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      3ورقة المعلومات رقم 

  الزهايمر()الخرف تحدى 

على فقدان الوظائف العقلية مثل التفكير والتذكر والتوجيه وربط  التي تنطويالمرضية العام للصور التعريف الخرف هو 

 محتوى الفكر.

.المخ  إنه اضطراب في كفاءة   

الذاكرة يتم فقدان المهارات اإلنخفاض فى قدرات الخرف هو واحد من أكثر األمراض شيوًعا في الشيخوخة. باإلضافة إلى  

. إمكانية التعايش معه العاطفية واالجتماعية. هذا يمكن أن يكون تحديا صعبا في  

.خرف الزهايمرلفة من الخرف. األكثر شيوعا هو هناك أنواع مخت  

 وضعاماكن عدم التعرف على األولى ثغرات في الذاكرة أو صعوبة في العثور على الكلمات أو عالماته غالباً ما تكون 

الطبيب في وقت مبكر. نعرض األمر على . في هذه الحاالت ، من المستحسن أن األشياء   

نوع الخرف. تحديد استخدام عالجات مختلفة اعتمادا على من هذا أمر مهم ألنه يمكن   

وتأخير مسار المرض.األعراض يمكن للمرء تخفيف  لكنمرض الزهايمر غير قابل للشفاء.  

إلى أشكال و منع تحوله ألطول فترة ممكنة.  أفضل و أيسرالهدف هو تمكين أولئك المتأثرين واألقارب من التمتع بحياة  

ممكنا. الشفاء من األمراض األخرىيجعل كما  أخرى من الخرف  

 القدرة على تحديد : ذاكرة محدودة على المدى القصير ، وذاكرة طويلة المدى ، وفقدانهى يمكن أن تكون أعراض المرض

و  ، أو الخطأ في التعايش يةلتوجيه في المكان والزمان ، وفقدان القدرة المنطقية على التصرف ، أو األوهام أو العدوانا

.، عادة ما تتطور أنماط معينة من السلوك ، والتي يمكن أن تصبح مرهقة لألقارب التعامل  

لتعامل لالرعاية على تكييف طرق التواصل والتالية األقارب أو غيرهم من مقدمي  و التوجيهات قد تساعد اإلرشادات

: مع الموقف بكل احترامالمناسب   

يتم فقدان القدرة على التعلم من األخطاء  وكثير من األحيان ال يمكن نمذجة النقد.في حيث أنه  : االنتقادات توجيه تجنب

.وتغيير األشياء في المرة القادمة  

.قرار والشعور باألمان يساعدان الشخص المعني على الحفاظ على ثقته بنفسهست: اإلنشر مزاج إيجابي وهادئ  

ون وجهة نظرهم ، حتى لو لم تتطابق مع الواقع. غالباً ما ضرعرين ي: من المهم أن تدع أولئك المتأثاإلقرار بوجهة النظر

.يكون قبول االدعاءات الكاذبة ليس سهالً ، ولكنه يمكن أن يساعد في تجنب الغضب والنقاش  

عليهم اخذ القرارات ، فإن مقدمي الرعاية و الغرض من معنى من غير الممكن التعرف على : إذا كان اتخاذ القرارات

و الخوف .واتخاذ القرارات بأنفسهم. حتى التشاور يمكن أن يؤدي إلى القلق ة المبادر  

استخدام أدوات  التوجيهات عن كيفية : على سبيل المثال ،  مع التحلى بالصبر توجيه المريض في الحياة اليومية بالكامل

.تقديم المساعدة إذا لزم األمر  معالمائدة أو المالبس أو غيرها من اإلجراءات،  

و التى األسئلة القصيرة والواضحة بإستخدام التي تهم أولئك المتأثرين.  الجيدة  : المواضيعالمساعدة في إجراء المحادثات

سريعة في الموضوع ، التغييرات ال. يمكن تقديم إجابات جزئية. يجب تجنب الكثير من المعلومات أو الحديث  على معهتشج

يعتبر من  الوقت الكافي لإلجابةإتاحة بالصبر ألطول فترة ممكنة.  مع التحلى  كررةإلجابة على األسئلة المتتقديم ايجب 

. العوامل المساعدة   
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 حيث، فإن القلق قد يكون هو السبب.بغضب أو عدوانية : إذا كان الناس المصابون بالخرف يتصرفون أو الغضب يةالعدوان

يعيش األشخاص المصابون بالخرف في عالم يتغير باستمرار بالنسبة لهم. غالباً ما يكونون قلقين وال يعرفون ماذا يتوقعون 

، بما في ذلك أيضا في الزائدةبعد ذلك ، العدوان الجسدي يحدث بشكل خاص في الحاالت التي يشعرون فيها بالضغوط 

أثرين وتشتيت انتباههم. في بعض األحيان يساعد الجسم على االتصال. يمكن الرعاية. يمكن تهدئة المت متلقية  حاالتال

 للمرء أن يفكر في ما الذي أثار السلوك العدواني وما إذا كان يمكن تجنبه في المستقبل؟

مشى و الالشديد للمريض: )فقدان الهدوء(أحد أكثر التغيرات السلوكية شيوًعا هو التململ  :والتجول األرق و فقدان الهدوء

 من الماضيأو شخص على مقابض األبواب. غالبًا ما يعبر هذا عن البحث عن شيء النقربدون هدف أو الجري أو التجول 

إعادة توجيه إنتباهه.أمًرا مفيدًا ويمكنك  التمشية معا يمكن ان تكون. ربما تكتشف سبب المشكلة؟ يفتقده  

عن صرفه نصاحبه ونن الشقة أو من المنزل ، يمكن أن ل المثال ، مالهرب ، على سبيالمريض : إذا أراد  و الفرار الجري

مختلفًا للعودة إلى المنزل ، على سبيل المثال ، أن أول دافعا ربما يجد المرء  ومحادثة.طريق الدخول فى محادثة معه 

 اجتماع عمل سيبدأ اليوم في وقت الحق.

التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي ،  المزودة بخاصية التتبع ) جى بى إس( أجهزة كشف الحركة والهواتف المحمولة 

.الحد من الرغبة في التحرك مع توفير األمانعدم  إلخ. يمكن أن يساعد على  

 بأنهم بالغين ، يشعرونأشخاص هم  .إمكانية في التعامل مع المرضى المصابون بالخرف الموصى بها والتصال صيغ ا

ن أن يكونوا صبورين ويقظيال يستطيعون ، لكن مقدمو الرعاية يتم التعامل معهم من هذا المنطلقبالغون ويريدون أن 

التحدث إلى شخص ما في بعض األحيان حول صحته المستحسن شري. لذلك من طبع بللمرضى كل يوم. هذا 

اكثر راحة. منزلالوضع في التجعل . وبالمثل ، يمكن لعروض اإلغاثة أن وظروفهالخاصة  

مجموعات من خالل عائالتهم. يمكن أن تكون لألشخاص يعانون من الخرف و تقدم هناك الكثير من العروض في برلين

المساعدة الذاتية لألقارب أو األشخاص الذين يعانون من أمراض مبكرة ، أو عروض الرعاية المنزلية أو الجماعية ، أو أيام 

لقائات تبادل الخرف ، أو مقاهي الرقص ، أو  كنسية لمرضى الخرف ، أو خدمات عامل مع الت التنزه ، أو التدريب على

 المعلومات ، إلخ

. إن العاملين في مركز الرعاية التمريضية يسعدهم أن يقوموا بتقديم المشورة لك  

     08005950059 إتصل تلفونيا برقم الخدمة المجانى 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

.  في برلين و الرعاية حكومة برلين شركات التأمين الجهة المسؤولة عن مركز دعم التمريض هي  

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

