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  إعداد وترجمة الدكتور عادل العوفي
  استشاري في الطب النفسي
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)1(  

  خرف الشيخوخة والسلوآيات الصعبة 
  DEMENTIA AND DIFFICULT BEHAVIOUR 

 
ة من أبسط األشياء ، فقد إذا آنت ممن یقومون بالعنایة بشخص یعاني من خرف الشيخوخة، فقد تجد أنه أحيانا یتأثر بشد

یصرخ أو یصيح أو یوجه اتهامات غير واقعية، وقد یتصف سلوآه بالعناد و یفقد القدرة على السيطرة على سلوآه 
اليومي، فتراه یبكي أو یضحك بشكل غير مناسب، ویميل الى التأثر الشدید عند عدم القدرة على تذآر األشياء، ویسمى 

يس من السهل معالجة تلك السلوآيات والتصرفات، وغالبا ما تعتمد على التعلم من التجربة أنه ل ".التأثر الفاجع" ذلك
 المریض بها، وربما یشعر بالخوف منها، عن تحكملكن من المؤآد أن هذه التصرفات غير مقصودة بل خارجة . والخطأ

  . المریض بالطمأنينة داخل محيطةإشعاروهذا یتطلب 
جد صعوبة بالغة في إدراك البيئة المحيطة به، وتصبح األعمال البسيطة آاالستحمام إن المریض المصاب بالخرف ی

  .وارتداء المالبس وتناول الطعام عمليات معقدة وصعبة، والمریض یوجه غضبه وعدوانيته ألقرب شخص في محيطة
  

  مفيدة     إرشادات
  

  .عكتقرب من الشخص ببطء وهدوء، وحاول أن ال تعكس ضيقك أو خوفك أو فز 
  . وعالقتك بهآاسمك معلومات قد تساعده إعطاءهتوقع بأنه من الممكن للشخص أن ال یعرفك، فحاول  
  .باسمهحاول النظر في عينيه وأن تنادیه  
  . بهبال یرغاستعمال طریقة اللمس أثناء المحادثة قد یكون مساعدا ومطمئنا، لكن البعض  
  .االستجابةتكلم بوضوح واستعمل جمال بسيطة وال تتسرع لطلب  
   ".ال" أو" نعم"  ب اإلجابةحاول أن تسأل أسئلة تتطلب  
  .اإلزعاجحاول التحدث في مكان خال من  
  . حاول الترآيز على المهارات المألوفة التي یستطيع الشخص عملها 
  .اإلرباكقدم اختيارات محددة لتجنب  
  . قسم العمل إلى خطوات بسيطة وغير معقدة 
  .ت قدرة المریض على القيام بهاعدل هذه الخطوات آلما قل 
  . على ما تحاول قولهباإلشارةوضح الشخص  
إذا أصبح فهم ما یقوله المریض صعبا، حاول الترآيز على آلمة أو تعبير مفهوم أو جاوب على الشعور الذي  

  .یحاول التعبير عنه
 .ممكن أن یصبح من الضروري إبعاد نفسك عن المریض لفترة وجيزة لكي یهدأ 

  
   البيئةتعدیل

  
 وجد نفسه في حالة غریبة أو بين مجموعة من الناس غير معروفة  إذاغالبا ما یصبح المریض حزینا جدا  

  .أمورهلدیه، وسيشعر حينها باالرتباك وعدم القدرة على تدبير 
  .یجب أن تكون مدرآا للحاالت التي تؤدي الى تصرفات غير طبيعية مثل العدوانية وحاول تجنبها 
م باألعمال الصعبة عندما یكون المریض في أفضل مزاج مثل عملية االستحمام وحالقة الشعر أو حاول القيا 

  . مشوار قصيرإليالذهاب 
  .ستساعد الصور والبطاقات واختالف األلوان على األغراض في تعریفها وإیجاد موقعها 
  .حاول أن تتجنب تغيير البيئة المحيطة بشكل مفاجئ 
  .اء المنزل إذا أراد ذلك، واغلق أقساما معينة من المنزل من باب االحتياطإسمح للمریض بالمشي في فن 
  .حاول تبسيط البيئة المحيطة، فمثال وضع أدوات المائدة الالزمة فقط على الطاولة 
  .إستعمل الحواس األخرى للمریض مثل حاسة اللمس والشم 
ملحوظًا في الحياة آتغيير السكن أو االنتقال الى تذآر بأن التصرفات غير الطبيعية قد تشتد عندما یحصل تغييراًًً  

  .أماآن جدیدة ومزدحمة
  

  تحویل االنتباه      
  

  .حاول تجنب الهيجان واالنفعال لدى المریض بشكل مبكر، واستعمل طریقة التهدئة 
  . على النجاحامدحه إلى شي آخر، وأخيرا انتباههحاول تهدئة المریض وطمأنته بلطف، وحول  
  .  آخريلب منك تجاهل حالة الجيشان واشغل نفسك بشأحيانا یتط 



 3

حاول صرف المریض عن البكاء أو الضحك بدون تحكم، ألن هذه التصرفات ليست دليل على عواطف حقيقية  
 .وقد تكون مرهقة للمریض

  
  

  أمور یجب تجنبها
  

 المنطقي التفكيرلى  ال یملك القدرة عألنهحاول أال تجادل الشخص عندما یصبح منزعجا أو في حالة هياج،  
  .ورآز على أن تكون هادئا. وليس هناك فائدة في محاولة استعمال المنطق

  . وتأثرك سيؤدي الى تأزم الوضع بشكل أآبرانزعاجكتذآر بأن  
  . على المریضتتآمرحاول أن ال  
  .تعلم والتذآرال توبخ أو تعاتب أو تعاقب المریض أبدا، ألنه ليس مسؤوال عن ذلك وليست لدیه القدرة على ال 
ال ترآز على األشياء التي ال یتمكن المریض من القيام بها ، بل رآز على األشياء االیجابية والتي یستطيع  

  .المریض أن یؤدیها
  .ال تكون ساخرا ومهينا في التعامل مع المریض 
     .تجنب األسئلة التي تتطلب االعتماد على الذاآرة 
  .مه على محمل شخصيتجنب آبت المریض واستعجاله وأخذ آال 

  
  العنف والعدوانية

  
قد تجد المریض یوما ما یظهر تصرفات تتصف بالعنف لفترات قصيرة، ومن المحتمل أن یتلفظ ببعض الشتائم  

وعدم . فحاول أن تبقى هادئا وأن ال تظهر خوفك أو فزعك. ، وقد یصاب بالشكوكلآلخرینویسبب ضررا 
 .  أو لآلخرین موجهه لكآإهانةاعتبار هذه التصرفات 

  
  األسباب المؤدیة الى العنف 

  
  التصرفات الدفاعية) 1

المریض المصاب بالخرف قد یشعر أحيانا باالهانه والكبت، ویجب عليه القبول بالمساعدة وخاصة اذا آانت هذه 
وغيره، ... .المساعدة  تمس جوانب خصوصية مثل االستحمام واستعمال المرحاض واالغتسال وارتداء المالبس الداخلية

  . وهذا ما یجعله یتفاعل بالغضب ویفقد خصوصيته
  
  فشل المقدرة) 2

  .إحساس المریض بالعجز لعدم القدرة على ممارسة أعمال معينة ، وهذا ما یجعله یشعر بالفشل
   
  الشعور بالحيرة وعدم الفهم) 3

خرین بمحاولة سرقته، محاوال التغطية لعدم مع تعاظم المرض قد یحتار المریض في تفسير وفهم األحداث، فيبدأ باتهام اآل
  .قدرته وقبوله بأنه ال یتذآر أین وضع أشياءه التي فقدها

  
  الخوف) 4

قد یصاب بالخوف جدا إذا فشل في تمييز الناس واألماآن، فيعتقد أن الشخص الذي یرافقه غریب، ومحتمل أن یكون 
واألصوات المفاجئة واقتراب .  عاش فيه أثناء طفولتهمعتقدا بأنه یجب أن یكون في مكان آخر مثل المنزل الذي

  .األشخاص من الخلف تسبب له رد فعل عدواني
  
  .اآلخرینالسعي للفت انتباه ) 5
  
  .الشعور باالضطراب أو األلم أو المرض) 6
  
  .نالتياهاالشعور بالفشل في السيطرة على بعض التصرفات مثل ) 7
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)2(  
  خرف الشيخوخة واألسى 

 GRIEF  DEMENTIA  AND 
 

إن األسى هو ردة فعل عاطفية لخسارة ما مثل خسارة عالقة أو االنتقال من منزل آلخر أو خسارة الصحة الجيدة أو 
 أصيب أحد أفراد العائلة بمرض الخرف فإن اآلخرین سيواجهون خسارة هذا األنسان فإذا. الطالق واالنفصال أو الوفاة

وإذا آان الشخص المصاب أحد والدیك قد تشعر . ریك حياة أو أب أو أم أو أحد األجدادبشكل مستمر وتدریجي، لكونه ش
  .بالكرب من جراء فقدان الشخص الذي آنت تعتمد عليه ، فعليك اآلن التصرف آوالده

  
  الشعور المتغير

  
فيشكل ذلك صعوبة من المحتل أن تمر بتجربة الشعور باألسى المتراوح في االختالف وغالبا والمصحوب بحزن شدید، 

فال تلبث . آبيرة، ألن مرض الخرف یسبب تغيرات تدریجية في مقدرة المریض وشخصيته ، وتتأثر بذلك العالقة الثنائية
إن هذا الشعور . أن تتأقلم على تغيرات معينة حتى تحدث تغيرات مستجدة وهذا ما یؤدي الى تغير العالقة مرة أخرى

واليأس وبين التحسن والتهور، وتبدأ تتطلع نحو الماضي عندما آان المریض في طبيعي ویبقيك تتأرجح بين األمل 
  .مرحلة مبكرة وآان وقتها مسؤوال أآثر من اآلن

  
  االستياء

  
رغم استعدادك لتولي واجب العنایة، ولكن یغالبك شعور باليأس بسبب القيود التي تطرأ على حياتك، وتأتي الظروف 

الوضع یجعلك تقلل من أعمالك ونشاطاتك االجتماعية، وتحرم أحيانا من التنوع واالثارة وهذا . عكسية في بعض األحيان
  .اليومية، وتقلل من هوایاتك، وهذا ما یجعلك تشعر باالستياء

إن االستياء عملية متقلبة، قد تشعر أحيانا بأنك تتغلب على المشاآل وتفعل األفضل، وفي حين آخر قد تشعر بالحزن 
یجب عليك الحصول . إن هذه المشاعر طبيعية ومن المهم أن تدرك أنك مصاب بضغط هائل. اء والذنبوالغضب واالستي

  .على دعم عاطفي لنفسك، آما یجب عليك التعبير عن شعورك بدال من آبتها
  

  تخفيف التوتر
  

يسبب ذلك زیادة من الجائز أن تجد نفسك تعتني بشخص لم تنسجم معه أبدًا أو شخص قد أصبح من الصعب العيش معه، ف
 الموثوق منهم من شأنه أن األصدقاءإن التحدث مع بعض المتخصصين أو المرشدین أو . بالشعور باالستياء والغضب

  .  واليأس، ومارس عملية االسترخاء التي تساعدك في تخفيف هذا الوضعاإلحباطیقلل من درجة 
  

  الدعم من اآلخرین
  

فحاول أن تفسر .  یتوقعون مدى معاناتك، فال یفكرون في تقدیم المساعدةیرى اآلخرین بأن المریض یبدو طبيعيا وال
إن إبقاء االتصال االجتماعي بينك وبين محيطك بشكل منتظم . وتشرح الوضع ألقربائك وتبلغهم بكيفية تقدیم المساعدة لك

ول تدریجيا الى حالة من إذا شعرت بأن هذا اليأس قد تح. سيساعدك على تخفيف الشعور بالوحدة ویرفع من معنویاتك
  .الكآبة والقلق والحزن واضطراب في النوم فيجب استشارة الطبيب في أسرع وقت

  
  الذنب

  
 المستشفى في المراحل األخيرة من المرض فقد تشعر بالذنب لهذا أواذا اضطرتك الظروف لنقل المریض لدور آبار السن 

وفي البدایة ستشعر بالوحدة .  هذا القرار لصالح الجميعالتصرف، حتى لو آنت تعلم انك فعلت آل شي ممكن، وان
  . وجد المریض صعوبة في التأقلم مع الوضع الجدیدإذاواالشتياق لوجود المریض معك وهذا ما یزید حزنك وخاصة 

، وهذه من أصعب فترات إليهفي المراحل األخيرة من الخرف سيجد المریض صعوبة بالغة في التعرف على أقرب الناس 
  . مرض وسيشعر المحيطين بأن عالقتهم انتهت مع المریض ولكنهم ال یستطيعون رثاءه ألنه مازال حياال
  

  الفجع
  
 جميعا عندما نفقد شخص عزیزا علينا فسوف نصاب بالصدمة رغم توقعنا لذلك، ونصاب بنوع من التخدر، ونحاول إننا

. الغضب والذنب ، ومن المحتمل أن نلوم اآلخرین على ذلكإنكار الواقع وتتوقع ظهور الشخص المفقود من جدید وینتابنا 
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 الزمن یساعدنا على التأقلم وسنشعر بالراحة مع مرور الوقت إن. ان جميع هذه المشاعر طبيعية وتحصل لمعظم الناس
  . وستتذآر الشخص بوضوح آما آان قبل أن یسيطر عليه المرض

  
  )3(  

  سلس البول والغائط لدى آبار السن 
INCONTINENCE IN ELDERLY 

  
 رسائل عصبية الى األمعاء والمثانة عند ضرورة بإرسالإن العقل یقوم . السلس هو فقدان التحكم بعمل األمعاء أو المثانة

وعلى ) آاإلحساس بامتالء المثانة(  التحكم بهذه العمليات یعتمد على إدراك الشخص باألحاسيس الجسدیةإن. إفراغهما
  وأین یمكنه اإلجابة على تلك األحاسيس؟ تذآر الشخص آيف ومتى 

، ووقتها واإلدراك، فيصاب المریض بضعف في الذاآرة األخرىأو أمراض الخرف " الزهایمر" بمرض اإلصابةوعند 
 وتضخم البروستات ممكن أن تؤدي الى نفس واإلمساكوهناك أسباب أخرى مثل االلتهابات . یمكن حدوث السلس

  .ب مختص في هذا األمرالمشكلة، فيجب استشارة طبي
وسنحاول . عندما تعتني بشخص یعاني من الخرف فيصبح السلس أحد األعراض المزعجة الى أقصى حد

وإن التحلي بالصبر والهدوء والعزم والتغلب .  التي یجب عملها لتخفيف هذه المشكلةاإلجراءاتالتحدث عن 
  . في التعامل مع المریضعلى الخجل لتدخلك في خصوصيات المریض تعتبر عوامل ایجابية

 
   اقتراحات لمعالجة المشكلة

 
، فمعظم المرضى ینسون ) آؤوس یوميا8-5(تأآد من أن الشخص یشرب بما فيه الكفایة من السوائل  

  .اإلحساس بالعطش
التي یشربها الشخص مثل القهوة والشاي، واستعمل القهوة الخالية من مادة ) الكافيين(قلل من تناول  

  ).الكافيين(
  .نظم أوقات معينة للشرب مع الطعام أو بعد الطعام بشكل منتظم 
  .یجب أخذ المریض إلى المرحاض قبل وبعد تناول الطعام وقبل النوم 

  
  المحادثة

  
  .یجب تسهيل الخطوات للذهاب الى المرحاض 
  .استعمل آلمات بسيطة وقصيرة لتوصيل التعليمات في آل خطوة على حدة 
  .ا المریضاستخدم دائما آلمات یعرفه 
  .ال تحاول استعجال المریض وحاول باستمرار طمأنته 

  
  البيئة

  .یجب أن تكون المسافة الى المرحاض قریبة 
  .بجب أال یكون السریر عاليا جدا 
  .یجب أن یكون لون األرضية مختلف عن لون المرحاض 
  . وجدت ضرورة لذلكإذاقدم المساعدة للمریض في خلع وارتداء المالبس  
  . والباب مفتوحا في المرحاضءةاإلضاإ ترك  
  . مرحاضا بالخطأبأنهحاول إزالة أي غرض یعتقد  

  
  المالبس

  
  .یجب إختيار المالبس البسيطة لالرتداء وتجنب استعمال األزرة والسحابات ، وقد یكون سهال استعمال الالصق 
  .غير المالبس مباشرة عندما تبتل، وال تدع المریض یتعود على المالبس المبتلة 
  .مكن اختيار المالبس التي ال تحتاج الى آويم 
  .إستعمل المالبس التي تحمي من البلل أو الفوط والحفاظات التي تستعمل لمرة واحدة 

  
  

  مالحظات هامة
  

  .إن المقعد المرتفع وقضبان المسك تساعد المریض على الجلوس والقيام بسالم في المرحاض 
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  .ي ال ینزلقتأآد من ثبات المقعد على المرحاض بأمان لك 
  . حنفية الماءفتحإذا واجه المریض صعوبة في التبول، فحاول إعطاءة آأس من الماء للشرب أو  
إذا شعرت بأن المریض غير متعاون ویرفض الجلوس على المرحاض ، فاسمح له بالجلوس والقيام عدة  

  .مرات حتى یهدأ
 .لجلد نظيفا وجافا اإبقاءیجب االهتمام بنظافة الجلد وخاصة مرضى السكر، وحاول  
من المهم احترام خصوصية وآرامة المریض، ألن فقدان التحكم یكون مخجال ومهينا للشخص، فغالبا ما یكون  

  .  المریض حساسا لهذا الشعور
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)4(  

  المحادثة وخرف الشيخوخة 
COMMUNICATION AND DEMENTIA 

 
 اإلنسان المقدرة على المحادثة من أصعب المشاآل وأآثرها إزعاجا له ولآلخرین، وحين یصاب إلنسانایعتبر فقدان 

أو أیة أمراض أخرى تؤثر على اللغة، فانه یعجز عن استقبال " الزهایمر"بخرف الشيخوخة ومن ضمنها مرض 
  . واالنفعال والعصبيةباإلحباطویثير هذا العجز عند المریض شعور . وتوصيل المعلومة ویتوقف التعبير

  
  اضطراب اللغة لدى مریض خرف الشيخوخة

  
  . آلمة أخرى بدال عن الكلمة التي نسيهافيقولقد یجد صعوبة في إیجاد آلمة مناسبة  
  .إذا آان یتكلم لغة معينة، ولكنها ليست اللغة األم، فسيعود الى لغته األصلية 
  .ممكن أن یتكلم بطالقة ولكن بال معنى 
  .هم ما تقوله أو محتمل أن یفهم ویدرك جزءا منه فقطغالبا ال یف 
  . الفهموإمكانياتتتدهور الكتابة الخطية  
  .غالبا ما یتحدث عن الماضي البعيد، لكن ليس عن األحداث قریبة المدى 
  .غالبا ما یفقد التقاليد االجتماعية للحدیث فيقاطع أو یتجاهل المتحدث أو یصمت 
  .عر بطریقة مالئمةیفقد أحيانا التعبير عن المشا 

  
   الحدیث مع المریضإدارة ةلكيفي اقتراحات

 
  

  المرونة
  

  .حاول تقبل المشكلة آواقع، وبالتجربة تكتشف ما یناسب الطرفين 
  .حاول تعدیل توقعاتك في آل مرحلة 
 مثل نغمة الصوت اإلشاراتليس الكالم هو الطریقة الوحيدة للمحادثة، بل تستطيع االعتماد أآثر على  

  .المسة وطرق الحرآةوالم
 . من الكلماتبدالاالستماع للمریض ذو أهمية آبيرة وتعلم تمييز الشعور والعواطف  

  
  

  االعتزاز بالنفس 
  

  .یجب أن ال یعامل المریض آطفل 
  .تحدث دائما بلغة بسيطة ومليئة باالحترام والتقدیر 
  .استمر في المشارآة في الهوایات والنشاطات التي تناسب قدرات المریض 
  .حاول دائما صيانة آرامة المریض واعتزازه بنفسه 
  .تأآد بأن المریض یحتفظ بشعوره وعواطفه حتى وان فقد قدرة فهم ما یقال له 
  .ال تتحدث عن المریض أمام اآلخرین وآأنه غير موجود أو انك تعتقد أنه ال یفهم 

 
 
  

  طریقة الكالم
  

  .تحلى دائما بالهدوء واللطف 
  .ة في آن واحد وبشكل مبسطحاول توصيل فكرة واحد 
  .تحدث عن أحداث یمكن للمریض أن یتذآرها 
  .اسمح بمتسع للوقت لفهم الحدیث 
  .تحدث دائما ببطء ووضوح دون أن ترفع صوتك 
  .تأآد دائما من قدرة السمع لدى المریض 
  .ممكن تكرار المعنى بكلمات مختلفة 
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  .یشعره باألمانوصل معلومات للمریض عن مكان وجوده وما یحصل حوله، وهذا  
  .استعمل وآرر أسماء أفراد العائلة واألصدقاء والجيران 
  . من محتویات الحدیثبدالانسجم مع الشعور المتبادل  
 .ال تحاول مناقشة مواضيع معقدة وحافظ  دائما على بساطة المعلومات 
 .إن مسك اليد والمالمسة الدافئة تساعدان بالمحافظة على االنتباه وإظهار الحرص 
  .  خيارات متعددة في نفس الوقت، فالترآيز على خيار واحد یسهل المهمةإعطاءنب تج 

   
  البيئة المالئمة

  
  .تجنب وضع المریض في بيئة صاخبة 
  .بإحكامتأآد من أن تكون النظارات والسماعات واألسنان االصطناعية مرآبة  
  .حافظ على التحرك بهدوء وبطء 
  .على تخفيف اإلرباك ویجسن من مستوى المحادثةالمحافظة على الروتين المنتظم یساعد  
  . من أعلى أبداإليهدائما یجب أن تجلس بجانب المریض، وال تقف بجانبه عندما یكون جالسا، وال تقف وتنظر  
  .أنظر في عينيه عندما تتكلم 
 همالباإلخالل الجلسات واللقاءات االجتماعية، تأآد من أال یكون المریض في آخر الصف، لكي ال یشعر  

  .والضجر
  

  تبسيط النشاطات
  

  .قسم آل معلومة ونشاط الى مرآبات بسيطة، فمثال تسمي قطعة الثياب بدال من االقتراح بارتداء الثياب 
  .فسر ما یجب عمله خطوة بخطوة 
  .اإلرباكرآز على النشاطات واألعمال المألوفة ألن غير ذلك یسبب  
 ".ال"أو " نعم" اإلجابةحاول تسهيل المحادثة بحيث تتطلب  

  
  إیجاد الكلمات

  
  . آان تخمينك صحيحاًًًإذاإذا واجه المریض صعوبة في إیجاد آلمة ما، حاول تخمين ما یقصده وأسأله  
 . ودالئل ووصف ما یقصدهإشاراتإذا واجه المریض صعوبة في تذآر آلمة ما، فحاول استعمال  

  
  الجدال 

  
  .واإلحباطتجنب المواجهات والجدال المزعج، وتجنب إظهار الضيق  
 .اإلحباطحاول صرف االنتباه لبدیل آخر في حالة عدم الرضى وهذا ما یساعد على تخطي  
 . للطرفيناإلزعاجال یحبذ الجدال حول أفكار غير واقعية وغير صحيحة قد تصدر من المریض، وهذا ما یثير  

 
  وسائل مساعدة

  
الصور واألغراض القدیمة تساعد المریض على التذآر، وقد ثبت علميا بأن الموسيقى تعتبر وسيلة استعمال  

  . الشعور بالبهجة وتساعد على التذآروإدخالمناسبة للمحادثة 
 .االستماع الى األغاني والفلكلور والقصص القدیمة تساعد على إثارة الذاآرة القدیمة 
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  " مرالزهای"تعاظم مرض 
PROGRESSION OF ALZHEIMERS DISEASE  

 
 تخليدا لذآرى الطبيب األلماني ألوا الزهایمر الذي وصف المرض ألول مرة عام االسمبهذا " الزهایمر"لقد سمي مرض 

أما خرف الشيخوخة . من مجمل أمراض خرف الشيخوخة% 60 من بما یقارویسبب هذا المرض لوحده . م1907
  %.15مضاعف للشرایين فيشكل حوالي الناتج عن االنسداد ال

   
  :الى ثالث مراحل آالتالي" الزهایمر"وینقسم مرض 

  
  )الخرف الخفيف( المرحلة األولى 

  
  :وفي هذه المرحلة یعاني المریض من. وتستغرق هذه المرحلة من عامين الى أربعة أعوام

  .ةوالالمباالالكسل  
  .قلة االهتمام بالهوایات والنشاطات 
  .اد لفعل وتجربة أشياء جدیدةعدم االستعد 
  .هو جدید رفض أي تغيرات وصعوبة التعود على ما 
  .صعوبة أخذ قرارات صائبة 
  .أآثر بطًا في إدراك األفكار المعقدة 
  .لوم واتهام اآلخرین بشكل غير واقعي مثل سرقة األغراض الخاصة 
  . وعدم االهتمام بشعور اآلخریناألنانيةزیادة   
  .أحداث تمت حدیثاأآثر نسيانا لتفاصيل  
  .تكرار األشياء وانقطاع حبل األفكار أثناء الحدیث 
  . ماشيءسریع االنفعال عند الشعور بالفشل لفعل  
 .السعي الدائم للمألوف وتجنبه لغير المألوف 

  
  )مرحلة اإلرباك( المرحلة الثانية 

  
  ویتميز المریض في هذه المرحلة. وامإن هذه المرحلة هي أآثر المراحل طوال ، فقد تستغرق من عامين الى عشرة أع

  :یلي بما
  

  . المساعدة واإلشراف في األعمال اليوميةإلىیحتاج  
  .آثرة النسيان وخاصة لألحداث القریبة، والخلط بين الذاآرة القریبة والبعيدة ونسيان التفاصيل 
  .الخلط بين الزمان والمكان، فقد یذهب الى السوق في منتصف الليل 
  .ألماآن غير المألوفة في انالتياها 
  .نسيان أسماء أفراد العائلة واألصدقاء القریبين ویخلط فيما بينهم 
  .نسيان األدوات والمالبس واألباریق على النار، ونسيان إطفاء الغاز 
  .التجول في الشوارع بدون هدى في فترات مختلفة وقد یضيع إضاعة آاملة 
  . بمالبس غير مناسبة، فمثال یخرج من المنزل یتصرف بشكل غير مناسب 
  .ممكن أن یسمع ویرى أشياء غير واقعية وغير موجودة 
  .یصبح أآثر ميال للتكرار وبصورة مستمرة 
  .یشعر باألمان أآثر في المنزل ولذلك یتجنب الخروج وزیارة اآلخرین 
  .إهمال النظافة الشخصية ووجبات الغذاء، ویكرر بأنه قد استحم وتناول األآل ولكنه لم یقم بذلك 
  . النفسياإلآتئابیصبح سریع الغضب واالنفعال والحزن ، وقد یعاني من  

  
  )الخرف الشدید( المرحلة الثالثة 

  
  . وتتطلب هذه المرحلة العنایة الكاملة. وتعتبر هذه المرحلة األخيرة من المرض، وقد تستغرق حوالي ثالث أعوام أو أآثر

  
  :ومن أعراض هذه المرحلة
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  .فال یستطيع أن یتذآر بأنه منذ دقائق بسيطة قد تناول غذائه. بة والبعيدةفقدان الذاآرة القری 
  . والكالماإلدراكیفقد القدرة على  
  .ال یستطيع التحكم في البول والغائط 
 .ال یستطيع التعرف على أفراد العائلة واألصدقاء 
 .البس واستعمال الحمامیحتاج الى مساعدة دائمة لتناول الطعام، واالغتسال، واالستحمام، وارتداء الم 
 .یكون منزعجا ومضطربا أثناء الليل ویعاني من اضطراب في دورة النوم واالستيقاظ 
 .یفشل في معرفة أغراضه وحاجاته الخاصة 
 .أحيانا یبحث وینادي أقرباء له توفوا منذ زمن بعيد 
 .ألمریجد صعوبة في المشي وقد یضطر الى استعمال آرسي متحرك ویصبح مقعدا في نهایة ا 
 .غالبا ما یتعرض الى ظهور التهابات مختلفة مثل التهاب ذات الرئة والبول وتقرحات الجلد 

 
  آلمة أخيرة

  
التي قد یخوضها أحد أقربائك تستوجب منك طلب المساعدة من الذین " الزهایمر"إن هذه المراحل الثالث من مرض 

سباب وراء هذه األعراض قد تساعد في وضع الخطة یعملون في هذا المجال، فالتشخيص المبكر للمرض ومعرفة األ
العالجية المناسبة التي قد تقلل من نسبة معاناة المریض ومن المحتمل أن تؤجل المضاعفات، وال شك بأن من یعتني 

 .فال تتردد في االتصال واالستفسار في المستقبل. بهؤالء المرضى یحتاج الى دعم من جهات مختلفة لتخفيف معاناته
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   النفسي لدى آبار السن اإلآتئاب

DEPRESSION IN ELDERLY 
 
 

االآتئاب النفسي ليس معناه الشعور بالحزن بصورة عارضة فحسب، فهو أحد األمراض النفسية التي تواجه 
 األخرى آمرض السكر اإلنسان منذ الخليقة، ویصيب هذا المرض اإلنسان في حياته شأنه شأن األمراض

یجب أن تتذآر دائما بأن الشعور باالآتئاب ليس نتيجة التقدم في السن، . والضغط وأمراض القلب والشرایين
فاإلصابة . ویجب أیضا أال  تخجل أو تشعر بالذنب ألنك مكتئب أو ترافق إنسان قریب لك یعاني من هذا المرض

ریض، ولكنه إذا لم یتم عالجه بشكل مبكر فسوف یتحول إلى باالآتئاب النفسي ال یعني ضعفا في شخصية الم
  .عجز في الوظائف العامة للجسم وفقدان العالقات العائلية واالجتماعية والعملية

  
  ماهي أعراض االآتئاب النفسي؟

  
قد تصاب بالدهشة عندما یقول لك طبيبك بأنك مصاب باالآتئاب النفسي، في الوقت الذي أنت ذاهب للشكوى من 

ولذلك یجب أن . وأحيانا قد نجد اختالف في األعراض المرضية بين آبار السن والبالغين. عراض جسمانيةأ
  :نتعرف على أعراض االآتئاب النفسي والتي هي عبارة عن

  
 .الشعور بالحزن بصورة مستمرة 
 .فقدان الرغبة واالهتمام بالحياة اليومية 
  .زیادة شهية األآل أو نقصانها 
  .ماضطراب في النو 
  .القلق المتزاید غير الطبيعي وسرعة االنفعال 
  .الشعور بعدم القيمة الذاتية، واإلحساس المتنامي بالذنب 
  .ضعف في الذاآرة والترآيز 
  .اإلحساس بالتعب الجسماني والشعور باآلم متفرقة والتوجس بوجود أمراض خطيرة 
  .فقدان االهتمام بالحياة 
  .ةتوارد األفكار السوداویة و االنتحاری 
  .العزلة االجتماعية واالبتعاد عن أفراد العائلة واألصدقاء 

  
  ما هي أسباب االآتئاب النفسي؟

  
وتوجد . یعتقد بأن أسباب االآتئاب النفسي متعددة، وأحد األسباب یعود إلى عدم التوازن الكيميائي في الدماغ

دویة والعقاقير لمعالجة أمراض أسباب أخرى مثل العامل الوراثي والحزن لفقدان عزیز، واستعمال بعض األ
وعند آبار السن لوحظ عدد من التغيرات في الدماغ نتيجة التقدم في السن، وهذه التغيرات قد تكون . أخرى

  .وهناك أسباب أخرى مثل فقدان حاسة السمع والبصر قد تساعد على ذلك. السبب وراء نشوء االآتئاب النفسي
  

  العالج
  

فمراجعة . اب النفسي لدى آبار السن له انعكاسات قد تكون خطيرة وأحيانا مميتةإن التأخير في عالج االآتئ
ویجب . طبيب العائلة أو الطبيب النفسي مبكرا تعتبر ذات أهمية بالغة لتشخيص الحالة ووضع الخطة العالجية

. اض جانبية خطيرةالتأآيد بأن األدویة المضادة لالآتئاب ال تؤدي إلى اإلدمان آما هو شائع، وال تسبب أي أعر
ومضادات االآتئاب تشبه في أدائها المضادات الحيویة التي تستعمل في التغلب على االلتهابات البكتيریة 
وتحتاج لتناولها فترة محددة، أما بالنسبة لمضادات االآتئاب فتحتاج إلى مدة أطول من ذلك لعالج المرض 

  . شهور9-6والتأآد من عدم عودة االآتئاب، وهذا یتطلب من 
إن االنتظام على العالج واستعمال األدویة حسب إرشادات الطبيب، ومحاولة تغير التفكير والسلوك من السلبية 
إلى اإلیجابية ، والتعلم آيفية مواجهة المرض بممارسة الریاضة والتغذیة الجيدة واالنطالق نحو الحياة من 

رجوع إلى الحياة الطبيعية، وهذا یتطلب دعم من منطلق إیجابي ، سيؤدي في نهایة األمر إلى التحسن وال
  .الناحية النفسية من قبل المحيطين من األهل واألصدقاء
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   مرة أخرى؟بهل ممكن معاودة االآتئا
  

 ، وأحيانا یعاود المرض بعض المرضى بعد شهور وأحيانا سنوات، إن معاودة االآتئاب قد تكون ممكنة مستقبال
  :یعتمد على عدة أسباب وهذا . والبعض ال یعاودهم

  .مدى الفترة الزمنية التي استمر فيها االآتئاب 
  .آم مرة عانى المریض من االآتئاب خالل حياته 
  .وجود تاریخ مرضي في العائلة لالآتئاب النفسي 
  .مدى التغيرات الدماغية نتيجة التقدم في السن أو أمراض أخرى 
  .مدى الدعم العائلي 
  .یضالحالة الصحية العامة للمر 
  . عدم االنتظام على العالج 
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 ؟ماذا تعني الصحة النفسية

  
یعتبر المرض النفسي مشكلة آبرى من منظور الصحة العامة، ویقدر عدد األفراد الذین یعانون من شكل من 

من إجمالي % 40وأن حوالي  مليون نسمة على مستوى العالم، 500أشكال االضطرابات النفسية بحوالي 
  .م1995 منظمة الصحة العالمية عام إحصائياتاإلعاقات تنجم عن االضطرابات النفسية حسب 

حالة من الراحة الجسمية والنفسية واالجتماعية " ولقد عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بأنها 
لفة، مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادیة لدى الفرد، وهي التوافق التام بين الوظائف النفسية المخت

  ". االیجابي بالسعادة والرضااإلحساس، ثم اإلنسانالتي تطرأ على 
 وعلى الطریقة التي نرى بها العالم،  آيفية التصرفىوالشعور وعلیؤثر المرض النفسي على آيفية التفكير 

ث یصبح من الصعب على الناس التعامل معها ولذلك تصبح المشاعر قویة جدا وتدوم لفترة طویلة بحي
، وعندما تصبح المشاعر طاغية بهذا الشكل، فإنها قد تمنع الناس من متابعة حياتهم العادیة. والسيطرة عليها

ویمكن أن تغير بعض هذه األمراض الطریقة التي ینظر بها أحدهم للعالم ویمكن أن یعطي الشخص شعورا 
  .بالذعر والعزلة والوحدة

  
  ؟اذا یمكن أن نفعل لنحصل على صحة نفسية جيدةم
  

نحن جميعا مختلفون ولدینا طرق مختلفة لتساعدنا على الشعور بصورة أفضل عندما نكون تحت وطأة الضغوط 
واإلجهاد، فالبعض یفضل االسترخاء أو ممارسة التمارین  بالسعادة اإلحساسالنفسية والشعور بالحزن وعدم 

  .الى قریبأو االنزواء أو التحدث 
  

   لم نشعر بالتحسن؟إذاماذا نفعل 
  

وهذا .  فمن المحتمل بأنك تعاني من مشكلة نفسية وتعاني من تدهور مستمر،إذا لم تشعر بأنك أفضل حاال،
ویجب في هذه الحالة التحدث مع طبيب العائلة في المرآز . الوضع یتطلب مساعدة متخصصة من أجل الشفاء

  .مختص في الطب النفسيالى ك  تحویل عالجك أولكي یستطيع
  

  هل یبقى الناس الذین یعانون من هذه األمراض النفسية مرضى آل الوقت؟
  

وقد تكون هذه النوبات . وهي تشبه الموجات التي تأتي وتذهب"نوبات"یأتي المرض النفسي عادة بشكل 
سبيل المثال قد یتعرض فعلى . بشكل متباعد أو متقارب، وقد یصاب البعض بنوبة واحدة فقط خالل حياتهم

ویحتاج الى عالج لمرة واحدة فقط، بينما مریض السكر یحتاج  الى نوبة واحدة من االلتهاب الرئوي اإلنسان
  .العالج لفترة زمنية طویلة

  
  ماهي أسباب األمراض النفسية؟

  
تالل في التوازن  األسباب المحتملة قد تكون وراثية أو جسدیة أو اخأن. أسباب األمراض النفسية معقدة جدا

  .وقد یكون المرض النفسي سببه عدة عوامل مجتمعة. الكيميائي في الدماغ أو عوامل بيئية واجتماعية
  

  ما الذي یمكن عمله لمساعدة المریض النفسي؟
  

وآلما آانت المساعدة . یجب حصول المریض على مساعدة متخصصة وعالج هذه األمراض بأسرع ما یمكن
  . فرص التحكم بالمرض النفسي والتمتع بحياة أفضلمبكرة، آلما ازدادت 
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)8(  
  المساعدة وآيفية الحصول على األمراض النفسية 

  
 والسلوك، وقد واإلحساس بمرض نفسي ، فهو قد یواجه صعوبة في طریقة التفكير اإلنسانعندما یصاب 

 بمحيطه وعالقاته وعمله وعلى على عالقة اإلنسان، وهذا من شأنه أن یؤثر تأثيرا ملموسا األمورتختلط 
وقد یكون أمرا صعبا بالنسبة للشخص وبالنسبة لعائلته على السواء، ولكنه ليس بالشيء . طریقة تمتعه بالحياة

  .الذي یستوجب الخجل منه
   

  ماهي أسباب المرض النفسي؟
  

تيجة لدم فاسد أو وقد آان یعتقد أنه ن . أي شخص بمرض نفسي ال یعتبر نتيجة خطأ من جانب أحدإصابةإن 
 اإلصابةاألطباء یعتقدون بأن هناك عددا من العوامل قد تساهم في أما اليوم . عقابا أو إصابة بعين فاسدة

  :بالمرض النفسي، منها
 عدم التوازن الكيميائي في الدماغ 
  عوامل وراثية 
  الضغط النفسي والمشاآل اليومية 
  التعرض لتجارب قاسية 
 جسدیة المراض األ تأثير 

  .للعلم بأن األمراض النفسية غير معدیة و
  

  ماهي أنواع األمراض النفسية الرئيسية؟
  
  القلق النفسي )1

وأعراض القلق تشمل ارتفاع ضغط الدم وزیادة دقات القلب واضطراب المعدة والرعشة والشد العضلي 
  .والشعور بالتململ واألرق

  
  اإلآتئاب النفسي )2

  : تشملاإلآتئابوأعراض 
   اليأسالحزن العميق أو 
   مثل العمل والهوایات والنظافة الشخصيةفقدان االهتمام بعمل أي شيء 
  مشاآل النوم 
  فقدان أو زیادة الشهية 
  نقص الوزن 
  االفتقار للطاقة 
  التفكير باالنتحار 
   بالذنباإلحساس 
  فقدان األمل 
   بضياع القيمة الذاتيةاإلحساس 

  
  الفصام الذهاني )3

  :وأعراضه قد تشمل
  في نمط التفكيراإلحساس باالضطراب  
  االنعزال عن العائلة واألصدقاء والمجتمع آكل 
  سماع أصوات أناس غير موجودین 
  االعتقاد بأن الناس یریدون إیذائهم 
   مشاهير أو أقویاءبأنهماالعتقاد  
 الضحك في المناسبات المحزنة، مثل األحاسيسعدم توافق األفكار مع  
    الشخصيةةلعنایة بالنظافعدم القدرة على القيام بالواجبات اليومية وا 
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إن على الناس الذین یعانون من مثل هذه األعراض المبادرة الى طلب المساعدة النفسية، والمرض النفسي له 
  .طرق معالجة مثل األمراض البدنية، وتلقي العالج المبكر یساعد على الشفاء المبكر

  
  من أین یمكنك الحصول على المساعدة؟

 ن في المراآز الصحيةأطباء العائلة العاملي )1
  مستشفى الطب النفسي )2
 أقسام الحوادث والطوارئ في المستشفيات للحاالت الطارئة )3
  المستشفيات والعيادات الخاصة التي تقدم خدمات في الطب النفسي )4

  
  

(9) 
  السياقة وآبار السن

م تصميم أول سيارة بخا                   ذ أن ت سان من ا اإلن ة عام   تعتبر السياقة إحدى المهارات التي تعلمه م من  1769ری
دأ في البحرین عام                      . قبل نيكوالس جوزیف   د ب يج ق ة الخل سياقة  . م1914وقد تم إدخال أول سيارة في منطق وال

ول للمشاآل التي                   اد حل ى إیج درة عل عبارة عن عملية مرآبة تتطلب تفاعًال بين الرؤیة والدماغ والعضالت والق
  .قد تواجه السائق بشكل حاسم وفعال

  
ى                    إن التقدم    ؤثر عل في السن ال یعني أبدا التوقف عن السياقة، ولكن تحدث تغيرات طبيعية في هذه المرحلة قد ت

  :مهارات السواق من آبار السن منها
  

  .ضعف العضالت وتصلب المفاصل 
  . مزید من الضوء لرؤیة األشياء بوضوحإلىضعف في الرؤیة وزیادة االحتياج  
 البطء في عمل عدة أشياء في آن إلىتوى الترآيز، وهذا یؤدي تباطىء في االستجابات الالإرادیة ومس 

  .واحد
 
   تدني مستوى السياقة لدى المسنين؟إلىهي األمراض التي قد تؤدي  ما
  

  .الروماتيزم ومرض الروماتوید 
  .داء بارآنسون 
  .مضاعفات السكر 
  .االآتئاب الشدید 
  .الجلطة الدماغية الشدیدة 
  الجهاز العصبياستعمال العقاقير التي تؤثر على 

  
  السياقة وداء الزهایمر

  
د                      األخرى  واألنواعیتميز داء الزهایمر     دى، وعن ذاآرة القصيرة الم دأ بال ذاآرة ، ویب دهور في ال  من الخرف بت

ة           ر اآلمن سياقة غي تقدم المرض بشكل تدریجي تصبح السياقة غير آمنه للمریض ولآلخرین، ومن أهم مظاهر ال
  :یلي ما
  

  .والمعروفةاالعتيادیة نسيان األماآن  
  . المروریةاإلشاراتتجاوز  
  . بحاالت من الغضب واالرتباكواإلصابةاتخاذ قرارات بطيئة وخاطئة أثناء السياقة ،  
  .نسيان مكان توقف المرآبة وضياع المفاتيح بشكل یومي ومتكرر 
  .األجسامعدم القدرة على تقدیر المسافات بين  
  .حرآة والرؤیةفقدان القدرة على التنسيق بين ال 
  . واالتجاهات الخاطئة والمعاآسةاألماآنالسياقة والوقوف في  
 .وجود هالوس سمعية أو بصریة 
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ؤدي                    د ی سن، وق ى إن قرار التوقف عن السياقة یكون صعبا على بعض المرضى من آبار ال شعور    إل اط  ال  باإلحب
سية       والغضب وعدم تقبل الواقع، ولكن یجب على عائالت المرضى االتصال بال           طبيب المختص في األمراض النف

  . المرور لحمایة المریض وحمایة اآلخرین من عواقب قد تكون وخيمةبإدارةلكبار السن أو 
  

  توصيات عامة ومفيدة للسواق من آبار السن
  

  .  الطرق والشوارع المعتادة والمعروفة لدیكاسلك 
  . أمكن ذلكأنقلل من استعماالتك للمرآبة في اليوم الواحد  
  . واالزدحام المرورياإلشارات الشوارع الرئيسية التي تقل فيها لكاس 
  .إعط لنفسك متسع من الوقت لزمن الرحلة ،وال تتعجل الوصول عن طریق زیادة السرعة 
  . الجسدي والذهني ، أو تكون تحت تأثير األدویة المنومةباإلرهاقال تحاول السياقة حينما تشعر  
  . الممطرةتجنب السياقة الليلية واألجواء 
  .استعمل دائما حزام السالمة 
  .أثناء السياقة حاول الترآيز على قيادة المرآبة، وتجنب استعمال الهاتف النقال 
  . مسافة مناسبة بينك وبين المرآبات األخرىاترك 
  .، والتي تحتوي على وسائل السالمة آالوسادات الهوائيةاألوتوماتيكية المرآبات ذات السياقة اختر 
  . صيانة المرآبة بصورة دوریةحافظ على 
المراجعة الدوریة لطبيبك العائلي ستساعدك في التأآد من خلوك من األمراض التي قد تعيق السياقة  

 .اآلمنة
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


