أو باستخدام الحاسوب.
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أدوية عالج الخرف

ال يوجد عالج معروف للخرف في الوقت الحالي. ومع ذلك، يحاول العلماء العثور على 

عالج. لالطاّلع على المزيد من المعلومات، انظر القسم المعنون األبحاث في الصفحة 123. 

ومع ذلك، هناك أدوية يمكن أن تعمل على تحسين الحالة. استناًدا إلى نوع الخرف الذي 

تعاني منه، يمكن أن تخّفف هذه األدوية من بعض األعراض أو تحول دون تفاقمها لفترة 

من الوقت. كما تُعّد الُنُهج غير الدوائية والحصول على الدعم المناسب بعد التشخيص )مثل 

ث مع اآلخرين، والحفاظ على عقلك نشطًا( قيّمة للغاية.  المعلومات والمشورة، والتحدُّ

يجب كذلك عالج األمراض أو حاالت العدوى األخرى – انظر القسم المعنون الحفاظ على 

الصحة في الصفحة 49.

 

مرض ألزهايمر
طُوِّرت أربعة أدوية تستهدف بعض التغيُّرات الكيميائية في الدماغ التي تظهر في مرض 

مت هذه األدوية في البداية للعمل على تحسين الذاكرة والتفكير، ولكنها قد  ألزهايمر. ُصمِّ

تكون مفيدة أيًضا في التغلُّب على أنواع أخرى من األعراض. كما أنها مفيدة في عالج بعض 

أنواع الخرف األخرى.

دونيبيزيل وريفاستيجمين وغاالنتامين

إذا كنت تعاني من مرض ألزهايمر بدرجة بسيطة إلى متوسطة، فقد يوصف لك أحد 

األدوية الثالثة التالية:

دونيبيزيل 	■

ريفاستيجمين 	■

غاالنتامين. 	■



30
للحصول عىل املشورة والدعم، يُرجى االتصال بخط مساعدة مرىض الخرف 

Alzheimer’s Society  عىل الرقم الهاتفي 3456 150 0333 

2

العالجات

إذا كنت تعاني من الخرف المختلط فقد يوصف لك أيًضا أحد هذه األدوية.

جميع هذه األدوية تعمل بطريقة مشابهة، من خالل زيادة كمية مادة كيميائية تُسمى 

أستيل كولين، والتي تساعد في نقل الرسائل إلى جميع أنحاء الدماغ. يعاني مرضى ألزهايمر 

من نقص في هذه المادة الكيميائية.

سيصف أخصائي عالج الخرف هذه األدوية في المقام األول، ومن الممكن أن يكون:

طبيبًا عاًما لديه خبرة خاصة في عالج الخرف 	■

■  طبيبًا نفسيًا )طبيب متخّصص في الصحة العقلية( في عيادة الذاكرة

■  أخصائي أمراض الشيخوخة )طبيب متخّصص في الصحة البدنية لكبار السن(

■  طبيب أعصاب )طبيب متخّصص في أمراض الجهاز العصبي(. 

بعد ذلك، سيتمّكن طبيبك العام عادًة من القيام بعملية روتينية لوصف األدوية، وستُراَجع 

هذه األدوية بانتظام بواسطة طبيبك العام أو االستشاري الُمتابع لحالتك.

الفوائد المحتملة

قد تجد أن هذه األدوية تعمل على التغلُّب على األعراض التي تعاني منها لفترة من الوقت. 

ويمكن أن تشمل الفوائد الحد من القلق وتحسين التحفيز والذاكرة والتركيز ومهارات 

الحياة اليومية.

اآلثار الجانبية المحتملة

تشمل اآلثار الجانبية لهذه األدوية فقدان الشهية والغثيان والقيء واإلسهال. وهي تصيب 

فقط شخًصا واحًدا من بين كل 10 أشخاص في المتوسط. إذا تسبّب أحد األدوية في 

حدوث آثار جانبية صعبة، فقد تتمكن من تغييره وتجربة دواء آخر.
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ميمانتين

إذا كنت في المراحل المتوسطة من مرض ألزهايمر، فربما تتناول أدوية دونيبيزيل 

وريفاستيجمين وغاالنتامين منذ تشخيص مرضك. قد تصبح هذه األدوية وحدها أقل فعالية 

في السيطرة على األعراض عند تطورها. وإذا كان األمر كذلك، فقد يوصف لك أيًضا دواء 

يُسمى ميمانتين لتتناوله. 

يمكن أن يوصف لك دواء ميمانتين وحده إذا كنت في المراحل المتوسطة من مرض 

ألزهايمر وال يمكنك تناول أي من األدوية األخرى )على سبيل المثال، بسبب اآلثار الجانبية(.

يعمل دواء ميمانتين عن طريق حماية الخاليا العصبية من آثار مادة طبيعية تُسمى 

الغلوتامات. وغالبًا ما ترتفع مستويات الغلوتامات في الدماغ لدى مرضى ألزهايمر، األمر 

الذي قد تكون له تداعيات ضارة.

الفوائد المحتملة

يمكن أن يبطئ دواء ميمانتين من تطور األعراض لدى األشخاص الذين يمرون بالمراحل 

المتوسطة واألخيرة من مرض ألزهايمر لفترة من الوقت. وقد يعمل على تحسين االنتباه 

وكذلك الهياج أو السلوك العدواني، وكالهما أكثر شيوًعا في المراحل األخيرة من الخرف.

اآلثار الجانبية المحتملة

عادًة ما يكون لدواء ميمانتين آثار جانبية أقل من األدوية الثالثة األخرى، على الرغم من أنه 

يسبّب الدوار والصداع والتعب وارتفاع ضغط الدم واإلمساك.

 لالطّالع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 407، 

Drug treatments for Alzheimer’s disease
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الخرف الوعائي
إذا كنت تعاني من الخرف الوعائي، فال يوصى باستخدام األدوية الموصوفة لعالج مرض 

ألزهايمر، إال إذا كنت مصابًا بالخرف المختلط حيث تعاني من الخرف الوعائي ونوع آخر 

من الخرف يستجيب لهذه األدوية )مثل مرض ألزهايمر أو الخرف المصحوب بأجسام ليوي 

أو مرض باركنسون(

م الخرف الوعائي عن طريق تناول األدوية لعالج  ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبطاء تقدُّ

األمراض األساسية المتسبّبة في حدوثه، واتباع نمط حياة صحي )على سبيل المثال، اإلقالع 

عن التدخين(. وتشمل األمراض األساسية ما يلي: 

ارتفاع ضغط الدم  	■

ارتفاع الكوليسترول في الدم  	■

السكتة الدماغية  	■

داء السكري  	■

أمراض القلب. 	■

سيصف الطبيب العام في كثير من األحيان أدوية لعالج هذه األمراض، وربما تتناولها 

بالفعل. ومن المهم اتباع النصائح الطبية والخضوع لفحوصات منتظمة.

‘ الدواء الذي أتناوله لعالج مرض ألزهامير هو أريسبت 

]االسم التجاري لدواء دونيبيزيل[ – أتناول هذا الدواء 

منذ حوايل 10 أشهر. وقد ساعدين يف السيطرة عىل 

الحالة، وعىل الرغم من أنني أعلم أنه ليس العالج، إذا 

مكّنني من أن أحيا عامني آخرين بنفس حالتي الحالية 

فال ميكنني أن أتذمر.’

أحد األشخاص املصابني بالخرف
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أنواع الخرف األخرى

الخرف المصحوب بأجسام ليوي

إذا كنت تعاني من الخرف المصحوب بأجسام ليوي، فقد يوصف لك أحد ثالثة أدوية 

تُعطى لألشخاص في المراحل المبّكرة من ألزهايمر )دونيبيزيل أو ريفاستيجمين أو 

غاالنتامين(. وقد تكون هذه األدوية مفيدة بشكل خاص إذا كنت تعاني من أعراض محزنة، 

مثل الهالوس أو الهياج. وقد يوصف لك أيًضا دواء ميمانتين إذا لم تتمكن من تناول أي من 

هذه األدوية )على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من آثار جانبية سيئة(.

هناك أدوية أخرى يمكن أن تساعدك إذا كنت تعاني من اضطراب شديد في النوم. 

وبالنسبة لمشاكل الحركة أو التوازن، قد يوصف لك دواء ليفودوبا.

الخرف الجبهي الصدغي

لم يثبت أن األدوية التي تُعطى لمرضى ألزهايمر تفيد األشخاص الذين يعانون من الخرف 

الجبهي الصدغي، بل قد تكون ضارة. ولم تتم الموافقة عليها لعالج الخرف الجبهي الصدغي 

وال يجب وصفها بشكل عام.

إذا كنت تعاني من الخرف الجبهي الصدغي متغيّر السلوك، فمن الشائع أن توصف لك 

األدوية المضادة لالكتئاب، حيث يمكن أن تحد من السلوكيات غير الالئقة والسلوكيات 

األخرى المتعلقة بالوسوسة أو االندفاع. 

األبحاث المتعلقة بالعالجات الجديدة 
يرغب الكثير من األشخاص المصابين بالخرف في معرفة معلومات عن األبحاث المتعلقة 

بالعالجات الجديدة، وبعضهم قد يقرر المشاركة في التجارب السريرية. لالطاّلع على 

المزيد من المعلومات، انظر القسم المعنون األبحاث في الصفحة 123.
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أسئلة عن األدوية من املمكن طرحها عىل الطبيب

قد يكون من المفيد تحضير أو طرح أسئلة حول العقاقير عند زيارة الطبيب. 

	■  هل هناك عالجات غير دوائية يمكنني تجربتها بدالً من هذه العالجات، 

أو قبلها؟

■  لماذا تصف لي هذا الدواء؟

■  كيف أتناول هذا الدواء؟

■  كم من الوقت سأحتاج لتناوله؟  	

■  ماذا يحدث إذا فاتتني جرعة؟ 	

■  هل ال زال بإمكاني تناول أدويتي األخرى؟ 	

■  هل يمكنني تناول المشروبات الكحولية؟ 	

■  ما هي إيجابيات وسلبيات هذا الدواء؟

■  كيف سيساعدني؟ 	

■  كيف سيؤثّر على األعراض التي أعاني منها؟ 	

■  كيف سيحّسن حياتي اليومية؟ 	

■  هل يمكن أن أعاني من أي آثار جانبية؟ 	

■  ما هي التغيُّرات التي يجب أن أخبرك بها؟ 	

■  هل لديك أي معلومات يمكن أن أحصل عليها؟
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العالجات

العالجات غير الدوائية

ليست األدوية هي الطريقة الوحيدة لعالج أو التغلُّب على أعراض الخرف، فهناك العديد 

من العالجات األخرى التي يمكن أن تساعدك على أن تحيا حياة كريمة. بعض العالجات 

غير الدوائية الشائعة مذكورة فيما يلي، بينما يتم تناول بعض الطرق األخرى لعيش حياة 

كريمة في الفصل 3 من القسم المعنون الحياة الكريمة، بدًءا من الصفحة 39.

يمكن أن تختلف العالجات غير الدوائية المتوفرة، وكيفية إحالتك إليها، في جميع أنحاء البالد. 

اسأل طبيبك العام، أو عيادة الذاكرة أو Alzheimer’s Society المحلية للحصول على 

التفاصيل. بل وقد تكون قادًرا على إحالة نفسك إلى بعض الخدمات المذكورة.

العالج التحفيزي المعرفي
يهدف العالج التحفيزي المعرفي )CST( إلى تحسين قدراتك العقلية عن طريق الحفاظ 

على عقلك نشطًا. ويتم ذلك من خالل مجموعة من جلسات النشاط المواضيعية التي 

تُجرى على مدى عدة أسابيع. قد تشمل إحدى الجلسات، على سبيل المثال، حل الكلمات 

المتقاطعة أو الحديث عن الشؤون الجارية. ثم في جلسة أخرى، يمكنك العزف على آلة 

موسيقية إلى جانب الموسيقى. يتضمن العالج التحفيزي المعرفي أيًضا عناصر من العالج 

بالذكريات )انظر الصفحة 36(. 

 بعد المجموعة األولى من الجلسات، قد يوصف لك عالج مداومة تحفيزي معرفي 

 )جلسات ‘إضافية’ أقل تكراًرا( لمواصلة الفوائد المكتسبة. هناك أدلة على أن األساليب 

مثل العالج التحفيزي المعرفي تعمل على تحسين القدرات العقلية ونوعية الحياة لألشخاص 

المصابين بالخرف.
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إعادة التأهيل المعرفي
في إعادة التأهيل المعرفي، سيعمل أحد األخصائيين النفسيين أو أخصائيي العالج الوظيفي 

معك ومع شخص ُمقرب منك لمساعدتك على تحقيق هدف متفق عليه. ويمكن أن يتمثل 

ذلك في تعلُّم استخدام الهاتف الجّوال أو إعادة تعلُّم مهارة حياتية مثل الطهو. في المراحل 

المبّكرة من الخرف، يمكن أن تساعدك إعادة التأهيل المعرفي على تحقيق أهدافك 

والتعامل بشكل أفضل مع الحالة، ويحدث ذلك عن طريق حثك على استخدام أجزاء 

دماغك التي تعمل لمساعدة األجزاء األخرى التي ال تعمل.

كتابة قصة الحياة واستعادة ذكريات الماضي
تعني كتابة قصة الحياة استخدام سجل قصاصات أو ألبوم صور أو تطبيق إلكتروني لتذكّر 

تفاصيل حياتك وتسجيلها. قد تتمثل هذه التفاصيل في خبراتك أو قيمك أو معتقداتك. عادًة 

ما تكون كتابة قصة الحياة نشاطًا مشتركًا يشملك أنت وأحد أفراد عائلتك أو أصدقائك أو أحد 

أخصائيي الدعم. 

ث عن أشياء من ماضيك، باستخدام عوامل محفزة مثل  تشمل استعادة ذكريات الماضي التحدُّ

الصور أو األشياء المألوفة أو الموسيقى، حيث يمكن أن تساعدك على رؤية حياتك بالكامل 

والتعرّف على تجاربك وإنجازاتك.

في بعض األحيان يتم الجمع بين هذين األسلوبين باستخدام صندوق ذاكرة للممتلكات أو 

التذكارات الُمفّضلة. مثل هذه األساليب شائعة ألنها تعتمد على ذكرياتك المبّكرة التي تميل 

إلى االحتفاظ بها لفترة أطول.

هناك أدلة على أن اإلقدام على كتابة قصة الحياة واستعادة ذكريات الماضي، وخاصة عند 

القيام بذلك بشكل فردي، يمكن أن يحّسن الحالة المزاجية والرفاه وبعض القدرات العقلية مثل 

ث عن شخصيتك، يمكن أن يعمل ذلك على مساعدتك أنت واآلخرين  الذاكرة. من خالل التحدُّ

على التركيز عليك كشخص يحيا حياة مثيرة ومتنوعة وال يزال لديه مهارات واهتمامات، بدالً من 

التركيز على الخرف الذي تعاني منه.



2

38

العالجات

العالجات بالموسيقى والفنون اإلبداعية 
إنها جلسات عالجية حيث تعزف الموسيقى وتغني وترقص وترسم وتعبر عن مهاراتك 

اإلبداعية. يمكن أن تُعَقد الجلسات في مجموعة أو بشكل فردي، ويقّدمها اختصاصي 

ث عن  مؤّهل. يمكن أن تكون العالجات اإلبداعية جيدة إذا وجدت صعوبة في التحدُّ

 شعورك، فهي تحافظ على نشاط عقلك ويمكن أن تساعدك في التعبير عن مشاعرك 

وعن ذاتك.

العالجات التكميلية
يتضمن العالج التكميلي مجموعة واسعة من العالجات خارج إطار الطب التقليدي. إذا كنت 

تفكر في تجربة هذه العالجات، فيجب عليك مناقشتها مع طبيبك العام. هناك بعض األدلة 

على الفوائد المحتملة لألشخاص المصابين بالخرف والناتجة عن:

■  العالج العطري – خاصة باستخدام بلسم الليمون والخزامي )لالسترخاء(

التدليك )للهياج( 	■

■  العالج بالضوء الساطع – الجلوس أمام صندوق ضوئي )لعالج اضطرابات النوم أو تدهور 

الحالة المزاجية(.

خطواتك التالية

اطلب من طبيبك العام أن يشرح التأثير العالجي ألدويتك 

وكيفية تناولها.

اسأل طبيبك العام أو Alzheimer’s Society المحلية 

إذا كان هناك أي عالجات أو أنشطة يمكن أن تساعدك على أن 

تحيا حياة كريمة. 
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النقاط الرئيسية: الحياة الكرمية

إذا تم تشخيص إصابتك بالخرف، فهناك الكثير من األمور التي يمكنك القيام بها 

والتي ستساعدك على أن تحيا حياة كريمة على أفضل نحو ممكن. من المهم أن 

تظل متفائالً وأن تركّز على األمور التي ال زال بإمكانك القيام بها واالستمتاع بها. 

قد تتغير العالقات عندما تعاني من الخرف، وقد يكون من الصعب التكيّف 

مع هذا األمر، ولكن هذا ال يعني أنها ستكون أقل قيمة أو أهمية. من المهم 

مناقشة األمور.

قد تجد صعوبة في التواصل في بعض األحيان. حاول استغالل األيام التي تجد 

فيها التواصل سهالً للحديث عن المشاكل التي تواجهها وكيف يمكن لألشخاص 

اآلخرين مساعدتك.  

إذا كانت لديك مشاكل في الذاكرة، فيمكنك محاولة استخدام مفكرة كبيرة، 

وربما االحتفاظ بها بجوار ساعة تقويمية. يمكنك أيًضا محاولة االحتفاظ 

باألدوات المهمة، مثل المفاتيح أو النظارة، مًعا في نفس المكان – في مكان 

ما يمكن رؤيته بسهولة، وليس في درج أو خزانة.
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الحياة الكرمية

إن اإلصابة بالخرف ال تعني أنك يجب أن تشعر بالتوّعك، فمن المهم أن 

تحاول البقاء في صحة جيدة. يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن على تحقيق ذلك، وإذا كنت تدخن، 

فحاول اإلقالع عن التدخين.

رتب إلجراء فحوصات منتظمة مع طبيبك العام، وكذلك فحوصات األسنان 

والبصر والسمع المنتظمة. احصل على لقاح األنفلونزا السنوي واستشر 

الطبيب على الفور إذا شعرت بتوّعك. كما أن األمراض البسيطة مثل التهاب 

الصدر أو عدوى الجهاز البولي قد تشعرك باالرتباك الشديد إذا لم تحصل 

على المساعدة على الفور.

قد تشعر باالكتئاب أو القلق بسبب كيفية تغيُّر حياتك. إذا كان األمر كذلك، 

ث،  فقد توصف لك أدوية مضادة لالكتئاب وقد يوصف لك العالج بالتحدُّ

.)CBT( مثل العالج باإلرشاد والمشورة أو العالج السلوكي المعرفي

يُتبع في الصفحة 42
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حاول أن تظل نشطًا وأن تبقى على اتصال باآلخرين، فهذا يمكن أن 

يساعدك على الحفاظ على مهاراتك وذاكرتك، وكذلك تحسين ثقتك 

بنفسك ونومك ورفاهك. حيثما كان ذلك ممكًنا، استمر في القيام باألمور 

التي تستمتع بها، حتى لو كان عليك القيام بها بطريقة مختلفة قليالً. 

اطلب المشورة من أحد أخصائيي العالج الوظيفي )أخصائي صحي يساعد 

األشخاص في الحفاظ على مهاراتهم اليومية( بشأن األنشطة التي تجد 

صعوبة في القيام بها.

يمكنك أيًضا اتخاذ خطوات لجعل منزلك أكثر أمانًا. يمكنك إزالة 

األشياء التي يسهل التعثر بها وتركيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد 

الكربون وإنذار الحريق أو كاشف الدخان، ويمكنك أيًضا تركيب مؤقتات 

أوتوماتيكية للمقابس واألضواء وأجهزة التدفئة.

 النقاط الرئيسية: الحياة الكرمية 
)تابع(
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الحياة الكرمية

هناك الكثير من األدوات التكنولوجية التي يمكن أن تساعدك على أن 

تحيا حياة كريمة، وتشمل هذه أجهزة إلكترونية للتذكير بتناول الدواء 

وأجهزة تحديد المواقع التي يمكن أن تساعدك إذا وضعت األشياء في 

مكان مختلف واألضواء األوتوماتيكية وأجهزة ‘اإلغالق’ في حالة نسيان 

إغالق الغاز أو الفرن أو الصنبور.

إذا كنت تعيش بمفردك وتعاني من الخرف، فقد تواجه تحديات إضافية. 

فقد يكون من الصعب البقاء على اتصال باآلخرين، والبقاء آمًنا في منزلك. 

من المهم أن تطلب المساعدة والدعم من األصدقاء وأفراد العائلة، وأن 

تجعل منزلك أكثر مالءمًة لمريض الخرف.
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البقاء إيجابًيا

قد يكون التعايش مع الخرف أمرًا صعبًا وقد تشعر بالغضب أو اإلحباط حيال ما يحدث لك. 

وقد تتغير خططك للمستقبل، ولكن الخرف ال يغيّر هويتك. 

من المهم أن تظل متفائالً. ركّز على األمور التي يمكنك القيام بها وترغب في القيام بها 

بدالً من األمور التي تعجز عن أدائها، وحاول أال تنعزل أو تبتعد عن العالم. وقد يساعدك 

االنشغال باألنشطة التي تستمتع بها والقيام بها على الشعور بمزيد من الثقة والرضا. 

لست بحاجة إلى التوقف عن أداء األمور التي تحبها، فقد يتعين عليك القيام بها بطريقة 

مختلفة فحسب. هناك الكثير من األشياء العملية التي يمكن أن تساعدك على أن تحيا حياة 

كريمة ومواصلة القيام بما تستمتع به – والكثير منها ُموّضح في هذا الفصل. 

‘ أنا مصاب مبرض ألزهامير منذ ثالث سنوات. كانت 

هوايتي تصنيع دراجات نارية ُمخّصصة، ولكنني 

اآلن ال أستطيع أن أتذكر كيف يعمل املحرك، ولذلك 

وجدت هواية جديدة. جّربت دروس العزف عىل 

الجيتار وعلم الفلك والكثري غريها، ولكن انتهى يب 

األمر بالبستنة. اعتقدت أنها ستكون مملة، ولكن كم 

كنت مخطئا!  حصلت عىل الكثري من املساعدة من 

خالل يوتيوب ومن منتديات البستانيني. هذا ال يُبقي 

عقيل نشيطًا فحسب، بل جسدي أيًضا.’ 

أحد األشخاص املصابني بالخرف
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للحصول عىل املشورة والدعم، يُرجى االتصال بخط مساعدة مرىض الخرف 

Alzheimer’s Society  عىل الرقم الهاتفي 3456 150 0333 

الحياة الكرمية

التغيُّرات في العالقات 

قد تجد أن اإلصابة بالخرف تغيّر عالقاتك مع األشخاص اآلخرين. وقد يكون التعامل مع 

هذا األمر صعبًا، ولكن هناك أمور يمكنك القيام بها للتكيّف، وقد يكون هناك إيجابيات 

تستخلصها منها أيًضا.

■  قد يستغرق األشخاص اآلخرون وقتًا لتقبُّل مرضك، فربما ال يرغبون في تقبُّله، أو ربما ال 

يعرفون ما يجب فعله أو قوله. قد يكون هذا أمرًا صعبًا، ولكن يجب أن تمنحهم وقتًا 

للتكيّف وتذكّر أنك ربما استغرقت بعض الوقت للتكيّف أيًضا. 

■  قد تختلف معاملة بعض األشخاص لك عن ذي قبل، وربما يعود ذلك لكونهم ال يفهمون 

ث معهم عن مرضك، إذا كنت تشعر بالراحة، بل  مرضك أو ما يحدث لك. حاول أن تتحدَّ

ويمكن أن تقترح عليهم قراءة هذا الدليل. 

■  مع مرور الوقت، قد تجد صعوبة أكثر في التواصل أو التعامل مع بعض المواقف 

االجتماعية، مثل التجمعات العائلية. وستحتاج أنت وأفراد عائلتك وأصدقاؤك إلى إيجاد 

طرق للتعامل مع مشاعرك.

■  قد تجد أنك تفقد التواصل مع بعض األشخاص نتيجة لمرض الخرف الذي تعاني منه. 

ويمكن أن يعود السبب في ذلك لتوقفك عن القيام باألمور التي اعتدتم القيام بها مًعا، 

مثل العمل أو الهوايات، أو ألنك تجد صعوبة في البقاء على اتصال بهم. ومع ذلك، قد 

تقابل الكثير من األشخاص الجدد من خالل مجموعات النشاط أو الدعم. حاول التركيز 

على اإليجابيات وعلى األشخاص الذين يساندونك.
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■  ربما ال يبقى بعض األشخاص على اتصال ألنهم ال يستطيعون التعامل مع مرضك. وقد 

يكون هذا مزعًجا، ولكن من المهم أن تتذكّر أنه ليس خطأك، فالشخص اآلخر هو الذي 

يعاني من مشكلة، وليس أنت.

■  ستصبح أكثر اعتماًدا على اآلخرين للحصول على المساعدة والدعم مع تطور حالتك، 

وقد تجد أن اآلخرين يحاولون عمل كل شيء من أجلك، وربما يصعب عليك تقبُّل ذلك. 

ث مع اآلخرين عن نوع المساعدة التي تحتاج إليها وكيف يمكنهم  من المفيد أن تتحدَّ

تقديمها. تذكّر أن هؤالء األشخاص يحاولون فقط أن يقّدموا المساعدة.

■  مع مرور الوقت، قد ينتهي األمر بشريك الحياة أو االبن أو أحد الوالدين أو أحد 

م الرعاية’. يجد بعض األشخاص أن هذا يغيّر عالقتهم، وربما  األصدقاء بتولي دور ‘ُمقدِّ

تشعر أن األمور غير متكافئة بينكم، أو قد تشعر بعدم االرتياح النعكاس األدوار. من 

ث عن هذه المشاعر، إذا كانت تراودك. المهم أن تحاول التحدُّ

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 1507، 
Your relationships

‘ غالًبا ما أُدِخل كلمة غريبة يف الجملة. مررت بأوقات 

حيث صحح األشخاص اآلخرون حديثي... فعادًة ما 

يقولون، ‘نعم، أنت تعني...’ ثم يستخدمون الكلمة 

الصحيحة. أشعرين ذلك بالخجل والغضب، ولكنني 

اآلن أقول لألشخاص الذين يتحدثون معي إنني أحب 

استخدام كلاميت أكرث’.

أحد األشخاص املصابني بالخرف
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التواصل

قد تجد أن التواصل أصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، وهذا يمكن أن يكون محبطًا 

للغاية ويمكن أن يؤثّر على ثقتك بنفسك.  ومن الممكن أن:

■  تكافح من أجل العثور على الكلمة الصحيحة

■  تكرر حديثك في المحادثات

■  تناضل من أجل فهم ما يقوله اآلخرون

■  ترتبك فيما يتعلق بالكلمات ومعانيها.

ثت  ربما ستجد أنك تمر بأيام جيدة وأخرى سيئة، ويمكنك أن تُهون األمور عليك إذا تحدَّ

مع األشخاص المقربين إليك في األيام الجيدة. أخبرهم باألمور التي تجدها صعبة وكيف 

يمكنهم المساعدة. على سبيل المثال، قد تجد أنه من المفيد أن يُنعش اآلخرون ذاكرتك 

ث عنه، أو قد تجد ذلك محبطًا أو مزعًجا. إن السماح لآلخرين  أو يذكّرونك بما كنت تتحدَّ

بمعرفة ما يمكنهم فعله لتقديم المساعدة سيسهل األمر عليهم وعليك. 

هناك الكثير من األمور األخرى التي يمكنك القيام بها أيًضا.

■  تأكد من أن البيئة المحيطة هادئة وحاول الحد من عوامل اإللهاء )على سبيل المثال، 

أغلق التلفزيون(.

■  اطلب من اآلخرين تكرار الحديث إذا كنت ال تفهم.

ث ببطء وإعطائك المزيد  	■  دع اآلخرين يعرفون ما يناسبك )على سبيل المثال، التحدُّ

من الوقت(.

■  اطلب من طبيبك العام أو االستشاري الذي يتابع حالتك إحالتك إلى أحد أخصائيي عالج 

النطق واللغة. 

■  استخدام التكنولوجيا التي يمكن أن تقّدم لك المساعدة )على سبيل المثال، حاسوب لوحي(.

لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 500، 
Communicating
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التغلُّب على فقدان الذاكرة

يمكن أن يكون فقدان الذاكرة محزنًا ويمكن أن يزعزع ثقتك بنفسك. ومع ذلك، هناك أمور 

يمكنك القيام بها من شأنها أن تساعدك. وقد ترغب في تجربة بعض األمور التالية:

■  احتفظ بدفتر أو ‘مفكرة أسبوعية’ كبيرة. اكتب األشياء التي تريد تذكّرها، مثل األسماء 

أو قوائم المهام أو األمور التي قمت بها. ضع المفكرة في مكان تسُهل رؤيته، بجانب 

الهاتف على سبيل المثال. 

■  ضع ملصقات وصور على الخزانات لتساعدك على تذكّر ما يوجد بداخلها. أو يمكنك 

االحتفاظ باألدوات التي تُستخدم بشكل متكرر – مثل األكواب واألطباق وأدوات المائدة 

– على الطاولة.

■  استخدم أدوات التذكير مثل دفتر أو مفكرة أو تقويم حائط لمساعدتك على تذكّر 

المواعيد أو المهام مثل إخراج سالل المهمالت.

■  احتفظ بقائمة بأرقام الهواتف المفيدة بجانب الهاتف.

■  ضع مالحظة على الباب لتذكّر نفسك بإيصاده في المساء أو لتذكّر األدوات مثل 

المفاتيح والمحفظة عند الخروج.

■  احتفظ باألدوات المفيدة مثل المفاتيح والنظارة في نفس المكان، وضعها في مكان 

تسُهل عليك رؤيتها فيه.

■  اطلب من الصيدلي وضع أقراص الدواء في حاوية ُمنظِّمة لجرعات الدواء لالستعمال 

مرة واحدة، حيث تحتوي هذه الحاوية على مقصورات ُمدّون عليها أيام األسبوع حتى 

تتمكن من متابعة ما تناولته.

■  ابحث عن أي أدوات تكنولوجية مفيدة والتي من الممكن أن تقّدم المساعدة – لمزيد 

من المعلومات، انظر القسم المعنون التكنولوجيا في الصفحة 58.

 ملزيد من املعلومات عن التغلُّب عىل فقدان الذاكرة، اطّلع عىل الكتيب 1540، 
The memory handbook
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الحفاظ على الصحة

إن اإلصابة بالخرف ال تعني أنك يجب أن تمرض أو تعاني من االكتئاب أو القلق. ومن 

المهم أن تزور الطبيب إذا كنت تشعر بتوّعك، فاألمراض وحاالت العدوى األخرى يمكن أن 

تؤدي إلى تفاقم الخرف الذي تعاني منه.

قد تجد النصائح التالية مفيدة:

■  حاول تناول وجبات متوازنة وشرب الكثير من السوائل.

■  مارس الرياضة بانتظام، إن أمكن.

■  إذا كنت تستمتع بتناول المشروبات الكحولية من حين آلخر، فقد ترغب في مواصلة 

القيام بذلك )ما لم ينصحك طبيبك العام بعدم تناولها(.

■  إذا كنت تدخن، فّكر في اإلقالع عن التدخين.

■  حافظ على تدفئة جسمك بشكل كاٍف.

■  احصل على قسٍط كاف من النوم.

■  إذا وجدت أنك تشعر باإلحباط أو القلق أو االنزعاج بشكل دائم، فربما تعاني من 

االكتئاب. يمكن عالج هذه الحالة )انظر الصفحة 51(، لذلك ُزر طبيبك إذا استمرت أو 

ازدادت سوًءا.

■  اخضع لفحص السمع بانتظام. إذا كنت بحاجة إلى سماعة أذن للمساعدة على السمع، 

فضعها وافحص البطاريات وحافظ على نظافتها.

■  اخضع لفحص العين بانتظام حتى يكون لديك وصفة طبية حديثة. وإذا كنت ترتدي 

نظارة، فتأكد من نظافتها ومن أنها مناسبة )على سبيل المثال، نظارة قراءة(.

■  ُزر طبيب األسنان بانتظام.

■  انتبه إلى العناية بالقدم وتأكد من أن مقاس أحذيتك ونعالك مناسب.

■  تناول لقاح األنفلونزا كل عام واسأل عن لقاح االلتهاب الرئوي لألشخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن 65 عاًما ولقاح القوباء المنطقية لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاًما.
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االكتئاب والتوتر والقلق 
االكتئاب أو تدني الحالة المزاجية والتوتر والقلق جميعها من مشاكل الصحة العقلية 

الشائعة التي يمكن أن يعاني منها األشخاص المصابون بالخرف. إذا كنت تعاني من أعراض 

خفيفة، فيمكن التغلُّب عليها بدون أدوية. تشمل بعض األمور التي من شأنها أن تساعدك 

ما يلي:

الحفاظ على النشاط البدني 	■

القيام بأنشطة ممتعة )على سبيل المثال، سرد ذكريات الماضي( 	■

االنضمام إلى إحدى مجموعات الدعم أو االسترخاء  	■

ث عن مشاعرك مع األصدقاء وأفراد العائلة التحدُّ 	■

اتباع نظام غذائي صحي 	■

عدم تناول الكثير من الكحول أو الكافيين. 	■

ث  إذا كان االكتئاب أو القلق الذي تعاني منه أسوأ قليالً، فقد يوصف لك العالج بالتحدُّ

)انظر أدناه(، وقد يقترن في بعض األحيان بالعالج الدوائي. 

إذا كنت تعاني من حالة شديدة من االكتئاب أو القلق، أو أن النهج غير الدوائي وحده لم 

يؤت نفًعا، فعادًة سيصف لك طبيبك العام األدوية. وقد تتناولها إلى جانب – أو عقب – 

ث. العالج بالتحدُّ

ث التي قد تكون مفيدة. النوعان األكثر شيوًعا هما  هناك العديد من العالجات بالتحدُّ

العالج باإلرشاد والمشورة أو العالج السلوكي المعرفي )CBT(، حيث يشمالن جلسات 

منتظمة مع أخصائي نفسي أو مرشد نفسي عالجي مؤّهل يعمل معك بسريّة تامة 

للمساعدة في حل مشاكلك. من المهم إيجاد طبيب نفسي أو مرشد نفسي عالجي تكون 

على عالقة منسجمة معه.

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 444، 
 Supporting a person with dementia who

has depression, anxiety or apathy
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إذا ُوِصف لك دواء لعالج االكتئاب فستحتاج إلى تناوله لعدة أشهر، وقد تحتاج إلى االنتظار 

بضعة أسابيع حتى ترى أي تحّسن. قد تعاني من بعض اآلثار الجانبية، وقد يجرّب طبيبك 

العام مضادات اكتئاب مختلفة لتحديد ما يناسبك. تعمل مضادات االكتئاب الشائعة بشكل 

أقل فعالية مع األشخاص المصابين بالخرف مقارنة باألشخاص غير المصابين به. 

إذا كنت تعاني من قلق شديد فقد تُعطى أيًضا مضاًدا لالكتئاب. األدوية التي تُسمى 

البنزوديازيبينات، والتي تُعطى أحيانًا لفترة قصيرة لعالج حاالت القلق الشديد، ليست 

مناسبة بشكل عام لألشخاص الذين يعانون من الخرف. هناك أدوية أخرى متوفرة لعالج 

ث إلى طبيبك العام. القلق – تحدَّ

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 444، 
 Supporting a person with dementia who has

depression, anxiety or apathy

الحاالت المرضية األخرى 
يعاني الكثير من األشخاص المصابين بالخرف من حالة مرضية مزمنة أخرى. فقد تكون 

مصابًا بداء السكرى أو تعاني من مشاكل في التنّفس أو القلب أو الدورة الدموية )بما في 

ذلك السكتة الدماغية(، على سبيل المثال. من المهم التعامل مع أي حالة مرضية أخرى 

تعاني منها، وإذا لم يتم االعتناء بها فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الخرف الذي تعاني منه. 

■  حاول الذهاب إلى جميع الفحوصات والمواعيد المنتظمة. يمكنك طلب موعد أطول 

إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى ذلك، واسأل إذا ما كان من الممكن أن يتولى نفس 

األخصائي المعالج فحصك كل مرة.

■  اتبع النصائح الُموّضحة في خطة الرعاية الخاصة بك، فستحتوي على معلومات عن األدوية 

التي تتناولها ونمط حياتك )على سبيل المثال، ممارسة الرياضة والنظام الغذائي(. 

■  قد تحتاج إلى إخبار األخصائيين الصحيين بأنك مصاب بالخرف. وقد تضطر إلى 

تكرار هذه المعلومة إلى عدد من األخصائيين المختلفين،  فال يجب أن تفترض أنهم 

سيعلمون ذلك دائًما أو أنه قد تم إخبارهم بذلك. 
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■  يمكن أن تساعدك التكنولوجيا في التعامل مع حالتك بشكل أفضل – على سبيل 

المثال، عن طريق تذكيرك بتناول األدوية. هناك أيًضا برامج مثل  ®MedicAlert و 

Message in a Bottle والتي تتيح لألخصائيين الصحيين معرفة تاريخك الطبي 
في حاالت الطوارئ. اسأل ممرض مجتمعك أو الصيدلي المحلي أو أخصائي دعم مرضى 

الخرف )إن وجد( عن هذه البرامج أو غيرها. 

هل تعرف عن الهذيان؟
إذا أصبحت فجأة أكثر ارتباكًا أو ُمشتت االنتباه بسهولة أو مشوًشا بشدة أو 

تشعر بالنعاس بشكل غير معتاد، فقد يكون ذلك بسبب الهذيان. يمكن أن 

تشمل األعراض األخرى الهالوس أو الهياج أو الحديث غير المترابط، وقد 

تظهر وتختفي جميع هذه األعراض على مدار اليوم.

الهذيان أمر خطير، وهو أكثر شيوًعا لدى األشخاص المصابين بالخرف. 

ويمكن أن ينتج عن العدوى )مثل عدوى الجهاز البولي( ونقص السوائل 

واإلمساك واأللم وبعض األدوية. الهذيان يمكن عالجه،

لذلك إذا اعتقدت أنك أو أي شخص تعرفه مصاب بالهذيان، فمن المهم 

مراجعة الطبيب على وجه السرعة حتى يتمكّن من معرفة سببه. يجب 

أن يرافقك شخص تعرفه جيًدا – حيث سيتمكّن من أن يشرح للطبيب أن 

سلوكك غير طبيعي بالنسبة لك.

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 528، 
Urinary tract infections )UTIs( and dementia
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اتباع نمط حياة نشط 

إن الخرف ال يعني أنه يجب عليك التوقف عن عيش حياتك. يمكن أن يساعدك نمط الحياة 

النشط على البقاء مستقالً وعلى اتصال مع اآلخرين، ويمكن أن يحّسن نوعية حياتك. هناك 

جميع أنواع األنشطة التي يمكنك القيام بها – الجسدية والذهنية واالجتماعية واإلبداعية، 

وقد ترغب في تجربة أنشطة جديدة أو متابعة األنشطة التي تستمتع بها. 

ستكون هناك فرص كثيرة للمشاركة في األنشطة المختلفة في منطقتك المحلية. وقد 

أصبحت العديد من المجتمعات اآلن مالئمة لمرضي الخرف، بما في ذلك المتاحف 

والمراكز الترفيهية والمعارض الفنية والمسارح. هذا يعني أن المكان سيكون أكثر ترحيبًا 

باألشخاص المصابين بالخرف، وسيكون لدى الموظفين والمتطوعين فهم أكبر له. قد ترغب 

في تجربة بعض األنشطة التالية:

■  ممارسة التمارين البدنية بانتظام مثل السباحة أو المشي

■  البستنة

■  تكوين سجل قصاصات أو ألبوم صور

■  ممارسة األلعاب أو لعب الورق وحل الكلمات المتقاطعة أو األلغاز الرقمية أو أحجية 

الصور المقطعة 

■  قراءة الكتب أو الصحف أو المجالت

■  االستماع إلى الكتب الصوتية أو اإلذاعة أو الموسيقى

■  القيام باألعمال الفنية والحرف اليدوية – على سبيل المثال، الحياكة والرسم والغناء 

والرقص والكتابة والشعر 

■  زيارة المسرح أو المتحف، أو القيام بالرحالت النهارية أو العطالت

رؤية األصدقاء وأفراد العائلة 	■

 ’University of the Third Age‘ الدراسة – على سبيل المثال، في جامعة العمر الثالث  ■

)انظر القسم المعنون مؤسسات مفيدة أخرى، بدًءا من الصفحة 135(

■  قضاء الوقت مع حيوان أليف.

قد تجد أن بعض األنشطة تستغرق وقتًا أطول من ذي قبل، وقد تحتاج إلى إجراء تغييرات 

على طريقة قيامك باألمور، أو الحصول على بعض الدعم لتتمّكن من القيام بها. 
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تسهيل األمور
إن اإلصابة بالخرف ال تعني أنك بحاجة إلى التوقف عن فعل األشياء التي تستمتع 

بها، ولكن يمكن أن تجعل األمور أكثر صعوبة. قد تساعدك النصائح التالية: 

■  حّدد روتيًنا منتظًما – قد تجد أن القيام باألشياء في نفس الوقت كل يوم 

أو كل أسبوع أسهل وأكثر بعًثا على االطمئنان. إذا وجدت أنك تشعر 

بتحّسن في أوقات معّينة من اليوم، فحاول الترتيب للقيام باألنشطة في 

هذا الجزء من اليوم )على سبيل المثال، في الصباح(.

ط مهامك الروتينية أو اليومية لتيسير إدارتها. ط األمور – بسِّ ■  بسِّ

■  خذ األمور خطوة بخطوة – حاول التركيز على شيء واحد في كل مرة 

م كل مهمة إلى خطوات صغيرة. وقسِّ

■  جّهز األشياء التي تحتاج إليها قبل البدء في أي نشاط حتى يكون لديك 

تذكير بصري – على سبيل المثال، األدوات الالزمة للبستنة أو المكّونات 

الالزمة للطهو.

■  حاول الحد من أي عوامل إلهاء – على سبيل المثال، الضجيج في الخلفية 

إذا كنت تحاول القراءة.

■  امنح نفسك الكثير من الوقت وخذ األمور بوتيرة أبطأ إذا كنت تشعر 

بالحاجة إلى ذلك. 

■  ال تشق كثيًرا على نفسك إذا وجدت شيًئا أكثر صعوبة مما اعتدت عليه. 

قد يكون من الصعب التكيّف مع هذا األمر، ولكن من المهم أن تستمر في القيام بأي شيء 

تستمتع به.

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 1506، 
Keeping active and involved



57

3



3

58
للحصول عىل املشورة والدعم، يُرجى االتصال بخط مساعدة مرىض الخرف 

Alzheimer’s Society  عىل الرقم الهاتفي 3456 150 0333 

الحياة الكرمية

جعل منزلك أكثر مالءمًة لمريض الخرف 

هناك الكثير من األمور التي يمكنك القيام بها لجعل منزلك مكانًا أكثر دعًما. فمن الممكن 

أن يساعدك إجراء تغييرات صغيرة على البقاء مستقالً ونشطًا بدنيًا وآمًنا، ومن الجيد إجراء 

هذه التغييرات بمجرد أن تشعر بالراحة للقيام بذلك.

ن اإلضاءة في منزلك وأزِل أي مخاطر للتعثر )مثل السجاد المرتخي( وتخلص من  ■  حسِّ

الفوضى واألشياء غير الُمستخدمة، فهذا يمكن أن يجعل منزلك أكثر أمانًا.

■  استخدم األلوان والتباين للمساعدة على إبراز األشياء. يمكنك استخدام أغطية أِسرّة 

وطاوالت سادة وذات ألوان زاهية لتتباين مع الجدران واألرضية، كما يتماشى ذلك جيًدا 

مع األواني الفخارية.

■  قُم بتركيب أجهزة إنذار الحريق واألجهزة الكاشفة للدخان وجهاز الكشف عن أول 

أكسيد الكربون، إذا لم تكن لديك بالفعل. 

■  فّكر في ترك مصباح مضاء في الحمام ليالً واستخدم األنوار الليلية للمساعدة في التوجيه. 

■  اطلب من دائرة اإلطفاء المحلية إجراء زيارة مجانية لفحص السالمة المنزلية.

■  احتفظ بقائمة من أرقام جهات االتصال في حالة الطوارئ بالقرب من الهاتف، فهذه 

بيانات األطراف الذين ترغب في االتصال بهم إذا حدث لك أي مكروه.

■  قد يكون االحتفاظ بقائمة بأرقام الهواتف المهمة )األشخاص الذين يمكنك االتصال بهم 

عندما تحتاج إلى المساعدة والدعم( مفيًدا أيًضا.

■  هناك الكثير من األدوات التكنولوجية التي من الممكن أن تجعل منزلك أكثر مالءمًة 

لمريض الخرف. انظر القسم المعنون التكنولوجيا في الصفحة 58.

يمكن أن يقّدم أخصائي العالج الوظيفي المشورة فيما يتعلق بأٍي مما ذُكر. اتصل بخدماتك 

االجتماعية المحلية أو اطلب من طبيبك العام أن يحيلك إلى أحد هؤالء األخصائيين. 

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 819، 

 Making your home dementia friendly والكتيب 1502، 
Keeping safe at home
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التكنولوجيا 

يجد الكثير من األشخاص المصابين بالخرف أن التكنولوجيا يمكن أن تساعدهم في حياتهم 

اليومية. فقد تتيح لك بالبقاء مستقالً ومواصلة القيام بالكثير من األشياء نفسها التي اعتدت 

القيام بها من قبل. قد تكون التكنولوجيا أدوات بسيطة مثل الساعات، أو أشياء ذات تقنية 

أكثر تطوًرا، مثل أجهزة تحديد المواقع، وتُعرف هذه األدوات مجتمعة باسم ‘التكنولوجيا 

المساعدة’. تشمل بعض األدوات التي قد تقّدم المساعدة ما يلي:

■  الساعات التقويمية – تُظهر هذه الساعات التاريخ واليوم من األسبوع، وكذلك الوقت. 

كما يمكن أن يساعدك وضع الساعة بجانب مفكرة أو جدول أسبوعي على متابعة 

األمور مثل المواعيد.

■  الرسائل التذكيرية – رسالة صوتية مسجلة يتم تشغيلها عند دخولك أو خروجك من 

المنزل، لتذكيرك بأخذ مفاتيحك أو إيصاد الباب األمامي.

■	 أجهزة تحديد المواقع – تساعدك هذه األجهزة في العثور على األدوات التي تُفقد 

بشكل متكرر مثل المفاتيح. يمكنك تثبيت رقاقة إلكترونية صغيرة باألداة، وإذا فقدتها، 

فيمكنك النقر فوق زر على جهاز تحديد المواقع لكي تُصدر الرقاقة صفيرًا.

■  أدوات التذكير بتناول الدواء – يمكنك تجربة شريط أقراص الدواء أو حاوية ُمنظٍّمة 

لجرعات الدواء )انظر التغلُّب على فقدان الذاكرة في الصفحة 48(. هناك أيًضا أجهزة 

إلكترونية لتوزيع األقراص والتي ستنبهك عندما يحين وقت تناول الدواء. لمزيد من 

ث إلى الصيدلي.  المعلومات، تحدَّ

■	 الهواتف – يمكنك الحصول على هواتف مزودة بأزرار كبيرة أو بصور على األزرار، 

إذا وجدتها أسهل. يمكنك أيًضا الحصول على هواتف جّوالة سهلة االستخدام، تحتوي 

على عدد أقل من األزرار وذات تصميم بسيط، إذا وجدت أن الهواتف الجّوالة صعبة 

االستخدام.

■  التطبيقات – إذا كنت تمتلك هاتًفا ذكيًا أو حاسوبًا لوحيًا، فهناك مجموعة من 

التطبيقات التي قد تجدها مفيدة. وتشمل هذه التطبيقات التقاويم ورسائل التذكير 

والخرائط، وكذلك تطبيقات لكتابة قصة الحياة وتمارين االسترخاء والوعي التام.

■  المصابيح األوتوماتيكية – يتم توصيل هذه المصابيح بمستشعر ويتم تشغيلها عندما 

تتنقل، مما يساعد على منع التعثر والسقوط.
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■  أجهزة اإلغالق – يمكنك تركيب األجهزة التي تعمل على إغالق الغاز أو الموقد أو 

الصنبور إذا تُركت في وضع التشغيل. 

■  برامج الحاسوب ووسائل التواصل االجتماعي – على سبيل المثال، سكايب وتويتر وفيسبوك، 

يمكن أن تكون وسيلة جيدة للبقاء على اتصال مع األشخاص اآلخرين. كما يمكن 

ث مع األشخاص الذين يمرون بمواقف مماثلة وسماع قصص  أن تكون مفيدة للتحدُّ

األشخاص اآلخرين الذين يعيشون حياة كريمة مع إصابتهم بالخرف.

ث   يمكن شراء العديد من هذه األجهزة بشكل مستقل، ومع ذلك، من الجيد التحدُّ

 إلى أحد األخصائيين لمعرفة ما يناسب احتياجاتك. تواصل مع فريق الخدمات 

 االجتماعية المحلي أو مركز المعيشة المستقل أو المساعد. يمكن أن تزودك مؤسسات 

Disabled Living Foundation )مؤسسات المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة( 
ومؤسسة AT Dementia )المؤسسة المتخّصصة في التكنولوجيا المساعدة لمرضى 

الخرف( بالمعلومات والمشورة – انظر القسم المعنون مؤسسات مفيدة أخرى، بدًءا من 

الصفحة 135. كما أننا نبيع عدًدا من المنتجات التي قد تكون مفيدة - تفّضل بزيارة 

shop.alzheimers.org.uk الموقع اإللكتروني

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 437، 

 Using technology to help with everyday life

‘ إن استخدام املفكرة يُعّد فكرة رائعة. كام أنني أستخدم 

ورق املالحظات الالصق لتذكريي باألمور التي أحتاج 

إىل فعلها، وبهذه الطريقة، تتاح يل فرصة أكرب للقيام 

بها فعلًيا. ألصق الورق عىل الجدار بجانب رسيري حتى 

أستطيع رؤيته عندما أستيقظ. ال يجدي ذلك نفًعا دامئًا 

ولكنه يساعد قليالً.’

أحد األشخاص املصابني بالخرف

http://shop.alzheimers.org.uk
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العيش بمفردك

إذا كنت تعيش بمفردك، فقد تواجه تحديات إضافية، وقد يكون من الصعب البقاء نشطًا 

والتواصل مع اآلخرين، والبقاء آمًنا في المنزل. ومع ذلك، قد تتمكن من مواصلة العيش في 

المنزل لبعض الوقت، إذا كنت ترغب في ذلك. وهناك الكثير من األشياء التي يمكنك القيام 

بها لتحيا حياة كريمة عندما تعيش بمفردك. 

من المهم أن تطلب المساعدة وأن يكون لديك شبكة دعم محيطة بك. قد تتألف هذه 

الشبكة من أفراد العائلة أو األصدقاء أو الجيران الذين يمكنهم مساعدتك أو االطمئنان 

عليك من حين إلى آخر. اطلب منهم المساعدة في القيام باألمور، إذا كنت في حاجة إلى 

ذلك. على سبيل المثال، يمكنهم مرافقتك إلى المتاجر، أو يمكنك ترك مجموعة مفاتيح 

ث مع األشخاص  احتياطية مع أحد الجيران الموثوقين في حالة ما احتاج إلى الدخول. تحدَّ

حول كيفية قيامهم بتقديم المساعدة.

يجب عليك أيًضا التفكير في أنواع المساعدة والدعم التي قد تحتاج إليها من األخصائيين. 

مي الرعاية المنزلية. اطّلع  فقد تستفيد من توصيل وجبات الطعام أو من زيارات أحد ُمقدِّ

مة لألشخاص المصابين بالخرف في الصفحة 87.  على الخدمات الُمقدَّ

‘ ُشخصت إصابتي بالخرف الوعايئ قبل ست سنوات، 

وعىل الرغم من أنني اضطررت إىل إجراء العديد من 

التعديالت عىل حيايت، فأنا أعيش الحياة بأفضل نحو 

ممكن. آمل أن يلهمك ذلك قليالً. لقد انضممت للتو 

إىل مجموعة كتابة إبداعية وأحب التجربة!’

أحد األشخاص املصابني بالخرف
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قد يكون من الصعب البقاء نشطًا والتواصل مع اآلخرين عندما تعيش بمفردك. يمكنك 

محاولة االنضمام إلى إحدى مجموعات النشاط المحلية الُمخّصصة لألشخاص المصابين 

بالخرف أو الذهاب إلى أحد المقاهي الُمخّصصة لمرضى الخرف. يمكن أن تساعدك 

التكنولوجيا مثل برنامج سكايب ووسائل التواصل االجتماعي أيًضا على البقاء على اتصال 

دائم )انظر القسم المعنون التكنولوجيا في الصفحة 58(.

إذا كنت تعيش بمفردك، فقد ال تحصل على نفس القدر من المساعدة فيما يتعلق باألمور 

التي تجد صعوبة في القيام بها، أو قد ال يتواجد معك أشخاص لمساعدتك إذا وقع مكروه 

ما. وقد يزيد ذلك من أهمية التأكد من أن منزلك آمن ومالئم لمريض الخرف. يمكن أن 

تساعد التكنولوجيا مثل أجهزة ‘اإلغالق’ وأنظمة الرعاية عن بُعد في الحفاظ على أمانك 

)انظر القسم المعنون التكنولوجيا في الصفحة 58(.

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 1508، 
Living alone

خطواتك التالية

جرّب بعض الطرق لمساعدتك في التغلُّب على فقدان الذاكرة. 

أدِخل بعض التغييرات على منزلك والتي من شأنها أن تجعله 

أكثر مالءمًة لمريض الخرف، مثل إزالة مخاطر التعثر وتحسين 

اإلضاءة.

أدرِج التمارين الرياضية في روتينك اليومي وحاول أن تتبع 

نظاًما غذائًيا متوازنًا.

نظّم فحوصات منتظمة مع الطبيب العام وطبيب األسنان 

واختصاصي البصريات وأخصائي العناية بالقدم.
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النقاط الرئيسية: التخطيط للمستقبل

عد أن استغرقت الوقت للتكيّف مع مرضك، تأكد من أن أموالك وشؤونك في 

وضع جيد، وأن جميع أوراق العمل الخاصة بك في مكان واحد.

ث إلى  هناك أشياء يمكنك القيام بها لتسهيل إدارة األموال. فيمكنك التحدُّ

المصرف الذي تتعامل معه حول السماح لشخص آخر بالتعامل مع حسابك 

المصرفي بالنيابة عنك. فّكر في الحصول على بطاقة ‘شريحة وتوقيع’ أو بطاقة 

.)PIN( غير تالمسية، حتى ال يتعيّن عليك تذكّر رقم التعريف الشخصي

 قد يحق لك الحصول على مجموعة من اإلعانات، بما في ذلك بدل 

الحضور أو )إذا كان عمرك يقل عن 65 عاًما( مدفوعات االستقالل الشخصي. 

م  م الرعاية الذي يعتني بك مؤّهالً للحصول على بدل ُمقدِّ وقد يكون ُمقدِّ

الرعاية أيًضا. اطلب المشورة من دائرة الخدمات االجتماعية أو مؤسسة 

 .Age UK مؤسسة مشورة المواطنين( أو مؤسسة( Citizens Advice
ستجد بيانات االتصال الخاصة بها في القسم المعنون مؤسسات مفيدة أخرى، 

بدًءا من الصفحة 135.

ث مع  قد يكون األمر صعبًا، ولكن من الجيد التخطيط للمستقبل والتحدُّ

األشخاص المقربين إليك بشأن المستقبل. وإذا استطعت، فحاول القيام بذلك 

بأسرع ما يمكن.
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تأكد من أن لديك وصية حديثة. فّكر في عمل وكالة قانونية دائمة 

)Lasting power of attorney(، حيث ستتيح لشخص تثق 

به اتخاذ القرارات نيابة عنك إذا لم تعد قادًرا على ذلك. يمكنك أيًضا 

إعداد قرار مسبق برفض العالج أو بيان مسبق – حيث سيتيح لك ذلك 

ث إلى طبيبك العام أو  إبداء الرأي بشأن رعايتك الطبية المستقبلية. تحدَّ

محاميك عن هذا األمر.

 إذا كنت تقود السيارة، فقد ال يتعين عليك التوقف عن القيادة 

 فوًرا ولكن يجب عليك إبالغ وكالة ترخيص السائقين والمركبات 

 )Driver and Vehicle Licensing Agency - DVLA( 
 في بريطانيا العظمى أو وكالة السائقين والمركبات 

)Driver and Vehicle Agency - DVA( في أيرلندا الشمالية 
 بشأن مرضك. ستجد بيانات االتصال الخاصة بهما في الصفحة 140. 

نة على سيارتك. ويجب عليك أيًضا أن تخبر شركة التأمين المؤمِّ

إذا كنت ال تزال تعمل، فيمكنك أن تقرر مواصلة العمل. من المهم أن 

ث إلى جهة عملك. وإذا توقفت عن العمل أو قللت من ساعات العمل،  تتحدَّ

فقد تتمكن من المطالبة ببعض اإلعانات اإلضافية، مثل بدل التوظيف والدعم 

)Employment and support allowance( أو، في بعض 

.)Universal credit( المناطق، االئتمان الشامل



دليل الخرف

لالطاّلع عىل مزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
alzheimers.org.uk 67

4

األمور المالية

بمجرد أن تتاح لك فرصة التكيّف مع مرضك، فقد ترغب في البدء في التفكير في أمورك المالية 

وكيفية إدارة أموالك في المستقبل. هناك أشياء يمكنك القيام بها لتبسيط عملية الدفع مقابل 

األشياء، وهناك طرق يمكنك من خاللها التخطيط ألمورك المالية للمستقبل. 

خّصص بعض الوقت للتأكد من تنظيم شؤونك وأن جميع مستنداتك األساسية يمكن العثور 

عليها بسهولة، ويتضمن ذلك بيانات حساباتك المصرفية والضرائب واإلعانات والمعاش التقاعدي 

وكذلك وثائق الرهن العقاري أو اإليجار ووثائق التأمين ووصيتك.

من المفيد معرفة مقدار األموال التي تمتلكها للمستقبل، فهذا مفيد عندما يتعلق األمر بالتفكير 

في تكاليف الرعاية أو شراء المعدات. وقد يتيح لك أيًضا التفكير في األشياء التي يمكنك القيام 

بها في الوقت الحالي، مثل الذهاب في عطلة، األمر الذي قد يزداد صعوبة مع تطور مرض 

الخرف الذي تعاني منه.

طرق الدفع
هناك طرق يمكن أن تجعل الدفع مقابل األشياء اليومية سهالً. وإذا لم تكن موجودة 

بالفعل، ففّكر في إعداد نظام خصم مباشر للمدفوعات المنتظمة مثل فواتير الغاز 

د تلقائيًا وربما تكون أرخص أيًضا. والكهرباء، وهذا يعني أنها ستُسدَّ

إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة، فقد تجد صعوبة في تذكر أرقام التعريف الشخصي 

ث إلى البنك حول البدائل، مثل بطاقة ‘شريحة  لبطاقات الخصم المباشر أو االئتمان. تحدَّ

وتوقيع’ أو بطاقة دفع غير تالمسية.
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قد ترغب أيًضا في وضع حدود لبطاقات الخصم المباشر أو االئتمان الخاصة بك، وهذا 

يعني أن هذا القدر من المال فقط يمكن إنفاقه دفعة واحدة. قد تكون هذه فكرة جيدة 

إذا كنت تفقد األشياء كثيرًا. 

الحسابات المصرفية 
إذا كان لديك حساب مصرفي مشترك – على سبيل المثال، مع شريك حياتك – فقد ينصحك البنك 

الذي تتعامل معه بأن يكون لديك حسابات منفصلة بدالً من ذلك. وهذا من شأنه تبسيط بعض 

األمور. على سبيل المثال، يمكن دفع إعاناتك ومعاشك التقاعدي في حسابك مباشرة. كما أن امتالك 

حسابات منفصلة قد يجعل استطالع الموارد المالية للحصول على اإلعانات أكثر وضوًحا.

إذا كنت تريد أن يكون لديك حسابك الخاص ولكنك ترغب في أن يتولى شخص آخر إدارته، 

فيمكنك الترتيب إلصدار ‘تفويض الطرف الثالث’. فهذا يتيح لطرف ثالث توقيع الشيكات وتسديد 

المدفوعات بالنيابة عنك، وهو ساٍر فقط طالما لديك القدرة )األهلية( على إدارة حسابك الخاص. إذا 

كنت تريد أن يدير شخص ما أمورك المالية نيابًة عنك بعد ذلك، فستحتاج إلى وكالة قانونية دائمة 

– انظر الصفحة 75 للحصول على معلومات.

الصناديق االئتمانية
إذا كان لديك ملكية أو مدخرات، فقد ترغب في إنشاء صندوق ائتماني، حيث إنه يتيح لشخص 

آخر إدارة هذه األصول نيابًة عنك. كما أنه سيضمن أن تتم إدارة األشياء بالطريقة التي اخترتها، في 

الوقت الحالي وفي المستقبل. اطلب المشورة من أحد المحامين أو المستشارين الماليين.

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 1501، 
Managing your money
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اإلعانات

م الرعاية الذي يعتني بك، إن وجد، الحصول على مجموعة من  قد يحق لك أنت وُمقدِّ

اإلعانات. وتخضع بعض هذه اإلعانات الستطالع الموارد المالية، مما يعني أن إمكانية 

الحصول عليها من عدمها ستعتمد على وضعك المالي، بينما يعتمد البعض اآلخر على سجل 

التأمين الوطني )National Insurance( أو احتياجاتك الصحية والفردية.

قد يبدو الحصول على اإلعانات التي يحق لك الحصول عليها معقًدا، ولكن هناك أشخاص 

يمكنهم تقديم المساعدة. قد يشمل ذلك تقديم المشورة لك حول اإلعانات التي يمكنك 

الحصول عليها، ومساعدتك في تعبئة النماذج )التي يمكن أن تكون طويلة وُمفّصلة(.

قد تتوفّر المساعدة من:

أحد األخصائيين االجتماعيين )اتصل بالسلطة المحلية(  	■

إحدى خدمات حقوق الرفاه المحلية  	■

■  مؤسسة Citizens Advice أو مؤسسة Age UK أو غيرها من المنظمات المحلية 

غير الهادفة للربح

	وزارة التنمية االجتماعية في أيرلندا الشمالية  	■	

 .)Department for Social Development in Northern Ireland(

 كما يوفّر موقع الحكومة GOV.UK معلومات مفيدة. بالنسبة لبعض 

 اإلعانات، يمكن لوزارة العمل والمعاشات التقاعدية 

)Department for Work and Pensions, DWP( الترتيب لقيام شخص 
بزيارتك في المنزل. يمكنك أيًضا االتصال بمركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 

)Disability Service Centre( )في إنجلترا وويلز( أو خط االستفسار عن اإلعانات 

)Benefits Enquiry Line( )في أيرلندا الشمالية(. انظر القسم المعنون مؤسسات 

مفيدة أخرى بدًءا من الصفحة 135 للحصول على بيانات االتصال.
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التخطيط للمستقبل

أنواع اإلعانات

بدل الرعاية )AA( وبدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة )DLA( ومدفوعات 

 )PIP( االستقالل الشخصي

هذه هي اإلعانات الرئيسية التي يمكن لألشخاص المصابين بالخرف المطالبة بها. تعتمد 

إمكانية المطالبة بها من عدمها على احتياجاتك المعيشية واحتياجات الرعاية والتنقل 

اليومية، وليس على اإلصابة بالخرف. ال تخضع هذه اإلعانات الستطالع الموارد المالية وال 

تعتمد على مساهمات التأمين الوطني، وهي معفاة من الضرائب. انظر الصفحة 139 

لمعرفة خط االستفسار ذي الصلة لكٍل من اإلعانات.

بدل الرعاية )Attendance allowance( عبارة عن إعانة يمكنك التقّدم بطلب 

للحصول عليها إذا كان عمرك 65 عاًما أو أكثر. وهو ُمخّصص لدعم األشخاص الذين 

يحتاجون إلى مساعدة في العناية الشخصية – على سبيل المثال، لتناول األدوية أو 

االغتسال أو ارتداء المالبس أو إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة للحفاظ على سالمتهم. هناك 

معّدالن مختلفان يُدفَعان. فإذا كنت بحاجة إلى المساعدة إما أثناء النهار أو في الليل 

فستحصل على المعّدل األقل، وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة خالل النهار والليل مًعا 

فستحصل على المعّدل األعلى. 

ستحتاج إلى تعبئة نموذج للمطالبة ببدل الرعاية )AA(. ويمكنك الحصول عليه من خالل 

 )Disability Service Centre( االتصال بمركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

)انظر القسم المعنون مؤسسات مفيدة أخرى للحصول على بيانات االتصال في الصفحة 

139(. سيتضمن نموذج المطالبة أسئلة حول األنشطة التي تجد من الصعب أو من 

المستحيل القيام بها. كما سيتضمن أسئلة عن احتياجاتك فيما يتعلق بالرعاية واإلشراف، 

مثل إذا ما كنت بحاجة إلى مساعدة في االستحمام أو الطهو. وقد تكون بعض هذه 

األسئلة شخصية، ولكن من المهم أن تجيب عليها بصدق. التقييم الطبي ليس مطلوبًا دائًما 

للحصول على بدل الرعاية.
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 هناك نوعان آخران من اإلعانات يمكنك الحصول عليهما إذا كنت قد طالبت 

 بهما وأنت دون سن 65 عاًما، وهما بدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة 

)Disability living allowance, DLA( أو مدفوعات االستقالل الشخصي 
)Personal independence payment, PIP(. هاتان اإلعانتان ُمخّصصتان 

لدعم األشخاص الذين لديهم احتياجاتك معيشية واحتياجات رعاية وتنقل يومية. وتعتمد 

إمكانية المطالبة بهما من عدمها على احتياجاتك، وليس على اإلصابة بالخرف، كما أنهما ال 

تخضعان الستطالع الموارد المالية وال تعتمدان على مساهمات التأمين الوطني. 

مدفوعات االستقالل الشخصي )PIP( هي اإلعانة التي يمكنك التقّدم بطلب للحصول عليها 

إذا كنت دون سن 65 عاًما. وهي تتألف من جزأين أو ‘مكّونين’ – أحدهما للحياة اليومية 

 )على سبيل المثال، االغتسال وإعداد وجبات الطعام وإدارة األموال( واآلخر للتنقل 

)على سبيل المثال، صعوبة المشي في الخارج أو عدم القدرة على التخطيط واتباع مسار(. 

هناك معدالن لكل مكّون، ويعتمد المعّدل الذي تحصل عليه على مقدار المساعدة التي 

تحتاج إليها. 

كان بدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة )DLA( هو اإلعانة المطبقة قبل مدفوعات 

االستقالل الشخصي )PIP(، ولكن ال يمكن تقديم مطالبات جديدة اآلن. إذا كنت قد 

 )DLA( ولدت قبل 8 أبريل 1948 وتتلقى بالفعل بدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة

فستستمر في تلقيها ولن يتم تحويلك إلى مدفوعات االستقالل الشخصي )PIP(. إذا كنت 

قد ولدت بعد 8 أبريل 1948 وتتلقى بالفعل بدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة 

)DLA( فسيتم تحويلك إلى مدفوعات االستقالل الشخصي )PIP( خالل السنوات القادمة. 

كل شخص كان يتلقى بدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة )DLA( أو مدفوعات 

االستقالل الشخصي )PIP( قبل سن 65 عاًما سيستمر في الحصول على إحدى هاتين 

اإلعانتين بعد هذه السن. ويمكن المطالبة بكل هذه اإلعانات سواء كنت تعيش بمفردك أو 

مع أشخاص آخرين، وإذا تم إدخالك إلى المستشفى أو الرعاية السكنية لفترة طويلة، فقد 

يتم إيقافها مؤقتًا.
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م الرعاية بدل ُمقدِّ

إذا كان لديك شخص يعتني بك لمدة 35 ساعة على األقل في األسبوع، فقد يحق لهذا 

م الرعاية  م الرعاية )CA(، وهو عبارة عن مبلغ يُدفع لُمقدِّ الشخص الحصول على بدل ُمقدِّ

لدعمه خالل القيام بدوره المعني بالرعاية. ولن يتمّكن من المطالبة به إال إذا كنت تحصل 

 )DLA( أو مكّون الرعاية ببدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة )AA( على بدل الرعاية

بالمعّدل األعلى أو المتوسط أو مكّون المعيشة اليومية بمدفوعات االستقالل الشخصي 

)PIP( بأي معّدل.

م الرعاية الذي يعتني بك أحد أقربائك أو أن يعيش معك للمطالبة  ال يجب أن يكون ُمقدِّ

م الرعاية، ولكن يجب أن يكون عمره 16 عاًما أو أكثر ويكسب أقل من مبلغ  ببدل ُمقدِّ

محّدد كل أسبوع. وإذا كان يحصل على بدل الرعاية، فقد تفقد بعض إعاناتك نتيجة لذلك، 

م الرعاية  ومن ثم يجب أن تحصل على المشورة قبل أن تقرر إذا ما كان يجب على ُمقدِّ

الذي يعتني بك المطالبة به. 

م الرعاية.  م الرعاية الذي يعتني بك إلى تعبئة نموذج للمطالبة ببدل ُمقدِّ سيحتاج ُمقدِّ

ويمكنك الحصول عليه من خالل زيارة الموقع اإللكتروني GOV.UK أو االتصال بوحدة 

مي الرعاية )Carer’s Allowance Unit(. لالطاّلع على التفاصيل انظر  ُمخّصصات ُمقدِّ

‘مؤسسات مفيدة’.

‘ من املهم للغاية أن تحصل عىل املشورة بشأن اإلعانات 

التي ميكنك الحصول عليها واملطالبة بكل ما يحق لك 

الحصول عليه.’

م الرعاية ألحد األشخاص املصابني بالخرف ُمقدِّ
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اإلعانات األخرى
م الرعاية الذي يعتني بك الحصول عليها. على  هناك إعانات أخرى قد يحق لك أو لُمقدِّ

سبيل المثال:

م  ■  المعاش التقاعدي الحكومي أو ائتمان المعاش التقاعدي – إذا كنت أنت أو ُمقدِّ

الرعاية الذي يعتني بك متقاعدين، فتأكد من حصولكما على المعاش التقاعدي 

الحكومي أو ائتمان المعاش التقاعدي الذي يحق لكما الحصول عليه. اتصل بخدمة 

المعاشات التقاعدية أو تفّضل بزيارة الموقع اإللكتروني GOV.UK – انظر القسم 

المعنون مؤسسات مفيدة أخرى الذي يبدأ في الصفحة 135 لالطاّلع على التفاصيل.

■  إعانة السكن أو الدعم الضريبي من المجلس – إذا كنت من محدودي الدخل، فيمكنك 

أيًضا المطالبة بإعانة السكن الخاضعة الستطالع الموارد المالية )إذا كنت مستأجرًا( أو 

الدعم الضريبي من المجلس. يمكن للسلطة المحلية تقديم المشورة. سيكون الكثير من 

األشخاص الذين يعانون من الخرف مؤّهلين بالفعل للحصول على تخفيضات على فواتير 

ضرائب المجلس، بغض النظر عن دخلهم.

■  مدفوعات وقود الشتاء والطقس البارد – إذا كنت قد تجاوزت سن التأهيل، فسيحق لك 

عادًة الحصول على مدفوعات وقود الشتاء للمساعدة في سداد فواتير التدفئة. قد تكون 

مؤّهالً أيًضا للحصول على مدفوعات الطقس البارد خالل فترات البرد القارص – وهذا 

يعتمد على دخلك وليس على عمرك. 

للحصول على معلومات عن اإلعانات الُمخّصصة لألشخاص في سن العمل، انظر الصفحة 83.

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 413، 
Benefits for people affected by dementia

تكليف شخص آخر بمسؤولية اإلعانات
 إذا قررت ذلك، فيمكنك أن تطلب من شخص موضع ثقة – يُعرف باسم 

 ‘الطرف الُمعيّن’ )appointee( – أن يتلقى ويدير أموال اإلعانات التي تحصل 

عليها. وللقيام بذلك، ستحتاج إلى االتصال بوزارة العمل والمعاشات التقاعدية 

)Department for Work and Pensions, DWP(. وسيتعيّن على الطرف 
الُمعيّن أن يثبت أنه يدير أموالك مع وضع مصلحتك في االعتبار.
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اتخاذ القرارات للمستقبل

قد يكون من الصعب التفكير في المستقبل بعد تشخيص إصابتك بالخرف، ومع ذلك، 

من المهم أن تفعل ذلك بمجرد أن تشعر بالراحة. يحتاج الجميع إلى اتخاذ قرارات من 

وقت آلخر بشأن صحتهم ورعايتهم وأمورهم المالية وسكنهم. ومع تطور الخرف، سيكون 

من الصعب عليك القيام بذلك. فقد يأتي وقت لم تعد لديك فيه القدرة )المعروفة باسم 

‘القدرة العقلية’( التخاذ بعض القرارات بنفسك. 

إن ترتيب األمور في الوقت الحالي يعني أنك تعلم أن رغباتك قد ُسجلت وسيتم احترامها 

في المستقبل، وبالتالي يمكن أن يكون هذا مطمئًنا لك، وكذلك ألفراد عائلتك وأصدقائك، 

حيث سيكونون أكثر قدرة على القيام باألمر الصحيح لك إذا أوضحت لهم ما تريد أن يحدث 

وما هي تفضيالتك. 

إذا كنت مصابًا بالخرف، فإن القانون يحمي حقك في:

■  اتخاذ قراراتك الخاصة والمشاركة في أي قرارات تؤثّر عليك

■  الحصول على الدعم التخاذ القرارات التي تجد صعوبة في اتخاذها 

■  وضع الخطط في حالة عدم قدرتك على اتخاذ القرارات في المستقبل

■  تعيين شخص موضع ثقة التخاذ القرارات نيابًة عنك في المستقبل – على سبيل المثال، 

فيما يتعلق برعايتك أو أمورك المالية.

الوصايا
يجب على كل شخص إعداد وصية، فهي تمكنك من اختيار األشخاص الذين يرثون أموالك 

ث إلى محاٍم حول إعداد أو تحديث وصية. وممتلكاتك. تحدَّ

إذا كنت تعاني من الخرف، فال يزال بإمكانك إعداد أو تغيير وصيتك، طالما أنك تفهم القرار 

الذي تتخذه وماذا سيعني. سيتمّكن المحامي من تقديم المساعدة. 
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الوكالة القانونية الدائمة
الوكالة القانونية الدائمة )Lasting power of attorney, LPA( هي أداة قانونية 

تمنح شخًصا تختاره سلطة اتخاذ القرارات نيابة عنك، إذا لم يعد بإمكانك اتخاذها بنفسك. 

وسيُعرف الشخص )أو األشخاص( الذين تختارهم باسم ‘الوكيل’ )’attorney‘(. وغالبًا 

ما يكونون من أفراد العائلة أو األصدقاء الذين تثق بهم. إذا لم يكن لديك فرد مناسب 

من العائلة أو صديق مناسب، فيمكنك أن تسأل شخًصا متخّصًصا مثل أحد المحامين أو 

المحاسبين، ومع ذلك ستكون هناك رسوم مقابل ذلك. وفي جميع الحاالت، يجب على 

الوكيل اتخاذ القرارات بما يحقق مصلحتك.

الوكاالت القانونية الدائمة )LPA( غير متوفّرة حاليًا في أيرلندا الشمالية ألن القانون هناك 

مختلف. لالطاّلع على النظام في أيرلندا الشمالية، انظر القسم المعنون الوكالة القانونية 

الدائمة في الصفحة 77. 

يوجد نوعان من الوكالة القانونية الدائمة:

■  الوكالة القانونية الدائمة )LPA( المعنية بالصحة والرفاه – ستتيح هذه الوكالة القانونية 

لوكيلك اتخاذ قرارات بشأن رعايتك اليومية وعالجك اليومي. ويتضمن ذلك القرارات 

المتعلقة برعايتك الطبية و )إذا حّددت ذلك في النموذج( إما الرفض أو الموافقة على 

العالج الطبي الذي يستمر مدى الحياة بالنيابة عنك، كما أنها تغطي القرارات المتعلقة 

بالمكان الذي تعيش فيه.

■  الوكالة القانونية الدائمة )LPA( المعنية بالممتلكات والشؤون – ستتيح هذه الوكالة 

القانونية لوكيلك القيام بأشياء مثل دفع فواتيرك، وتحصيل دخلك وإعاناتك، والوصول إلى 

حساباتك المصرفية، وبيع منزلك إذا لزم األمر.

إذا قررت عمل وكالة قانونية دائمة )LPA(، فستحتاج إلى القيام بذلك بينما ال تزال لديك 

القدرة العقلية لعملها. ال يمكن استخدام الوكالة القانونية الدائمة )LPA( المعنية بالصحة 

والرفاه إال إذا لم تعد تتمتع بالقدرة العقلية، بينما يمكن استخدام الوكالة القانونية الدائمة 

)LPA( المعنية بالعقارات والشؤون حتى إذا كنت ال تزال تتمتع بالقدرة العقلية.
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ستحتاج إلى تعبئة عدد من النماذج لعمل الوكالة القانونية الدائمة )LPA(، ويمكن الحصول 

عليها من مكتب الوصي العام. انظر القسم المعنون مؤسسات مفيدة أخرى بدًءا من الصفحة 

135 للحصول على بيانات االتصال. ستحتاج بعد ذلك إلى تسجيل الوكالة القانونية الدائمة 

)LPA( في مكتب الوصي العام )Office of the Public Guardian( قبل استخدامها، 

د رسوم مقابل ذلك. وستُسدَّ

 يمكن أن تكون هذه النماذج معقدة، ويوكّل الكثير من األشخاص محاميًا للمساعدة في 

 إكمالها، ولكن ال يتعيّن عليك القيام بذلك. يمكنك اآلن عمل الوكالة القانونية الدائمة 

 الخاصة بك باستخدام األداة الحكومية اإللكترونية على الموقع اإللكتروني 

 www.gov.uk/power-of-attorney

 إذا لم تكن لديك إمكانية االتصال باإلنترنت، أو لم تكن متمكًنا من استخدام الحاسوب، 

 فإن Alzheimer’s Society تقّدم خدمة المساعدة الرقمية لعمل الوكالة القانونية 

 الدائمة. حيث سيتمّكن أحد المتطوعين المدربين لدينا من إكمال النموذج عبر اإلنترنت 

 نيابة عنك عبر الهاتف. للحصول على هذه الخدمة، اتصل بخط مساعدة مرضى الخرف 

 )support line( التابع لـ Alzheimer’s Society على الرقم 

 . 0333 150 3456

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 1510، 

Planning ahead

‘ ُقم بعمل ]وكالة قانونية دائمة[ في أسرع وقت 

ممكن، كما يقول الجميع. أرسل النماذج لتسجيلها 

بسرعة حيث تستغرق إعادتها وقًتا. كما تتاح لك 

الفرصة لتعديل أي أخطاء. يمكنك بعد ذلك االحتفاظ 

بها حتى يحين وقت الحاجة إليها. لست مضطًرا 

الستخدامها على الفور.’

ابنة أحد األشخاص املصابني بالخرف
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الوكالة القانونية المستمرة
لكي تمنح أحًدا وكالة قانونية في أيرلندا الشمالية، ستحتاج إلى عمل وكالة قانونية مستمرة 

)Enduring power of attorney , EPA(. إنها مماثلة للوكالة القانونية الدائمة 
ث إلى  )LPA(، ولكنها ال تغطي سوى الممتلكات والشؤون، وليس الصحة والرفاه. تحدَّ

محاميك عن عمل وكالة قانونية مستمرة.

لقد كانت الوكالة القانونية المستمرة )EPA( النظام القديم في إنجلترا وويلز أيًضا، ولكن 

لم يعد بإمكانك عمل وكالة قانونية مستمرة )EPA(. ومع ذلك، إذا كنت قد قمت بعمل 

وكالة قانونية مستمرة )EPA( قبل 1 أكتوبر 2007 وتمت تعبئتها بشكل صحيح، فإنها ال 

تزال صالحة ويمكن تسجيلها واستخدامها.

 لالطّالع عىل املزيد من املعلومات يف أيرلندا الشاملية، 

 ،NI472 انظر نرشة املعلومات 

Enduring power of attorney and controllership

النواب والمراقبون
إذا لم تقم بعمل وكالة قانونية دائمة )LPA( أو مستمرة )EPA( بينما ال تزال تتمتع 

باألهلية، فقد يتسبّب ذلك في حدوث مشاكل لألشخاص المقربين إليك في وقت الحق. 

م الرعاية أو أحد أفراد العائلة يريد أن يتمّكن من اتخاذ القرارات نيابًة عنك إذا  إذا كان ُمقدِّ

لم يعد بإمكانك ذلك، فسيتعين عليه تقديم طلب ليصبح ‘نائبًا’ )deputy( )في إنجلترا 

وويلز( أو ‘مراقبًا’ )controller( )في أيرلندا الشمالية(. هذا اإلجراء أكثر تكلفة من 

تسجيل الوكالة القانونية، ويستغرق وقتًا أطول، وقد يستغرق عدة أشهر، كما أنه ال يتيح لك 

اختيار من سيتخذ هذه القرارات نيابًة عنك أو القرارات التي يمكنه اتخاذها. 

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 530، 

Deputyship
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الحصول على المشورة القانونية 
ث إلى عدٍد من المحامين ومقارنة األتعاب  إذا قررت توكيل محاٍم، فقد ترغب في التحدُّ

والخدمات. ومن المهم أن تجد محاميًا تشعر باالرتياح له وتثق في مشورته وتفهمها.

قد تتمكن مؤسسة Citizens Advice المحلية من تقديم المشورة، أو يمكنك البحث 

 )Solicitors for the Elderly( على الموقع اإللكتروني لمؤسسة محامين للمسنين

أو االتصال بهم للعثور على محاٍم في منطقتك. يمكنك أيًضا العثور على محاٍم محلي على 

الموقع اإللكتروني للجمعية القانونية )Law Society(. انظر القسم المعنون مؤسسات 

مفيدة أخرى بدًءا من الصفحة 135 للحصول على بيانات االتصال.

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 1510، 

Planning ahead

طرق أخرى للتخطيط لرعايتك في المستقبل
ث إلى  يمكنك اتخاذ قرارات بشأن رعايتك المستقبلية بعدة طرق. وغالبًا ما يشار إلى التحدُّ

أفراد العائلة أو أخصائيي الرعاية الصحية أو االجتماعية حول تفضيالتك للمستقبل باسم 

التخطيط المسبق للرعاية. يمكن أن يشمل ذلك ما يلي:

■  الوكالة القانونية الدائمة )انظر صفحة 75(

■  البيان المسبق )انظر الصفحة 79(

■  القرار المسبق برفض العالج )انظر الصفحة 80(.

ث عن رعايتك في المستقبل، وخاصة في نهاية الحياة، وال  قد يكون من الصعب عليك التحدُّ

يجب أن تشعر أنك مضطر إلجراء هذه المناقشات، إذا كنت ال ترغب في ذلك.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنك إذا كنت ترغب في التخطيط للمستقبل، فستحتاج إلى 

القيام بذلك بينما ال تزال تتمتع باألهلية. وإذا كنت تفكر في التخطيط المسبق للرعاية، 

فمن المهم القيام بذلك بأسرع ما يمكن.
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البيان المسبق

ثمة شيء واحد يمكنك القيام به للتخطيط للمستقبل أال وهو كتابة ما يُسمى بالبيان 

المسبق. يوضح هذا البيان األمور التي تحبها وتكرهها، وأولوياتك وتفضيالتك للمستقبل. وقد 

يتضمن المكان الذي ترغب في أن تحصل على العناية به أو األمور اليومية التي ترغب في 

القيام بها، على سبيل المثال. ويُستخَدم هذا البيان إذا كنت تعجز عن تحديد هذه األمور 

بنفسك في المستقبل.

 )LPAs( على عكس الطرق األخرى للتخطيط للمستقبل )مثل الوكاالت القانونية الدائمة

أو القرارات المسبقة(، فإن البيان المسبق غير ُملزِم قانونًا. ولكن يجب أن يؤخذ في االعتبار 

عند تحديد ما هو في صالحك. 

يمكنك اإلدالء ببيان مسبق شفهيًا من خالل إخبار المقربين إليك أو األخصائيين برغباتك، 

ولكن من األفضل أن تكتبه، إن أمكن، أو أن تجعل شخص آخر يكتبه لك. هذا يعني أنه 

سجل دائم لرغباتك، ويمكنك بعد ذلك وضعه في مكان آمن وإخبار اآلخرين عن المكان 

الذي وضعته فيه. ومن الجيد أن توقعه أيًضا، على الرغم من أنه ال يتعيّن عليك القيام بذلك.

‘ األمر املهم هو ترتيب شؤونك فيام يتعلق بالوصية 

والوكالة القانونية، واالتصال باملؤسسات الخريية مثل 

 Age UK أو مؤسسة Alzheimer’s Society
 )Carers Centre( مي الرعاية أو أحد مراكز ُمقدِّ

للحصول عىل الدعم العاطفي واملساعدة العملية.’

م الرعاية ألحد األشخاص املصابني بالخرف ُمقدِّ
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القرار المسبق برفض العالج 

إذا كنت ترغب في أن تتمّكن من اتخاذ القرارات في الوقت الحالي بشأن رعايتك الطبية 

المستقبلية، فيمكنك اتخاذ قرار مسبق )في إنجلترا وويلز( أو توجيه مسبق )في أيرلندا 

الشمالية(. هاتان وثيقتان قانونيتان تتيحان لك أن ترفض مسبًقا عالجات أو إجراءات طبية 

محّددة ال ترغب فيها. وقد يشمل ذلك قرار الخضوع لإلنعاش إذا توقف قلبك، على سبيل 

المثال. ال يمكنك استخدام قرار مسبق أو توجيه مسبق لرفض الرعاية األساسية مثل الطعام 

والشراب واألدوية المسكنة لأللم.

ث معك  ث إلى طبيبك العام، حيث يمكنه التحدُّ إذا كنت تفكر في اتخاذ قرار مسبق، فتحدَّ

عن مزايا اختيار أو رفض عالجات طبية معيّنة. كما سيسجل طبيبك العام قرارك المسبق 

ث إلى أصدقائك المقربين أو أقربائك بشأن قرارك  في خطة رعايتك. يجب عليك أن تتحدَّ

المسبق، حيث سيساعدهم ذلك على فهم رغباتك.

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 1510، 

Planning ahead

‘ كل ما ميكنني فعله هو التمسك مبا يصلح يل اآلن، 

وأعلم أنه يف بعض األحيان ليس كل ما كان يصلح يل 

يف األسبوع املايض سيصلح يل اليوم.’

أحد األشخاص املصابني بالخرف
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القيادة

إن اإلصابة بالخرف ال تعني بالضرورة أنه يجب عليك التوقف عن القيادة على الفور، ولكنها 

تعني إخبار بعض األشخاص واتباع نصائحهم وربما إجراء تقييم قيادة. مع تطور مرض 

الخرف، سيأتي وقت تضطر فيه إلى التوقف عن القيادة.

إذا كان لديك رخصة قيادة، فإن القانون ينص على وجوب إبالغ وكالة ترخيص السائقين 

والمركبات )Driver and Vehicle Licensing Agency, DVLA( في بريطانيا 

العظمى أو وكالة السائقين والمركبات )Driver and Vehicle Agency, DVA( في 

أيرلندا الشمالية على الفور بشأن إصابتك بالخرف. للحصول على بيانات االتصال، انظر 

القسم المعنون مؤسسات مفيدة أخرى، بدًءا من الصفحة 135. يجب عليك أيًضا أن تخبر 

نة على سيارتك. شركة التأمين المؤمِّ

ستستفسر وكالة ترخيص السائقين والمركبات )DVLA( أو وكالة السائقين والمركبات 

)DVA( من طبيبك عن حالتك، وقد تطلبان منك أيًضا الخضوع لتقييم قيادة، وستتخذان 

بعد ذلك قراًرا بشأن إمكانية استمرارك في القيادة.

يقرر العديد من األشخاص المصابين بالخرف التوقف عن القيادة طواعية. ومن األفضل 

التوقف عن القيادة إذا اهتزت ثقتك أو إذا كنت تضل الطريق حتى في الطرق المألوفة. قد 

يكون من الصعب التكيّف مع التوقف عن القيادة، ولكن من الممكن أن يكون لذلك بعض 

المميزات. وتشمل هذه المميزات عدم الشعور بالتوتر وتوفير المال الُمنفق على التأمين 

والوقود. كما يمكن أن تساعدك االستفادة من خيارات االنتقال البديلة، مثل الحصول على 

تذكرة حافلة مجانية واستخدام سيارات األجرة أو خدمة ‘طلب رحلة’، على التكيّف مع 

ث عن مشاعرك مع أفراد العائلة واألصدقاء. التغيير. تحدَّ

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 1504، 
Driving
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العمل

إذا كنت ال تزال تعمل، فمن الممكن أن تستمر في العمل بعد تشخيص إصابتك بالخرف. 

يختلف تأثير الخرف باختالف األشخاص، وقد يكون من األفضل لصحتك الجسدية والعاطفية 

أن تستمر في العمل. وعلى الجانب اآلخر، قد تشعر أن التوقف عن العمل هو القرار 

األفضل بالنسبة لك. وقد ترغب في التطّوع لبضع ساعات كل أسبوع بدالً من ذلك.

الحصول على المساعدة
ث إلى جهة عملك أو  إذا كنت تواجه صعوبات في عملك، فيجب عليك التفكير في التحدُّ

طلب المشورة المهنية حول ما يجب القيام به بعد ذلك. تتوفّر المساعدة والمشورة من 

مجموعة من األماكن، بما في ذلك: 

■  إدارة الموارد البشرية في عملك 

■  طبيبك العام

	■  خدمة االستشارات والتوفيق والتحكيم 

)Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS(
■  نقابة العمال التابع لها، إن وجدت

 Citizens Advice مؤسسة  ■

	■  أخصائي العالج الوظيفي، والذي يمكنه تقديم المشورة بشأن إجراء تعديالت على 

دورك الوظيفي

■  مدرب عمل متخّصص في مكتب Jobcentre Plus المحلي.

ث إلى جهة عملك التحدُّ
في بعض الوظائف، تكون ملزًما قانونًا بإبالغ جهة عملك بمرضك، لذلك يجب عليك مراجعة 

عقدك لتعرف إذا كان ذلك ينطبق عليك. إذا كانت القيادة جزًءا من عملك، فيجب عليك 

إبالغ جهة عملك على الفور. قد تشعر بالقلق حيال القيام بذلك، ولكن إبالغ جهة عملك 

بمرضك يعني أنك ستخضع للحماية بموجب القانون. بمجرد أن تعرف جهة عملك باألمر، 

ينص القانون على وجوب محاولتها إجراء ‘تعديالت معقولة’ حتى تتمّكن من االستمرار في 

العمل إذا كنت قادًرا على ذلك.
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ترك العمل
في مرحلة ما، قد تقرر التوقف عن العمل أو التقاعد مبكرًا. ومن المهم طلب المشورة 

بشأن حقوق معاشك التقاعدي. هذا أمر ذو أهمية خاصة ألن سن المعاش التقاعدي 

الحكومي يتغير بالنسبة لبعض األشخاص.

 لالطّالع عىل املزيد من املعلومات عن العمل، انظر نرشة املعلومات 1509، 
Employment

اإلعانات الُمقّدمة لألشخاص في سن العمل المصابين بالخرف
إذا كنت في سن العمل ومصابًا بالخرف، فقد تتمّكن من المطالبة بمجموعة من إعانات 

‘سن العمل’. 

وفًقا لظروفك، يمكن أن تشمل هذه اإلعانات ما يلي:

 )Personal independence payment, PIP( مدفوعات االستقالل الشخصي 	■	

أو – إذا كنت قد طالبت بها قبل يونيو 2013 – بدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة 

)Disability living allowance, DLA(. هاتان اإلعانتان ُمخّصصتان لدعم 

األشخاص الذين لديهم احتياجاتك معيشية واحتياجات رعاية وتنقل يومية. وتعتمد 

إمكانية المطالبة بهما من عدمها على احتياجاتك، وليس على اإلصابة بالخرف، لمزيد من 

المعلومات، انظر القسم المعنون اإلعانات في الصفحة 68.

■	 االئتمان الضريبي للعمل – هذه إعانة خاضعة الستطالع الموارد المالية والتي يمكنك 

المطالبة بها إذا كنت تعمل ولكنك من محدودي الدخل. جاٍر اإللغاء التدريجي لالئتمان 

الضريبي للعمل واستبداله باالئتمان الشامل )Universal credit( )انظر صفحة 85(.

■  األجر القانوني في حالة المرض – هذا هو الحد األدنى الذي يجب على جهة العمل أن 

تدفعه لك بموجب القانون، على الرغم من أن بعض جهات العمل لديها برامج مهنية 

أكثر سخاًء لألجور في حالة المرض. ويمكن دفعه لمدة تصل إلى 28 أسبوًعا إذا كنت 

تشغل وظيفة ولكنك مريض وغير قادر على العمل، وهو ال يتأثّر بأي مدخرات لديك. 

تُدفَع هذه اإلعانة من ِقبل جهة عملك، والتي يمكنها إعطائك معلومات حول المطالبة.
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 )Employment and support allowance, ESA( بدل التوظيف والدعم  ■

– هذه هي اإلعانة الرئيسية لألشخاص في سن العمل غير القادرين على العمل بسبب 

تدهور حالتهم الصحية. ويمكن أن تستند إلى سجل مساهماتك في التأمين الوطني أو 

استطالع الموارد المالية. كما يمكن أن يوفّر لك بدل التوظيف والدعم دعًما لدفع فوائد 

الرهن العقاري، إذا كنت بحاجة إليها. 

■  دعم الدخل – هذه إعانة خاضعة الستطالع الموارد المالية تُدفَع ألشخاص معينين، بما 

مي الرعاية، الذين ال يتوقع منهم البحث عن عمل. ويمكن أن توفّر  في ذلك بعض ُمقدِّ

لك المال لتغطية نفقات المعيشة األساسية ويمكن دفعها إلى جانب اإلعانات األخرى 

م الرعاية أو األجر القانوني في حالة المرض. معظم األشخاص الذين كانوا  مثل بدل ُمقدِّ

يتلقون دعم الدخل بسبب المرض أو اإلعاقة كانوا سيحصلون بدالً من ذلك على بدل 

التوظيف والدعم )ESA( المرتبط بالدخل )انظر أعاله(.

	■	 إعانة السكن والدعم الضريبي من المجلس 

)انظر القسم المعنون اإلعانات األخرى في الصفحة 72(.

ث إلى أحد  بعد إصابتك بالمرض، من المهم أن تحصل على شيك باإلعانات الكاملة. تحدَّ

 .Citizens Advice أو مؤسسة Age UK المستشارين في مؤسسة
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االئتمان الشامل
م في عام 2013، محل العديد  يحل االئتمان الشامل )Universal credit(، الذي قُدِّ

من اإلعانات في سن العمل الخاضعة الستطالع الموارد المالية. وتشمل هذه اإلعانات بدل 

التوظيف والدعم المرتبط بالدخل وإعانة السكن واالئتمان الضريبي للعمل.  يجري طرح 

االئتمان الشامل في جميع أنحاء البالد. في البداية، يُطبق االئتمان الشامل على المطالبات 

الجديدة فقط، ولكن بحلول عام 2022 سيُطبق أيًضا على المطالبات الحالية. 

يُدفَع االئتمان الشامل )Universal credit( في شكل مبلغ شهري واحد لتغطية 

تكاليف المعيشة وتكاليف السكن والمبالغ الُمخّصصة لألطفال )إن وجدوا( والتكاليف 

م  اإلضافية الناشئة عن المسؤوليات المتعلقة باإلعاقة أو الرعاية. وهو ال يشمل بدل ُمقدِّ

.)Council tax( الرعاية أو إعانات التأمين الوطني أو دعم ضريبة البلدية

رتِّب أمورك المالية وتأكد من أن جميع أوراق العمل الخاصة 

بك موضوعة في مكان واحد.

ث وصيتك ووكِّل محامًيا أو محامين.   اكتب أو حدِّ

م الرعاية الذي  رتِّب للحصول على شيك إعانات لك ولُمقدِّ

يعتني بك، إذا وجد. 

أبلغ وكالة ترخيص السائقين والمركبات )DVLA( أو وكالة 

نة على  السائقين والمركبات )DVA( وكذلك شركة التأمين المؤمِّ

سيارتك )إذا كنت تقود سيارة( بمرضك. 

خطواتك التالية
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مة  النقاط الرئيسية: الخدمات املُقدَّ
لألشخاص املصابني بالخرف

هناك دعم متاح لمساعدتك على عيش حياة كريمة والبقاء مستقالً ألطول 

فترة ممكنة. المصادر الرئيسية للمعلومات والدعم هي هيئة الخدمات 

الصحية الوطنية )National Health Service, NHS( ودائرة 

الخدمات االجتماعية والشركات الخاصة والجمعيات الخيرية والمنظمات غير 

الهادفة للربح.

ويمكن أن تختلف الخدمات المتاحة من منطقة إلى أخرى. للعثور 

على خدمات في منطقتك، ابدأ باالتصال بطبيبك العام أو عيادة الذاكرة 

المحلية أو دائرة الخدمات االجتماعية التابعة للسلطة المحلية )المجلس 

المحلي(. ويمكنك أيًضا االتصال Alzheimer’s Society أو مؤسسة 

  .NHS أو Citizens Advice

 Dementia UKو Alzheimer’s Society يمكن للمؤسسات مثل 

وAge UK وCarers UK أن تدعم األشخاص المصابين بالخرف وأسرهم 

مي الرعاية الذين يعتنون بهم بعدة طرق، ويشمل ذلك أخصائيي دعم  وُمقدِّ

مرضى الخرف ومجموعات الدعم وخطوط المساعدة الهاتفية والمواد 

اإلعالمية. تتوفّر بيانات االتصال في الصفحات 136–144.
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مة لألشخاص املصابني بالخرف الخدمات املُقدَّ

هناك الكثير من الدعم الذي يوفّره أخصائيو الرعاية الصحية واالجتماعية، 

مثل ممرضي المجتمع وأخصائيي دعم مرضى الخرف وأخصائيي العالج 

الوظيفي. وإذا كنت بحاجة إلى دعم غير طبي في المنزل، مثل المساعدة 

في الطهو، فإن الخطوة األولى هي أن تطلب من دائرة الخدمات االجتماعية 

التابعة لسلطتك المحلية تقييم االحتياجات.

ستعمل دائرة الخدمات االجتماعية معك على وضع خطة رعاية أو دعم 

توضح كيف توّد تلبية احتياجاتك، وقد يطلبون منك الدفع مقابل بعض 

الخدمات. تستخدم جميع السلطات المحلية في إنجلترا اآلن نظاًما يُسمى 

الميزانيات الشخصية )personal budgets(، وقد يتم استالمه 

في شكل مدفوعات مباشرة. وهو عبارة عن مبالغ مالية تُدفَع لك مباشرة 

ويمكنك استخدامها ألنواع مختلفة من الرعاية والدعم.

 هناك بعض الخدمات المصّممة خصيًصا للشباب الذين يعانون من 

الخرف. يمكن أن تخبرك عيادة الذاكرة أو طبيبك العام أو 

Alzheimer’s Society المحلية بما هو متاح في منطقتك.
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األماكن التي يمكن اللجوء إليها للحصول على الدعم

قد يكون اكتشاف إصابتك بالخرف مثبطًا ويثير العديد من األسئلة حول المستقبل، وقد 

يكون طلب المساعدة أمرًا صعبًا، خاصة إذا كنت تتمتع باالستقاللية دائًما. ربما ال تشعر 

أنك في حاجة إلى المساعدة على الفور، ولكن من المفيد أن تعرف أن هناك مجموعة 

واسعة من المعلومات والدعم متوفّرة عند الحاجة. 

يتوفّر الكثير من الدعم الذي يمكن أن يساعدك. على سبيل المثال، من خالل الذهاب 

إلى مجموعة دعم، يمكنك مقابلة أشخاص في وضع مماثل ومشاركة مشاعرك وتجاربك 

والمعلومات المفيدة، وهذا يمكن أن يساعدك على التمتع بنوعية حياة جيدة. هناك أيًضا 

دعم يمكن أن يساعدك على العيش في منزلك لفترة أطول، إذا كنت ترغب في ذلك. 

ربما تعرف أن عليك االتصال بطبيبك فيما يتعلق بصحتك، ولكن قد ال تعرف الكثير عن 

الرعاية االجتماعية والدعم الذي يمكن أن تقّدمه السلطة المحلية )المجلس المحلي(. حيث 

يمكنها توفير أو ترتيب أنواع مختلفة من الرعاية والمساعدة غير الطبية. بعض الخدمات 

مجانية ولكن قد تضطر إلى الدفع مقابل الحصول على خدمات أخرى، استناًدا إلى دخلك 

ومدخراتك.

تتغيّر طريقة تقديم الرعاية والدعم. داخل إنجلترا على وجه الخصوص، ثمة اتجاه نحو 

العمل بشكل أوثق بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية ودائرة الرعاية االجتماعية وغيرها 

من المنظمات األخرى. فقد تجد أنك تزور ‘مركزًا’ )حيث يعمل الكثير من األخصائيين 

المختلفين مًعا( بدالً من الذهاب إلى عيادة طبيبك العام المعتادة. ويجب أن تكون األمور 

األكثر أهمية بالنسبة لك هي جوهر جميع المناقشات. قد تجد أنه في حالة ما كنت تعاني 

من أمراض مزمنة مختلفة، يمكنك الحصول على المساعدة فيما يتعلق بها جميًعا في زيارة 

واحدة بدالً من الحاجة إلى تحديد الكثير من المواعيد المختلفة.
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)National Health Service, NHS( هيئة الخدمات الصحية الوطنية
استخدم معظم األشخاص بالفعل الخدمات الصحية من خالل هيئة الخدمات الصحية الوطنية 

)NHS(، مثل طبيب عام أو أخصائي )على سبيل المثال، استشاري(. وربما تكون قد زرت 

عيادة الذاكرة. الخدمات التي تقّدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية )NHS( مجانية.

توجد مجموعة كبيرة من أخصائيي هيئة الخدمات الصحية الوطنية )NHS( الذين يمكنهم 

تقديم المساعدة، وفيما يلي بعض األمثلة:

■	 األطباء العموميون

■	 األطباء المتخّصصون، مثل األطباء النفسيين )أطباء متخّصصون في الصحة العقلية( 

وأخصائيي أمراض الشيخوخة )أطباء متخّصصون في األمراض الجسدية التي يعاني منها 

كبار السن( وأطباء األعصاب )أطباء متخّصصون في أمراض الدماغ واألعصاب(

■	 الممرضون، مثل ممرضي العيادات، وممرضي المنطقة أو المجتمع، وممرضي 

الصحة النفسية المجتمعية أو ممرضي الصحة العقلية المجتمعية، وممرضي الخرف 

المتخّصصين مثل ممرضي األدميرال

■	 أخصائيو العالج الوظيفي – هؤالء يساعدونك في الحفاظ على المهارات اليومية )في 

بعض المناطق يتم الوصول إليهم من خالل دائرة الخدمات االجتماعية وليس هيئة 

))NHS( الخدمات الصحية الوطنية

■	 األخصائيون النفسيون – هؤالء يتولون إجراء تقييم ُمفّصل لمشاكل الذاكرة وغيرها من 

ث  القدرات العقلية وتقديم الدعم فيما يتعلق بالتغيُّرات في السلوك والعالج بالتحدُّ

)CBT( مثل العالج السلوكي المعرفي

■	 أخصائيو السمع – للسمع

■	 أخصائيو فحص البصر – للبصر

■	 أطباء األسنان – لألسنان وصحة الفم

■	 أخصائيو العالج الطبيعي – للقيام بالتمارين والتنقل

■	 أخصائيو العناية بالقدم – لألقدام

■	 أخصائيو عالج النطق واللغة )يمكنهم أيًضا المساعدة في المشكالت المتعلقة بالبلع(

■	 المرشدون النفسيون – للعالجات بالتحدُّث

■	 أخصائيو التغذية – لتقديم المشورة بشأن النظام الغذائي والتغذية.
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دائرة الخدمات االجتماعية والرعاية االجتماعية
يمكن أن تساعدك دائرة الخدمات االجتماعية على تحديد الرعاية والدعم اللذين قد تحتاج 

م الرعاية الذي يعتني بك. وقد يتولون أيًضا ترتيب الرعاية والدعم لك، على  إليهما أنت أو ُمقدِّ

الرغم من أن هذا سيتم تقديمه غالبًا بواسطة مؤسسة مختلفة. يمكن أن يساعدك أخصائيو 

الرعاية المنزلية والمساعدون الشخصيون على البقاء مستقالً ألطول فترة ممكنة ومواصلة العيش 

في منزلك، إذا كنت ترغب في ذلك. 

مة أو الُمنظَّمة من السلطة المحلية ما يلي:  يمكن أن تشمل الخدمات الُمقدَّ

■	 المساعدة داخل المنزل واألماكن المحيطة – على سبيل المثال، للقيام بالتسّوق أو 

الطهو أو التنظيف أو االغتسال وارتداء المالبس 

■	 المعدات وأوجه التكيّف لتيسير الحياة أو لجعل منزلك أكثر أمانًا – على سبيل المثال، 

مقعد مرحاض مرتفع أو درابزين أو جهاز الكشف عن أول أكسيد الكربون

■	 المساعدة في إعداد الوجبات في المنزل

■	 المساعدة في تناول الدواء

■	 توفير مكان في أحد مراكز الرعاية النهارية أو إحدى مجموعات الدعم

■	 المساعدة في إدارة األموال ودفع الفواتير والتعامل مع أوراق العمل والمطالبة 

باإلعانات

مي الرعاية المنتظمين بأخذ استراحة( ■	 الرعاية المؤقتة )رعاية مؤقتة للسماح لُمقدِّ

■	 الرعاية الوسيطة أو التأهيل )الدعم والخدمات التي تساعد األشخاص على استعادة 

قدرتهم على العيش بشكل مستقل في المنزل بعد اإلقامة في المستشفى(

■	 مساكن الرعاية الفائقة )المنازل التي تتوفّر فيها الرعاية والدعم في الموقع(.

مة من دائرة الخدمات االجتماعية مجانية. ويمكنك  معظم المعلومات والمشورة الُمقدَّ

أيًضا تقييم احتياجاتك مجانًا )انظر القسم المعنون كيفية الوصول إلى الرعاية االجتماعية 

في الصفحة 96(. عندما يتعلق األمر بتلقي خدمات الرعاية والدعم في المنزل، فإن بعض 

األشخاص يحصلون عليها مجانًا ولكن سيحتاج آخرون إلى الدفع مقابلها. وهذا يعتمد على 

نوع الدعم الذي تحتاج إليه، ووضعك المالي.
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إذا تولى شخص رعاية مريض الخرف، فيمكنه الحصول على تقييم الحتياجاته الخاصة أيًضا. 

مي الرعاية في الصفحة 103.  انظر الدعم المتوفّر لُمقدِّ

الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح
يمكن أن تكون الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح مصدًرا قيًّما للدعم 

م الرعاية الذي يعتني بك أو أفراد عائلتك. تشمل  المحلي والمشورة والمعلومات لك ولُمقدِّ

 Age UKو Dementia UKو Alzheimer’s Society المؤسسات الوطنية 

وCarers UK وCarers Trust. يمكنك االتصال بخطوط المساعدة الوطنية الخاصة 

بها أو زيارة مواقعها اإللكترونية أو زيارة أحد المكاتب المحلية )إن وجد( للحصول على 

المزيد من المعلومات. اسأل إذا ما كانت الخدمات التالية متوفّرة محليًا واستفسر عن 

كيفية الحصول عليها:

■	 مستشارو مساندة مرضى الخرف

■	 أخصائيو دعم مرضى الخرف

■	 ممرضو الخرف المتخّصصون

■	 مجموعات دعم مرضى الخرف

■	 المقاهي الُمخّصصة لمرضى الخرف

■	 مراكز الرعاية النهارية

■	 المصادقة

■	 مجموعات الغناء

■	 خدمات التوعية والمساندة

■	 خطوط المساعدة الهاتفية

■	 منتديات النقاش 

■	 المعلومات – عبر اإلنترنت وفي شكل مطبوع، مثل الكتب والمنشورات.

م  لالطاّلع على المؤسسات وبيانات االتصال، انظر القسم المعنون الخدمات والدعم الُمقدَّ

من Alzheimer’s Society في الصفحة 131 والقسم المعنون مؤسسات مفيدة 

أخرى الذي يبدأ في الصفحة 135.
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الشركات الخاصة
هناك مجموعة كبيرة من الشركات الخاصة التي تقّدم خدمات الرعاية والدعم في المنزل 

)وتُسمى أحيانًا ‘الرعاية المنزلية’( لألشخاص المصابين بالخرف. يمكنك أن تدفع مقابل 

خدمات أخصائي الرعاية المنزلية أو المساعد الشخصي باستخدام ميزانيتك الشخصية )انظر 

الصفحة 98( أو من أموالك الخاصة.

للحصول على قائمة بالوكاالت المسجلة في منطقتك، اتصل بدائرة الخدمات االجتماعية المحلية 

 )UK Homecare Association( أو جمعية الرعاية المنزلية في المملكة المتحدة

 أو تفّضل بزيارة الموقع اإللكتروني للجهة المنظمة ذات الصلة، وتشمل هذه الوكاالت 

ما يلي:

■	 اللجنة المعنية بجودة الرعاية )CQC( في إنجلترا

)CIW( مفتشية الرعاية في ويلز 	■

■	 هيئة التنظيم وتحسين الجودة )RQIA( في أيرلندا الشمالية. 

للحصول على بيانات االتصال، انظر القسم المعنون مؤسسات مفيدة أخرى بدًءا من 

الصفحة 135.

‘ اطلب من دائرة الخدمات االجتامعية إرسال أحد 

أخصائيي العالج الوظيفي للقيام بزيارة منزلية وتقييم 

الوضع – ميكنه التوصية باستخدام أدوات يف جميع 

 أنحاء املنزل وتقدميها وهذا سيعمل عىل الحفاظ 

عىل سالمتك.’

م الرعاية ألحد األشخاص املصابني بالخرف ُمقدِّ
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كيفية الحصول على الرعاية االجتماعية

تقييم االحتياجات )أو ‘تقييم الرعاية المجتمعية’(
إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى مساعدة ودعم من السلطة المحلية، فإن الخطوة األولى هي 

طلب إجراء تقييم لالحتياجات، والذي كان يطلق عليه سابًقا ‘تقييم الرعاية المجتمعية’. هذا 

التقييم معني بفحص صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية، ويهدف إلى تحديد احتياجاتك 

واألمور المهمة بالنسبة لك وأنواع الرعاية والدعم التي من شأنها أن تساعدك.

عند زيارة أخصائي الرعاية أو األخصائي الصحي

	■	 إذا لم تكن متأكًدا من هوية أحد األشخاص أو دوره، فاطلب منه 

توضيح ذلك.

■	 فكّر في أن تطلب من أحد األصدقاء أو األقرباء مرافقتك عندما تذهب إلى 

المواعيد.

■	 فكّر فيما تريد مناقشته في االجتماع قبل الذهاب، ودّونه في حالة نسيانه.

■	 دّون أي شيء مهم يخبرك به. يمكنك أيًضا أن تطلب منه أن يكتب لك 

ملخًصا لألمور التي ناقشتماها وأي إجراءات متفق عليها.

	■	 تصدر Alzheimer’s Society كتيًبا يحمل االسم دفتر زواري 

)الكود 923( والذي يمكن أن يساعدك على تسجيل مختلف األخصائيين 

الذين قد تزورهم. 
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مة لألشخاص املصابني بالخرف الخدمات املُقدَّ

سيتضمن التقييم مناقشة بينك وبين األشخاص المشاركين في رعايتك )مثل أفراد العائلة أو 

األصدقاء( وشخص من دائرة الخدمات االجتماعية. وربما سيُطلب منك أيًضا إكمال استبيان 

– يمكن أن تساعدك دائرة الخدمات االجتماعية في القيام بذلك إذا كنت في حاجة 

للمساعدة، أو يمكنك أن تطلب من شخص تثق به تقديم المساعدة.

يمكن أن يغطي التقييم ترتيبات المعيشة، واألمور التي يمكنك القيام بها وتلك التي تعجز عن 

أدائها بنفسك، وأي مخاوف تراودك وكيفية تقديم الدعم لك وفًقا لرغبتك. ويمكن ألفراد العائلة 

أو األصدقاء أيًضا مشاركة آرائهم. وقد تطلب دائرة الخدمات االجتماعية من طبيبك العام وغيره 

من األخصائيين تقديم آرائهم.

للترتيب إلجراء تقييم، يمكنك االتصال بدائرة الخدمات االجتماعية مباشرة. كما يمكن أن 

يحيلك الطبيب العام أو االستشاري أو أي أخصائي آخر مشارك في رعايتك. التقييم ومعظم 

مة من دائرة الخدمات االجتماعية مجانية. المعلومات والمشورة الُمقدَّ

الحصول على الرعاية والدعم
بمجرد تقييم احتياجاتك، وإذا قررت دائرة الخدمات االجتماعية أنك مؤّهل للحصول على 

المساعدة، فستتولى تعيين شخص لمساعدتك في التخطيط لرعايتك ودعمك، وعادًة ما 

يكون هذا الشخص أخصائيًا اجتماعيًا. يجب أن يعمل معك األخصائي االجتماعي لالتفاق 

على كيفية تلبية احتياجاتك على أفضل نحو يتناسب معك، وسيكتب بعد ذلك ما يُسمى 

‘خطة الرعاية والدعم’ معك، ويعطيك نسخة منها. 

قد توفّر دائرة الخدمات االجتماعية بعض الخدمات التي تحتاج إليها، أو قد تقترح عليك 

شركات خاصة أو مؤسسات خيرية يمكنها تقديم المساعدة. يقرر بعض األشخاص توفير 

الخدمات ألنفسهم، وغالبًا بمساعدة أحد األقرباء أو األصدقاء.
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قد تضطر إلى دفع تكاليف رعايتك ودعمك. وهذا سيعتمد على وضعك المالي، مثل دخلك 

ومدخراتك وأصولك األخرى. عادًة ال تؤخذ قيمة منزلك في االعتبار إذا كنت تعيش به.

  لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشات املعلومات 418، 

Assessment for care and support in England 
Assessment for care and support in Wales ،W418 أو 

Community care assessment ،NI418 أو 

in Northern Ireland 

الميزانيات الشخصية
مة لك أو كلها، فيجب عليهم  إذا كانت السلطة المحلية تدفع مقابل بعض الدعاية الُمقدَّ

ث معك بشأن الميزانية الشخصية. الميزانية الشخصية عبارة عن مبلغ مالي تخّصصه  التحدُّ

لك السلطة المحلية لتلبية احتياجات رعايتك ودعمك. كما أن الميزانيات الشخصية مصّممة 

لتمنحك السيطرة واالختيار فيما يتعلق بالرعاية التي تتلقاها. 

 يمكنك أن تطلب من دائرة الخدمات االجتماعية إدارة ميزانيتك الشخصية نيابًة عنك. 

وهذا يعني أنه ال يتعيّن عليك التعامل مع أوراق العمل، ولكن ال يزال لديك االختيار فيما 

يتعلق بكيفية تقديم الدعم لك. أو عوًضا عن ذلك، يمكنك اختيار تلقي الميزانية الشخصية 

 في شكل مدفوعات مباشرة. وهذا يعني أنك أو أحد أفراد العائلة أو األصدقاء مسؤول 

 عن االحتفاظ بسجالت عن كيفية إنفاقها بما يتماشى مع خطة الدعم الخاصة بك. يمكن 

أن تخبرك دائرة الخدمات االجتماعية بالمؤسسات المحلية التي يمكنها دعمك إلدارة 

مدفوعاتك المباشرة.
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مة لألشخاص املصابني بالخرف الخدمات املُقدَّ

‘ اذهب إىل املقهى املحيل املُخّصص ملرىض الخرف 

ث إىل أحد املستشارين وآمل أن تقابل أشخاص  وتحدَّ

مي الرعاية الذين يعتنون بهم. املقاهي  آخرين وُمقدِّ

املُخّصصة ملرىض الخرف موجودة لتقديم املساعدة 

وليس جميع من يرتددون عليها مسنني.’

ابنة أحد األشخاص املصابني بالخرف

يمكنك استخدام األموال بعدة طرق، طالما أنها محّددة في خطة رعايتك ودعمك. ستحّدد 

هذه الخطة األمور التي تهمك وتساعدك على البقاء مستقالً ألطول فترة ممكنة، وسيتم 

االتفاق عليها مع األخصائي االجتماعي الذي يتولى حالتك. يختلف كل شخص عن اآلخر، 

م رعاية منزلية.  ولكن سيقرر بعض األشخاص إنفاق أموالهم على مساعد شخصي أو ُمقدِّ

وقد ينفق آخرون أموالهم على نشاط اجتماعي أو معدات لمساعدتهم على البقاء مستقلين 

أو تقنية تتيح لهم البقاء على اتصال باآلخرين. ومع ذلك، يمكن إنفاق األموال على أشياء 

أخرى أيًضا – يعتمد األمر على ما تم االتفاق عليه في خطتك. 

اطلب من دائرة الخدمات االجتماعية المساعدة والمعلومات حول الميزانيات الشخصية، 

حيث يمكنهم إخبارك عن المؤسسات المحلية التي يمكنها أن تساعدك في فهم كيفية 

استخدام الميزانية الشخصية.

  لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشات املعلومات 532، 

Paying for care and support in England 
Paying for care and support in Wales ،W532و 

Personal budgets ،473و
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مة للشباب الخدمات الُمقدَّ

إذا تم تشخيص إصابتك بالخرف وكنت في األربعينات أو الخمسينات أو أوائل الستينات 

من العمر، فستكون لديك اهتمامات واحتياجات رعاية ودعم مختلفة تماًما عن شخص 

أُصيب بالمرض في الثمانينات أو التسعينات من العمر. على سبيل المثال، من األرجح أن 

تكون نشطًا بدنيًا وتعمل )أو لديك شريك حياة ينطبق عليه نفس الشيء(، ولديك أطفال 

معالون أو ربما آباء معالون، وال يزال لديك رهن عقاري. كما قد تختلف األعراض التي 

تعاني منها.

مة لألشخاص المصابين بالخرف مع وضع كبار السن  غالبًا ما يتم إعداد الخدمات الُمقدَّ

في االعتبار، وفي بعض الحاالت ال تتوفّر هذه الخدمات إال لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاًما. 

حتى عندما تتوفّر إحدى الخدمات للشباب، فإن نوع الرعاية والدعم الُمقّدمين قد ال يكون 

مناسبًا دائًما أو قادًرا على تلبية احتياجاتك. 

ال يزال عدد مجموعات النشاط والخدمات المناسبة للشباب محدوًدا، وقد تضطر إلى السفر 

للعثور على خدمات أو لمقابلة أشخاص لديهم اهتمامات مماثلة. اسأل عيادة الذاكرة أو 

االستشاري أو الطبيب العام أو دائرة الخدمات االجتماعية عن األنشطة والدعم والخدمات 

 Alzheimer’s Society مة للشباب الذين يعانون من الخرف. تواصل مع الُمقدَّ

مي الرعاية الذين يعتنون بك من التواصل مع  بشأن تمكينك أنت أو أفراد عائلتك أو ُمقدِّ

األشخاص اآلخرين في المنطقة المحلية أو األشخاص الذين يمرون بظروف مماثلة.

 ،Talking Point ،Alzheimer’s Society يتضمن منتدى النقاش عبر اإلنترنت التابع لـ 

مي الرعاية الذين يعتنون بهم. انظر الصفحة  قسًما للشباب الذين يعانون من الخرف وُمقدِّ

132 للحصول على المزيد من المعلومات عن هذا المنتدى. وقد تجد أيًضا أنه من المفيد 

التواصل مع المؤسسات التي تدعم األشخاص الذين يعانون من نوع معين من الخرف أو 

زيارة مواقعها اإللكترونية أو االشتراك في نشراتها اإلخبارية.
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مة لألشخاص املصابني بالخرف الخدمات املُقدَّ

 ملزيد من املعلومات، اطّلع عىل الكتيب 688، 

Young-onset dementia: Understanding your diagnosis

خطواتك التالية

اطلب من دائرة الخدمات االجتماعية إجراء تقييم لالحتياجات. 

م رعاية يعتني بك، فيمكنه أيًضا طلب إجراء  وإذا كان لديك ُمقدِّ

م الرعاية. تقييم لُمقدِّ

تواصل مع Alzheimer’s Society للحصول على 

م الرعاية  مة لك ولُمقدِّ معلومات عن الخدمات المحلية الُمقدَّ

الذي يعتني بك.

بصفتك شابًا، إذا كنت مؤّهالً للحصول على الرعاية االجتماعية الممولة، فقد تجد أن 

المدفوعات المباشرة تمنحك المرونة التي تحتاج إليها التخاذ ترتيباتك الخاصة ودفع 

تكاليف الرعاية. وهذا يمكن أن يسهل عليك الحصول على الدعم المناسب لك.
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6

مع تطور الخرف الذي تعاين منه، ستحتاج إىل املزيد من 

الدعم. غالًبا ما يتوىل شخص واحد – رمبا رشيك حياتك أو 

أحد أفراد عائلتك رعايتك معظم الوقت. لقد كُِتب هذا 

القسم من أجل ذلك الشخص، ملساعدته عىل فهم أفضل 

السبل ملساعدتك ودعمك، وكذلك كيفية االعتناء بنفسه.

104
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مي الرعاية النقاط الرئيسية: الدعم املتوّفر ملُقدِّ

قد تكون رعاية الشخص المصاب بالخرف مجزية ويمكن أن تجلب مشاعر 

إيجابية، مثل الشعور بالرضا لكونك قادرًا على دعم الشخص. ولكنها يمكن 

أن تكون أيًضا مرهقة جًدا ومزعجة في بعض األحيان. قد تراودك مجموعة 

كبيرة من المشاعر، بما في ذلك الخسارة والشعور بالذنب والغضب. هذا أمر 

ث عن مشاعرك ومحاولة التغلُّب على عواطفك.  طبيعي، ولكن من المهم التحدُّ

من المهم العناية بصحتك ورفاهك، فسيكون هذا مفيًدا لك وللشخص الذي 

تهتم به. حاول أن تتبع نظاًما غذائيًا متوازنًا وأن تحصل على قسط كاٍف من 

النوم والتمارين الرياضية.  واحرص أيًضا على تخصيص بعض الوقت لنفسك.

م الرعاية والدعم لمساعدتك في دور  لديك الحق في الحصول على تقييم ُمقدِّ

الرعاية الذي تقوم به. يتوفّر أيًضا الكثير من المعلومات والمشورة. وتشمل 

مي الرعاية أفراد العائلة واألصدقاء واألخصائيين الصحيين  مصادر الدعم لُمقدِّ

مي الرعاية  وعيادات الذاكرة ودائرة الخدمات االجتماعية ومجموعات دعم ُمقدِّ

.Alzheimer’s Society ومؤسسات مثل
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مي الرعاية الدعم املتوّفر ملُقدِّ

هناك طرق عملية لجعل رعاية الشخص المصاب بالخرف أسهل قليالً. حاول أن ترى 

األمور من وجهة نظر الشخص المصاب بالخرف، وشجعه على االستمرار في القيام 

باألشياء التي يمكنه القيام بها، حيث يساعده ذلك على الحفاظ على استقالله.

وعند التواصل مع الشخص المصاب بالخرف، احرص على التواصل معه بالعين 

ث معه بوضوح. حاول أال تطرح الكثير من األسئلة في وقت  واستمع له بعناية وتحدَّ

واحد ومنح الشخص الوقت الكافي للرد.

قد تجد صعوبة في التعامل مع التغيُّرات التي تطرأ على سلوك الشخص، فقد 

يكرر حديثه أو يالحقك أينما تذهب أو يسير جيئًة وذهابًا أو يصيح. إنه ال يفعل 

هذه األمور عن عمد، لذا حاول أال تأخذ ذلك على محمل شخصي. غالبًا ما تكون 

هذه طريقته لمحاولة إخبارك بشيء ما – فقد يشعر باأللم أو الملل أو اإلحباط، 

ث إلى أحد األطباء – من األفضل أن يكون متخّصًصا – أو  على سبيل المثال. تحدَّ

أحد أعضاء فريق أخصائيي عالج الخرف إذا كان سلوك الشخص يسبّب ألٍي منكما 

الضيق أو القلق، فهناك أمور يمكن القيام بها للمساعدة.
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االعتناء بنفسك

إذا تم تشخيص إصابة شخص قريب منك بالخرف، فيمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على 

عالقتك به، سواًء كان شريك حياتك أو أحد والديك أو صديقك. وقد تجد أنك تتولى دور 

م الرعاية’ دون اتخاذ قرار واٍع للقيام بذلك.  ‘ُمقدِّ

ًما للرعاية،  م رعاية، أو ال تحب أن يُشار إليك بوصفك ُمقدِّ قد ال تفّكر في نفسك كُمقدِّ

وربما ال تزال ترى نفسك شريك حياة أو صديًقا. أيًا كانت رؤيتك لنفسك، إذا كنت ترعى 

شخًصا مصابًا بالخرف، فستواجه نفس التحديات وأحيانًا سيحتاج كل منكما إلى الدعم. 

قد تكون رعاية ودعم شخص مصاب بالخرف مجزية، ولكنها قد تكون مرهقة ومزعجة أيًضا 

في بعض األحيان. حتى عندما يكون األمر شاقًا وال تشعر أن لديك متسع من الوقت، فمن 

المهم أن تعتني بصحتك ورفاهك، وأن تلجأ إلى اآلخرين للحصول على الدعم عند الحاجة، 

فهذا مفيد لك وللشخص الذي تهتم به. هناك نصائح متاحة لمساعدتك على فهم الخرف 

ودعم الشخص الذي تعتني به على أفضل نحو ممكن.

الدعم العاطفي
إن أحد أصعب األمور المتعلقة برعاية شخص مصاب بالخرف هو مجموعة المشاعر 

المختلفة التي تراودك. ربما تشعر بالرضا لكونك تدعم الشخص، ولكنك قد تشعر أيًضا 

مي الرعاية أنهم يصبحون منهكين  بالخسارة والذنب واإلحراج والغضب. يجد بعض ُمقدِّ

جسديًا أو مكتئبين. ومن المفيد أن تعرف أن هذه المشاعر طبيعية – إذ سيراود الكثير من 

مي الرعاية اآلخرين نفس المشاعر. ُمقدِّ
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مي الرعاية الدعم املتوّفر ملُقدِّ

ث عنها  ومع ذلك، من المهم أن تحاول معرفة سبب هذه المشاعر التي تراودك والتحدُّ

مع شخص تثق به. يمكنك اختيار شخص متخّصص أو أحد األصدقاء أو أحد أفراد العائلة 

مي الرعاية. يمكنك أيًضا المشاركة في منتدى  أو شخص في إحدى مجموعات دعم ُمقدِّ

للنقاش والدعم عبر اإلنترنت مثل Talking Point. للحصول على المزيد من المعلومات، 

م من Alzheimer’s Society )بدًءا من  انظر القسم المعنون الخدمات والدعم الُمقدَّ

الصفحة 131( والقسم المعنون مؤسسات مفيدة أخرى )بدًءا من الصفحة 135(.

البقاء إيجابًيا
قد تكون رعاية الشخص المصاب بالخرف شاقة، ولكن محاولة البقاء إيجابيًا يمكن أن 

تكون مفيدة. قد يساعدك التركيز على اإليجابيات في حياتك على تقبُّل األمور ومواجهة 

التحديات. فالموقف اإليجابي يمكن أن يجعلك تشعر بتحّسن ويحّسن رفاهك، كما يمكن 

أن يكون له تأثير إيجابي على الشخص الذي تعتني به.

ستمر بأوقات عصيبة، ولكن سيكون هناك الكثير من اللحظات المجزية أيًضا. من المفيد 

محاولة التركيز على هذه اللحظات، خاصًة عندما تكون األمور صعبة. يجب أيًضا أن تحاول 

أن تتذكر مقدار المساعدة التي تقّدمها للشخص الذي تعتني به. 

قد تتغير األمور بينكما، ولكن سيظل هناك الكثير من األشياء التي يمكنكما القيام بها مًعا 

– على سبيل المثال، االستماع إلى الموسيقى أو الذهاب في نزهة على األقدام أو تصفح 

الصور الفوتوغرافية القديمة. حاول التركيز على األشياء التي يمكنكما القيام بها مًعا، وليس 

األشياء التي تعجزان عن القيام بها. بل وقد تجد طرقًا جديدة لقضاء الوقت مًعا. 
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صحتك ورفاهك
عندما تتولى رعاية شخص مصاب بالخرف، قد يكون من السهل إعطاء األولوية الحتياجاته 

وليس احتياجاتك الخاصة. ومع ذلك، من المهم أن تعتني بنفسك بشكل صحيح. حيث 

سيعمل ذلك على تحسين صحتك ورفاهك، وهذا يعني أنه يمكنك بذل قصارى جهدك 

لالعتناء بالشخص المصاب بالخرف.

صحتك

■	 من المهم أن تتبع نظاًما غذائيًا متوازنًا وأن تخّصص وقتًا لممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام. قد تكون ممارسة أعمال البستنة أو المشي أو السباحة مفيدة. 

■	 تردد على طبيبك العام بانتظام لمتابعة حالتك الصحية وتحّقق من أنك ُمدرج في سجل 

مي الرعاية في العيادة.  ُمقدِّ

■	 إذا تعيّن عليك المساعدة في نقل أو حمل الشخص الذي تعتني به، فاطلب من طبيبك 

العام أن يحيلك إلى أحد أخصائيي العالج الطبيعي للحصول على المشورة حتى ال 

تُعرّض نفسك لإلصابة. 

■	 إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، فاستشر الطبيب. فاالستيقاظ مبكرًا وعدم العودة 

للنوم يمكن أن يكون إحدى عالمات اإلصابة باالكتئاب.

	■	 إذا كنت تشعر باالرتباك أو الحزن أو القلق أو االكتئاب في كثير من األحيان، 

ث عن مشاعرك  ث إلى طبيبك العام. فقد يحيلك إلى معالج نفسي للتحدُّ  فتحدَّ

ومحاولة التغلُّب عليها. 

ما أو ُمتلقًيا للرعاية، نحتاج جميًعا  ‘ سواًء كنت ُمقدِّ

للبقاء إيجابيني.’

م رعاية سابق ألحد األشخاص املصابني باملرض ُمقدِّ
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 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 523، 

 Carers – looking after yourself، أو الكتيب 600، 
Caring for a person with dementia: A practical guide

رفاهك

حاول أن تخّصص الوقت بانتظام لالسترخاء أو القيام بشيء لنفسك، مثل الذهاب في نزهة 

على األقدام أو القراءة أو مجرد االستمتاع بتناول كوب من الشاي، فهذا يمكن أن يكون له 

تأثير كبير على رفاهك.  حاول الخروج بانتظام لمقابلة األصدقاء أيًضا. ومن المهم الحفاظ 

على النشاط االجتماعي والتواصل مع اآلخرين.

إذا كان ذلك ممكًنا، فّكر في القيام بنزهة أو أخذ عطلة قصيرة، حيث يمكن أن يخفف ذلك 

من التوتر ويعمل على تجديد نشاطك. اطّلع على المزيد من المعلومات عن مركز الرعاية 

النهارية أو الرعاية المؤقتة )البديلة(. وهذه عبارة عن رعاية مؤقتة للشخص الذي تدعمه 

وتتيح لك أخذ إجازة مع شعورك باالطمئنان لكونه يلقى عناية حيدة. يجب عليك أيًضا أن 

ث مع أصدقائك وأفراد عائلتك حول كيفية قيامهم بتقديم المساعدة في ذلك. تتحدَّ

‘ يستغرق األمر بعض الوقت للتكّيف مع طريقة 

الحياة الجديدة، وقد يكون األمر شاًقا للغاية يف بعض 

األحيان، ولكن عىل طول الطريق هناك ابتسامات 

وبالتأكيد تفاهم ودعم وتعاطف.’

م الرعاية ألحد األشخاص املصابني بالخرف ُمقدِّ
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الدعم العملي لك

يمكن أن تصبح رعاية الشخص المصاب بالخرف أكثر إرهاقًا مع تطور حالته، جسديًا 

وعاطفيًا على حٍد سواء. والحصول على الدعم المناسب سيمهد لك الطريق للتغلُّب على 

هذا األمر، وسيكون ذلك أفضل للشخص الذي تعتني به. هناك العديد من مصادر الدعم، 

ويشمل ذلك ما يلي:

م رعاية يحق لك  مي الرعاية – بصفتك ُمقدِّ ■	 دائرة الخدمات االجتماعية وتقييم ُمقدِّ

الحصول على تقييم الحتياجاتك الخاصة بواسطة دائرة الخدمات االجتماعية. ويُطلق 

م الرعاية، وسيأخذ بعين االعتبار تأثير الرعاية والدعم  على هذا التقييم تقييم ُمقدِّ

الذين تقّدمهما على رفاهك وحياتك. حتى إذا كنت تعيش في منطقة مختلفة، فقد 

تكون مؤّهالً للحصول على الدعم من السلطة المحلية )المجلس المحلي( الواقع في 

المنطقة التي يعيش بها الشخص المصاب بالخرف. وسيقدمون لك النصائح واإلرشادات 

لمساعدتك في أداء مسؤوليات الرعاية التي تتولى القيام بها. وقد تفرض السلطة 

المحلية رسوًما نظير بعض هذه الخدمات، استناًدا إلى وضعك المالي.

■  األصدقاء وأفراد العائلة – قد تجد صعوبة في طلب المساعدة أو قبولها، ولكن يجب 

عليك محاولة إشراك أفراد العائلة، إن أمكن. ويمكنك مشاركة بعض المسؤوليات، 

وذلك من شأنه أن يخفف الضغط الواقع عليك قليالً. وقد يكون من المفيد إخبارهم 

ث معهم حول ما يمكن أن يحدث إذا  بما يمكنهم القيام به. من المفيد أيًضا أن تتحدَّ

شعرت بالتوّعك أو واجهت حالة طارئة – إذ يمكن أن يساعد ذلك في الحصول على 

الدعم ووضع خطة.

ث مع جهة عملك بشأن الخيارات المتاحة  ■  اإلعانات وجهة عملك – إذا كنت تعمل فتحدَّ

لك، فقد تتمّكن من االستفادة من نظام ساعات العمل المرنة. إذا قررت التوقف عن 

العمل، فانشد المشورة بشأن استحقاقاتك التقاعدية، ويجب عليك أيًضا معرفة أي 

إعانات قد يحق لك الحصول عليها.
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■	 أخصائيو الدعم – تولت العديد من المنظمات غير الهادفة للربح تدريب أخصائيي دعم 
مرضى الخرف الذين يمكنهم تقديم المعلومات العملية واإلرشادات والدعم فيما يتعلق برعاية 

الشخص المصاب بالخرف. ويمكن ألخصائيي الدعم القدوم إلى منزلك أو تقديم الدعم عبر 
الهاتف.

■	 ممرضو الخرف المتخّصصين – هؤالء ممرضون متخّصصون في الخرف، مثل ممرضي األدميرال. 
فهم يقّدمون الدعم والمشورة العملية والسريرية والعاطفية للعائالت المتعايشة مع الخرف 
لمساعدتهم على التأقلم. ويمكنهم تقديم الدعم بشكل شخصي )في بعض مناطق البلد( أو 

عبر الهاتف.

مي الرعاية المحليين  	■	 مجموعات الدعم – تمنحك مجموعات الدعم الخاصة بُمقدِّ
الفرصة للدردشة مع أشخاص آخرين يخوضون تجارب مماثلة. ويمكنك مشاركة نصائح عملية 
والحصول على الدعم العاطفي. اسأل عيادة الذاكرة أو Alzheimer’s Society المحلية 

عن المجموعات المتوفّرة في منطقتك.

	■	 منتديات النقاش عبر اإلنترنت – يمكن أن تكون هذه المنتديات مصادر دعم 
ث عبر اإلنترنت مع أشخاص   مفيدة في أي وقت من النهار أو الليل. يمكنك التحدُّ

 آخرين يخوضون تجارب مماثلة، وقد يتمّكنون من تقديم المشورة أو تبادل 
 االقتراحات العملية أو مجرد إبداء تفهمهم للوضع. تفّضل بزيارة منتدى النقاش 

Talking Point التابع لـ Alzheimer’s Society عبر الموقع اإللكتروني 
alzheimers.org.uk/talkingpoint

  )Alzheimer’s Society support line( خط مساعدة مرضى الخرف 	■	
)3456 150 0333 ( – يمكن للمستشارين المدربين تقديم المعلومات والمشورة والدعم.

■	 الرعاية المؤقتة )تُعرف أيًضا باسم الرعاية البديلة( – رعاية مؤقتة للشخص الذي تدعمه والتي تتيح 
لك أخذ قسط من الراحة. ويمكن أن تمتد هذه الراحة لبضع ساعات أو لبضعة أسابيع. يمكن أن توفّر 

السلطة المحلية هذا النوع من الرعاية، أو يمكنك توفيره بشكل مستقل. 

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 462، 

 ،Replacement care )respite care( in England 
 ،Respite care in Wales ،W462 أو 

Respite care in Northern Ireland ،NI462 أو

http://alzheimers.org.uk/talkingpoint
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نصائح لدعم الشخص المصاب بالخرف
إن طريقة رعايتك للشخص ستعود في الغالب إلى عالقتك به، كما أنها سترتكز على الغريزة 

وفهمك للشخص. من المحتمل أنك تعرف الشخص حق المعرفة، ويجب أال تقلل من أهمية 

ذلك األمر بالنسبة للرعاية التي تقّدمها. من المهم أن تستمر في رؤية الشخص – مع تاريخ 

د هويته بكونه مريض خرف. حياته ومصالحه ورغباته – وليس فقط كشخص تُحدَّ

فهم ودعم الشخص
يصف العديد من األشخاص تجربة التعايش مع الخرف كسلسلة من الخسائر. سيؤثّر الخرف 

على طريقة تفكيرهم وشعورهم وتصرفاتهم، وسيزيد من صعوبة القيام ببعض المهام 

 اليومية التي كانوا يجدونها بسيطة. ويمكن أن يكون من الصعب عليهم وعليك التكيّف 

مع ذلك. 

يعاني كل شخص من الخرف بطريقة مختلفة، حيث يعتمد ذلك على شخصيته وتجاربه 

السابقة وعالقاته وبيئته والدعم الذي يتلقاه. إن فهم كيفية معاناة الشخص من الخرف 

يمكن أن يساعدك في دعمه على أفضل نحو ممكن. 

‘ نحن نركّز عىل األمور التي ميكننا القيام بها بدالً من 

األمور التي نعجز عن أدائها. ميكن أن يشعر باإلحباط 

الشديد لدى محاولته املستميتة للعثور عىل الكلامت 

الصحيحة كام تتدىن قدرته عىل القراءة والكتابة، ولكن 

ال يزال لدينا الكثري من األيام الجميلة ونستمتع بصحبة 

أحدنا اآلخر.’

زوجة أحد األشخاص املصابني بالخرف
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قد تساعدك النصائح التالية في دعم الشخص المصاب بالخرف، عاطفيًا وعمليًا على حٍد سواء:

■	 سيختلف عالم الشخص اختالفًا كليًا عن عالمك، لذلك حاول رؤية األمور من وجهة نظره، 

بدالً من أن تتوقع منه أن يراها من وجهة نظرك. 

■	 ضع نفسك مكانه – حاول أن تفهم شعور الشخص وكيف يرغب في أن يتم االعتناء به. 

واستمع له وراقبه بعناية.

■	 قد يجد الشخص صعوبة في تذكّر األشياء أو التركيز عليها، لذلك حاول أن تكون مرنًا وصبورًا.

■	 حاول أن تجعل الشخص يشعر بالتقدير واالنتماء – ادعمه كي يتولى بنفسه القيام بأكبر 

قدر ممكن من المهام، بدالً من القيام بكل شيء نيابًة عنه. وعندما تقّدم له المساعدة، 

حاول أن تتعاون معه في القيام بالمهام، وال تؤدها نيابًة عنه. 

■	 أشرِك الشخص في المحادثات واألنشطة قدر اإلمكان.

■	 ركّز على األمور التي يمكنه القيام بها بدالً من األمور التي يعجز عن أدائها. فهذا 

سيساعده على الشعور بمزيد من االستقاللية. على سبيل المثال، جّهز له المالبس 

ليرتديها بنفسه، إذا كان ذلك ممكًنا.

■	 من المحتمل أن يتذكّر الشخص تأثير األمور على مشاعره في الماضي حتى لو لم 

يتمّكن من تذكّر وقائع الحدث. من المفيد التركيز على تأثير شيء ما أو شخص ما على 

مشاعر الشخص – على سبيل المثال، أن شخًصا ما يجعله يشعر بالسعادة، حتى لو لم 

يتذكّر اسمه.
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■	 فّكر في األمور المهمة بالنسبة للشخص، مثل الحفاظ على العالقات واألنشطة 

االجتماعية واألعمال الروتينية والهوايات واالهتمامات. دعمه لمواصلة هذه األمور، ومن 

المفيد أن تتعاونا في القيام باألمور.

■	 استمتع باللحظة – حاول أال تركّز على ما فُقد أو ما قد يأتي. 

■	 يطّور األشخاص إستراتيجيات تأقلم مختلفة للتعايش مع الخرف، وقد يكون من الصعب 

التكيّف معها، ولكنها تُمثّل طريقة الشخص في التعامل مع وضعه. 

د  ■	 ساعد الشخص في الحفاظ على إحساسه بهويته – إنه شخص فريد وليس شخًصا تُحدَّ

هويته بكونه مريض خرف.

■	 يمكن أن تكون العالقات أكثر صعوبة عندما يعاني الشخص من الخرف. حاول التركيز 

على الجوانب اإليجابية لعالقتك مع الشخص. ويمكن أن تساعد األنشطة مثل كتابة 

قصة الحياة واستعادة ذكريات الماضي في ذلك.

 لالطّالع على المزيد من المعلومات، انظر نشرة المعلومات 524، 

 ،Understanding and supporting a person with dementia
 Caring for a person with dementia: ،600 والكتيب 

A practical guide
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التواصل
يمكن للخرف أن يجعل من الصعب على األشخاص التواصل، ويختلف تأثيره على الطريقة 

التي يتواصل بها الشخص باختالف األشخاص. في معظم أنواع الخرف، سيجد األشخاص مشقة 

بالغة في بعض األحيان للعثور على الكلمات الصحيحة أو متابعة محادثة. 

ويمكن أن يكون ذلك مزعًجا ومحبطًا للشخص ولك على حٍد سواء. ومع ذلك، هناك العديد 

من الطرق لتدعما أحدكما اآلخر:

ث – مكان هادئ، مع إضاءة جيدة  	■	 احرص على تواجدكما في مكان جيد للتحدُّ

 وخاٍل من الكثير من مصادر اإللهاء )على سبيل المثال، ال يوجد راديو أو تلفزيون 

يعمل في الخلفية(.

■	 اجذب االنتباه الكامل للشخص قبل البدء، وحاول التواصل معه بالعين.

■	 استخدم لغة الجسد، مثل اإليماءات وتعبيرات الوجه واللمس. يمكنك إعطاء الكثير من 

الطمأنينة من خالل االتصال الجسدي، إذا بدا ذلك صائبًا.

ث بوضوح وفّكر في الكلمات التي تستخدمها. إذا كان الشخص ال يزال يواجه  ■	 تحدَّ

صعوبة في الفهم، فاستخدم كلمات أبسط أو حاول شرح األشياء بطريقة مختلفة.

■	 التزم بموضوع واحد في المرة الواحدة وتأكد من أن األسئلة واضحة ومباشرة. على سبيل 

المثال، قد يكون من األفضل أن تقول، ‘هل توّد تناول الشاي أم القهوة؟’، بدالً من أن 

تقول، ‘ماذا تريد أن تشرب؟’ فوجود العديد من الخيارات يمكن أن يجعل القرارات صعبة.

■	 امنح الشخص الكثير من الوقت للرد.

■	 إذا بدا ذلك صائبًا، يمكن أن تساعد روح الدعابة في المواقف التي تنطوي على سوء 

الفهم واألخطاء. الضحك مًعا يمكن أن يخفف من التوتر، ولكنك ستحتاج إلى تحديد 

كيفية استجابة الشخص لذلك.
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ث مع الشخص باحترام. ■	 تحدَّ

■	 أشرِك الشخص في المحادثة عندما يتواجد أشخاص آخرون، وال تقاطعه. 

	■	 يمكن أن تؤثّر مشاكل السمع أو البصر، أو األلم أو اآلثار الجانبية للدواء على 

 تواصل الشخص. إذا كنت تعتقد أن األمر كذلك، فقد يتمكن الطبيب العام من 

تقديم المساعدة. 

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 500، 
Communicating

التغيُّرات في السلوك
قد يبدأ الشخص في التصرف بشكل مختلف مع تطور مرض الخرف الذي يعاني منه. ويجد 

مي الرعاية التعامل مع هذا األمر أكثر صعوبة من التكيّف مع التغيُّرات مثل  الكثير من ُمقدِّ

فقدان الذاكرة. تشمل بعض التغيُّرات الشائعة التي قد تراها ما يلي:

■  التكرار – على سبيل المثال، طرح نفس السؤال، أو تكرار فعل ما مرة تلو األخرى

■  التململ – على سبيل المثال، السير جيئًة وذهابًا أو التقلقل

■  عدم كبح الجماح، مثل السلوك غير الالئق اجتماعيًا في األماكن العامة – وهذا أمر شائع 

بشكل خاص في الشكل السلوكي للخرف الجبهي الصدغي

■  االستيقاظ ليالً واألرق و‘متالزمة الغروب’ )زيادة الهياج أو االرتباك في وقت متأخر من 

فترة بعد الظهر وبداية المساء( 

■  مالحقتك في األرجاء أو الصياح لمعرفة مكانك

■  وضع األشياء في أماكن غير معتادة، ثم نسيان مكانها

	■  الشك – على سبيل المثال، يعتقد الشخص أن أحًدا أخذ شيئًًا يخصه، ولكنه في 

الواقع فقده.
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يمكن أن تؤثّر الكثير من العوامل على سلوك شخص ما، ومن المهم أال يتم التغاضي 

عنه باعتباره ناتًجا عن الخرف الذي يعاني منه الشخص. غالبًا ما تكون هذه طريقته في 

محاولة توصيل شيء ما، مثل الشعور باأللم أو الشعور بالملل. فّكر في شعور الشخص وما 

قد يحاول قوله. إن تحديد المشكلة، في حالة وجود مشكلة، سيكون الخطوة األولى في 

التمّكن من حلها. 

في بعض الحاالت، قد يكون السلوك ناتًجا عن مشكلة صحية يمكن عالجها، مثل األلم أو 

االنزعاج بسبب اإلمساك أو العدوى. اذهب إلى الطبيب العام إلجراء تقييم طبي.

من المفيد محاولة معرفة إذا ما كانت هناك أي أنماط أو محفزات لسلوك الشخص، أو 

أي شيء قد يؤثّر عليه. على سبيل المثال، هل يحدث ذلك في وقت معين من اليوم؟ هل 

البيئة حارة جًدا أو صاخبة جًدا؟ تدوين األشياء في مفكرة قد يساعد في ذلك. 

قد يكون من الصعب التعامل مع التغيُّرات في السلوك، ولكن هناك الكثير الذي يمكنك 

القيام به لمساعدة الشخص:

■  حاول الحفاظ على هدوءك. إذا احتجت إلى ذلك، خذ نفًسا عميًقا أو اترك الغرفة.

■  تذكّر أن الشخص ليس صعب المراس عن عمد – فقد تؤثّر حالته على شعوره بالواقع. 

حاول أن تفّكر في األمور من منظوره وأن تطمئنه. 

■  فّكر فيما إذا كان السلوك يُمثّل مشكلة بالفعل. وإذا كان يقاطع نشاطًا، فقد يكون 

من األفضل التعامل معه الحًقا. قد يكون من األفضل في بعض األحيان التأكد من أن 

الشخص آمن ودعمه للقيام بما يريد. 
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■  استخدم ما تعرفه عنه – على سبيل المثال، إذا اعتاد العمل ليالً، فقد يكون معتاًدا على 

االستيقاظ في الليل.

■  تأكد من أن البيئة داعمة – ليست حارة أو باردة جًدا، وليست صاخبة جًدا أو تبعث 

على التحفيز الزائد وتحتوي على أشياء مألوفة. 

■  حّدد إذا كان من المفيد إشراكه في أنشطة هادفة أو تفاعل اجتماعي مجٍد. ويمكنك 

أيًضا تجربة التمرينات البدنية أو التدليك اليدوي أو العالج بالموسيقى. وتشمل األنشطة 

المفيدة األخرى كتابة قصة الحياة أو استعادة ذكريات الماضي. انظر القسم المعنون 

العالجات غير الدوائية في الصفحة 35 للحصول على المزيد من المعلومات.

■  إذا تسبّب سلوك الشخص في حالة من الضيق، فاطلب المشورة والدعم من الطبيب 

العام أو عيادة الذاكرة أو األخصائي النفسي السريري أو ممرض الصحة العقلية 

المجتمعي أو ممرض األدميرال )ممرضون مسجلون متخّصصون في الخرف(. إذا استمر 

سلوكه ولم تكن على اتصال بأحد أخصائيي عالج الخرف، فاطلب اإلحالة إلى أحدهم.

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشة املعلومات 525، 
Changes in behaviour

السلوكيات التي تُشكّل تحديًا
مع تطور مرض الخرف الذي يعاني منه الشخص، فقد يبدأ في إظهار ‘سلوكيات تُشّكل 

تحديًا’. ال يزال بإمكانك سماع هذه السلوكيات ضمن المصطلح األوسع ‘األعراض السلوكية 

والنفسية للخرف’ )BPSD(. يمكن أن تصبح هذه األنواع من السلوك شديدة ومؤلمة 

مي الرعاية. للغاية بالنسبة للشخص المصاب بالخرف وُمقدِّ

تشمل السلوكيات التي قد تُشّكل تحديًا ما يلي:

■  الهياج الشديد

■  الصياح أو الصراخ – ربما كرد فعل على تصّور شيء يراه على أنه شيء آخر )التصّورات 

الخاطئة(، أو رؤية أشياء ال وجود لها )الهالوس(

■  التصرف العدواني، إما جسديًا أو لفظيًا.
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مع هذه األنواع من السلوك، يجب عليك أوالً التحّقق مما إذا كان هناك سبب طبي أو 

جسدي – على سبيل المثال، األلم أو العدوى. قد تجد أيًضا أن هناك ‘محفزات’ للسلوك. 

وقد يكون من المفيد تحديد هذه المحفزات وتجنبها ومعرفة األنشطة الهادفة التي 

يستمتع بها الشخص. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك أنشطة يستمتع بها، أو كان سلوك 

الشخص حاًدا أو محزنًا للغاية، فقد يحيلك الطبيب إلى أحد األخصائيين )على سبيل المثال، 

أخصائي نفسي سريري( أو يقترح عالًجا. 

 في بعض الحاالت، سيوصي الطبيب بدواء مضاد للذهان. إذا حدث ذلك، فاسأله عن 

الفوائد والمخاطر المحتملة للدواء، فهذه األدوية ال تناسب جميع األشخاص ويمكن أن 

يكون لها آثار جانبية خطيرة. ال ينبغي وصف الدواء المضاد للذهان إال لعالج األعراض 

الحادة أو بعد استنفاد الخيارات غير الدوائية، وبعد ذلك يجب أال يُستخدم إال لفترة قصيرة 

)حتى 12 أسبوًعا(.

 لالطاّلع عىل املزيد من املعلومات، انظر نرشيت املعلومات 509، 

 Aggressive behaviour و408، 
Drugs for behavioural and psychological symptoms 

in dementia 

‘ أرجو أال تشعر بالضيق الشديد ألن ذلك يضع المزيد 

من الضغط عليك. ما عليك سوى مجاراة األمور 

واالستفادة من األيام الجيدة إلى أقصى حد وتناسي 

األيام السيئة.’

زوجة أحد األشخاص املصابني بالخرف
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النقاط الرئيسية: األبحاث

يعمل الباحثون على اكتشاف المزيد عن األسباب التي تؤدي لإلصابة 

بالخرف وكيفية تشخيصه بشكل أفضل. كما أنهم يطورون عالجات جديدة 

وطرق لتحسين نوعية الحياة لألشخاص المصابين بالمرض.

مي الرعاية  وهناك فرص متوفّرة لألشخاص المصابين بالخرف وُمقدِّ

للمشاركة في األبحاث. يمكن أن تكون هذه األبحاث عبارة عن تجربة 

سريرية الختبار عالج أو نهج جديد، أو التبرع بالدم إلجراء أبحاث وراثية. 

أو يمكنك تقديم آرائك بشأن خدمات الرعاية الصحية والدعم التي تلقيتها.

يمكنك الدخول على اإلنترنت لتسجيل اهتمامك بالمشاركة في أبحاث الخرف 

 Join Dementia Research تفّضل بزيارة خدمة – 

 )انضم إلى أبحاث الخرف( على الموقع اإللكتروني 

www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk – أو يمكنك 
االتصال بخط مساعدة مرضى الخرف )support line( التابع لـ 

Alzheimer’s Society على الرقم الهاتفي 3456 150 0333 . 

يمكنك أيًضا أن تسأل في عيادة الذاكرة عن التجارب التي تُجرى في منطقتك.

http://www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk
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ويمكنك الحصول على المشورة واإلرشاد بشأن المشاركة في األبحاث 

الصحية من مؤسسة NHS. ستجد بيانات االتصال الخاصة بها في الصفحة 

.141

تمتلك Alzheimer’s Society شبكة أبحاث يمكنك االنضمام إليها 

للمساعدة في التأثير في كيفية تمويل األبحاث. أرسل رسالة على عنوان 

البريد اإللكتروني research@alzheimers.org.uk أو اتصل 

بالرقم الهاتفي 3656 7423 020  للمشاركة.

mailto:research%40alzheimers.org.uk?subject=
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األبحاث المتعلقة بالخرف

يعمل الباحثون جاهدين إليجاد عالج للخرف، بمساعدة العديد من األشخاص المصابين 

مي الرعاية. الخرف مرض معقد وهناك الكثير من أنواع األبحاث المختلفة  بالخرف وُمقدِّ

التي تُجرى. وفيما يلي نسرد المهام التي يقوم بها الباحثون:

	■  محاولة الحصول على فهم أفضل ألسباب اإلصابة بالخرف وما يحدث للدماغ أثناء 

تطور المرض

■  إيجاد طرق أفضل لتشخيص الخرف في وقت مبكر باستخدام االختبارات المعملية 

والفحوصات المعقدة للدماغ

■  تصميم عالجات جديدة واختبارها في التجارب السريرية

■  اختبار العالجات الناجحة في رعاية الخرف لتحسين نوعية الحياة لألشخاص المصابين 

بالخرف وعائالتهم

■  تحديد العوامل التي تؤثّر على مخاطر إصابة الشخص بالخرف حتى يتمّكنوا من إيجاد 

طرق لمنع ذلك. 

المشاركة في األبحاث

لن تكون األبحاث المتعلقة بالخرف ممكنة بدون مساعدة من األشخاص المصابين بالمرض، 

ويمكن أن تتخذ هذه المساعدة أشكاالً عديدة. فقد تعني المشاركة في تجربة سريرية 

الختبار عالج جديد، أو التبرع بالدم لالستخدام في األبحاث الوراثية، أو تقديم آرائك بشأن 

جودة خدمات الرعاية الصحية والدعم. 

تدعم العديد من المستشفيات والجامعات األبحاث المتعلقة بالخرف. ويحق لك اختيار 

المشاركة في األبحاث ذات الصلة والمناسبة كجزء من رعايتك داخل هيئة الخدمات 

الصحية الوطنية. يُقّدر معظم األشخاص الذين يشاركون في األبحاث فرصة إحداث تغيير.
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األبحاث

إنهم يقولون إنهم يرحبون بفرصة تجربة عالجات أو خدمات جديدة والتأثير على الرعاية 

 وتحسينها. كما يمكن أن يتيح ذلك فرًصا لك لمشاركة آرائك وتجاربك، ومراقبة حالتك 

عن كثب. 

م الرعاية الذي يعتني بك في المشاركة في األبحاث،   إذا كنت ترغب أنت أو ُمقدِّ

 فهناك عدة طرق تمّكنكما من القيام بذلك. اسأل طبيبك العام أو عيادة الذاكرة عن 

 األبحاث التي تُجرى في منطقتك. يمكنك أيًضا تسجيل اهتمامك من خالل 

 خدمة Join Dementia Research )انضم إلى أبحاث الخرف( – 

www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk – وهي خدمة وطنية عبر اإلنترنت 
تساعد في مطابقة األشخاص المتأثرين بالخرف مع الدراسات البحثية المناسبة في 

منطقتهم.

ستحتاج كل دراسة إلى أشخاص مختلفين. وقد يعني عمرك واألدوية التي تتناولها وأي حاالت 

مرضية أخرى تعاني منها أنه ال تتوفّر دائًما دراسة مناسبة لك. ومع ذلك، سيتم إبالغك عند 

ظهور دراسات جديدة قد تطابق مواصفاتك. إذا لم يكن االتصال باإلنترنت متاًحا لك أو 

 Join Dementia Research كنت بحاجة إلى مساعدة للتسجيل في خدمة 

 )انضم إلى أبحاث الخرف(، فيمكنك االتصال بخط مساعدة مرضى الخرف 

)support line( على الرقم الهاتفي 3456 150 0333 .

إذا شاركت في األبحاث، فسيتم إطالعك على جميع المعلومات وسيُطلب منك تقديم 

موافقتك. ويمكنك ترك الدراسة في أي وقت دون التأثير على بقية الرعاية التي تتلقاها.

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن األبحاث الجارية المتعلقة بالخرف من 

Alzheimer’s Society أو مؤسسة ألزهايمر لألبحاث في المملكة المتحدة 
)Alzheimer’s Research UK( )انظر القسم المعنون مؤسسات مفيدة أخرى الذي 

يبدأ في الصفحة 135 للحصول على بيانات االتصال(.

http://www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk
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التأثير على األبحاث المتعلقة بالخرف

إذا كنت ال ترغب في المشاركة في إحدى الدراسات، فهناك طرق أخرى ال زالت تمّكنك من 

المساهمة في األبحاث المتعلقة بالخرف. تعمل Alzheimer’s Society مع األشخاص 

المتأثرين بالخرف لتحسين جودة وأهمية األبحاث التي يتم تمويلها في المملكة المتحدة. 

شبكة أبحاث Alzheimer’s Society عبارة عن مجموعة تضم أكثر من 250 شخًصا 

مي الرعاية السابقين. يشارك هؤالء المتطوعون  مي الرعاية وُمقدِّ يعانون من الخرف وُمقدِّ

آراءهم من خالل مراجعة المقترحات البحثية ومناقشة المشاريع مع الباحثين والمساعدة 

في تحديد أولويات األبحاث ورفع الوعي بأهمية أبحاث الخرف. ويحصل جميع المتطوعين 

على التدريب والدعم ليتمّكنوا من القيام بذلك.

يمكن أن يشارك المتطوعون بقدر ضئيل أو بقدر ما يريدون، ويمكنهم التطّوع من المنزل. 

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات عن شبكة األبحاث، فتفّضل بزيارة 

الموقع اإللكتروني alzheimers.org.uk/researchnetwork أو أرسل رسالة 

على البريد اإللكتروني research@alzheimers.org.uk أو اتصل بالرقم الهاتفي 

. 020 7423 3656

خطواتك التالية

 يمكنك معرفة إذا ما كانت هناك أي دراسات بحثية 

 تُجرى في منطقتك عن طريق التسجيل في خدمة 

 Join Dementia Research )انضم إلى 
أبحاث الخرف(.

 .Alzheimer’s Society انضم إلى شبكة أبحاث

http://alzheimers.org.uk/researchnetwork
mailto:research%40alzheimers.org.uk?subject=
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الخدمات الوطنية

هذه الخدمات متوفّرة أينام تعيش يف إنجلرتا وويلز وأيرلندا الشاملية.

 –Alzheimer’s Society support line خط مساعدة مرىض الخرف 
 0333 150 3456

خط املساعدة متاح ألي شخص ُمصاب بالخرف أو قلق بشأن ذاكرته. يقّدم املستشارون 

 املدربون املعلومات والدعم واإلرشاد والتوجيه إىل املؤسسات املناسبة. خط املساعدة 

متاح من الساعة 9 صباًحا إىل الساعة 8 مساًء من اإلثنني إىل األربعاء، ومن الساعة 9 صباًحا 

 إىل الساعة 5 مساًء يومي الثالثاء والجمعة، ومن الساعة 10 صباًحا إىل الساعة 4 مساًء 

يومي السبت واألحد. مُيكنك أيًضا التواصل مع خط املساعدة عرب الربيد اإللكرتوين 

helpline@alzheimers.org.uk

منتدى Talking Point عرب اإلنرتنت
Talking Point عبارة عن منتدى للنقاش والدعم عرب اإلنرتنت ألي شخص متأثر بالخرف. 

وهو مكان لطلب املشورة ومشاركة املعلومات واملشاركة يف املناقشات والشعور بالدعم.  

منتدى Talking Point متاح عىل مدار الساعة وطوال أيام السنة.

alzheimers.org.uk/talkingpoint تفّضل بزيارة املوقع اإللكرتوين

دليل dementia directory عرب اإلنرتنت
 dementia directory هو دليل خدمات الخرف عرب اإلنرتنت الذي نقّدمه ألي 

شخص متأثر بالخرف يف إنجلرتا وويلز وأيرلندا الشاملية. ميكنك إدخال الرمز الربيدي أو 

اسم املكان للعثور عىل الخدمات األقرب واألكرث مالءمًة لك. وتشمل والخدمات التي تديرها 

 )Age UK أو مؤسسة Alzheimer’s Society املؤسسات التطوعية أو الخيية )مثل

والسلطة املحلية وخدمات الرعاية املسجلة يف إنجلرتا وأيرلندا الشاملية. تتضمن كل قامئة 

خريطة ومعلومات واضحة ورضورية عن الخدمة املعنية. تفّضل بزيارة املوقع اإللكرتوين 

alzheimers.org.uk/dementiadirectory

mailto:helpline%40alzheimers.org.uk?subject=
http://alzheimers.org.uk/talkingpoint
http://alzheimers.org.uk/dementiaconnect
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Alzheimer’s Society م من الخدمات والدعم املُقدَّ

املعلومات
تصدر Alzheimer’s Society مجموعة كبية من املعلومات لألشخاص الذين يعانون 

مي الرعاية وأفراد العائلة واألصدقاء. ويشمل ذلك نرشات املعلومات  من الخرف وُمقدِّ

والكتيبات املُدرجة يف هذا الدليل. ميكنك االطاّلع عىل هذه املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين 

alzheimers.org.uk/publications. لطلب نسخ مطبوعة، استخدم منوذج 
الطلب عىل موقعنا اإللكرتوين أو اتصل عىل الرقم الهاتفي 5933 303 0300 .

خدمة املساعدة الرقمية الخاصة بالوكالة القانونية الدامئة
تقّدم Alzheimer’s Society خدمة املساعدة الرقمية للوكالة القانونية الدامئة 

ملساعدة األشخاص عىل عمل وتسجيل الوكاالت القانونية الدامئة عرب اإلنرتنت. إذا مل تكن 

لديك إمكانية االتصال باإلنرتنت، أو مل تكن متمكًنا من استخدام الحاسوب، فسنتوىل إكامل 

النامذج نيابًة عنك. اتصل بخط مساعدة مرىض الخرف )support line( التابع لـ 

Alzheimer’s Society عىل الرقم 3456 150 0333 . 

الخدمات المحلية 

تقّدم Alzheimer’s Society مجموعة من الخدمات املحلية يف إنجلرتا وويلز وأيرلندا 

الشاملية. وتشمل هذه الخدمات مستشاري مساندة مرىض الخرف وأخصائيي دعم مرىض 

الخرف، ومجموعات الغناء ®Singing for the Brain واملقاهي املُخّصصة ملرىض 

الخرف، وخدمة Side by Side )حيث يتم الجمع بني األشخاص املصابني بالخرف 

واملتطوعني حتى يتمكنوا من االستمرار يف القيام باألشياء التي يحبونها( والدعم املتوفّر 

مي الرعاية. ملُقدِّ

 Alzheimer’s Society ميكن أن تختلف الخدمات املتاحة من مكان إىل آخر. اتصل مبكتب

املحيل أو خط مساعدة مرىض الخرف )support line( للحصول عىل مزيد من 

املعلومات عن الخدمات التي تقّدمها الجمعية يف منطقتك أو تفّضل بزيارة املوقع اإللكرتوين 

alzheimers.org.uk/dementiadirectory

http://alzheimers.org.uk/publications
http://alzheimers.org.uk/dementiaconnect
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Age UK
6112 055 0800  )خط المشورة، من الساعة 8 صباًحا إلى الساعة 7 مساًء يومًيا(

www.ageuk.org.uk

Age Cymru )مؤسسة كبار السن في سيمرو(
444 223 08000  )خط المساعدة، من الساعة 9 صباًحا إلى الساعة 5 مساًء طوال أيام 

العمل(
www.ageuk.org.uk/cymru

Age NI )مؤسسة كبار السن في أيرلندا الشمالية(
7575 808 0808  )خط المشورة، من الساعة 9 صباًحا إلى الساعة 5 مساًء طوال أيام 

العمل(
www.ageuk.org.uk/northern-ireland

تهدف مؤسسة Age UK إلى تحسين المراحل المتقّدمة من العمر للجميع من خالل 
المعلومات والنصائح والخدمات والحمالت والمنتجات والتدريب واألبحاث.

Alzheimer’s Research UK )مؤسسة ألزهايمر لألبحاث في المملكة المتحدة( 
 0300 111 5555

enquiries@alzheimersresearchuk.org
www.alzheimersresearchuk.org

Alzheimer’s Research UK هي مؤسسة خيرية رائدة في مجال أبحاث الخرف.

AT Dementia )المؤسسة المتخّصصة في التكنولوجيا المساعدة لمرضى الخرف(
 0115 748 4220

www.atdementia.org.uk/contactus.asp )نموذج االتصال(
www.atdementia.org.uk

توفّر مؤسسة AT Dementia معلومات عن التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن تساعد 
األشخاص المصابين بالخرف على العيش بشكل أكثر استقاللية.

Benefit Enquiry Line Northern Ireland )خط االستفسار عن اإلعانات في 
أيرلندا الشمالية(

 0800 220 674
www.nidirect.gov.uk/benefit-enquiry-line

يقّدم خط االستفسار هذا المشورة لألشخاص في أيرلندا الشمالية فيما يتعلق باإلعانات.

http://www.atdementia.org.uk/contactus.asp
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British Psychological Society )الجمعية البريطانية لعلم النفس(
 0116 254 9568

enquiries@bps.org.uk
www.bps.org.uk

توفّر الجمعية البريطانية لعلم النفس االطاّلع على قائمة من األخصائيين النفسيين 
السريريين واالستشاريين الذين يقّدمون خدمات العالج الخاصة.

Care Quality Commission )اللجنة المعنية بجودة الرعاية(
 03000 61 61 61

 www.cqc.org.uk/content/contact-us-using-our-online-form
www.cqc.org.uk )نموذج االتصال(

اللجنة المعنية بنوعية الرعاية هي الجهة التنظيمية المستقلة لخدمات الرعاية الصحية 
واالجتماعية في إنجلترا.

Care Inspectorate Wales )مفتشية الرعاية في ويلز(
   0300 7900 126
ciw@gov.wales

www.careinspectorate.wales

مفتشية الرعاية في ويلز هي الجهة التنظيمية المستقلة لخدمات الرعاية الصحية 
واالجتماعية في ويلز.

مي الرعاية( Carer’s Allowance Unit )وحدة بدالت ُمقدِّ
 0800 731 0297

مي الرعاية، بما في ذلك كيفية  مي الرعاية معلومات عن بدالت ُمقدِّ توفّر وحدة بدالت ُمقدِّ
تقديم المطالبات.

http://www.cqc.org.uk/content/contact-us-using-our-online-form
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Carers Trust
  0300 772 9600

0087 2009 029  )ويلز(
info@carers.org
www.carers.org

تعمل مؤسسة Carers Trust على تحسين الدعم والخدمات والتقدير ألي شخص 
يواجه تحديات رعاية أحد أفراد العائلة أو األصدقاء.

Carers UK
7777 808 0808  )خط المساعدة، من الساعة 10 صباًحا إلى الساعة 4 مساًء، يومي 

االثنين والثالثاء(
advice@carersuk.org

www.carersuk.org

توفّر مؤسسة Carers UK معلومات ونصائح عن الرعاية، إلى جانب الدعم العملي 
مي الرعاية. والعاطفي لُمقدِّ

Citizens Advice )مؤسسة مشورة المواطنين( 
www.citizensadvice.org.uk

تقّدم مؤسسة Citizens Advice مشورة مجانية وسريّة ونزيهة ومستقلة لمساعدة 
 األشخاص على حل المشاكل المتعلقة بالديون واإلعانات والتوظيف والسكن والتمييز. 

للعثور على أقرب فرع لمؤسسة Citizens Advice، استخدم الموقع اإللكتروني الوارد 
أعاله أو ابحث في دليل الهاتف.

Court of Protection )محكمة الحماية(
 0300 456 4600

courtofprotectionenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
www.gov.uk/courts-tribunals/court-of-protection

تساعد محكمة الحماية األشخاص الذين يجدون صعوبة في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم من 
خالل اتخاذ القرار نيابًة عن الشخص أو تعيين شخص للقيام بذلك.
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Dementia UK
6678 888 0800  )خط المساعدة لممرضي األدميرال(

helpline@dementiauk.org
www.dementiauk.org

Dementia UK هي مؤسسة خيرية وطنية ملتزمة بتحسين نوعية الحياة لجميع 
األشخاص المصابين بالخرف. كما أنها توفّر ممرضي األدميرال وهم ممرضون مختصون 

بالصحة العقلية ومتخّصصون في رعاية مرضى الخرف.

Department for Work and Pensions )وزارة العمل والمعاشات التقاعدية(
www.gov.uk/government/organisations/department-for-

work-pensions

هذا موقع إلكتروني حكومي يحتوي على تفاصيل عن اإلعانات والمعاشات التقاعدية 
وكيفية المطالبة بها.

Disability Service Centre )مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة(
www.gov.uk/disability-benefits-helpline

بدل الرعاية
 0800 731 0122

بدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة  
إذا كنت قد ولدت قبل 8 أبريل 1948 – 0122 731 0800  

إذا كنت قد ولدت يوم 8 أبريل 1948 أو بعده – 4600 121 0800 

 )PIP( مدفوعات االستقالل الشخصي
 0800 121 4433

يوفّر مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة معلومات ونصائح حول بدل الرعاية وبدل 
المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة ومدفوعات االستقالل الشخصي. جميع الخطوط 

الهاتفية متاحة من الساعة 8 صباًحا إلى الساعة 6 مساًء طوال أيام العمل.

http://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
http://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
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Disabled Living Foundation )مؤسسة المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة(
0004 999 0300  )خط المساعدة، من الساعة 10 صباًحا إلى الساعة 4 مساًء، أيام 

الثالثاء واألربعاء والخميس(
info@dlf.org.uk
www.dlf.org.uk

توفّر مؤسسة المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة معلومات ونصائح حول المعدات 
 والتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد األشخاص المصابين بالخرف على العيش بشكل 

أكثر استقاللية.

Driver and Vehicle Agency )وكالة السائقين والمركبات(
 0300 200 7861

dva@infrastructure-ni.gov.uk
www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/driver-vehicle-

agency-driver-licensing

 هذه وكالة تمولها الحكومة وتصدر رخص القيادة ووثائق تسجيل المركبات في 
أيرلندا الشمالية.

Driver and Vehicle Licensing Agency )وكالة ترخيص السائقين والمركبات(
6806 790 0300  )لالستفسار عن الحاالت المرضية، بما في ذلك الخرف(

www.gov.uk/contact-the-dvla

 هذه وكالة تمولها الحكومة وتصدر رخص القيادة ووثائق تسجيل المركبات في 
بريطانيا العظمى.

GOV.UK
www.gov.uk

يوفّر GOV.UK خدمات ومعلومات حكومية عبر اإلنترنت تغطي اإلعانات والقيادة 
والسكن والمال والضرائب والعمل والمعاشات التقاعدية.

http://www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/driver-vehicle-agency-driver-licensing
http://www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/driver-vehicle-agency-driver-licensing
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Law Society )الجمعية القانونية(
5650 7320 020  )للعثور على محاٍم(

www.lawsociety.org.uk/get-in-touch )نموذج االتصال(
www.lawsociety.org.uk

الجمعية القانونية هي الهيئة التي تُمثّل المحامين في إنجلترا وويلز.

Mind
3393 123 0300  )خط المساعدة، من الساعة 9 صباًحا إلى الساعة 6 مساًء طوال 

أيام العمل(
info@mind.org.uk
www.mind.org.uk

Mind هي مؤسسة خيرية للصحة العقلية توفّر معلومات عن جميع جوانب الصحة 
العقلية وتقّدم مجموعة من خدمات الدعم من خالل الجمعيات المحلية.

NHS 111 خدمة
111

www.nhs.uk/111

توفّر خدمة NHS 111 مجموعة كبيرة من الموضوعات الصحية. تتيح الخدمة الهاتفية على 
مدار الساعة الحصول على المعلومات السريرية والنصائح السريّة والطمأنينة بشأن الخطوات 

التالية. 

 NHS
مي الرعاية، من الساعة 9  1053 123 0300  )خط المساعدة المباشر الخاص بُمقدِّ

صباًحا إلى الساعة 8 مساًء طوال أيام العمل، ومن الساعة 11 صباًحا إلى الساعة 4 مساًء 
أيام العطالت األسبوعية( 

www.nhs.uk
www.nhs.uk/service-search )للخدمات المحلية(

www.nhs.uk/conditions/clinical-trials )إرشادات حول المشاركة في 
األبحاث الصحية(

NHS هو أكبر موقع إلكتروني صحي في المملكة المتحدة يوفّر خدمة معلومات صحية 
شاملة تهدف إلى إتاحة الفرصة لألشخاص للتحكم في رعايتهم الصحية.

http://www.nhs.uk/conditions/clinical-trials
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NHS Direct Wales )الخدمة المباشرة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ويلز(
4647 0845  )خط المساعدة، متاح على مدار الساعة(

www.nhsdirect.wales.nhs.uk

هذه هي الخدمة المباشرة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية المتوفّرة لألشخاص في ويلز – 
وهي توفّر معلومات باللغة اإلنجليزية والويلزية.

NI Direct
www.nidirect.gov.uk

هذا هو الموقع اإللكتروني الحكومي الرسمي المتوفّر لألشخاص في أيرلندا الشمالية. 
وهو يقّدم معلومات وخدمات فيما يتعلق باإلعانات والقيادة والسكن والمال والضرائب 

والمعاشات التقاعدية والصحة والرفاه.

Office of the Public Guardian )مكتب الوصي العام( 
0300 456 0300  )من الساعة 9 صباًحا إلى الساعة 5 مساًء طوال أيام العمل، فيما 

عدا أيام األربعاء من الساعة 10 صباًحا إلى الساعة 5 مساًء(
customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk

www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-
guardian

يوفّر مكتب الوصي العام معلومات ونصائح حول الوكاالت القانونية واإلنابة. كما أنه يساعد 
الوكالء والنواب على أداء واجباتهم ويحمي األشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة العقلية 

على اتخاذ القرارات بأنفسهم.

Pension Service )خدمة المعاشات التقاعدية(
7898 731 0800  )خط المطالبة بالمعاش التقاعدي الحكومي(

1234 99 0800  )خط المطالبة بائتمان المعاش التقاعدي(
www.gov.uk/contact-pension-service

تساعد خدمة المعاشات التقاعدية في تحديد التأهيل للحصول على المعاش التقاعدي 
الحكومي والمطالبات والمدفوعات، بما في ذلك ائتمان المعاش التقاعدي. جميع الخطوط 

متاحة من الساعة 8 صباًحا إلى الساعة 6 مساًء طوال أيام العمل.

http://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-guardian
http://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-guardian
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مؤسسات مفيدة أخرى

Regulation and Quality Improvement Authority )هيئة التنظيم 
وتحسين الجودة(

1111 9536 028  )من الساعة 9 صباًحا إلى الساعة 5 مساًء طوال أيام العمل(
info@rqia.org.uk
www.rqia.org.uk

هيئة التنظيم وتحسين الجودة هي الجهة التنظيمية المستقلة لخدمات الرعاية الصحية 
واالجتماعية في أيرلندا الشمالية.

الكلية الملكية ألخصائيي العالج الوظيفي
 020 7357 6480

www.rcot.co.uk
 

هذه هي الهيئة المهنية ألخصائيي العالج الوظيفي. وهي تقّدم المشورة بشأن كيفية العثور 
على أحد أخصائيي العالج الوظيفي وما يمكن أن يقّدمه العالج الوظيفي.

The Silver Line )الخط الفضي(
8090 470 0800  )خط المساعدة، متاح على مدار الساعة(

info@thesilverline.org.uk
www.thesilverline.org.uk

يوفّر الخط الفضي خط مساعدة متاح على مدار الساعة لكبار السن في جميع أرجاء 
المملكة المتحدة. كما يوفّر برامج الصداقة عبر الهاتف والرسائل.

 Society of Later Life Advisers )جمعية مستشاري المراحل المتقّدمة 
من العمر(

 0333 2020 454
admin@societyoflaterlifeadvisers.co.uk

www.societyoflaterlifeadvisers.co.uk

هذه مؤسسة مستقلة تساعد األشخاص في العثور على مستشارين ماليين معتمدين موثوق 
بهم يتفهمون المسائل المالية المتعلقة بالمراحل المتقّدمة من العمر.



دليل الخرف
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Solicitors for the Elderly )مؤسسة محامون للمسنين(
6173 567 0844  )للمساعدة في العثور على محاٍم(

admin@sfe.legal
www.sfe.legal

Solicitors for the Elderly هي مؤسسة وطنية مستقلة لمحاميي اإلجراءات 
ومحاميي المرافعات والمديرين التنفيذيين القانونيين الذين يقّدمون المشورة القانونية 

مي الرعاية الذين يعتنون بهم. المتخّصصة لكبار السن والفئات الضعيفة وأسرهم وُمقدِّ

UK Homecare Association Ltd )جمعية الرعاية المنزلية المحدودة في 
المملكة المتحدة(

 020 8661 8188
enquiries@ukhca.co.uk

www.ukhca.co.uk

UK Homecare Association Ltd هي الجمعية الوطنية للمؤسسات التي تقّدم 
الرعاية االجتماعية، بما في ذلك خدمات التمريض، لألشخاص في منازلهم.

University of the Third Age )جامعة العمر الثالث(
 020 8466 6139

www.u3a.org.uk/contact )رابط لنموذج االتصال(
www.u3a.org.uk

هذه مؤسسة تقّدم دورات تدريبية وفرص تعليمية ومجموعات نشاط لألشخاص املتقاعدين 

وشبه املتقاعدين يف الكثي من املراكز يف املجتمعات املحلية، وكذلك عرب اإلنرتنت. 
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الكتيبات – نبذة عن الخرفنرشات املعلومات

  What is dementia? 
الرمز 400

Dementia and  
the brain  

الرمز 456

     Easy Read:
  What is dementia?

ER1 الرمز

 Drug treatments for
  Alzheimer’s disease 

الرمز 407

Rarer causes  
of dementia  

الرمز 442

 Alzheimer’s disease:
 Understanding your

 diagnosis 
الرمز 616

 Vascular dementia:
 Understanding your

diagnosis 
الرمز 614

 Dementia with Lewy
 bodies: Understanding

your diagnosis 
الرمز 37

 Frontotemporal dementia:
 Understanding your

diagnosis 
الرمز 687

 Young-onset dementia:
 Understanding your

 diagnosis 
الرمز 688



الكتيبات – الدعم العميل

 Making your home
dementia friendly 

الرمز 819

 Managing your 
  money 

الرمز 1501

 Keeping safe 
 at home 
الرمز 1502

 Driving 
الرمز 1504

 Keeping active 
  and involved 

الرمز 1506

  Your relationships 
الرمز 1507

  Living alone 
الرمز 1508

  Employment 
الرمز 1509

 Planning ahead 
الرمز 1510

 The memory handbook 
الرمز 1540

  My visitors book 
الرمز 923
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طلب املنشورات

استخدم قامئة االختيار القابلة للطي لتدوين املنشورات 
املختلفة التي ترغب يف قراءتها.

ميكنك االطاّلع عىل نرشات املعلومات وتنزيلها )بتنسيق PDF( من 

 alzheimers.org.uk/factsheets خالل املوقع اإللكرتوين

ميكنك طلب نسخة واحدة من جميع املنشورات املذكورة يف هذا 

الدليل مجانًا. إذا كنت ترغب يف طلب أكرث من نسخة واحدة من 

أي منشور، فقد يتعنّي عليك دفع رسوم. 

إلجراء طلب، تفّضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين،  أو أرسل رسالة 

 orders@alzheimers.org.uk عىل عنوان الربيد اإللكرتوين

أو اتصل عىل الرقم الهاتفي 5933 303 0300 . ميكنك الدفع 

باستخدام بطاقة أو شيك.

http://alzheimers.org.uk/factsheets
mailto:orders%40alzheimers.org.uk?subject=
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ابق عىل اتصال
Alzheimer’s Society هي مؤسسة خيرية رائدة في مجال دعم وأبحاث الخرف 
في المملكة المتحدة، حيث تمس حياة الماليين من األشخاص المصابين بهذا المرض. 

يعتمد أكثر من 100,000 شخص على خدمات الدعم المحلية التي نقّدمها، ويستفيد آالف 

آخرون مما نقّدمه من معلومات والمشورة عن طريق خط المساعدة ودعم عبر اإلنترنت.

نحن نقوم بحملة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لألشخاص المصابين بالخرف وإلى فهم أكبر 

للمرض. كما أننا نمّول برنامًجا مبتكرًا لألبحاث الطبية واالجتماعية المتعلقة بسبب اإلصابة 

بالخرف وعالجه والوقاية منه.

انضم إلينا
كن جزًءا من عملنا وابق على اتصال من خالل مجلتنا، Dementia together التي تُنَشر 

كل شهرين. 

 للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بنا على الرقم الهاتفي 0804 333 0330  

)من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباًحا إلى الساعة 5 مساًء( أو راسلنا على عنوان 

enquiries@alzheimers.org.uk البريد اإللكتروني

يمكنك أيًضا البقاء على اتصال من خالل نشراتنا اإلخبارية اإللكترونية. قُم بتسجيل االشتراك 

alzheimers.org.uk/enewsletter لتلقي هذه النشرات على موقعنا اإللكتروني

شارك
هناك عدد من الطرق التي تُمّكنك أنت وأفراد عائلتك من المشاركة في أنشطة مثل إقامة 

الحمالت والمجتمعات المالئمة لمرضى الخرف والمساعدة في جمع التبرعات.

اتصل بنا على الرقم الهاتفي 5706 222 0300  لمعرفة المزيد من المعلومات عن فرص 

alzheimers.org.uk/volunteer التطّوع أو تفّضل بزيارة الموقع اإللكتروني

لالطاّلع عىل مزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
alzheimers.org.uk

mailto:enquiries%40alzheimers.org.uk%20?subject=
mailto:enquiries%40alzheimers.org.uk%20?subject=
http://alzheimers.org.uk/enewsletter
http://alzheimers.org.uk/volunteer
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نأمل أن تجد هذا المنشور مفيًدا. إذا كانت لديك أي تعليقات، وال سيما اقتراحات حول 

كيفية تحسينه في المستقبل، فُيرجى التواصل معنا. يمكنك مراسلتنا على عنوان البريد 

publications@alzheimers.org.uk اإللكتروني

املالحظات واآلراء التقييمية

 توّد Alzheimer’s Society أن تُعرب عن تقديرها لجميع من ساهموا في إنتاج 

هذا الدليل. 

لقد استشرنا عدًدا كبيرًا من األشخاص المصابين بالخرف خالل تحديث هذا الدليل. نوّد أن 

نشكر أعضاء المجموعات التالية على مساهماتهم ونصائحهم ومقترحاتهم القيّمة:

The Belfast & South Eastern Service User Review Panel  ■

The Canterbury Pilgrims  ■

 The DMU Demons  ■

Food for Thought  ■
The Hornsey Review Group  ■

The Merton Co-Production Panel  ■

The Mid Sussex Dementia Friendly Group 	■

The South-East London Service User Review Panel  ■

Through Our Eyes  ■

The Yorvik Group  ■

شكر وتقدير
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نوّد أن نتوجه بالشكر لوزارة الصحة على دعمها لهذا الدليل وقيامها بتوزيعه. ونوّد أيًضا أن 

نُعرب عن تقديرنا للمؤسسات التالية إلقرارها هذا الدليل: 

■  الكلية الملكية لألطباء النفسيين – الهيئة المهنية والتعليمية لألطباء النفسيين في المملكة 

المتحدة.

■  الكلية الملكية لألطباء العموميين – شبكة تضم أكثر من 50,000 من أطباء األسر الذين 

مة للمرضى. وهي تعمل على تشجيع والحفاظ على  يعملون على تحسين الرعاية الُمقدَّ

أعلى معايير الممارسة الطبية العامة وتعمل كصوت لألطباء العموميين فيما يتعلق بمعايير 

التعليم والتدريب واألبحاث والمعايير السريرية.

■  رابطة مديري الخدمات االجتماعية للبالغين – الهيئة التي تُمثّل جميع مديري الخدمات 

االجتماعية للبالغين في إنجلترا.

■  الجمعية البريطانية لعلم النفس – الهيئة التمثيلية لعلم النفس واألخصائيين النفسيين في 

المملكة المتحدة، والمسؤولة عن تعزيز التميّز والممارسة األخالقية في التطبيقات العلمية 

والتعليمية والعملية للتخصص.

■  الكلية الملكية ألخصائيي العالج الوظيفي – الهيئة المهنية التي تُمثّل أخصائيي العالج 

الوظيفي في جميع أرجاء المملكة المتحدة. 
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فهرس
ARBD انظر تلف الدماغ المرتبط بالكحول

CBT انظر العالج السلوكي المعرفي
CST انظر العالج التحفيزي المعرفي

DLB انظر الخرف المصحوب بأجسام ليوي
DVA انظر وكالة السائقين والمركبات

DVLA انظر وكالة ترخيص السائقين والمركبات
DWP انظر وزارة العمل والمعاشات التقاعدية

LPA انظر الوكالة القانونية الدائمة
NHS، انظر هيئة الخدمات الصحية الوطنية

PIP انظر مدفوعات االستقالل الشخصي

أ

األبحاث 123–9
األبحاث المتعلقة بالخرف 126  

التأثير على األبحاث المتعلقة بالخرف 129  
العالجات الجديدة 32  

المشاركة في األبحاث 126–7  
مؤسسات مفيدة 136  

اتباع نمط حياة نشط 54–5
اتخاذ القرارات للمستقبل 74–80
التخطيط المسبق للرعاية 78  

الحصول على المشورة القانونية 78  
النواب والمراقبون 77  

الوصايا 74  
الوكالة القانونية الدائمة 75–6  
الوكالة القانونية المستمرة 77  

اآلثار الجانبية لألدوية 29، 30
األجر القانوني في حالة المرض 83، 84
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األجر المدفوع أثناء المرض 83
األجر في حالة المرض 83، 84

أجسام ليوي، انظر الخرف المصحوب بأجسام ليوي
أجهزة اإلغالق 43، 59، 61

أجهزة إنذار الحريق 42، 57
أجهزة تحديد المواقع 58

اختصاصيو التغذية 91
أخصائيو الدعم 88، 89، 93، 112، 133

أخصائيو السمع 91
أخصائيو العالج الطبيعي 91

أخصائيو العالج الوظيفي 42، 57، 91، 143، 150
أخصائيو العناية بالقدم 91

أخصائيو دعم مرضى الخرف 88، 89، 93، 112، 133
أخصائيو عالج النطق واللغة 47، 91

أخصائيو فحص البصر 91
األخصائيون النفسيون 91

أخصائيي أمراض الشيخوخة 29، 91
أدوات ورسائل التذكير 43، 48، 53، 58

األدوية 
األبحاث المتعلقة بالعالجات الجديدة 32  

أدوات ورسائل التذكير 43، 48، 53، 58  
األدوية المضادة لالكتئاب 27، 32، 41، 52

أسئلة من الممكن طرحها على الطبيب 33  
االكتئاب والتوتر والقلق 51، 52  

الخرف الجبهي الصدغي 32  
الخرف المصحوب بأجسام ليوي 32  

الخرف الوعائي 31  
لعالج الخرف 26–27، 28–33  

مرض ألزهايمر 28–30  
األدوية المضادة للذهان 121
االرتباك 13، 17، 41، 53، 118

أريسبت )دونيبيزيل( 26، 28، 30، 32
أسباب اإلصابة بالخرف 14–15، 23

االسترخاء 37، 58، 110
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أستيل كولين 29
األصدقاء 111

اإلضاءة 57، 59
أطباء األسنان 91

أطباء األعصاب 29، 91
األطباء النفسيون 29، 91

األطباء، أسئلة من الممكن طرحها 33
األطراف الُمعيّنة 72

إعادة التأهيل المعرفي 23، 36
اإلعانات

األشخاص في سن العمل 72، 83–5  
اإلعانات األخرى 72  

االئتمان الشامل 65، 83، 85  
االئتمان الضريبي للعمل 83، 85  

بدل التوظيف والدعم 65، 84  
بدل الرعاية 64، 69، 71، 139  

بدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة 69، 70، 71، 83، 139  
م الرعاية 64، 71، 84، 85 بدل ُمقدِّ  

الحسابات المصرفية 67  
دعم الدخل 84  

مي الرعاية 111 الدعم المتوفّر لُمقدِّ  
مدفوعات االستقالل الشخصي 64، 69، 70، 71، 83، 139   

مؤسسات مفيدة 136، 139  
اإلعانات الخاضعة الستطالع الموارد المالية 67، 68، 72

إعانات سن العمل 72، 83–5
إعانة السكن 72، 84

م رعاية 106–10 االعتناء بنفسك بصفتك ُمقدِّ
البقاء إيجابيًا 107  

الدعم العاطفي 106–7  
صحتك ورفاهك 109–10  

أعراض الخرف 13–14
األعراض السلوكية والنفسية للخرف 120–1

األعمال الروتينية 55
االكتئاب 41، 49، 51–2، 109
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األلوان 57
األماكن التي يمكن اللجوء إليها للحصول على الدعم 90–6

الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح 93  
الخدمات االجتماعية والرعاية االجتماعية 92–3  

الشركات الخاصة 95  
عند زيارة أخصائي الرعاية أو األخصائي الصحي 96  

هيئة الخدمات الصحية الوطنية 91  
األموال 66–7

األمور المالية 66–7
األنشطة 54–5

األنشطة المالئمة لمرضى الخرف 54–5
أنظمة الرعاية عن بُعد 61

أنواع الخرف 16–23
األسباب النادرة 23  

23  )ARBD( تلف الدماغ المرتبط بالكحول  
الخرف الجبهي الصدغي 20–1  

الخرف المختلط 21  
الخرف المصحوب بأجسام ليوي 18–19  

الخرف الوعائي 17–18  
الخرف في سن الشباب 22  

صعوبات التعلُّم 23  
مرض ألزهايمر 16–17  

االئتمان الشامل 65، 83، 84–5
االئتمان الضريبي للعمل 83، 84

ائتمان المعاش التقاعدي 72، 142

ب

بدل التوظيف والدعم 65، 84
بدل الرعاية 64، 69، 71، 139

بدل المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة 69، 70، 71، 83، 139
م الرعاية 64، 71، 84، 85 بدل ُمقدِّ

برامج الحاسوب 59
برامج الصداقة 143
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53  MedicAlert برنامج
53  Message in a Bottle برنامج

بطاقات االئتمان 66–7
بطاقات الخصم المباشر 66–7

بطاقة الدفع غير التالمسية 64، 66
البقاء إيجابيًا 44، 107

البنزوديازيبينات 52
البيانات المسبقة 65، 78، 79

ت

التأثير على األبحاث المتعلقة بالخرف 125، 129
التأمين الوطني 68، 84، 85
التأمين على السيارة 65، 81

التبرع بالدم 124، 126
التجارب السريرية 32، 124، 126

التخطيط المسبق للرعاية 78
التخطيط المستقبلي 74–80
التخطيط للمستقبل 63–85

اتخاذ القرارات للمستقبل 74–80  
اإلعانات 68–72  

األمور المالية 66–7  
العمل 82–5  

القيادة 81  
التدليك 37، 120

التدليك اليدوي 120
ترك العمل 83
التشابكات 16

التشخيص 4
التطبيقات 58

التغلُّب على فقدان الذاكرة 48
التغيُّرات التي تحدث بمرور الوقت 14

التغيُّرات العاطفية 10، 14
التغيُّرات المزاجية 14، 17
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التغيُّرات في السلوك 10، 12، 118–20
التغيُّرات في العالقات 40، 45–6

التفكير اإليجابي 44، 107
تفويض الطرف الثالث 67

تقييم االحتياجات 89، 96–7
تقييم الرعاية المجتمعية 96–7
م الرعاية 104، 111 تقييم ُمقدِّ

التكرار 118
التكنولوجيا

التغلُّب على فقدان الذاكرة 48  
التواصل 47  

جعل منزلك أكثر مالءمًة لمريض الخرف 57  
الحفاظ على الصحة 53  

الحياة الكريمة 43، 58–9  
العيش بمفردك 61  

مؤسسات مفيدة 136  
التكنولوجيا المساعدة 58–9، 136

23  )ARBD( تلف الدماغ المرتبط بالكحول
التمارين الرياضية 41، 49، 54، 109، 120

التململ 118
تناول الكحول 23، 33، 49، 51

التنقل 32، 69، 70، 83، 91
التواصل 40، 45، 47، 105، 117–18

التوتر 51–2
التوجيهات المسبقة 80

التوظيف 65، 82–5، 111

ج

144 ،54  )University of the Third Age( جامعة العمر الثالث
جعل منزلك أكثر مالءمًة لمريض الخرف 57

الجمعيات الخيرية 93
150 ،137  )British Psychological Society( الجمعية البريطانية لعلم النفس

 جمعية الرعاية المنزلية المحدودة في المملكة المتحدة 
144 ،95  )UK Homecare Association Ltd(
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)Alzheimer’s Society( جمعية ألزهايمر
الخدمات المحلية 133  

مة لألشخاص المصابين بالخرف 88، 89، 93  الخدمات الُمقدَّ  
الخدمات الوطنية 132–3  
الخدمات والدعم 131–3  

خدمة المساعدة الرقمية الخاصة بالوكالة القانونية الدائمة 76، 133  
خط مساعدة مرضى الخرف 1، 76، 112، 124، 127، 132، 133  

دليل dementia directory عبر اإلنترنت 132  
شبكة األبحاث 125، 129  

132 ،112 ،107 ،100  Talking Point منتدى  
المنشورات 133، 147  

141 ،78  )Law Society( الجمعية القانونية
جمعية مستشاري المراحل المتقّدمة من العمر 143

الجينات 15، 22

ح

الحبسة المترقية مع فقدان الطالقة 20، 21
الحسابات المصرفية 64، 67

الحسابات المصرفية المشتركة 67
الحصول على الرعاية والدعم 97–8

الحفاظ على الصحة 49–53
الحمل 109

الحياة الكريمة 39–61
اتباع نمط حياة نشط 54–5  

البقاء إيجابيًا 44  
التغلُّب على فقدان الذاكرة 48  

التغيُّرات في العالقات 45–6  
التكنولوجيا 58–9  

التواصل 47  
جعل منزلك أكثر مالءمًة لمريض الخرف 57  

الحفاظ على الصحة 49–53  
العيش بمفردك 60–1  
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خ

الخدمات االجتماعية
تقييمات االحتياجات 96  

الحصول على الرعاية والدعم 97  
الخدمات االجتماعية والرعاية االجتماعية 92–3  

مة لألشخاص المصابين بالخرف 88، 89 الخدمات الُمقدَّ  
مي الرعاية 111 الدعم المتوفّر لُمقدِّ  

الشركات الخاصة 95  
الميزانيات الشخصية 98، 99  

133 Alzheimer’s Society مة من الخدمات المحلية الُمقدَّ
Side by Side خدمات المصادقة، انظر برامج الصداقة وخدمة

مة لألشخاص المصابين بالخرف 87–101 الخدمات الُمقدَّ
األماكن التي يمكن اللجوء إليها للحصول على الدعم 90–6  

مة للشباب 100–1 الخدمات الُمقدَّ  
كيفية الحصول على الرعاية االجتماعية 96–9  

مة للشباب 100–1 الخدمات الُمقدَّ
3–132 Alzheimer’s Society مة من الخدمات الوطنية الُمقدَّ

خدمة Join Dementia Research )انضم إلى أبحاث الخرف( 124، 127، 129
141 NHS 111 خدمة

133  Side by Side خدمة
82  )ACAS( خدمة االستشارات والتوفيق والتحكيم

142  )Galw Iechyd Cymru( الخدمة المباشرة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ويلز
142  )NHS Direct Wales( الخدمة المباشرة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ويلز

خدمة المعاشات التقاعدية 72، 142
الخرف 

إحصائيات الخرف 12  
أدوية عالج الخرف 28–33  

أسباب اإلصابة بالخرف 14–15  
األسباب النادرة 23  

األعراض 13–14  
أنواع الخرف 16–23  

التغيُّرات التي تحدث بمرور الوقت 14  
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عوامل الخطر 15  
ما هو الخرف؟ 12  

نبذة عن الخرف 9–23  
الخرف الجبهي الصدغي 10، 20–1، 27، 32، 118

الخرف الجبهي الصدغي متغيّر السلوك 20، 21، 32
الخرف المبّكر 12، 22، 89، 100–1

الخرف المختلط 11، 21، 26، 29، 31
الخرف المرتبط بالسكتة الدماغية 17

32 ،31 ،26 ،21 ،19–18 ،10  )DLB( الخرف المصحوب بأجسام ليوي
الخرف الوعائي

أنواع الخرف 17–18  
التغيُّرات المبّكرة 18  
الخرف المختلط 21  

داخل الدماغ 17–18  
العالجات 26، 27، 31  

ما هو الخرف؟ 12  
الخرف الوعائي تحت القشري 17، 18

خرف داللة الرموز 20، 21
الخرف في سن الشباب 12، 22، 89، 100–1
الخرف في سن العمل 12، 22، 89، 100–1

خرف ما بعد السكتة الدماغية 17
الخرف متعدد االحتشاءات 17

خط االستفسار عن اإلعانات في أيرلندا الشمالية 68، 136
الخط الفضي 143

خط مساعدة مرضى الخرف 76، 112، 124، 127، 132، 133
خطط الدعم 89

خطط الرعاية 52، 80، 89، 97

د 

داء السكري 52
دعم الدخل 84

الدعم الضريبي 72، 84، 85
مي الدعم 106–7 الدعم العاطفي، لُمقدِّ
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مي الرعاية 111–12 الدعم العملي لُمقدِّ
مي الرعاية 103–21 الدعم المتوفّر لُمقدِّ

االعتناء بنفسك 106–10  
الدعم العملي لك 111–12  

نصائح لدعم الشخص المصاب بالخرف 113–21  
الدعم المقّدم لألشخاص المصابين بالخرف 90–6

الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح 93  
الخدمات االجتماعية والرعاية االجتماعية 92–3  

الشركات الخاصة 95  
عند زيارة أخصائي الرعاية أو األخصائي الصحي 96  

هيئة الخدمات الصحية الوطنية 91  
دليل dementia directory عبر اإلنترنت 132

الدماغ، تلف
أسباب اإلصابة بالخرف 14–15  

تلف الدماغ المرتبط بالكحول 23  
الخرف الجبهي الصدغي 20  

الخرف المصحوب بأجسام ليوي 18–19  
الخرف الوعائي 17–18  

مرض ألزهايمر 16  
دونيبيزيل 26، 28، 30، 32

ذ

الذاكرة الحديثة 15

ر

رابطة مديري الخدمات االجتماعية للبالغين 150
الرعاية )المؤقتة( البديلة 92، 110، 112

الرعاية االجتماعية
األماكن التي يمكن اللجوء إليها للحصول على الدعم 90  

تقييم االحتياجات 96–7  
الحصول على الرعاية والدعم 97–8  

الخدمات االجتماعية والرعاية االجتماعية 92–3  
مة للشباب 101 الخدمات الُمقدَّ  
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كيفية الحصول 96–9  
الميزانيات الشخصية 98–9  

الرعاية السكنية 70
الرعاية المنزلية 95

الرعاية المؤقتة 92، 110، 112
الرعاية النهارية 110

الرفاه 109–10
ريفاستيجمين 26، 28–9، 30، 32

س

الساعات 40، 58
الساعات التقويمية 40، 58

سكايب 59، 61
السكتات الدماغية 17، 18، 52

السلطة المحلية 90، 98
السلوك العدواني 30، 120–1

السلوك، التغيُّرات في 118–20
السلوكيات التي تُشّكل تحديًا 120–1

السمع 49

ش

شبكة األبحاث 125، 129
الشركات الخاصة 95

شمال أيرلندا 68، 75، 77، 136، 140، 142

ص

الصحة 49–53، 109، 141 
الصحة العقلية 51–2، 141

صعوبات التعلُّم 23
الصعوبات الحسية البصرية 13

الصناديق االئتمانية 67
صناديق الذاكرة 36
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ع

العائلة 111
عدم كبح الجماح 118

عدوى الجهاز البولي 41، 53
35 ،27  )CST( العالج التحفيزي المعرفي

91 ،51 ،41  )CBT( العالج السلوكي المعرفي
العالج العطري 37

العالج باإلرشاد والمشورة 41، 51
العالج بالذكريات 35، 36، 116، 120

العالج بالضوء 37
العالج بالضوء الساطع 37

العالج، انظر األدوية
العالجات 25–37

أدوية عالج الخرف 28–33  
العالجات غير الدوائية 35–7  

العالجات التكميلية 37
ث 41، 51 العالجات بالتحدُّ

العالجات بالفنون اإلبداعية 37
العالجات غير الدوائية 35–7

إعادة التأهيل المعرفي 36  
العالج التحفيزي المعرفي 35  

العالجات التكميلية 37  
العالجات بالموسيقى والفنون اإلبداعية 37  

كتابة قصة الحياة واستعادة ذكريات الماضي 36  
العالقات 40، 45–، 116
العمل 65، 82–5، 111

العناية بالقدم 49
عوامل الخطر 15

عيادات الذاكرة 29، 88، 89، 91، 100، 124
عيادة الذاكرة 29، 88، 89، 91، 100، 124

العيش بمفردك 43، 60–1
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غ

غاالنتامين 26، 28، 30، 32
غلوتامات 30

ف

فحوصات العيون 49
الفصوص الجبهية 20

الفصوص الصدغية 20
فقدان الذاكرة 13، 15، 16، 36، 40، 48

فهم ودعم الشخص 113–16
فواتير التدفئة 72

ق

قائمة أرقام جهات االتصال في حالة الطوارئ 57
القدرة العقلية 74

القرارات المسبقة 65، 78، 80
القلق 41، 51–2

القيادة 65، 81، 140

ك

كتابة قصة الحياة 27، 36، 116، 120
الكحول 23، 33، 49، 51

الكلية الملكية ألخصائيي العالج الوظيفي 43
الكلية الملكية لألطباء العموميين 150
الكلية الملكية لألطباء النفسيين 150

كيفية الحصول على الرعاية االجتماعية 96–9

ل

137 ،95  )CQC( اللجنة المعنية بجودة الرعاية
لقاح االلتهاب الرئوي 49
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لقاح األنفلونزا 41، 49
لقاح القوباء المنطقية 49

اللقاحات 41، 49
لوكالة القانونية الدائمة المعنية بالعقارات والشؤون 75

اللويحات 16
ليفودوبا 32

م

متالزمة الغروب 118
متالزمة داون 23

متالزمة كورساكوف 23
متوسط العمر المتوقع 14

مجموعات الدعم 45، 88، 90، 112
مجموعات النشاط 61، 100

مي الرعاية 104، 112، 133 مجموعات دعم ُمقدِّ
المحامون 78، 141، 144

محكمة الحماية 138
مخاطر التعثر 42، 57

المدخرات 67
المدفوعات 66–7

139 ،83 ،71 ،70 ،64  )PIP( مدفوعات االستقالل الشخصي
مدفوعات الطقس البارد 72

المدفوعات المباشرة 89، 98، 101
مدفوعات وقود الشتاء 72

المراقبون 77
المرشد النفسي العالجي 51، 91

المرض 49
مرض ألزهايمر

أدوية العالج 26، 28–30  
أنواع الخرف 16–17  

التغيُّرات المبّكرة 16–17  
الخرف المختلط 11، 21، 29  
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داخل الدماغ 16  
صعوبات التعلُّم 23  
ما هو الخرف؟ 12  

مرض باركنسون 19
مرض بيك، انظر الخرف الجبهي الصدغي

مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة )إنجلترا وويلز( 68، 69، 139
المساعدون الشخصيون 92، 95، 99

المستشفى 70
المشاركة في األبحاث 126–7

مشاكل النطق 21
مشاكل النوم 19، 32، 109، 118

مشاكل في اللغة 13، 17، 21، 47
المشورة القانونية 78

المعاش التقاعدي الحكومي 72، 83، 142
المعاشات التقاعدية 67، 72، 83، 85، 111، 139، 142

137 ،95  )CIW( مفتشية الرعاية في ويلز
المفكرات 40، 48، 58، 119

المقاهي الُمخّصصة لمرضى الخرف 61، 93، 133
مو الرعاية 103–21 ُمقدِّ

االعتناء بنفسك 106–10  
التغيُّرات في العالقات 46  

الدعم العملي لك 111–12  
نصائح لدعم الشخص المصاب بالخرف 113–21  

مو الرعاية المنزلية 60، 92، 95 ُمقدِّ
82 Jobcentre Plus مكتب

مكتب الوصي العام 76، 142
الملكية 67، 75

ممرضو األدميرال 91، 112، 120، 139
ممرضو الخرف المتخّصصون 91، 93، 112، 120، 139

الممرضون 53، 89، 91، 93، 112، 120، 139
منتديات Talking Point للنقاش عبر اإلنترنت 100، 107، 112، 132

منتديات النقاش عبر اإلنترنت 100، 107، 112، 132
المنزل، جعله أكثر مالءمًة لمريض الخرف 57
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المنشورات 133، 147
المنظمات غير الهادفة للربح 93، 112

مؤسسات مفيدة 135–44
138 ،93  Carers Trust مؤسسة

138 ،88 ،84 ،82 ،78 ،68 ،64  Citizens Advice مؤسسة
141  Mind مؤسسة

141 ،125 ،88   NHS مؤسسة
139 ،93 ،88  )Dementia UK( مؤسسة الخرف في المملكة المتحدة

 )Alzheimer’s Research UK( مؤسسة ألزهايمر لألبحاث في المملكة المتحدة
136 ،127 

136 ،59  )AT Dementia( المؤسسة المتخّصصة في التكنولوجيا المساعدة لمرضى الخرف
140 ،59  )Disabled Living Foundation( مؤسسة المعيشة لذوي االحتياجات الخاصة

136 ،132 ،93 ،88 ،84 ،68 ،64  )Age UK( مؤسسة كبار السن في المملكة المتحدة
136  )Age NI( مؤسسة كبار السن في أيرلندا الشمالية
136   )Age Cymru( مؤسسة كبار السن في سيمرو

144 ،78  )Solicitors for the Elderly( مؤسسة محامون للمسنين
138 ،93 ،88  )Carers UK( مي الرعاية في المملكة المتحدة مؤسسة ُمقدِّ

الموسيقى 37، 120
140 ،72 ،68  GOV.UK الموقع اإللكتروني

142  NI Direct الموقع اإللكتروني
الميزانيات الشخصية 89، 95، 98–9
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