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مرض الزھایمر
(Alzheimer’s Disease)

ما ھو مرض الزھایمر؟
(What is Alzheimer’s disease?) 

ة حدیثك وتفكیرك وأدائك ألنشطتك الیومیة.ءا للذاكرة ولكفاً  ا ثابتً  یسبب مرض الزھایمر التلف للمخ. فھو یسبب فقدان

ولكن تتفاوت سرعة حدوث ذلك من شخص إلى آخر. یفقد بعض األشخاص القدرة على القیام باألنشطة، تتفاقم حالة مرض الزھایمر مع الوقت
 ا إلى حد ما حتى وقت متأخر من المرض.ً  حسنء الیومیة في األعوام القلیلة األولى. بینما یمكن أن یبلي آخرون بال

فقدان الذاكرة البسیط أمر شائع لدى األشخاص األكبر من 06 عاما. وقد ال یعني إصابتك بمرض الزھایمر. ولكن إذا كانت حالة ذاكرتك تزداد
 فقد یفید العالج.، ا بالزھایمرً  فاحرص على زیارة طبیبك. إذا كنت مصاب، اءسو

ما الذي یسبب مرض الزھایمر؟
(What causes Alzheimer’s disease?) 

التي، تسمى الناقالت العصبیة، یحدث مرض الزھایمر بسبب تغیرات تطرأ على المخ. قد ترتبط بعض األعراض بفقدان النواقل الكیمیائیة في المخ
 تسمح للخالیا العصبیة في المخ بالتواصل بشكل صحیح.

إذاء غیر طبیعیین في المخ: صفائح األمیلوید والتشابكات اللیفیة العصبیة. ال یعرف الخبرا یكون لدى األشخاص المصابین بمرض الزھایمر أمرین
 ا من مسببات المرض.ءما كانت صفائح األمیلوید والتشابكات اللیفیة العصبیة ھي آثارا جانبیة لمرض الزھایمر أم جز

ما ھي األعراض؟
(What are the symptoms?) 

 ال یالحظ الشخص الذي یعاني من وجود مشكلة في الذاكرة لدیھً  یكون أول عرض لمرض الزھایمر ھو فقدان الذاكرة. عادة، لدى أغلب األشخاص
 یمكن أن یدرك الشخص المصاب بالمرض أن ھناك، كلذ عم .ءولكن یالحظ ذلك العائلة واألصدقا، ھذا العرض شئ غیر صحیح.

مع مرور الوقت. قد تعاني مما یلي:ء ا ببطءھایمر سوتزداد أعراض الز
 القرارات. اتخاذ صعوبة
 الوقت وتاریخ الیوم. بشأن التشوش 
 في أماكن تعرفھا جیديا تتوه قد. 
 في تعلم معلومات جدیدة وتذكرھا. صعوبة مواجھة 
 في العثور على الكلمات المناسبة للتعبیر عما ترغب في قولھ. صعوبة مواجھة 
 أكبر في القیام بالمھام الیومیة مثل طھي وجبة أو سداد الفواتیر. صعوبة مواجھة

،یتعین على الشخص الذي یصاب بھذه األعراض على مدى ساعات أو أیام قلیلة أو الذي تتفاقم أعراضھ بشكل مفاجئ زیارة الطبیب على الفور
نظرا ألن ھذا قد یعني وجود مشكلة أخرى.



مرض الزھایمر
(Alzheimer’s Disease)

الزھایمر مرض تشخیص یتم كیف؟
(How is Alzheimer’s disease diagnosed?) 

ا. قد یطلب منك أن تقوم ببعض األمور البسیطة الختبار ذاكرتك ومھاراتكً  جري لك فحصا بدنیً  سیسألك طبیبك عن حالتك الصحیة في السابق وسی
 تك في القیام بالمھام الیومیة.ءرى. قد یتحقق طبیبك أیضا من مدى كفاالعقلیة األخ

  ما یشمل الفحص فحوصات دم للبحث عن سبب آخر لمشكالتك. یمكن أن تخضع الختبارات مثل التصویر المقطعي المحوسب )TC(ً  عادة
)IRM( ال یمكن لھذه االختبارات وحدھا أن تجعلنا متأكدین من إصابتك بمرض الزھایمر. اللذین یفحصان مخك.، والتصویر بالرنین المغناطیسي

كیف یتم عالجھ؟
(How is it treated?) 

من مرض الزھایمر. لكن ھناك أدویة یمكن أن تبطئ من تفاقم األعراض لفترة وأن تجعل العیش مع ھذا المرض أكثر سھولة. قد الء ال یوجد شفا
 یعتقدون أنھا تستحق التجربة.ء لھا أثر كبیر على الجمیع. لكن أغلب الخبرا تفید ھذه األدویة أو یكون

ا ومنزعجا. یمكن أن یصف لك طبیبك أیضا أدویة للمساعدة بشأن ھذه ً  ا أو غاضبً  قد تصبح مكتئب، مع تفاقم حالة المرض لدیك
المشكالت

كیف یمكنك أن تساعد شخص مقرب لك مصاب بمرض الزھایمر؟
(How can you help your loved one with Alzheimer’s disease?) 

فابدأ في التعرف على ما یمكن توقعھ. یمكن أن یساعدك ذلك في االستفادة، ا لك مصاب بمرض الزھایمر أو سترعاهً  إذا كنت ترعى شخصا مقرب
 ویمكن أن یساعدك ذلك في التعامل مع المشكالت الجدیدة عند ظھورھا. تغیرھا.ء من أغلب قدرات الشخص أثنا

خطة رعایة مسبقة وتحدید متخذء ا. من المھم إجراءاعمل مع الشخص المقرب لك التخاذ قرارات بشأن المستقبل قبل ازدیاد حالة المرض سو
 القرار البدیل.

ا. قد تتمكن من تقدیم ھذه الرعایة في المنزل. أو قدءة بینما یزداد المرض سوسوف یحتاج الشخص المقرب لك إلى المزید والمزید من الرعای
 ترغب في التفكیر بشأن االستعانة بخدمات الدعم المعیشي أو بدار رعایة.

مكنكاسأل طبیبك عن الموارد المحلیة مثل مجموعات الدعم أو المجموعات األخرى التي یمكن أن تساعدك خالل رعایتك للشخص المقرب لك. ی
 أیضا البحث على اإلنترنت عن مجموعات الدعم المتاحة عبر اإلنترنت. المساعدة متاحة.

  Health Linkللحصول على معلومات صحیة ونصائح من طاقم التمریض طوال ساعات الیوم جمیع أیام األسبوع، یرجى االتصال بخدمة
على الرقم 118.   

ال تُعتبر ھذه المادة بدیًال عن استشارة أخصائي صحي ُمؤھل. خصصت ھذه المواد لغرض المعلومات العامة فقط ویتم تقدیمھا على ""حالتھا تلك
ن، وعلى عین المكان"". بالرغم من بذل الجھود الم ناسبة للتأكد من دقة المعلومات، فإن Alberta Health Services ال تقدم أي تعھد أو ضما

صریح أو ضمني أو قانوني، فیما یتعلق بدقة ھذه المعلومات أو موثوقیتھا أو اكتمالھا أو قابلیتھا للتطبیق أو مالءمتھا لغرض معین. تُعلن
وى Alberta Health Services بكل وضوح إخالء طرفھا من أیة مسئولیة مرتبطة باستخدام األفراد لھذه المواد، وعن أیة ُمطالبات أو دعا

. ام  قضائیة أو ُمطالبات أو قضایا تنشأ عن ھذا االستخد
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