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الخرف الوعائي
. ترت�ط عوامل �

 ُ�َس�َّ مختلف أمراض فقدان الذا�رة الناجمة عن اضطرا�ات الدورة الدم��ة المخ�ة وعن تلف األوع�ة الدم��ة �الخرف الوعا��
� ول وضغط الدم، والسكري، وال�حول والتدخ�� خطر المرض �المح�ط و�أنماط الع�ش مثل ارتفاع �س�ة ال�ولس��

�ف � ، وال�� �
 و�شمل أس�اب المرض أمورا من ب�نها االح�شاء الدما��

� الدماغ واضطرا�ات الدورة الدم��ة
�� � ، ونقص األ�سج�� �

 الدما��
 المخ�ة. �ختلف مسار المرض من شخص آلخر و�عتمد ع� م�ان

� األ���
ر. اضطرا�ات الدورة الدم��ة المخ�ة �� الس�ب الثا��  ال��

 شيوعا ألمراض الخرف �عد مرض الزها�مر. عادة ما �كون الس�ب
ة للدماغ هو مرض األوردة الصغ��

 يؤدي تلف نصف المخ األ�� إ� اضطرا�ات لغ��ة، ف�ما يؤدي تلف النصف
� اإلدراك. يؤدي تلف أجزاء من الدماغ العميق إ� �طء

 األ�من إ� صع��ات ��
� القدرة الوظ�ف�ة. �عد الخمود، وضعف روح الم�ادرة وصع��ة إدراك الم�ان

�� 
�
 أعراضا عاد�ة وتعت�� صع��ات التذكر وع� وجه الخصوص مشا�ل ال�حث ��

الذا�رة مشا�ل نمط�ة

 �عد الخمود، وضعف روح الم�ادرة وصع��ة إدراك الم�ان أعراضا عاد�ة وتعت��
� الذا�رة مشا�ل

�� �
 صع��ات التذكر وع� وجه الخصوص مشا�ل ال�حث ��

نمط�ة

� أ��� صع��ة، أي أنه غال�ا ما �كون من الصعب ع�
 �صبح التوج�ه الوظ���

�
ء واحد واإلدراك الشامل والم�� �

� ع� �� ك��  الم��ض التخط�ط أل�شطته وال��
� .قدما �ش�ل منه��

ُة اِإلْحساس أ�ضا وتقلب المزاج هما وَّ
ُ
 قد �صاحب المرض القلق واال�تئاب. ق

� حالة
�� �

� اضطرا�ات الخرف الوعا��
 أ�ضا من األعراض النمط�ة. ت��� الذا�رة ��

� �مرض الزها�مر. تتقلب القدرة الوظ�ف�ة وقد  مع ذا�رة المصاب��
ً
 أفضل مقارنة

� حالة الم��ض
تكون هناك كذلك عالمات تحسن ��

� إ� عدة أنواع وذلك حسب ما إذا
 تنقسم اضطرا�ات الخرف الوعا��

� األجزاء العم�قة
ة أو �� � ط�قة الق��

، أو �� � الدماغ أ���
ات ��  �انت التغي��

من الدماغ أي ف�ما �س� �المادة الب�ضاء

تشمل أعراض المرض

)

(Arabia)



عالج األمراض األخرى المحتملة. وتتضمن الرعا�ة الج�دة لمرض الخرف
ُ
� ع� أس�ا�ه وعوامل الخطر، وت ك�� � ال��

 يتم أثناء عالج مرض الخرف الوعا��
، والتغذ�ة الصح�ة، وصحة القلب، والعالقات االجتماع�ة، وت�ش�ط الدماغ والهوا�ات، والح�اة الخال�ة من �

 المجاالت التال�ة: التمار�ن، والنوم ال�ا��
ال�حول والمخدرات والدواء المستخدم حسب الحاجة

� ح�اة
� االستمرار ��

� نمط الح�اة �� جزء من الرعا�ة الصح�ة الج�دة. وع� نفس القدر من األهم�ة ي����
ات ��  أنماط الح�اة الصح�ة، و�ذا لزم األمر، تغي��

هادفة و�طرق مختلف

بوصلة الرعایة الجیّدة ألمراض الخرف
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