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االشارات العشر لالصابة بمرض الزهايمر

ان فقدان الذاكرة التي تؤثر على الحياة اليومية ال تعتبر جزاء طبيعيا من الشيخوخة. انها من أعراض الخرف،
واالنخفاض التدريجي في الذاكرة، وفي مهارات التفكير والمنطق. السبب ا�كثر شيوعا للخرف هو مرض الزهايمر،

وهو اضطراب يسفر عن خسائر في خاليا الدماغ.

االشارات العشر

 1 - فقدان الذاكرة  
2 - صعوبة أداء المهام المألوفة 
3 - صعوبات في التعبير اللغوي 
4 - التضليل في الزمان والمكان 

5 - انخفاض في المقدرة على الحكم 
6 - المشاكل في التفكير المجرد 
7 - وضع ا�شياء في مكان خطأ 

8 - التغيرات في المزاج أو السلوك 
9 - التغيرات في الشخصية 

10 - عدم قدرته على القيام بالمبادرة

ان فقدان الذاكرة التي تؤثر على الحياة اليومية ال تعتبر جزاء طبيعيا من الشيخوخة. انها من أعراض الخرف،
واالنخفاض التدريجي في الذاكرة، وفي مهارات التفكير والمنطق. السبب ا�كثر شيوعا للخرف هو مرض الزهايمر،

وهو اضطراب يسفر عن خسائر في خاليا الدماغ.

.االشارات العشر: الفرق بين ما هو طبيعي وغير طبيعي

 1 - فقدان الذاكرة
 نسيان المعلومات التي اكتسبت مؤخرا هو احدى العالمات المبكرة للخرف. يبدأ الشخص بالنسيان أكثر

 فأكثر ويصبح غير قادر على تذكر المعلومات في وقت الحق. 
ما هو طبيعي؟ نسيان ا�سماء أو المواعيد في بعض ا�حيان.  

2 - صعوبة أداء المهام المألوفة 
كثيرا ما يجد الناس المصابون بالخرف صعوبة في التخطيط أو إتمام المهام اليومية. قد يفقد ا�فراد مثال

 مسار الخطوات ¸عداد وجبة، للقيام بمكالمة هاتفية أو للعب لعبة ما. 
ما هو طبيعي؟ أحيانا ينسى لماذا جاء الى الغرفة أو ما أراد قوله.

3 - صعوبات في التعبير اللغوي
كثيرا ما ينسى مرض الزهايمر كلمات بسيطة أويستبدلها بكلمات غير عادية، مما يجعل من الصعب

 فهم الكالم او الكتابة. على سبيل المثال، قد يكون الشخص المصاب بمرض الزهايمر غير قادر على العثور
 على فرشاة ا�سنان، ، فهو قد يقول لطلبها ” هذا الشيء لفمي“. 

ما هو طبيعي؟ أحيانا يجد صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة. 

4 - التضليل في الزمان والمكان 
من الممكن لمرضى الزهايمر أن يضيعوا في احيائهم، ال يعلمون أين يتواجدون وكيف وصلوا الى هناك،

وكيفية العودة إلى المنزل. 
ما هو طبيعي؟ نسيان في أي يوم من أيام ا�سبوع نحن أو المكان المتجه اليه.

5 - انخفاض في المقدرة على الحكم 
قد يرتدي مرضى الزهايمر لباس غير الئق، مثال ارتداء طبقات عدة من المالبس في اليوم الحار أو قليال منها

 في البرد. وقد يظهروا هؤالء عدم القدرة على التحكم بالمال ، مثل التخلي عن مبالغ كبيرة عن طريق
 شراء السلع عبر التليفون.
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 ما هو طبيعي؟ عدم القدرة على اتخاذ القرار من وقت ¥خر.

6 - المشاكل في التفكير المجرد
قد يكون لدى مرضى الزهايمر صعوبة بأداء المهام الفكرية المعقدة، مثل نسيان ما معنى ا�عداد وكيف

 ينبغي أن تستخدم. 
ما هو طبيعي؟ تجد تحديا بالمصروف.

 
7 - وضع ا�شياء في مكان خطأ

قد يضع مريض الزهايمر ا�شياء في أماكن غير اعتيادية: المكواة في الثالجة، أو ساعة اليد في صحن ا
لسكر. 

ما هو طبيعي؟ خطأ مؤقت في مكان وضع المفاتيح أو المحفظة.
 

8 - التغيرات في المزاج أو السلوك
قد يظهر لدى مريض الزهايمر سرعة في تقلب المزاج - من الهدوء الى البكاء الى الغضب - بدون سبب

 واضح. 
ما هو طبيعي؟ أحيانا شعور حزين أو تقلب المزاج.

 
9 - التغيرات في الشخصية

يمكن أن تتغير شخصية المصاب بالخرف بشكل كبير. وهو قد يصبح مشوش للغاية، لديه شكوك، أو لديه
 مخاوف أو يعتمد على أحد أفراد ا�سرة. 

ما هو طبيعي؟ شخصية الناس قد تتغير بعض الشيء مع التقدم في السن.
 

10 - عدم قدرته على القيام بالمبادرة
قد يصبح مرض الزهايمر خمول جدا، ويجلس امام التلفزيون لساعات، ينام أكثر من المعتاد أو ال يشعر

 بالرغبة في القيام با�نشطة المعتادة. 
ما هو طبيعي؟ الشعور أحيانا بالضجر من العمل أو االلتزامات االجتماعية.

كل شخص فد ينسى اسم أو يخطئ في وضع المفاتيح أحيانا. قد تنخفض القدرة على تذكر أنواع معينة من
 المعلومات لدى الكثير من االشخاص االصحاء كلما تقدموا في السن. انأعراضمرضالزهايمرهيأكثرقسوةوّحدة
من الهفوات البسيطة في الذاكرة.تتفاقم أعراض مرض الزهايمر وتؤثر على التواصل، التعلم، التفكير والمنطق 

ولها تأثيرعلى عمل الشخص وعلى حياته االجتماعية.

لماذا ال أتذكر اسمها؟ فقدان الذاكرة هو جزء طبيعي من الشيخوخة؟

ما هو الفرق
شخص لديه أعراض طبيعية متعلقة بالتقدمشخص لديه أعراض الزهايمر

 في السن

نسيان جزء من التجربةنسيان تجارب كاملة

غالبا ما يتذكر الحقامن النادر أن يتذكر الحقا

فقدان القدرة تدريجيا على اتباع االرشادات الخطية
واللفظية

القدرة دائما على اتباع االرشادات الخطية واللفظية

القدرة دائما على تدوين المالحظاتفقدان القدرة تدريجيا على تدوين المالحظات

القدرة دائما على االهتمام بذاتهفقدان القدرة تدريجيا على االهتمام بذاته
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 www.alz.org ترجمة لين فرح تحرير IDRAAC
المصدر

إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يعاني من هذه ا�عراض، يجب استشارة طبيب. ان التشخيص الدقيق والمبكر لمرض
 الزهايمر أو غيره من الخرف هو خطوة مهمة من أجل الحصول على العالج والرعاية والدعم المطلوب.


