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عن المؤلفين

بيرت يف رابينز       دكتوراه يف الطب والصحة العامة

)بيــر يف رابينــز(، حاصــل عــى الدكتــوراه يف الطــب والصحــة العامــة، وأســتاذ دكتــور يف الطــب النفــي،   

ــة )جــون  ــة الطــب بجامع ــي يف كلي ــس لقســم الطــب النفــي للُمســّنني، والطــب النفــي والعصب ــر املؤسِّ ــو املدي وه

ــي،  ــل يف قســم الطــب الباطن ــا عم ــس كــريس ريتشــان( لألبحــاث. ك ــَغَل –ســابقاً- منصــب )رئي ــد َش ــز(. وق هوبكن

وكليــة الصحــة العامــة يف )بلومبــرج(. أمــى الدكتــور )رابينــز( حياتــه العمليــة يف دراســة االضطرابــات النفســية لــدى 

املُســنِّني. وتهتــم أبحاثــه الحاليــة بالتعــرّف عــى العوامــل التــي تُخّفــف مــن أعــراض مــرض الزهاميــر، وتطويــر رعايــة  

املُســنِّني مــن مــرىض الَخــرَف والتوّحــد يف مراحلــه األخــرة. لــه العديــد مــن البحــوث املنشــورة يف الدوريــات العلميــة 

املتخصصــة. كمــــا شــارك )نانســــي إل ميــس( فــــي تأليــــف كتـــــاب) يــوم مــن 36 ســاعة( )دار نرشغرانــد ســنرال، 

ــة مــرىض  الزهاميــر. ــب رعاي ــات يف كت ــاً أعــى املبيع ق 2012( ُمحقِّ

آن إس موريسون دكتوراه يف التمريض

)آن إس موريســون(حاصلة عــى دكتــوراه يف التمريــض، وخبــرة بشــؤون ُمقّدمــي الرعايــة ملــرىض الزهاميــر   

ــي  ــب النف ــم الط ــز(، قس ــون هوبكن ــة )ج ــب بجامع ــة الط ــابق يف كلي ــس س ــة تدري ــو هيئ ــا عض ــا أنه ــرَف. ك والَخ

ــج األرسة،  ــة، وبرنام ــي الرعاي ــز( ملُقّدم ــة )جــون هوبكن ــرة( يف جامع ــز الذاك ــر مرك للمســّنني، وشــغلْت منصــب )مدي

ــم  ــة التعلي ــد(، واختصاصي ــفيل، مريالن ــدج( )سايكس ــد )كوبرري ــك(، مبعه ــض )ميليســنت رادلي ــة متري ــة يف كلي وباحث

ــة ملــرىض الَخــرَف وُمقّدمــي  م الرعاي ــدِّ ــْت تُق ــز(. وقــد ظلَّ مبركــز أبحــاث مــرض الزهاميــر يف جامعــة )جــون هوبكن

الرعايــة منــذ عــام )1986م(، وتُلقــي املحــارضات محليــاً وعامليــاً حــول أبحــاث مــرض الزهاميــر، ورعايــة املصابــني بــه، 

وأرَُسهــم، وُمقّدمــي الرعايــة لهــم. تركــز أبحاثهــا عــى عــالج الَخــرَف، وعوامــل الخطــر، والوقايــة مــن مــرض الزهاميــر 

مــع الدراســات املرتبطــة بــاألرَُس وُمقّدمــي الرعايــة. وتشــغل منصــب أســتاذ، وكبــر أطبــاء، ومــرشف عــى طــالب أســتاذاً، 

ــاء، ومرشفــاً عــى طــالٍب مــن مختلــف التخصصــات. وكبــر أطب

معلومات عن مجلة )ساينتفيك أمريكان(

ــة )ســاينتفيك أمريــكان( يف عــام )1845م(، وهــي مــن أقــدم املجــالت  تأسســت مجل  

ــة، واإلصــدارات الرســمية  يف مجــاالت  ــات املتحــدة األمريكي ــي تصــدر بانتظــام يف الوالي الت

العلــوم، والصحــة، والطــب يف العــامل.  تصــل املجلــة إىل مــا يزيــد عــن خمســة ماليــني شــخص 

كل شــهر. لقــد أدركــت )ســاينتفيك أمريــكان( مبكــراً الحاجــة إىل طــرح املســتجدات يف مجــال 

ــر مرجعــاً علميــاً )ســاينتفيك  الصحــة، والرعايــة الطبيــة. وقــد توّســعْت مطبوعاتنــا اليــوم لتوفِّ

ــد  ــا عــى اإلنرنــت ونــرشة) الصحــة بع ــاة صحــة املســتهلك، يف موقعن ــة(، وقن ــكان الطبي أمري

ــع محــددة. ــر ومقرحــات حــول مواضي ــة خاصــة، وتقاري ــر صحي ــر الخمســني(، وتقاري عم

www.scientificAmerican .com
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عن المترجمة

 د.هند بنت مطلق العتيبي

وكيلــة كليــة اللغــات والرجمــة جامعــة امللــك ســعود ســابقاً، أكادمييــة وباحثــة حاصلــة عــى شــهادة البكالوريوس   

يف تطبيقــات الحاســب اآليل مــن جامعــة امللــك ســعود. واملاجســتر والدكتــوراه يف تعليــم اللغــات بواســطة الحاســب مــن 

ــا.  جامعــة مانشســر يف بريطاني

تعمــل حاليــا كأســتاذ مشــارك يف  قســم اللغــة اإلنجليزيــة والرجمــة- كليــة اللغات والرجمــة جامعة امللك ســعود.   

تشــمل اهتاماتهــا البحثيــة مجــاالت تقنيــات التعليــم و التعليــم اإللكــروين والتعليــم عــن بعــد وتطبيقــات الحاســب يف 

الرجمــة وتعليــم اللغات.عضــو يف عــدد مناملجموعــات البحثيــة كمجموعــة إيــوان جامعــة امللــك ســعود ،LLTRG  جامعــة 

األمــر ســلطان، حوســبة اللغــة جامعــة األمــرة نــوره بنــت عبــد الرحمــن. لهــا العديــد مــن األبحــاث العلميــة  والكتــب 

املرجمــة املحكمــة و املنشــورة.

http://fac.ksu.edu.sa/hialotaibi/home:املوقع اإللكروين     

 hialotaibi@ksu.edu.sa:إمييل     
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المقدمــة: متطلبات الرعاية

بيرت يف رابينز       دكتوراه يف الطب والصحة العامة

ــرة  ــف يف الذاك ــا بضع ــني إلين ــراد األرسة، أو أحــد املقرب ــر، عاجــالً أو آجــالً؛ فيُصــاب أحــد أف ــيَِصلُنا األم َس  

ــد  ــات أح ــام بحاج ــات، واالهت ــن االلتزام ــيل م ــرَق يف س ــة الَغ ــي الرعاي ــاعدته. تعن ــل ملس ــا التدّخ واإلدراك، فيلزمن

أحبابــك، دون مقابــل مــادّي، و محاولــة التعامــل مــع شــعورك بالخــوف والقلــق.

ــرَف.  ــة مريــض الزهاميــر، أو أي مــرض آخــر مــن أمــراض الَخ ثكــم عــن رعاي ــاب أن أحدِّ أوّد يف هــذا الكت  

وهــي مهمــة صعبــة للغايــة، كــا يعلــم الكثــر منكــم؛ إذ عندمــا يُصــاب قريــب مبــرض الزهاميــر، فعــادًة مــا يتكفــل أحــد 

أفــراد العائلــة بتوفــر الرعايــة الالزمــة لــه -غالبــاً لِــَا يُقــارب مثانيــة أعــوام أو أكــر- ويتــوىّل تقريبــاً رعايــة )80 %( 

مــن مــرىض الَخــرَف أحــد أفــراد العائلــة، وهــذا يعنــى أن املاليــني مــن أفــراد العائــالت يعتنــون بوالــٍد أو قريــب، ويقــع 

عليهــم عــبء املوازنــة بــني واجباتهــم تلــك ومتطلبــات وظائفهــم الرســمية  وأفــراد عائالتهــم.

يعــاين أكــر مــن خمســة ماليــني مــن األمريكيــني يف الوقــت الحــارض مــن مــرض الزهاميــر، وهــو النــوع    

 Vascular(ــايئ ــرَف الوع ــع الَخ ــذا م ــرَف. ه ــاالت الَخ ــن ح ــن )60 ـ 80%( م ــبته م ــغ نس ــرَف، إذ تبل ــن الَخ ــائع م الش

dementia( وداء جســيات ليــوي )dementia with Lewy bodies(، وهــي أنــواع شــائعة أخــرى مــن الَخــرَف، ولهــا 

أعــراض مشــابهة ألعــراض الزهاميــر. كــا يُصــاب العديــد مــن مــرىض الشــلل الرعــايش )مــرض باركنســون( بالَخــرَف 

ــم. ــن مرضه ــرة م ــل املتأخ يف املراح

والرعايــة الدامئــة التــي يَُقّدمهــا أفــراد العائلــة لهــؤالء املــرىض عنــر أســايس يف نظــام الرعايــة الصحيــة   

ــي  ــف الوطن ــاً للتحال ــة. ووفق ــدة األمريكي ــات املتح ــواً يف الوالي ــر من ــة األج ــر مدفوع ــن غ ــّد أرسع امله ــا؛ إذ تُع لدين

ــنوات  ــرش الس ــالل ع ــق خ ــب، أو لصدي ــة لقري ــي الرعاي ــن أمري ــون مواط ــن )67( ملي ــر م م أك ــدَّ ــد قَ ــة، فق للرعاي

ــرَف. ــن الَخ ــر م ــوع آخ ــر، أو ن ــرض الزهامي ــن م ــة م ــل مختلف ــن مراح ــون م ــن يعان ــة مم املاضي

ومــع تزايــد معــدالت شــيخوخة الســكان يف مجتمعنــا، والزيــادة املتوقعــة لعــدٍد مــن مــرىض الزهاميــر، والتــي   

ــال- فــإنَّ عــدَد ُمقّدمــي  ــة، أو العــالج الفّع ــول عــام )2030(، ومــع غيــاب الخطــط الوقائي تصــل إىل )7،7( مليــون بحل

ــتقبل. ــا يف املس ــاً م ــك يوم ــتصبح كذل ــوم، فس ــة الي ــي الرعاي ــد ُمقّدم ــن أح ــإن مل تك ــد. ف ــوف يزي ــة س الرعاي

عندمــا تتــوىّل رعايــة مريــض الزهاميــر، فَتَوقَّــع أن تُصبــح مســؤوالً عــن بعــض مــا يخّصــه، أو كُلـّـه: االغتســال،   

واللبــس، والتســّوق، والطبــخ، واإلطعــام، وإعطــاء الــدواء، والقيــام بالرتيبــات الالزمــة للرعايــة الصحيــة، والتحكــم يف 
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مشاكله السلوكية، وتنوميه، ومشاركته  البكاء.

إن رعايــة مريــض الزهاميــر هــي وظيفــة  يتعلــم كثــر مــن النــاس مهــارة أدائهــا خــالل فــرة املــرض نفســها،   

وهــي وظيفــة مرهقــة عاطفيــاً وجســدياً؛ فرعايــة أحــد الوالديــن، أو اإلخــوان، أو األقــارب، أو األصدقــاء مــن مــرىض 

الزهاميــر هــي إحــدى أكــر الوظائــف إجهــاداً وضغطــاً؛ حيــث ينشــغل الفــرد برعايــة أشــخاص آخريــن عــى حســاب 

ــدية. ــة والجس ــه العاطفي صحت

وتُشــر الدراســات التــي تقيــس االكتئــاب والقلــق لــدى ُمقّدمــي الخدمــة إىل أن معــدالت هــذه األعــراض أعــى   

مرتــني أو ثــالث لــدى ُمقّدمــي الخدمــة ملــرىض الَخــرَف مقارنــة بعامــة النــاس. كــا تشــر بعــض الدراســات األخــرى 

ــْت  ــة بغرهــم. وبيَّن ــة مقارن ــي الرعاي ــدى ُمقّدم لْت مســتوى أعــى ل ــجَّ ــكنة َس ــة واملس ــة املهدئ إىل أن اســتخدام األدوي

ــل  ــن العوائ ــر م ــة أك ــي الخدم ــالت ُمقّدم ــدى عائ ــة ل ــاكل االرسي ــة، واملش ــة االجتاعي ــّي العزل دراســاٌت أخــرى تف

األخــرى.

ما أنواع املشاكل العاطفية التي يعاين منها ُمقّدمو الرعاية؟   

معظم من يعانون من القلق تختلط لديهم املشاعر التالية:

اإلحباط.  •

الحزن.  •

الغضب.  •

الهيجان.  •

الَعْجز.  •

الشعور بالذنب.  •

االكتئاب.  •

ــض  ــر بع ــبوع. وتُش ــوم، أوذاك األس ــذا الي ــور يف ه ــْر األم ــب َس ــاعر بحس ــذه املش ــح ه ــا تتأرج ــاً م وغالب  

ــن  ــم م ــر منه ــكو الكث ــا يش ــوم. ك ــر كل ي ــق أك ــن القل ــون م ــة يعان ــي الرعاي ــن ُمقّدم ــات إىل  أن )20%( م الدراس

اإلرهــاق الجســدي، والصعوبــة يف النــوم، واالنخفــاض يف مســتوى الطاقــة. ويف حــني يصعــب تحديــد مــا إذا كانــت 

ــا. ــة كِلَيْه ــاً نتيج ــا غالب ــاط، فإنه ــاق أو اإلحب ــن اإلره ــة م ــراض ناتج ــك األع تل

ومــن املدهــش أن الدراســات القليلــة املُطوَّلــة، والتــي تابعــْت حالــة ُمقّدمــي الرعايــة عــى مــّر الزمــن، أشــارْت   

ة املــرض. مــا يــدل عــى أن كثــراً مــن النــاس يلجــؤون  إىل تحســٍن يف حالتهــم النفســية عــى الرغــم مــن تزايــد حــدَّ

إىل  قواهــم النفســية الفطريــة، و إىل الدعــم الخارجــي االجتاعــي واملــادي يف أوقــات الشــدة حتــى يتكيَّفــوا، ويتجاوزوا 

العديــد مــن الصعــاب.

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر
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مصدر ميكن اللجوء إليه للمساعدة  

ــة  ــال رعاي ــم عــى الدخــول يف مج ــويل: إذا عزمت ــرة األوىل بق ــة للم ــون الرعاي م ــن يُقدِّ ــا أنصــح م ــراً م كث  

مــرىض الَخــرَف، فمــن املهــم أن تهيئــوا أنفســكم ملــا أنتــم مقبلــون عليــه. 

ــا  ــا أنــا وزميلتــي )آن موريســون(، خــالل عملن يتنــاول هــذا الكتــاب األســئلة واملخــاوف الشــائعة التــي واجهتن  

لــة ومرجعيــة عــن كيفيــة القيــام  مــع املــرىض وُمقّدمــي الرعايــة لســنوات عديــدة. ويهــدف إىل تزويدكــم بإرشــادات ُمفصَّ

مبَهاّمكــم اليوميــة بنجــاح، مبــا يف ذلــك طــرق تنظيــم منــزل املريــض؛ حتــى يُحّقــق أقــى درجــات الســالمة، وأنســب 

ــف واملشــاكل الســلوكية األخــرى. ــع العن ــه الشــخصية، واألســاليب املالمئــة للتعامــل م الوســائل لرعايت

كــا ســتجدون إرشــادات حــول بعــض القــرارات الكــرى التــي قــد يلزمكــم اتخاذهاعــى أنكــم ُمقّدمــي رعايــة،   

ابتــداًء مــن الحاجــة إىل اتخــاذ قــرار نقــل أحــد أحبائنــا إىل دار الرعايــة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن تبعــات، أو ألي دار 

ــة أخــرى. رعاي

ــكم، أو  ــال أنفس ــوا يف رشاك إه ــم أن تََقُع ــد أحبابك ــة أح ــم رعاي ــه لتعلّ ــذي تبذلون ــد ال ــرّاء الجه ــهل ج يس  

االنــزالق نحــو إرهاقهــا، مــا يؤثِّــر يف صحتكــم، وســالمتكم، ويجعلكــم أقــل قــدرة عــى تحقيــق هدفكــم األســايس، وهــو 

توفــر بيئــة أكــر راحــة، وصحــة، وكرامــة ألحبابكــم، ليتجــاوزوا مــا يتعرضــون لــه جــرّاء املــرض. ومــن غــر املســتغرب 

م الرعايــة مــن توتــر قــد يكــون لــه أثــار وخيمــة؛ ولذلــك فإننــي كثــراً مــا أقــول ملــن يقّدمــون  أن مــا  يصيــب ُمقــدِّ

الرعايــة للمــرة األوىل: مــا دمتــم قــد اخرتــم رعايــة مــرىض الَخــرَف؛ فــإن مــن الــروري تهيئــة أنفســكم ملــا ينتظركــم، 

وعليكــم أال تضعــوا االهتــام بأنفســكم يف ذيــل قامئــة أولوياتكــم. لهــذا عليكــم قــراءة الفصــل الــذي يتنــاول العنايــة 

ــي ستســاعدكم عــى الحــد مــن  ــد مــن الطــرق الت ــث ســتجدون العدي ــا هــذا )صفحــة 83-99(، حي بأنفســكم يف كتابن

اإلحســاس بالضغــط حــني توليكــم هــذه املهمــة املرهقــة.

إن رعايــة مــرىض الَخــرَف -كــا ميكــن أن تتوقعــوا- محفوفــة بكثــر مــن التجــارب، لكــن يف حــال اعتنيتــم   

بأنفســكم وأنتــم تضطلعــون بهــذا الــدور الجديــد، فََســتَِصلون إىل مرحلــة تســتطيعون  مــن خاللهــا التعايــش مــع هــذه 

ــاز. ــب واإلنج ــم والح ــن الدع ــات م ــاً بلحظ ــتمتعون أيض ــل وستس ــات، ب التحدي

تتبع مراحل تطور مرض الزهامير  

ــة، بســبب  ــة االنتكاســية، ويتصــف بالتدهــور التدريجــي للقــدرات العقلي الزهاميــر هــو أحــد األمــراض العقلي  

فقــدان األعصــاب  قدرتهــا عــى التواصــل فيــا بينهــا. وغالبــاً مــا يُصاِحــب هذا املــرض تغرات يف الســلوك والشــخصية.

كثــراً مــا يســألني املــرىض، وأفــراد عائالتهــم ومقدمــو الرعايــة عــى حــٍد ســواء عــن التطــور املحتمــل للزهاميــر لــدى 

ُمصابهــم، راغبــني يف معرفــة إىل أي مــدى سيســوء املــرض، ومــا املرحلــة التــي ميــر بهــا، وكــم تبقــى لــه مــن الزمــن؟

ــه مــرض عضــال، أي أن  ــا أن ــزداد ســوءاً مبــرور الزمــن. ك ــة ت ــى أن الحال ــاً، مبعن يتطــور مــرض الزهاميــر تدريجي

مريــض الزهاميــر سيستســلم لــه مهــا طالــت بــه الحيــاة. ويف املتوســط، فــإن العمــر املتوقــع للمصــاب بــه منــذ بدايــة 

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر
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ظهــور األعــراض وحتــى الوفــاة هــو عــرش ســنوات، ولكــْن هنــاك تفــاوت كبــر يف هــذا املعــدل، كــا تتفــاوت املعــدالت 

يف األمــراض األخــرى. 

ومــع اســتمرار مراحــل املــرض، يعمــد املــرىض إىل االعتــاد كثــراً عــى رعايــة اآلخريــن لهــم، وينطبــق ذلــك   

عــى جميــع املــرىض، بيــد أن األعــراض واملراحــل التــي ميــّرون بهــا قــد تختلــف مــن مريــض إىل آخــر.

تنقسم مراحل تطور الزهامير عموماً إىل ثالث مراحل مختلفة، تستمر كلٌّ منها ثالث سنوات يف املتوسط.

•املرحلــة املبكــرة )الَخــرَف البســيط(، وتتصــف بتدهــور القــدرة عــى تكويــن ذكريــات جديــدة، والعجــز عــن   

تنظيــم األفــكار املركبــة، والتعامــل معهــا، وتتصــف يف بعــض األحيــان بالتغــرات الشــخصية.

•املرحلــة املتوســطة )الَخــرَف املعتــدل(، وتتصــف بتدهــور قــدرة املريــض عــى عــى التخاطــب لغويــاً، والقيــام   

ــادة مثــل: اللبــس، واالغتســال، وإطعــام املريــض لنفســه، وتدهــور القــدرة عــى اإلدراك، أو عــى  ــة املعت ــاّم اليومي باملَه

ــة. ــياء بدق ــة األش رؤي

•املرحلــة املتأخــرة )الَخــرَف الشــديد(، وتتصــف بتدهورقــدرات املريــض الجســدية، مثــل: القــدرة عــى التحكــم   

يف حركــة األمعــاء، ووظائــف املثانــة البوليــة، والقــدرة عــى االبتــالع دون اختنــاق، والقــدرة عــى املــي دون مســاعدة.

تعرفنــا عــى األعــراض والعالمــات املذكــورة يف الصفحــة التاليــة مــن خــالل مالحظاتنــا ملــرىض الزهاميــر، و قــد تســاعد 

األصدقــاء واألرسة يف التعــرف عــى مراحــل مــرض الزهاميــر، وتوقــع مــا قــد يحــدث يف الســنوات القادمــة.

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر
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يتطــور مــرض الزهاميــر تدريجيــاً، مبعنــى أن الحالــة تــزداد ســوءاً مبــرور الزمــن. كــا أنــه مــرض عضــال،   

أي أن املريــض سيستســلم لــه ال محالــة. ومــع اســتمرار مراحــل املــرض، يعمــد املــرىض إىل االعتــاد كثــراً عــى رعايــة 

ــد أن األعــراض واملراحــل التــي ميــرون بهــا تختلــف مــن مريــض إىل  اآلخريــن. وينطبــق ذلــك عــى كافةاملــرىض، بي

آخــر.

ــة  ــة املبكــرة )املعتدلــة(، واملرحل ــم، فــإن تطـــور مــرض الزهاميــر ينقســم إىل ثــالث مراحــل: هــي املرحل وللعل  

ــاه مــن خــالل  ــا األعــراض والعالمــات املذكــورة أدن ــة املتأخــرة )الشــديدة(. وقــد الحظن ــة(، واملرحل املتوســطة )الخفيف

متابعــة مجموعــة مــن مــرىض الزهامير،وقــد ال تظهــر عــى الفــرد كافــة األعــراض يف كل مرحلــة مــن مراحــل تطــور 

املــرض؛ فعــى ســبيل املثــال، يصــاب كثرمــن النــاس -وليــس جميعهــم- مبشــاكل نفســية حــادة، مثــل الوهــم، والهلوســة، 

ــرض. ــن مراحــل تطــور امل ــة املتوســطة، واملتأخــرة م ــدى املــرىض يف املرحل ــر األعــراض ل وتظه

 

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر

مراحل مرض الزهايمر

أمثلة محددة األعــــــــراض 
الَخَرف البسيط)المرحلة المبكرة(

•يُكرِّر األسئلة نفسها يف املحادثة الواحدة

•يضع مفاتيح السيارة يف الثالجة.

•يعجــز عــن تذكــر كلمة«الســيارة«؛ فيقــول »الــيء الــذي 

نذهــب بــه إىل العمــل«.

•كان يعريــه الخجــل، ثــم يصبــح منفتحــا وجريئــا وثرثــارا 

يف املناســبات االجتاعيــة

التــي ال  املنتجــات  أو  الخدمــات،  •يوافــق عــى رشاء 

يحتاجهــا مــن منــدوب مبيعــات الهاتــف.

•يصعــب عليــه املحافظــة عــى دفــر الشــيكات، أو معرفــة 

ــاء  ــا أثن ــرض م ــا لغ ــي يجــب دفعه ــة الت ــغ الصحيح املبال

التســوق.

•ينــى األكل، ويفــّوت الوجبــات، أو يــأكل نفــس الطعــام 

ــة. يف كل وجب

•ضعف الذاكرة قصرة املدى.

•فقــدان األغــراض يف أماكــن غريبــة. أو فقــد األغــراض 

الثمينــة مثــل املحفظــة أو الحقيبــة.

•صعوبة العثور عى الكلمة الصحيحة  أثناء الحديث.

ــلوكيات  ــر س ــه، ويُظه ــر عادت ــى غ ــخص ع ــدو الش • يب

ــة. ــر مألوف غ

•خلل يف الحكم عى األمور.

•صعوبة يف الحساب الذهني، والتعامل النقدي.

•الحرة يف األماكن، واملواقف غر املألوفة.

ــزال، وغــر ُمبــاٍل، ويتفــادى املواقــف  ــح منع •قــد يصب

االجتاعيــة.

•صعوبــة يف  أداء الواجبــات الروتينيــة؛ ســواء يف العمــل، 

ــام  ــاد إلمت ــن املعت ــول م ــاً أط ــتغرق وقت ــزل. أو يس أو املن

تلــك الواجبــات.

•الهيجان والغضب نتيجة للذاكرة املشوشة.
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كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر

الَخَرفالمعتدل)المرحلة المتوسطة(
•يحتــاج إىل مســاعدة اآلخريــن لتحديــد مــا يلبــس بحســب 

ــة الطقس. حال

•يُهمل النظافة الشخصية، واملظهر.

•ال يتذكر أساء املعارف الجدد.

•يحتــاج أحيانــاً إىل مــن يذكِّــره بالتاريــخ، ويصعــب عليــه 

تحديــد موقــع الحــّام، أو غرفــة النــوم يف منزلــه.

ــني،  ــايف القدم ــوج ح ــاة بالثل ــن املغط ــى يف األماك •مي

ــع. ويق

•يشــتي مــن أن غربــاء يراقبــون منزلــه، أو أن الجــران 

يخططــون لعمليــة ســطو.

•يتَّهم زوجته بالخيانة.

•يرب اآلخرين، ويركلهم، أو ينتقدهم لفظيا.

•يعجــز عــن متابعــة األفــكار أثنــاء قــراءة الصحــف، ويلجأ 

ــادة قراءتها. إىل إع

•يخلع مالبسه يف األماكن العامة.

ــة،  ــاّم اليومي ــام باملَه ــن للقي ــاج إىل مســاعدة اآلخري •يحت

ــتخدام  ــس، واس ــال، واللب ــام، واالغتس ــداد الطع ــل: إع مث

ــه. ــاء بنفس ــاض، واالعتن املرح

ــدوث  ــة دون ح ــة للحيلول ــن املراقب ــد م ــاج إىل مزي •يحت

ــوادث. ــات،أو ح إصاب

•مدة انتباهه قصرة.

•يصعب عليه تعلم املهارات. وحفظ املعلومات الجديدة.

•ارتباك واضح يف الزمن واملكان.

•يُعّر عن الشكوك والتوهات، وميّر بفرات هلوسة.

•يفشل يف التعرّف عى نفسه يف املرآة.

•يصبح التجول بال هدف إحدى مشكالته.

•يجد صعوبة يف القراءة، واملحادثة، والكالم.

•يعجز عن التعبر عن نفسه بوضوح.

•يعجز عن الفهم، أو تنفيذ الطلبات متُعّددة الخطوات.

•األرق،  واالضطرابات يف النوم.

•القلق والتوتر.

الَخَرف الشديد )المرحلة المتأخرة(
•ال يتذكر اسم زوجته، أو والديه، أو مكان ميالده.

•صعوبــة االبتــالع تدفعاملريــض لرفــض األكل، أو االختنــاق 

بالطعــام أثنــاء محاولــة األكل.

•يعجز عن الوقوف وقوفاً آمناً.

•يسقط باستمرار.

•يعجز عن القيام باملَهاّم اليومية دون مساعدة.

•يحتاج الرعاية )24 ساعة(.

•فقدان الذاكرة قصرة املدى متاماً.

•يقى وقتاً أطول يف النوم.

•ال يتعرَّف عى أفراد العائلة.

ــكالم، وقــد يتحــدث بحديــث  •قــد يفقــد القــدرة عــى ال

ــي. ــن، أو يب ــم وي ــط، ويَُهْمِه غــر مراب

•يعجز عن املي مبفرده، أو الجلوس، أو رفع رأسه.

•يجد الصعوبة يف االبتالع.

•فقدان الوزن.

•يعجز عن التحكم يف حركة األمعاء، واملثانة.

ــالك  ــة، أو املس ــد،أو الرئ ــاب الجل ــرّاء الته •يتوفىاملريضج

ــقوط. ــرّاء  الس ــة، أو ج البولي
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حين يحين الوقت لسحب مفاتيح السيارة
بيرت يف رابينز       دكتوراه يف الطب والصحة العامة

ــيارة أول  ــادة الس ــة قي ــه مبواصل ــرَف أو الســاح ل ــات الَخ ــه عالم ــر علي ــن تظه ــع م ــرار مبن ــاذ الق ــّد اتخ يُع  

م الرعايــة. وال يــزال العديــد ممــن ُشــخِّصوا مبــرض الزهاميــر الخفيــف يقــودون  معضلــة حقيقيــة تواجههــا عائلــة ُمقــدِّ

ســياراتهم، مــا يخيــف كثــراً مــن النــاس، مبــا يف ذلــك ُمقّدمــي الرعايــة واألطبــاء، ومســؤويل قطــاع الســيارات يف 

الواليــة، واآلخريــن مــن ســائقي الســيارات. إذ إن احتــال وقــوع حــادث يزيــد بنســبة الضعــف لــدى الســائق املصــاب 

ــن  ــني م ــدى املراهق ــدالت الحــوادث ل ــبة مع ــارب النس ــر. )وتق ــس العم ــن نف ــليم م ــائق الس ــة بالس بالزهاميــر، مقارن

األوالد(.

واســمحوا يل أن أشــارككم قصــة أرســلها إيل رجــل مل يكــن قلقــاً عــى وضــع زوجتــه الصحــي فحســب؛ بــل كان   

ــد. « ــا إىل األب ــيارتها منه ــح س ــحب مفاتي ــر إىل س ــه اضط ــاً؛ ألن ــاً أيض حزين

حكاية زوجين

ــدة  ــي مل ــي وزوجت ــر أن حبيبت ــر«، غ ــة »الزهامي ــة، كلم ــص يف الباطني ــة، املتخص ــب العائل ــتخدم طبي مل يس  

ــور)  ــدا)Namenda،(،  واإليلفيكس ــن )Namenda(، والنيان ــة الرازاداي ــتخدم أدوي ــت تس ــاً كان ــني عام ــة وخمس خمس

Eflexor( خــالل العامــني املاضيــني. مازالــت )فرجينيــا( نفــس املــرأة اللطيفــة واملُِحبّــة -كــا هــي دامئــاً-، تحــّل الكلات 

املتقاطعــة، واملســابقات اليوميــة يف الصحــف الصباحيــة، كــا نشــاهد معــاً برنامــج »دوالب الحــظ«، و»جيــرودي« كل 

ــع! ــا بفشــٍل ذري ــوىّل أمرهــا، وأقــوم به ــي ِصُت أت ــة الت ــاّم املنزلي ــراً املَه ر كث ــدِّ مســاء. وتُق

لــدى )فرجينيــا( ســيارتها الخاصــة، وهاتفهــا الجــوال، وهــي عــى مــا يــرام، إذ مل تتأخــر يف العــودة إىل املنــزل   

بدرجــة ُمِخيفــة إال مــرة واحــدة ســابقاً. لكنهــا يف شــهر )أبريــل( مــن العــام املــايض، وعنــد الســاعة الثانيــة، خرجــت 

ــد  ــا عن ــُت عودته ــد توقع ــل. وق ــون التجمي ــا، ملوعدهــا يف صال ــن منزلن ــب م ــني إىل شــارع قري ــاد، ملســافة ميل كاملعت

الســاعة الرابعــة، لكنهــا عنــد السادســة والنصــف وبينــا كنــت أنتظرهــا وحيــداً والشــمس تــرشف عــى الغــروب، اتصلــت 

مــن مدينــة )كالهــان( التــي تبعــد نحــو )64 كــم( مــن منزلنــا شــال غــرب مدينــة )جاكســون فيــل ـ فلوريــدا(. ويبــدو 

أنهــا قــد خرجــْت مــن موقــف الســيارات عــى طريــق )فيليبــس( الرسيــع، ثــم اتجهــْت شــاالً، وتجــاوزِت الطريــق الــذي 

ــْرَ. فبــادرُت بإخبــار )فرجينيــا( بأنهــا ال تــزال عــى  مــن املفــرض أن يُعيدهــا إىل املنــزل، دون أن تنتبــه، ُمواِصلــًة السَّ
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طريــق )يــو أس 1(، وينبغــي لهــا أن تســتدير فقــط، وترجــع مــن نفــس الطريــق الــذي ذهبــت منــه، وعندمــا   

تصــل إىل املدينــة ســرى أحــد املعــامل التــي تعرفهــا -إذ إنهــا ُولــدْت يف تلــك املدينــةـ عندهــا عليهــا أن تقــف، وتتصــل 

ــزل. ــا إىل املن ــي الصطحابه ــر بنف ــوف أح يب، وس

ِت الطــرق؛ نظــراً  تزامــن ذلــك مــع حرائــق الغابــات يف )فلوريــدا(، وخصوصــاً يف جنــوب )جورجيــا(، حيــث ُســدَّ  

لصعوبــة القيــادة بســبب الدخــان الكثيــف. اتصلــت )فرجينيــا( الحقــاً عنــد الســاعة التاســعة، وحينهــا كانــت يف مدينــة 

)هويكــن، جورجيــا( عــى الطريــق الرسيــع الــذي يربــط رشق )ويكــروس( مبدينــة )برونســكن( الواقعــة عــى املحيــط.

أخرتهــا حينهــا بــأن تبحــث عــن أفضــل فنــدق يف املدينــة، وتســتأجر غرفــة، وتغلــق البــاب عليهــا، وســوف آيت ألقــي 

تلــك الليلــة معهــا. لكننــي مل أســمع منهــا شــيئا بعــد ذلــك. ويف حــوايل الســاعة الثالثــة والنصــف صباحــاً تلقيــت اتصــاالً 

مــن )ويكــروس، جورجيــا(، وأخــروين بــأن زوجتــي وســيارتها ســوف تصــالن بواســطة قاطــرة ســحب. وبالفعــل وصلــوا 

عنــد الســاعة الرابعــة والنــص صباحــاً، وبعدهــا وضــع الســائق الســيارة يف املــرآب، وأخــرين بــأن رشطــة مــرور الطــرق 

الرسيعــة قــد اتصلــوا عليــه؛ ألن الوقــود قــد نفــد يف ســيارتها. وكانــت مضطربــة جــداً، كــا قــال الســائق، لذلــك قــّرر 

أن ينقلهــا بســيارته، حتــى يوصلهــا إىل منزلهــا.

لقــد ظلــت الســيارة يف املــرآب منــذ تلــك الحادثــة. وباتــت صديقــات )فرجينيــا( يأخذنهــا إىل الغــداء مــن وقــت   

إىل آخــر. تشــتي أحيانــاً مــن أننــي آخذهــا إىل األماكــن القليلــة التــي تحتــاج إىل الذهــاب إليهــا: وهــي تُســّمي هــذا 

ــزي«1.  ــة داي ــل اآلنس »توصي

نحــن نعيــش يف منطقــة مزدحمــة، ولذلــك فمــن الشــائع جــداً أن تســمع صفــارات اإلنــذار لســيارات الرشطــة   

والدفــاع املــدين. وعــى الرغــم مــن أنــه مل تقــع لهــا إال تلــك الحادثــة، فإننــي أرى أنهــا ينبغــي أال تقــود الســيارة، ولكنــي 

أجهــل مــا إذا كنــت أفعــل الصــواب، إذ  يقتلنــي اإلحســاس بالذنــب؛ لشــعوري بأنهــا قــد فقــدِت االســتقاللية التــي توفّرهــا 

لهــا قيــادة الســيارة. وأرجــو أن أكــون ُمِحّقــاً يف تــّريف«.

مخاطر قيادة السيارة

ــه  قــراره الجــريء؛ ألن مــرىض الزهاميــر  ــا، كــا أشــكر ل م الرعايــة الــذي شــارك مشــكلته معن ــدِّ ــيْد مبُق أُِش  

يواجهــون تحديــات يف قيــادة الســيارة. مثــة عــدة جوانــب متعلقــة بالزهاميــر ميكــن أن تؤثِّــر عــى قــدرة املريــض عــى 

ــادة. ــة القي ــف عجل ــهم خل ــرد جلوس ــر مبج ــع الخط ــاء يف موض ــن األبري ــراً م ــع كث ــذي يض ــر ال ــو األم ــادة، وه القي

مــاذا يجــب أن يحصــل عندمــا يَِضــّل شــخٌص ُمصــاٌب مبــرض الزهاميــر الطريــَق أثنــاء قيادتــه للســيارة؟ ينبغــي أال يقــود 

ذلــك الشــخص الســيارة مــرة أخــرى. وحتــى وإن كان يرافقــه أحــد عندمــا ضــّل الطريــق. إن فرصــة حــدوث ذلــك ثانيــة 

لَُمخاطــرة كبــرة.

1 فيلــم أمريــي، مــن إنتــاج عــام ) 1989م(،يحــي قصــة ســيدة مســنة تتعــرض إىل حــادث بســيط، فيصمــم ابنهــا عــى أن يــأىت لهــا بســائق خــاص؛ فرفــض 

بشدة، ثم ال تلبث أن ترضخ إىل األمر، و تدريجيا ومبرور السنني تنشأ بينها وبني السائق صداقة حميمة 
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إن الضيــاع أثنــاء قيــادة الســيارة لبعــض َمرَْضــاي، مُتثِّــل املــرة األوىل التــي يواجهــون فيهــا مشــاكل واضحــة يف   

التذكّــر،  ويــرى    بعضهــم أنهــا مســألة ضعــف عــادي يف الذاكــرة، ولكنهــا يف واقــع األمــر نتيجــة لبعــض أعــراض مــرض 

الزهاميــر.  

ــرة  ــرة عــى الذاك ــة املجــاورة بدرجــة كب ــدام يف املنطق ــدرة عــى التجــول بالســيارة، أو عــى األق ــد الق تعتم  

ــادة الســيارة يف  ــاء قي ــع شــخص أثن ــّص الجــداري يف الدمــاغ. وعندمــا يضي ــة األساســية للف ــة، وهــي الوظيف وريَ الصُّ

منطقــة معروفــة، فــإن الســبب املحتمــل لذلــك هــو الضعــف يف عمليــة اإلدراك؛ أي أن الخرائــط التــي توجــد يف أذهاننــا، 

والتــي تســاعدنا عــى التجــّول يف املناطــق املعروفــة قــد أصابهــا الضعــف. و إذا ضــّل شــخص الطريــق أثنــاء القيــادة 

ــه يجــب أال يقــود الســيارة مــرة أخــرى. ــك عالمــة واضحــة بأن عمومــاً، فــإن تل

ــا الحســية بســبب املــرض؛ فتقــل حــّدة البــر، وتتناقــص  ــا العمــر، تداعــت كثــر مــن قدراتن م بن ــا تقــدَّ كل  

القــدرة عــى الســمع، وتتصلـّـب املفاصــل، ويصعــب علينــا الجلــوس لفــرات طويلــة، أو حتــى االلتفــات برؤســنا إىل الجهــة 

م بنــا العمــر. وإذا مــا أضفنــا مــرض الزهاميــر إىل تلــك التغــرات  األخــرى. كــا تتباطــؤ فــرة االســتجابة  كلــا تقــدَّ

التــي تحــدث بســبب املــرض والعمــر فــإن الوضــع يصبــح أكــر تعقيــداً. إن الســاح ملُســنٍّ مريــض بالزهاميــر بــأن يقــود 

ــة. ــة محتمل ســيارة حمولتهــا )2 طــن(، قــد يتســبب يف كارث

ــد يتطلــب انتباهــاً كامــالً، وردة فعــل ذهنيــة وجســدية رسيعــة، واتخــاذ قــرار  وألن قيــادة الســيارة نشــاط معقَّ  

يف أقــل مــن الثانيــة، فــإن القيــادة تُعــّد مخاطــرة كــرى ملريــض الَخــرَف. وعمومــاً، فالقيــادة مهــارة مكتســبة ملعظــم 

ــه،  ــر عمل ــن لإلنســان الذهــاب إىل مق ــة؛ فيمك ــه تلقائي ــون في ــن أن تك ــذي ميك الســائقني ذوي الخــرة، إىل الحــد ال

والعــودة إىل املنــزل كل يــوم بينــا يكــون عقلــه منشــغالً بأمــور أخــرى، مثــل االســتاع إىل املوســيقى، أو الحديــث عــر 

الهاتــف الجــوال )لقــد وضعــْت واليــة كاليفورنيــا، وكونيكتكــن، ونيوجــريس، ونيويــورك، وواشــنطن، وواشــنطن دي يس، 

وفرجينــا أيالنــدز قوانــني متنــع اســتخدام الهاتــف الجــوال أثنــاء القيــادة(. أي أن القيــادة ال تتطلــب الركيــز، ولكــن 

ــوراً،  ــق ف ــز عــى الطري ــه للركي ــد عــى عقل ــر أن يعتم ــْر فجــأة، فيجــب عــى الســائق الخب ــرْت ظــروف السَّ إذا تغ

وأن يســتجيب لألزمــات برسعــة كبــرة. ويف حــال كــون الشــخص مريضــاً بالزهاميــر، فــإن املرونــة الذهنيــة، والتكيّــف 

ــل. ــم مــع التغيــر املفاجــئ قــد يصيبهــا الخل املطلــوب للتأقل

ــه ليــس بالســائق اآلمــن؛  ــدة، ولكن ــادة جي ــدو أن املريــض يقــود قي ــذا فقــد يب ــادة مهــارة مكتســبة، ول إن القي  

إذ تتطلــب القيــادة مســتوى عاليــاً مــن التفاعــل بــني العــني، والعقــل، والعضــالت. كــا تتطلــب القــدرة عــى التعامــل 

مــع املشــكالت املعّقــدة، وحلّهــا برسعــة. و تعــرف هــذه األمنــاط مــن التفكــر املتكامــل بـــ »الوظيفــة التنفيذيــة«، وهــي 

مجموعــة مــن املهــارات ترتبــط بالتنظيــم، واملبــادرة، والتواصــل، والتوقــف، و االســتنتاجات، واصــدار األحــكام. و تدهــور 

ــادة. ــد مــن خطــر االســتمرار يف القي ــَدْورِه يزي ــراً ملــرض الزهاميــر، وهــذا ِب ــاً ُمبّك ــّد َعرَض ــة يُع ــة التنفيذي الوظيف

قد يكون املريض الذي يبدو وكأنه يقود قيادة آمنة، فاقداً للقدرة عى االستجابة استجابًة مناسبة حيال أي 
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مشــكلة غــر متوقعــة عــى الطريــق. وقــد يعتمــد اعتــاداً كامــالً عــى عــادات القيــادة، فــال يكــون قــادراً عــى التحــّول 

بالرسعــة الكافيــة مــن ردة الفعــل املعتــادة إىل ردة فعــل جديــدة حســبا يقتــي املوقــف.

ومــن املقــّدر أن لــكل مســافِة ميــٍل يقــود فيهــا املــرء ســيارته، فــإن عليــه اتخــاذ مــا ال يقــل عــن عرشيــن قــراراً،   

ــرّاء: أو إج

أيرسع، أم يبطئ؟  •

ينعطف إىل اليسار.  •

الرضوخ لحركة املرور عندما يريد الذهاب إىل طريق آخر.  •

التوقف متاماً عندما تكون اإلشارة حمراء.  •

االنحراف لتجنب بعض الحفر عى الطريق.  •

ــام  ــة الع ــادة بنهاي ــائق املصــاب بالزهاميــر ع ــدى الس ــد ل ــيارة تتزاي ــرى الخــراء أن مخاطــر حــوادث الس ي  

الثالــث مــن اإلصابــة باملــرض، وتتضاعــف يف العــام الرابــع. غــر أن املــرىض ال يُشــّخصون عــادة يف املراحــل األوىل 

للمــرض؛ ولــذا  فقــد تنقــي فــرة ثــالث الســنوات دون أن يبــادر املــرء بزيــارة الطبيــب للشــكوى مــن مشــاكل تتعلــق 

بالذاكــرة. كــا أن تلــك القــراءات مــا هــي إال معــدالت متوســطة؛ إذ ميكــن أن يُصــاب بعــض املــرىض بالضعــف خــالل 

ــول. ــرات أط ــان لف ــادة بأم ــة القي ــرون مواصل ــتطيع اآلخ ــني يس ــراض، يف ح ــد ظهوراألع ــني بع ــنة أو اثنت س

ومــع ازديــاد أعــداد املُســنِّني املصابــني بالزهاميــر، يعمــد العديــد مــن املواطنــني واملســؤولني إىل طــرح الســؤال   

ــادة  ــازات القي ــن امتي ــد م ــب الح ــن املناس ــون م ــى يك ــن، مت ــائقني اآلخري ــاة والس ــالمة املش ــاة س ــع مراع ــايل: م الت

للشــخص الــذي يعــاين مــن مــرض يــؤدي إىل تدهــور الحالــة الذهنيــة مثــل مــرض الزهاميــر؟ ومتــى يحــني الوقــت 

لســحب مفاتيــح الســيارة، وإلغــاء حــق الشــخص يف القيــادة إىل األبــد؟ وألن الحرمــان مــن االمتيــاز ال ميكــن أن يحــدث 

ــة  ــاً بالزهاميــر، والحاي ــا يكــون الشــخص مصاب ــوازن بــني مخاطــر الحــوادث عندم ــا أن نُ ــف ميكنن ــال مــرر، فكي ب

ــة ضــد ســحب الرخصــة تعســفياً؟ القانوني

يُتوقـّـع بحلــول عــام )2020(، أن يتجــاوز )15%( مــن الســائقني يف هــذه البــالد ســن الخامســة والســتني؛ بينــا   

يُشــّكل النــاس الذيــن ناهــزْت أعارهــم الخامســة والثانــني الفئــة الدميوغرافيــة األرسع منــواً يف الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة. وقــد ظلــت الســيارة تلعــب دوراً مهــاً يف حيــاة املواطــن األمريــي، مبــا يف ذلــك املُســنِّني، الذيــن يعتمــدون 

ــدى  ــل ل ــة احتياجــات النق ــوم )90%( مــن جمل ــة. تخــدم الســيارات الي ــاّم اليومي ــف املَه ــام مبختل عــى ســياراتهم للقي

املُســنِّني، كــا أن مــا يقــارب )70%( مــن النــاس الذيــن يناهــزون الخامســة والســبعني أو أكــر ممــن يقطنــون الضواحــي 

واألريــاف واملــدن الصغــرة، حيــث ال يتوفــر النقــل العــام، وقــد تكــون املســافة إىل املحــالت التجاريــة، أو ُدور العبــادة، 

أو عيــادة الطبيــب، أو منــازل أصدقائهــم وأقاربهــم بعيــدة، ويصعــب قطعهــا ســراً عــى األقــدام. لــذا يــرى كثــر مــن 

املُســنِّني -مبــن فيهــم مــرىض الزهاميــر- أن حرمانهــم مــن حــق القيــادة، أو تقييدهــا، أو إلغاءهــا شــبيه بالعجزعــن 
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املي.

ــة؛ حيــث ينظــر النــاس مــن مختلــف فئاتهــم العمريــة يف  ــادة جوانــب نفســية ورمزي ومــن جانــب آخــر، للقي  

الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل ســياراتهم عــى أنهــا رمــز لالســتقاللية، وجــزء مهــم مــن حياتهــم. وأحــد أهــم الدوافــع 

لــدى املُســنِّني هــو املحافظــة عــى تلــك االســتقاللية، ولذلــك فقــد يكــون لحرمانهــم مــن القيــادة تأثــٌر ُمدّمــٌر، خاصــة 

ــح  ــم مفاتي ــحبْت منه ــف، إذا ُس ــد العن ــل إىل ح ــد تص ــداً، وق ــة ج ــم غاضب ــون ردة فعله ــا تك ــادة م ــن ع ــال الذي للرج

الســيارة، ومل يعــودوا قادريــن عــى القيــادة. ومــع ذلــك، عندمــا يكــون الشــخص مريًضــا بالزهاميــر، حتــى يف مراحلــه 

مــة عــى مــا عداهــا. ــق ُمقدَّ ــركاب ومســتخدمي الطري املبكــرة، فــإن ســالمة الســائق وال

لقــد وجــدُت مــن خــالل عمــي ثالثــني عامــاً يف مجــال رعايــة مــرىض الزهاميــر، ومــن خــالل الحديــث مــع   

األطبــاء اآلخريــن الذيــن يعملــون يف املجــال نفســه، بــأن مســألة القيــادة هــي إحــدى التحديــات املثــرة للجــدل مــن بــني 

املســائل الطبيــة. بــل يختلــف الخــراء يف واقــع األمــر حــول كيفيــة التــرف مــع مريــض الزهاميــر املبكــر. ومــن جانــب 

آخــر فــإن املعــدل اإلجــايل للحــوادث لهــذه الفئــة مــن األفــراد ميكــن مقارنتــه مبعــدالت الحــوادث لــدى املراهقــني مــن 

الذكــور، ولذلــك فــإن بعــض النــاس قــد يحتــّج بقولــه بأننــا إذا ســمحنا للمراهقــني بقيــادة الســيارات، فيجــب أن نســمح 

ــة املبكــرة مــن الزهاميــر. ونظــراً لعجزنــا عــن معرفــة الوقــت الــذي يفقــد فيــه الشــخص  بذلــك للمصابــني يف املرحل

القــدرة عــى القيــادة بأمــان، يــرى بعــض املتخصصــني أنــه ينبغــي أال يُســمح ألي مصــاب بهــذا املــرض بقيــادة الســيارة.

وتجــدون فيــا يــي األســئلة التــي كثــراً مــا يطرحهــا اآلخــرون عــى ُمقّدمــي الرعايــة واألطبــاء حــول قيــاد األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة الذهنــي للســيارة، مــع أجابــايت عــن تلــك األســئلة.

س: ماذا ُتّثل السيارة للُمسّن؟

ج: بادرين أحد املرىض مؤخراً  بقوله: »أقود السيارة منذ ستني عاماً، كيف ميكنني التنقل؟« 

كثــراً مــا يُطــرح عــّي هــذا النــوع مــن األســئلة. إن ذلــك ال يعنــي بــأن املســن يرغــب يف رحلــة صيفيــة متهــّورة عــر 

الطــرق الرسيعــة، لزيــارة أقاربــه يف النصــف اآلخــر مــن البــالد. مــا يهمهــم فعــالً هــو اســتقالليتهم للقيــام مبــا يريدون، 

وقتــا يريــدون، حتــى لــوكان ذلــك مجــرد الذهــاب إىل صالــون التجميــل، أو الذهــاب بالســيارة إىل املدينــة املجــاورة 

لزيــارة صديــق. نحــن نعيــش يف مجتمــع يتمركــز حــول الســيارة، و لذلــك فــإن للقيــادة معنــى نفســياً كبــراً. وعندمــا يبلــغ 

الشــخص ســن السادســة عــرشة إن أول مــا يفكــر فيــه هــو الحصــول عــى رخصــة القيــادة؛ وهــذا يعنــي الكثــر بــال شــك.

حينــا يُســحب حــق قيــادة الســيارة بســبب الزهاميــر، أو أي مــرض آخــر، تصبــح قــدرة املريــض عــى تعلــم نظــام ســر 

الحافــالت والقطــارات، ومعرفتــه محــدودة جــداً. وقــد يصبــح املــرء جــرّاء ذلــك حبيــس املنــزل، عندمــا ال تكــون قيــادة 

الســيارة خيــاراً متاحــاً. وعندمــا يكــون املريــض عاجــزاً عــن التجــّول وفعــل مــا يريــده فــإن ذلــك يــؤدي إىل اإلحبــاط، 

وضعــف الــروح املعنويــة. إن فقــدان املــرء رخصــة قيــادة الســيارة قــد يحرمــه مــن االحســاس بذاتــه.

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر
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ــا ال نقــوم بحايــة املريــض  مــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي أن نــدرك بأننــا عندمــا نســحب مفاتيــح الســيارة فإنن  

فحســب؛ بــل نحمــي اآلخريــن أيضــاً. وهــذا يــؤدي إىل طــرح ســؤال شــديد األهميــة:

ــة إيجــاد  ــذا فــإن العديــد مــن الخــراء وغرهــم يتســاءلون عــن كيفي ــة للمجتمــع، أم للشــخص؟ ول هــل نبــذل الحاي

ــادة الســيارة عــى اآلخريــن؟ ــار، وخطــورة قي ــة الفــرد يف االختي ــوازن بــني حري الت

إن خطــر إلحــاق الــرر بالنفــس وباآلخريــن هــو مــا يجعــل مســألة قيــادة الســيارة مختلفــة عنــدي عــن كثــر   

ــأال نتســبب لهــم عمــداً بالــرر، إذا كان  ــا ب ــم علين ــا تجــاه اآلخريــن يُحتّ ــأن واجبن مــن املســائل األخــرى. إذ أرى    ب

باإلمــكان تفــادي ذلــك. ولــذا فحــني يثبــت احتــال وقــوع الــرر، فينبغــي أال يُْســمح للشــخص بقيــادة الســيارة، ولــو 

ــباً. ــاً مكتس ــازاً، ال حق ــر امتي ــة األم ــّد يف نهاي ــادة الســيارة تُع ــك. فقي ــه ذل أحزن

س: هل مهارات القيادة ملرىض الزهامير الخفيف سيئة دامئاً؟

ج: يختلــف الوضــع مــن شــخص إىل آخــر، ويعتمــد ذلــك عــى مــدى تأثــر املــرض عــى املــخ، وعــى مهاراتهــم وقدراتهــم 

قبــل اإلصابــة بالزهاميــر. يُعــّد معــدل الحــوادث التــي يتســبب فيهــا مــرىض الَخــرَف الخفيــف مــن الزهاميــر أعــى قليــالً 

مــن معــدالت الحــوادث لــدى الســائقني مــن كافــة الفئــات العمريــة األخــرى، باســتثناء الســائقني الجــدد. لكــن نســبة 

الحــوادث تتضاعــف بدرجــة كبــرة بحلــول الســنة الرابعــة.

س: هل يتخّل مرىض الزهامير عن القيادة بإرادتهم؟

ج: إن قيــادة الكبــار مــن الســائقني آمنــة جــداً مقارنــة بالفئــات العمريــة األخــرى. ومــع بدايــة تدهــور املهــارات، فــإن 

العديــد منهــم يرشعــون يف وضــع القيــود ألنفســهم فيمتنعــون عــن القيــادة ليــالً، عــى ســبيل املثــال، أو يتفــادون القيــادة 

ــه:  عــى الطــرق الرسيعــة، واملزدحمــة، أو خــالل ســاعات الــذروة. ومــن النــادر أن تســمع مــن مريــض الزهاميــر قول

»اســتطعت اليــوم بشــّق األنفــس تفــادي االصطــدام بأربــع ســيارات، ولذلــك قــّررُت أن أتوقّــف عــن قيــادة الســيارة«.

ــون  ــم ال يعرف ــكلة؛ ألنه ــادث، أو مش ــوع ح ــد وق ــن عن ــوم اآلخري ــرإىل ل ــرىض الزهامي ــن م ــر م ــد كث يعم  

لآلخريــن. املشــكالت  القيــادة  يف  طريقتهــم  تســبب  أن  ميكــن  كيــف  يدركــون  وال  مهاراتهــم،  بتدهــور 

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر
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ــكل  ــه ب ــألة مع ــة املس ــك أوالً مناقش ــي ل ــادة، ينبغ ــا عــى القي ــدرة شــخص م ــق حــول مق حــني يســاورك القل  

صاحــة. غــر أن إحــدى أكــر التحديــات تكمــن يف أن العديــد مــن مــرىض الَخــرَف املبكــر يجهلــون بــأن مثــة خطبــاً 

ــم. ــف قدراته ــم، وضع ــورة حالته ــن خط ــون م ــم يقلل ــا، أو أنه م

وقــد توّصلــُت بعــد التفكــر العميــق يف مســألة الَخــرَف وقيــادة الســيارة إىل بعــض املقرحــات حــول تحديــد مــن ينبغــي 

لــه أن يقــود الســيارة، ومــن ينبغــي لــه أال يقودهــا.

ينبغــي ألي شــخص يعــاين مــن الزهاميــر املتوســط أوالشــديد أال يقــود الســيارة. بــل و يجــب أن يشــمل ذلــك   .1

تجنــب قيــادة جــرّارات الحدائــق، وجرّافــات الثلــوج، والدبابــات البحريــة، والقــوارب الصغــرة.

ــادة الســيارة، فــإن معــدل وقــوع حــادث آخــر  ــاء قي يف حــال وقــوع حــادث لشــخص مصــاب بالزهاميــر أثن  .2

ســرتفع، ســواء كان الخطــأ منــه أم ال. ويجــب إبــالغ املريــض بأنــه لــن يقــود الســيارة بعــد اآلن.

يف حــال أجــرى املريــض اختبــار الحالــة الذهنيــة املصغــر1 ، أو أي اختبــار آخــر لــإلدراك، واتضــح بــأن لديــه   .3

مشــاكل يف اإلدراك، فينبغــي أن تســحب منــه فاتيــح الســيارة إىل األبــد.

ــادة، ففــي حــال شــعوري بأنهــم ينبغــي  ــار القي ــدي اختب ــن يتعالجــون ل ــاز عــدد مــن املــرىض الذي ــد اجت لق  .4

أال يقــودوا الســيارات؛ فإننــي أخرهــم برأيــي، وغالبــاً مــا أعطيهــم وصفــة طبيــة تفيــد بذلــك كتابيــاً، وأخــر الــزوج، 

م الرعايــة بذلــك. وأحثهــم عــى إبــالغ املريــض بأننــي قــد أخرتهــم بــأال يقــودوا الســيارة مطلقــاً. أوالزوجــة، أو ُمقــدِّ

ــت  ــد«: اســأل نفســك مــا إذا كن ــار الحفي ــق »اختب ــك تطبي ــال األمــر، فيمكن ــراودك الشــكوك حي ــت ت ــت مازال وإن كان

ستشــعر بالراحــة بينــا حفيــدك يف ســيارة يقودهــا مريــض بالزهاميــر. فــإن كنــت ال تشــعر بالراحــة لذلــك، فيجــب أال 

يُســمح لذلــك الشــخص بقيــادة الســيارة.

م الرعاية سحب مفاتيح السيارة من كل من يُشّخص بالزهامير؟ س: هل ينبغي ألحد أفراد األرسة أو ُمقدِّ

ج: مل تـُـرِش الدراســات بعــد إىل نتائــج قاطعــة يف هــذا املجــال، ولــذا فــال أرى أن التشــخيص بالزهاميــر الخفيــف يُعــّد 

ســبباً كافيــاً لســحب مفاتيــح الســيارة. ومــع ذلــك فــإذا ثبــت بالدليــل القاطــع وجــود ســلوٍك مــا ينطــوي عــى مخاطــر 

ــض عندهــا  ــي للمري ــة، فينبغ ــات املروري ــة، أو ســجل املخالف ــه العائل ــادة الســيارة، ســواء حســب ماتشــر إلي جــرّاء قي

تجنــب قيــادة الســيارة، حتــى وإن كان الَخــرَف يف مراحلــة املبكــرة.

ال يــزال بعــض مــرىض الزهاميــر الخفيــف قادريــن عــى التعامــل بأمــان خلــف مقــود الســيارة مــع بعــض القيود   

املفروضــة، مثــل القيــادة ملســافات قصــرة، أوالبقــاء قريبــاً مــن املنــزل، وتفــادي القيــادة ليــالً، أو عــى الطــرق الرسيعــة. 

ومــن أجــل دعمهــم يف املحافظــة عــى اســتقالليتهم ينبغــي ملُقّدمــي الرعايــة توفــر الوســائل الالزمــة للحــد 

1 اختبار الحالة العقلية املصغر )MMSE ( هو اختبار الحالة العقلية للمسنني. يتألف من مجموعة من األسئلة التي تتعلق مبعلومات عن الشخص نفسه، والزمان، 

واملكان، وبعض املعلومات العامة، مع وضع درجة معينة لكل إجابة، ثم تحديد الحالة العقلية بعد رصد مجموع درجات اإلجابة. 

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر
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من  قيادتهم للسيارات يومياً، كا ينبغي وضع الخطط التي تساعدهم عى التحقق من القيود املفروضة.

وغالبــاً مــا تتعــاون إدارات املــرور يف إصــدار تلــك اإلرشــادات خطّيــاً، إذ قــد يفيــد ذلــك األمــر يف الســاح لآلخريــن 

ــاً أفضــل عندمــا تُســحب منــه  ــف تكيّف بتــويّل بعــض مســئوليات القيــادة اليوميــة، كــا قــد يســاعد املريــض عــى التكيّ

امتيــازات القيــادة.

مثــة إجــاع عــى رضورة أن يتوقــف مريــض الزهاميــر عــن قيــادة الســيارة عنــد مرحلــة معينــة بســبب التدهــور   

م  يف قدراتــه اإلدراكيــة، مــا ســيجعل مــن قيــادة الســيارة يف نهايــة املطــاف مخاطــرة عظيمــة. فــإذا مــا شــعر ُمقــدِّ

الرعايــة، أو أحــد أفــراد األرسة بالقلــق مــن أن القيــادة مل تُعــّد آمنــة ألحــد أحبابهــم، فيتحتـّـم عليهــم أن يُســارعوا بطلــب 

املســاعدة مــن الطبيــب، أو إدارة املــرور، أو مــن جهــة تقديــر مســتقلة؛ إذ ميكــن لهــؤالء املختصــني دعــم طلــب التوقــف 

عــن القيــادة، واتخــاذ خطــوات قانونيــة بصــدد ذلــك )تختلــف القوانــني مــن واليــة إىل أخــرى، لذلــك نرجــو مراجعــة 

إدارة املــرور املحليــة ملعرفــة مــا ميكــن فعلــه يف الواليــة التــي تقطــن بهــا(.

ــض الزهاميــر قاســية  ــدو هــذه اإلجــرّاءات ملري ــد تب ــع الســيارة، وق ــى بي ــح، أو حت ــم ســحب املفاتي ــد يتحت ق  

وعدائيــة. وميكــن بتلقــي العــون مــن اآلخريــن أن نخّفــف مــن وقــع الصدمــة.

م الرعاية مالحظتها للتأكد من كفاءة قيادة السيارة؟ س: ما العالمات التي ينبغي ملُقدِّ

ــادة  ــن قي ــض الزهاميــر م ــه مري ــع في ــذي يجــب أن مُين ــت ال ــد الوق ــة لتحدي ــر الالزم ــاب املعاي ج: بالرغــم مــن غي

الســيارة، فــإن هنــاك مــؤرشات تحذيريــة تســتوجب ذلــك. والبــد مــن مراعــاة أن امتيــازات قيــادة الســيارة تعتمــد يف 

بعــض الواليــات عــى مراحــل تطــور املــرض، والتــي يقررهــا الطبيــب.

وفيــا يــي بعــض املــؤرشات الشــائعة للَخــرَف، والتــي تُصّعــب عــى الشــخص االســتجابة اســتجابة آمنــة أثنــاء   

ــه. ــض وطبيب ــع املري ــتها م ــه، ومناقش ــا، ووقت ــخ حدوثه ــجيل تاري ــي تس ــاكل، ينبغ ــك املش ــة تل ــد مالحظ ــادة، وعن القي

تجنب استخدام اإلشارة عند الدوران، أو استخدام اإلشارة خطأً.  •

االرتباك عند املخارج.  •

االصطدام بالرصيف عند محاولة إيقاف السيارة.  •

إيقاف السيارة إيقافاً خاطئاً.  •

قيادة السيارة برسعات غر مناسبة.  •

التأخر يف االستجابة للمواقف املعتادة، وغر املعتادة.  •

الضياع يف الطرق املعتادة.  •

وجود خدوش مجهولة املصدر عى السيارة.  •

الخلط بني الكوابح، ودواسة الوقود.  •

التوقف عندما تكون اإلشارة خراء، أو صفراء.  •
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االقراب الشديد من املشاة، أو السيارات األخرى.  •

وجود مخالفات مرورية.  •

ارتكاب الحوادث.  •

ينصــح بعــض املختصــني بـــإجرّاء »اختبــار الحفيــد«: إذا كنــا ال نســمح للحفيــد بالذهــاب بالســيارة مــع شــخص مريــض، 

فإنــه ينبغــي أال يُســمح لذلــك الشــخص بقيــادة الســيارة عــى االطــالق.

س: متى نسعى لتقييم القدرة عل القيادة؟

ج: إذا حــدث أي مــا ذكــر أعــاله، وتوقــف الشــخص عــن التخــي عــن قيــادة الســيارة طوعــاً، فيجــب القيــام بتقييــم 

مهــارات قيــادة الســيارة مــن خــالل مكتــب املــرور، أو مــدرب خــاص. مييــل معظــم ُمقّدمــي الرعايــة إىل تقييــم قيــادة 

الســيارة إذا الحظــوا أيــاً مــن املــؤرشات التحذيريــة املذكــورة آنفــاً، لكــن كثــراً مــن مــرىض الَخــرَف ينكــرون وجــود أي 

مشــاكل، وعندمــا يُطلــب منهــم الحــد مــن القيــادة، أو التوقــف عنهــا متامــاً، فإنهــم يعمــدون إىل مقاومــة األمــر. يعــرف 

بعــض مــن يصابــون مبراحــل فقــدان الذاكــرة املبكــرة بأنهــم يواجهــون بعــض التغيــرات، ويبــادرون بإجــرّاء الفحوصــات 

مــن تلقــاء أنفســهم، األمــر الــذي أدعمــه وبشــدة.

إن لتقييــم أحــد املتخصصــني يف إعــادة التأهيــل عــى القيــادة -الــذي غالبــاً مــا يكــون متخصصــا يف العــالج-   

ــم الســائق يســاعد يف  ــح الســيارة. إذ إن تقيي ــة عظيمــة يف املســاعدة عــى اتخــاذ القــرار الصعــب بســحب مفاتي أهمي

فحــص القــدرة عــى القيــادة التــي تتداعــى جــرّاء تلــك الحالــة املَرَضيــة. وينبغــي أن يشــمل التقييــم »االنتبــاه، والتحكــم 

ــلوك.« ــرة، والس ــط، والذاك ــف والتخطي ــرار، والتكيّ ــاذ الق ــافات، واتخ ــر املس ــدرة عــى تقدي ــة، والق يف الرسع

وللحصــول عــى متخصــص يف إعــادة تأهيــل، مرخــص يف مجــال قيــادة الســيارات يف منطقتــك إلجــرّاء هــذا التقييــم 

ميكنــك التواصــل مــع جمعيــة متخصــي إعــادة التأهيــل، وهاتفهــم املجــاين يف كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

وكنــدا هــو: 9466ـ 672ـ 866

www.driver-ed.org :وموقعهم اإللكروين هو

ــك االتصــال عــى  ــالد، ميكن ــادة األخــرى يف ســائر أنحــاء الب ــم القي ومــن أجــل الحصــول عــى برامــج تقيي  

الجمعيــة األمريكيــة للعــالج الوظيفــي، واســأل عــن أقــرب متخصــص يف إعــادة تأهيــل يف مجــال القيــادة. وهاتفهــم 

)301(  652-8555 هــو: 

www.aoto.org :وموقعهم اإللكروين هو

بإمــكان املتخصــص يف التأهيــل ممــن تلقــوا تدريبــا معينــاً يف إعــادة التأهيــل يف مجــال القيــادة التعــرف عــى   

ــم  ــك ميكنهــم تقيي ــرد. ولذل ــا الف ــي يواجهه ــة الت ــة، واإلدراكي ــات الجســدية، والبري ــك التحدي قــدرات الســائق، وكذل

القــدرات العامــة عــى تشــغيل الســيارة، وقيادتهــا بأمــان، وتقديــم اإلرشــادات التــي مــن شــأنها الحــد مــن املخاطــر إذا 

لــزم األمــر.
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س: كيف ميكن للطبيب أن يبدأ بالحديث حول القدرة عل القيادة مع مريض الزهامير؟

ج: يف حــال شــعر الطبيــب بالقلــق جــرّاء قيــادة املريــض للســيارة، أو إذا أبلــغ أحــد أفــراد األرسة الطبيــب باألمــر، فيمكــن 

بــدء الحــوار مــع املريــض بســؤاله عــا إذا كان قــد جــاء إىل العيــادة بســيارته، وكيــف كان الوضــع؟ ويجــب عــى الطبيــب 

م  ــة، أو ُمقــدِّ ــف املقــود؟ وإذا حــر الجلســة أحــد أفــراد العائل أن يســأل عــا إذا عــاىن املريــض مــن أي مشــاكل خل

الرعايــة، فينبغــي لذلــك الشــخص أن يصــف الحــوادث املحــددة التــي قــد تبعــث عــى القلــق.

وبــدالً مــن وضــع املريــض يف موضــع الدفــاع، ثــم جعلــه يشــعر بالتهديــد، وأنــه يف خطــر مــن شــأنه أن يــؤدي   

بــه إىل فقــدان رخصــة القيــادة، فــإن هــذا النــوع مــن الحــوار الهــادئ ميكــن أن يســاعد املريــض عــى تفّهــم مخــاوف 

ــألة الفحــص. ــاً إىل مس ــؤدي طبيعي ــان ي ــض األحي ــن، ويف بع اآلخري

ويف حــال اكتشــف الطبيــب ســلوكيات غــر آمنــة، أو إذا ســاور القلــق أحــد أفــراد العائلــة، فيجــب عندئــذ اتخــاذ   

الخطــوة التاليــة: ميكــن للطيــب يف حــال كونــه مؤهــالً لذلــك إجــرّاء اختبــار داخــل العيــادة، مصمــم لتقييــم مهــارات 

ــنِّني.  ــدى املُس ــادة الســيارات ل قي

ــم  ــم وتقدي ــب لتقيي ــة باســم »مرشــد الطبي ــة األمريكي ــة الطبي ــه الجمعي ــب أصدرت ــاح يف كتي مثــة منــوذج مت  

ــة  ــب مــن موقــع الجمعي ــنِّني« )ميكــن الحصــول عــى نســخة مــن هــذا الكتي ــدي الســيارات مــن املُس النصــح إىل قائ

الطبيــة األمريكيــة عــى اإلنرنــت باســتخدام محــرك البحــث غوغــل(. وميكــن عوضــاً عــن ذلــك، أن يــويص الطبيــب أن  

ــض. ــة املري ــل حال ــادة التأهي ــص يف إع ــي ، أو متخص ــالج الوظيف ــص يف الع ــم متخص يقيي

س: مــا دور طبيــب األرسة يف املســاعدة يف مســألة ســحب مفاتيــح الســيارة مــن املريــض الــذي مل يُعــّد الئقــاً لقيــادة 

السيارة؟

ج: إن مــن الخطــأ إلقــاء العــبء عــى عاتــق الطبيــب عندمــا يتعلــق األمــر بســحب مفاتيــح الســيارة. تعــرف كثــر مــن 

األرس بــأن تكليــف الطبيــب بالقيــام باملهمــة العســرة يزيــل الضغــط عــن كاهــل ُمقّدمــي الرعايــة، وغالبــاً مــا أنصحهــم 

بــأن يبلّغــوا املريــض بــأن: »دكتــور راينــزر أخرنــا بإنــك مل تُعــّد قــادراً عــى قيــادة الســيارة. وعنــد زيارتنــا لــه يف املــرة 

القادمــة ميكــن أن نتأكــد مــا إذا كان قــد غــّر رأيــه«.

وميكــن بالصــورة األخــرى: »دكتــور راينــزر يقــول إنــك ال ميكنــك أن تقــود الســيارة بعــد اآلن بســبب مرضــك.   

كــا أنــك لــو قـُـْدَت الســيارة، وحصــل لــك حــادث، فــإن رشكــة التأمــني قــد أبلغتنــا بأنهــا لــن تدفــع املبلــغ املطلــوب. وقــد 

تتــم مقاضاتنــا، وِمــن ثـَـّم فقــد نخــرس كل مــا منلــك«. وميكــن أن تســاعد قوانــني الواليــات يف هــذا األمــر؛ إذ يُطلــب 

يف بعــض الواليــات مــن األطبــاء رفــع اســم أي مريــض بالَخــرَف إىل إدارة املــرور. وميكــن لــك أنــت وطبيبــك إبــالغ 

املريــض بذلــك. )متنــع واليــات أخــرى هــذا اإلجــرّاء، ولذلــك نبغــي لــك التأكــد مــن األنظمــة يف واليتــك(.

ــض  ــذو بع ــذو ح ــك أن تح ــيارة، ميكن ــادة الس ــن قي ــض م ــع املري ــب يف من ــح الطبي ــلْت نصائ ــال فش ويف ح  

إصالحهــا. وال ميكــن  تعطلــت متامــاً،  قــد  بأنهــا  املريــض  وأخــر  الســيارة،  ِبــعِ  العائــالت؛ 
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برنامج لتقييم العجز اإلدراكي في قيادة السيارة

يجريــه  الــذي  التقييــم  إن   

ال  املؤهلــون  الوظيفــي  العــالج  متخصصــو 

يســعى للتكّهــن مبخاطــر الحــوادث التــي قــد 

ــص  ــمل الفح ــل يش ــخص، ب ــا الش ــرض له يتع

ــم  ــة لتقيي ــارات املصمم ــن االختب ــة م مجموع

ــيارات،  ــادة الس ــة لقي ــارات املطلوب ــة امله كاف

وأي عجــز يف أيٍّ مــن هــذه املهــارات قــد 

الســيارة. قيــادة  عــى  ســلباً  يؤثــر 

تصــل مــدة االختبــار غالبــاً إىل   

ــني.   ــدى يوم ــى م ــمة ع ــاعات مقس ــع س أرب

يتــم خــالل اليــوم األول تقييــم مكتبــي يركــز 

ــم  ــري، والتحك ــى اإلدراك، واإلدراك الب ع

يف الرسعــة، واملهــارات البريــة والجســدية، 

ــل، ومســتوى  ــردة الفع ــالزم ل ــل الوقــت ال مث

ــة  ــتخدم خارط ــة. وتس ــدى الحرك ــوة، وم الق

)ســتيلني آي( لقيــاس حــدة البــر ، فــإذا 

ــات،  ــتوِف املتطلب ــخص مل يس ــظ أن الش لوح

لــن يســمح لــه بقيــادة الســيارة، و يحــال إىل 

طبيــب العيــون.

اإلدراكيــة  االختبــارات  تشــمل   

 ،)MMSE( امتحــان الحالــة الذهنيــة املصغــر

يتــم  الــذي   . النقــط  توصيــل  واختبــار 

باســتخدام الورقــة والقلــم، إذ يُطلــب مــن 

ــض  ــع بع ــام م ــني األرق ــط ب ــخص الرب الش

الحــروف املبعــرة يف الصفحــة بنمــط محــدد، 

فــإذا اســتغرق الشــخص مــدة أطــول مــن 

ــة إلكــال املهمــة، يصبــح احتــال  )180( ثاني

منعــه مــن قيــادة الســيارة عاليــاً جــداً.

الــذي  الشــخص  مــن  يطلــب  و   

فيهــا  مبــا  ســاعة  رســم  االختبــار  يــؤدي 

األرقــام كلهــا، مــع ضبــط الســاعة عــى وقــت 

محــدد، مثــالً )10:11(، فــإذا حــدث خطــأ يف 

ــك  ــد يســتدعى ذل ــة، فق ــاص التالي أحــد العن

التدخــل:

كل أرقــام الســاعة االثنتــي عــرشة   •

ــة، مــع وجــود الســاعة )12( يف األعــى. مرتب

كتابة األرقام من )1 ـ 12(.  •

كل األرقام داخل الدائرة.  •

ــام  ــني األرق ــافات ب ــاوى املس تتس  •

الدائــرة. داخــل 

تشــر إحــدى عقــارب الســاعة إىل   •

عــرشة. الحاديــة 

هناك عقربان للساعة.  •

اإلدراك  مهــارات  تقيــم  كــا   

ــر  ــة تفس ــى كيفي ــدل ع ــي ت ــري، والت الب

ــة، وهــل يعــاين  الشــخص للمعلومــات البري

صعوبــة يف تقديــر املســافة، وموقعــه مــن 

تلــك املســافة، إذ إن تلــك إحــدى املهــارات 

الزهاميــر. مبــرض  تتأثــر  التــي 

الفعــل  ردة  لقيــاس  يســتخدم   

منوذجــاً بالحجــم الطبيعــي لقيــاس قــدرة 

ــة  ــن دواس ــه م ــك قدم ــى تحري ــخص ع الش

ــم  ــة، ث ــف ثاني ــح يف نص ــن إىل الكواب البنزي

تقييــم القــدرة الجســدية، وهــل ميلــك القــدرة 

ميكنــه  وهــل  القيــادة،  عجلــة  لــّف  عــى 

ــني، وإىل  ــر إىل الجهت ــه للنظ ــات برأس االلتف

الخلــف؟ وهــل يســتطيع الدخــول إىل الســيارة، 

التنســيق  يســتطيع  وهــل  منهــا؟  والخــروج 

بحيــث يشــغل الكوابــح، ودواســة البنزيــن؟ 

وهــل لديــه التحّمــل لــي يجلــس مســتقياً يف 

الســيارة ويقودهــا؟

مــرىض  مــن  العديــد  يجتــاز   

الجســدية،  االختبــارات  بنجــاح  الزهاميــر 

املشــاكل تظهــر  لكــن  النظــر،  واختبــارات 

واإلدراكيــة  البريــة  املهــارات  تقييــم  يف 

والوظائــف التنفيذيــة، والتحكــم يف الرسعــة. 

الطريــق،  إشــارات  عليهــم  تُعــرض  وقــد 

تعنيــه. وهــذا  ويطلــب منهــم معرفــة مــا 

ــة  ــة طريق ــار معرف ــؤدي االختب ــن ي ــمح مل يس

يرونــه. مــا  ومعنــى  للعــامل،  تفســرهم 

ــال  ــض يف ح ــي إخطــار املري ينبغ  

فشــل يف االختبــار الداخــي، بأنــه لــن يتمكــن 

مــن قيــادة الســيارة بأمــان، لكــن  كثــرا مــن 

ــأداء  ــم ب ــمح له ــّرون عــى أن يُس ــاس يُ الن

ــو  ــة، وه ــتوى الوالي ــى مس ــار القيادةع اختب

ــاعد  ــأنه أن يُس ــن ش ــه م ــتحب؛ ألن ــر مس أم

ــه ســلفاً عــن  ــل ل ــا قي ــم م املريــض عــى فه

العجــز اإلدرايك الكبــر لديــه. ويف حــال عجز 

عــن تحقيــق النجــاح يف معايــر االختبــار 

األويل للقيــادة يف الواليــة، أو إذا كان العجــز 

يف القــدرات متقدمــاً، فلــن يســمح لــه بــأداء 

ــادة. ــار القي اختب
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قــد ال يكــون فحــص الســالمة يف املنــزل أول مــا يخطــر عــى الذهــن عنــد تشــخيص قريــب بالَخــرَف؛ بــل أول   

مــا يشــغل البــال هــو كيفيــة التعامــل مــع املــرض الذهنــي املتــدرج، ســواء كان الزهاميــر، أو الَخــرَف بكافــة أنواعــه. ومــع 

تقــّدم مراحــل املــرض، يصبــح فقــدان القــدرة عــى اإلدراك، و تدهــور الوظائــف الجســدية مــن أكــر املشــاكل التــي 

تتعلــق بالســالمة؛ إذ تتزايــد احتــاالت الحــوادث املنزليــة، وحــاالت التســمم بالخطــأ، والتجــوال. ولهــذا ينبغــي الــرشوع 

يف تطبيــق إجــرّاءات وقائيــة بعــد التشــخيص فــوراً.

قــد يتعــّر مــرىض الَخــرَف يف غرفــة املعيشــة، ويســقطون مــن الــَدَرج، وقــد يُْحرِقــون أنفســهم عنــد اســتخدام   

املوقــد، أو عنــد تســخني امليــاه، كــا قــد يشــعلون النــار، أو يتناولــون املــواد الكيميائيــة املنزليــة، أو يفرطــون يف تنــاول 

األدويــة، والقامئــة تطــول. فــإن اســتطعت تخيّــل الحــوادث املحتملــة يف املنــزل، فســتجد خمســاً غرهــا مل تخطــر لــك 

عــى بــال، ويجــدر بــك التفكــر بهــا عــى كل حــال؛ ألنهــا قــد تُعــرّض الجميــع للخطــر، مبــن فيهــم أنــت. مثــة عــرشون 

ألــف حالــة وفــاة، و إحــدى وعــرشون مليــون زيــارة طبيــة يف الســنة بســبب الحــوادث املنزليــة يف أمريــكا، وفقــاً ملجلــس 

الســالمة املنزليــة.

إن مــن واجبــك بوصفــك ُمقــّدم رعايــة حريصــاً أن تنظــر إىل منزلــك )أو منــزل مــن يتلقــى الرعايــة إذا كنــت تســكن 

معــه(  كــا لــو كنــت تعيــش مــع طفــٍل فضــويلٍّ، مبعنــى أن عليــك توقّــع أي كارثــة منزليــة محتملــة.

يُعــّد مريــض الَخــرَف مثــل طفــل يفتقــد القــدرة عــى اتخــاذ القــرارات الســليمة، فــال ميكنــه متييــز الخطــأ مــن   

ــاء  ــح لــألكل مــن الســاّم. وقــد يــرى مريــض الَخــرَف يف مقبــس الكهرب ــن، وال الصال الصــواب، وال الَخِطــر مــن اآلِم

املفتــوح مكانــاً مناســباً إلدخــال الســكني، وأن أوراق زهــرة )الهايدرنجــا( أو زهــرة )السوســن( امللونــة يف غرفــة املعيشــة 

ــة شــوكوال ســويرسية. ــألكل كقطع صالحــة ل

ــرَف املتوســط  ــرىض الَخ ــرة مل ــد كث ــزل فوائ ــش يف املن ــإن للعي ــة، ف ــك املخاطــر املحتمل ــن كل تل ــم م وبالرغ  

القابــل للتحكــم، واضعــني يف حســبانهم أن معظــم األمريكيــني يفّضلــون البقــاء يف منازلهــم. كــا أن البيئــة املريحــة 

واملألوفــة تقلّــل مــن التشــوش لــدى املريــض، وتنــرش جــواً مفعــاً بالســالم والراحــة لكثــر مــن النــاس، حتــى ممــن ال 

ــرَف. ــن الَخ ــون م يعان

ومع ذلك؛ فإن منازلنا تشيخ وتكركا نكر نحن! ولذا يُستحسن فحص منازل مرىض الَخرَف؛ لتحديد   
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مــا ينبغــي فعلــه لضــان ســالمتهم داخــل املنــزل ومــا حولــه، وللحــد مــن االحتــاالت التــي قــد تســبّب نوبــات الغضــب، 

وردود األفعــال غــر املتوقعــة التــي قــد يثرهــا ممــرٌّ مظلــم، أوانعــكاُس مــرآٍة، أو ظــالل متحركــة، أوســجاد ذو نقــوش.

وحيــث يصعــب التنبــؤ مبــا ميكــن أن يفعلــه مريــض الَخــرَف، فيجــب عليــك التأكــد مــن الســالمة يف املنــزل،   

ومــن املواقــف التــي تنطــوي عــى خطــٍر محتمــل، ثــم اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتفــادي تلــك املخاطــر.

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، ســتحتاج إىل أن تنظــر إىل منزلــك مــن منظــور مريــض الَخــرَف، أي املصــاب باعتالل   

يف التفكــر والذاكــرة، ورمبــا التدهــور يف القــدرات الجســدية، ومشــاكل يف الســمع، والبــر، والحــواس األخــرى، ثــم 

ــة املحيطــة حتــى تتــالءم مــع تلــك االحتياجــات الخاصــة. عليــك تُعّديــل البيئ

ــال أن تتوقــع االحتياجــات،  تكمــن أهميــة ذلــك يف اســتحالة تغيــر ســلوك مــرىض الَخــرَف؛ ولــذا فمــن الَفّع  

وتتخــذ بعــض الخطــوات أرسع مــن املريــض الــذي بــدأْت قدرتــه عــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة تتداعــى، وذلــك 

ــة. ــر املحتمل ــن املخاط ــّد م ــه، والح ــل بيئت بتُعّدي

ــم  ــراً ملموســاً يف تصمي ــب تغي ــة، وقــد تتطل ــدو جوهري وبالرغــم مــن أن بعــض التُعّديــالت املقرحــة قــد تب  

منزلــك، فإنهــا ستســهم يف نهايــة املطــاف يف اســتقاللية مــن نحبهــم، وســالمتهم، وقدرتهــم عــى الحركــة.

ــض  ــرّاء بع ــالل إج ــن خ ــزل، م ــني يف املن ــرَف القاطن ــرىض الَخ ــالمة مل ــن والس ــر األم ــني معاي ــن تحس ميك  

التغيــرات الطفيفــة غــر املكلفــة يف املنــزل، أو الشــقة. وال تضمــن تلــك التغــرات العمليــة يف املنــزل ومــا حولــه ســالمة 

ــال. ــة الب ــة، وراح ــة الطأمنين ــا للرعاي م ــك ُمقدِّ ــن ل ــل تضم ــب؛ ب ــض فحس املري

تشــّكل رعايــة مــرىض الَخــرَف أو الزهاميــر تحديــاً كبــراً، وغالبــاً مــا يتطّلــب مهــارات خاصــة تضمــن أمــن املريــض، 

وســالمته. وكثــراً مــا تُطــرح عــى ُمقّدمــي الرعايــة آالف األســئلة عــن كيفيــة خلــق بيئــة آمنــة ملــرىض الَخــرَف. أقــّدم 

فيــا يــي األســئلة التــي كثــراً مــا تطــرح عــّي فيــا يتعلــق بتحســني الســالمة املنزليــة، وردودي عــى تلــك األســئلة.

م  ــدِّ ــزل ُمق ــم، أو يف من ــون وحده ــن يعيش ــرَف، مم ــرىض الَخ ــالمة م ــق بس ــي تتعل ــة الت ــاوف العام ــا املخ س: م

ــة؟ الرعاي

ج: مُيثّــل الزهاميــر، وأمــراض الَخــرَف األخــرى تحديــاً كبــراً إذا تطــور املــرض لــدى املريــض، وخاصــة حــني يصبــح 

عاجــزاً عــن العنايــة بنفســه. لــذا يُواجــه ُمقّدمــو الرعايــة تحديــاً مســتمراً ملواجهــة التغــرات الســلوكية لــدى املريــض. 

ــم بســبب  ــني ســنوياً يف منازله ــني األمريكي ــة؛إذ ميــوت آالف املواطن ــا هــي الوقاي ــة يجــب أن نتذكرهــا هن وأهــم كلم

الحــوادث؛ كــا يعــاين الكثــرون مــن إصابــات خطــرة. وميكــن تفــادي هــذه الوفيــات واإلصابــات باتخــاذ الخطــوات 

ــة،  ــؤ باملشــكالت املحتمل ــة التنب ــن محاول ــة، لك ــور غــر متوقع ــم بحــدوث أم ــال دائ ــة. مثــة احت ــذ البداي املناســبة من

واتخــاذ اإلجــرّاءات الوقائيــة يقلــل مــن فرصــة وقــوع تلــك الحــوادث.
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ــاء،  ــادة )عــدة الكهرب ــة املعت ــع املريــض مــن اســتخدام األدوات املنزيل اســتخدم األقفــال. إذا كنــت بحاجــة ملن  

واألدوات، والســكاكني( التــي ميكــن أن تســبب لــه األذى، فيجــب عليــك تخزينهــا بأمــان يف دوالب، أو درج، أو يف غرفــة 

مغلقــة. كــا ال تــردد يف وضــع قفــل )أو اثنــني( عــى كافــة األبــواب التــي تــؤدي إىل خــارج املنــزل إذ أن التجــول هــو 

ــة. أحــد املشــاكل املحتمل

و قــد يخطــر يف بالــك يف البدايــة أنــك قــادر عــى تغيــر ســلوك مريــض الَخــرَف، وســتدرك يف نهايــة األمــر   

بــأن املــرض يتطــور، وأن مثــة أمــوراً كثــرة يصعــب تغيرهــا، ولــذا فــإن مــن الســهل -واألكــر فعاليــة- أن تُجــري بعــض 

ــة عــى املريــض. ــي تطــرأ مــع تدهــور القــدرة الذهني ــة الت ــل مــن املخاطــر املحتمل ــى تقل ــزل، حت التغيــرات يف املن

س:  هل من اآلمن ترك مريض الَخرَف وحده يف املنزل لفرتات طويلة؟

ــة ملريضــك، وســلوكه- أن  ــة الراهن ــة الذهني ــا، ويُستحســن -مــع تصــورك الشــخي عــن الحال ــم هن ج: يصعــب التعمي

تحصــل عــى إفــادة مــن طبيبــه املعالــج. وعندمــا تصــل إىل قــرار بشــأن تــرك املريــض وحــده لفــره طويلــة ينبغــي لــك 

االجابــة عــن عــدد مــن األســئلة املهمــة؛ هــل املريــض قــادر عــى أن:

يبقى هادئاً، ومركّزاً وهو واقع تحت الضغط؟  •

يدرك ما ينبغي فعله يف املواقف الخطرة، مثل اندالع حريق، أو طفح يف حوض املطبخ، أو الحّام؟  •

يطلب املساعدة من الجران، أو يستخدم الهاتف يف حالة الطوارئ لالتصال برقم الطوارئ؟  •

يبقى يف املنزل، وال يغادره بدون علم أحد، أو يأخذ مفاتيح السيارة وينطلق بها؟  •

س: ما العقبة األساسية التي يجب عليك تجاوزها عند تجهيز املسكن لضامن أقىص درجات السالمة؟

ج: إن الهــدف هــو أن نحافــظ عــى ســالمة املريــض. والســقوط هــو أحــد املشــاكل األوليــة يف املســكن، ســواء حــدث 

أثنــاء املــي يف املنــزل كالتعــر بالســجاد، أو بعتبــة البــاب، أو االنــزالق عــى أرضيــة املطبــخ امللســاء، أو الســقوط يف 

حــوض االغتســال، أو الوقــوع مــن ســلم بــال حاجــز، وعندهــا تصبــح العواقــب وخيمــة!

س: ملاذا يسقط كثري من الناس يف املنزل؟

ج:  ميــر أكــر مــن ثلــث َمــْن تجــاوزْت أعارهــم الخامســة والســتني بتجربــة الســقوط ســنوياً، ويصــاب كثــر منهــم 

بإصابــات خطــرة. إن الخــوف مــن الســقوط قــد يُجــر بعــض النــاس عــى الحــد مــن مارســة األنشــطة التــي يــرون 

أنهــا خطــرة، ومــع ذلــك فــإن البقــاء بــال حركــة قــد يــر أكــر مــا يفيــد.

يســبب التقــّدم يف العمــر ضعفــاً يف العضــالت، وخشــونة يف املفاصــل، وتأخــراً يف االســتجابة، وأحيانــاً بعــض   

املشــاكل الصحيــة التــي تزيــد مــن مخاطــر الســقوط. ويشــمل ذلــك ضعــف اإلدارك الناجــم عــن أنــواع الَخــرَف املختلفــة، 

مثــل الزهاميــر، ومــرض باركنســون، والســكري، إذ تســبّب كل هــذه األمــراض خلــالً يف التــوازن، وهشاشــة يف العظــام، 

تذكر
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التي من شأنها أن تُقلِّل من مرونة املفاصل، وضعف البر، فتصعب رؤية العوائق يف الغرف، أو املمرات.

ــة  ــراض الجانبي ــن األع ــويش م ــدوار والتش ــقوط، إذ إن ال ــاالت الس ــاً يف ح ــة أيض ــتخدام األدوي ــاهم اس ويس  

الشــائعة لكثــر مــن األدويــة. وقــد أثبتــت البحــوث ارتفــاع معــدالت الســقوط لــدى املــرىض ممــن يتناولــون أربعــة أنــواع، 

أو أكــر مــن األدويــة، أو األدويــة النفســية، مثــل أدويــة الذهــان، واالكتئــاب )والتــي كثــراً مــا تُوصــف ملــرىض الَخــرَف(.

وتُشــّكل حبــوب ضغــط الــدم مصــدر خطــورة عــى وجــه الخصــوص؛ ألنهــا تخفــض ضغــط الــدم، وتســبّب الــدوار، أو 

حتــى اإلغــاء عنــد الوقــوف، وهــو مــا يُعــرف بانخفــاض ضغــط الــدم الوضعــي.

إن حــاالت الســقوط ليســت شــائعة مــع تقــّدم العمــر فحســب؛ ولكنهــا خطــرة أيضــاً، إذ تزيــد هشاشــة العظــام   

وضعفهــا مــع التقــدم يف الســن مــن احتــاالت الكســور. وكســور الفخــذ إحــدى النتائــج الشــائعة للســقوط.

س: ماذا ميكن أن نفعل للحد من احتامالت السقوط يف املنزل؟

ج: إليــك هاتــني النصيحتــني: مــن املهــم جــداً اختيــار الحــذاء املناســب. احــرص عــى التأكــد مــن مقــاس املريــض عنــد 

رشاء األحذيــة، إذ ميكــن أن يطــرأ تغيــر عــى مقــاس قدمــه. األحذيــة غــر املناســبة أحــد األســباب الشــائعة للســقوط 

يف املنــزل؛ فبــدالً مــن رشاء األحذيــة ذات األربطــة، أو تلــك التــي تســبب االنــزالق، ثــم الســقوط، يُفّضــل رشاء األحذيــة 

الرياضيــة التــي تثبــت بالصــق )فيلكــرو(، وأن تكــون ذات أرضيــة غــر ملســاء.

كــا يــؤدي ضعــف البــر إىل الســقوط؛ ولذلــك فــإن زيــارة لطبيــب العيــون ســتُحدد مــا إذا كان قــد حــدث   

أي تغيــر عــى حاســة البــر. وقــد يتطلــب األمــر إرتــداء نظــارات جديــدة، أو رمبــا يتطلــب األمــر تدّخــالً عالجيــاً، و 

ــي. ــالمة امل ــن يف س ــاعد كال اإلجرّاءي يس

س: ما أفضل طريقة لتعزيز القوة، وتجنب حاالت السقوط؟

ج: غالبــاً مــا يُرافــق مــرض الزهاميــر واألنــواع األخــرى مــن الَخــرَف حالــة مــن الكســل، وقلــة مارســة التاريــن، مــا 

يُضعــف العضــالت، ويُقلــل مــن مرونــة الحركــة. وهــذا بــدوره يفاقــم اإلعاقــة الحركيــة لــدى املــرىض، ويرفــع احتــاالت 

السقوط.

يُســاهم وضــع خطــة للتاريــن الرياضيــة يف مواجهــة خطــر الســقوط؛ إذ يعمــل عــى تحســني التــوازن والحركة،   

ــز القــوة  ــم يومــه، وتحســني مزاجــه. ويــؤدي اســتمرار تعزي فيســاعد املريــض عــى الحفــاظ عــى اســتقالليته، وتنظي

والتدريــب عــى التــوازن إىل تقليــص الحاجــة إىل املســاعدة أثنــاء املــي، والحــد مــن املخــاوف التــي تتعلــق بالســالمة.

ــك- يف  ــهم –بالش ــص، فستس ــاٍد متخص ــزل، أو يف ن ــوازن يف املن ــن الت ــة، ومتاري ــات الرياض ــْت التدريب ــواء أُّدي وس

تعزيــز التناســق الحــريك؛ إذ أثبــت الباحثــون أن مــرىض الَخــرَف يف مراكــز رعايــة املُســنِّني، ممــن يشــاركون يف برامــج 

التاريــن الرياضيــة اســتطاعوا تحســني حالــة التــوازن خــالل ســتة أشــهر فقــط.

وميكــن ملُقّدمــي الرعايــة املســاهمة يف هــذا األمــر، حيــث أشــار بحــٌث أُْجــري يف عــام )2008م( بــأن حاســة   

ُمقّدمــي الرعايــة، وتعليمهــم مــرىض الَخــرَف عــدداً مــن التمرينــات الرياضيــة املالمئــة قــد قلّــل مــن حــاالت الســقوط  
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كثــراً مقارنــة مبــن مل ميارســوا التاريــن. وقــد تحّســن مســتوى التــوازن بعــد مــرور اثنــي عــرش شــهراً لــدى املجموعــة 

التــي مُتــارس التاريــن، بينــا تدهــور لــدى املجموعــة األخــرى.

ــم أنــواع النشــاط  ينبغــي استشــارة الطبيــب قبــل الــرشوع يف مارســة أي متريــن ريــايض، كــا يجــب أن تُصمَّ  

الجســدي بحســب قــدرات املريــض الفرديــة.

ويُعــّد القيــام ببعــض األعــال اليوميــة املتكــررة، مثــل طــّي الغســيل، وتنظيــف الصحون نشــاطاً مناســباً لتحســني   

ــن  ــد م ــة يف الح ــاطات اليومي ــاعد النش ــدودة؛ إذ تس ــة املح ــدرة الحركي ــرىض ذوي الق ــاط للم ــادة النش ــق، وزي التناس

ــز. ــر والركي ــن التفك ــاً م ــتوى عالي ــب مس ــا ال تتطل ــق؛ ألنه ــر والقل التوت

وقــد يجــد مــرىض الَخــرَف يف مراحلــه املبكــرة فائــدة يف املــي، والرقــص، وركــوب الدارجــة الثابتــة، واليوغــا،   

وغرهــا مــن أنــواع الرياضــة التــي تســاهم يف رفــع مســتوى التــوازن، واللياقة. كــا تُعــّد الســباحة، ومارســة الرياضات 

ــوازن، كــا أنهــا أســهل عــى املفاصــل. ورمبــا تكمــن  ــاج قــدراً أقــل مــن الت ــدة؛ فهــي تحت ــارات جي ــة أيضــاً خي املائي

ــق تُعطــي  ــه. كــا أن مارســة األنشــطة مــع رفي ــداوم علي ــه الشــخص وي ــع ب ــذي يتمتّ ــار النشــاط ال ــة يف اختي األهمي

ــاً عــى الســعادة، مــا يُشــّجع املريــض عــى املداومــة عليــه. ــاً باعث حافــزاً إضافي

وفيا يي بعض اإلرشادات اليسرة:

يبدأ املريض أوالً بجلسات متارين ملدة عرش دقائق، ثم زد املدة.  •

يتفادى مارسة التارين عى االرضيات الزلقة، أوعى السجاجيد غرالثابتة.  •

يتأكد من أن املنطقة جيدة اإلضاءة، وغر مكتظة.  •

يتمرن بالقرب من حاجز السلم أو املقبض إذا صعبت املحافظة عى التوازن.  •

يتمرن عى الرسير، أو عى سجادة ثابتة إذا كان الوقوف متعباً.  •

يتوقف عن التمرين فوراً إذا شعر باألمل أو الغثيان.  •

ميكــن أن يُصّمــم متخصــص العــالج الطبيعــي متاريــن خاصــة للتــوازن، معتمــداً عــى قــدرات املريــض. وميكــن   

للطبيــب تحويــل املريــض إىل متخصــص العــالج طبيعــي، أو يــزّوده بكتيبــات لتاريــن ميكــن مارســتها يف املنــزل، إذا 

ــاً. ــك آمن كان ذل

تذكــر أن الضعــف اإلدرايك ميــّس أكــر مــن الذاكــرة والتفكــر؛ إذ يؤثــر عــى التــوازن الحــريك؛ مــا يــؤدى إىل   

صعوبــات يف املــي، مــن عــدم الثبــات، أو املــي املتعــرج، أوالبــطء يف الحركــة. غالبــاً مــا تكــون مشــاكل التــوازن إحدى 

عالمــات الَخــرَف، إمــا بســبب الزهاميــر، أو مــرض باركنســون، أو الســكتة الدماغيــة، أو ضغــط االستســقاء الدماغــي.

ويُعــّد فقــدان التــوازن والســقوط أرضــاً أمــراً شــائعاً جــداً لــدى املصابــني بالضعــف اإلدرايك، وغالبــاً مــا يحــدث أثنــاء 

القيــام باملَهــاّم املعتــادة، مثــل النهــوض مــن الرسيــر، أو الوقــوف، أو صعــود الــدرج، أو اســتخدام الحــّام. وقــد يُصــاب 

أحبابنــا بكســور يف العظــام، أو يعانــون مــن إصابــات خطــرة أخــرى تُهــّدد صحتهــم، وحياتهــم.

يتلّقى ما يقارب املليونني من البالغني ممن تتجاوز أعارهم الخامسة والستني العالج يف أقسام   
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ــراض  ــة األم ــز مراقب ــاً ملراك ــن الســقوط، وفق ــات ناتجــة ع ــام )2007م( جــرّاء إصاب ــفيات يف ع الطــوارئ يف املستش

والوقايــة. كــا يُواجــه مــرىض ضعــف اإلدراك مخاطــر اإلصابــات جــرّاء الســقوط مبــا يفــوق ثالثــة األضعــاف مقارنــة 

بغرهــم مــن املُســنِّني غــر املــرىض.

س: هل هناك ترين يسري ميكن أن ميارسه مريض الَخرَف يف املنزل بهدف تحسني التوازن؟

ج: إليك هذا التمرين البسيط الذي يسساعد حتاً مريضك: 

ســاعد املريــض ليقــف خلــف كــريس أو منضــدة، ودعــه ميســكها مســكاً خفيفــاً، ويرفــع إحــدى رجليــه عــى بعــد   

قــدٍم واحــدٍة مــن األرض ملــدة عــرش ثــوان. ومــع تحّســن مســتوى مهــارة املريــض، ميكــن تُعّديــل التمريــن بالوقــوف ملــدة 

ــادة مــرات التكــرار. أطــول عــى قــدم واحــدة، مــع إغــالق العينــني، وزي

م الرعايــة إذا بــدأ املريــض يشــتيك مــن تغيــري ترتيــب األثــاث، ومــن مظهــر البيــت بعــد  س: كيــف يتــرف ُمقــدِّ

تطبيــق إجــّراءات األمــن و الســالمة؟

ج: الشــك أن تبديــل األثــاث، وتركيــب حاجــز عــى الــدرج، ورشاء الكــرايس املتحركــة، وإزالــة مفاتيــح املوقــد، أو إنــزال 

الفواصــل الزجاجيــة بــني الغــرف، أو يف الحــّام- الشــك أن ذلــك مــن األمــور التــي قــد تثــر حفيظــة املريــض، ولــذا 

فمــن الــروري أن تــرشح لــه املشــكلة بوضــوح، وكيــف ســيكفل تطبيــق هــذه اإلجــرّاءات بيئــة أفضــل، وآَمــن.

ميكنــك عــى ســبيل املثــال أن تقــول: »كان علينــا يــا أمــي إزالــة مفاتيــح املوقــد؛ ألنــك قــد تســببِت يف حريــٍق يف املــرة 

املاضيــة. إننــا ال نريــد حــدوث أي يشء يــودي إىل الخطــر هنــا. أال توافقــني؟«

ــوار  ــل بالح ــل. وانتق م الح ــدِّ ــكلة، وق ــا، ارشح املش ــض عنه ــاء املري ــكوى أو إله ــادي الش ــل تف ــن أج ــر: م تذك  

رسيعــاً إىل النقطــة التاليــة، وهــي حــل تلــك املشــكلة.

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر
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تطبيق احتياطات السالمة في الحّمام 
س: ملاذا يُعّد الحاّمم أخطر مكان يف املنزل ملريض الَخرَف؟

ج: تحصــل أكــر مــن )70%( مــن الحــوادث املنزليــة يف بالدنــا يف الحــّام -ال ملــرىض الَخــرَف فحســب-؛ وذلــك ألن 

ــتحام، أو  ــوض االس ــوع يف ح ــإّن الوق ــك ف ــر؛ ولذل ــاً باملخاط ــال محفوف ــل االغتس ــق يجع ــالط الزَّلْ ــاء والب ــود امل وج

االنــزالق عــى البــالط األملــس أحــد الحــوادث الشــائعة لــدى كثــر مــن املُســنِّني. وغالبــاً مــا تكــون حــاالت الوقــوع تلــك 

خطــرة جــداً، وقــد يعــاين الكثــر مــن إصابــات بليغــة يعجــزون بعدهــا عــن الســر دون أمل. ومــع االنــزالق والســقوط 

ــة، وخطــر  ــا إىل الحــروق، والجــروح، والتســمم، والصدمــات الكهربائي عــى البــالط األملــس ميكــن أن يتعــرض أحبابن

الغــرق أثنــاء وجودهــم يف الحــّام.

كــا يُعــّد ضعــف البــر مشــكلة لكثــر مــن املُســنِّني، وهــو أحــد األســباب األساســية لوقــوع الحــوادث. وتســاهم   

زيــادة اإلضــاءة يف الحــّام إىل حّدهــا األقــى يف حــل هــذه املشــكلة؛ إذ تســاعد إضــاءُة الغرفــِة املناســبة املريــَض عــى 

رؤيــة الغرفــة رؤيــة أفضــل، وتفــادي مــا يُعيــق الحركــة بأمــان. كــا أن الغرفــة املرشقــة تُبهــج املريــض، وتســاعد يف 

الحــّد مــن أعــراض االكتئــاب الــذي قــد يعــاين منــه أحبابنــا.

س: ما الذي ينبغي عمله لضامن سالسة الحركة يف الحاّمم؟

ــد مقعــد  ــة لتحدي ــد مــن اســتخدام األرشطــة الالصقــة امللون ــون واحــد -وهــو أمــر شــائع- فتأكّ ج: إذا كان الحــّام بل

ــد حــواف  ــا لحــوض االســتحام يف تحدي ــة العلي ــون الخشــن حــول الحاف ــط املل ــت الرشي ــا يســاعد تثبي الحــّام. ك

الحــوض، ومــدى عمقــه. و ميكنــك إذا لــزم األمــر اســتخدام الالصــق امللــّون حــول املغســلة، حتــى تكــون واضحــة أيضــاً.

أخرج سلة النفايات من الحّام؛ حتى ميكن تجنب الخلط بينها وبني مقعد الحّام.

ــن املريــض مــن  ــى يتمّك ــك، حت ــة تســمح بذل ضــع كرســياً مريحــاً يف الحــّام يف حــال وجــود مســاحة كافي  

الجلــوس براحــة عندمــا يجفــف جســده بعــد االغتســال، أو غســيل الشــعر.

ومــن أجــل تفــادي اإلصابــة بالحــروق مــن املــاء الســاخن، أو بالحــروق األخــرى- قــم بتغطيــة مواســر املــاء   

الســاخن كُلّهــا، واحجــب الوصــول إىل ســخانات التدفئــة بقطعــة مــن األثــاث. كــا ينبغــي خفــض درجــة حــرارة امليــاه 

ــة(. ــة مئوي ــت(، )48 درج ــة فهرنهاي ــاوز )120 درج ــث ال تتج ــيل، بحي ــوض الغس ــتحام، وح ــوض االس يف ح

ولتجنــب وقــوع الصدمــات الكهربائيــة احفــظ مجفــف الشــعر واألدوات الكهربائيــة األخــرى، كفرشــاة االســنان،   

ــد. ــكان بعي ــا يف م ــال، وضعه ــد االغتس ــايئ بع ــار الكهرب ــن التي ــا ع ــاء، وافصله ــن امل ــدة ع ــة بعي ــة الحالق وماكين

م الرعايــة يف الحــّام، أخــرج كل قطــع األثــاث  وأخــراً، ولــي تضمــن وجــود مســاحة تتَّســع للمريــض وُمقــدِّ  

الكاليــة التــي ال حاجــة لهــا.
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يكــر أن نخــزّن الكثــر مــن األشــياء يف الحــّام دون أن منعــن التفكــر يف األمــر. ولكــن حــني تعيــش مــع مريــض 

ــا، وذلــك عنــد ابتالعهــا بالخطــأ: الَخــرَف، فــإن املنتجــات التاليــة قــد تكــون ســبباً يف مشــكالت خطــرة ألحبابن

الوصفات الطبية. منظّف الحّام.         •    الشامبو، ومنظف الشعر.      •   •

ملطّف الجو.            •  أدوية السعال. الصابون السائل.                •   •

األدوية املُسّهلة. مسلّك املجاري.         •     غسول الفم.                      •   •

املعجون. اإلسرين.      •  طالء األظافر.                   •   •

أخرج هذه املواد، أو غّر أماكانها، أو أقفل عليها يف مكان آمن؛ حتى ال يبتلعها املريض خطأ.

س: ما الذي ينبغي عمله أيضاً حتى نجعل الحاّمم أكرث أمانا ملريض الَخرَف؟

م الرعاية خارجاً. ج: انزع القفل من باب الحّام؛ حتى ال يُغلق املريض الباب بالخطأ عى ُمقدِّ

أمــا الرجــال ممــن يســتخدمون شــفرات الحالقــة اآلمنــة، فيستحســن تغيرهــا إىل ماكينــة الحالقــة الكهربائيــة؛ لتحقيــق 

أقــى درجــات الســالمة.

ــاٍت يف الحــّام لفــرة مــن الزمــن؛ إذ إّن حالتهــم  ــة املبكــرة صعوب قــد ال يُواجــه مــرىض الَخــرَف يف مراحل  

تســمح لهــم باالعتــاد عــى أنفســهم يف كثــر مــن األمــور، وحتــى تُســّهل عليهــم األمــر ميكنــك أن تُقــّدم لهــم مقرحــات 

ــر. ــن الوضــع أك ــا سيُحّس ــبقاً، م ــم الحــّام ُمْس ــز له ــدة، وأن تجّه مفي

س: ما الذي ينبغي عمله باألدوية املُخزَّنة يف دوالب األدوية يف الحاّمم؟

ــق، أو  ــداً، خــارَج الحــّام، يف درج مغل ــة بعي ــاول جرعــة زائــدة، أو تجنــب التســمم، ينبغــي حفــظ األدوي ج: لتجنــب تن

ــد مــن تغطيــة زجاجــات الــدواء بإحــكام؛ لتضمــن مزيــدا مــن الحايــة. إقفــال دوالب األدويــة بأمــان. تأكّ

أمــا مــرىض الَخــرَف املعتــدل، ممــن يُــّرون عــى تنــاول أدويتهــم بأنفســهم يف مواعيدهــا املحــددة فيمكــن   

اإلبقــاء عــى ثالثــة أقــراص، أو خمســة أقــراص يف العلبــة، وحســاب مــا بقــي مــن األقــراص نهايــة كل يــوم.

المواد الخطرة في الحّمام
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يُعــّد التجــول -أو مغــادرة املنــزل دون إخطــار أحــد- مشــكلة خطــرة تتطلــب التدخــل؛ إذ قــد يــؤدي إىل املخاطر،   

أو الوفــاة، وذلــك عندمــا يســر املريــض وحــده يف الطــرق املزدحمــة، واملناطــق غــر املألوفــة، أو يف الطقــس شــديد 

الحــرارة أو الــرودة. تَذكّــر بــأن مريــض الَخــرَف قــد ال يتمكــن مــن التجــول بأمــان؛ حتــى يف األماكــن التــي كان يألفهــا 

يف مــا مــى.

وإذا أظهــر املريــض ميــالً إىل لتجــول، فينبغــي لــك املبــادرة بركيــب األقفــال عــى جميــع أبــواب الخــروج، كــا   

أن وضــع قفــل ثــان أعــى البــاب أو أســفله، ســيُعزز األمــن والســالمة، وقــد يكــون كافيــاً ملنــع املريــض الــذي يتمكــن مــن 

فتــح القفــل األول. والبــد أن تتأكــد مــن قدرتــك عــى فتــح القفلــني لتفــادي الخطــر يف حــال انــدالع حريــق يف املنــزل.

ــة البالســتيكية عــى مقابــض  ــة أمــان عــى مقابــض األبــواب، حيــث تثبــت هــذه األغطي ميكــن - أيضــاً- تركيــب أغطي

ــاً. ــاج ضغطــاً قوي ــة معرفــة املريــض بأنهــا تحت ــع فتحهــا، إال يف حال األبــواب، لتمن

كــا يتطلــب األمــر تأمــني النوافــذ، ولــذا احــرص مــا أمكــن عــى تركيــب أدوات خاصــة متنــع املريــض مــن فتح   

ــا يف أحــد املراكــز أربعــة عــرش عامــاً، ومل يحصــل أن تســلل مريــض مــن  النافــذة عــى مراعيهــا. حــدث وأن عملن

النافــذة، وغــادر املــكان إال هــذه الســنة، ولذلــك ُعّدلــت النوافــذ فــوراً. والشــاهد هنــا أنــه ولــو اعتقــدت بأنــك قمــت مبــا 

يكفــي؛ لكنــك قــد تحتــاج إىل فعــل املزيــد. تأكــد مــن تأمــني النوافــذ باســتخدام مشــابك ميكــن أن تحــد مــن إمكانيــة 

فتحهــا.

 تطبيق احتياطات السالمة في الساللم، واألبواب، والنوافذ
س: ما املشاكل األساسية التي قد تتسبب بها السالمل، واألبواب، والنوافذ ملريض الَخرَف؟

ــرَف، خصوصــاً  ــي قــد تشــكِّل خطــراً عــى مــرىض الَخ ــواب، والنوافــذ، والت ــط بالســالمل، واألب ج: مثــة مشــكالت ترتب

حــني نتجاهــل تطبيــق اشــراطات الســالمة الالزمــة. فلِــَي تتجنــب اإلصابــات؛ ابــدأ بفحــص كل الســالمل، وركّــب حواجــز 

عــى الجانبــني ملســاندة املريــض عنــد نــزول الســلم، أو صعــوده، وينبغــي التأكــد مــن أن لــون الحواجــز مغايــر أللــوان 

الجــدران والســجاد، حتــى يســهل عــى املريــض متييزهــا بوضــوح؛ لتحقيــق أقــى درجــات الســالمة.

ــك أن تتأكــد مــن اســتخدام املريــض فعــالً  ــّد خطــوة مهمــة، ولكــن ينبغــي ل ــأن وجــود الحواجــز يُع الشــك ب  

لهــا. وال تتوقــع بــأن املريــض ســيكون قــادرا عــى تذكّــر ذلــك بنفســه، خصوصــا مــع تدهــور حالتــه، لــذا يتوجــب عليــك 

ــه. ــلم ونزول ــود الس ــاء صع ــز أثن ــك الحاج ــف ليمس ــاعدته بلط مس

ويف حــال كــون الســلم غــر مفــروش بالســجاد؛ فيستحســن وضــع مــادة مانعــة لالنــزالق، كــا ينبغــي التفكــر   

يف تركيــب أبــواب أعــى الســلم، وأســفله لتمنــع مريــض الَخــرَف -املتوســط أو املتقــدم- مــن الصعــود والنــزول مبفــرده، 

وال تْنــَس تركيــب بــاب عــى الســلم املــؤدي إىل القبــو، وتذكّــر بأنــه إذا كان باســتطاعة املريــض تخطّــي تلــك األبــواب، 

فــإن ذلــك قــد يزيــد مــن مخاطــر الســقوط أكــر مــن أنــه يحــد منهــا.

التجول
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تطبيق احتياطات السالمة في المطبخ
س: ما  املخاطر الكربى التي ميكن أن تواجه مريض الَخرَف يف املطبخ؟

ــاز،  ــد الغ ــات، ومواق ــة، واملنظف ــزة الكهربائي ــة، واألجه ــخ مســتودع الســكاكني الحــادة، واألواين الزجاجي ــّد املطب ج: يُع

ــايل الحــارة.  ــدور، واملق ــاء، والق والكهرب

تركــز املشــكالت الرئيســة عمومــاً حــول الفــرن، ويدهشــني حقيقــة انخفــاض معــدل حــوادث األفــران! ومــع   

هــذا؛ يُعــّد الطبــخ الســبب األول للحرائــق املنزليــة، ويعــود ذلــك إىل أن النــاس يرشعــون بالطهــي عــى الفــرن ثــم يغفلــون 

ــخ. ــا، حــني ال يوجــد أحــد يف املطب ــدور مبــا فيه ــران بســبب احــراق الق ــع الن ــا تندل ــه، ورسعــان م عن

إليــك هــذا املشــهد العمــي لحريــق عــى وشــك الحــدوث يف املطبــخ: تبَقـّــى عــى موعــد العشــاء حــوايل خمــس   

عــرشة دقيقــة، فيــا كانــت املريضــة تســاعد يف إعــداد الطعــام، واملــاء يغــي والحســاء يف قدريــن فــوق املوقــد، و تُشــوى 

الدجاجــة يف الفــرن، ويف هــذه األثنــاء يخــرج الــزوج يف نزهــة قصــرة قريبــاً يف الحــي، تــاركاً املريضــة وحدهــا يف 

املطبــخ لرهــة مــن الزمــن، فــا الخطــأ يف ذلــك؟ 

مثة عدة احتاالت واقعية، تستوجب تجنب ترك مريض الَخرَف وحده يف املطبخ.  

قــد تحــاول املريضــة مــّد يدهــا لتحريــك القــدر يف طــرف املوقــد، فتالمــس يف تلــك اللحظــة أكامهــا النــار   •

ــا يعــاين عــرشات  ــة، بين ــق املنزلي ــكا ســنوياً بســبب الحرائ فتشــتعل. ميــوت مــا يقــارب خمســة آالف شــخص يف أمري

ــان. ــاق الدخ ــروق، واستنش ــبب الح ــوه بس ــات، والتش ــن اإلصاب اآلالف م

ــي  ــه الطب ــر للتنبي ــة )الزهامي ــج جمعي ــك يف برنام ــّجل مريض ــال؛ س ــة الب ــن راح ــد م وملزي  

م الرعايــة بهاتــف خدمة االســتجابة للطــوارئ للتبليغ،  والعــودة الســليمة(. حيــث ميكــن أن يتصــل ُمقــدِّ

يف حــال تــاَه مريــض الزهاميــر أو الَخــرَف. ومبجــرد اإلبــالغ تتحــرك شــبكة املســاندة االجتامعيــة -مبا 

يف ذلــك املجموعــات التطوعيــة املحليــة، والجهــات القانونيــة املعنيــة- للمســاعدة يف إعــادة الشــخص 

ــة.  ــّدم الخدم ــه، أو إىل ُمق املفقــود ألرست

وعندمــا يجــد شــخص مــا املريــض، فيمكنــه االتصــال بالرقــم املجاين املذكــور يف بطاقــة املريض   

لإلبــالغ عنــه، ثــم يتــم التواصــل  فــوراً مــع عائلتــه لضــامن عودتــه إىل املنــزل ســاملاً. وللحصــول عــىل 

ــة: )+8566-572-888-1(   . ــم الجمعي ــىل رق ــال ع ــن االتص ــجيل ميك ــات التس معلوم

قــد تســمع املريضــة جــرس الفــرن ُمنبّهــاً إىل نضــج الدجاجــة يف الشــواية، فتفتــح بــاب الفــرن، ســاحبة الصينيــة   •

الســاخنة مبــا فيهــا الدجاجــة، فتســقط منهــا بالخطــأ مســببة حروقــاً يف الصــدر والســاقني، بســبب انســكاب الدهــون 

ــة. الحــارة مــن الصيني

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر
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حني ترى املريضة املرق يغي يف القدر، تسارع إىل علبة منظف الصحون فتصّب قليالً منها يف القدر؛   •

ثــم تحركهــا باملعلقــة الخشــبية بــكل لطــف! ليــس هــذا فســحب؛ بــل قــد ترمــي مــا تبقــى مــن الحبــوب يف القــدر مــن 

قــارورة الــدواء املوجــودة عــى طاولــة املطبــخ.

وعندمــا تريــد غــي يشء مــن املــاء، ســتُدير مفتــاح املوقــد بــال جــدوى، ثــم تصــاب باإلحبــاط، فتغــادر املطبــخ   •

ــكان. ــرشاً يف امل ــاز منت ــرسب الغ ليت

وقــد تحتــاج إىل مزيــد مــن الصحــون مــن الــرف العلــوي، فتســارع بســحب مقعــد، وتصعــد عليــه لتصــل إىل   •

الصحــون، ولكنهــا تفقــد التــوازن؛ فتســقط عــى البــالط، وتصــاب بكــرس يف عظمــة الــورك.

يصــاب أكــر مــن أربعــة آالف شــخص ســنوياً يف حــوادث مرتبطــة بالطبــخ، ولذلــك فحينــا يتواجــد يف املطبــخ   

شــخص مصــاب بعجــز يف اإلدراك، فتأكــد مــن أنــه ليــس وحــده، إذ يُعــّد املطبــخ مكانــاً خطــراً حتــى ملــن يتمتــع بكامــل 

ــه.   قدرات

س: ما الذي ينبغي عمله لضامن أقىص درجات األمان يف املطبخ لشخص مصاب بضعف يف اإلدراك؟

ج: مبدئيــاً ينبغــي وجــود أحــٍد يف املطبــخ عندمــا يكــون هنــاك مــا يُطبــخ يف الفــرن. وعنــد اســتخدام أعــواد الثقــاب 

ــك  ــي أن يكــون لدي ــه. كــا ينبغ ــا يف مــكان آمــن، ال ميكــن للمريــض الوصــول إلي إلشــعال املوقــد، تأكــد مــن حفظه

مطفــأة حريــق خفيفــة الــوزن، تســتخدمها عنــد الطــوارئ. وتأكــد مــن أنهــا تصلــح لالســتخدام مــع كافــة أنــواع الحرائــق، 

مثــل: حرائــق الخشــب، والــورق، والبالســتيك، والســوائل القابلــة لالشــتعال، ومــاس الكهربــاء. واحفــظ تلــك املطفــأة  عــى 

بُْعــد عــرشة أقــدام مــن مــكان املوقــد، وافحصهــا مــن وقــت آلخــر للتأكــد مــن صالحيتهــا.

وميكــن للــاء الســاخن أن يســبب الحــروق؛ ولــذا فالبــد مــن الحيلولــة دون حــدوث أي حــروق باملــاء الســاخن   

بخفــض درجــة حــرارة ســخان املــاء إىل )120( درجــة فهرنهايــت )48 درجــة مئويــة(، إذ نضمــن بهــذه الطريقــة أال يســخن 

ــداً عــن حــواف  ــات الحــارة بعي ــي ميكــن أن تتســبب يف الحــروق. وتأكــد مــن وضــع كافــة املرشوب املــاء بالدرجــة الت

ــه خطــأ.  الطــاوالت، حتــى ال يصطــدم بهــا أحــد فتنســكب علي

ــف  ــواد التنظي ــرات، وم ــظ املطه ــذا؛ احف ــة، ول ــياء املألوف ــالع األش ــرّاء ابت ــمم ج ــة بالتس ــداً اإلصاب ــهل ج يس  

املوجــودة يف املطبــخ )أو أي مــكان آخــر( بعيــداً عــن متنــاول املريــض، واقفــل عليهــا بعيــداً إذا لــزم األمــر، واحتفــظ 

بأرقــام الطــوارئ قــرب كل هاتــف يف املنــزل، فمثــالً رقــم هاتــف طــوارئ املركــز الوطنــي للتســمم وهــو )222-1222-

 )01-800

ــزل؛ تأكــد  ــك عــن املن ــد غياب ــا أشــعلت الفــرن. وعن ــة كل ــخ دومــاً للمتابع ــك أن تكــون موجــوداً يف املطب علي  

مــن إزالــة جميــع مفاتيــح املوقــد؛ حتــى ال يتمّكــن املريــض مــن تشــغيله وحــده. كــا ميكنــك -عوضــاً عــن ذلــك- إقفــال 

أســطوانة الغــاز متامــاً. ويف حــال ســاورتك املخــاوف بســبب الحــوادث التــي قــد تقــع بســبب فــرن الغــاز، ميكنــك رشاء 

ــايئ.  فــرن كهرب

ال تشــكل الســكاكني عــادة مشــكلة مقلقــة، إال إذا كانــت تنتــاب مريــض الَخــرَف نوبــات هيــاج وعنــف، إذ ينبغــي   
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يف هــذه الحالــة إبعــاد الســكاكني، بحيــث ال ميكنــه الوصــول إليهــا. ويستحســن اســتخدام دوالب مغلــق، أو خزانــة مطبــخ 

ذات قفــل. كــا يستحســن أيضــاً إزالــة كافــة الســدادات يف حــوض الغســيل يف املطبــخ؛ لتفــادي حــوادث طفــح امليــاه.

تذكــر بــأن كل يشء ممكــن فعلــه لــدى مــرىض الَخــرَف، مبــا يف ذلــك ابتــالع األشــياء الخطــرة دون قصــد،   

ــرك الثالجــة مفتوحــة هــو دعــوة ألكل كُّل مــا  ــأن ت ــاً ب ــاة، عل ــة باألمــراض، ورمبــا الوف ــؤدي إىل اإلصاب مــا قــد  ي

بداخلهــا، ورُشبــه، مبــا يف ذلــك األدويــة، واملايونيــز، والكاتشــب، واملســرد، والخــل، واللحــم النــيء، والبيــض، والدجــاج، 

والســمك. ولتفــادي ذلــك؛  ميكــن إقفــال بــاب املطبــخ، أو إضافــة قفــل حايــة أعــى بــاب الثالجــة بحيــث ال يالحظــه 

ــا دوالب.  ــدو وكأنه ــى تب ــت حت ــواح ســهلة التثبي ــاب الثالجــة بأل ــة ب ــم إىل تغطي ــد بعضه ــا يعم ــض. ك املري

وألن مــرىض الَخــرَف يحبــون إخفــاء األغــراض، فتأكــد مــن تفحــص أســفل الفــرن بحثــاً عــا قــد يكــون ُمخبــأً   

ــاب الفــرن  ــر يف تركيــب قفــل عــى ب ــل إشــعاله. فّك ــاب الفــرن وفحصــه مــن الداخــل قب ــح ب ــاك، كــا ينبغــي فت هن

ــرض. ــاء أي غ ــاً إلخف ــاً مألوف ــح مكان ــني يصب ــة ح خاص

وأخــراً، إذا كنــت متلــك وحــدة للتخلــص مــن بقايــا الطعــام،  تلــك التــي تثبــت يف حــوض الغســيل، فاحــرص   

عــى إخفائهــا بغطــاء خــاص، ويف حــال وجــد املريــض يف هــذا الجهــاز مكانــاً جذابــاً إلخفــاء األشــياء، فيفضــل فصلهــا 

ــاك.  ــض هن ــا املري ــد يُخبئه ــي ق ــرة الت ــادي انســدادها باألشــياء الصغ ــار؛ لتف عــن التي

يُشــّكل صعــود الســلم ونزولــه أحــد األســباب التــي تُْفــِي إىل الســقوط يف املنــزل، وحينــا يعــاين املريــض مــن صعوبــات 

يف الحركــة، ويف الوصــول إىل األماكــن املختلفــة يف البيــت، فيجــدر التفكــر بوضــع كــريس رافــع  بــدالً مــن نقــل غرفــة 

النــوم إىل الطابــق األريض، وحــر كل األنشــطة هنــاك.

الكــريس الرافــع هــو مقعــد )مــزّود بحــزام( ، يثبــت عــى مســار يتحــرك أعــى الجــدار وأســفله، باســتخدام سالســل تعمــل 

مبحــرك، ومفتــاح تشــغيل يرفــع الكــريس إىل أعــى ببــطء عــى ذلــك املســار، لــي ينقــل الشــخص مــن طابــق إىل آخــر، 

فيســمح بالوصــول إىل كل أرجــاء املنــزل.

ويــأيت هــذا املنتــج بتصاميــم متنوعــة، وبأســعار مختلفــة، منهــا مــا هــو مخصــص للســلم املســتقيم، وأخــرى للدائــري 

والحلــزوين. ويــرى العديــد مــن ُمقّدمــي الرعايــة بــأن الكــريس الرافــع يُســّهل رعايــة مريــض الَخــرَف يف املنــزل، مؤجــالً 

خيــار اللجــوء لــدور رعايــة املُســنِّني، بالرغــم عــن غــالء ســعره. 

تطبيق احتياطات السالمة في غرفة المعيشة
س: ما الذي ميكن عمله يف غرفة املعيشة لنضمن سالمة مرىض الزهامير، أو أنواع الَخرَف األخرى؟

ج: اِبــدأ مــن األرضيــة، وقــم أوالً بإزالــة كل الســجاجيد الصغــرة، ألنهــا قــد تــؤدي إىل التعــر والســقوط. فــإذا صعــب 

عليــك التخلــص منهــا، تأكــد عــى األقــل مــن وجــود قطعــة تحتهــا متنــع االنــزالق، بحيــث ال تتحــرك عندمــا ميــى عليهــا 

أحــد. 

ركب كرسيًا رافعًا
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تأكــد مــن أن جميــع التوصيــالت الكهربائيــة، وأســالك الكمبيوتــر مبحــاذاة الجــدار -ال تحــت الســجاد، إذ ميكــن   

أن تتســبب يف حريــق- حتــى ال يتعــر عليهــا النــاس. وتجنــب تراكــم األثــاث يف الغرفــة، وأزِْل قطــع األثــاث الكاليــة، 

خاصــة تلــك التــي تصعــب رؤيتهــا، وميكــن أن يتعــّر املــرء بهــا، مثــل: الطــاوالت الزجاجيــة. وخصــص لنفســك كرســياً 

مريحــاً، أو أريكــة بحيــث تتمكــن دامئــاً مــن رؤيــة املريــض حينــا تتواجــدان يف الغرفــة، فهــذا يُســّهل التفاعــل معــه، 

ويعطيــه اإلحســاس بأنــك لســت ببعيــد عنــه. 

وإليك بعض النصائح األخرى التي ينبغي تطبيقها لضان السالمة يف غرفة املعيشة:

زد اإلضــاءة يف الغرفــة باســتخدام مصابيــح كهربائيــة عاليــة االضــاءة، فذلــك لــن ينــر الغرفــة فحســب؛ بــل   •

وســيقلل مــن التخبــط والحــرة.

تجنب تحرك السجاجيد بتثبيتها من األسفل برشيط الصق مزدوج )أو أزل السجاجيد متاماً(.  •

أزل الكرايس الهزازة أو الدوارة، والتي تتطلب توازناً بات يفتقده املريض.  •

إذا كان املريــض يســتخدم املّشــاية أو الكــريس املتحــرك، فتأكــد مــن إبعــاد قطــع األثــاث مــن وســط الغرفــة؛   •

لضــان ســهولة الحركــة، وإذا كان املريــض كثــر الحركــة والتجــول داخــل املنــزل، فــإن توفــر مســاحة إضافيــة ســيضمن 

ــه التحــرك بأمــان.  ل

َغطِّ حواف األثاث الحادة؛ لتفادي اإلصابة بالكدمات والخدوش.  •

تأكد من تغطية مقابس الكهرباء غر املستخدمة بغطاء بالستيي؛ للحيلولة دون استخدامها خطأً.  •

ــوف  ــاز املســطحة، ورف ــة التلف ــت شاش ــن تثبي ــد م ــذا تأك ــاث، ول ــن خطــر ســقوط األث ــا يجــب الحــذر م ك  •

الكتــب، وقطــع األثــاث الثقيلــة األخــرى بأمــان عــى الجــدران.

قــد تســبّب األلــوان والزخــارف املتداخلــة عــى بعــض قطــع الســجاد مشــكلة، خاصــة ملريــض الَخــرَف الــذي   •

ــه،  ــر حفيظت ــه حــني ميــي؛ مــا يث ــن يضــع موطــئ قدم ــض أي ــردد املري ــد ي ــة، فق ــة يف الرؤي ــاين مــن صعوب يع

أو يتســبب يف تعــره ووقوعــه يف نهايــة األمــر، ولذلــك اســتخدم ســجاجيد ذات لــون واحــد، بحيــث تكــون حدودهــا 

ــوح.  ــومة بوض مرس

يجــب اختيــار األبــواب الزجاجيــة املتحركــة املصنوعــة مــن الزجــاج املقــّوى، مــع وجــود ملصقــات واضحــة عليها،   •

ــة. ــا مفتوح ــم بأنه ــاً مه ــة؛ ظن ــواب الزجاجي ــاس باألب ــدم الن ــا يصط ــراً م ــا، فكث ــهل مالحظته ــث تس بحي

غالبــاً مــا تكــون غــرف املعيشــة قريبــة مــن املطبــخ، مــع وجــود عتبــة أو اثنتــني تــؤدي إىل الغرفــة املجــاورة.   •

وكحــال الســالمل األخــرى يف املنــزل، البــد مــن حاجــز ملســاعدة املريــض عــى الصعــود والنــزول. تأكــد مــن مرافقــة 

املريــض لعبــور تلــك العتبــات. كــا ينبغــي التأكــد مــن ثبــات ســجاد الســلم باســتخدام قطــع مثبتــة، أو بركيــب حــدود 

ــوات.  ــني الخط ــة لتأم مطاطي

تأكد من تأمني أجهزة التدفئة؛ حتى ال تسبب بأي حروق للمريض.  •
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ُتعّديل غرفة النوم
س: ما التحديات التي قد تواجه مريض الَخرَف يف غرفة النوم؟

ج: يُشــّكل الســقوط أثنــاء الذهــاب مــن الرسيــر إىل الحــّام أحــد أكــر املشــكالت، ولذلــك فاإلضــاءة الجيــدة عنــر 

ــة قــدر اإلمــكان. كــا أن اإلضــاءة  ــة واملتحركــة ذات قــوة عالي ــة الثابت ــع املصابيــح الكهربائي مهــم. تأكــد مــن أن جمي

الليليــة رضوريــة جــداً، ال إلعطــاء املريــض اإلحســاس باألمــان -إذا كان ممــن يخــى الظــالم- فحســب؛ بــل قــد تفيــد 

يف إرشــاده إىل الحــّام يف منتصــف الليــل. وتأكــد مــن اختيــار املصابيــح التــي تــيء ذاتيــاً مبجــرد حلــول الظــالم.

س: ماذا نفعل ليك نجعل الرسير آمناً ملريض الَخرَف؟

ج: أوالً إذا كنــت زوجــاً أو زوجــة ملريــٍض بالَخــرَف، ولطاملــا تشــاركتا الرسيــر ذاتــه، فيجــب عليــك التفكــر يف الحصــول 

عــى رسيــٍر منفصــل، نظــراً لكــرة حركــة املريــض ليــالً، أو معاناتــه مــن سلســل البــول. 

يُعــّد التدحــرج مــن الرسيــر، أو الســقوط بعــد النهــوض منــه مبــارشة مــن أهــم املشــكالت يف هــذه الحالــة. مثــة   

بعــض اإلجــرّاءات التــي ميكــن تطبيقهــا للحــد مــن هــذه الحــوادث: ميكــن أن تبــدأ بدفــع الرسيــر نحــو الجــدار، إذا كان 

الشــخص يســقط غالبــاً جهــة الجــدار، كــا ميكــن تركيــب حاجــز عــى حافــة الرسيــر ميكــن رفعــه وإنزالــه، كــا ميكــن 

التخــي عــن الرسيــر متامــاً، واالكتفــاء بوضــع املرتبــة عــى األرض مبــارشة. وقــد يواجــه املريــض مشــكلة يف النهــوض؛ 

ولــذا يتوّجــب عليــك مســاعدته كلــا حــاول النهــوض مــن الفــراش. 

ــة حــول الرسيــر  ــد النهــوض مــن الرسيــر ميثــل مشــكلة؛ فيمكــن تركيــب مقابــض قوي وإذا كان الســقوط عن  

ميســك بهــا املريــض، ليثبــت نفســه، ويتمكــن مــن النهــوض.

تأكــد مــن قــرب األشــياء الرئيســة التــي قــد يحتــاج إليهــا املريــض يف غرفــة النــوم، بحيــث ميكــن الوصــول   

إليهــا مــن الرسيــر، إذ إنهــا حــني تكــون بعيــدة فســيضطر املريــض أن ميــد جســمه حتــى يصــل إليهــا، ُمعرِّضــا نفســه 

للســقوط. وتفاديــاً لذلــك؛ ينبغــي توفــر منضــدة صغــرة بجانــب الرسيــر، يوضــع عليهــا دورق املــاء، أو جهــاز التحكــم 

ــرى. ــة األخ ــياء الروري ــاز، واألش يف التلف

أمــا بالنســبة لقطــع األثــاث يف الغرفــة، فالتــزم البســاطة، بحيــث تكــون الغرفــة عمليــة تســهل فيهــا الحركــة.   

تَخلّــص مــن  قطــع األثــاث التــي قــد تعيــق الحركــة، أو يســتغلها املريــض إلخفــاء الطعــام.

ومــن الشــائع جــداً أن تختلــط األمــور عــى املريــض، فيظــن بــأن صورتــه املنعكســة يف املــرآة هــي لشــخص غريــب، أو 

فقيــد مــن العائلــة. فــإذا شــعر املريــض بالخــوف عنــد النظــر إىل املرايــا، فينبغــي لــك تغطيتهــا، أو تغيــر مكانهــا، أو 

حتــى التخلــص منهــا. 

وقــد تحتــاج مــع تدهــور حالــة املريــض لركيــب جهــاز مراقبــة يف غرفــة النــوم، حتــى تتمكــن مــن ســاعه   

حــني ينــادي للمســاعدة، أو متابعتــه خــالل الليــل.

س: ما التحديات التي قد تواجه مريض الَخرَف يف غرفة النوم؟
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ج: يُشــّكل الســقوط أثنــاء الذهــاب مــن الرسيــر إىل الحــّام أحــد أكــر املشــكالت، ولذلــك فاإلضــاءة الجيــدة عنــر 

ــة قــدر اإلمــكان. كــا أن اإلضــاءة  ــة واملتحركــة ذات قــوة عالي ــة الثابت ــع املصابيــح الكهربائي مهــم. تأكــد مــن أن جمي

الليليــة رضوريــة جــداً، ال إلعطــاء املريــض اإلحســاس باألمــان -إذا كان ممــن يخــى الظــالم- فحســب؛ بــل قــد تفيــد 

يف إرشــاده إىل الحــّام يف منتصــف الليــل. وتأكــد مــن اختيــار املصابيــح التــي تــيء ذاتيــاً مبجــرد حلــول الظــالم.

س: ماذا نفعل ليك نجعل الرسير آمناً ملريض الَخرَف؟

ج: أوالً إذا كنــت زوجــاً أو زوجــة ملريــٍض بالَخــرَف، ولطاملــا تشــاركتا الرسيــر ذاتــه، فيجــب عليــك التفكــر يف الحصــول 

عــى رسيــٍر منفصــل، نظــراً لكــرة حركــة املريــض ليــالً، أو معاناتــه مــن سلســل البــول. 

يُعــّد التدحــرج مــن الرسيــر، أو الســقوط بعــد النهــوض منــه مبــارشة مــن أهــم املشــكالت يف هــذه الحالــة. مثــة   

بعــض اإلجــرّاءات التــي ميكــن تطبيقهــا للحــد مــن هــذه الحــوادث: ميكــن أن تبــدأ بدفــع الرسيــر نحــو الجــدار، إذا كان 

الشــخص يســقط غالبــاً جهــة الجــدار، كــا ميكــن تركيــب حاجــز عــى حافــة الرسيــر ميكــن رفعــه وإنزالــه، كــا ميكــن 

التخــي عــن الرسيــر متامــاً، واالكتفــاء بوضــع املرتبــة عــى األرض مبــارشة. وقــد يواجــه املريــض مشــكلة يف النهــوض؛ 

ولــذا يتوّجــب عليــك مســاعدته كلــا حــاول النهــوض مــن الفــراش. 

ــة حــول الرسيــر  ــد النهــوض مــن الرسيــر ميثــل مشــكلة؛ فيمكــن تركيــب مقابــض قوي وإذا كان الســقوط عن  

ميســك بهــا املريــض، ليثبــت نفســه، ويتمكــن مــن النهــوض.

تأكــد مــن قــرب األشــياء الرئيســة التــي قــد يحتــاج إليهــا املريــض يف غرفــة النــوم، بحيــث ميكــن الوصــول   

إليهــا مــن الرسيــر، إذ إنهــا حــني تكــون بعيــدة فســيضطر املريــض أن ميــد جســمه حتــى يصــل إليهــا، ُمعرِّضــا نفســه 

للســقوط. وتفاديــاً لذلــك؛ ينبغــي توفــر منضــدة صغــرة بجانــب الرسيــر، يوضــع عليهــا دورق املــاء، أو جهــاز التحكــم 

ــرى. ــة األخ ــياء الروري ــاز، واألش يف التلف

أمــا بالنســبة لقطــع األثــاث يف الغرفــة، فالتــزم البســاطة، بحيــث تكــون الغرفــة عمليــة تســهل فيهــا الحركــة.   

تَخلّــص مــن  قطــع األثــاث التــي قــد تعيــق الحركــة، أو يســتغلها املريــض إلخفــاء الطعــام.

ــه املنعكســة يف املــرآة هــي لشــخص  ــط األمــور عــى املريــض، فيظــن بــأن صورت ومــن الشــائع جــداً أن تختل  

غريــب، أو فقيــد مــن العائلــة. فــإذا شــعر املريــض بالخــوف عنــد النظــر إىل املرايــا، فينبغــي لــك تغطيتهــا، أو تغيــر 

ــا.  ــص منه ــى التخل ــا، أو حت مكانه

وقــد تحتــاج مــع تدهــور حالــة املريــض لركيــب جهــاز مراقبــة يف غرفــة النــوم، حتــى تتمكــن مــن ســاعه   

حــني ينــادي للمســاعدة، أو متابعتــه خــالل الليــل.
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ــك  ــمل ذل ــرَف، ويش ــرىض الَخ ــدى م ــائعاً ل ــلوكاً ش ــرى س ــياء األخ ــام، أو األش ــاء الطع ــن أو إخف ــّد تخزي يُع  

املجوهــرات وبطاقــات االئتــان، ومفاتيــح املنــزل، واملحافــظ، والصــور القيمــة. ومــع أنــك قــد تقــول لنفســك: »ال، لــن 

يفعــل ذلــك«  لكــن الحقيقــة املؤســفة تشــر إىل ســهولة وقــوع األمــر، فتوقــع مــا ال ميكــن حدوثــه، وعندهــا لــن تتفاجــأ.

حــني تتفقــد املنــزل، احــرص عــى تخصيــص مــكان لحفــظ كل األشــياء املهمــة التــي قــد يتســبب وضعهــا يف   

املــكان الخطــأ أو فقدانهــا لألبــد – أو  لوقــت وجيــز- الكثــر مــن املشــاكل. 

خصــص وقتــاً لجمــع هــذه األشــياء، ووضعهــا يف مــكان آمــن يصعــب عــى املريــض الوصــول إليــه، مثــل: غرفــة   

مغلقــة، أو دوالب مقفــل، أو حتــى خزينــة.

تتضمــن تلــك األشــياء الوثائــق املهمــة مثــل: جــوازات الســفر، وشــهادات امليــالد، والــزواج، ودفاتــر الشــيكات،   

االئتــان، واملحافــظ. التأمــني، وبطاقــات  واملجوهــرات، وســجالت الرائــب، ومنــاذج 

س: هل ينبغي رشاء جهاز االستجابة للطوارئ؟ 

م الرعايــة بطلــب املســاعدة يف حــال وقوعــه  ج: أؤيــد متامــاً هــذه الفكــرة، فلهــذه األجهــزة فائــدة كبــرة تســمح ملُقــدِّ

ــت عــى ســوار  ــط عــى زر إرســال مثب ــة الضغ م الرعاي ــدِّ ــن ملُق ــث ميك عــى األرض، أو ألي طــارئ صحــي آخــر. حي

أو قــالدة، فتعمــل عــى تفعيــل الهاتــف مبــارشة لطلــب املســاعدة، واتخــاذ االجــرّاءات الالزمــة، )يصعــب عــى مــرىض 

الَخــرَف تعلــم تشــغيل مثــل هــذه األجهــزة، واســتخدامها، وحتــى يف حــال تدريبهــم عليهــا ينــدر أن يبــادروا باســتخدامها 

عنــد وقــوع حــاالت طارئــة(.

م الرعايــة الــذي قــد يتعــرض لحالــة طارئــة  توفــر مثــل هــذه األجهــزة راحــة البــال ألفــراد العائلــة، وتُِعــنْي ُمقــدِّ  

م الرعايــة أرضــاً فاقــداً  أثنــاء رعايتــه ملريــض الَخــرَف.  لقــد قــرأت عــن الكثــر مــن الحــاالت التــي يقــع فيهــا ُمقــدِّ

القــدرة عــى الحركــة، بينــا املريــض غــر مــدرك ملــا يحــدث، فــال يجــد مــن يقــدم لــه يــد العــون، حتــى يتدخــل يف 

نهايــة األمــر أحــد أفــراد األرسة أو الجــران، بعــد مــي يــوم أو أكــر. تتوفــر العديــد مــن الخدمــات واألجهــزة املتنوعــة، 

ومــا عليــك إال التأكــد مــا تحتاجــه فعــالً، ومــن التكلفــة الشــهرية املطلوبــة.  

اشتر خزينة
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مثــة العديــد مــن النباتــات الشــائعة التــي قــد تســبب عنــد أكلهــا التســمم ، لذلــك يجــب توخــي الحــذر مــن   

وضــع هــذه الزهــور والنباتــات داخــل املنــزل إذا كان فيــه مريــض بالَخــرَف

ــكل ســهولة، كــا تســتهوي النحــل. ومــن غــر  ــرَف ب ــات ذات األزهــار مــرىض الَخ ميكــن أن تســتهوي النبات  

ــإذا  ــة. ف ــة قاتل ــح النتيج ــد تصب ــا ق ــا، وعنده ــرة ويأكله ــة أو زه ــض ورق ــف املري ــديد أن يقط ــف الش ــتغرب لألس املس

ســاورتك الشــكوك حــول النباتــات التــي قــد تكــون ســاّمة، فاتصــل بأحــد املشــاتل املحليــة، أو بــإدارة الزراعــة يف الواليــة 

ــر.  ــد مــن األم للتأك

وفيا يي قامئة ببعض النباتات الشائعة التي ينبغي أال توجد يف منزل يقطنه مريض بالَخرَف.

توت هويل الغار    •   • الرنجس     •

الزنانيق الياقوتية زنبق الوادي    •   • شقائق النعان      •

الكوبية الدبق الطفيي    •   • زنبق كاال     •

زهرة السوسن زهرة نجمة الصبح  •   • كريساس هوىل     •

اللبالب زهرة الربيع    •   • الرنجس الري        •

الوردية  • العائق      •

نبات الخزامي  • قفاز الثعلب     •

الوستارية  •     

م الرعاية جهز منطقة راحة لُمقدِّ
ال يلــزم أن نســمح ملريــض الَخــرَف بالوصــول إىل كل غــرف املنــزل، إذ يستحســن أن تقفــل بعــض الغــرف عــى   

ــإرشاف أو دون إرشاف. وتشــمل هــذه الغــرف: املــرآب، وورشــة  ــا، ســواء كان ب ــمح للمريــض بدخوله ــدوام، فــال يُس ال

ــيل. ــة الغس ــبح، وغرف ــوب، واملس ــة الحاس ــل، وغرف العم

وال شــك بأنــك ســتحتاج بعــد ســاعات طــوال مــن رعايــة املريــض ومالحظتــه املتواصلــة، إىل مــالذ آمــن، أي   

مــكان خــاص تــأوي إليــه وحــدك، فتقــي فيــه وقتــاً هادئــاً خــالل يومــك املزدحــم بالعمــل، حتــى ترتــاح، وتســتجمع 

شــتات أمــرك. قــد تكــون غرفــة نومــك هــي منطقــة الراحــة تلــك، أو مكتبــك املنــزيل، أو أي غرفــة أخــرى تجهزهــا يف 

ــة مــرض الزهاميــر، فســتوفر لــك هــذه الغرفــة  ــّد إحــدى الصعوبــات يف حال ــة يُع م الرعاي ــزل. وألن إنهــاك ُمقــدِّ املن

ــوم.  ــاً خــالل الي ــك رسيع ــاً إلعــادة شــحن طاقت مكان

tتخلص من الزهور التي يمكن أن تسبب األمراض
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من أجل ضان أقى درجات السالمة يف املنزل، راجع إجرّاءات السالمة التي اتخذتها.  

تأكد من أنك تعرف كيف تستخدم مطفأة الحريق يف املطبخ.  •

تأكد من شحن بطاريات أجهزة إنذار الحرائق، وأجهزة كشف الدخان، وتوزيعها يف أرجاء املنزل.  •

تأكد من وجود أقفال آمنة عى كل األبواب الخارجية، والنوافذ.  •

تأكد من وجود جهاز تسجيل الرسائل الهاتفية، لتسجيل الرسائل عندما ال تتمكن من الرد عى الهاتف.  •

اعرض أرقام هواتف الطوارئ الرئيسة، وعنوان املنزل بوضوح عند كل جهاز هاتف.  •

احتفظ بجهاز جوال مشحون معك يف كل األوقات.   •

قــد يغلــق مريــض الَخــرَف البــاب دونــك، ولــذا ينبغــي االحتفــاظ مبفتــاح احتياطــي يف مــكان مــا خــارج البيــت.   •

ــه. ــى مكان ــية أن تن ــاح، خش ــكان املفت ــرب مب ــق مق ــراد األرسة، أو صدي ــد أف ــالغ أح ــن إب ــد م وتأك

تأكد من تغطية جميع املقابس الكهربائية بأغطية آمنة.   •

ينبغــي وجــود حاجــز واحــد عــى األقــل عــى كل ســلم. كــا يجــب أن تحتــوي العتبــات عــى أرشطــة مطاطيــة،   •

أو أن يفــرش بالســجاد تفاديــاً للســقوط. 

حدد حواف عتبات السلم بلون مختلف، أو رشيط عاكس.   •

ركــب بوابــات أعــى كل ســلم وأســفله، وتأكــد مــن أنهــا ثابتــة وعاليــة مبــا يكفــي، لئــال يخطئهــا املريــض، كــا   •

يجــب إبعــاد الكــرايس حتــى ال يســتخدمها يف تخطــي البوابــات.

احفظ جميع مستحرات التنظيف يف درج مغلق بعيداً عن متناول املريض.  •

احتفظ بكل األجهزة واألدوات الكهربائية، وحاويات البنزين يف مكان مقفل، بعيدا عن متناول املريض.  •

أْخِف مفاتيح السيارة، أو غطها إذا لزم األمر، أو افصل عنها البطارية.  •

قائمة مرجعية: إجّراءات السالمة األساسية الواجب اتخاذها
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العناية الشخصية ومريض الَخَرف

أن إس . موريسون : دكتوراه يف التمريض

 

ــاة األساســية  ــاّم الحي ــاً إىل املســاعدة يف َمه ــرَف غالب ــاج مــرىض الزهاميــر وغريهــا مــن أمــراض الَخ يحت  

اليوميــة، مثــل: االغتســال، والعنايــة باملظهــر وامللبــس. ويعــود ذلــك لعــدة أســباب، منهــا: تشــّوش املريــض، واعتــالل 

قدرتــه عــل الحركــة )خلــل يف القــدرة عــل القيــام ببعــض املَهــاّم مثــل االغتســال(، ورفــض املــرىض االعتناء بأنفســهم 

بالرغــم مــن قدرتهــم عــل الحركــة والحفــاظ عــل التــوازن، والضعــف العــام أو اإلعيــاء الناتــج عــن كــرب الســن، 

واألدويــة التــي يتناولونهــا، واالنزعــاج مــن املــاء، إمــا بســبب بــرودة امليــاه أو ســخونتها، والخــوف مــن الســقوط يف 

مــكان االغتســال، وآالم املفاصــل، والخجــل، والتخــوف مــن التعــري أمــام أفــراد األرسة أو الغربــاء، والحــرية جــّراء 

ــّدد خيــارات امللبــس.  تُع

يختلــف قــدر املســاعدة يف العنايــة الشــخصية  التــي يحتاجهــا مريــض تبعاً ملســتوى تــرر الدمــاغ، وملرحلة   

الَخــرَف لديهــم )مبكــرة، متوســطة، متأخــرة(؛ ونــوع األعــراض العصبيــة والنفســية التــي يعانــون منهــا، ودرجتهــا. إذ 

ميكــن -عــل ســبيل املثــال- ملــرىض املراحــل املبكــرة مــن الزهاميــر رعايــة أنفســهم رعايــة جيــدة، إىل أن تبــدأ القــدرات 

يف التضــاؤل تدريجيــاً يف املراحــل املتأخــرة، عندهــا يحــني الوقــت لتقديــم املزيــد مــن املســاعدة. ومــن ناحيــة أخرى، 

تصــل املراحــل املتقدمــة مــن املــرض إىل مرحلــة قــد ينــى فيهــا املريــض كيــف يرتــدي مالبســه بنفســه، أو ال يــدرك 

أصــال حاجتــه إىل االغتســال، وتغيــري مالبســه، أو تنظيــف أســنانه، وعندهــا تــزداد الحاجــة إىل مســاعدته عــل القيــام 

باملَهــاّم اليوميــة.      

إن رعايــة مريــض الَخــرَف مهمــة شــاقة ومنهكــة، حتــى ولــو ســمحت للمريــض باالعتــامد عــل نفســه يف   

بعــض األمــور وتنفيذهــا بــدون مســاعدتك. وكثــرياً مــا أنصــح املبتدئــني يف رعايــة مــرىض الزهاميــر بــأن يكونــوا 

أكــرث واقعيــة، فقــد يتطلــب األمــر خفــض املعايــري ومســتوى الخدمــة التــي اعتــاد املريــض عليهــا، إذ يصعــب -أو قــد 

يســتحيل- إدارة األمــور عــل النحــو الــذي اعتــادوا عليــه. ولذلــك ينبغــي لهــم تفّهــم الوضــع الراهــن، والتأكــد مــن 

ــِرّ مقــدم الخدمــة عــل أن يحّمــم املريــض  تُعّديــل توقعاتهــم بشــأن الرعايــة الشــخصية فهــل مــن املعقــول أن يُ

بالشــامبو ســبعة أيــام يف األســبوع؛ ألن هــذا مســتوى نظافــة الشــخص النظيــف، يف حــني أن املريــض ال يحتــاج إىل 

ذلــك؟

ــالً،  ــنان مث ــر باألس ــق األم ــا يتعل ــه، فعندم ــن تحقيق ــري ال ميك ــن املعاي ــتوى م ــك مبس ــزام نفس ــب إل تجن  

فســتحتاج لتنظيفهــا بالخيــط، وتفريشــها بالفرشــة واملعجــون، وتنظيــف اللســان وحكّــه، ثــم املضمضــة بغســول الفــم، 
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ولكــن الواقــع يقــول بأنــه ميكنــك القيــام بنصــف تلــك اإلجــرّاءات فحســب مــع مريضــك. ابحــث عــا هــو واقعــي وغــّر 

نظرتــك تبعــاً لذلــك، اِرَض بــأي مســتوى جديــد مــن النظافــة املهــم أن يكــون آمنــاً وجيــداً، حتــى وإن مل يكــن هــو مــا 

تصبــو إليــه يف واقــع األمــر. تعامــل بواقعيــة بشــأن مــا ميكنــك عملــه بــرىض مــن املريــض، واقنــع بهــذا املســتوى مــن 

النظافــة بعيــداً عــن املثاليــة. 

ــة  ــادات العملي ــذه اإلرش ــم ه ــه. إليك ــري مالبس ــال، أو تغي ــل االغتس ــض ع ــام املري ــد إرغ ــاً عن ــكالت غالب ــأ املش تنش

ــه.  ــتقالليته، وكرامت ــه، واس ــاة راحت ــع مراع ــض، م ــة املري ــاعدة يف رعاي للمس

1. أكّــد املَهــاّم اليوميــة: علــق بإيجابيــة عــى االهتــام باملظهــر وامللبــس. امــدح  مظهــر املريــض وكيــف يبــدو   

مرتبــاً وأنيقــاً بعــد االغتســال والحالقــة، وشــجع املريــض عــى رش العطــر بعــد الحالقــة، أو قليــالً مــن الكريــم املعطــر إذا 

راق لــه ذلــك. مــارس هــذه األنشــطة بوصفهــا َمهاّمــاً يوميــة ممتعــة، واعــرض املســاعدة بحســب الحاجــة. قــد ال تنجــح 

ــد أنهــا قــد تســهم يف تعــاون بعضهــم. تلــك الطريقــة مــع كل املــرىض، بي

2. حافــظ عــل نظرتــك اإليجابيــة: يحــس معظــم مــرىض الَخــرَف بنــرة الصــوت، ولغــة الجســد، بالرغــم مــن   

ــّم فــإن طريقــة تعاملــك مــع املريــض مــن أهــم العوامــل التــي قــد تؤثــر  ــن ثَ حالتهــم، ويترفــون وفقــاً لذلــك، وِم

عــى ســلوكه، ومســتوى تعاونــه. وقــد يولـّـد االســتعجال مــع املريــض، أو توجيــه العبــارات الناقــدة  لــه، أو النــرة القاســية 

انفعــال املريــض وغضبــه. ومــا مــن شــك بــأن الرعايــة مهمــة صعبــة، وغالبــا ســتُصاب بالقلــق مــن وقــت آلخــر؛ ولــذا 

تراجــع  قليــالً، وتنفــس بعمــق حــني ينتابــك التوتــر، فأنــت تحتــاج إىل فــرات مــن الراحــة مــن آن آلخــر، وتعامــل مــع 

مريضــك كــا تحــب أن يعاملــك اآلخــرون.

3. عــّزز مــن اســتقاللية املريــض وثقتــه بنفســه: اســمح للمريــض باملبــادرة باالغتســال بنفســه، وتغيــر مالبســه،   

حيــث ميكــن ملريــض الَخــرَف املبكــر أو املتوســط تغيــر مالبســه، وقــد يحتــاج إىل مســاعدة يســرة يف اختيــار املالبــس، 

أو ميكنــك أن تقــرح عليــه مــا يلبــس. أمــا يف مراحــل الَخــرَف املتأخــرة فقــد يحتــاج ألن تــرشح لــه كيــف يلبــس مالبســه، 

أو حتــى تســاعده عــى ذلــك.  

كلــا احتــاج املريــض إىل مســاعدتك يف االغتســال أو امللبــس، فامنحــه الوقــت الــكايف، وحافــظ عــى صــرك ومرحــك 

خــالل ذلــك.

ــس  ــك فمــن املناســب االســتعانة باملالب ــس، ولذل ــداء بعــض املالب ــب ارت ــد يصع 4. اخــرت مالبــس مريحــة: ق  

الواســعة عنــد العنــق، والبنطلونــات املطاطــة عنــد الوســط، واألحذيــة ســهلة اللبــس ذات الرشيــط الالصــق بــدل األربطــة. 

ــس.  ــاء اللب ــاج أثن ــد، أو انزع ــر متعم ــض أي أذى غ ــر للمري ــس، ويوفّ ــداء املالب ــهل ارت ــك يس فذل

م الرعاية: االغتسال واللبس واجبات ُمقدِّ
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كثــراً مــا تــرُِدين مــن ُمقّدمــي الرعايــة العديــد مــن األســئلة بشــأن تحميــم املريــض، ومظهــره، ولباســه، وفيــا   

ــا:    ــراراً، وردودي عليه ــئلة تك ــذه األس ــر ه ــي أك ي

س: عند مساعدة شخص عل االغتسال، ما أفضل الطرق لتجهيزه؟  

ــة،  ــاقاً، ومرون ــب إدراكاً، واتّس ــب يتطل ــه نشــاط مركّ ــا أن ــة، ك ــاّم الشــخصية اليومي ــّد االغتســال أحــد أهــم املَه ج: يُع

وتوازنــاً، وقــدراً معينــاً مــن القــوة. وحــني يعجــز اإلنســان عــن االغتســال وحــده، فتلــك إشــارة إىل تدهــور يف قدراتــه 

ــة  ــن صعوب ــم م ــق، أو الحــرج. وبالرغ ــدة إىل الحــزن، أو القل ــراض الجدي ــك األع ــؤدي تل ــد ت ــة، وق ــدية والعقلي الجس

مســاعدة مريــض الَخــرَف أحيانــاً يف االغتســال طــوال فــرة املــرض، لكــن مــن املمكــن إيجــاد وســائل لتحســني عمليــة 

االغتســال حتــى مــع تدهــور حالتــه.  

يُفضــل كثــر مــن املــرىض أال تســألهم عــا إن كانــوا يرغبــون يف االغتســال، إذ مــن املحتمــل جــداً أن تكــون   

اإلجابــة بالنفــي. تنــاول األمــر إيجابيــاً، كأن تقــول: »إنهــا الســاعة التاســعة، يــا )هاريــت(، لقــد حــان وقــت االغتســال، 

ــه  ــذا ينب ــكل يشء جاهــز لالســتحام«، فه ــا )جــون( ف ــي ي ــال مع ــول: »تع ــك أن تق ــن كذل ــي أســاعدك«. وميك فدعن

املريــض بــأن موعــد االغتســال ســيحني خــالل الدقائــق القادمــة، ولذلــك فإنهــم يســتفيدون مــن تلــك الدقائق لالســتُعّداد 

ــد مقاومــة املريــض. ــا قــد تول ــان، لكنه ــت تنجــح يف بعــض األحي ــة وإن كان لألمــر. فاألوامــر املفاجئ

م الرعايــة تقدميــه ملســاعدة مريــض الَخــرَف الخفيــف أو املتوســط حــني  يحــني وقــت  س: مــا الــذي ميكــن ملُقــدِّ

االغتســال؟

ج: ميكــن ملــرىض الَخــرَف يف هــذه املرحلــة االعتــاد عــى أنفســهم يف العديــد مــن األمــور، فــإذا ملَّحــت لهــم بــرورة 

االغتســال؛ فينبغــي أن تطــرح لهــم اقراحــات مفيــدة، وتجهــز الحــّام لهــم مســبقاً، مــا يضمــن ســر األمــور بسالســة 

ــال يف  ــد االغتس ــا عن ــم، أم ــتوى مالئ ــد مس ــاء عن ــرارة امل ــة ح ــط درج ــدش ضب ــتحام بال ــد االس ــي عن ــرس. وينبغ وي

ــان، خاصــة مــع مخاطــر  ــض باألم ــك مــن شــعور املري ــد ذل ــاء، إذ يزي ــل مــن امل ــدر قلي ــه بق ــد مــن ملئ الحــوض تأك

االنــزالق، وهــو األمــر الــذي يجــب تجنبــه بوضــع حصــرة واقيــة يف قعــر الحــوض.    

إليــك مــا ينبغــي عليــك اتباعــه قبــل مــلء الحــوض: إذا فتحــت املــاء بوجــود املريــض معــك يف الحــّام، فقــد   

يــؤدي ذلــك إىل اضطرابــه، وحــني تحــاول التحــدث معــه فقــد يفــرس ارتفــاع صوتــك بســبب الضجيــج الــذي يحدثــه 

ــه. ــرخ يف وجه ــك ت ــاً بأن ــب، ظان ــه غض ــى أن ــاء ع ــوت امل ص

أغلِــْق بــاب الحــّام لتضمــن خصوصيــة املريــض، وتأكــد مــن أن الغرفــة دافئــة بــال تيــارات هوائيــة. وإذا عــرَّ   

املريــض عــن مخــاوف مــا؛ كأْن يكــون هنــاك مــن ينظــر إليــه، فبــادر إىل طأمنتــه، وغــرِّ موضــوع املحادثــة إللهائــه، 

ــه.  ــا نفس ــي به ــفة ليغط وزوِّده مبنش

قــد يســتدعي األمــر -يف حــاالت الَخــرَف املتوســطة واملتقدمــة- إىل تقديــم املزيــد مــن املقرحــات، واملشــاركة   

فعليــاً يف االغتســال. تأكــد قبــل دخــول املريــض إىل الحــّام، مــن وضــع الصابــون، ومالبــس الحــّام، واملنشــفة، وتأكــد 

مــن وجــود املالبــس التــي ســوف يلبســها بعــد االغتســال، ونظافتهــا. إن تنظيمــك لألمــر بهــذه الطريقــة يضمــن مواصلتك 
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العمل دون مقاطعة، ودون الحاجة إىل الخروج من الحّام وقت االغتسال. 

ــارد أو الحــار،  ــة منــك، وكــن مســتُعّداً لتُعّديــل درجــة حــرارة املــاء الب تأكــد مــن وجــود الصابــون عــى مقرب  

مبجــرد نــزول املريــض يف حــوض الحــّام. صــب القليــل مــن املــاء يف يــد املريــض قبــل نزولــه، ليجــرب املريــض مــدى 

ــاء.  ــرارة امل ــة ح ــة درج مالمئ

يحتــاج مريــض الَخــرَف لوقــت أطــول ملعالجــة املعلومــات، وهــذا يؤثــر عــى ُمقّدراتــه عــى اســتيعاب خطــوات   

ااالغتســال. ال تتعجــل حتــى ال يســتعجل املريــض،  فقــد يصيبــه ذلــك بالقلــق، ويزيــد مــن احتــال إنهــاء االغتســال قبــل 

ــه.  إكال

م الرعاية بذلك بنفسه؟  س: ماذا عن درجة حرارة املاء؟ أيجب أن يهتم ُمقدِّ

ــه  ــل دخول ــض قب ــد املري ــاء يف ي ــن امل ــالً م ــّب قلي ــك ُص ــة، ولذل ــاء مقبول ــة حــرارة امل ــن أن درج ــد م ج: يجــب التأك

إىل حــوض الحــّام، حتــى يحــس مبالمئــة درجــة حــرارة املــاء. ال تفــرض بــأن مــرىض الَخــرَف يفتقــدون اإلحســاس 

بالــرودة أو الحــرارة، بــل ميكنهــم إدراك ذلــك بتحســس املــاء يف الحــوض، أو تحــت الصنبــور، لكنهــم قــد يفتقــدون 

املهــارات اإلدراكيــة الالزمــة لتُعّديــل درجــة حــرارة ميــاه الصنبــور، مــا قــد يســبب لهــم نوعــاً مــن القلــق واالضطــراب، 

وقــد يدفعهــم إىل إنهــاء عمليــة االغتســال، ولذلــك يجــب أن تكــون الَحَكــم فيــا يتعلــق بدرجــة حــرارة املــاء. 

س: ما األفضل ملريض الَخرَف: الحوض أو الدش؟ 

ج: يعتمــد ذلــك عــى عــدة عوامــل، إذ ال بــأس بالــدش يف حالــة مريــض الَخــرَف املتوســط، الــذي اعتــاد عــى الــدش 

قبــل إصابتــه باملــرض. وميكنــك أن تدخــل املريــض إىل الحــّام، وتضبــط لــه املــاء عنــد الحاجــة، ثــم تنتظــر خارجــاً 

بينــا يســتحم املريــض، فرمبــا احتــاج إىل مزيــد مــن املســاعدة. أمــا إذا احتــاج املريــض إىل مســاعدتك؛ فيمكــن بالــدش 

املحمــول يف اليــد، بحيــث تُجلــس املريــض عــى كــريس يف الحــّام، وتعينــه عــى االغتســال بتلــك الطريقــة. 

أمــا إذا احتــاج املريــض إىل املزيــد مــن املســاعدة الجســدية، فيفضــل اســتخدام حــوض االســتحام، وال شــك   

بــأن أكــر صعوبــة قــد يواجههــا املريــض تكمــن يف القــدرة عــى رفــع الســاقني للدخــول يف الحــوض والخــروج منــه، 

و يُعــّد حــوض الحــّام أحــد أكــر األماكــن التــي يســقط فيهــا النــاس، وتقــع فيهــا اإلصابــات، وليســت هــذه الحــوادث 

شــائعة فحســب؛ بــل قــد تكــون مأســاوية يف كثــر مــن األحيــان. ففــي أمريــكا؛ تحصــل أكــر مــن )70%( مــن الحــوادث 

املنزليــة يف الحــّام؛ وذلــك بســبب وجــود املــاء والبــالط الزلــق، أو صعوبــات يف التــوازن والتنســيق وكذلــك محدوديــة 

ــون  ــف شــخص، أو ينزلق ــن أل ــاً باملخاطــر. يســقط أكــر مــن عرشي ــل مــن االغتســال أمــراً محفوف ــة مــا يجع الحرك

وميوتــون كل ســنة، وتحــدث حــاالت الوفــاة يف أكــر األحيــان لألشــخاص الذيــن تتجــاوز أعارهــم الخامســة والســتني.   

س: ما الذي ميكن عمله إذا واجه املريض صعوبة يف دخول حوض االستحامم أو الخروج منه؟      

ج: مــن الرائــع أن يتمكــن املريــض مــن دخــول حــوض االســتحام والخــروج منــه بنفســه ودون مســاعدة، ولكــن إذا كان 

عاجــزاً عــن ذلــك، فإليــك بعــض اإلرشــادات املفيــدة:              

ــاعد  ــث تس ــوض، بحي ــول الح ــز ح ــالمة، وحواج ــض للس ــب مقاب ــتحامم: ركّ ــوض االس ــة ح ــّدل منطق 1. ع  
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املريــض عــى الدخــول إىل الحــوض والخــروج منــه. مقبــض الســالمة هــو أداة تثبّــت يف الحائــط فيتمســك بهــا املريــض، 

ــد املرحــاض، أو حــوض  ــاً مــن مقع ــب هــذه املقابــض قريب ــد تركي ــد االغتســال. ومــن املفي ــات عن فتســاعده عــى الثب

الحــّام )الــدش(؛ ألنهــا تســاعد املريــض عــى املحافظــة عــى توازنــه. وميكــن أن تكــون هــذه املقابــض مــن البالســتيك، 

واألملنيــوم، أو الفــوالذ، وتثبــت يف الجــدار، وال ينصــح باســتخدام رفــوف املنشــفة بديــال. وإذا احتــوى الحــّام عــى أبواب 

ــات الخطــرة.   ــة دون اإلصاب ــة )متحركــة( حــول حــوض االســتحام، فاســتبدلها بســتارة حــام، للحيلول ســحب زجاجي

ــن املريــض مــن  2. اســتخدام كــريس للحــامم: إن وضــع كــريس يف حــوض االســتحام أو تحــت الــدش ميّك  

ــل مــن الحاجــة للوقــوف، واحتــال الســقوط، أو االنــزالق. ويفضــل اســتخدام كــريس  ــاء االغتســال، ويقل ــوس أثن الجل

ميكــن تُعّديــل ارتفاعــه، مــع مقعــد بــه مســند، ومقبــض، فذلــك مــن شــأنه أن يوفــر للمريــض مزيــداً مــن الدعــم، ويجعــل 

ــاً.    االغتســال أســهل، وأكــر أمن

3. اســتخدام مقعــد للتنقــل: ميكــن أن يكــون الدخــول إىل حــوض االســتحام والخــروج منــه أمــراً صعبــاً عــى   

املريــض، حيــث يتطلـّـب منــه تخطــي جــدار الحــوض؛ ولذلــك ميكــن ملقعــد التنقــل أن يســاعد يف التقليــل مــن املخاطــرة. 

مقعــد التنقــل هــو كــريس عريــض لــه أربــع قوائــم، تُثَبــت قامئتــان منهــا داخــل الحــوض، وقامئتــان خارجــه، بحيــث 

يجلــس املريــض عــى املقعــد، ويزحــف جانبــاً رافعــاً ســاقيه وهــو يف وضــع الجلــوس إىل داخــل الحــوض. كــا يوجــد 

مقاعــد متحركــة تســمح بدفــع املريــض برفــق إىل داخــل الحــوض وخارجــه بســهولة.

توفــر متاجــر املعــدات الطبيــة، ومتاجــر البيــع عــر اإلنرنــت مقابــض الســالمة، وحواجــز أحــواض االســتحام،   

ــر. ــبة املخاط ــل نس ــاً، وتقل ــراً آمن ــال أم ــن االغتس ــل م ــي تجع ــتحام، الت ــرايس االس ــة، وك ــد املتنقل واملقاع

وبالحديــث عــن الســالمة؛ تأكــد مــن وجــود ســجادة بالســتيكية أو ســيليكونية يف قعــر الحــوض، ملنــع الســقوط،   

ــوض  ــول إىل الح ــد الدخ ــني عن ــة القدم ــالمة حرك ــّام، لس ــوض الح ــب ح ــالط بجان ــى الب ــة ع ــجادة ثابت ــك س وكذل

ــه.  ــروج من والخ

ــاء باالســتحام  ــن االكتف ــض االغتســال يف الحــوض، فيمك ــذر عــى املري ــال باإلســفنجة: حــني يتع 4. االغتس  

باإلســفنجة. دع املريــض يجلــس عــى كــريس مريــح بالقــرب مــن الحــوض، وامــأل الحــوض مبــاء دافــئ، ونــاول املريــض 

ــفة.  ــتحام، ومنش ــفنج لالس ــة إس قطع

س: ما أفضل طريقة للتعامل مع املريض العنيد الذي يرفض كل محاوالت االغتسال؟  

ــاً بالَخــرَف  ــة. وإذا كان املريــض مصاب ــادئ ذي بــدء أن تحافــظ عــى هدوئــك، وأن تــدرس املوقــف بعناي ج: ينبغــي ب

املتوســط أو الخفيــف، فحــاول إقناعــه باملنطــق، ففــي هــذه املرحلــة، ميلــك املريــض القــدرة عــى االســتاع، والتفكــر، 

ــر يف اإلقنــاع خطــوًة أوىل للتفــاوض. ثــم فكــر يف روتــني االســتحام الــذي  واتخــاذ القــرارات باســتقاللية، ولــذا فكِّ

اعتــاد عليــه املريــض يف الســابق: هــل كان املريــض يســتخدم الــدش، أو حــوض االســتحام؟ وهــل كان يســتحم قبــل 

النــوم، أو يف الصبــاح الباكــر، وحــاول الحفــاظ عــى منــط االغتســال الــذي اعتــاده، وتجنــب وضــع مواعيــد لالســتحام 

أثنــاء برامــج املريــض التلفزيونيــة املفضلــة. 
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م الرعايــة يــرى  بــأن املريــض يحتــاج إىل  بــادر أوالً مبعرفــة عــدد مــرات اســتحام املريــض، وإذا كان ُمقــدِّ  

االغتســال بنفــس معــدل اغتســاله عندمــا كان ســلياً؛ فالبــد مــن تُعّديــل توقعاتــه. يفّضــل األمريكيــون االســتحام يوميــاً، 

وبعــض األحيــان مرتــني يف اليــوم، وقــد ال ينطبــق ذلــك عــى املــرىض مــن خلفيــات وثقافــات أخــرى، وعليــه ينبغــي 

م الرعايــة أوالً أن يغــّر فكرتــه عــن عــدد املــرات التــي يجــب أن يســتحم فيهــا املريــض، فقــد تكــون مــرة  عــى ُمقــدِّ

ــة لبعــض األشــخاص.  واحــدة يف األســبوع كافي

وبالرغــم مــن ذلــك؛ فــإن االغتســال ال يعنــي أن تكــون رائحــة الجســم طيبــة فحســب، إذ قــد  تتعــرض بــرشة   

املريــض لاللتهــاب، أو قــد يصــاب مبشــاكل جلديــة أخــرى إن مل يغتســل دوريــاً. ينبغــي عــى األقــل غســل اليديــن دامئــاً 

بعــد اســتخدام الحــّام، وقبــل الوجبــات، كــا يجــب غســل الوجــه يوميــاً للمحافظــة عــى نظافــة البــرشة، كــا ويجــب 

ــات.  ــادي االلتهاب ــاً لتف غســل األعضــاء التناســلية، وأســفل الجســم يومي

ــَض املريــض االســتحام مشــكلة شــائعة، وحــني يواجهــك املريــض بالرفــض التــام، فقــد حــان الوقــت  إّن رَفْ  

لتُعّديــل خططــك، والتفكــر بطــرق مبتكــرة إلقناعــه  بــرورة ذلــك.

لقــد صادفــُت مــن املــرىض مــن يرفــض االســتجابة مبجــرد ســاعه كلمــة »اســتحام« أو »حــوض االســتحام«،   

فهاتــان الكلمتــان تزعجــان وتدفعانــه إىل املقاومــة، ولــذا ميكنــك تجنــب ذلــك بحيــث تقــول: »يــا فــالن، دعنــي أمســح 

ــك أو  ــك )أو رقبت ــت ركبت ــك: »ستشــعر بالتحســن إذا أدخل ــادر بقول ــك«، أو أن تب وجهــك بهــذه املنشــفة، فسينعشــك ذل

ــك اآلن«.  ــل ذل ــاء دافــئ، لنفع ــي تؤملــك يف م ــك( الت كتفي

ــم  ــاه(، ومــن ث ــة االســتحام مبجــرد رؤيتهــم لوحــة )دورة املي وقــد الحظــت مقاومــة املــرىض يف دور الرعاي  

فــإن تغطيــة اللوحــة عنــد وقــت االغتســال قــد يســاعد عــى تقبــل املريــض لألمــر، مــع املبــادرة بقــول: »لندخــل هنــا 

ــاء«.  ــون وامل ــض الصاب ــتخدم بع ــك، ونس لندفئ

ــة، أو تعليــق صــوره  ميكــن أن يكــون إلهــاء املريــض وقــت االســتحام ُمجديــاً أحيانــاَ، كتشــغيل أغنيتــه املفضل  

ــف، أو آخــر  ــه األلي ــاده، أو حيوان ــه عــن أحف ــث مع ــه يف الحــّام، والحدي ــك مرافقت ــة عــى الجــدار، كــا ميكن املحبب

ــه، فيــا أنــت تُحّممــه، بحيــث تصبــح املوســيقى، والصــور، واألحاديــث الحميمــة هــي النشــاط األســايس،  ــار عائلت أخب

ــاً.    ــاطاً ثانوي ــال نش واالغتس
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إن العنايــة مبريــض الزهاميــر ليســت باألمــر اليســر، لكنــك 

ــك.  ــل حيات ــؤولياتك وتواص ــني مس ــوازن ب ــعك لت ــا بوس ــل م تفع

إنــك عندمــا تهمــل نفســك، وتصبــح العنايــة بهــا آخــر اهتاماتــك؛ 

فإنــك قــد تــؤذي الشــخص الــذي تضحــي مــن أجلــه، وتبــذل مــا  

ــالمة  ــأن س ــة  ب ــات الحديث ــر الدراس ــاعدته. تش ــعك ملس يف وس

م الرعايــة أمــران مرابطــان. فبحصولــك  املريــض وســالمة ُمقــدِّ

ــك ســيحّد ذلــك -بــال  عــى املســاعدة لتخفيــف العــبء عــن كاهل

ــاعد  ــا تس ــودة. ك ــر املعه ــض الزهامي ــلوكيات مري ــن س ــك- م ش

العالجــات التــي يتلقاهــا مــرىض الزهاميــر يف تحســني قدرتهــم 

ــف العــبء النفــي والجســدي  ــم تخفي ــة بأنفســهم، ث عــى العناي

ــة. م الرعاي عــن ُمقــدِّ

فائدة للطرفني 

يؤثــر وجــود الدعــم الــكايف -أو غيابــه- عــى نجاحــك    

بوصفــك مقدمــاً للرعايــة. وقــد أشــارت إحــدى الدراســات إىل أّن 

م الرعايــة باالكتئــاب، أو وقوعــه تحــت تأثــر الضغــط  إصابــة ُمقــدِّ

النفــي والعاطفــي؛ يزيــد مــن حــاالت التجــول والتشــوش لــدى 

م الرعايــة مبزيــد مــن الضغــوط.  املريــض، مــا يعــود عــى ُمقــدِّ

كــا تــزداد تلــك الســلوكيات لــدى مريــض الزهاميــر عندمــا يكــون 

م الرعايــة أصغــر ســناً، أو أدىن تعليــاُ، إذ رمبــا يعــود ذلــك  ُمقــدِّ

للجهــل بطبيعــة املــرض، وبحاجــة إىل مزيــد مــن الوقــت للتكيــف 

معــه.

ــة  م الرعاي ــدِّ ــة مبُق ــأن العناي وأشــارت دراســة أخــرى ب  

ــنِّني  ــة املُس ــدور رعاي ــر ل ــض الزهامي ــل مري ــة لنق ــر الحاج يؤخ

شــهراً.  )18( مبعــدل 

ــض  ــدم ملري ــم املق ــن الدع ــد م ــإن املزي ــل؛ ف وباملقاب  

ــد  ــى ح ــض -ع ــة وللمري م الرعاي ــدِّ ــع ملُق ــيعود بالنف ــرَف س الَخ

عند تقديم الرعاية: ال تهمل نفسك

ســواء-. ففــي إحــدى الدراســات انظــم عــدد مــن مــرىض الَخــرَف 

باملراحــل املبكــرة واملتوســطة يف عــرش جلســات للعــالج الوظيفــي 

ــتوى  ــع مس ــهم، ورف ــة بأنفس ــى العناي ــم ع ــني قدرته ــة تحس بُغي

ــد  ــور. وق ــدأت بالتده ــي ب ــة الت ــم اإلدراكي ــع قدراته ــم م تكيفه

أظهــر التقييــم خــالل ســتة األســابيع، ثــم األشــهر الثالثــة الالحقــة 

ــناً ملحوظــاً يف املهــارات الحركيــة،  ــن تحسُّ بــأن )75%( منهــم تحسَّ

وأظهــر )82%( منهــم اســتقاللية أكــر يف القيــام بالنشــاطات 

ــل يف  ــك التحســن باملقاب ــد ســاهم ذل ــة دون مســاعدة. وق اليومي

ــة. م الرعاي تخفيــف العــبء عــن كاهــل ُمقــدِّ

رضيبة اإلجهاد البدين والنفيس 

ــط  ــاع ضغ ــة مخاطــر ارتف ــدى ُمقّدمــي الرعاي ــزداد ل ت  

ــب  ــب، وتصل ــراض القل ــولني، وأم ــتوى األنس ــاع مس ــدم، وارتف ال

الرشايــني، وضعــف املناعــة. وتشــر إحــدى الدراســات بــأن 

معــدل الوفيــات لــدى ُمقّدمــي الرعايــة ممــن تجــاوزوا الخامســة 

ــوط  ــا أن ضغ ــه. ك ــن ذات ــم يف الس ــن غره ــى م ــتني أع والس

م الرعايــة إىل التضحيــة  العنايــة مبريــض الَخــرَف قــد يدفــع ُمقــدِّ

بحاجتــه للرعايــة. 

ويبقــى الضغــط النفــي أكــر تأثــراً، إذ يعــاين )%30(   

إىل )40%( مــن ُمقّدمــي الرعايــة مــن االكتئــاب، ومســتويات عاليــة 

مــن القلــق. ومــن الشــائع أن تـُـرف لهــم مضــادات لالكتئــاب، أو 

ــم. ــن غره ــر م ــق أك القل

لكــن االســتعانة بالدعــم ممــن حولهــم، ومــن املجتمــع كفيــل  

بتخفيــف الضغــط النفــي عنهــم.

ــوط،  ــع الضغ ــل م ــول التعام ــات ح ــن املعلوم ــد م وملزي  

وقامئــة باملصــادر التــي ميكــن ملُقّدمــي الرعايــة الرجــوع إليهــا؛ 

.)99( إىل   )83( مــن  الصفحــات  انظــر 

الدعم النفسي والجسدي سيفيد الجميع
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تعمــل الدهــون التــي تفرزهــا الغــدد الدهنيــة والعرقيــة   

عــى ترطيــب الجســم، ومنــع الجفــاف. ومــع التقــدم  يف الســن، 

تقــل  تلــك اإلفــرازات الطبيعيــة، وتجــف البــرشة تدريجيــاً. ومــا 

يزيــد الوضــع ســوءاً، بــرودة الطقــس، والهــواء الجــاف، ومنتجــات 

العنايــة بالبــرشة الرديئــة، كــا أن االغتســال املتكــرر يعمــل أيضــاً 

ــرشة.  ــاف الب ــادة جف عــى زي

يــؤدي »الشــتاء القاحــل وبــرده الجميــل القــارص«   

-كــا يصفــه شكســبر- إىل جفــاف البــرشة جفافــاً شــديداً، بحيــث 

ــاً  ــاف غالب ــرش الجف ــققات. وينت ــور، والتش ــة، والقش ــبب الحك يس

الــذراع.  وأعــى  واألفخــاذ،  الســاقني،  أســفل 

ــد  ــزداد خشــونة الجل كــا تتكــرس األظافــر بســهولة، وت  

حولهــا عندمــا تتــدىن درجــة الحــرارة، لكــن الــرد ليــس هــو عــدو 

البــرشة الحقيقــي؛ بــل حــرارة املنــزل الجافــة.  

ــد  ــة الجل ــدون رطوب ــن يفق ــار الس ــن كب ــراً م وألن كث  

وزيوتــه الطبيعيــة، تــزداد مشــكلة جفــاف الجلــد لديهم يف الشــتاء، 

مــا يشــّكل أمــراً مزعجــاً للكثريــن منهــم. 

الحــاالت  معظــم  يف  الجلــد  جفــاف  يختفــي  وقــد   

تلقائيــاً مــع زيــادة الرطوبــة، لكــن الحكــة والتشــققات قــد تســبب 

ــض  ــي بع ــا ي ــة املطــاف. وفي ــات يف نهاي اآلالم، ورمبــا االلتهاب

الجافــة:   البــرشة  مــع  للتعامــل  اإلرشــادات 

ــراً. إذ  خــذ حاممــاً قصــرياً واســتخدم مــاءاً فات  

ــه  ــك ألن ــد؛ وذل ــة الجل ــرر رضراً لطبق ــد يســبب االغتســال املتك ق

الطبيعيــة.  الجلــد  زيــوت  يزيــل 

بعــض  أضــف  االســتحام،  حــوض  اســتخدام  عنــد   

ترطيــب  للمســاعدة يف  املــاء،  الشــوفان إىل  دقيــق  أو  النشــا 

البــرشة، واحــذر كل الحــذر مــن االنــزالق والوقــوع عنــد إضافــة 

الحــّام.   مــاء  إىل  مرطبــة  مســتحرات 

التعامل مع جفاف البشرة
تجنــب اســتخدام الصابــون املطهــر، واســتبدله بصابــون   

أمكــن.  مــا  اســتخدامه  مقلــالً  لطيــف، 

بــدالً مــن فركهــا. إن  الجافــة  البــرشة  ربــت عــى   

الربيــت بلطــف عــى البــرشة الجافــة أفضــل مــن فركهــا بشــدة. 

بعــد  كرميــاً  أو  مرطبــاً،  زيتــاً  ضــع  الرتطيــب:    

االســتحام، وتجنــب املنتجــات التــي تحتــوي عــى الكحــول، كــا 

تجنــب اســتخدام الكحــول عمومــاً لعــالج الحكــة، إذ تســبب مزيــداً 

مــن الجــاف. 

ــف مــن  ــد للتخفي ــب عــى ســطح الجل تعمــل مســتحرات الرطي

ــة  ــرشة. مث ــاف الب ــراض  جف ــور، وأع ــاف، والقش ــة، والجف الحك

ــب:  ــتحرات الرطي ــن مس ــان م نوع

والالنولــني،  جــي،  النروليــوم  مثــل:  املطريــات:   

ــي  ــة الت ــس الطريق ــواد بنف ــذه امل ــل ه ــة. وتعم ــوت املعدني والزي

ــاً عــى  ــوِّن حاجــزاً دهني ــا تك ــة؛ ألنه ــوت الطبيعي ــا الزي ــل به تعم

ــا.  ــع تبخره ــا، ومين ــد م ــة إىل ح ــظ بالرطوب ــد، يحتف ــطح الجل س

ــض  ــوريتول، وحم ــن، والس ــل: الجلرسي ــات: مث املرطب  

ــاء، وتحتفــظ  ــا. تجــذب هــذه املســتحرات امل ــك، واليوري الالكتي

بــه عــى ســطح الجلــد.

  وكلــا كانــت تركيبــة املرطــب قليلــة، زادت فعاليتــه. يف 

حــني كلــا زادت مكوناتــه ـــكالعطور، واأللــوان، واملــواد املكثفــة؛ 

زاد احتــال  ظهــور الحساســية، خاصــة إذا كانــت بــرشة املريــض 

ــة.   رقيق

ــل  ــداً قب ــس باملــاء جي ــل املالب ــن غس ــد م تأك  

ــة  ــات خالي ــة مبنظف ــات التقليدي ــتبدال املنظف ــاول اس ــها. ح لبس

مــن العطــور، وتجنــب اســتخدام املــواد التــي تنّعــم املالبــس، 

الغســيل.   مســتحرات  مــن  وغرهــا  واملُبيّضــات، 
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التعامل مع جفاف البشرة

مــن  الجلــد  عــى  ألطــف  ألنــه  القطــن؛  البــس   

ــر  ــة األخــرى، فملمســها الخشــن يؤث الصــوف واألقمشــة الصناعي

الشــديدة.  الحكــة  يســبب  كــا  ويضعفهــا،  البــرشة  عــى 

ــة  ــة املقاوم ــي، واألقمش ــتحرات ال ــتخدام مس ــؤدي اس ــد ي وق

للتجعيــد، والتــي تحتــوي عــى مــادة )الفورمالديهايــد(، أو املــواد 

الكياويــة األخــرى إىل تهيــج البــرشة، ولذلــك يجــب غســل 

املالبــس الجديــدة واملناشــف قبــل اســتخدامها.  

اســتمرت  وإذا  البــرة،  حــك  تجنــب  حــاول   

األعــراض، ضــع مرطبــاً يحتــوي عــى مــادة )الهايدروكورتيــزون( 

البــرشة.        عــى 

س: كيف تتأكد من نظافة املريض نظافة كاملة؟ 

ج: متتــد املنطقــة الحساســة عــن الرجــال والنســاء مــن العانــة حتــى الــرشج، وغالبــاً مــا  تكــون جــزءاً مهمــالً مــن جســم 

املريض. 

وإذا تركــت الرطوبــة الناتجــة مــن البــول والــراز لتبقــى عــى ســطح املنطقــة الحساســة، فقــد تســبب االلتهــاب   

ــب  ــة، ولتجن ــقق، أو اإلصاب ــن التش ــة م ــرشة الرقيق ــة الب ــة لحاي ــة نظيف ــذه املنطق ــى ه ــب أن تبق ــك يج واألمل؛ ولذل

ــض.  ــة باملري ــن العناي ــا يحس ــة، م ــح الكريه ــات، والروائ االلتهاب

ينبغــي تشــجيع املريــض -مــا أمكــن- عــى العنايــة مبنطقــة العانــة أثنــاء االغتســال، وتذكــره بذلــك عــى الــدوام.   

احــرص عــى العنايــة باألعضــاء التناســلية أثنــاء االغتســال، فــإذا مــا شــعر املريــض بالحــرج منــك، أِدْر وجهــك بعيــداً، 

ــة، أخــرين حــني تفــرغ(.   ــة الثاني ــك: )ســأنظر للجه ــه بقول وطمئن

م الرعايــة القيــام بتلــك املهمــة الحساســة، فينبغــي عليــه أن يــرشح للمريــض مــا ســيفعله  أمــا إذا كان عــى ُمقــدِّ  

بالضبــط، كأن يقــول: »واآلن يــا عزيــزي سأغســل املنطقــة الســفلية«، فهــذا مــن شــأنه أن يهيــئ املريــض لتلــك املهمــة. 

ويف حــال تعــّذر تنظيــف املنطقــة الحساســة يوميــاً كــا ينبغــي، فإليــك بعــض اإلرشــادات الفعالــة لتنظيــف املريــض وهــو 

جالــس. ابــدأ أوالً بتجهيــز القفــازات واملنشــفة )أو املناديــل املرطبــة(، وغرهــا مــن مســتحرات النظافــة، وحــوض مــن 

املــاء الدافــئ:  
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إرشادات لالستحمام

ــه يف  ــه، وحق ــه كرامت ــظ ل ــه، وتحف ــل دفئ ــظ ع ــفة لتحاف ــه باملنش ــه، ولف ــع مالبس ــل خل ــض ع ــاعد املري 1. س

ــمه.  ــف جس ــب كش ــة بتجن الخصوصي

2. افتح املاء، واجعل املريض يفحص درجة حرارة املاء.  

3. ساعد املريض عل دخول الدش، ويف حال استخدام كريس لالستحامم، تأكد من ثبات العجالت. 

4. لتعزيز استقاللية املريض؛ دعه يغسل نفسه ما أمكن. 

5. نــاول املريــض املنشــفة عندمــا يفــرغ مــن االغتســال، وســاعده عــل تجفيــف نفســه، إذ يســاعد ذلــك يف تقليــل 

الحكــة.

6. ساعد املريض عل وضع املرطب عل جسمه، وعل ارتداء مالبسه، وتشيط شعره. 

7. ، أخرب املريض كم يبدو رائعاً ، فكلنا نحب الثناء.    

تنظيف المناطق الحساسة: 
اقــرح عــى املريــض الذهــاب لــدورة امليــاه أوالً، فذلــك ســيقلل مــن احتــال تبولــه أثنــاء التنظيــف، مــا قــد    .1

ــاج.  ــرج واالنزع ــعره بالح يش

افرش الرسير مبفرش مضاد للاء ليجلس املريض عليه.    .2

اِحم نفسك من التلوث باإلفرازات الجسدية، وذلك بلبس قفازات مطاطية.     .3

اكشف املنطقة الحساسة بإبعاد ساقي املريض، ورفع إحدى الركبتني برفق إذا تيرس ذلك.    .4

بلل منشفة، وأضف إليها الصابون، أو استخدم املناديل املرطبة.    .5

ل املنشفة عند الحاجة.  امسح  برفق من األمام إىل الخلف، ومن وسط منطقة العانة نحو األفخاذ، وبدِّ  .6

غرِّ ماء الحوض، واستخدم منشفة نظيفة، وامسح املنطقة  لتجفيفها متاماً.   .7

ربِّت عى املنطقة لتجفيفها بلطف.   .8

ساعد املريض ليستدير.   .9

بلل منشفة نظيفة وأضف إليها الصابون، أو استخدم مناديل مرطبة.   .10

نظف منطقة الرشج من األمام إىل الخلف برفق.   .11

جفف املنطقة بالربيت عليها بلطف.     .12
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إذا  بالكثــر،  القيــام  الَخــرَف  ملــرىض  ميكــن   

عرفــت كيــف تشــجعهم. وبالرغــم مــن أن مقدمــي الرعاية 

يواجهــون تدهــور أحبابهــم وعجزهــم، لكــن مــرىض 

الَخــرَف يف املراحــل املبكــرة واملتأخــرة -عــى حــد ســواء- 

يحتفظــون غالبــاً ببعــض املعــارف والقــدرات، فــإذا متكنت 

ــارات،  ــات وامله ــك الذكري أن تشــجعهم عــى التمســك بتل

فلــن يســاعد ذلــك املريــض فحســب؛ ولكنــه ســيري حيــاة 

كل أفــراد األرسة. 

مرشدون وقادة 

ال شــك بــأن دفــع أحــد أفــراد األرسة -ممــن   

يعــاين صعوبــة إدراكيــة- يف األنشــطة من شــأنه أن يشــّكل 

تحديــاً لــه، لكنــه ميكن أن يبتهــج إذا أعطــي الفرصة إلدالء 

ــم، حســبا جــاء يف إحــدى الدراســات  النصــح، أو التعلي

ــار  ــوم كب ــايص عل ــة اختص ــا مجل ــي نرشته ــة الت الحديث

.)The Gerontologist )جرنتولجســت  الســن 

الباحثــون  حــاول  الدراســات،  إحــدى  ففــي   

إرشاك بعــض مــرىض املرحلــة املبكــرة واملتقدمــة مــن 

الَخــرَف إرشاكا اجتاعيــاً، يف مركــز للرعايــة اليوميــة 

للكبــار، طالبــني منهــم الحديــث عــن زواجهــم، وأطفالهم، 

ــون دفــع  ــد حــاول الباحث ــا بع ــة، وفي ونشــاطاتهم الديني

املــرىض إلدالء النصــح واإلرشــاد بعبــارات مثــل: »أنــا أفكر 

يف إنجــاب أطفــال، فبــاذا تنصحيننــي؟« 

وقــد أشــار الباحثــون إىل أن املشــاركني تعاملــوا   

ــاً،  مــع األمــر عــى محمــل الجــد، مبديــن متاســكاً واتزان

ــز أكــر  ــدة ومرابطــة، وبركي ــوا مبعلومــات مفي كــا أدل

ــم معلومــات محــددة عــن  ــب منه ــوا عندمــا طل مــا فعل

حياتهــم الشــخصية.  
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ويف دراســة أخــرى، درس الباحثــون تأثــر إعطاء   

مــرىض الَخــرَف الفرصــة للتدريــب، حيــث ُزوِّد املشــاركون 

مــن املُســنِّني ـــبعضهم مصــاب بالَخــرَف، وبعضهــم اآلخــر 

ســليم عقليــاً- بكتيــب يحتــوي عــى صــور ملســاعدتهم يف 

تدريــب بعــض األشــخاص عــى إعــداد الطعــام باســتخدام 

وصفــة. وقــد نجــح املشــاركون مــن كلتــا املجموعتــني يف 

تدريــب »طالبهــم« كيــف يحــّرون الوصفــة، لكن مرىض 

ــتمرار يف  ــاعدة لالس ــض املس ــة لبع ــوا بحاج ــرَف كان الَخ

العمليــة، ومــع ذلــك أنجــزوا مهمــة التدريــب بنجــاح. 

الَخــرَف  مــرىض  قيــام  أن  الباحثــون  يــرى    

اســرجاع  مــن  ميكِّنهــم  والتدريــس  النصــح  بإعطــاء 

املعــارف التــي اكتســبوها يف شــبابهم يف املــايض، خاصــة 

واإلرشــاد.  بالربيــة  املرتبطــة  املعــارف  تلــك 

إىل  اآلخريــن  حاجــة  فكــرة  مكنتهــم  وقــد   

معلوماتهــم مــن معــاودة القيــام بدورهــم االجتاعــي 

وحفزتهــم إلمتــام تلــك املهمة.  ويبــدو أن اإلرشــاد والقيادة 

تشــجعان األفــراد عــى الشــعور بالنجــاح والركيــز عــى ما 

ميكنهــم عملــه بهــا، عوضــاً عــن املهــارات التــي فقدوهــا.

تعزيز الروابط العائلية

إن إرشاك ذوي اإلعاقــة الفكريــة يف األنشــطة   

العائليــة يســهم يف تحفيــز أفــراد العائلــة عــى تذكــر 

هــذا املريــض، ودمجــه معهــم. كــا مينحــه ذلــك إحساســاً 

باالنتــاء، مــا يســاعد عــى تحســن مزاجــه. ومــن ناحيــة 

أخــرى، يســاعد االشــراك يف األنشــطة العائليــة عــى 

تهدئــة الشــخص القلِــق أو املضطــرب.  ميكــن ملــرىض 

الَخــرَف -يف الغالــب- املشــاركة يف مختلف أنواع األنشــطة 

العائليــة التــي يُقصــد بهــا التســلية وقضــاء شــباب أحبابنــا،
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ــّد  ــال- تُع ــبيل املث ــى س ــة -ع ــراءة الجهري ــت. فالق  الوق

مهــارة ميكــن أن يحتفــظ بهــا املريــض، حتــى يف املراحــل 

ــتخدام  ــي، وباس ــي أو العق ــف الذهن ــن الضع ــرة م املتأخ

كتــب بســيطة ومطبوعــة بحــروف كبــرة وواضحــة؛ ميكــن 

للمريــض القــراءة لألحفــاد، أو غرهــم مــن أفــراد األرسة. 

وكــا هــو الحــال يف اإلرشــاد والقيــادة، فقــراءة املريــض 

لآلخريــن متنحــه دوراً اجتاعيــاً داخــل األرسة.  

واســتعادة الذكريــات تُعــّد أيضــاً نشــاطاً ميكن أن   

يكــون مفيــداً ومعــززاً للروابــط األرسيــة يف الوقــت ذاتــه. 

ــول  ــاص ذات مدل ــتخدام أي عن ــرة يف اس ــن الفك وتكم

ــيقى،  ــون، واملوس ــل: الفن ــايض، مث ــط بامل ــخي مرتب ش

ــا.  وغره

إن فــرز الصــور القدميــة، أو تصميــم ألبــوم   

لتجميعهــا، قــد يحفــز الذكريــات املشــركة التــي تعــود إىل 
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ــا، أو طفولتهــم، وهــذا مــن شــأنه أن  فــرة شــباب أحبابن

وذكرياتهــا.  العائلــة  بتاريــخ  اإلحســاس  يعــزز 

ــّد الروائــح رابطــاً قويــاً باملــايض، وعــى  كــا تُع  

ــدى مريــض  الرغــم مــن أن حاســة الشــم قــد تضعــف ل

الَخــرَف، لكــن الرائحــة الزكيــة املرتبطــة عاطفيــاً باملــايض 

ــه.  ــن طفولت ــث ع ــى الحدي ــرد ع ــجع الف ــد تش ق

ــط  ــن تراب ــزز م ــا تع ــطة وغره ــك األنش كل تل  

ــد تســاعد  ــا تشــجع عــى التواصــل، وق ــراد األرسة، ك أف

عــى التخفيــف مــن التوتــر واإلحبــاط املصاحــب للرعايــة.  

عــى كل حــال؛ قــد يصعب عــى مريــض الَخــرَف التجاوب 

مــع هــذه األنشــطة، وقــد يجدهــا بعضهــم اآلخــر غامــرة 

ومثــرة للحــزن. 

ــة،  ــه، حــاِوْل تجنــب التوقعــات غــر املنطقي وعلي  

أو الضغــط عــى املريــض للمشــاركة يف نشــاط قــد يجــده 

أو مزعجــاً.     محبطــاً 

س: كيف يتغلب الشخص عل )اإلحراج( عند ما يُحّمم املريض؟ 

ج: كــا أســلفنا، تؤثــر طريقــة تعاملــك عــى املريــض؛ ولذلــك ينبغــي أن تركّــز عــى املهمــة الراهنــة، وتغــض الطــرف عــن 

مشــاعرك الخاصــة. تعامــل بحياديــة وثقــة حــني تــرشع بالعمــل، فاألمــر يتعلــق باملريــض، ال بــك أنــت. إن قيــام األبنــاء 

بغســل أحــد الوالديــن ميثــل تحــوالً كبــراً يف األدوار، وألنــه يغلــب أن يكــون ُمقّدمــو الرعايــة مــن النســاء، فإنــه يســهل 

عليهــن القيــام بذلــك لــألب أو لــألم. وباملقابــل فقــد يســهل عــى االبــن غســل األب وتنظيفــه، لكنــه قــد يشــعر بالحــرج 

عندمــا يقــوم بذلــك مــع أمــه.  

وللتغلــب عــى اإلحــراج لكليهــا، ينبغــي عــى االبــن أوالً: أن يعــرف األمــور التــي ميكــن للمريضــة القيــام بهــا   

بنفســها مــع بعــض املســاعدة، وعليــه أن يقــدم لهــا املنشــفة، ويدعهــا تغســل نفســها، مــع بعــض التوجيهــات كقولــه: »اآلن 

امســحي وجهــك، واإلن أمســحي ذراعــك، واألن ذراعــك األخــرى«. عندهــا قــد تتمكــن األم مــن غســل وجههــا، وذراعيهــا، 

وســاقيها، واملناطــق الخاصــة مــن جســدها، وال يبقــى ســوى املناطــق األخــرى التــي تحتــاج إىل مزيــد مــن املســاعدة.  

ثانيــاً: ميكــن أن يبــادر االبــن بوضــع منشــفة، أو رداء خفيــف عــى ظهــر املريضــة، ال مــن أجــل املحافظــة عــى الــدفء 

فحســب، بــل ملنحهــا إحساســاً بالخصوصيــة. ومــع أن األمــر ســيتطلب ال محالــة غســل املناطــق الحساســة، لكــن تغطيــة 
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املريــض تحــد مــن شــعوره بالحــرج، والضعــف، وقلــة الحيلــة. كــا ميكــن عوضــاً عــن ذلــك تغطيــة الصــدر واألعضــاء 

التناســلية مبنشــفة. أخــراً، ميكنــك إلهــاء املريــض طــوال عمليــة االغتســال عــر اســتعادة  بعــض الذكريــات عــن إحــدى 

املناســبات العائليــة الســعيدة.  

س: ماذا لو أرّص املريض عل أن يساعده شخص ُمعنّي يف االغتسال؟ 

ــه أو  ــه يف االغتســال، رافضــاَ تدخــل أبنائ ــرَف عــى أن تســاعده زوجت ــض الَخ ج: مــن غــر املســتغرب أن يــر مري

ُمقّدمــي الرعايــة املختصــني، وهــذا أحــد املواقــف الصعبــة التــي قــد تثقــل كاهــل ُمقّدمــي الرعايــة. ولتفــادي األمــر؛ 

ينبغــي عليــك الرتيــب إلرشاك شــخص آخــر للمســاعدة يف عمليــة االغتســال. ابــدأ بإدخــال شــخص آخــر يف الحــّام 

ليكــون معــك وأنــت تعــاون املريــض، وليســاعدك أثنــاء قيامــك بذلــك، وميكنــه مــع مــرور الوقــت توجيــه املريــض، أو 

حتــى مســاعدته عــى االغتســال. 

س: كيف ميكنك تهدئة املريض العدواين بفعالية أثناء االغتسال؟ 

ج: إذا أبــدى املريــض مقاومــة شــديدة، فينبغــي لــك التوقــف واملحاولــة  يف وقــت الحــق. وقــد يكــون مــن املفيــد إعطــاء 

املريــض املضطــرب أو غــر املتعــاون شــيئاً ليمســكه يف يــده أثنــاء اغتســاله، ألن مســك منشــفة، أو قطعــة مالبــس سيشــغل 

يديــه، ويســمح لــه بتغطيــة أجــزاء جســمه أثنــاء االغتســال. 

س: هل يجب أن يكون االغتسال وفقاً لجدول يومي محدد؟ 

ج: غالبــاً مــا أشــجع عــى تحديــد جــدول مالئــم للمــرىض وُمقّدمــي الرعايــة؛ إذ يعطــي للمريــض إحساســاً بالتعــود عــى 

مســار األحــداث، ومواعيدهــا، وكيفيــة حدوثهــا طــوال اليــوم؛ كــا يــرى بعــض املختصــني بــأن ذلــك قــد يســاعد مريــض 

الَخــرَف عــى الحفــاظ عــى فاعليتــه لفــرة أطــول. 

ــاّم أثنــاء اليــوم، فــإن االلتــزام بجــدول  أمــا ملُقّدمــي الرعايــة ممــن يتوجــب عليهــم القيــام بالعديــد مــن املَه  

محــدد ميّكنهــم مــن إنجــاز َمهاّمهــم بفعاليــة، وهــذا مــا عشــته مــن خــالل تجربتــي يف تقديــم الرعايــة، إذ كان زوجــي 

مريضــاً بالرسطــان يف مراحلــه األخــرة، كــا كان علينــا االعتنــاء بابننــا ذي الثــان ســنوات. وكنــت حينهــا أعــرف بــأين 

إن مل أنهــي بعــض املَهــاّم يف املســاء، فســتتداعى األمــور يف منزلنــا، ولــذا عرفــت أهميــة االلتــزام بجــدول محــدد، وذلــك 

مــا أشــاركه  مــع ُمقّدمــي الرعايــة، ســيُحدث االلتــزام بجــدول فرقــاً لديــك، وأمــا املريــض فــإن الجــدول سيســاعده عــى 

معرفــة متــى يــؤدي َمهــاّم معنيــة، بحيــث ال يتفاجــاُ عندهــا، وال ينزعــج.   

يجيــد معظــم النــاس القيــام باألمــور الروتينيــة، ألنهــا متكــررة ومطمئنــة، كــا يســهل عــى املريــض االعتيــاد   

عــى الجــدول الــذي وضعتــه. »اآلن الســاعة التاســعة، لقــد حــان وقــت االغتســال يــا جــورج« عندهــا سينســاقون لألمــر 

ــدال. دون ج

مالحظــة: تجنــب تنظيــف املريــض أو إلباســه أثنــاء برنامجــه التلفزيــوين املفضــل، بــل أنتظــر حتــى ينتهــي الرنامــج قبــل 

أن تطــرح عليــه فكــرة االغتســال أو تغيــر املالبــس. 
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غسيل الشعر والعناية الشخصية 
يفضــل معظــم النــاس غســل شــعرهم بانتظــام، كــا يروقهــم اإلحســاس بتدليــك فــروة الــرأس، وتخلخــل املــاء   

الدافــئ يف الشــعر، وقــد يحبــون رائحــة الشــامبو وبســلم الشــعر. ويشــعر الشــخص براحــة كبــرة عندمــا تنتهــي عمليــة 

ــل.  الغس

لكــن بعــض مــرىض الَخــرَف ال يحبــون تبليــل شــعرهم، وغالبــاً مــا يقاومــون ذلــك. و كثــر منهــم يكرهــون تلــك   

التجربــة، ألن املــاء غالبــاً مــا يســيل عــى الوجــه، ويدخــل الصابــون يف العينــني فيؤذيهــا. وقــد يكــون غســل الشــعر 

مــن أصعــب األمــور التــي ميكــن أن ميارســها مقدمــو الرعايــة، ولــذا يصعــب عليهــم دمــج غســل الشــعر مــع االغتســال. 

س: ما أفضل وقت لغسل الشعر؟  

ج: إن االعتنــاء باملــرىض ليظهــروا الئقــني ونظيفــني أمــر مهــم لهــم وألرُسهــم، بــل ولــك أنــت مقــدَم الرعايــة، ولــذا 

أنصــح بــأن يكــون غســل الشــعر نشــاطاً منفصــالً متامــاً. وإذا كنــت تغســل شــعر املريــض، يستحســن اســتخدام الــدش 

املحمــول باليــد. 

وألن كثــراً مــن كبــار الســن يعجــزون عــن الجلــوس وقتــا كافيــا يســمح بغســل شــعرهم يف حــوض الغســيل،   

فمــن األفضــل وضــع الشــامبو بينــا يكــون املريــض جالســاً يف حــوض االســتحام، أو تحــت الــدش. ضــع قطنــاً يف أذين 

املريــض، إذا مل ميانــع، لتجنــب دخــول املــاء إليهــا. وإذا ســبق واشــتىك املريــض مــن دخــول الشــامبو يف عينيــه، فليمســك 

باملنشــفة فــوق عينيــه بينــا تغســل شــعره. 

اغســل الشــعر، وضــع عليــه البلســم، وجففــه متامــاً. إّن تــرْك بعــض الصابــون عــى الشــعر قــد يــؤدي إىل جفــاف فــروة 

الــرأس، مــا يســبب الحكــة فيــا بعــد. 

عندمــا تنتهــي مــن ذلــك، امــدح املريــض، كأن تقــول لــه: »تبــدو رائعــاً اآلن!«، فالــكل يرغــب باملديــح، وإطراؤك   

ــة. ــه املعنوي ــن روح ــع م ــعده ويرف ــايب، فيس ــر إيج ــق تأث ــل بخل ــه، كفي ــتوى مرض ــن مس ــر ع ــرف النظ ــض ب للمري

أخراً، إذا كنت تفضل  -أو املريض- غسل الشعر يف الصالون، فيجب تحديد مواعيد منتظمة. 

س: هل حان الوقت للتوقف عن أخذ املريض إىل صالون التجميل، أو محل الحالقة؟ 

ج: أمتنــى العكــس. إن التوقــف عــن االعتنــاء مبظهــر املريــض إشــارة ســيئة. لقــد عملــت يف دور رعايــة املُســنِّني ســنوات 

ــق  ــوم واحــد، فاألمــر يتعل ــه بي ــل وفات ــى قب ــه مرطــب الشــفاه، حت ــة باملريــض، وأضــع ل ــت أقــوم بالعناي عــدة، وال زل

بكرامــة هــذا اإلنســان، وذلــك مــا أومــن بــه إميانــاً راســخاً. 

أرى أن مظهــر املريــض، واعتــداده بنفســه أمــران يف غايــة األهميــة، حتــى ملريــض الَخــرَف، ولــذا فــإن التوقــف   

ــن  ــه ع ــض نفس ــز املري ــة عج ــون إال نتيج ــي أال يك ــة ينبغ ــل الحالق ــل، أو مح ــون التجمي ــض إىل صال ــذ املري ــن أخ ع

ــن.  ــك األماك ــه إىل تل ــى مرافقت ــادراً ع ــون ق ــث  ال تك ــك، بحي ــه لذل ــاب، أو مقاومت الذه

س: مــاذا ميكــن أن نفعــل إذا كان املريــض يحتــاج إىل غســل شــعره، ولكنــه يرفــض ذلــك، ويجــب عليــه الذهــاب إىل 

موعــد مــع الطبيــب؟ 
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ج: إذا كان مــن الــروري غســيل الشــعر فــوراً لقــدوم بعــض الــزوار، أو ملوعــد مــع الطبيــب، وتعــّذر اســتخدام الشــامبو، 

ميكنــك اســتخدام الشــامبو الجــاف. تعمــل هــذه املســتحرات الجافــة -عــى العكــس مــن الســائلة- عــى إنعــاش فــروة 

الــرأس والشــعر، دون الحاجــة إىل غســله بالرغــوة وتجفيفــه. وعــى الرغــم مــن أن تلــك املنتجــات والوصفــات تزيــل 

تراكــم الدهــون، لكــن اســتخدام الشــامبو ال يــزال رضوريــاً للنظافــة، حيــث يعمــل الشــامبو الجــاف عــى إنعــاش الشــعر، 

ولكنــه ال يزيــل األوســاخ والروائــح الكريهــة منــه، كــا ال تكافــح تلــك املســتحرات املشــاكل التــي قــد تصيــب فــروة 

الــرأس، مثــل القــرشة وغرهــا.   

العناية باألظافر
يفقــد مــرىض الَخــرَف القــدرة عــى العنايــة بأظافرهــم يف مرحلــة مبكــرة، ومــن مســئوليتك االنتبــاه للعنايــة   

بأظافــر اليديــن والقدمــني، إذ تنشــأ العديــد مــن املشــاكل  املؤملــة واملؤرقــة نتيجــة إهالهــا. 

افحــص أظافــر املريــض مــن وقــت آلخــر، وقــم بتقليمهــا عنــد اللــزوم، وإذا أصبحــت طويلــة جــداً، بحيــث تْعلـَـق   

بــكل يشء أثنــاء النشــاط اليومــي، فقــد يــؤدي ذلــك إىل تكرسهــا. تأكــد مــن وجــود مقــص أظافــر ذي نوعيــة جيــدة، 

ــا. ــرشة وترطيبه ــم الب ــاً لتنعي ــم ضــع مرطب ــا، ث ــا وتنعيمه ــرد أطرافه ــر، ل واســتعن مبــرد لألظاف

س: ما أفضل طريقة لتقليم أظافر الرِّجل؟  

ج: يحتــاج العديــد مــن املُســنِّني إىل املســاعدة يف العنايــة باألرجــل، وكلــا كــر اإلنســان ضعــف بــره، وفَقــَد مرونتــه، 

م الرعايــة.     وِمــن ثـَـّم قــد يجــد مشــقة يف تقليــم أظافــره، وعندهــا يجــب تدّخــل ُمقــدِّ

ــن أعــى  ــا قصــاً مســتقياً م ــن قصه ــد م ــر، وتأك ــّري األظاف ــى تُط ــئ حت ــاء داف ــع القدمــني يف م ــدأ بنق اب  

الظفــر، باســتخدام مقــص أظافــر جيــد، ثــم قــم بتنعيــم أطرافهــا القريبــة مــن الجلــد باســتخدام مــرد األظافــر، وحــاذر 

ــذاءه.  ــد، أو إي ــدش الجل خ

قــد تالحــظ صالبــة أظافــر املريــض، أو تقرشهــا،  مــا يصّعــب املهمــة،  أو يجعلهــا شــبه مســتحيلة، مهــا بذلــت   

مــن مجهــود، وعندهــا قــد تحتــاج إىل تدخــل طبيــب مختــص يف الرجــل ليتــوىل تلــك املهمــة، فاختصاصيــو األرجــل هــم 

ــام بتلــك املهمــة.     ــاء مرخــص لهــم بالعمــل يف طــب األقــدام، و لديهــم األدوات والخــرة الالزمــة للقي أطب

العناية باألسنان
ال تهمــل العنايــة بأســنان مريضــك؛ وقــم  بطلــب فحــص األســنان بانتظــام، وعنــد اللــزوم، مــع مســاعدة املريض   

ــف  ــام بتنظي ــة األخــرى، شــجع املريــض عــى القي ــاً. وكــا ننصــح دامئــا بالنشــاطات اليومي ــم يومي ــة بالف عــى العناي

أســنانه وتفريشــها بحســب قدرتــه، وعندمــا ينتهــي املريــض مــن ذلــك، أثـْـِن عليــه، وامتــدح أســنانه، كأن تقول:«هــاري، 

ــدو أســنانك رائعــة، ونظيفــة والمعــة! أحســنت!«.   كــم تب

س: ما الذي يُصّعب استمرار العناية باألسنان بانتظام؟ 

ــة، حيــث ينخفــض مســتوى اللعــاب  ــنِّني، بســبب تناولهــم أدويــة معين ــة اللعــاب إحــدى أكــر املشــاكل لــدى املُس ج: قل

لديهــم انخفاضــاً شــديداً، وهــذا قــد يُغــّر طعــم املعجــون، أو غســول الفــم، ولذلــك إذا بــَدْت عــى املريــض عالمــات تــدل 
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عــى ســوء العنايــة بأســنانه، أو تفريشــها، أو حــني ال يرغــب يف القيــام بذلــك بنفســه، فقــد يكــون الســبب هــو نقــص 

مســتوى اللعــاب لديــه. شــجع املريــض عــى أن يتمضمــض باملــاء قبــل الــرشوع يف غســل أســنانه. 

تذكــر: إن الســبب الوحيــد لــرورة اســتخدام املعجــون هــو وجــود مــادة الفلورايــد، ولذلــك فتفريــش األســنان   

ــة  ــد ملكافح ــم مفي ــول الف ــع أن غس ــض. وم ــك املري ــون إذا قاوم ــوع املعج ــرِّ ن ــد. غ ــر مفي ــون أم ــدون املعج ــى ب حت

البكتريــا، فقــد ال يكــون طعمــه مشــجعاً، أو قــد يهيّــج اللثــة، ولــذا حــاول تخفيفــه بقليــل مــن املــاء، أو اســتخدام نــوع 

ــض.  ــع املري ــك م ــب ذل ــم إذا صع ــول الف ــتخدام غس ــن اس ــف ع ــراً. توق ــف تأث ــر ألط آخ

س: كيف ينبغي تنظيف أسنان املريض؟ 

ج: بحســب تجربتــي؛ فــإن أفضــل طريقــة لتنظيــف أســنان املريــض، أن تقــف وراء املريــض، متامــاً كــا يفعــل املتخصــص 

يف صحــة األســنان. أْجلِــس املريــض عــى كــريس مريــح، وال مُتـِـْل رأســه إىل الــوراء وأنــت تنظــف أســنانه، ألن ذلــك قــد 

يــؤدي إىل دخــول الســائل إىل الرئتــني. نظــف أســنانه جيــداً، وبــكل لطــف، مســتخدماً فرشــاة ناعمــة. بــادر بتشــجيعه 

بقولــك: »لقــد كدنــا ننتهــــي، واآلن دعنــــا منضمــض فمـــك، أحســنت«. قــدم لــه غســول الفــم، ولكــن تأكــد مــن أنــه 

يتمضمــض بــه، وال يبتلعــه. 

إذا كان املريــض غــر متعــاون، ورشع باملقاومــة قبــل إمتــام األمــر، فقــد يكــون مــن األفضــل اســتخدام فرشــاة   

أســنان كهربائيــة، فذلــك أرسع تنظيفــاً. لكــن املريــض قــد ينزعــج مــن صــوت الفرشــاة، أو اهتزازهــا، ولــذا ينبغــي أن 

ــا.  ــه له ــا، وتقبل ــرف مــدى فاعليته ــه أوالً، لتع ــا مع تجربه

غالبــاً مــا يكــون تنظيــف األســنان أول األمــور التــي يتــم إهالهــا  خصوصــاً عنــد مقاومــة املريــض، وهــذا بــال   

شــك خطــأ كبــر، إذ ترتبــط  أمــراض اللثــة ارتباطــاً مبــارشاً بالعديــد مــن املشــاكل الصحيــة الخطــرة التــي قــد تهــدد 

ــكري.  ــة، والس ــب، والجلط ــراض القل ــل أم ــض، مث ــة املري صح

أمراض اللثة

أمــراض اللثــة هــي مجموعــة مــن األمــراض التــي تصيــب األســنان، وتنطــوي عــل التهــاب اللثــة، واألجــزاء األخــرى 

التــي تدعــم األســنان. يبــدأ هــذا املــرض يف الغالــب عــل شــكل التهــاب يف اللثــة، مصاحبــاً بالتــورم، واالحمــرار، مــام 

يجعلهــا تنــزف برسعــة عنــد تنظيــف األســنان. وبينــام يقــاوم الجســم االلتهــاب، تفــرز بعــض املــواد الضــارة التــي قــد 

تتلــف عظمــة الفــك واألســنان. وحــني تهمــل دون عــالج، تنتــر البكترييــا؛ فتتخلخــل األســنان وتبــدأ بالتســاقط. 

ــة الجــري  ــاً؛ إلزال ــب األســنان دوري ــارة طبي ــف األســنان بانتظــام، وزي ــي تنظي ــة؛ ينبغ ــة مــن أمــراض اللث وللوقاي

منهــا. حيــث يتــدرج الطبيــب يف تنظيــف األســنان فــوق حــدود اللثــة وتحتهــا، مــع تنظيــف الجــذور، مــام مينــع 

انتشــار البكترييــا، ولذلــك ينبغــي الجمــع بــني االثنــني مــن أجــل معالجــة أمــراض اللثــة، مــع االســتمرار أيضــاً يف 

تنظيفهــا باملنــزل.      
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ارتداء المالبس
ميكــن أن يكــون ارتــداء املالبــس تحديــاً حقيقيــاً ملريــض الَخــرَف، إذ قــد ينــى مــكان املالبــس، أو قــد يحتــار   

ــج  ــد يزع ــذا ق ــزام، وه ــع الح ــون م ــص ذي أزرار، أو البنطل ــداء قمي ــبب ارت ــم بس ــك بعضه ــد يرتب ــار. وق يف االختي

ــس.  ــداء املالب ــه ارت ــب علي ــض، ويصع املري

وكغرهــا مــن املَهــاّم اليوميــة املعقــدة، إذا عرفنــا أيــن تكمــن املشــكلة عنــد ارتــداء املالبــس، فســوف نعــرف متــى   

ــاعدة.  ــه املس ــدم ل ــل ونق ــن أن نتدخ ميك

س: كيف ميكن أن مننع املريض من إخفاء املالبس يف أنحاء املنزل؟ 

ــع كثــر مــن الوقــت يف البحــث عــن  املالبــس، حــني يعمــد املريــض إلخراجهــا مــن  ج: تلــك مشــكلة شــائعة، إذ يضي

ــس يف مــكان  ــة املالب ــادي هــذه املشــكلة بوضــع خزان ــن تف ــزل. وميك ــا يف كل أنحــاء املن ــن، وســحبها وإخفائه الخزائ

مغلــق. 

ويف حــال فشــلت هــذه الطريقــة يف حــل هــذه املشــكلة، فاســمح للمريــض باالحتفــاظ ببعــض قطــع املالبــس   

غــر الروريــة؛ ليلهــو بهــا كيفــا يشــاء. 

س: ما املساعدة التي يجب أن نقدمها للمريض عند ارتداء املالبس؟ 

ج: ميكــن للمريــض القيــام بــكل مــا يريــد. تلــك قاعــدة عامــة. حتــى وإن اســتغرق ذلــك مزيــداً مــن الوقــت، وحتــى إن 

تطلــب األمــر بعــض التوجيــه. قــد يحتــاج مريــض الَخــرَف وقتــاً أكــر إلنجــاز األمــور اليســرة، مثــل: ارتــداء القميــص أو 

البنطلــون، ولكــن إذا كان بإمكانــه ارتــداء مالبســه بنفســه، فدعــه يفعــل ذلــك. 

ال تســتعجل، حتــى وإن كان يقــي يف املهمــة التــي تحتــاج إىل دقيقــة واحــدة، عــرش دقائــق أو أكــر. فمــن   

ــه.  ــه بنفس ــام ب ــه القي ــه، يف حــني ميكن ــر عن ــوم باألم ــض، أو أن تق ــا املري ــاعدة حــني ال يحتاجه ــم املس الخطــأ تقدي

وحــني يصعــب األمــر عــى املريــض حتــى مــع توجيهاتــك أو ســبب  لــه األمــر االنزعــاج، فيجــب عليــك التدخــل والقيــام 

مبــا يلــزم. ال شــك أن إجبــار املريــض عــى القيــام باألمــور التــي مل يُعــّد قــادراً عليهــا، ســوف يزيــد مــن توتــره، ويــؤدي 

إىل ارتباكــه، لكــن هــذا ال يعنــي أن عليــك القيــام بــكل يشء نيابــة عنــه؛ دعــه عــى ســبيل املثــال: يُدخــل ذراعيــه يف 

القميــص، بينــا تتــوىل أنــت األزرار. 

س: ما أفضل طريقة لتسهيل ارتداء املالبس عل املريض؟ 

ج: إن اختيــار املالبــس التــي يجــب لبســها ثــم خلعهــا فيــا بعــد يتطلــب اتخــاذ قــرارات عــدة. فينبغــي عــى املريــض 

ــي  ــة التوصــل إىل املالبــس الت ــل، بغي ــالً أن ينتقــي مــن بــني عــدد مــن الجــوارب، وعــدد مــن القمصــان والرساوي مث

تــروق لــه. ولكنــه يعــاين املــرء إعاقــة إدراكيــة مــا، فــإن التطلــع إىل درج مــيء بالجــوارب الزرقــاء والخــراء والســوداء، 

ودوالب مالبــس مــيء بالعديــد مــن القمصــان والرساويــل قــد يكــون غامــراً ومربــكاً ومحبطــاً. وملســاعدة املريــض يف 

هــذه الحالــة عــى ارتــداء املالبــس، بــادر بتقليــص القطــع التــي ينبغــي لــه االختيــار مــن بينهــا. 

أما الخطوة التالية؛ فتكمن يف استبعاد املالبس التي بها أربطة، وأزرار، وأبازيم، أو مشابك قد يصعب   
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ــا. يجــب أن  ــا وخلعه ــا يســهل ارتداءه ــا أخــرى به ــه، واســتبدال قطع ــا بنفس ــا، أوخلعه ــرَف ارتداؤه ــض الَخ عــى مري

تكــون الرساويــل -ســواء للرجــال والنســاء- ذات خــر مطاطــي، لتضمــن ســهولة لبســها، كــا يجــب أن تكــون القمصــان 

والبلــوزات مــن النــوع الــذي يســهل لبســه، ويجــب أال تكــون بهــا أزرار. 

وميكــن أيضــاً تســهيل عمليــة ارتــداء املالبــس، بتجهيــز القطــع التــي يريــد املريــض ارتداءهــا عــى الرسيــر،   

ــون،  ــا عزيــزي، ثــم بعــد ذلــك القميــص، وبعــده البنطل ــة، ي ــة لبســها: )أوالً ارتــد املالبــس الداخلي برتيبهــا تبعــاً ألولوي

أحســنت، أحســنت!«.       

س: ماذا ينبغي أن نفعل إذا كان املريض مصاباً بسلس البول؟ 

ج: عــى الرغــم مــن أن ســلس البــول ال يُعــّد عارضــاً صحيــاً خطــراً، لكــن الحــرج الــذي يســببه، واملالبــس املبتلــة، ومــا 

يصاحــب األمــر مــن انزعــاج، وروائــح كريهــة؛ لهــا آثارهــا البالغــة عــى املريــض، كشــعوره بالخــزي، والعجــز، والخــوف، 

واالنعــزال عــن املجتمــع، مــع بعــض املشــاكل الصحيــة.  

إن ســلس البــول ليــس جــزءاً طبيعيــاً مــن الشــيخوخة، عــى الرغــم مــن أن نســبة حدوثــه تــزداد مــع تقــدم املــرء   

يف العمــر، ففقــدان التحكــم يف املثانــة عــادة يكــون عرضــاً ملــرض مــا، مثــل التهــاب مجــرى البــول، أو الجلطــات، أو 

ــون(.  ــايش )باركنس ــلل الرع الش

وكلــا زادت كميــة األكل والــرشب، زادت كميــة البــول التــي تفرزهــا الكليتــان، ولذلــك يحتــاج الشــخص لقضــاء   

وقــت أطــول يف الحــّام. ويف املقابــل، كلــا قلـّـت كميــة األكل والــرشب، قلَّــت كميــة البــول، وهــذا بــدوره قــد يــؤدي إىل 

جملــة مــن املشــكالت. تنتــج الكليتــان البــول عــادة مبعــدل )100( ملــم يف الســاعة )1 إىل 3 أونصــة يف الســاعة(، ويعتمــد 

األمــر عــى نــوع الســائل املســتهلك، وكميتــه. 

إن العطــش هــو الدليــل الوحيــد عــى كميــة املــاء التــي يحتــاج اإلنســان إىل رشبهــا، مــا مل يكــن مصابــاً مبــرض   

ــاس  ــدث اإلحس ــوائل. ويح ــن س ــه م ــا يحتاج ــم م ــا الجس ــم به ــي ينظ ــية الت ــة األساس ــي الطريق ــك ه ــكى. وتل يف ال

ــرشب  ــث ي ــبياً، حي ــة نس ــح عالي ــبة املل ــون نس ــا تك ــم، أو عندم ــة يف الجس ــاء كافي ــة امل ــون كمي ــا ال تك بالعطــش عندم

ــه مــن طعــام.   ــوم، بينــا يــأيت لــر آخــر مــن خــالل مــا يتناول الشــخص يف املتوســط )1.2( لــراً مــن الســوائل كل ي

إن مــا يتداولــه العامــة بــأن عــى املــرء أن يــرشب مثانيــة أكــواب مــن املــاء يف اليــوم ليســت ســوى خرافــة متداولــة، 

فالعطــش هــو املرشــد الوحيــد إىل كميــة املــاء التــي يجــب أن ترشبهــا، ويف حــال رَشِب املــرء مثانيــة أكــواب مــن املــاء 

يف اليــوم، فالشــك بأنــه ســيحتاج إىل قضــاء وقــت أطــول يف الحــّام. 

تحتفــظ املثانــة عــادة مــا بــني )200-600( مــل )7 -22 أونصــة( قبــل الحاجــة إىل التبــول. يتبــول الشــخص يف   

املتوســط كل ثــالث إىل خمــس ســاعات أثنــاء اليــوم.  

س: ما الطريقة  املثل للتعامل مع سلس البول الخفيف أو املتوسط؟ 

ج: يكفــي يف حــاالت سلســل البــول الخفيــف إىل املتوســط، اســتخدام املفــارش الصحيــة، وهــي منتجــات رخيصــة نســبياً، 

وســهلة االســتخدام، كــا أنهــا متوفــرة يف كل مــكان. فــإذا مــا اســتقر األمــر عــى هــذا الخيــار، فيستحســن تجربــة 
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ماركات مختلفة عدة، حتى تجد أفضل خيار يتناسب مع حاجات مريضك.  

يكتفــي بعضهــم باســتخدام الفــوط الصحيــة ذات الحجــم الصغــر، بينــا يحتــاج آخــرون -ممــن يعانــون مــن   

ــول، وهــذه املنتجــات متوفــرة يف  ــة للســيطرة عــى التب ــة واقي ــول املتوســط إىل الشــديد- إىل مالبــس داخلي ســلس الب

الصيدليــات املحليــة، واألســواق املركزيــة، أو يف محــالت االحتياجــات الطبيــة.  

س: متى ينبغي للمريض أن يبدأ باستخدام املالبس الداخلية الواقية؟ 

ج: عندمــا يتكــرر الســلس عــى املريــض، ويتــرسب البــول أثنــاء قيامــه باألنشــطة الجســدية، مثــل: الكحــة، أو العطــاس، 

أو عنــد الوقــوف، -ويســمي هــذا بالســلس الناتــج عــن التوتــر-، أو خــروج البــول بعــد رغبــة املريــض امللحــة يف التبــول، 

حينئــذ يجــب التفكــر يف اســتخدام املالبــس الداخليــة الواقيــة. وميكــن ارتداؤهــا بالســحب إىل أعــى، أو أســفل، حيــث 

توفّــر الراحــة والحايــة مــن التــرسب املحــرج. أحــدث منتجــات الســلس عــادة تكــون مخصصــة إمــا للرجــال أو للنســاء 

مبختلــف املقاســات.  

 

يُعــّد التهــاب املســالك البوليــة أكر أمــراض الجهــاز البويل 

ــة  ــات البكتري ــر االلتهاب ــّد أك ــا يُع ــاً، ك ــاراً محلي انتش

ــاب يف  ــرَف بالته ــض الَخ ــاب مري ــا يص ــاً. وعندم حدوث

املســالك البوليــة، فقــد يــؤدي ذلــك إىل الهذيــان، ناهيــك 

عــن اآلالم املتواصلــة. ومتثــل العنايــة مبريــض الزهاميــر 

أو الَخــرَف معضلــة كــرى، حيــث يعجــز املريــض يف 

معظــم األحيــان عــن التعبــر عــن األوجــاع التــي يشــعر 

بهــا. وعليــه،  ينبغــي عنــد مالحظــة أي تغــر مفاجــئ يف 

ــاب يف  ــض بالته ــة املري ــع إصاب ــض أن تتوق ســلوك املري

ــة.   املســالك البولي

ينبغــي مراجعــة الطبيــب عنــد االشــتباه بوجــود التهــاب يف 

ــالك البولية.  املس

تعنــي  ال  بااللتهــاب  اإلصابــة  أن  مــن  الرغــم  عــى 

ــر  ــى كث ــر ع ــا تظه ــراض، لكنه ــور األع ــرورة ظه بال

التعرف على التهاب المسالك البولية

مــن املــرىض، وتشــمل التبــول املــؤمل واملتكــرر. إن التهــاب 

الجهــاز البــويل عمومــاً )الــكى، والحالبــني، واملثانــة، 

واإلحليــل( ميكــن أن يكــون خطــراً جــداً، وقــد يــؤدي إىل 

ــالج.   ــال ع ــالً ب ــتمر طوي ــال اس ــاة، يف ح الوف

ــة  ــد ملكافح ــالح الوحي ــة اآلن الس ــادات الحيوي ــّد املض تُع

ــني(  ــبعة مالي ــن )س ــر م ــع أك ــذي يدف ــرض، ال ــذا امل ه

ــن  ــر م ــم أك ــؤدي إىل تنوي ــاء، وي ــارة األطب ــض لزي مري

ومــع تزايــد  )مليون( مريض يف املستشفى سنوياً.   

املقاومــة للمضــادات الحيويــة ـــخصوصاً يف املستشــفيات- 

املــرىض  تصيــب  التــي  االلتهابــات  مــن   )%40( إن  إذ 

يف املستشــفيات )مليــون ســنوياً( أغلبهــا التهابــات يف 

ــد  ــأها اســتخدام القســطرة- فالب ــة، ومنش ــالك البولي املس

ــرى. ــول أخ ــر بحل ــن التفك م

ــاً،  ــاء غالب ــدى النس ــة ل ــالك البولي ــات املس ــر التهاب  تك

وميكــن أن تحــدث جــرّاء انتقــال الطفيليــات املُْعديــة إىل 
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املثانــة. بينــا تقــّل لــدى الرجــال، إال يف حــاالت اإلصابــة 

بتضخــم الروســتات، حيــث يضعــف تفريــغ املثانــة بســبب 

ــذي يتبقــى يف  ــول ال ــإن الب ــّم ف ــن ثَ هــذا التضخــم، وِم

ــؤدي يف  ــب، مــا ي ــد يلته ــداً، وق ــح راك ــد يصب ــة ق املثان

ــة.    النهايــة إىل اإلصابــة بالتهــاب املســالك البولي

ــاول  ــي تن ــة، ينبغ ــالك البولي ــاب املس ــن الته ــة م وللوقاي

املضــادات الحيويــة عنــد ظهــور األعــراض األوليــة، ورشب 

أكــر قــدر مــن املــاء، أو عصــر التــوت الــري، للمســاعدة 

التعرف على التهاب المسالك البولية
يف تنظيــف املســالك البوليــة مــن البكتريــا الضــارة، مــع 

ــة، واملســح مــن األمــام إىل الخلــف  لبــس املالبــس القطني

بعــد اســتخدام الحــّام.  

ــاالً يف  ــة فع ــادات الحيوي ــالج باملض ــون الع ــن أن يك ميك

ــا املســببة لاللتهــاب، واملســؤولة عــن  الحــد مــن الباكتري

)75%( إىل )90 %( مــن هــذه الحــاالت املزعجــة، التــي 

ــول. ــررة للتب ــة املتك ــؤدي إىل اآلالم، والحاج ت

س: ما الذي ميكن عمله لحامية الفراش عند إصابة املريض بالسلس؟ 

ج: إذا كان املريــض يعــاين مــن التبــول ليــالً، ويرفــض لبــس املالبــس الداخليــة الواقيــة، فيجــب تجهيــز الفــراش بحيــث 

ال يتبلــل بالبــول، والطريقــة املثــى لذلــك هــي وضــع غطــاء بالســتيي واٍق فــوق الفــراش، ومفــارش صحيــة فوقــه، ثــم 

ــة متوفــرة يف األســواق، أو محــالت املســتلزمات  ــارش الصحي ــرة مــن املف ــواع كث ــاك أن أخــراً املــالءة املشــدودة، وهن

الطبيــة. 

س: ما الذي ميكن عمله يف حال أرّص املريض عل ارتداء نفس املالبس؟ 

ج: إذا رغــب املريــض يف ارتــداء املالبــس نفســها كل يــوم -وهــو مــا يحــدث كثــراً ملــرىض الَخــرَف- ميكــن رشاء مالبــس 

متشــابهة، واســتخدامها بالتبــادل. كــا ميكــن غســل القطــع التــي يحــب ارتداءهــا وتنشــيفها ليــالً بعــد أن ينــام املريــض. 

ــة متوفــرة لتلبــس يف  ــه، وعندمــا تكــون مالبســهم املفضل ــون النــوم مبالبســهم، وهــذا ال بــأس ب بعــض املــرىض يفّضل

اليــوم التــايل، ســيتعاون املريــض معــك أكــر عنــد ارتدائهــا. تذكــر أن هــذا ســلوك مؤقــت، وســوف ميــر يف النهايــة. 

س: ما نوع األحذية التي ينبغي أن يرتديها مريض الَخرَف؟ 

ج: مثــل أي امــرأة مغرمــة باألحذيــة، يؤملنــي أن أقــول هــذا للســيدات، لكــن مــن الــروري املحافظــة عــى التــوازن مــع 

تقــدم العمــر، ســواء أكان املــرء مصابــأ بالَخــرَف أم ال. وحيــث قــد نفتقــد التــوازن أثنــاء املــي؛ فــإن عــى املــرأة التخــي 

عــن األحذيــة ذات الكعــب العــايل، وتختــار أحذيــة مســتوية وبــال كعــب. مــع التأكــد مــن أنهــا ســهلة اللبــس، وغــر زلقــة، 

ويفضــل األحذيــة ذات الرشيــط الالصــق )فلكــرو(، وينبغــي تفــادي املــي حافيــة القدمــني، فلبــس الخفــني يف املنــزل 

رضوري لتفــادي الوقــوع. 

س: ما الذي ميكن عمله للتأكد من أن املريض قد ارتدى مالبسه، وصار مسُتعّداً للخروج ملواعيده؟ 

ج: يبــدأ كل ذلــك بالتخطيــط الجيــد، علــاً بــأن إلبــاس مريــض الَخــرَف ميثــل تحديــاً، ولذلــك فمــن الــروري التخطيط 

جيــداً لألمــر. للمبتدئــني؛ ضاعــف الوقــت الــذي تــرى بأنــه قــد يكفــي لتُلِْبــس املريــض، فــإذا تطلــب األمــر إعــداد جــدول 
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مواعيــد لــه، فحــاول تأخــر تلــك املواعيــد، لتضمــن أن إلباســه لــن يتــم يف جــو مــن التوتــر والضيــق. 

س: ما أفضل طريقة للتعامل مع املريض الذي يرفض خلع مالبسه عند وقت النوم؟ 

ج: يصــاب كثــر مــن املــرىض بالقلــق حــول مــا يجــب أن يرتــدوا ليــالً، فتجدهــم يقاومــون خلــع مالبســهم عنــد النــوم. 

ــوم مبالبســهم. وحــني يســتيقظون  ــم بالن ــادي الجــدال، والســاح له ــي- تف ــك؛ فاألفضــل -يف رأي ــإذا مــا حــدث ذل ف

صباحــاً مرتاحــني وهادئــني، فســيصبحون أكــر قبــوالً لتغيــر مالبســهم. 

س: ماذا يحدث عندما يبدأ املريض بالتعري يف األماكن العامة، أو أمام الضيوف؟  

ــه.  ــة ســبب حدوث ــة أن تحــاول معرف ــا للرعاي ــك بوصفــك مقدم ــه يحــدث، ومــن واجب ج: إن هــذا ألمــر محــرج، ولكن

يــرشع املريــض يف معظــم األحيــان بالتعــري إمــا ألنــه يشــعر بالحــرارة الزائــدة، أو الــرودة الزائــدة، أو عندمــا تكــون 

ــان إىل الذهــاب إىل الحــّام فحســب، وقــد  ــاج املريــض يف بعــض األحي مالبســه ضيقــة، أو تســبب الحكــة. وقــد يحت

يشــعر بــيء مــن األمل،  مثــل أمل يف الكتــف، ولذلــك يظــن أن خلــع معطفــه، أو قميصــه قــد يخفــف مــن ذلــك األمل.  

كــا قــد يكــون لــدى بعــض املــرىض إصابــة يف الجــزء األمامــي مــن الدمــاغ )الفــص الجبهــي للدمــاغ( مــا يحــدو 

بهــم للقيــام ببعــض الســلوكيات املحرجــة، إذا يرجــع  ذلــك إىل ضعــف يف إدراك املواقــف االجتاعيــة، ومــن ثــم يعمــد 

املريــض إىل التــرف ترفــات غــر الئقــة أو غــر مناســبة.  

  عندمــا تــرى مريــض الَخــرَف يتعــرى يف األماكــن العامــة، تــرف بحكمــة، فــال تــرخ يف وجهــه، وأخــره 

ــاس  ــرى الن ــوف ي ــاك(، س ــا )ج ــكان ي ــذا امل ــك يف ه ــع مالبس ــن خل ــر، وال ميك ــط املتج ــا اآلن يف وس ــة: »إنن برسع

عورتــك«. 

يســتجيب كثــر مــن مــرىض الَخــرَف إىل هــذا التحذيــر، ويرتــدون مالبســهم مــرة أخــرى. ولكــن قــد ال ينجــح   

ــس املريــض  ــة لحــل هــذا املوقــف، هــو أن تُلِب ــة. وأرسع طريق م الرعاي ــدِّ األمــر مــع بعضهــم، مــا يســبب الحــرج ملُق

ــزل. ــودوا إىل املن ــى تع ــا، حت ــم خلعه ــرة ال ميكنه ــاً أو س معطف
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بيرت ڤي رابينز       دكتوراه يف الطب والصحة العامة

 

عــى الرغــم مــن اعتقــاد الكثريــن بــأن مــرض الزهاميــر هــو مــرض فقــدان الذاكــرة، فــإن معظــم النــاس،   

ــؤدي إىل أمنــاط ســلوكية  ــف لهــذا املــرض أن ي ــة املريــض، رسعــان مــا يدركــون كي مبجــرد اضطالعهــم مبهمــة رعاي

تصعــب الســيطرة عليهــا. ومــن ضمــن تلــك املشــكالت املعروفــة، التــي تؤثــر يف )80%( مــن مــرىض الزهاميــر: العدائيــة، 

ــالوس.  ــراخ، واله ــد، وال ــاب، والتبل ــاج، واالكتئ والهي

ــْت دراســة  ــلوكية. إذ أُجري ــن هــذه األعــراض الس ــف م ــاً عــن التخفي ــة تعجــز أحيان ــن املؤســف أن األدوي وم  

ــور يف الطــب والصحــة  ــة، أجراهــا )كيــي إم(، وهــو دكت ــة األمريكي ــة الطبي ــة الجمعي نــرشت عــام )2005م( يف مجل

العامــة، وأشــارت إىل أن األدويــة املضــادة لالكتئــاب مل تكــن فّعالــة عمومــاً يف معالجــة الســلوك العــدايئ إال حــني يكــون 

ــاب.  ــالً باالكتئ ــاً أص ــرَف مصاب ــض الَخ مري

مــن ناحيــة أخــرى، أشــارت دراســة حديثــة أجراهــا زميــالي: )جــول روزنبــرج( و)دكونســتانني ليكتونــس( -وقــد   

ذكــرْت ذلــك يف كتابتهــا- إىل أن مضــاد االكتئــاب )ســينالوبرام( كان فّعــاالً يف معالجــة الهيــاج لــدى مــرىض الَخــرَف، 

ــة قبــل أن نتمّكــن مــن تعميــم تلــك النتائــج.  لكــن ينبغــي إجــراء املزيــد مــن األبحــاث حــول األدويــة املاثل

ــراض  ــن األع ــف م ــي ال تخّف ــس( الت ــال برويك ــوم( و)ديف ــل: )الليت ــزاج، مث ــة للم ــة املهدئ ــى األدوي ــر ع ــق األم وينطب

الســلوكية املرتبطــة بالزهاميــر، كــا الحظــْت الدكتــورة )ســنك(، وهــي تشــغل منصــب أســتاذ مســاعد يف الطــب مبركــز 

)أســتكت( لطــب الشــيخوخة وعلــم الشــيخوخة، يف كليــة الطــب، يف جامعــة )ويــك فورســت، نــورث كاليفورنيــا(. ومــع أن 

أدويــة الذهــان تحقــق نجاحــاً محــدوداً، لكــن لهــا آثارهــا الجانبيــة -بحســب رأي الدكتــورة )ســنك(-. كــا يــزداد احتــال 

اإلصابــة بالســكتة الدماغيــة مــع اســتخدام هــذه األدويــة. 

وبعــد مراجعــة مثــاٍن مــن الدراســات املتوفــرة، ذكــرت الدكتــورة )ســنك( أن النتائــج لتأثــر مثبطــات   

)الكولينســتريز( عــى الســلوك كانــت متفاوتــة، وينطبــق الــيء ذاتــه عــى أحدث عــالج للزهاميــر، أال وهــو )امليانتني(. 

ــل  ــة تؤثــر تأثــراً طفيفــاً يف معالجــة خل ــة املضــادة لالضطرابــات العقلي وأظهــرت دراســات أخــرى أن األدوي  

الوظائــف العقليــة والهيــاج لــدى مــرىض الزهاميــر. وقــد ورد يف املرحلــة األوىل مــن نتائــج التجــارب التــي أُجريــت عــى 

مضــادات الحــاالت النفســية ملعرفــة فعاليتهــا، ونــرشت يف املجلــة الطبيــة يف إنجلــرا يف عــام )2006م( ، ورد فيهــا أن 

ــة، مل  ــاج، والعدائي ــل: الوهــم، والهي ــة مضــادة للذهــان مث ــوا أدوي معظــم مــرىض الزهاميــر ممــن تناول
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ُظهــروا تحّســناً كبــراً مقارنــة مبــن تناولــوا أدويــة أخــرى. ومــع أن ثالثــة أربــاع مــرىض الزهاميــر يعانــون مــن الهالوس، 

أو الســلوكيات العدائيــة، فإنــه مــن املتوقــع أن يتوقــف الكثــر مــن املــرىض ممــن تناولــوا تلــك األدويــة عــن تناولهــا يف 

النهايــة جــرّاء آثارهــا الجانبيــة، التــي تــراوح بــني زيــادة الــوزن، أو الَخــَدر، أوالحــرة، ويف أســوء الحــاالت اضطــراب 

الوظائــف الذهنيــة. وقــد توقــف )85%( مــن املــرىض يف هــذه الدراســة عــن تنــاول األدويــة، إمــا بســبب آثارهــا الجانبيــة، 

أو لعــدم تحّســن الحالــة.  

كــا يتفــق الخــراء عــى أن األدويــة  ينبغــي أال تكــون الخيــار األول ملعالجــة تلــك األعــراض، إال إذا كان مثــة   

مخــاوف مــن ســلوكيات خطــرة، أو مــن إصابــة املريــض بحالــة محــددة قابلــة للعــالج، مثــل االكتئــاب. 

يُستحســن يف معظــم األحيــان البحــث عــن مســبّبات الســلوك املنحــرف، ثــم معالجــة تلــك املســببات ملعرفــة مــا إذا كان 

ذلــك ســيحّد مــن املشــكلة، وهــو أمــر مهــم للغايــة؛ ألن الدالئــل تشــر إىل أن اإلحبــاط، والغضــب، واإلحســاس بالذنــب، 

والحــزن، قــد تزيــد مــن احتــال نقــل املريــض إىل دور املُســّنني، وهــذا مــا ال ينبغــي أن يحــدث.   

وألن معظــم املصابــني مبشــكالت ســلوكية مــن مــرىض الزهاميــر قــد ال يســتجيبون للعــالج باألدويــة، فــإن مــن املهــم 

ــي  ــب عــن األســئلة الت ــارات، ونجي ــي هــذه الخي ــا ي ــه سنســتعرض في ــة، وعلي ــارات أخــرى ملُقّدمــي الرعاي طــرح خي

ــة، عــن  املشــكالت الســلوكية املزعجــة التــي قــد يعــاين منهــا مــرىض الَخــرَف.    يطرحهــا ُمقّدمــو الرعاي

س: َمْن يعتني مبريض الَخرَف عادًة؟ 

ــاً  ــراد األرسة. وغالب ــن أحــد أف ــة م ــم الرعاي ــى غالبيته ــزل، ويتلق ــرَف يف املن ــي مــرىض الَخ ــن ثلث ــر م ــش أك ج: يعي

ــة، أكــر  مايعــاين املــرىض ممــن يعيشــون يف دور املُســّنني مــن أمــراض جســدية، وأعــراض ســلوكية ونفســية، أو عقلي

ــاً مــا يبــدو عليهــم الضعــف، وتقــّدم العمــر أكــر، وال ميكنهــم يف  ــون الرعايــة يف منازلهــم، كــا أنــه غالب ممــن يتلّق

ــاة.  ــد الحي ــدر أن يكــون لهــم أقــارب عــى قي ــداء مالبســهم، كــا ين الغالــب إطعــام أنفســهم، أو ارت

ــر  ــن توف ــم ع ــز أرُسه ــرّاء عج ــّنني ج ــون إىل دور املُس ــرىض يدخل ــم امل ــى أن معظ ــوارق ع ــذه الف ــدل ه ت  

املريــض.   رعايــة  يســتطيع  َمــْن  لغيــاب  أو  املطلوبــة،  الرعايــة 

يصــل متوســط عمــر ُمقّدمــي الرعايــة إىل ســبعة وخمســني عامــاً، و هــو متوســط عمــر الزوجــات، والبنــات،   

وزوجــات األوالد. ويشــر متوســط العمــر هــذا إىل أن معظــم ُمقّدمــي الرعايــة هــم مــن األزواج، أوالكبــار مــن األبنــاء، 

ــة.  ــة خاص ــات أرسي ــف، والتزام ــاً- وظائ ــم –غالب ــون لديه ــن يك ــط«، مم ــل الوس ــم »جي ــون بأنه ــن يوصف الذي

س: ماذا يحدث عندما يُصاب مريض الَخرَف باالنزعاج؟ 

ج: يُظِهــر مــرىض الَخــرَف –غالبــاً- إشــارات تــدل عــى مــا يزعجهــم دون الحاجــة للتعبــر عــن ذلــك بالــكالم. ومــن  

اإلشــارات التــي تــدل عــى انزعــاج املريــض: احمــرار الوجــه، وازديــاد القلــق، واإلحبــاط املتكــرر، وردود األفعــال العنيفــة، 

واملقاومــة املتكــررة للمهــاّم اليوميــة. وتــدل تلــك التغــرات عــى رضورة تغيــر البيئــة، وطريقــة تعامــل ُمقــّدم الرعايــة، 

أو كليهــا معــاً.       
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التعامل مع ردود األفعال العنيفة
نقصــد مبصطلــح )ردود األفعــال العنيفــة( أي تعبــر عاطفــي ســلبي مفاجــئ، مثــل: البــكاء، أوالــراخ، والــذي   

يســبق حدثــاً مــا، أو إخفــاق يف مهمــة مــا. ويعــر هــذا املصطلــح بصــدق عــن تضخيــم حــدث يســر، والتعامــل معــه 

وكأنــه كارثــة. ترتبــط ردود األفعــال العنيفــة بإصابــات الدمــاغ أيــاً كان ســببها، وهــي شــائعة لــدى َمــْن تعرّضــوا إلصابــات 

ــة.  ــون مــن إعاقــات منائي ــرأس، أو مــن يعان يف ال

تبــدأ ردود األفعــال العنيفــة يف أغلــب األوقــات فجــأة، وعــى الرغــم مــن أنهــا تختلــف مــن مريــض إىل آخــر،   

فــإن هنــاك -يف الغالــب- دالئــل مســبقة ميكــن ملُقــّدم الرعايــة -أو الطبيــب الــذيك- التنبــؤ بهــا، وتشــمل تلــك العالمــات 

ــي:          ــة الشــائعة مــا ي التحذيري

املقاومة الجسدية.       •

الضيق البادي عى الوجه.   •

املقاومة املتكررة للرعاية.   •

تغّر يف نرة صوت املريض.   •

تــراوح العواطــف التــي يتــم التعبــر عنهــا يف ردود األفعــال العنيفــة بــني التعاســة، والبــكاء، والغضــب، والغيــظ،   

وغالبــاً مــا تكــون مصحوبــة بنشــاط جســدي واضــح، وعــدواين يف بعــض األحيــان، كــا قــد تكــون املشــكالت الســلوكية 

ــة.    ــال العنيف ــل عــى ردود األفع ــداء الجســدي، والهــروب، والــراخ املتقطــع، دالئ ــل: االعت مث

س: عل ماذا تدل ردود الفعل العنيفة؟ 

ج: إن تكــّرر حــدوث ردود األفعــال العنيفــة هــو عالمــة عــى أن البيئــة التــي يعيــش فيهــا املريــض ُمْرِبكــة. ومــع ذلــك 

ــة  ــام اليومي ــة للمه ــة نتيج ــال العنيف ــون ردود األفع ــن أن تك ــا؛ إذ ميك ــة دامئً ــى البيئ ــوم ع ــي بالل ــم أال تلق ــن امله فم

ــاليب  ــة أس ــر، وتجرب ــم، والص ــم الحكي ــس. إن التقيي ــداء املالب ــام، أو ارت ــاول الطع ــال، وتن ــل: االغتس ــة، مث الروري

ــاً.   ــا متام ــول دون حدوثه ــة، أو يَُح ــال العنيف ــل مــن ردود األفع ــد يقل ــام، ق ــاء مارســة هــذه امله ــة أثن مختلف

إن أفضــل مــا ميكــن القيــام بــه يف كثــر مــن الحــاالت هــو الحــّد مــن شــدة ردود األفعــال العنيفــة وتكرارهــا، وذلــك 

بالحــّد مــن األســباب التــي قــد تــؤدي إليهــا. فقــد تكــون التوقعــات عاليــة جداًعــى مســتوى قــدرات املريــض، أو أن 

إحــدى املهــام التــي كان قــادراً عــى القيــام  بهــا واالســتمتاع أثناءهــا قــد أصبحــت صعبــة عليــه. كــا أن ردود األفعــال 

العنيفــة املتكــررة يف آخــر اليــوم قــد تــدل عــى أن املريــض ُمرَهــق، ولذلــك ينبغــي تغيــر الجــدول اليومــي. 

س: هل ميكن أن يسّبب فقدان القدرة عل التذكّر ردة فعل عدوانية؟ 

ــة الغرفــة. إن العجــز عــن  ــاج املريــض حــني يغــادر ُمقــّدم الرعاي ــد هي ــااًل عــى ذلــك قــد يزي ــد، ومث ج: نعــم بالتأكي

التعبــر عــن الحاجــات والرغبــات، أو عــن فهــم مــا يُقــال، أو فقــدان القــدرة عــى الــكالم هــو ســبب متكــرر لــردود 

الفعــل العنيفــة. كــا أن العجــز عــن القيــام بأمــٍر مــا -كان مــن الســهل القيــام بــه يف الســابق- يُعــّد ســبباً شــائعاً لتكــرار 

حــدوث ردود الفعــل العنيفــة، فتحــدث الكثــر مــن املشــكالت بســبب عجزهــم عــن اللبــس، أو االغتســال، أو التنظيــف.
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كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر

وألن ردود الفعــل تــدّل عــى فقــدان الســيطرة عــى التعبــر العاطفــي، فــإن مــن املحتمــل أن يكــون للتلــف الــذي يصيــب 

ــة، مــا  ــاه، وفهــم اإلشــارات االجتاعي ــح العواطــف، والســلوك، واالنتب ــٌر يف كب الفــّص األمامــي مــن الدمــاغ دوٌر كب

يُْســِهم إســهاماً كبــراً يف حــدوث ردود الفعــل العنيفــة. كــا قــد تحــدث ردود الفعــل العنيفــة نتيجــة إلصابــات الدمــاغ، 

مــا يــدل عــى أن القــدرة عــى التكيّــف مــع الضغــط العصبــي قــد تأثـّـرت.               

س: هل ميكن أن تؤدي املشاكل الطبية إىل ردود الفعل العنيفة؟ 

ج: ميكــن أن تحــدث ردود الفعــل العنيفــة لــدى مــرىض الَخــرَف بســبب االكتئــاب، واألوهــام، والهــالوس، والهــوس. ومــع 

أن الهذيــان الناتــج عــن مشــكلٍة طبيــٍة مــا، مثــل الجفــاف، أو اآلثــار الجانبيــة لألدويــة، ميكــن أن تُخلّــص املريــض مــن 

املخــاوف، فــإن ردود الفعــل العنيفــة قــد تــدل عــى بدايــة مــرٍض مــا. 

ميكــن ألي اضطــراب طبــي، ســواء كان ملشــكلٍة مزمنــٍة تتفاقــم، أو تطــوراً ملــرض جديــد، أو تســمم عالجــي، أن   

تكــون ســبباً لــردود الفعــل العنيفــة، كــا أن األمل ســبب شــائع أيضــا؛ إذ مثــة مصــادر لــألمل يجــب أخذهــا يف الحســبان، 

ــة، وتســاقط األســنان، وتسوســها، والكســور غــر امللحوظــة يف الفخــذ، والتهــاب العظــام، وكســور السلســلة  ــآكل اللث كت

الفقريــة، واإلمســاك، وحرقــان البــول، وقرحــة الظهــر، والتهــاب الجلــد، ونــزالت الــرد. ولذلــك ينبغــي إجــراء فحــص 

ــا.  ــة، أو تفاقمه ــل العنيف ــر يف تكــرار ردود الفع ــد مالحظــة أي تغي كامــل للمريــض عن

س: ما التغريات البيئية التي تثري ردود الفعل السلبية؟ 

ــبّب  ــن أن تُس ــكن، إذ ميك ــر املس ــي، إىل تغي ــاط اليوم ــة يف النش ــرات الطبيعي ــني التغ ــة ب ــببات البيئي ــوع املس ج: تتن

األصــوات العاليــة، كصــوت إنــذار الحريــق، أوأصــوات أعــال البنــاء، أوالتلفــاز، وغرهــا، ردود الفعــل العنيفــة. أمــا يف 

دور الرعايــة الدامئــة فتشــمل األســباب اجتاعــات العاملــني، واألحاديــث الصاخبــة، واملنــاداة، وصاخ النــزالء اآلخريــن، 

واإلزعــاج يف غرفــة الطعــام، واالزدحــام. 

س: هل ميكن ملامرسات ُمقّدم الرعاية أن تؤدي إىل ردود فعل عنيفة؟ 

ــرارات  ــه عــى اتخــاذ ق ــا، أو يحث ــام يعجزعنه ــه مبه ــّر عــى قيام ــض، ويُ ــة املري ــّدم الرعاي ــا يســتعجل ُمق ج: عندم

حاســمة، أو حــني يتحــدث برسعــة، وبنــرة عاليــة، فقــد يــؤدي ذلــك إىل ردود فعــٍل عنيفــة. كــا أن ملــس املــرىض، أو 

ــي  ــل ينبغ ــب؛ ب ــِعرهم بالذن ــي أال يُْش ــك ينبغ ــن ذل ــم أحــد األســباب الشــائعة. لك ــدون لفــت انتباهه ــم ب االقــراب منه

ــا.                     ــل مــن تكــرار حدوثه ــة، والتقلي ــك التجرب االســتفادة مــن تل

س: كيف ميكن ملُقّدم الرعاية التقليل من السلوكيات العنيفة؟  

ج: إن التعــرف عــى األوضــاع التــي يُْحتَمــل أن تُســبّب ردود الفعــل العنيفــة يُْســِهم يف وضــع خطــة للرعايــة تقلــل مــن 

تكــرر املســببات، وتبعــاً لذلــك الحــّد مــن حدوثهــا. إذا حدثــت تلــك الســلوكيات بحضــور أشــخاص معينــني، فمــن املهــم 

تقييــم مــا كانــوا يقومــون بــه وقــت حــدوث تلــك الســلوكيات، أمــا إذا كانــت تلــك الســلوكيات تحــدث يف أوقــات معينــة 

فينبغــي تعديــل جــدول النشــاطات، واختيــار أوقــات أخــرى. فــإذا كانــت تحــدث يف وقــت متأخــر مــن اليــوم، عندهــا 

يُفّضــل ترتيــب مواعيــد الطبيــب، والرحــالت، والزيــارات يف الصبــاح. غالبــاً تحــدث الســلوكيات العنيفــة يف أماكــن 
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معينــة، مثــل الحــّام؛ وذلــك ألن معظــم البالغــني قــد اعتــادوا عــى القيــام باالغتســال يف أماكــن خاصــة، ولــذا فــإن 

مســاحة الحــام الصغــرة قــد تزيــد مــن احتــال حــدوث تلــك الســلوكيات. كــا أن العجــز الوظيفــي عنــد القيــام ببعــض 

األمــور، مثــل: االغتســال، أو تنظيــف األســنان، مــن املســببات التــي ال ميكــن تفاديهــا، وينبغــي يف هــذه الحالــة، التقليــل 

مــن تكــرار االغتســال، إذا مــا ثبــت أنــه أحــد األســباب. 

إن إدراك أن الفشــل يف القيــام مبهمــٍة مــا هــو أحــد أســباب الســلوكيات العنيفــة، فقــد يُْســِهم ذلــك يف إيجــاد   

ــٍة لتجنــب الفشــل يف تلــك املهــام. حــني يعجــز املريــض –مثــال- عــن اســتخدام الســكني لتقطيــع الطعــام،  طــرٍق بديل

ــد ارتــداء املالبــس مــن األزرار،  ــع الطعــام لــه يف املطبــخ قبــل تقدميــه. أمــا إذا كان املريــض يعــاين عن فيمكــن تقطي

فينبغــي توفــر مالبــس ال تحتــوي أزراراً أو ســّحاباً، مثــل الكنــزة أو غرهــا، مــا قــد يحــّد مــن تكــرار حــدوث الســلوكيات 

العنيفــة. 

س: ماذا ميكن أن نفعل للحّد من السلوكيات العنيفة عندما تبدأ؟ 

ج: مثة عدة خطوات ميكن اتخاذها عندما تكون ردة الفعل يف بدايتها، وذلك إما إليقافها، أو الحّد من شدتها. 

أوالً: ينبغي أن يحافظ األشخاص املحيطني باملريض عى هدوئهم.   

ثانياً: يجب عى ُمقّدمي الرعاية أن يوضحوا بكل حزم وهدوء سيطرتهم عى الوضع.   

ــة  ــة فعال ــي طريق ــة، له ــن الطأمنين ــاً م ــت نوع ــر يف ذات الوق ــدث، وتوفّ ــا يح ــرّس م ــي تُف ــارات الت إن العب  

ــر  ــي أن أســاعدك؛ فاألم ــل(، ميكنن ــا )بي ــم ي ــك: »ال تهت ــادرة بقول ــال املب ــن عــى ســبيل املث ــع األمــر. فيمك للتعامــل م

ليــس بالخطــر، وميكننــا أن ننهــي ذلــك معــاً«. إن عبــارة كهــذه تــدل عــى أنــك تتفهــم انزعــاج املريــض، وتوضــح بأنــك 

ــيطرة.     ــت الس ــازال تح ــع م ــأن الوض ــاعده، وب ستس

كــا يعــد إلَْهــاء املريــض وســيلة فعالــة يف تهدئتــه. إذا مــا متكنــا مــن إزالــة أي مســبب للضغــوط، فيمكــن حينهــا   

تفــادي الســلوكيات العنيفــة، أو الحــّد منهــا. ميكــن ملُقــّدم الرعايــة غالبــاً التوقــف عــن إلبــاس املريــض، أو االغتســال، 

أو اإلطعــام، أو أي نشــاط آخــر ميكــن أن يثــر تلــك الســلوكيات. كــا يفضــل يف بعــض األحيــان إنهــاء األمــر برسعــة، 

مــع الحــرص عــى  التحــدث مــع املريــض خاللهــا بغــرض إلهائــه. ميكــن عــى ســبيل املثــال اســتخدام عبــارات مثــل: 

»)إلــني(، لقــد انتهينــا مــن لبــس الســرة، مــدي اآلن ذراعــك، واآلن رأســك، لقــد أوشــكنا عــى النهايــة، أنــا أعلــم أن ذلــك 

صعــب عليــك، ولكننــي أســاعدك، وســننتهي خــالل دقيقــة«.               

س: كيف ميكن أن نترّف مع األشخاص الذين يشهدون السلوكيات العنيفة؟ 

ج: إن الســلوكيات العنيفــة ليســت مرعبــة ملُقّدمــي الرعايــة وحدهــم؛ بــل لــكل َمــْن يُحيــط باملريــض. ولــذا فمــن املهــم 

أن تــرشح لهــم برفــق مــا الــذي حــدث، وملــاذا. كــا أنــه مــن املهــم أن يُــدرِك ُمقّدمــو الرعايــة بــأن حالتهــم النفســية، 

وكذلــك الحالــة النفســية لآلخريــن ميكــن أن تثــر الســلوكيات العنيفــة، أو تزيــد مــن شــّدتها. 

س: ما أفضل طريقة ملنع السلوكيات العنيفة؟ 

ج:  قد يساعد التعرّف املبكر عى السلوكيات العنيفة يف منع حدوثها، كا أن تقدير َمْن يثرها؟ وكيف؟ وأين 
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تحــدث بدقــة؟ قــد يُْســِهم يف إيجــاد حلــول مناســبة لهــا. ومــن الــروري تجربــة العديــد مــن الحلــول حتــى نتوصــل 

إىل الناجــح منهــا، مــع األخــذ يف الحســبان بأنــه قــد يســتحيل منعهــا، أو إيقافهــا يف معظــم األحيــان. مــن الــروري 

إدراك أن الســلوكيات العنيفــة ميكــن أن تحــدث جــرّاء رضر يف القــدرات العقليــة، أوالبيئــة املحيطــة باملريــض ِمــن ثـَـّم  

فمــن غــر املمكــن تفــادي التحكــم يف هــذه املســببات، كــا أن اإلخفــاق يف منعهــا ال يعنــي بالــرورة أن البيئــة التــي 

يعيــش فيهــا املريــض غــر مالمئــة، أو غــر مهيئــة كــا ينبغــي. 

ميكــن صف بعــض األدويــة للمريــض عنــد تكــرار الســلوكيات العنيفــة، أو حــني تصــل إىل مســتويات خطــرة،   

بحيــث تفشــل مــع املريــض أي حلــول بديلــة. ال يوجــد -عــى حــّد علمــي- أي دراســة تتنــاول معالجــة الســلوكيات العنيفــة 

باســتخدام األدويــة؛ إذ إن تأثــر التدخــل الــدوايئ -بحســب تجربتــي- يســر جــداً، وميكــن لــه يف أفضــل األحــوال الحــّد 

مــن تكــرار حــدوث الســلوكيات العنيفــة، ال منعهــا؛ ولذلــك أويص بــأن نلجــأ للتدخــل الــدوايئ حــال أخــرا. ويف حــال 

كانــت الســلوكيات العنيفــة مرتبطــة بأمــراض عقليــة أخــرى، مثــل: الكآبــة، أو الهــوس، أو الهذيــان، فقــد ينجــح الــدواء 

املالئــم يف الحــّد مــن حدوثهــا. 

ــٍة، أو عــالجٍ مــا  يف الحــّد مــن الســلوكيات  س: كيــف يســتطيع ُمقــّدم الرعايــة تقييــم مــدى فعاليــة طريقــٍة معين

العنيفــة؟ 

ج: إن حســاب عــدد نوبــات الســلوكيات العنيفــة، وتقييــم شــدتها -إمــا حســابياً أو برســم بيــاين- ميكــن أن يكــون مــؤرشاً 

جيــداً ملســتوى تحّســن املريــض جــرّاء العــالج، وقــد تفشــل أحيانــاً طريقــٌة قــد نجحــْت يف الســابق. وعندمــا يــزداد تكــرار 

الســلوكيات العنيفــة، ينبغــي أن تبــدأ عمليــة التقييــم مــن جديــد؛ ألن ذلــك يعنــي اختالفــاً يف وضــع املريــض اإلدرايك، 

والنفــي، والطبــي، والبيئــي. ويف حــال ُوِصفــْت للمريــض بعــض األدويــة، ينبغــي أال يتعــدى اســتخدامها أربعــة أســابيع؛ 

فذلــك كاٍف لرصــد أي تحّســٍن يف حالــة املريــض.

التحكم في السلوك العدواني
ــي  ــث يعن ــددة. حي ــات متع ــف اضطراب ــق لوص ــر دقي ــتخداماً غ ــف( اس ــاج، والُعْن ــا )الِهيَ ــتخدم مصطلح يُس  

مصطلــح )الهيــاج( لبعــض النــاس حالــة مــن اإلثــارة، يُظهــر فيهــا املريــض نشــاطاً زائــداً عــن املألــوف، أو تبــدو عليــه 

مظاهرالحــزن واألىس. ويعــرف )العنــف( بأنــه أي فعــل يــؤدي إىل إلحــاق الــرر بشــخص، أو يشء آخــر. 

وتتضمــن معظــم حــاالت العدوانيــة املرتبطــة مبــرض الَخــرَف عــى العنــف اللفظــي، مثــل: الــراخ، أو الصيــاح،   

أو التهديــد الجســدي. وقــد يتــادى مــرىض الَخــرَف بعــض األحيــان إىل العنــف الجســدي، مثــل: الــرب، أو الدفــع، أو 

الــركل. وقــد يــرى البعــض بــأن مصطلــح الســلوك العــدواين يشــمل الحــاالت التــي يقصــد بهــا إحــداث الــرر فقــط، 

وهــذا غــر مقبــول عــى اإلطــالق. يعــد الهيــاج والعنــف مــن املشــكالت الخطــرة لــدى مــرىض الَخــرَف؛ ألنهــا قــد تــؤدي 

إىل اإلصابــات الجســدية، أو النفســية للمريــض، وملــن حولــه. 

ــد مــن  ــة بســبب املــرض، فــإن مثــة العدي ــك الحال ــرَف قــد ميــّرون بتل وعــى الرغــم مــن أن كثــراً مــن مــرىض الَخ

الحلــول  التــي ميكــن اللجــوء إليهــا للحيلولــة دون حــدوث هــذه النوبــات، أو الحــّد مــن أرضارهــا، أو تحويلهــا إىل نشــاط 
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أو سلوك آخر. 

س: ملاذا مييل املرىض إىل العنف الجسدي؟ 

ج: غالبــاً مــا مييــل املــرىض املصابــون بفقــدان القــدرة عــى الــكالم إىل العنــف اللفظــي والجســدي ردة فعــل لإلحبــاط 

الناتــج عــن فقدانهــم القــدرة عــى التعبــر عــن أنفســهم، أو عجزهــم عــن فهــم مــا يقــال. كــا  قــد يصــاب مــرىض 

الَخــرَف بالعجــز عــن تفســر األمــور، أو فهــم األشــخاص، أو املواقــف املحيطــة بهــم. كــا أنهــم قــد يصبحــون عدوانيــني 

عنــد اقــراب غريــب ال يعرفونــه، فقــد يلجــؤون إىل الــرب دفاعــاً عــن النفــس. 

وقــد يكــون العنــف نتيجــة شــائعة لألوهــام والهلوســة التــي قــد يُصــاب بهــا مريــض الَخــرَف؛ إذ تــؤدي تلــك االضطرابات 

النفســية، والحرمــان مــن النــوم،. إىل الهيــاج والعنف. 

س: ما الذي يؤدي باملريض املستقر إىل العنف؟ 

ج: ميكــن أن يكــون العنــف لــدى املريــض املســتقر دليــالً عــى الهذيــان، أو عــى حــدوث مشــكلة صحيــة جديــدة. فــاألمل، 

واإلمســاك، واإلعاقــة البريــة أو الســمعية، ميكــن أن تــؤدي إىل العنــف، خاصــة لــدى املــرىض الذيــن يعانــون عجــزاً 

يف التعبــر، كــا أن املنشــطات، وبعــض أنــواع األدويــة األخــرى قــد تســبّب العنــف. 

كــا ميكــن أن تــؤدي البيئــة املشــتتة، أو املحبطــة التــي تنقصهــا التهيئــة املناســبة، والنشــاط، إىل العنــف والهياج.   

ــل،  ــوة. ويف املقاب ــه بقس ــل مع ــف، أو التعام ــن الخل ــه م ــراب من ــض، أو االق ــتعجال املري ــر اس ــر األم ــد يث ــك ق وكذل

ــة.              ــف الصعب ــى يف املواق ــه، حت ــدواين، وهياج ــض الع ــلوك املري ــن س ــّد م ــة يح ــق ومرون ــض برف ــع املري ــل م التعام

س: ما أفضل طريقة ملنع السلوك العدواين؟ 

ج: يســاعد التعــرّف عــى مســببات الســلوك العــدواين اإلدراكيــة، والنفســية، والطبيــة، والبيئيــة، وتلــك املرتبطــة مبُقــّدم 

الرعايــة، عــى تشــكيل خطــة عامــة ملنــع الســلوك العــدواين. فــإذا كان العجــز عــن التعبــر، أو العجــز عــن القيــام ببعــض 

املهــام، أو العجــز عــن تفســر املشــاعر وفهمهــا، مــن ضمــن مســببات الســلوك العــدواين، فينبغــي ملُقــّدم الرعايــة تعديــل 

أســلوبه للحــّد مــن الســلوكيات التــي قــد تســببها تلــك األعــراض، والقلــق الــذي تســببه للمريــض. 

وألن الهيــاج والعنــف مــن املظاهــر املتكــررة للســلوكيات العنيفــة، فــإن إزالــة املســبب، وإلهــاء املريــض، وضبــط   

ــات.  ــذه النوب ــل ه ــزع فتي ــاعد يف ن ــن أن تس ــس  ميك النف

ومــن املهــم تفــادي األذى، وحايــة املريــض وَمــْن حولــه عنــد الخطــر، إذ يجــب عــى ُمقــّدم الرعايــة التــرف   

بحكمــة، وبرسعــة، إليقــاف ذلــك الســلوك، حتــى وإن تطلــب األمــر إمســاك  املريــض. تذكــر بــأن معظــم مــرىض الَخــرَف 

ضعفــاء البنيــة، ولذلــك يجــب توّخــي الحــذر حــني يتطلــب األمــر اســتخدام القــوة. 

ينبغي تعديل البيئة املحيطة باملريض، كا يجب عى ُمقّدمي الرعاية التعرّف عى مسببات العنف لدى   

املــرىض ، فــإذا شــعر املريــض بالغضــب أو القلــق، يُســارع ُمقــّدم الرعايــة إىل تهدئتــه، وإنهــاء املوقــف بســالم. كــا أن  

زيــادة الوقــت الــذي ميضيــه ُمقــّدم الرعايــة مــع املريــض، وتوفــر األنشــطة املناســبة، وترتيــب الجــدول اليومــي، مــن 

شــأنها أن تحــّد مــن نوبــات الهيــاج والعنــف. 
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إذا كان الهيــاج والعنــف مرتبطــني بالرعايــة فيجــب عــى الطبيــب وُمقــّدم الرعايــة مراجعــة خطــة الرعايــة،   

ــة نفســه مــن املريــض العنيــف؛ وذلــك  ــة حاي ــم كيفي ــة إىل تعل ــاج ُمقــّدم الرعاي وتعديلهــا -مــا أمكــن-. كــا قــد يحت

ــه.  ــى يدي ــيطرة ع ــه، أو الس ــن محيط ــاد ع ــض، أواالبتع ــْي املري ــض ذراَع بقب

ويف حــال فشــلت تلــك األســاليب، فيتوجــب استشــارة طبيــٍب نفــّي، أو متخصــٍص ســلويكٍّ مــن أجــل الســيطرة   

ــار األنســب؛ نظــراً  ــان هــو الخي ــة يف بعــض األحي ــدواين. وقــد يكــون نقــل املريــض إىل دار الرعاي عــى الســلوك الع

ــه  ــب، وإعطائ ــه عــن كث ــه تســتدعي مراقبت ــن، وألن حالت ــي يشــّكلها املريــض عــى نفســه، وعــى اآلخري للخطــورة  الت

أدويــة معينــة. فــإذا تعــذر تفســر الســلوك العــدواين وتريــره حتــى بعــد التقييــم الطبــي الدقيــق، وثبتــت خطــورة املريض 

عــى نفســه وعــى اآلخريــن؛ فــال مفــّر مــن اللجــوء إىل العــالج الــدوايئ. 

س: هل ينبغي استخدام القوة مع مرىض الزهامير الذين تظهر عليهم مشكالت سلوكية؟ 

ج: مــن النــادر جــداً أن نلجــأ إىل الســيطرة عــى املريــض جســدياً، كــا ينبغــي تفــادي ذلــك، مــا مل يكــن هنــاك خطــر 

واضــح ووشــيك. فحــني يــرشع املريــض -مثــالً- يف الهــروب إىل الشــارع، أو حــني ميســك آلــة حــادة، فمــن الــروري 

عندهــا الســيطرة عليــه جســدياً. لكــن إلهــاء املريــض، أو التحــدث إليــه، وتقديــم الدعــم املعنــوي، وإزالــة الضغوطــات، 

تكــون عــادة أكــر فعاليــة، وأقــل خطــراً. 

س: ما الهدف من التحكم يف العنف؟ 

ج: إن الهــدف األســايس مــن التحكــم يف العنــف هــو إنهــاؤه متامــاً. فــإن تعــذر ذلــك، يصبــح الهــدف الثانــوي هــو الحــّد 

مــن نتائــج هــذا العنــف، أو التقليــل منــه. قــد تتطلــب أســاليب التحكــم يف العنــف مــا ال يقــل عــن شــهر حتــى تثبــت 

نجاحهــا، كــا قــد يتطلــب التدخــل الــدوايئ تجربــة العديــد مــن العقاقــر مــا قــد يســتغرق وقتــاً أطــول. ويجــب يف كل 

األحــوال تحديــد املســؤول عــن متابعــة تلــك التدخــالت العالجيــة -ســلوكية كانــت أو دوائيــة-، وتقييــم اســتجابة املريــض 

لهــا، وتحديــد الوقــت الــالزم قبــل إقــرار فشــلها مــن عدمــه. ميكــن للعمليــة أن تســتغرق بضعــة أشــهر يف بعــض الحــاالت 

النــادرة، وقــد تتطلــب إدخــال املريــض إىل املستشــفى باســتمرار. )ملزيــد مــن اإلرشــادات الخاصــة بالتعامــل مــع املريــض 

العــدواين، انظــر صفحــة )68 ـ 69( مــن هــذا الكتــاب(.  

التعامل مع األصوات
ــرَف املتوســط  ــدى مــرىض الَخ ــّد أمــراً شــائعاً ل ــداء املســتمّر، يُع ــل: الــراخ، أو الن إن إطــالق األصــوات، مث  

والشــديد. ويشــمل ذلــك: الصــوت العــايل، أوالصيــاح باســم شــخص ُمعــنّي صياحــاً متكــرراً، وتكــرار طلــب املســاعدة، أو 

ــني، أو األصــوات غــر  ــررة، أو األن ــام. كــا يشــمل إطــالق األصــوات، أو املقاطــع املتك ــل الطع ــب يشء محــدد، مث طل

املفهومة.  

ميكــن أن يحــدث األمــر عــى نحــو متقطـّـع، لكنــه يف الغالــب يحــدث وفقــاً لنمــط يومــي، وغالبــا مــا يكون أســوأ   

خــالل فــريت الظهــرة واملســاء. وتُشــّكل تلــك الحالــة إزعاجــاً يف دور املُســّنني؛ ألنهــا تؤثــر يف املحيطــني باملريــض. بــل 

قــد تحــدث حتــى يف حالــة وجــود ُمقــّدم الرعايــة وحــده، وقــد تســبب تلــك األصــوات إزعاجــاً كبــراً للمريــض نفســه، 
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ــّنني؛  ــن يف دور املُس ــدى املــرىض اآلخري ــدوى ل ــا يشــبه الع ــك األصــوات إىل م ــؤدي تل ــا ت ــراً م ــك. وكث ــر ذل وإن أنك

ــة.  ــك البيئ ــم املشــكلة يف تل ــداء بدورهــم، مــا يفاق فيرشعــون يف الن

س: عل ماذا تدل األصوات التي يُطلقها مرىض الزهامير؟  

ج: إن لتلــك األصــوات دالالتهــا لــدى ُمقّدمــي الرعايــة؛ ألنهــا قــد تشــر إىل معانــاة املريــض، كــا قــد تشــر إىل تعــرض 

املريــض لإليــذاء مــن املــرىض اآلخريــن؛ ســواء بالــرب، أو غــره. كــا تثــر االنزعــاج لــدى ُمقــّدم الرعايــة، أو زّوار 

املنــزل، أو دار الرعايــة. وقــد تتســبب األصــوات املزعجــة التــي يصدرهــا املريــض يف إبعــاده عــن األماكــن  التــي يقــي 

فيهــا معظــم النــزالء وقتهــم، مثــل الصالــة، أو غرفــة املعيشــة. وهــذا اإلبعــاد قــد يــؤدي تدريجيــاً إىل العزلــة االجتاعيــة، 

ــة واملســابقات. يجــدر بالذكــر أن األصــوات  كــا قــد يــؤدي إىل حرمــان املريــض مــن املشــاركة يف األنشــطة الرفيهي

املُشــار إليهــا هنــا ال تشــمل التهديــد اللفظــي.   

س: ما الذي يسّبب هذه الحالة؟   

ج: ميثــل التعــرّف عــى أســباب الــراخ، والصيــاح، أو النــداء تحديــاً -بــال شــك-، ولــذا تُشــّكل املعلومــات التــي يــديل 

بهــا ُمقّدمــو الرعايــة أهميــة عاليــة للتعــرف عــى الســبب -أو األســباب- املُْوِصلــة إىل هــذه الحالــة، لكنــه يصعــب –غالبــاً- 

إيجــاد ســبٍب مــا لهــذا.  

يعــد اكتئــاب املــزاج أحــد األســباب الشــائعة للنــداء، وكذلــك الخــوف، والشــكوك، وجنــون العظمــة، والهــالوس،   

ــون  ــة خــالل الظهــرة واملســاء، وتك ــاً؛ إذ تســوء الحال ــاب منطــاً يومي ــداء يف حــاالت االكتئ ــد يتخــذ الن واألوهــام. وق

مصحوبــة بأعــراض أخــرى  لالكتئــاب. فــإذا أبــدى املريــض الخــوف، فينبغــي االنتبــاه إىل مــا قــد يســبب لــه األوهــام 

ــالوس.  واله

تســبّب االضطرابــاُت الصحيــة -وتشــمل اآلالم الجســدية، والهذيــان- الصيــاَح املتكــرر. كــا أن أوجــاع األســنان،   

وآالم الــورك، وكســور الكتــف، أو العمــود الفقــري، والطفــح الجلــدي، واالضطرابات املعويــة، والتهاب املفاصل، واإلمســاك، 

والتهابــات املســالك البوليــة، كلهــا أســباب شــائعة النزعــاج املريــض، وتكــرار صياحــه وندائــه. وقــد يــؤدي عجــز املريــض 

عــن الحركــة إىل انزعاجــه وصياحــه أيضــا، وكذلــك العطــش، والجــوع، خصوصــاً لــدى املــرىض الذيــن يعجــزون عــن 

طلــب الطعــام أو الــرشاب ألي ســبب كان، كعــدم القــدرة عــى الــكالم. وتُشــّكل اإلعاقــات الســمعية والبريــة ســببا مــن 

أســباب الصيــاح كذلــك، وذلــك إمــا بســبب الخــوف والعزلــة، أو بســبب غيــاب القــدرة عــى التعبــر. 

قــد تتســبب األماكــن املزعجــة التــي تشــمل جهــاز التلفــاز أو الراديــو مفتوحــني باســتمرار يف تكــرار الصيــاح. وكذلــك 

األماكــن التــي تُقــام فيهــا األنشــطة، ويكــر فيهــا اإلزعــاج قــد تكــون مربكــة أو مخيفــة للمــرىض، وحتــى إن بــدا 

اإلزعــاج مقبــوالً لــدى ُمقــّدم الرعايــة؛ لكنــه يقــد يفــوق قــدرة املريــض؛ فــال يجــد إال الــراخ وســيلة وحيــدة ميكــن أن 

يعــر بهــا عــا يعــاين مــن ضيــق، أو حــزن. 

يُعــّد النــداء شــائعاً لــدى مــرىض الَخــرَف الجبهــي الصدغــي، والَخــرَف الوعــايئ، وهــذا يعنــي أن إصابــة جــزء   

معــني مــن الدمــاغ -كالفــص األمامــي، الــذي يســيطر عــى أنــواع محــددة مــن الســلوك- قــد تلعــب دوراً يف حــدوث 
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النداء.          

س: ما دور ُمقّدم الرعاية يف إثارة تلك الحالة؟  

ج: ميكــن أن يتســبّب ُمقــّدم الرعايــة يف إثــارة هــذا الســلوك؛ إمــا نتيجــة ســوء التقديــر، أو فرطــه. وكذلــك إهــال نقــاط 

ضعــف املريــض، مــا يــؤدي إىل توقعــات غــر واقعيــة تــؤدي إىل إحبــاط ُمقــّدم الرعايــة، فيؤثــر ذلــك بــدوره ســلباً يف 

املريــض. وإذا كان العجــز عــن الــكالم، أو ســوء الفهــم مــن املســببات التــي تدعــو إىل املنــاداة، فمــن مــن املهــم توجيــه 

ُمقّدمــي الرعايــة للبحــث عــن أفضــل الطــرق للتعامــل مــع اضطرابــات التخاطــب لــدى املريــض. وقــد يســتجيب املــرىض 

ممــن يعانــون مــن فــرط الســلوك الفاضــح، أو العجــز عــن الــكالم، أو الفهــم، إىل البيئــة الهادئــة والداعمــة، والتعبــر 

غــر اللفظــي، مثــل اللمــس، أو التوجيــه، أواإلميــاءات. 

أفكار ختامية
س: ما الطريقة املثل للتعامل مع املشكالت السلوكية لدى املريض؟   

مثــة أســاليب مختلفــة وحلــول ميكــن ملُقــّدم الرعايــة أن يجربهــا، وتعتمــد كلهــا عــى نــوع املشــكلة الســلوكية،   

ــي.  ــا ي ــنوضح في ــا س ك

املشكلة: تكرار األسئلة، أو الحديث عن األقرباء الذين توفوا منذ فرة طويلة وكأنهم ما زالوا أحياء.   •

ــالً: »أمــي ســتأخذين إىل  ــام، أو أن مثــة أمــراً مــا ســيحدث، مث ــب الطع ــل طل ــارات مث الحــل: قــد يكــرر املريــض عب

املنــزل بعــد الظهــر«. وقــد يســتجيب املريــض إىل محــاوالت ُمقــّدم الرعايــة يف توجيهــه أو إلهائــه عندمــا يســتخدم نــرة 

واثقــة وهادئــة. وقــد يكــون مــن الــروري -يف بعــض األحيــان- أن نكــذب عــى املريــض، لنخفــف عنــه، مثـــالً نقــول: 

»لقــد اتصلــت أمــك، وقالــت إنهــا ســتتأخر اليــوم«. أو »ال تنــي أن أمــك قــد ذهبــت إىل الشــاطئ، ولــن تعــود حتــى 

يــوم غــٍد«. 

تســتجيب األوهــام والهــالوس بنجــاح لألدويــة املخصصــة لعــالج تلــك الحــاالت، بينــا تتحســن حــاالت الخــوف   

والشــكوك غالبــاً بتوفــر البيئــة الداعمــة اآلمنــة، مــع الركيــز عــى الرعايــة الفرديــة. وغالبــاً مــا تتطلــب تلــك األعــراض 

ــة.   ــة والعالجــات الدوائي ــة الداعمــة اآلمن الجمــع بــني البيئ

املشكلة: املناداة يف وقت ما بعد الظهرة فقط.    •

ــوة  ــت لغف ــص وق ــم، وتخصي ــم يومه ــار إىل تنظي ــر النه ــداء آخ ــون يف الن ــن يرشع ــرىض الذي ــاج امل ــد يحت ــل: ق الح

ــاق. ــب واإلره ــرّاء التع ــك ج ــأون لذل ــا يلج ــاً م ــث غالب ــرة، حي قص

املشكلة: حني يكون املريض متوجعاً.    •

ــد احتــال وجــود أمل؛ وذلــك إلجــراء فحــص جســدي  ــّص عن ــد مــن اللجــوء إىل الطبيــب أو املمــرض املخت الحــل: الب

كامــل. ينبغــي فحــص الجلــد بعنايــة، وكذلــك األســنان، واللثــة. كــا ينبغــي فحــص املريــض جســدياً للتأكــد مــن خلــوه 

مــن الكدمــات، أو الكســور يف العمــود الفقــري، أو الــورك، أو الكتــف، والعظــام الطويلــة األخــرى. إن الفحــص الجســدي 

الكامــل كفيــل بتحديــد مــكان وجــود األمل يف أي جــزء مــن الجســد. 

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر
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املشكلة: احتال الهذيان.   •

ــة. وقــد يكــون  ــان، أو كان ذلــك محتمــل الوقــوع، فيجــب إعــادة النظــر يف األدوي الحــل: إذا أصيــب املريــض بالهذي

مــن املفيــد تجربــة دواء مســكن )مثــل: األســيتامينوفني، أو املســكنات غــر الســترودية( حــني يشــعر املريــض بــاألمل، 

حتــى دون معرفــة مصــدر ذلــك األمل. فــإذا مــا تحســن املريــض، فينبغــي الــرشوع يف البحــث عــن مصــدر األمل، مــع 

االســتمرار يف تنــاول املســكنات، طاملــا أنهــا آمنــة حتــى يكتشــف مصــدر األمل. 

املشكلة: إذا تعذر معرفة سبب انزعاج  املريض.   •

الحــل: يف حــال تعــذر معرفــة ســبب محــدد النزعــاج املريــض، وأدى ذلــك إىل اضطرابــه واضطــراب مــن حولــه، أو أدى 

إىل رضورة إبعــاده عــن املــكان حتــى ال يــؤذي نفســه أواآلخريــن، فيمكــن اســتخدام العقاقــر ملســاعدته عــى التخفيــف 

مــن الحالــة، وتهدئتــه. 

ــات  ــيتني(. ومهدئ ــتني، وباروكس ــرترالني، وفلوكس ــيتالوبرام، وس ــيرالني، وس ــل: )الس ــاب مث ــادات االكتئ مض  

ــني،  ــبريدون، وأوالنزيب ــل: )ريس ــان مث ــادات الذه ــني(. ومض ــوم، و كاربامازيب ــس الصودي ــل: )ديفالروك ــزاج مث امل

وهالوبريــدول(. ومثبطــات بيتــا األدريناليــة مثــل: )بروبرانولــول(. واملســكنات، واملنومــات مثــل: )لورازيبــام(. كــا أثبتــت 

عقاقــر أخــرى نجاحــاً نســبياً، مثــل: )تــرازدون او دوكســن(.  لكــن ال يوجــد دالئــل تجريبيــة حاســمة عــى فعاليتهــا.

التعرف على التهاب المسالك البولية

ــواع  ــد أن ــف أح ــون العن ــد يك ق  

الســلوكيات املخيفــة جــداً لــدى مريــض 

الَخــرَف؛ حيــث يشــتي العديــد مــن ُمقّدمي 

الرعايــة مــن القلــق الــذي يســببه هــذا 

ــدة  ــار جي ــة أخب ــك فثم ــع ذل ــلوك؛ وم الس

لهــذا الشــأن، وأود هنــا أن أصــف لكــم 

الخطــوات التــي ميكــن اتخاذهــا  للحــّد 

مــن الســلوك العــدواين لــدى أحبائنــا مــن 

الَخــرَف.  مــرىض 

العــدواين  الســلوك  يتضمــن   

غالبــاً لــدى مــرىض الَخــرَف: الســباب، 

والشــتم، والــراخ، ورمــي األشــياء، وإغالق 

األبــواب بعنــف، ومقاومــة الرعايــة، والعّض، 

ــف  ــب العن ــن. ويغل ــة رضب اآلخري ومحاول

اللفظــي أكــر مــن الجســدي، يف حــني 

الجنــي.  العنــف  ينــدر 

مــرىض  أن  مــن  وبالرغــم   

الَخــرَف قــد يُظهــرون ســلوكاً عنيفــاً، 

فــإن مثــة الكثــر مــن الخطــوات التي 

ميكــن اتباعهــا للحــّد مــن حــدوث 

ذلــك، أو تحويلــه إىل نشــاط أو ســلوك 

آخــر، أو التقليــل مــن خطــره.

ــد  ــة تزي ــل معين ــاك عوام هن  

ــدى  ــف ل ــال الســلوك العني ــن احت م

ذلــك:  ويشــمل  الَخــرَف،  مريــض 

لــدى  )يكــر  املريــض  •جنــس 

. ) ل لرجــا ا

•الَخرَف الجبهي الصدغي. 

•العجز اإلدرايك الشديد. 

•صعوبة التخاطب. 

املهــام  يف  الحــاّدة  •املشــكالت 

. ميــة ليو ا

الســلوكية  أو  النفســية  •املشــكالت 

االكتئــاب.  مثــل  األخــرى، 

كثــراً مــا يــؤدي مؤثــٌر مــا إىل ســلوك 

فقــد  العــدواين.  الَخــرَف  مريــض 

ــاالت  ــض الح ــض يف بع ــعر املري يش

بالتعــدي عــى خصوصيتــه، وال بــد 

لــه مــن حايتهــا. هــو مــا ميكــن 

أن يحــدث حــني تســاعد املريــض 

ــني   ــس، أو ح ــال، أو اللب ــى االغتس ع

ــد  ــا ق ــض. ك ــب املري يفحــص الطبي

يحــدث  األمــر عندمــا يعجــز مريــض 
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 الَخــرَف عــن فهــم ملــاذا يُطلــب منــه 

ــيئون  ــد يس ــني. وق ــر مع ــام بأم القي

تفســر بعــض األفعــال، أو يرتابــون 

ــؤون إىل  ــم، فيلج ــن حوله ــك أو مب ب

ــدواين. ــلوك الع الس

كــا ميكــن أن يكــون العنــف   

إشــارة إىل مشــكلة طبيــة أو نفســية 

ــا؛  ــر عنه ــن التعب ــض ع ــز املري يعج

فقــد يعــاين املريــض -عــى ســبيل 

مجــرى  يف  التهــاب  مــن  املثــال- 

ــدي، أو  ــرض جس ــول، أو أمل، أو م الب

ــاط،  ــق، أو أرق، أو إحب ــاب، أو قل اكتئ

ــؤدي إىل  ــد ت ــاكل ق ــذه املش ــكل ه ف

الســلوك العنيــف. وعمومــاً، تحــدث 

)11%( مــن حــاالت العنــف دون ســبب 

واضــح أو معــروف. 

ماذا ميكن أن نفعل؟ 

مــن املهــم تدويــن مجريــات    

ــاء الســلوك  ــي متــت أثن األحــداث الت

التعــرف  بهــدف  وذلــك  العنيــف، 

ــذه  ــح ه ــث توض ــبباته. بحي ــى مس ع

القامئــة: 

ــبب  ــة؟ )الس ــل النوب ــاذا حــدث قب •م

ــل(.  املحتم

)هــل  الســلوك؟  هــذا  كان  •كيــف 

تغيــر؟(.  إىل  يحتــاج 

•نتيجة ذلك الوضع. 

•كم مرة يحدث السلوك العدواين؟ 

•هــل تحــدث هــذه النوبــات أثنــاء 

وجــود شــخص آخــر؟ 

ــذه  ــن ه ــد م ــذي يح ــيء ال ــا ال •م

ــة؟ النوب

فحــص  للطبيــب  ينبغــي   

مريــض الَخــرَف حتــى  يتعــرّف عــى 

األســباب الجســدية املحتملــة لذلــك 

العنيــف.  ســلوك 

املريــض  عــالج  يبــدأ   

العــدواين باكتشــاف منــط الســلوك 

العنيــف. فــإذا كان الشــخص عــى 

الســلوك  إىل  يلجــأ  املثــال  ســبيل 

ــاد  ــن إيج ــا يعجــز ع ــدواين عندم الع

أغراضــه، مثــل مالبســه، أو الصحــون، 

وضــع  الحالــة  هــذه  يف  فيمكــن 

والخزائــن.  األدراج  عــى  عالمــات 

ــاً  ــض هجومي ــار املري إذا ص  

ــس،  ــارات امللب ــه خي ــرح  ل ــت تط وأن

أو املــأكل؛ فحــاول تقليــص  الخيــارات 

املعروضــة. أمــا إذا حدثــت النوبــة عند 

ــام  ــة للقي ــض أو املريض ــه املري توجي

بأمــر مــا، فيجــب تفــادي التوجيهــات 

ــات  ــا تعلي ــدالً منه ــِط ب ــة، وأع العام

ــالً:  ــل مث ــط. فق ــدة فق ــوة واحـ بخطـ

»ارْتــِد هــذا القميــص«، بــدالً مــن 

قولــك: »اذهــب، وارتــد مالبســك«.إن  

الروتــني مهــم جــداً ملــرىض الَخــرَف؛ 

ــة  ــرى بعــض ُمقّدمــي الرعاي ــث ي حي

أن اتبــاع نظــام يومــي يســاعد يف 

تفــادي نوبــات العنــف. وميكــن أن 

يفيــد  تشــغيل املوســيقى التــي يفّضلها 

املريــض أثنــاء النوبــة، واالغتســال 

أيضــاً. كــا أن وجــود برنامــج منتظــم 

للتاريــن ميكــن أن يســاعد يف الحــّد 

ــف.  ــلوك العني ــن الس م

إذا كان املريــض يعيــش يف   

دار الرعايــة، فمــن املهــم أن نقيّــم 

البيئــة املحيطــة بــه  لنعــرف مــا الــذي 

ينبغــي  تعديلــه لتحســني ســلوكه؛ فقــد 

تكــون الــدار مثــال مزدحمــة جــداً، أو 

ــا  ــرض مل ــد تع ــض ق ــون املري ــد يك ق

ــد  ــا يحبطــه، وق ــه، أو م ــر حفيظت يث

يكــون مــن املفيــد أحيانــاً تغيــر َمــْن 

ــة.  ــاركه الغرف يش

ــم  ــك تعلّ ــِهم يف ذل ــا يُْس ك  

أســاليب العنايــة باملريــض عــى أكمــل 

وجــه؛ ولــذا ميكنــك التواصــل مــع 

منطقتــك  يف  الزهاميــر  جمعيــات 

التــي  التدريبيــة  الرامــج  ملعرفــة 

الدعــم  ومجموعــات  يطرحونهــا، 

 .)82 ص  )انظــر  املتوفــرة، 

كيف تتعامل مع نوبة العنف؟ 

 البد أن تواجه نوبات عنف من 
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جهــدك  حاولــت  وإن  آلخــر،   آٍن   

منعهــا، أو الحــّد منهــا. ومعرفــة كيفيــة 

التعامــل معهــا كفيــل بنــزع فتيــل 

ــض  ــدى مري ــإذا أب ــات؛ ف ــك النوب تل

الَخــرَف ســلوكاً عدوانيــاً، فيمكنــك 

اتبــاع اإلرشــادات املفيــدة التاليــة: 

•ركّــز: حافــظ عــى هدوئــك، وأوقــف 

تجعــل  أن  تحــاول  كنــت  مــا  كل 

املريــض يقــوم بــه.   

•ابتعــد: أعــِط املريــض مســاحة كافيــة 

حتــى ال يشــعر بالتهديــد. 

ــه: ال تجــادل، أو تتلفــظ  ــل قدرات •تقبّ

ــة، وال تعاقــب املريــض  ــارات مهين بعب

جســدياً أو نفســياً. تذكــر بأنــه عاجــز 

عــن الدفــاع عــن نفســه. 

عــن  تحــّدث  انتباهــه:  •اصف 

املريــض.  يُفّضلــه  موضــوع 

•أزل كل مســببات النوبــة: إن إبعــاد 

املســببات، وصف انتبــاه املريــض قــد 

يــؤدي إىل إنهــاء النوبــة رسيعــاً. 

أســاليب  كل  فشــلت  إذا   

ــى  ــيطرة ع ــلويك يف الس ــالج الس الع

أســبابه  معرفــة  وتعــذر  العنــف، 

النفســية أو الجســدية؛ فقــد يصبــح 

مفــر  ال  أمــراً  العقاقــر  اســتخدام 

منــه. وعــى الرغــم مــن أنــه ال يوجــد 

اآلن عقاقــر معنيــة لعــالج نوبــات 

ــإن  ــرَف، ف ــرىض الَخ ــدى م ــف ل العن

ــدة:  ــون مفي ــد تك ــة ق ــة التالي األدوي

•مضادات الذهان. 

•مضادات التشنج. 

•مضادات االكتئاب. 

ــل  ــدم، مث ــط ال ــض ضغ ــة خف •أدوي

)أنديريــال(. 

تذكــر أن املريــض لــن يتذكــر   

ــا ال  ــه، ك ــبب مرض ــف بس ــة العن نوب

ــذا تحــّدث  ــا. ول ــم منه ــه أن يتعل ميكن

ــل  ــد، ب ــة  التهدي ــدوء، ال بلغ ــه به إلي

بأســلوب يســر وســهل الفهــم. إذا كان 

التلفــاز أو الردايــو مفتوحــاً، فاخفــض 

الصــوت، أو أغلقــه متامــاً. حــاول أن 

انتبــاه  أو اصف  النوبــة،  تتجاهــل 

ــر.  ــر آخ ــض إىل أم املري

فــإذا مل ينجــح أي مــن هــذه   

املريــض  تهدئــة  حــاول  األســاليب، 

مبعانقتــه، أو بــأن تقــول لــه إنــك 

تحبــه، وأنــه لــن يصــاب بــأذى، وأنــك 

ــا يبعــث  ــؤول؛ إذ عــادة م أنــت املس

هــذا األســلوب الطأمنينــة يف قلــب 

ــرى   ــا ي ــرَف الخائف.ك ــض الَخ مري

بعــض ُمقّدمــي الرعايــة فائــدة صف 

انتبــاه املريــض بنشــاط مهــدئ، مثــل 

الجلــوس عــى الكــريس الهــزاز. 

ونصيحتــي األخــرة، حافــظ   

ــلَّ  ــتطعت، وتح ــا اس ــك م ــى هدوئ ع

بالصــر والرحمــة؛  فالــكل يشــعر 

ــت  ــى وإن كن ــا، حت ــة ويقّدره بالطيب

غريبــاً.  بالنســبة ملريضــك شــخصاً 
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الرعاية عند ُبْعد

بيرت ڤي رابينز       دكتوراه يف الطب والصحة العامة

 

كثراً ما يتكرر الحوار التايل يومياً يف أرجاء هذه البالد:   

»مثــة خطــأ مــا!« يبــادرك الصــوت عــى الهاتــف.. »لقــد تغــرْت أمــك كثــراً منــذ أن رأيتهــا يف املــرة األخــرة، فقــد 

بــدأت تهمــل نفســها، وتهمــل االغتســال، أو االعتنــاء بنفســها. كــا تســود البيــت الفــوىض؛ إذ تراكــم الفواتــر والصحــف 

عــى طاولــة املطبــخ. كلــا ســارعت إىل القــدوم لرؤيتهــا، ســهل عليــك اتخــاذ القــرار بشــان حالتهــا. وعــى الرغــم مــن 

أنهــا ال تــزال تــردد قصائدهــا املفضلــة، فــإين أضطــر إىل تذكرهــا بنفــي، أخــى أن تكــون قــد أصيبــت بالزهاميــر.« 

تهــرع للســفر بهــدف تقييــم الوضــع الذهنــي والجســدي لوالدتــك املُســّنة املصابــة بالزهاميــر، والتــي تؤكــد تلــك املكاملــة 

التــي تلقيتهــا اآلن مــن قريــب، أو صديــق، أو جــار، حالتهــا الذهنيــة املتدهــورة. وغالبــاً مــا تكــون تلــك املشــاكل التــي 

ــع  ــح الوض ــد يصب ــا. وق ــك« به ــب يف »إزعاج ــد يرغ ــن ال أح ــرة، لك ــذ ف ــودة من ــد( موج ــدة )أو الوال ــا الوال تواجهه

ــكان،  ــّم امل ــزل والفــوىض تع ــون املن ــة، خصوصــاً حــني يدخل ــزل العائل ــداً عــن من ــاء بعي ــش مــن األبن صادمــاً ملــن يعي

والطعــام متعّفــن يف الــراد، والصحــون مراكمــة يف حــوض الغســيل، والقامــة متناثــرة حــول ســلة القامــة، واملالبــس 

املتســخة متناثــرة هنــا وهنــاك، والســجاد ملطــخ باألوســاخ ومل يُكنــس منــذ زمــن، والفواتــر غــر املدفوعــة تتكــدس عــى 

الطاولــة، كــا تتناثــر قنــاين األدويــة فارغــة ألن الوصفــات الطبيــة مل تعــد تــرف، ومل يتنــاول املريــض عالجــه الــالزم. 

وبالرغــم مــن أنــك قــد تســكن بعيــدأ، فإنــه يلزمــك يف هــذه املرحلــة أن تضطلــع بــدور جديــد، وهــو رعايــة املريــض 

عــن بُْعــد. وســيكون مــن الــروري اتخــاذ خطــوات مالمئــة لتنظيــم حيــاة ذلــك املُســّن املريــض، و أن تتأكــد مــن أنــه 

يتلقــى الرعايــة الكافيــة، حيــث ســتتدهور قــدرة املريــض عــى العنايــة بنفســه تدريجيــاً مــع تفاقــم املــرض، وســيتطلب 

منــك هــذا الــدور -بــال شــك- تضحيــة كــرى، وقــدراً مــن املســؤولية، مــع املتطلبــات العاطفيــة، والجســدية، واملاليــة.  

يتــوىل الــزوج، أو الزوجــة، أو االبــن، أو االبنــة، أو أحــد األقــارب رعايــة مريــض الزهاميــر يف معظــم األحيــان. وقــد 

يتطلــب األمــر -يف كثــر مــن الحــاالت- تخطيطــا لتلــك الرعايــة، وإدارتهــا عــن بُْعــد. ويتــوىل مقدمــوا الرعايــة )%25( 

مــن الحــاالت مســؤولية املريــض وحدهــم، مــا يتطلــب منهــم تنظيــم زيــارات مطولــة خــالل العطــالت الرســمية للتأكــد 

مــن ســر األمــور عــى مــا يــرام.        

يُشــّكل ُمقّدمــو الرعايــة عــن بُْعــد نســبة كبــرة ومتزايــدة يف هــذه البــالد؛ منهــم ثالثــون مليــون أمريــي اآلن،   

يعتنــون باملُســّنني مــن أقاربهــم، وكثــر مــن هــؤالء املُســّنني مصابــون بالزهاميــر، غــر مدركــني أبعــاد مرضهــم، وقــد 

يقاومــون الرعايــة، وقــد يكونــون رسيعــي الغضــب، فاقــدي االتــزان، حتــى يف أحســن الظــروف. ومــع تزايــد حــاالت 
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انتقــال املُســّنني للســكن يف مناطــق أدفــأ، وانضــام بعضهــم إىل تجمعــات املُســّنني التــي تتــالءم مــع متطلبــات التقاعــد، 

فقــد يتباعــد أفــراد األرسة؛ فتفصــل بــني اآلبــاء وأبناءهــم اآلف األميــال. يعيــش اليــوم أكــر مــن خمســة ماليــني مــن 

ُمقّدمــي الرعايــة يف مناطــق تبعــد ســاعة أو أكــر عــن مــكان إقامــة الوالديــن، أو األقــارب الذيــن يعتنــون بهــم. 

إن لــدى ُمقّدمــي الرعايــة عــن بُْعــد -ومنهــم نحــو )80%( مــن النســاء- مســؤلياتهم العائليــة واملنزليــة الخاصــة،   

ــة- مــا يقــارب )392( دوالراً  ــداً؛ إذ يــرف بعضهــم -بحســب دراســة حديث ــاً جدي ــاً مالي ــد عبئ ــة عــن بُْع ــل الرعاي ومتث

ــفر.  ــف الس ــف، وتكالي ــر الهات ــى فوات ــغ ع ــك املبل ــف ذل ــق نص ــارب، وينف ــد األق ــة أح ــهرياً لرعاي ش

تشــعر حينــا يُشــخَّص أحــد أحبائــك مبــرض الزهاميــر بــرورة القيــام بــكل مــا يف وســعك للعنايــة بــه، لكنــك   

ــع مــا ســيحدث مــع  قــد تجهــل مــا الــذي يلزمــك فعلــه لتحافــظ عــى ســالمة املريــض وصحتــه، كــا تعجــز عــن توقّ

تطــور املــرض، وتدهــور حالــة املريــض. وعــى الرغــم مــن اســتعدادنا جميعــاً للعنايــة مبرضانــا، فــإن كثــراً مــن الناس ال 

ميلكــون االســتعداد الجســدي، وال العقــي، وال املــايل، ملــد يــد العــون لقريــب مريــض مــع موازنــة متطلبــات تلــك الرعايــة 

مــع التزاماتهــم العائليــة والعمليــة بنجــاح. ومــا يزيــد الطــني بلــًة، اضطــرارك التخــاذ بعــض القــرارات الصعبــة؛ فقــد 

تضطــر ألن تختــار ملــن األولويــة يف حياتــك، للمريــض؟ أم لزوجتــك وأطفالــك؟ 

ومثــة مشــكلة أخــرى شــائعة، وهــي أن مريــض الزهاميــر قــد يبــدو لــك قــادراً عــى تدبــر شــؤونه )خاصــة   

حــني تحادثــه هاتفيــاً(، وقــد يـُـّر عــى أنــه بخــر، وال يحتــاج إىل مســاعدتك. وقــد يصعــب تحديــد متــى تبــدأ بالعنايــة 

بــه، وكيــف. وقــد يكــون مــن املــؤمل كذلــك أن تســلب كل مــا يرمــز إىل خصوصيــة املريــض واســتقالليته، مبــا يف ذلــك 

التحكــم يف شــؤونه املاليــة، والطبــخ، والنظافــة، وقيــادة الســيارة. كــا ميكــن أن يقــاوم املريــض بشــدة فكــرة تكليــف 

ــة.  ــه يف املهــام اليومي ــم العــون ل ــه، وتقدي فــرد مــن خــارج األرسة برعايت

ــز  ــل عج ــائر، مث ــن الخس ــر م ــرض الزهاميــر بالكث ــبّب م ــاً، إذ يتس ــوم متام ــر مفه ــال شــك- أم ــك -ب إن ذل  

املريــض عــن التحكــم يف مهامــه اليوميــة، وفقدانــه اســتقالليته، ومهاراتــه، وقدرتــه عــى القيــام باألمــور التــي تُْشــِعره 

بأهميتــه وفائدتــه. ولعــل أســوأ خســارة هــي فقــدان الذاكــرة؛ ألن ذلــك يعنــي عجــز املريــض عــن التواصــل اليومــي مــع 

اآلخريــن، ومــع املــايض. وكلــا تراكمــت هــذه الخســائر، فمــن الطبيعــي أن يتمســك بقــوة مبــا تبقــى لــه. ومــن املفهــوم 

متامــاً، أن تتضمــن ردة فعــل املريــض املقاومــة، أو اإلنــكار، أو الغضــب، جــرّاء التغيــرات التــي تطــرأ عــى منــط حياتــه 

ــاد.  اليومــي املعت

»مــاذا عــّي أن أفعــل اآلن؟« ســؤال يطرحــه عــّي كثــراً ُمقّدمــو الرعايــة للمــرة األوىل، إذ يشــعر الكثــر منهــم   

بالذنــب، والعجــز الضطرارهــم إىل الرعايــة عــن بُْعــد. ورمبــا يراودهــم الشــعور بالغضــب، والحــرة ألنهــم قــد »أُقِْحمــوا« 

يف تلــك املهمــة. وردي يتضمــن بــث الطأمنينــة يف نفوســهم حيــال تلــك املشــاعر، فهــي أمــر طبيعــي، وال بــأس بهــا؛ إذ 

ــٍم للجميــع.  إن العنايــة مبــرىض الَخــرَف تنطــوي عــى كثــر مــن املســؤليات، وهــي رحلــُة تعلّ

ــرع  ــرك مســؤلياتك بســهولة، وته ــب أن ت ــة، فيصع ــد مســألة شــاقّة للغاي ــض عــن بُْع ــة املري ــون رعاي ــد تك ق  

لالطمئنــان عــى املريــض، وتقديــم العــون لــه. وليــس مــن الســهل عنــدك توقــع األمل الــذي يســببه االلتهــاب يف قــدم 
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والــدك بســبب طــول مكوثــه يف الفــراش، أو معرفــة مــا إذا كان قــد تنــاول عالجــه أم ال، كــا يصعــب  التأكــد متامــاً 

مــن توفــر الرعايــة املناســبة لــه بانتظــام. 

ــة  ــر أفضــل رعاي ــن توف ــة، م ــن املرون ــول م ــدر معق ــم، وق ــليم، والتنظي ــط الس ــد التخطي ــك ســتتمكن بع لكن  

ملريضــك بــدون الحاجــة إىل التضحيــة بعملــك، أو املخاطــرة بحياتــك الزوجيــة، أو اإلرضار بعالقاتــك األرسيــة.  

نعــرض فيــا يــي األســئلة التــي غالبــاً مــا تصلنــي ممــن يســتعّدون للعنايــة مبريــض الزهاميــر عــن بُْعــد. ولتســهيل األمــر، 

ســأجيب عــن هــذه األســئلة بافــراض أن املريــض هــو) العّمــة(. 

س: هل من الشائع الشعور بالذنب لكوين مضطر لرعاية مريض الَخرَف عن بُْعد؟

ج: يهتــم أفــراد العائلــة القاطنــون بعيــداً بحالــة املريــض بنفــس القــدر الــذي يهتــم بــه مــن يســكنون قريبــاً منــه، وبالفعل 

ــة. كــا يصيبهــم القلــق جــرّاء عجزهــم عــن متابعــة املريــض بانتظــام،  ــة الحيل يشــعر أولئــك بالذنــب، واإلحبــاط، وقل

وغيابهــم عنــه حــني يحتاجهــم بشــدة. وينتابهــم اإلحســاس بالذنــب الضطرارهــم إىل االنتقــال بعيــداً، وإلحساســهم بثقــل 

مســؤلية رعايــة املريــض، أو تفكرهــم بنقلــه إىل دارالرعايــة، وملشــاعر الغضــب واإلحبــاط التــي تراودهــم. وقــد اتضــح 

يف دراســة قارنــُت فيهــا منــذ ســنوات بــني ُمقّدمــي الرعايــة ملــرىض الَخــرَف وُمقّدمــي الرعايــة ملــرىض الرسطــان، بــأن 

معــدالت اإلحســاس بالذنــب لــدى مــن يعتنــون مبــرىض الخــرف أعــى.

إن اإلحســاس بالذنــب يحــرم الشــخص مــن القــدرة عــى اتخــاذ قــرارات مســتقبلية ســليمة تصــّب يف مصلحــة   

ــن الخطــوة األوىل يف إدراك أن هــذا الشــعور  ــه. تكم ــم ب ــل بالتحك ــه كفي ــن إدراك هــذا الشــعور، وفهم ــض. لك للمري

ُمــْؤٍذ، وال مــرر لــه عــى حــد ســواء. والخطــوة الثانيــة هــي اعرافــك بــأن هــذا الشــعور قــد يؤثــر يف ســالمة قراراتــك؛ 

إذ إن مشــاعر الذنــب تجعلنــا نركــز عــى تصحيــح املــايض بــدالً مــن قبولــه واملـُـّي قُُدمــاً؛ فهــل مــن األفضــل إعــادة 

النقــاش يف خالفــات َجــرَْت مــع والديــك منــذ ثالثينعامــاً،أو أن تعيــش حســبا يفــرض حــارضك؟ هــل ســتظل تــدور يف 

دائــرة اإلحســاس بالذنــب املغلقــة، أو ســتصارح نفســك »هنــا يكمــن منــزيل، وعائلتــي، وحيــايت، وهنــا ســأبقى«،ثم تنطلــق 

مــن هــذه الحقيقة؟ومهــا حصــل يف املــايض تأكــد مــن أنــك قــد اتخــذت القــرارات الســليمة التــي تصــّب يف مصلحــة 

مريضــك اليــوم.

ينجــح العديــد مــن النــاس يف تجنــب هــذه املشــاعر، أو رؤيتهامــن منظورهــا الحقيقــي مــن خــالل الحديــث   

عنهــا مــع صديــق أو قريب،وبعضهــم قــد يجــد شــيئاً مــن العــزاء يف الحــوار مــع مختــّص، أو طبيــب، أو مجموعــة دعــم 

ــة. متخصص

ــالً؛  ــد )1.500( مي ــة، يف حــني أقطــن عــل بع ــا للرعاي ــي مبــرض الزهاميــر، واتضحــت حاجته ــّخصت عمت س: ُش

ــه أوالً؟  ــام ب فــامذا ينبغــي عــي القي

ــرض  ــن م ــه ع ــن تعلم ــا ميك ــم كل م ــتحتاج أوالً إىل تعل ــداع. س ــة وإب ــر بحكم ــة التفك ــذه الحال ــم يف ه ــن امله ج: م

ــة، وتخطــط  ــى تتمكــن مــن  التعامــل مــع املشــكالت اليومي ــه حت ــة جوانب ــم كاف الزهاميــر. ابحــث عــن املــرض، وافه

ــبة.  ــة املناس ــتقبل بالطريق للمس
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ثانيــاً: قيّــم حجــم املســاعدة التــي تحتاجهــا عمتــك اآلن للقيــام باملهــام اليوميــة، وتشــمل هــذه املهــام: االغتســال، واللبس، 

والذهــاب إىل دورة امليــاه. كــا ينبغــي معرفــة حجــم املســاعدة التــي تحتاجهــا للقيــام باملهــام الروريــة، مثــل: إعــداد 

الطعــام، والتســوق، والعنايــة باملنــزل، وغســيل املالبــس.  

وأخــراً، ابحــث عــن مصــادر الرعايــة املتاحــة اآلن يف املنطقــة التــي تقطنهــا عمتــك، وتشــمل هــذه املصــادر   

ــة للمســنني، مــع مصــادر الدعــم  ــة النهاري ــز الرعاي ــة، ومراك ــاً مجموعــات الدعــم واملســاندة، والرامــج التثقيفي غالب

ــرض.  ــع امل ــف م ــى التكيّ ــض ع ــاعد املري ــي تس ــاندة الت ــزة املس ــة، واألجه ــة املنزلي ــايل للرعاي امل

ــاء زيارتــك األوىل لعمتــك. ويجــب عليــك عندهــا مالحظــة الجوانــب  ســتتمكن مــن تقييــم تلــك الجوانــب أثن  

التــي تتعلــق بالصحــة والســالمة، فهــل يبــدو عليهــا املــرض، أوالوهــن، أواالكتئــاب؟ هــل تتنــاول الطعــام بطريقــة ســليمة؟ 

هــل يزورهــا األصدقــاء والجــران ويســاعدونها؟ هــل املنــزل نظيــف؟ هــل تتعامــل مــع املــال بحكمــة؟ كــا ينبغــي أن 

تــدرك بــأن حجــم املســاعدة املطلوبــة للقيــام باملهــام اليوميــة، واألنشــطة الروريــة ســيزداد مــع تطــور املــرض. وميكنــك 

ــة تغــر تلــك الحاجــات بوضــع جــدول منتظــم لزيــارة عمتــك.  مراقب

وينبغــي لــك أيضــاً وضــع جــدول لزيــارة طبيــب الرعايــة الصحيــة األوليــة لعمتــك، حتــى تتابــع مســتوى حالتهــا   

اإلدراكيــة، والصحيــة. كــا ميكــن جمــع معلومــات أخــرى مــن األصدقــاء املقربــني لهــا، واألقــارب الذيــن مــا زالــوا عــى 

ــة وثيقــة بهــا عــر الســنني.  صل

ومبجــرد تقييمــك للوضــع،  بــادر بوضــع خطــة للعنايــة بهــا، بنــاء عــى حاجاتهــا األساســية، فمــن ميكنــه مــد يــد   

العــون؟ ومــا الخدمــات التــي ميكنــك االســتفادة منهــا؟ وهــو األمــر الــذي قــد يكــون طويــالً وُمْجِهــداً. وإذا كنــت َمــْن 

يقــوم اآلن مبعظــم مــا تحتاجــه عمتــك مــن املالحظــة، والرعايــة، فقــد تشــعر بأنــك مشــغول جــداً، وقــد يصعــب عليــك 

إجــراء املكاملــات الهاتفيــة بحضــور عمتــك. عندهــا اطلــب مــن أحــد أفــراد العائلــة، أو أحــد األصدقــاء املقربــني القيــام 

مبهمــة الحصــول عــى مســاعدة خارجيــة. 

ــروع  ــذه الف ــدى ه ــون ل ــا يك ــاً م ــك، وغالب ــر يف منطقت ــرىض الزهامي ــة م ــرع جمعي ــع ف ــل م ــدأ بالتواص اب  

ــّدم بعضهــا خدمــات مقابــل األجــر. ميكــن لــكل الفــروع إرشــادك إىل الرامــج الجيــدة  برامــج تطوعيــة، يف حــني يُق

يف املنطقــة، ولكــن عليــك أن تــدرك بأنــك قــد ال تجــد مــا تحتــاج إليــه؛ إذ قــد ال تتوفــر -لســوء الحــظ- كل الخدمــات 

التــي تحتاجهــا عائــالت مــرىض الزهاميــر. ميكــن لبعــض الجهــات تســجيلك يف قامئــة االنتظــار، أو قــد يقبلــون مــرىض 

املراحــل األوىل مــن الزهاميــر فقــط، وقــد توفــر بعــض الجهــات خداماتهــا مببالــغ مكلفــة جــداً. تجنــب لــوم نفســك إذا 

عجــزت عــن إيجــاد الخدمــات التــي تحتاجهــا، وراجــع جهــات أخــرى؛ كهيئــة رعايــة املُســّنني، ودور العبــادة، ومكاتــب 

 .»www.alz.org« الخدمــة االجتاعيــة، وموقـــع جمعيــة مــــرض الزهاميــر عــى اإلنرنــت

وقــد تضطــر لقبــول مــا هــو متــاح مــن خدمــات، حتــى لــو مل تكــن األفضــل، فالحصــول عــى بعــض املســاعدة،   

ــدك.  ــر وح ــام باألم ــن القي ــل م أفض

ومع تطور مرض الزهامير، قد تفقد عمتك القدرة عى العناية بنفسها متاماً يف املنزل، وتصبح العناية   
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بهــا تحديــاً كبــراً. ولــذا ينبغــي قبــل أن يحــني ذلــك الوقــت، أن تفكــر يف املرحلــة التــي لــن تتمكــن فيهــا مــن الرعايــة 

املنزليــة الكافيــة للمريضــة، والبحــث عــن دور املُســّنني املناســبة يف منطقتــك، أو مدينتــك. 

س: هل ميكن تعيني شخٍص من إحدى الجهات ملساعدة عمتي يف منزلها؟ 

ج:  قــد تحتــاج إىل تعيــني شــخٍص مــا ملــد يــد العــون حتــى تضمــن بقاءعمتــك يف منزلهــا ألطــول فــرة ممكنــة. وإذا 

قــررت تعيــني مرافــق أو مقــدم رعايــة مســتقل، يجــب عليــك االســتعداد للتــايل: 

جــراء مقابــالت شــخصية، للتأكــد مــن خــرة املتقــّدم يف مجــال رعايــة مــرىض الزهاميــر، أو ذوي الحــاالت   

املشــابهة. كــا يجــب التأكــد مــن ســاعات العمــل اليوميــة واألســبوعية التــي تتطلبهــا الوظيفــة، كــا يجــب وصــف مــا 

تقتضيــه تلــك املهمــة مــن واجبــات مثــل: »االســتحام، واللبــس، وإعــداد الوجبــات«، وأيضــاَ ناِقــْش نظــام اإلجــازات، 

ــني.  ــألة التدخ ــب، ومس والرات

ــل  ــخ عم ــة تاري ــة ملعرف ــب الســرة الذاتي ــادر بطل ــذا ب ــة املتقدمــني؛ ول ــن التحــّري عــن خلفي ــد أيضــاً م ال ب  

التــي عمــل لديهــا ســابقاً.   مــن الجهــات  التحقــق هاتفيــاً  املتقــدم يف هــذا املجــال، وميكنــك 

والبــد أن تــدرك بأنــه حتــى بعــد إجــراء كل هــذه الخطــوات، فــإن عمتــك قــد ترفــض الشــخص الــذي عيَّنتــه،   

وقــد تخلــق مشــكلة، وعليــك يف هــذه الحالــة أن تقــرر اســتمراره، أو إيجــاد بديــل، كــا يجــب أن تفهــم بأنــك قــد تحتــاج 

ــل أن تجــد الشــخص املناســب.   ــة عــدة مرشــحني قب إىل تجرب

ــد يــويص بشــخص معــني، كــا  ــك؛ فق ــب عمت ــث مــع طبي ــدأ أوالً بالحدي ــة مناســب، اب وإليجــاد مقــدم رعاي  

ميكنــك أيضــاً ســؤال األصدقــاء، واألقــارب إذا كانــوا يعرفــون شــخصاً قــد ســبق لــه العمــل مــع مريــض آخــر، ونجــح يف 

ذلــك. وتســتطيع كذلــك الحصــول عــى املســاعدة مــن جمعيــة رعايــة املُســّنني، وهــي خدمــة مجانيــة توفرهــا إدارة رعايــة 

املُســّنني يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة؛ فقــد تســاعدك عــى الوصــول إىل الجهــة املناســبة يف منطقتــك، والتــي قــد 

ــاب )ص 82(.  ــاً. انظــر الكت ــة محلي توفــر قامئــة بأســاء ُمقّدمــي الرعاي

س: هل من اآلمن ترك األشياء الثمينة يف منزل عمتي عند تعيني ُمقّدم رعاية غريب؟   

ــكات مدعمــة بالصــورة  ــة، وأعــّد قامئــة لحــر هــذه املمتل ــا إىل أماكــن آمن ــة بنقله ــكات الثمين ج: حافــظ عــى املمتل

ــا مســتقبالً.  ــخ؛ للرجــوع إليه والتاري

س: كم تكلّف خدمات الرعاية املنزلية املختلفة؟ 

ج: تتفــاوت رســوم الرعايــة املنزليــة اليوميــة، وتعتمــد عــى مصــادر التمويــل الحكوميــة والخاصــة، والتــي تتوفــر ضمــن 

برنامــج عالجــي محــدد. ليــس هنــاك مصــدر محــي ملســاعدة العائــالت يف تكاليــف الرعايــة اليوميــة، أو الرعايــة يف 

املنــزل. وعــى الرغــم مــن أن الرعايــة املنزليــة مكلفــة أكــر يف الغالــب، فإنــه يف حــال احتــاج املريــض إىل خدمــات 

ــن  ــتقرة، فيمك ــة غــر املس ــه الصحي ــم دوري جــرّاء حالت ــاج لتقيي ــرَف(، أو احت ــة )غــر الَخ ــض يف حــاالت معين متري

ــة عنــد  ــة املنزلي ــة الصحي )ملديكــر( أن تدفــع جــزءاً مــن تكاليــف التمريــض، ورمبــا تتــوىل كذلــك مروفــات الرعاي

الحاجــة املاســة للرعايــة الطبيــة، ويف حــال تعــذر عــى املريــض مغــادرة املنــزل. كــا قــد تدفــع )مديكــر( مصاريــف 
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الرعاية الطبية اليومية، ال الرعاية اليومية االجتاعية.  

ميكــن لــوكاالت الرعايــة الطبيــة توفــر متخصــص يف التمريــض املنــزيل، أو متخصــص يف الرعايــة املنزليــة.   

فــإذا لجــأت إىل هــذه الجهــات تأكــد مــن إمــكان توفرهــم بديــال يف حــال تغيّــب ُمقــّدم الرعايــة، ويف مســتوى تدريــب 

ــه.  ــة مــرىض الزهاميــر- وخرت ــال رعاي ــاعد يف مج ــرض –أو املس املم

عــادة مــا يكلــف ُمقّدمــو الرعايــة والــرشكات التــي تتعاقــد معهــا بنفســك أقــل مــن متخصــي الــوكاالت، لكــن   

ــم.  ــى بعضه ــاد ع ــب االعت ــا يصع ــالً، ك ــاً طوي ــتغرق وقت ــم يس ــالت معه ــراء املقاب ــم، وإج إيجاده

فــإذا مــا وظّفــَت شــخصاً مــا، فاعلــم أنــه مــن غــر املعقــول أن تطلــب منــه تنظيــف املنــزل، ورعايــة املريــض يف   

الوقــت ذاتــه، وعليــه؛ ناقشــه يف مســألة الرســوم، واملهــام أو الواجبــات املحــددة قبــل تعيينــه، فقــد تتفاجــأ بــأن التكلفــة 

ــة جــداً، خاصــة يف املــدن.   عالي

س: هل ميكن ملوظف الشؤون االجتامعية مساعديت يف الحصول عل الخدمات الالزمة لعمتي؟    

ج: ســتحتاج يف كل األحــوال إىل مســاعدة املختصــني إلرشــادك خــالل البحــث عــن ُمقــّدم الرعايــة املناســب، وميكــن أن 

يكــون موظفــو الشــؤون االجتاعيــة مصــدراً مهــاً لــك، فلديهــم معرفــة كافيــة بالخدمــات املقدمــة يف منطقتهــم، كــا 

أن لديهــم املهــارات الالزمــة لتقييــم الوضــع، واقــراح املناســب مــن الخدمــات. 

يــرى بعضهــم بــأن موظفــي الشــؤون االجتاعيــة للمحتاجــني فقــط، وهــذا ليــس صحيحــاً؛ فهــم متخصصــون   

يف هــذا املجــال، وقــادرون عــى تقديــم العــون لــك، ومســاعدتك يف إيجــاد الخدمــات املناســبة. كــا ميكنهــم تقديــم 

ــك.  ــاً يف خطط ــر ملي ــى التفك ــاعدتك ع ــة، ومس ــارات العملي االستش

ــى  ــك تتلق ــت عمت ــة. ويف حــال كان ــي الشــؤون االجتاعي ــك إىل أحــد موظف ــك أن يُحيل ــب عمت ــن لطبي وميك  

الرعايــة يف املستشــفى، فيمكنــك الحصــول عــى املســاعدة مــن املتخصــص االجتاعــي يف ذلــك املستشــفى. كــا قــد 

يكــون لــدى مكتــب رعايــة املُســّنني يف منطقتــك متخصــص اجتاعــي، أو موظفــون ميكنهــم تقديــم العــون ملــن تجــاوز 

ــتني.  الس

موظفــو الخدمــة االجتاعيــة مدربــون مهنيــاً. ويف كثــر مــن الواليــات يجــب عليهــم الحصــول عــى الرخيــص،   

ــف رســوم موظفــي  ــه. وتختل ــاره، وتدريب ــذي تخت ــك أن تعــرف مؤهــالت الشــخص ال ــاد. ويجــب علي أو شــهادة االعت

الخدمــة االجتاعيــة، حســب الوكالــة، والخدمــات املطلوبــة، ومــا إذا كنــت تســتخدم خدمــات تلــك الوكالــة أم ال، )مثــل 

املستشــفى(؛ فكثــر مــن املناطــق لديهــا مديــرون، أو رشكات لرعايــة كبــار الســن، ميكنهــم القيــام بالتقييــم والرعايــة 

ــار الســن مــن الذيــن يقيمــون يف املنطقــة.  املســتمرة لكب

س: ما الوقت املناسب ملناقشة وضع عمتي مع أحد مختيص رعاية املُسّنني؟  

ج: أنــا مــن املؤيديــن ملختــي رعايــة املُســّنني، وأرى أن دورهــم ســيزداد أهميــة خــالل األعــوام القادمــة نظــراً لزيــادة 

أعــداد مــن يعيشــون بعيــداً عــن أحبائهــم مــن مــرىض الزهاميــر. ســيقي مختــص رعايــة املُســّنني بعــض الوقــت معــك 

ومــع عمتــك بهــدف تقييــم حالتهــا الصحيــة، واحتياجاتهــا األخــرى، ومــن ثــم ســيضع خطــة للرعايــة. 
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إن مســؤول رعايــة املُســّنني الــذي يتقــاىض عــادة )60 – 200( دوالر يف الســاعة -بحســب مــكان إقامتــك- يعــد   

متخصصــاً يف الخدمــات الصحيــة واإلنســانية، ولديــه معرفــة تخصصيــة، وخــرة بالتقــدم يف الســن، وجوانــب رعايــة 

ــني. ــا رشكات التأم ــل به ــد تتكف ــن ق ــف، ولك ــذه التكالي ــل ه ــر( مث ــع )مديك ــّنني. ال تدف املُس

وعــى الرغــم مــن أنهــم ال يخضعــون لتنظيــم الواليــة أو الواليــات االتحاديــة، فإن هــؤالء املتخصصــني يحصلون   

عــى ترخيــص يف مجــال تخصصهــم، مثــل التمريــض والخدمــة االجتاعيــة، كــا أنهــم يخضعــون لهيئــة الراخيــص يف 

والياتهــم يف حــال حــدوث أي مخالفــة. 

وميكــن أن يكــون مختــص رعايــة املُســّنني عضــوا يف املنظمــة الوطنيــة لرعايــة املُســّنني-ومقرها الرئيــس يف   

)تكســون بأريزونــا(ـ ولــدى هــذه املنظمــة )1.600( عضــو ُمرّخــص ومــدرب يف مجــال رعايــة املُســّنني.  

ميلــك متخصصــو الرعايــة -مــع خلفيتهــم العلميــة مبســائل الشــيخوخة والَخــرَف- خــرة يف إيجــاد الخدمــات   

املالمئــة يف املنطقــة التــي تقطنهــا عمتــك؛ فهــم مرتبطــون بشــبكة رســمية أو محليــة باملتخصصــني النفســيني، وموظفــي 

ــني  ــراء واملختص ــن الخ ــم م ــّنني، وغره ــؤون املُس ــني بش ــني املتخصص ــني، واملحامي ــة، واملمرض ــة االجتاعي الخدم

ــب  ــّز عش ــاج إىل ج ــني تحت ــون؛ فح ــم الع ــم تقدي ــن بإمكانه ــة، والذي ــّنني املختلف ــة املُس ــاالت رعاي ــني يف مج العامل

الحديقــة، أو إصــالح ســخان املــاء مثــال، فسيســاعدك مختــص الرعايــة حتــاً يف إيجــاد َمــْن يتــوىل هــذه املهمــة مببلــغ 

ــك.  ــب وميزانيت يتناس

ونظــراً لغيــاب رشوط الحصــول عــى ترخيــٍص ملختــص يف رعايــة املُســّنني، أقــرح طــرح األســئلة التاليــة عــى   

ــة:  ــذه الوظيف ــغل ه ــّدم لش ــْن يتق كل َم

هل أنت عضو يف الجمعية الوطنية ملتخصي رعاية املُسّنني؟     •

هل لديك ترخيص، أو شهادات مهنية أخرى؟   •

هل تعاملت مع حاالت كثرة ملرىض الزهامير من قبل؟   •

هل تحر يف حاالت الطوارئ؟   •

هل توفر رشكتك خدمات الرعاية املنزلية؟   •

للحصــول عــى مختــص يف رعايــة املُســّنني يف منطقتــك، مــن ذوي الخــرة يف التعامــل مــع مــرض الزهاميــر،   

بــادر باالتصــال عــى الجمعيــة الوطنيــة لرعايــة املُســّنني )انظــر الكتــاب ص 82(. 

س: ماذا ينبغي أن أفعل بالوثائق القانونية لعمتي؟ 

ج: يجــب االهتــام بكافــة الوثائــق الروريــة، ويتطلــب ذلــك جمــع كل الوثائــق القانونيــة، واملاليــة، ووثائــق التأمــني، 

ــوكاالت  ــة، وال ــزواج، أو الطــالق، والوصي مبــا يف ذلــك شــهادة ميالدهــا، وبطاقــة الضــان االجتاعــي، أو صكــوك ال

القانونيــة. ســجل كافــة أرقــام الحســابات املرفيــة، وأرقــام بطاقــات )ميديكــر(، واحتفــظ بنســخ لكافــة أوراق التأمــني. 

وإذا كان لــدى عمتــك وصيــة، أو توصيــة تتعلــق بالعــالج الطبــي، أو وكاالت قانونيــة، فصــّور تلــك األوراق، واحتفــظ بهــا 

يف مــكان آمــن، ميكــن الرجــوع إليــه بســهولة. ســّجل كذلــك أســاء األطبــاء الذيــن تتعالــج عمتــك لديهــم، وأرقــام 
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هواتفهــم، وعناوينهــم. كــا ينبغــي لــك الحصــول عــى تريــح إلفصــاح الخصوصيــة، حتــى تتمكــن مــن مناقشــة وضعها 

الطبــي، ومشــاكلها الصحيــة، مــع أي مــن األطبــاء الذيــن يتولــون عالجهــا. 

س: هل ميكن أن تكون دار الرعاية النهارية إحدى الخيارات املالمئة لعمتي؟ 

ج: تُعــّد دار الرعايــة النهاريــة، تلــك التــي توفــر الرفيــه املنظــم خــالل ســاعات النهــار، خيــاراً ممتــازاً لعمتــك؛ إذ توفـّـر 

وجبــة الغــداء، واألنشــطة املختلفــة مثــل التاريــن، والحــرف اليدويــة، وحلقــات النقــاش، واملوســيقى. وقــد توفــر برامــج 

مفتوحــة تــراوح بــني )يــوم واحــد - خمســة أيــام( يف األســبوع يف حــني توفـّـر بعضهــا خدماتهــا خــالل املســاء، ونهايــة 

األسبوع. 

تَْقبَــل العديــد مــن دور املُســّنني النهاريــة ذوي اإلعاقــة الجســدية، ومــرىض الَخــرَف. وقــد تُكّون عمتــك صداقاٍت   

مــع املــرىض اآلخريــن يف املركــز، وتعجــز عــن إخبــارك بذلــك نظــراً ملرضهــا. يالحــظ العاملــون يف دور املُســّنني النهارية 

أن املشــاركني غالبــاً مــا يســتعيدون إحساســهم باملــرح، وتبــدو عليهــم الراحــة أكــر، ويســتمتعون باألنشــطة. 

ــف  ــه مكل ــز وإلي ــن املرك ــرىض م ــل امل ــة؛ ألن نق ــّنني النهاري ــاً يف دور املُس ــل املواصــالت عائق ــد مُتثّ ــن ق ولك  

نســبياً، كــا يســتغرق وقتــاً. ويتأثــر الوضــع غالبــاً بحالــة الطقــس، وموقــع املركــز إن كان وســط املدينــة، أو يف أطرافهــا. 

وقــد توفّــر بعــض املراكــز النقــل ألعضائهــا، بينــا تتعاقــد بعضهــا مــع الحافــالت أو ســيارات األجــرة، وميكنــك ترتيــب 

ــك.  تنقــل عمت

س: هل يجب عّي أن أحر لعمتي أحد تلك األجهزة التي تطلب املساعدة إذا ضغطت عل الزر؟ 

ج: إذا كانــت عمتــك تســكن وحيــدة، أو تقــي بعــض الوقــت وحدهــا، فيُستحســن أن تحصــل عــى جهــاز االســتجابة يف 

حــاالت الطــوارئ، بحيــث ميكنهــا الحصــول عــى املســاعدة حــني تحتاجهــا. ولكــن يجــب عليــك أوالً التأكــد مــن إدراك 

العمــة للهــدف مــن ذلــك الجهــاز، وطريقــة اســتعاله. تــأيت هــذه األجهــزة عــادة مثــل ســوار للمعصــم، أو قــالدة، لذلــك 

انْتـَـِق لهــا مــا ميكنهــا اســتعاله بســهولة. مثــة العديــد مــن الــرشكات التــي تبيــع هــذه األجهــزة، ومنهــا رشكــة )اليفاليــن 

ـ 3111ـ 380ـ 800( و )ألــرت يــو إس أيــه 6969ـ 789ـ 800(، والتــي تصنــع أجهــزة اإلنــذار املتخصصــة. 

س: ما الذي يلزمني القيام به لتلبية احتياجات عمتي؟ 

ج: ألنــك لــن تتمكــن مــن قضــاء وقــت طويــل مــع عمتــك، فيجــب عليــك زيارتهــا بانتظــام، أو أن تســتغل مــا تقضيــه 

ــك بانتظــام، أو  ــزورون عمت ــن ي ــة الذي ــاء العائل ــارب، وأصدق ــع الجــران، واألق ــة. تواصــل م ــت بفعالي ــن وق ــا م معه

قابلهــم، واســألهم عــا إذا كانــوا قــد الحظــوا أي تغــرات غــر مألوفــة يف ســلوكها أو صحتهــا، وذكّرهــم بــأن يتواصلــوا 

ــك  ــا يجــب علي ــة. ك ــط الرعاي ــن ضغ ــتقلّل م ــتمرة س ــاعدتهم املس ــتقبالً. إن مس ــكلة مس ــة أي مش ــد مالحظ ــك عن مع

مقابلــة طبيــب عمتــك للتعجيــل بالقــرارات التــي ينبغــي اتخاذهــا. ويف حــال وجــود أقــارب آخريــن يعيشــون بالقــرب 

مــن عمتــك، ومــن املعنيّــني أيضــاً برعايتهــا؛ فينبغــي لــك التخطيــط ملقابلتهــم ملناقشــة وضــع عمتــك، وتقييــم احتياجاتهــا.  

س: هل من نصائح تساعدين عل التوفيق بني رعاية عمتي ومسؤوليات عمي؟ 

ج: إن املتطلبات املضاعفة الناتجة عن توفر الرعاية واملحافظة عى الوظيفة ميكن أن تكون أمراً مرهقاً؛ إذ 
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تشــر دراســة أجراهــا معهــد )متاليــف ماثيــور ماركــت( والجمعيــة الوطنيــة للرعايــة، إىل أن )50%( مــن ُمقّدمــي الرعايــة 

عــن بُْعــد يخصصــون عمــل يــوٍم كامــل يف األســبوع لتلبيــة حاجــات مرضاهــم، أي مبــا يعــادل اثنتــني وعرشيــن ســاعة 

يف الشــهر، مخصصــة ملســاعدة مرضاهــم يف أداء املهــام اليوميــة الروريــة. 

ــل مــن تأثرهــا عــى  ــي تقل ــراً. ول ــراً كب ــة تأث ــك الوظيفي ــر عــى التزامات ــد أن توثّ ــة عــن بُْع ميكــن للرعاي  

أمانــك الوظيفــي، يلزمــك القليــل مــن املرونــة واإلبــداع، وهــو مــا يلــزم أيضــاً رب عملــك. ميكنــك الحضــور إىل العمــل 

مبكــراً لتعويــض مــا فاتــك، أو أن تأخــذ معــك العمــل إىل املنــزل، وتســتفيد مــن أيــام اإلجــازة، أو إجازتــك املَرَضيــة، أو 

ــب.  ــال رات تأخــذ إجــازة ب

ــا، ورمبــا  ــك، أو بصحته ــة عمت ــق برعاي ــد وجــود مشــكلة تتعل ــون مــن الــروري أن تأخــذ إجــازة عن ــد يك ق  

تشــعر بأنــك قــد تعتنــي بهــا عنايــة أفضــل لــو مل تكــن مضطــراً للعمــل. فــإذا فكــرت يف االســتقالة مــن وظيفتــك نهائيــاً 

ــي  ــا يعن ــل، ك ــمٍّ للدخ ــارة مصــدٍر مه ــي خس ــل يعن ــرك العم ــك؛ ف ــداً يف خيارات ــر جي ــك التفك ــي ل ــا، فينبغ لرعايته

توقّفــك عــن العمــل، واالنقطــاع عــن مهنتــك. وقــد يصعــب الرجــوع إىل العمــل بعــد عــدة ســنوات مــن التفــرغ للرعايــة. 

ويف حــال كنــت تأمــل يف الرجــوع إىل نفــس الوظيفــة، فهــل ســتظل شــاغرة؟ وهــل ســتفقد ســنوات الخدمــة، واملزايــا 

ــة؟   الوظيفي

ناقــش قبــل اتخــاذ قــرار االســتقالة الخيــارات املتاحــة مــع رب العمــل؛ هــل ميكــن ترتيــب ســاعات عمــل أكــر   

مرونــة؟ وهــل ميكنــك أن تعمــل بــدوام جــزيئ؟ وهــل مــن املمكــن الحصــول عــى إجــازة براتــب، أو بغــر راتــب؟ وقــد 

ــض.  ــم، وللمري ــل له ــار األمث ــي االختي ــة ه ــة أن دار الرعاي ــي الرعاي ــض ُمقّدم ــد بع يج

س: هل ميكن لقانون إجازة الرعاية الطبية لألرسة أن يساعد يف حل صعوبات الرعاية عن بُْعد؟ 

ج: ينبغــي ملُقّدمــي الرعايــة عــن بُْعــد، العاملــني يف الــرشكات ذات الخمســني موظفــاً فأكــر، االطــالع عــى هــذا القانون 

الــذي صــدر يف عــام )1993م(. يســمح هــذا القانــون بإجــازة دون راتــب، مدتهــا اثنــا عــرش أســبوعاً يف كل اثنــي عــرش 

شــهراً، بهــدف رعايــة أحــد أفــراد األرسة، ويُعرّفهــم القانــون بالوالديــن، واألزواج، واألطفــال. )يشــمل الوالــدان كلَّ َمــْن 

يحــّل محــل أحــد الوالديــن عندمــا كان املوظــف طفــالً؛ كــا يشــمل األطفــال الذيــن هــم تحــت رعايــة املوظــف(. 

ال يشــمل هــذا التعريــف -لألســف- كثــراً مــن النــاس ممــن يعّدهــم معظمنــا أفــراداً مــن األرسة، مبــا يف ذلــك   

األجــداد، والعــات واألعــام، واألصهــار، واإلخــوان، واألحفــاد. وملزيــد مــن التفاصيــل ميكــن االتصــال بقســم الســاعات 

ــت:    ــى اإلنرن ــم ع ــارة موقعه ــن زي ــف: )8664879243(، أو ميك ــى الهات ــور ع واألج

www.dol.gov/whd/fmla/index.htm

س: هل يحتمل أن أعاين من اإلرهاق مع االستمرار يف رعاية عمتي عن بُْعد؟ 

ج: إن رعايــة مريــض الزهاميــر، ومالحظــة تدهــور حالتــه ميكــن أن يتســبّب يف املزيــد مــن األمل النفــي والجســدي. 

وقــد تشــعر بالعجــز يف بعــض األحيــان؛ نظــراً للجهــد الــذي تبذلــه يف املوازنــة بــني رعايــة املريــض والتزامــات العمــل 

واألرسة. وقــد تعمــد بســبب ذلــك اإلرهــاق الجســدي والنفــي إىل نســيان نفســك، وتجاهــل حاجاتــك، مــا يــؤدي 
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بــدوره إىل املزيــد مــن اإلرهــاق. أرى    أن باإلمــكان التقليــل مــن الضغــوط باالســتعانة بالخدمــات املتاحــة -مــا أمكــن-، 

والتحــدث مــع أفــراد العائلــة، واألصدقــاء، والجهــات املســاندة األخــرى، حــني تشــعر بتلــك األعــراض. 

ــتنفاد  ــرط، واالس ــاء املف ــاس بالعط ــك اإلحس ــي، ذل ــاك العاطف ــو اإلنه ــي ه ــاد الحقيق ــباب اإلجه ــد أس إن أح  

الدائــم لطاقتــك؛ ألنــك تبــذل الكثــر يف حــني ال تتلقــى يف املقابــل إال القليــل. وقــد تعــرف نفســك باألمــر قائــالً: مل 

ــه.  ــا أقّدم ــدّي م ــْد ل يَُع

يختلــف البــرش مــن شــخص إىل آخــر، بحيــث يتعامــل املــرء مــع الصعوبــات بطريقتــه الخاصــة. تشــر إحــدى   

ــم، يف حــني  ــون مــن تداعــي صحته ــة ملــرىض الزهاميــر يعان ــة إىل أن )15%( مــن ُمقّدمــي الرعاي الدراســات الحديث

ــاء  ــك أثن ــاء بصحت ــم االعتن ــن امله ــك فم ــد. ولذل ــاد املتزاي ــي، واإلجه ــم مــن اإلرهــاق العاطف أشــار )35%( إىل معاناته

ــك.  ــة عمت رعاي

تشر العالمات التالية إىل معاناة ُمقّدم الرعاية من اإلجهاد: 

اإلفراط يف تناول الكحول، واألدوية، أو الحبوب املنومة.   •

تغر الشهية.   •

االكتئاب، والشعور بالعجز، والعزلة.   •

األرق، أو كرة النوم.   •

الصعوبة يف الركيز.   •

التفكر يف االنتحار.   •

وقــد يعــاين بعضهــم مــن مشــاكل يف التعامــل مــع الصعوبــات حتــى إن كانــوا يتمتعــون بصحــة جيــدة؛ فقــد   

يشــعرون باإلرهــاق، واإلحبــاط. وقــد تجــد أن الحديــث عــن مشــاعرك ومشــاكلك يســاعد عــى الحــّد منهــا وتخفيفهــا. 

وقــد تــأيت هــذه املســاعدة مــن خــالل مجموعــات النقــاش، أوالحديــث مــع واعــظ، أو صديــق حكيــم، أو مختــص يف 

ــي.  ــب النف ــرض، أو الطبي ــة، أو املم ــؤون االجتاعي الش

مثــة العديــد مــن الطــرق للحصــول عــى التوجيــه واإلرشــاد، وميكنــك االســتعانة بأعضــاء جمعيــة الزهاميــر يف   

منطقتــك. وإذا كانــت لديــك عالقــة وطيــدة مــع أحــد الوعــاظ، أو مــع طبيــب تشــعر باالرتيــاح معــه، فبــادر بســؤالهم 

عمــن يســتطيع تقديــم النصــح والعــون لــك. واســترش أصدقــاءك ممــن ســبق وتلقــوا املشــورة، واســألهم عــن تجربتهــم 

تلــك، فاملرشــدون ليســوا ســواء، وليــس لديهــم جميعــاً الدرايــة الكافيــة مبــرض الَخــرَف؛ ولــذا ينبغــي لــك انتقــاء املرشــد 

بــكل عنايــة، واالستفســار عــن مؤهالتــه املهنيــة. )ملزيــد مــن اإلرشــادات حــول طــرق التعــرّف عــى الضغــوط النفســية 

التــي قــد يعــاين منهــا ُمقــّدم الرعايــة والســيطرة عليهــا، انظــر الصفحــات 83 ـ89(.    

س: كيف ميكن ملن يسكن بعيداً تقديم العون ملن يُقّدم الرعاية ملريض الزهامير؟ 

ج: بإمكانــك أن تكــون مصــدَر عــوٍن إذا مــا فهمــت املــرض جيــداً، وأدركــت مــا ميــر بــه ُمقــّدم الرعايــة. مثــة العديــد 

مــن الكتــب املمتــازة التــي تــرشح مــرض الزهاميــر، وهنــاك كتــب ألفهــا ُمقّدمــو الرعايــة أنفســهم. ميكــن أن تحــر 
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لقــاءات مجموعــات الدعــم ومســاندة العائــالت يف منطقتــك، كــا ميكــن أن تقابــل بعــض ُمقّدمــي الرعايــة عــن بُْعــد، 

و تتعلــم منهــم أكــر مــا ميكــن أن يفيدهــم. 

ــية حــني  ــوط النفس ــم الضغ ــّف عليه ــم، وتخ ــة يف مهامه ــو الرعاي ــم، إذ ينجــح ُمقّدم ــن عــى تواصــل معه ك  

يشــعرون بدعــم أرسهــم، ومســاندتهم لهــم. حافــظ عــى قنــوات التواصــل مفتوحــة دومــاً؛ وبــادر مبحادثتهــم هاتفيــاً 

يوميــاً لتمنحهــم الدعــم املعنــوي الــالزم، وتســمح لهــم بإبالغــك كيــف تســر األمــور، إذ حينهــا تــدرك مــدى حاجتهــم إىل 

ــه. ــن إلي ــاً يرك ــس عــن نفســه، أو كتف ــاً إال فرصــة للتنفي ــة أحيان ــّدم الرعاي ــاج  ُمق ــد ال  يحت ــون. وق ــد مــن الع املزي

تجنــب االنتقــاد: إن االنتقــاد ال يــؤدي عــادة إىل تغيــر بّنــاء، ويكــره كلٌّ منــا أن يُنتقــد، بينــا مييــل الكثــرون   

إىل تجاهــل االنتقــاد. فــإذا كان مــن الــروري أن تقــول شــيئاً، تأكــد مــن أن انتقــادك مــرر، وتذكــر أنــك قــد ال تفهــم 

ــد.   ــم الوضــع عــن بُع املشــكلة فهــاً كامــالً؛ ألنــك إمنــا تقيّ

ينبغــي أن تــدرك أن ُمقــّدم الرعايــة األســايس هــو املُخــّول باتخــاذ القــرارات النهائيــة. وبالرغــم أن بإمكانــك   

تقديــم املســاعدة والنصــح، فــإن املُخــّول باتخــاذ القــرارات هــو َمــْن يعتنــي باملريــض يوميــاً، وخاصــة قــرار االســتعانة 

ــة.  ــتمرار يف الرعاي ــى االس ــه ع ــة، أو قدرت ــاعدة خارجي مبس

ــة مرهقــني جــداً حــني يعجــزون عــن  ــو الرعاي ــون ُمقّدم ــا يك ــاً م ــة البحــث عــن املســاعدة: غالب ــويل مهم ت  

البحــث عمــن يتــوىل رعايــة املريــض، أو مركــز رعايــٍة نهــارّي لــه، أو رعايــة طبيــة أفضــل، أو ُمعــّداٍت ُمســانِدة، أو حتــى 

مســاعدة ألنفســهم. كــا أن مجــرد البحــث عــن الرعايــة املؤقتــة قــد يتطلــب إجــراء العديــد مــن االتصــاالت الهاتفيــة، 

ــة.  ــة املؤقت ــه باالســتعانة بالرعاي ــت تقنع ــق وأن ــي أن تتحــى بالرف ــذا ينبغ ل

اتصــل بطبيــب املريــض، وكل َمــْن قيّمــوا حالــة املريــض، أو قّدمــوا لــه العــالج، فــإذا مــا وجــدت منهم االســتعداد   

ملــد يــد العــون؛ فينبغــي طــرح أســئلة مبــارشة، أمــا إذا كانــت لديــك مخــاوف بشــأن التشــخيص، أو كفــاءة التقييــم، أو 

احتــال تطــور املــرض، فاســأل املختصــني ممــن يعرفــون املريــض.  

تولَّ املهام التي كان يقوم بها املريض، حافظ عى رصيد دفر شيكاته، وسدد فواتره الشهرية.   

امنــح ُمقــّدم الرعايــة إجــازة، وابـْـَق مــع املريــض خــالل عطلــة نهايــة األســبوع، أو ملــدة أســبوع أو أيــام قالئــل؛   

حتــى يتمكــن ُمقــّدم الرعايــة األســايس مــن االبتعــاد بعــض الوقــت. مثــة العديــد مــن جمعيــات مــرض الزهاميــر التــي 

قــد تدّربــك عــى أساســيات الرعايــة قبــل أن تتوالهــا. إن ابتعــاد ُمقــّدم الرعايــة بعــض الوقــت ليــس مفيــداً لــه فحســب؛ 

ــا، أو  ــة؛ اخرجــا للمــي مع ــة والعالجي ــه. قــم مــع املريــض بالنشــاطات املمتع ــك وبين ــة بين ــد يوطــد العالق ــه ق ــل إن ب

ــا للتســوق.          ــا مــع القطــة معــاً، أو اذهب اصطحــب املريــض لتنــاول العشــاء، أو العب

ــر الرعايــة  احصــل عــى املســاعدة إن عجــزت عــن تقدميهــا بنفســك. مثــة العديــد مــن الجمعيــات التــي توفّ  

النهاريــة للمســنني، كــا ميكــن توظيــف شــخص للقيــام بالتســوق، وإرســال الســيارة إىل امليكانيــي، أو متابعــة الخدمــات.                      
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للحصول على المساعدة
ميكــن لهــذه املنظــات أن متــد يــد العــون، وتــزودك باملعلومــات 

الالزمــة عنــد التخطيــط لرعايــة املريــض.  

جمعية الزهامير

Alzheimer’s Association

225ـ نــورث متيشــغان إفنيــو، مربــع 17، شــيكاغو، إلينيــوس، 

 606017633

  8002723900

www.alz.org 

توفر الفروع املحلية التعليم والدعم للمرىض وعائالتهم. 

إيلدركري لوكتري

Eldercare Locator

هــي خدمــة مجانيــة، توفرهــا اإلدارة األمريكيــة للمســنني، بهــدف 

املســاعدة يف الحصــول عــى الخدمــات املحليــة، ومجموعــات 

ــة.  ــم القانوني الدع

   8006771116

www.eldercare.gov

اتحاد ُمقّدمي الرعاية األرسية/املركز الوطني لتوفري الرعاية 

 Family Caregiver Alliance/ National Center on

Caregiving

ــا  ــن كل م ــة ع ــة املنزلي ــي الرعاي ــة ملُقّدم ــات مجاني ــر معلوم يوف

ــة  ــة، واملســائل القانوني ــة، وخطــط الرعاي ــق باألحــوال الصحي يتعل

ــة األخــرى.  واملالي

اتحاد ُمقّدمي الرعاية األرسية 

جناح 1100 

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا        94104 

 8004458106

www.caregiver.org

Medicare مديكر

ــودة  ــني، وج ــول التأم ــت ح ــق اإلنرن ــن طري ــات ع ــر معلوم توف

الرعايــة يف وكاالت )مديكــر( للذيــن يســتحقونها يف منازلهــم، 

ــة.  ــة الدامئ ــة للرعاي ــل املتاح والبدائ

 800   Medicare

www.medicare.gov

االتحاد الوطني للرعاية

National Alliance for Caregiving

هــو اتحــاد غــر ربحــي يقــدم املعلومــات واملصــادر ملُقّدمــي الرعاية 

ــة واملهنيني.  األرسي

االتحاد الوطني لتوفر الرعاية 

4720 لونتغري لني ـ الطابق الخامس 

بنتيلسدا  إم   دي  20/114 

www.caregiving.org

الجمعية الوطنية املهنية ملتخصيص رعاية املُسّنني

 National Association of Professional Geriatric

\Care Managers

ترتبــط مبتخصــي الرعايــة املدفوعــة، كــا أنهــا مفيــدة ملُقّدمــي 

الرعايــة عــن بُْعــد. 

الجمعية الوطنية املهنية ملتخصي رعاية املُسّنني 

3275 ديست إنديان روود ـ جناح 130 

تكسون    إيه زي  85741 

   520     881    8008

ــتخدام  ــروين، واس ــم اإللك ــى موقعه ــول ع ــاً الحص ــك أيض وميكن

ــة محــي.  ــر رعاي ــم للحصــول عــى مدي ــدة بياناته قاع

www.caremanager.org
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بيرت ڤي رابينز       دكتوراه يف الطب والصحة العامة

 

نظــراً لطبيعــة مــرض الزهاميــر املتداعيــة –والتــي غالبــاً مــا تنتهــي بالوفــاة- فــإن رعايــة مريــض الزهاميــر   

أو أي مــرض عقــي آخــر- غالبــاً مــا تكــون مهمــة شــاقة، بــل ُمضنيــة يف بعــض األحيــان، خاصــة حــني ميــارس ُمقــّدم 

الرعايــة َدْور ويل أمــر املريــض الــذي أضحــى عاجــزاً عــن القيــام مبهامــه، أو اتخــاذ القــرارات مبفــرده. ومــع تدهــور 

مســتوى إدراك املريــض، وقدراتــه، وســلوكه -نظــراً لتطــور املــرض- تتفاقــم التحديــات التــي يواجههــا ُمقــّدم الرعايــة. 

تشــر الكاتبــة )بيــث ويروجــني مــاكالود( يف كتابهــا )الرعايــة: الرحلــة الروحانيــة للحــب، والفقــد، واالنبعــاث(، إىل أن 

حيــاة ُمقــّدم الرعايــة تعــد بُطوليّــة عــى نحــٍو مــا، حيــث تولــد النعمــة بحســب األســاطر الروحانيــة القدميــة مــن رحــم 

املعانــاة. وتحمــل هــذه الرحلــة املدهشــة بــني طياتهــا قــدراً هائــالً مــن التعاطــف، والشــفقة، والرحمــة. وبالرغــم مــن 

أنهــا تجربــة ال يرغــب أحدنــا بخوضهــا؛ فــإن ماليــني البــرش يعيشــونها اليــوم بــكل حكمــة ورباطــة جــأش. حــني يصــاب 

املــرء بالَخــرَف، يلتــّف حولــه األحبــاب. وبــدالً مــن أن يصبــح املــرض حاجــزاً نخشــاه و نتفــاداه، يصبــح رابطــاً يقّربنــا 

مــن أحبائنــا. 

لكــن هــذه الرابطــة تــأيت بثمــن باهــض؛ فمــع مــرٍض مثــل الزهاميــر، أو أي مــن أمــراض الَخــرَف األخــرى، يعد   

ُمقــّدم الرعايــة أكــر مــن يتعــرض لإلهــال يف العائلــة -عــى األغلــب-. إن رعايــة مريــض الَخــرَف ترتبــط مبســتويات 

مــن الضغــط العصبــي أعــى مــن رعايــة مريــٍض مصــاٍب بنــوع آخــر مــن األمــراض املزمنــة. وتشــر الدالئــل إىل أن 

معظــم ُمقّدمــي الرعايــة غــر مؤهلــني للقيــام بدورهــم، ويفتقــدون إىل مســاندة اآلخريــن. وألن الرعايــة مطلوبــة عــى 

ــة، فــإن كثــراً مــن ُمقّدمــي الرعايــة ينتهــي بهــم األمــر إىل  مــدار الســاعة، ولفــرات تــراوح بــني القصــرة والطويل

اإلرهــاق الشــديد، مــا يــؤدي بهــم إىل االكتئــاب. 

إن املســتويات العاليــة للضغــط العصبــي، والقلــق، واالكتئــاب، هــي مــن األمــور الشــائعة بــني مــن يعتنــون بــزوٍج   

ــاط، أو  ــون باإلحب ــة مصاب ــي الرعاي ــن ُمقّدم ــات إىل أن )30 ـ 50%( م ــر الدراس ــق. إذ تش ــب، أو صدي ــّن، أو قري ُمس

االكتئــاب. ويعــاين )30 ـ 50%( منهــم  مــن العزلــة، ويفتقــدون تفّهــم اآلخريــن ودعمهــم. كــا يعانــون مــن خيبــة األمــل، 

ــي ال تنتهــي.    ــة الت ــات الرعاي ــة، جــرّاء واجب ــة الحيل ــاك، وقل ــاط، والغضــب، واإلنه واإلحب

توفــر الرعايــة العائليــة هــو أكــر املهــام التــي يتوالهــا املــرء ضغطــاً، وقــد يــأيت الوقــت الــذي تصبــح فيــه تلــك املهــام 

جــّل مــا يركــز عليــه ُمقــّدم الرعايــة. ومــع توجــه العديــد مــن النســاء إىل ســوق العمــل خــالل العقديــن املاضيــني، طــرأت 

أدوار جديــدة للرجــال والنســاء يف املنــزل، وبــات مــن الصعــب تحقيــق التــوازن بــني تلــك األدوار يف وقتنــا الحــارض. 
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تشــر اإلحصــاءات عــن الرعايــة يف الواليــات املتحــدة بحســب دراســة أجراهــا االتحــاد الوطنــي يف )2009م(، أن َمــْن 

يوفــرون الرعايــة: 

)66%( نساء، )34%( رجال.   •

)73%( من ُمقّدمي الرعاية يعملون -أو كانوا يعملون- أثناء الرعاية.  •

)29%( تــراوح أعارهــم بــني )35 و49(، و)35 %( تــراوح أعارهــم بــني )50 و46(، و)13%( تتجــاوز أعارهــم   •

)65 ســنة(. 

يُوصــف ُمقّدمــو الرعايــة بأنهــم »مــرىض الخفــاء«؛ ألن كثــرًا مــن مشــاكلهم الصحيــة ال تلقــى العنايــة الالزمــة،   

بينــا هــم يعتنــون باآلخريــن. يعــاين ُمقّدمــو الرعايــة مــن الوحــدة، واإلرهــاق، والقلــق، والحــزن. وتجدهــم بــني مطرقــة 

مــا تتطلبــه الرعايــة مــن وقــٍت وطاقــٍة، وســندان األعبــاء، والخــوف مــا يحملــه الغــد. فــإذا مــا تُركــْت تلــك املشــكالت 

بــال عــالج، وغــاب عــن طبيــب األرسة اكتشــافها مبكــراً، فــال محالــة مــن إصابــة املــرء باالكتئــاب الشــديد. وعليــه؛ فمــن 

الــروري أن تصبــح صحــة ُمقــّدم الرعايــة العقليــة والجســدية عــى رأس األولويــات.  

ــاك الشــديد. وتشــر الدراســة  ــرء إىل اإلنه ــي امل ــة، وينته ــار وخيم ــة عــى آث ــة الرعاي ميكــن أن تنطــوي مهم  

التــي أجراهــا اتحــاد ُمقّدمــي الرعايــة يف عــام )2009م( إىل أن )17%( مــن ُمقّدمــي الرعايــة شــهدوا تدهــوراً صحيــاً، 

واعــرف )31%( منهــم بأنهــم يعانــون مــن الضغــوط النفســية واإلرهــاق. وكلــا طالــت مــدة الرعايــة، زاد احتــال وصــف 

حالتهــم بـــ«ال بــأس بهــا«، أو »ســيئة«. 

يتبايــن النــاس يف تعاملهــم مــع عواطفهــم، فقــد يشــعر بعضهــم بعمــق مشــاعرهم، بينــا يفتقــد بعضهــم اآلخــر   

ذلــك، وقــد يجــد آخــرون أن هنــاك مشــاعر مرفوضــة، وأحاســيس ينبغــي أال تراودهــم، وحتــى لــو راودتهــم فلــن يفهمهــا 

أحــد؛ ولــذا فإنهــم يشــعرون بالعزلــة مــع مشــاعرهم تلــك. وقــد ينتــاب بعضهــم مشــاعر متضاربــة؛ فيحبــون املريــض 

الــذي يعتنــون بــه، ويبغضونــه يف ذات الوقــت! أو قــد يرغبــون يف بقــاء املريــض يف املنــزل، لكنهــم يُْوِدعونــه إحــدى 

دور املُســّنني. قــد ال يبــدو تضــارب املشــاعر منطقيــاً، ولكنــه -بــال شــك- شــائع جــداً، بــل قــد يكــون هــو القاعــدة العامــة، 

خاصــة ملــن يعتنــون مبــرىض الَخــرَف. 

وقــد يخــاف بعضهــم مــن املشــاعر الجياشــة؛ ألنهــا محرجــة، أو ألنهــا قــد تدفعهــم إىل التــرف بتهــور وبــال   

حكمــة، أو لقلقهــم مــا سيحســبه اآلخــرون. وذلــك أيضــاً شــائع جــداً لــدى مــن يعتنــون مبــرىض الزهاميــر.

ال يوجــد طريقــة صحيحــة أو خاطئــة للتعامــل مــع تلــك املشــاعر، فاملهــم هنــا هــو إدراك مــا تشــعر بــه، وفهمــه؛ ألن 

أحاسيســك قــد تؤثــر يف حكمــك عــى األمــور. إن رعايــة أحــد أحبائنــا مــرىض الزهاميــر أو الَخــرَف ميثــل تحديــاً كبــراً 

ملُقّدمــي الرعايــة. وعليــه، إليكــم فيــا يــي األســئلة التــي كثــراً مــا يطرحهــا ُمقّدمــو الرعايــة ممــن يواجهــون مشــكالت 

ســلوكية، أو صعوبــات يف التواصــل.     

س: ملاذا تُعّد رعاية مريض الزهامير أمراً شاقاً؟ 

ج: د. رابينز: بحسب إحدى الدراسات الحديثة، يوفر ُمقّدمو الرعاية ملرىض الزهامير -أو األنواع األخرى من 
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ــة مــع ثــالث وثالثــني ســاعة يقدمهــا رعــاة  ــة أســبوعياً مقارن الَخــرَف- مــا يقــارب ســبعا وأربعــني ســاعة مــن الرعاي

ذوي اإلعاقــة الجســدية، إذ إن مريــض الَخــرَف ســيعجز –مــع األســف- يف النهايــة عــن إدراك مــا تقــوم بــه مــن أجلــه، 

وتقديــره، كــا قــد يجهــل َمــْن تكــون، وعندهــا ســيصعب عليــك التفكــر يف َمــْن تحــب كــا كنــت تفعــل ســابقاً. وفــوق 

هــذا وذاك، ســيفقد املريــض القــدرة إزاء  املهــام والواجبــات اليوميــة، مثــل االغتســال، وامللبــس. كــا قــد يصبــح املريــض 

كثــر الجــدال، وقــد يتلفــظ مبــا ال يليــق، أو يرمــي األشــياء، أو يعــّض، أو يــرب، أو قــد يتســلل خــارج املنــزل. إن تلــك 

ــّدم  ــاط ملُق ــال شــك- اإلحب ــه، ستســبّب –ب ــا كان بكامــل صحت ــا املريــض حين ــاين منه ــي مل يع األمنــاط الســلوكية، الت

الرعايــة، وقــد متثّــل خطــراً عليــه، وإزعاجــاً لــه يف مرحلــٍة مــا. 

س: هل كتامن اإلحساس باإلحباط والغضب أثناء الرعاية يؤدي إىل أمراض الضغط النفيس؟ 

د. رابينــز: يخــى بعــض ُمقّدمــي الرعايــة أحيانــاً أن يُســبّب العجــز عــن التعبــر عــن مشــاعرهم مــا يُعــرف بأمــراض 

ــة الوقــت بالغضــب جــرّاء ســلوك مريــض الَخــرَف، ولكنــك تقــرر التــزام  الضغــط النفــي. افــرض بأنــك تشــعر طيل

ــد األمــر ســوًءا؛ فهــل ســيصيبك ذلــك بالقرحــة، أوالصــداع  الصمــت، وتتجنــب الــراخ يف وجهــه؛ ألن ذلــك قــد يزي

النصفــي، أو ارتفــاع ضغــط الــدم؟ 

اختلــف الباحثــون حــول العالقــة بــني القــدرة عــى التعبــر عــن املشــاعر واإلصابــة باألمــراض، لكــن ال يوجــد   

برهــان ثابــت عــى أن األمــراض مثــل القرحــة، والصــداع النصفــي، وارتفــاع ضغــط الــدم، تنتــج عــن ضغــوط الرعايــة. 

يتجاهــل كثــر مــن النــاس مــن جهــة أخــرى حاجاتهــم الصحيــة؛ ألن رعايــة املريــض تحــّد مــن قدرتهــم عــى الركيــز 

عــى مــا عداهــا. حــني تــدرك األرسة أن ســلوكيات املريــض املزعجــة مــا هــي إال أعــراض للمــرض، ســتقل لديــك مشــاعر 

اإلحبــاط والغضــب، وِمــن ثَــّم ســتوفر للمريــض أفضــل رعايــة. وقــد يفيــد كثــراً التعبــر عــن مشــاعر اإلحبــاط تلــك 

لصديــق، أو لقريــب، أو ضمــن مجموعــات الدعــم واملســاندة.    

س: هل من الخطأ الشعور باإلحباط والغضب أثناء رعاية مريض الزهامير؟ 

ليــس مــن الخطــأ أو مــن غــر الطبيعــي أن تنتابــك تلــك األحاســيس؛ بــل هــي -حســب تجربتــي- أمــر ال منــاص منــه، 

فمــن املتوقــع أن تنتابــك تلــك املشــاعر أثنــاء رعايــة مريــض الزهاميــر؛ ألنــك قــد تكــون:  

غاضباً؛ ألن هذا املرض أصاب أحد أحبائك.   •

غاضباً؛ ألنه بات من واجبك العناية باملريض.   •

غاضباً من اآلخرين الذين ال ميّدون يد العون.   •

غاضباً من املريض، وسلوكياته املزعجة.   •

غاضباً؛ ألنك قد وجدت نفسك عالقاً يف هذه الحال التي لن تنتهي عى خر.   •
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عشر عالمات تدل على إصابة ُمقّدم الرعاية بالضغط النفسي 

اإلنكار: إنكار املرض، وأثره عى املريض: »أعلم أن أمي ستتاثل للشفاء. متأكد أنهم قد أخطؤوا التشخيص«. 

الغضب: من مريض الزهامير، ومن اآلخرين. »سأصخ إن سألني هذا السؤال مرة أخرى.«

العزلــة االجتامعيــة: فقــدان الرغبــة يف التواصــل مــع األقــارب، أو األصدقــاء، أو املشــاركة يف النشــاطات التــي كنــت 

تســتمتع بهــا فيــا مــى. »مل أعــد أرغــب بلقــاء الجــران.« 

القلق: جرّاء التفكر يف الغد، أو ما يحمله. »أنا قَلِق ما سيحدث عندما أعجز عن العناية باملريض.«

االكتئاب: تشعر بالحزن والعجز طيلة الوقت. »مل أعد أهتم.«

اإلرهاق: مل تعد لديك القدرة عى إمتام واجباتك اليومية. »مل تعد لدي القدرة عى القيام بأي يشء.«

األرق: تواجــه صعوبــة يف الخلــود للنــوم، كــا تســتيقظ كثــراً يف الليــل، وتــرى كوابيــس وأحــالم مزعجــة. »نــادراً مــا 

أنــام يف الليــل، إذ إننــي أظــل أســرق الســمع تحســباً لنهــوض والــدي مــن فراشــه!«

ردود الفعــل العاطفيــة: تجهــش بالبــكاء عنــد أدىن موقــف، وأليــرس ســبب .«لقــد بكيــت عندمــا نفــذت الحبــوب املفضلــة 

لــدّي يف الــدكان، ولذلــك صخــت يف العامــل.« 

ــز، وتعجــز عــن إكــال املهــام املعقــدة. »اعتــدت عــى حــل الكلــات  ضعــف الرتكيــز: تعــاين مــن صعوبــة يف الركي

ــاً، أمــا اآلن فأعجــز عــن حــل أكــر مــن ربعهــا.«  املتقاطعــة يومي

املشــكالت الصحيــة: قــد ينخفــض وزنــك، أو يــزداد، وقــد متــرض كثــراً، )مثــل اإلنفلونــزا، ونــزالت الــرد(، وقــد تصــاب 

مبشــكالت صحيــة مزمنــة، )أمل يف الظهــر، أو صــداع، أو ارتفــاع ضغــط الــدم(. »ظللــت منــذ الربيــع املــايض أصــاب إمــا 

بالــرد أو األنفلونــزا، حتــى كأننــي ال ميكــن أن أتعــاىف منهــا متامــاً«. 

إذا كنــت تعــاين مــن أي هــذه األعــراض، فبــادر بالتواصــل مــع إحــدى مجموعــات الدعــم واملســاندة، أو تحــدث   

ــي.  ــار نف ــع مستش ــداً م ــز موع ــام، أو احج ــك الع ــترش طبيب ــظ، أو اس ــد واع إىل أح

املصدر: رابطة مرض الزهامير يف كندا، بالتعاون مع رابطة مرىض الزهامير يف الواليات املتحدة األمريكية.   

تظهــر عــى  مريــض الَخــرَف بعــض الســلوكيات املزعجــة، مــا يصّعــب بــدوره العيــش معــه ورعايتــه، وقــد تبــدو   

تلــك الســلوكيات للوهلــة األوىل أمــوراً ســهلة ال تســتحق الذكــر، لكنهــا تراكــم يومــاً بعــد يــوم، ولــذا فمــن غــر املســتغرب 

أن يــرخ ُمقّدمــو الرعايــة عــى املريــض، أو يتجادلــوا معــه، بــل حتــى أكــر النــاس صــراً واحتــاالً قــد ينهــار يف 

نهايــة األمــر، وهــذا مــا يحصــل غالبــاً حــني يكــون ُمقــّدم الرعايــة مرهقــاً، أو منهــكاً مــن كــرة املهــام، وبحاجــة ماســة 

إىل اســراحة.   

قــد يجيــد مريــض الَخــرَف أحيانــاً القيــام ببعــض األمــور إجــادة ال بــأس بهــا، ولكنــه دون ســبب واضــح قــد   

يعجــز الحقــاً عــن أداء ذلــك األمــر، أو يفقــد الرغبــة بــه. ميكــن مثــالً ملريــض الزهاميــر أن ميــأل غســالة الصحــون، أو 

يجهــز الطاولــة عنــد زيــارة أصدقائــه، ولكنــه يف ذات الوقــت قــد يرفــض القيــام بذلــك، أو يحيــل املــكان إىل فــوىض 
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عارمــة حــني تطلــب منــه ذلــك. وقــد يتعامــل ُمقــّدم الرعايــة مــع األمــر ظانــاً أن املريــض إمنــا يتــرف كذلــك عامــداً 

إلغاظتــه، مــا قــد يثــر حنقــه.

د. موريســون: مــن املهــم أن تكــون قــادراً عــى إدراك املشــاعر التــي تشــعر بهــا، وتفهمهــا : »أشــعر بالغضــب.   

أشــعر باإلحبــاط. أشــعر باإلرهــاق«. كــا تحتــاج إىل معرفــة هــذه األحاســيس، وتحديــد كل منهــا عــى حــدة؛ ألنــك حــني 

تخلــط بينهــا، وتتعامــل معهــا وكأنهــا »كــرة كبــرة مــن الضغــوط«، فلــن تتمكــن مــن التمييــز بينهــا، وستســتاء مــن أي 

ــداً مــن الضغــوط.  ــق بــدوره مزي شــخص، وجــرّاء أي موقــف، مــا يخل

إن أول مــا أبــدأ بــه مــع ُمقــّدم الرعايــة يف هــذه الحالــة هــو تقســيم تلــك املشــكلة الكبــرة إىل أجــزاء أصغــر.   

ــالً: »هــذا جــزء الغضــب،  ــك املشــاعر، وتصنيفهــا إىل أجــزاء صغــرة، مث حــني يتمكــن ُمقــّدم الرعايــة مــن تفكيــك تل

ــه.   ــمح بتنفيس ــام، ويس ــوط الع ــتوى الضغ ــن  مس ــك م ــيحّد ذل ــاط« فس ــزء اإلحب ــذا ج ــاب، وه ــزء االكتئ ــذا ج وه

ــل  ــذي انتق ــده، ال ــة وال ــة حال ــي ملناقش ــة يف مكتب ــي الرعاي ــك: زارين مؤخــراً أحــد ُمقّدم ــاالً لذل ــم مث وإليك  

لالســتقرار معــه بعــد تشــخيصه مبــرض الزهاميــر. بــادرين الرجــل قائــالً: »لقــد تحــّول كل يشء إىل فــوىض، كل يشء 

ــة.  ــه مــن صعوب ــا يواجه ــاالً واحــداً مل ــه عجزعــن إعطــايئ مث ــى إن ــادَي االنزعــاِج، حت آل إىل فــوىض عارمــة«. كان ب

ناقشــنا وضعــه الحــايل برويـّـة، فمــن الناحيــة الوظيفيــة كان ميكــن لوالــده االغتســال بنفســه، ولبــس مالبســه، كــا ميكنــه 

ــده.    ــع حفي ــر الشــجار م ــه كان كث ــاً، لكن ــاً عموم ــده لطيف ــة الســلوكية، كان وال ــة. ومــن الناحي ــة خفيف تحضــر وجب

أخــذت تلــك القامئــة التــي ســجلتها، ورشحــت لذلــك الرجــل مــا كان يســر عــى مــا يــرام مــع والــده، ومــا مل   

ينجــح معــه. وقــد أوضحــت لــه أن قــدرات والــده الوظيفيــة كانــت قويــة إىل حــد مــا، لكــن الســبب الرئيــس للمشــكلة هــو 

العالقــة بــني والــده وابنــه. لقــد رأى ُمقــّدم الرعايــة بعــد تفكيــك املشــكلة أن األمــور مل تكــن يف الواقــع ســيئة كــا كان 

يحســب. 

ســاهم ذلــك التغيــر الطفيــف يف النظــرة إىل األمــور يف أن يــدرك ذلــك الرجــل أنــه كان بحاجــة إىل الركيــز   

عــى املشــكلة التــي تحتــاج فعــالً إىل حــل، إال وهــي مســاعدة ابنــه عــى فهــم تأثــر مــرض الزهاميــر عــى جــّده؛ إذ 

ــة.  ــة الحيل ــه بقل ــد، وإحساس ــر الوال ــت حــدة توت ــّده انخفض ــاه ج ــلوكه تج ــّر س مبجــرد أن غ

س: أيجب عليك السيطرة عل غضبك حني تفشل يف مساعدة مريض الَخرَف؟

د. رابينــز: مــن البديهــي أن تكــون اإلجابــة )نعــم(؛ ألن التعبــر عــن الغضــب تجــاه مريــض الَخــرَف قــد يزيــد ســلوكه 

ــه. وعندمــا تجــد وســيلة  ــه، كــا أن االنزعــاج أمــر ال ميكــن تفادي ــاص من ــاط أمــر ال من ســوًءا. لكــن تذكــر أن اإلحب

للســيطرة عــى اإلحبــاط واملشــكالت بحــد ذاتهــا، تصبــح رعايــة  املريــض أســهل، وتتحســن إثــر ذلــك حالتــك النفســية. 

إن أول خطــوة يف التعامــل مــع الغضــب املكبــوت، هــي أن تــدرك مــا ميكــن توقعــه ممــن يعــاين أمــراض الَخــرَف، ومــا 

يحــدث للدمــاغ مســبباً الســلوكيات املزعجــة. إذا مل تكــن متأكــداً مــن إمكانيــة توقــف املريــض عــن تلــك الســلوكيات؛ 

فبــادر باستشــارة طبيبــه، أو أحــد العاملــني يف مجــال الصحــة. 

ميكن الحّد من سلوكيات املريض املزعجة بتغير البيئة املحيطة، أو نظامه اليومي. وعى أي حال، فما   
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يبعــث عــى االطمئنــان هــو أن تفهــم أن ســلوك املريــض غــر الالئــق هــو نتــاج لحالتــه املرضيــة، وأنــه مــا عــاد قــادراً 

عــى التحكــم فيــا يفعــل. 

مــن املفيــد ملُقّدمــي الرعايــة فهــم الفــرق بــني غضبهــم مــن ســلوك املريــض وغضبهــم مــن املريــض نفســه، إذ   

يعجــز مريــض الزهاميــر يف أغلــب األحيــان عــن التحكــم يف ســلوكه. وال شــك بــأن ســلوك املريــض قــد يكــون أحيانــأً 

ــده  ــو يفق ــادي أحــدا عــن عمــد، فه ــه شــخصياً، إذ يســتحيل ملريــض للخــرف أن يُع ــه ال يقصــدك ب ــق، لكن ــراً للحن مث

ــال مقصــودة.  ــام بأفع ــدرة عــى القي الق

وكــا أنــه ال يوجــد والــد مثــايل، فليــس هنــاك ُمقــّدم رعايــة مثــايل. ومــن املفيــد أن تــدرك أن أرساً أخــرى   

وُمقّدمــي الرعايــة املتخصصــني ينتابهــم اإلحبــاط أيضــاً، ويشــعرون بالغضــب مــن مرضاهــم. وتعــرف كثــر مــن األرس 

ــم.  ــم وقلقه ــن إحباطه ــد م ــن تح ــع اآلخري ــم م ــة تجاربه ــأن مناقش ب

من املفيد دامئاً أن تجد متنفساً إلحباطك، وإليك بعض املقرحات: 

تحــّدث مــع أحــد ســوى املريــض عــن الصعوبــات التــي تواجههــا. إن التنفيــس بالحديــث مــع صديــق مقــرّب قــد   •

ــوط.                        ــن الضغ ــّد م ــاعد يف الح يس

خذ اسراحة قصرة مبجرد شعورك باإلحباط أوالغضب.   •

اخرج لبعض الوقت، اعمل يف حديقة  املنزل، أو اذهب للتسوق، أو لنزهة  قصرة.      •

استعن بأي وسيلة اعتدتها يف املايض لالسرخاء، والحّد من القلق.   •

خذ فرات راحة منتظمة، فإحساسك بأن هناك فرة راحة قادمة سيهّون عليك األمر.  •

العناية بنفسك
إذا كنــت عــى وشــك دخــول مجــال رعايــة مــرىض   

ــرَف، فــإن مــن املهــم إعــداد نفســك مســبقاً. إذ ال ميكــن أن  الَخ

تضــع العنايــة بنفســك يف آخــر قامئــة أولوياتــك. ميكــن أن يكــون 

طريــق الرعايــة  مفعــاً بالتجــارب واملصاعــب، لكنــك إذا اعتنيــت 

ــة  ــدة، فســتصل إىل مرحل ــع مبهامــك الجدي ــت تضطل بنفســك وأن

متكنــك مــن التعامــل مــع التحــدي، وتســتمتع بلحظــات مــن 

الشــعور باألمــن، والســالم، والحــب، واإلنجــاز. وفيــا يــي بعــض 

ــك.  ــاعدة نفس ــة مس ــن كيفي ــادات ع اإلرش

اتصل مبنظمة مرىض الزهامير

ــد  ــي مت ــات الت ــة الجه ــة الوطني ــذه املنظم ــدر ه تتص  

يــد العــون ملُقّدمــي الرعايــة، ودعــم البحــوث يف هــذا املجــال ملــا 

يقــارب ثالثــني عامــاً. ميكــن للمؤسســة تزويــدك مبصــادر تعليميــة 

مجانيــة، كــا ميكــن أن تصلــك بفروعهــا املحليــة. علــاً بــأن 

ــن أن  ــرض، وميك ــن امل ــة ع ــدوات تثقيفي ــم ن ــة تنظّ ــروع املحلي الف

تقيــم وضعــك. كــا ميكــن لهــم إحالتــك إىل برامــج الرعايــة التابعــة 

ملدينتــك، أو مقاطعتــك، أو واليتــك، ويبلغونــك عــن مجموعــات 

ــوي.  ــم املعن ــدم الدع ــي تق ــاندة الت املس

ــة دورات  ــي الرعاي ــة ملُقّدم ــز الطبي ــض املراك ــدم بع تق  

ــاج،  ــق، والهي ــم يف القل ــة للتحك ــاليب العملي ــم األس ــة لتعلي تدريبي

والعــدوان، والســلوكيات املزعجــة األخــرى التــي عــادة يعــاين منهــا 

مــرىض الَخــرَف. وتظهــر البحــوث أن تعلــم ُمقّدمــي الرعايــة هــذه 

األســاليب وتطبيقهــا ال يســاهم يف تحســني وضــع املــرىض فحســب؛ 

ــه. ــذي يواجهون ــي ال ــط النف ــن الضغ ــّد م ــل يف الح ب

انظم إلحدى مجموعات الدعم 

كــا ذكرنــا آنفــاً، ميكــن لفــرع منظمــة مــرىض الزهاميــر   

يف منطقتــك، توجيهــك ملجموعــات دعــم ُمقّدمــي الرعايــة. ويــرى 



93

كيف نعتني بأحبائنا مرضى الزهايمر

يبعــث عــى االطمئنــان هــو أن تفهــم أن ســلوك املريــض غــر الالئــق هــو نتــاج لحالتــه املرضيــة، وأنــه مــا عــاد قــادراً 

عــى التحكــم فيــا يفعــل. 

مــن املفيــد ملُقّدمــي الرعايــة فهــم الفــرق بــني غضبهــم مــن ســلوك املريــض وغضبهــم مــن املريــض نفســه، إذ   

يعجــز مريــض الزهاميــر يف أغلــب األحيــان عــن التحكــم يف ســلوكه. وال شــك بــأن ســلوك املريــض قــد يكــون أحيانــأً 

ــده  ــو يفق ــادي أحــدا عــن عمــد، فه ــه شــخصياً، إذ يســتحيل ملريــض للخــرف أن يُع ــه ال يقصــدك ب ــق، لكن ــراً للحن مث

ــال مقصــودة.  ــام بأفع ــدرة عــى القي الق

وكــا أنــه ال يوجــد والــد مثــايل، فليــس هنــاك ُمقــّدم رعايــة مثــايل. ومــن املفيــد أن تــدرك أن أرساً أخــرى   

وُمقّدمــي الرعايــة املتخصصــني ينتابهــم اإلحبــاط أيضــاً، ويشــعرون بالغضــب مــن مرضاهــم. وتعــرف كثــر مــن األرس 

ــم.  ــم وقلقه ــن إحباطه ــد م ــن تح ــع اآلخري ــم م ــة تجاربه ــأن مناقش ب

من املفيد دامئاً أن تجد متنفساً إلحباطك، وإليك بعض املقرحات: 

تحــّدث مــع أحــد ســوى املريــض عــن الصعوبــات التــي تواجههــا. إن التنفيــس بالحديــث مــع صديــق مقــرّب قــد   •

ــوط.                        ــن الضغ ــّد م ــاعد يف الح يس

خذ اسراحة قصرة مبجرد شعورك باإلحباط أوالغضب.   •

اخرج لبعض الوقت، اعمل يف حديقة  املنزل، أو اذهب للتسوق، أو لنزهة  قصرة.      •

استعن بأي وسيلة اعتدتها يف املايض لالسرخاء، والحّد من القلق.   •

خذ فرات راحة منتظمة، فإحساسك بأن هناك فرة راحة قادمة سيهّون عليك األمر.  •

س: ما الطريقة املثل للتعامل مع أحد أحبائنا حني يقوم بأمر محرج يف مكان عام؟ 

د.رابينز:قــد يكــون ســلوك مريــض الَخــرَف أحيانــا محرجــاً جــداً، وغالبــاً مايعجــز الغربــاء عــن فهــم طبيعــة   

مــا يحــدث. فحــني يُنزالملريضمثالًالبضائــع مــن رفــوف أحــد املتاجــر، مثلــا يفعــل الطفــل الصغــر، أو حــني يــرخ مــن 

النافــذة طالبــاً مســاعدة مــن املــارة، فــإن ذلــك يحــرج ُمقــّدم الرعاية.لكــن ذلــك اإلحــراج رسعــان مــا يتــالىش مبجــرد 

مشــاركتك لهــذه املواقــف مــع األرس األخرى،فتكتشــفحقيقة أن تلــك الســلوكيات شــائعة جــداً لــدى ســائر املــرىض. ومــن 

الخطــوات التــي ميكــن اتخاذهــا حــال وقــوع تلــك املواقــف: املحافظــة عــى الهــدوء، وإزالــة الســببإن وجــد، واالبتعــاد 

عــن املنطقــة التــي حــدث فيهــا املوقــف، وإلهــاء املريــض بأمــر آخــر. وغالبــاً مــا تصبــح تلــك التجــارب مثــال تنــدر األرس 

عنــد مناقشــتها يف مجموعــات الدعــم واملســاندة. 

العناية بنفسك
يف حياتهــم. فــإذا مل تناســبك إحــدى مجموعــات الدعــم ميكنــك 

ــك الخاصــة.  أن تجــرب مجموعــة أخــرى، أو أن تؤســس مجموعت

يفهــم األعضــاء يف تلــك املجموعــات املشــاعر املعقــدة واملختلطــة 

التــي يواجههــا ُمقّدمــو الرعايــة. لكــن مجموعــات الدعــم ال 

ــك.  ــا ومل تعجب ــت إحداه ــأس إن جرب ــال ب ــع، ف ــب الجمي تناس

اطلب املساعدة 

ــام املســجد،  ــك، أو إم ــك، أو جران ــراد أرست ــن ألف ميك  

ــة  ــة لرعاي ــة املحلي ــل الوكال ــة، مث ــة املختص ــات الحكومي أو الجه

املُســّنني، واملنظــات التطوعيــة املحليــة- أن تكــون مبثابــة مصــادر 

ــى  ــب ع ــه يصع ــا، فإن ــن توفره ــم م ــاندة. وبالرغ ــم واملس للدع

ــم.  ــر وحده ــة األم ــون مواجه ــاعدة، ويفّضل ــب املس ــم طل بعضه

ويرجــع ذلــك إىل عــدد مــن األســباب، منهــا -عــى ســبيل املثــال ال 

الحــر- وجــود ضغــوط أو صاعــات عائليــة ســابقة، غيــاب الثقــة 

ــليمة.  ــة س ــرَف رعاي ــض الَخ ــة مري ــه رعاي ــن ميكن ــود م بوج

ــالل  ــراً خ ــاً كب ــِدث فرق ــأن يُح ــل ب ــة كفي ــك يف الحديق أو تنزه

ــبوع.  األس

اقرأ عن الَخرَف

بــه  مــا ميــر  فهــم  اإلرشــادية يف  الكتــب  تســاهم   

املريــض فهــاً أفضــل، وفيــا يــي بعــض مــن الكتــب التــي نــويص 

بقراءتهــا: 

ـ )يوم من 36 ساعة(: بقلم ناني إل. ميى وبير يف. رابنيز.

ـ )دليــل ُمقــّدم الرعايــة(: مرشــد كامــل يف مجــال الرعايــة 

املنــزيل.  التمريــض  باملنــزل، إصــدار رابطــة  الصحيــة 

ــاعد،  ــف تس ــّنني، كي ــك املُس ــة والدي ــاء رعاي ــك أثن ــة بنفس ـ )العناي

ــان.  ــر برم ــم كل ــد(: بقل ــف تصم وكي

ـ )التعايش مع مرض الزوج/ ـة املزمن(: بقلم كريس مكونغل.

اعنت بصحتك الشخصية 

ــة  ــئوليات يومي ــة مس ــو الرعاي ــه ُمقّدم ــا يواج ــاً م غالب  

مرهقــة، ولــذا يتوقــف كثــر منهــم عــن إجــراء الفحوصــات 

الطبيــة، أو يعالجــون القلــق بتنــاول الكحــول، أو يهملــون التاريــن 

الســليمة.  والتغذيــة  الرياضيــة، 

فــال مفــر مــن أن يدفــع ُمقــّدم الرعايــة رضيبــة االعتنــاء مبريضــه، 

الطبيــة  الجمعيــة  )مجلــة  أجرتهــا  دراســة  أشــارت  حســبا  إذ 

األمريكيــة( عــن معــدل الوفيــات بــني املُســّنني ممــن يتولــون رعايــة 

أحــد األزواج، إذ اتضــح أن معــدل الوفيــات أعــى بكثــر مــن املعــدل 

املتوســط، جــرّاء آثــار الضغــط النفــي والجســدي. 

ــاج  ــد ال تحت ــك، وق ــاً لنفس ــتقطع وقت ــم أن تس ــن امله م  

ــب  ــم الرتي ــتطيع بعضه ــد يس ــبوع، وق ــة يف األس ــن نزه ــر م ألك

ــى  ــْن يرع ــر َم ــة لتوف ــب الرعاي ــتعانة مبكات ــن االس ــة. وميك لعطل

املريــض أثنــاء غيابــك. وميكــن أن توفــر بعــض دور املُســّنني 

واملراكــز االجتاعيــة برامــج يوميــة ملــرىض الَخــرَف. كــا ميكنــك 

أن تُــدرّب صديقــاً أو قريبــاً  لتــويل الرعايــة مــن آٍن آلخــر.

ــاً،  ــك ذهني ــدياً، ومنه ــر مرهــق جس ــرَف أم ــض الَخ ــة مري إن رعاي

ــك. ــاء بنفس ــرورة االعتن ــتهن ب ــك ال تس ولذل
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س: أينبغي إبالغ الجريان بأن أحد أحبائنا مريض بأحد أمراض الَخرَف مثل الزهامير؟ 

ــاء  ــن األصدق ــم، لك ــع بعضه ــذا م ــح ه ــد ينج ــاق األرسة«، وق ــكلة »ضمننط ــض األرس أن تُبقياملش ــل بع ــز: تُفّض د.رابين

والجــران غالبــاً مــا يشــّكونفي األمــر، كــا أنهيمكنهممــد يــد العــون واملســاندة إذا شــاركتهم املشــكلة. حينتوضــح للجــران 

ــذه  ــرشح ه ــي ت ــرشات الت ــم. وميكنكتزويدهمبالن ــب تفهمه ــا ستكس ــاً م ــر فغالب ــض بالزهامي ــك مري ــد أحباب ــأن أح ب

ــراض، ســواء كان تحــت  ــاً بأحــد هــذه األم ــون بالفعلشــخصاً مصاب ــك يعرف ــإن وجــدت أن جران ــراض. وال تتعجب األم

الرعايــة، أو بحاجــةإىل العــالج. وبالرغــم مــن تزايــد الوعــي مبــرض الزهاميــر، تبقىهنــاك بعــض املفاهيــم املغلوطــة، 

ــام. ــرش الوعــي الع ــك، تســهم يف ن ــه لجران ــة املرض،والســلوكيات املرتبطــة ب ــك برشحطبيع ــذا فمبادرت ول

وقــد يباغتــك بعــض عدميــي اإلحســاس بســؤالفٍظ مثــل: »ملــاذا يتــرف هكــذا؟« أو »مــا خطبهــا؟«. ويف مثــل   

ــت؟« ــأنك أن ــا ش ــالً: »وم ــاطة قائ ــرد ببس ــك أن ت ــاالت، يكفي ــذه الح ه

REACHتجربة تعزيز صحة ُمقّدم الرعاية ريتش
ميكــن للتوعيةمبــرض الَخــرَف ووســائل الدعــم املعنــوي   

والجســدي املتوفــرة أن تُحّســن مــن حيــاة ُمقــّدم الرعايــة. أُجريــت 

ــة  ــّدم الرعاي ــز صحــة ُمق ــرف بـ)مصــادر تعزي ــة تع ــة محلي تجرب

ملــرىض الزهاميــر ريتــش REACH(، ُوزع فيهــا ُمقّدمــو الرعايــة 

عــى مجموعتني:مجموعــة تجريبيــة )تتلقــى دعــاً منظاً،ومتعــدد 

نــرشات  حزمــة  عــى  )تعتمــد  تحكــم  ومجموعــة  الجوانــب( 

هاتفيتينقصرتــني(.  توعوية،ومكاملتــني 

ــتة  ــالل س ــة التجريبيةخ ــاركون يف املجموع ــى املش تلق  

أشــهر تســع جلســات منزلية،وثــالث جلســات نقــاش هاتفيــة عــى 

ــق باالكتئــاب،  األقل،نوقشــت فيهــا مــع ُمقــّدم الرعايــة أمــور تتعل

والضغــوط، والرعايــة الشــخصية، )مثــل: أخــذ قســط مــن الراحــة، 

ــاول  ــا تن ــي. ك ــم االجتاع ــتوى الدع ــب(  ومس ــة الطبي أو مقابل

ملُقّدمــي  الصعبة،ووفــروا  املريــض  مسائلســلوكيات  الباحثــون 

ــا، وحــل املشــكالت،  ــل معه ــارات التعام ــاً عــى مه ــة تدريب الرعاي

وتبــادل األدوار، والوســائالملختلفة لتخفيــف الضغــط والتوتــر.

  وبعــد ســتة أشــهر، حقــق)28 ـ 45%( مــن ُمقّدمــي 

الرعــــاية فـــي املجمـــوعة التجريبيــة تحســناً ملحوظــاً يف حياتهم، 

ــم.  ــة التحك ــاركوا يف مجموع ــن ش ــدل )7 ـ 13%(مم ــة مبع مقارن

كاانخفضــت معــدالت االكتئــاب لــدى املجمـــوعة التجريبية بنســبة 

)13%( مقابــل )23%( لــدى مجموعــة التحكــم. 

املجتمعــات،  معظــم  يف  املســاندة  خدمــات  تتوفــر   

وتــراوح بــني املراكــز الكــرى، ودور املُســّنني املؤقتــة )وهــي 

أو دور رعايــة   ، الَخــرَف يف مراحلــه األوىل(  مناســبة ملــرىض 

املتقدمــة(.  الَخــرَف  مراحــل  يف  هــم  )ملــن  املُســّنني 

وميكــن للممرضــني الزائريــن وغرهــم مــن متخصــي   

الخدمــات الصحيــة تقديــم املشــورة والعونفــي مســائل معينــة، مثــل: 

سلســل البــول، وســوء التغذيــة، والنظافــة الشــخصية.

لتطويــر  االلتحاقبــدورات  الرعايــة  ملُقــّدم  وينبغــي   

املهارات،التــي تطرحهامنظــات مــرىض الزهاميــر يف العديــد مــن 

املناطق،مايُحّســن مــن قدرتــه عــى التواصلمــع مريــض الَخــرَف، 

ــة.  ــدوره يف الحــّد منالضغوطوالســلوكياتغر املرغوب ــِهم ب وهــذا يُْس

ــون،  ــي، والفن ــالج املهن ــل الع ــة، مث ــاليب العالجي ــد مناألس وللعدي

ــى  ــايب ع ــر إيج ــة، تأث ــات األليف ــتخدام الحيوان ــيقى، واس واملوس

مريــض الَخــرَف؛إذ تُحّســن مزاجــه، وتســهم يف تخفيــف الضغــوط. 

و تعــد مجموعــات الدعــم واملســاندة املحليــة، أو عــر شــبكة 

اإلنرنــت مصــادر مهمــة للحــّد مــن الضغــوط، ولتبــادل املعلومــات. 

ويســتحب أن تبــدأ مبوقــع تـُـرشف عليــه إحــدى جمعيــات الزهاميــر. 

 )CareFinder ــدر ــر فاين ــة )ك ــن الرعاي ــث ع ــع البح ــّدم موق يق

ــرَف. ــض الَخ ــة مري ــا يتعلقرعاي ــن كل م ــات ع معلوم

)3900-272-800:7helpline/24،www.alz.org/carefinder(

ــة تســاعد  ــة بحــث تفاعلي ــع عــى خاصي ــوي املوق إذ يحت  

ــل  ــن مراح ــة م ــكل مرحل ــبة، ل ــم املناس ــادر الدع ــد مص يف تحدي

الرعايــة.         ُمقــّدم  يواجههــا  التــي  للتحديــات  تبعــاً  و  الَخــرَف، 
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س: هل من الطبيعي الشعور بالذنب عند رعايةمريض الزهامير؟ 

د. رابينز: من الشائع جداً أن يشعر أفراد األرسة بالذنب بسبب:

اإلحراجمن سلوك املريض الغريب.             •

فقدان صرهم مع املريض.   •

الرغبة بأال تقع عليهم مسؤولية رعاية املريض.   •

التفكر يف نقالملريضإىل دار الرعاية.   •

أسباب أخرى، بعضها سهل،وبعضهامعقد.   •

قــد تشــعر بالذنــب حينتقــي وقتــاً مــع أصدقائــك بعيــداً عــن الشــخص الــذي تحــب، خاصــة حــني يكــون ذلــك   

املريــض هــو زوجــك، الــذي اعتــدت يف مــا مــى القيــام معــه بــكل يشء. كــا أنــه مــن غراملســتبعد أن ينتابكإحســاس 

غامــض بالذنــب دون معرفــة الســبب. وقــد يشــعربعضهم أحيانــاً بالذنــب جرّاءمــا يقولهمريــض الَخرَف،مثــالً: »ِعْدنيبــأال 

ــارات قــد يقولهــا املريــض؛  ــي بهــذه الطريقــة«. وهــي عب ــو كنــت تحبنــي حقامًلاعاملت ــة«. أو »ل تضعــي يف دار الرعاي

فتثــر يف نفــس ُمقــّدم الرعايــة الشــعور بالذنــب. 

ــض  ــلب املري ــت تس ــس الوق ــا يف نف ــا، لكنه ــك اتخاذه ــي يلزم ــرارات الت ــبب الق ــب بس ــعر بالذن ــد تش وق  

اســتقالليته؛كمنعه مــن قيــادة ســيارته، أو مــن العيــش مبفــرده؛إذ إنهــا قــرارات يصعــب عــى أفــراد العائلــة اتخاذهــا. 

غالبــاً مــا تؤديرعايةمريــض الَخــرَف إىل الشــعور بالذنــب؛ ألنــه يجرنــا عــى اتخــاذ إجــراءات تتعلــق بشــخٍص كان قــادراً 

ــى.  ــا م ــه يف م ــاذ قرارات ــى اتخ ــاً ع متام

ــض شــخصاًقاطعناهفي  ــون املري ــد يك ــرَف، وق ــا مبــرض الَخ ــب من ــاً حــني يصــاب قري ــب أحيان نشــعر بالذن  

املايض.تســألنابعض العائــالت أحياناًعــا إذا كان ســبب تدهــور حالــة املريــض ناجــم عــن أمــر اقرفــوه بــه، أو فشــلوا 

يف القيــام بــه. وقــد يشــعر ُمقــّدم الرعايــة يف بعــض األحيــان باملســؤولية تجــاه تدهــور حالــة املريــض، أو أن حالتــه مــا 

ــه، أو ســاعدوه ليحافــظ عــى نشــاطه.  ــداً مــن الوقــت مع ــو أنهأممضــوا مزي ــت لتســوء إىل هــذا الحــّد ل كان

تكمــن مشــكلة الشــعور بالذنــب يف العجــز عــن االعــراف بــه، إذ يتحــول يف هــذه الحالــة إىل عائــق يحــول   

بينــك وبــني اتخــاذ قــرارات مســتقبلية واضحــة، والقيــام مبــا فيــه مصلحــة املريض،وســائر أفــراد العائلــة. كــا ميكــن 

للشــعور بالذنــب أن يدفعاملرءإلىالقيــام مبــا ال ينبغــي فعلــه؛كأن يقطــع وعــداً يســتحيل الوفــاء بــه. وحــني تعرفبشــعور 

ــه.  ــام مبــا يجــب حيال ــم القي ــه، ومــن ث ــم في ــزه، يســهلعليك التحك ــب ومتي الذن

د. موريســون: يعــد الشــعور بالذنــب كالهبــة التــي ال تنضــب ـ ويبــدو أنهالعاطفــة التــي لــن تتــالىش قــط. إن   

ــة املتأخــرة: إذ تشــعر بالذنب؛ألنــك  ــة كتــب املكتب ــه مبثاب ــا عــن املهامالتينســعىإىل إنجازهــا. إن الشــعور بالذنــب يرفن

تأخــرت يف إعادتهــا، كــا تتحمــل رســوماً إضافيــة جــرّاء هــذا التأخر،وهــذا ينطبــق متامــاً عــى الرعايــة، فعندمــا تشــعر 

ــوم.  ــد ي ــاً بع ــك املشــاكل أن تتفاقميوم ــاج إىل حــل، ال تلبثتل ــي تحت ــادى املشــاكل الت ــا، وتتف ــر م ــب تجــاه أم بالذن

أحــاول إقنــاع ُمقــّدم الرعايــة الَقلِقبــأن عليــه فــوراً أن ينبــذ ذلــك الشــعور. وقــد تكمــن املشــكلة أحيانــايًف أن   
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األســلوب الــذي يتعامــل بــه ُمقــّدم الرعايــة مــع املريــض غــر مالئــم. فمثــالً: حــني يعجــز املريضعــن لبــس القميــص كــا 

يجــب، فســتحتاج إىل تزويدهبتعليــات يســهل عليــه فهمهــا حتىيتمكــن مــن القيــام بذلــك بنفســه. و ينبغيلُمقــّدم الرعايــة 

أن يتعلــم كيــف يراجــع، فيأخــذ نفســاً عميقــاً، ثــم يلقــي أمــراً واحــد يف كل مــرة مثــالً: »ضــع هــذه الــذراع )ربـّـت عــى 

الــذراع( داخــل الكــم. واآلن ضــع ذراعــك األخــرى يف هــذا الكــم«. فهــذا أســلوب أكــر فعاليــة مــن توبيــخ املريــض، أو 

الراخفــي وجهــه. 

ــا يجــب أن  ــه. ك ــق املريض،وارتباك ــراخ زادقل ــخ وال ــا زاد التوبي ــل كل ــة للتوبيخ،ب ال أحــد يســتجيب طواعي  

تدركبواقعيــة حجــم قــدرات املريــض؛إذ قــد تشــعر بأنــه قــادر عــى القيــام بـــ )أ(،و )ب(،و )ج(، ولكنهجرّاءمرضــه، قــد 

يعجــز عــن القيــام بأكــر مــن )أ(، أو )ب(. وهــذا أمــر يصعــب عــى كثــر مــن ُمقّدمــي الرعايــة فهمــه، أو تقبلــه، خاصــة 

ــة األوىل.  ــل الرعاي يف مراح

وإذا اســتمر ُمقــّدم الرعايــة يف مقاومــة حقيقــة أن املريضبحاجــةإىل قــدر كبــر مــن العــون واملساعدة؛فســيظل   

عالقــاً يف دائــرة الهــّم والغّم.أمــا إن وضــع حــداً لســقف توقعاته،قائــالً: )حســناً، هــذا مــا عــّي فعله(،وأدىواجباتــه بــكل 

ــه أفضــل حــاالً.        ــة، فسيشــعر بأن ســالم وطأمنين

س: ما أفضل الطرق للتغلب عل اإلحساس بالذنب؟ 

د. رابينز:تكمــن الخطــوة األوىل يف االعــراف بــأن اإلحســاس بالذنــب يعــد مشــكلة بحــد ذاتــه! خاصــة حينتبــدأ بالتأثــر 

عــى ســالمة قراراتــك. وإذا مــا كنــت تحــت تأثــر اإلحســاس بالذنــب، فعليــك أن تفكــر مليــاً: هــل ســتدور فيحلقةمغلقــة 

رهيناإًلحساســكبالذنب؟أم ســتصارح نفســك بــأن: »مــا كانــكان«، وتتابــع حياتــك؟

ال ســبيللتصحيح املــايض مثلخالفاتــك الســابقة مــع والدتــك، أو شــجارك مــع املريــض الــذي ترعــاه. فمشــاعر   

الذنــب تلــك هــي مــا يدفعنــا للبحــث عــن ســبلإلصالح املــايض، بــدالً مــن أن نتقبــل الواقــع، ونرضــا بــه. ومــن ثــم فــإن 

ــه خــر اآلن.  ــا في ــاذ القرارات،والتخطيطل ــو اتخ ــه، ه ــك فعل ــي علي ــا ينبغ م

ــون  ــد تك ــراً مدمــراً. وق ــك يف ترفاتهتأث ــا، فســيؤثر ذل ــب، وال يعــرف به حــني يتجاهــل املرءمشــاعر الذن  

مواجهــة هذااملرضاملزمــن وقتــاً مناســبًالتصارح نفســك بصدقعنمشــاعرك الحقيقيــة تجاهاملريضالذيبــات عليــك رعايتــه. 

وعندها؛لــك الخيار،أترعــى هــذا املريــض وتحرمــه دون أن يؤثــر فيــك خالفــك معــه، أم ال. نحــن ال منلــك التحكــم يف 

حبنــا للشــخص، أو بغضنــا لــه، فمشــاعرنا ليســت طــوع أيدينــا، كــا أن بعــض البرشبغيضــني بطبيعتهــم، لكننــايف املقابــل 

ــا لهــم.  ــك التحكــم يف طريقــة معاملتن منل

س: ما أفضل طريقة للتغلب عل اإلحساس بالذنب حني يطالبك املريضبأالتضعه يف دار الرعاية؟ 

د. رابينز:حــني يبــادرك مريــض الَخــرَف بعبــارات مثل:«ِعْدنيبــأال تضعنــي يف دار الرعايــة«، فمــن املهــم أن تتذكــر بــأن 

ــاً عــن اتخــاذ قــرارات حكيمــة، وأنــه يجــب عليــك أنــت اتخــاذ  تلــك القــرارات، كــن حريصــاً عــى  املريضيعجــز غالب

أال تتــرف مــن وحــي إحساســك بالذنــب، وإمنــا مــن منطلــق مســؤوليتك. وميكــن أن تجيبــه بقولك:«ســأبذل قصــارى 

جهــدي لتبقــى يف البيــت« فهــو رد أكــر واقعيــة. 
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منظمات المعلومات الصحية ومجموعات الدعم والمساندة

اإلدارة األمريكية للخدمات الصحية واإلنسانية للمسنني

1 شــارع ماساشوســتس، إس دبليــو، واشــنطن دي يس 20201   

  2026190724

www.aoa.gov

تقــدم معلومــات ومصــادر حــول عــدة مواضيــع تتعلقباملســنني )مبــا 

يف ذلــك مــرض الزهاميــر( ملســاعدة املســنني وُمقّدمــي الرعايــة. 

وميكــن الحصــول عــى املعلومــات عــن الخدمــات املحليــة، مثــل، 

تقديــم الوجبــات، والنقــل، والخدمــات األخــرى ملــن تجــاوزت 

ــة البحــث عــن  ــك باالتصــال عــى خدم ــاً، وذل أعارهــم 60 عام

خدمــات رعايــة املســنني عــى الرقــم )8006771116( أو عــن 

www.eldercare.gov ــروين ــع اإللك ــق املوق طري

رابطة مريض الزهامير 

إل       أي  شــيكاغو،   ،17 شــقة  الشــايل،  مســتيفان  شــارع   ،225

 60601

 %    8002723900

www.alz.org

وتوفــر معلومــات عامــة عــن مــرض الزهاميــر، وبعــض   

األمــور املتعلقــة مبُقّدمــي الرعايــة. ويتوفــر لــدى الفــروع املحليــة 

مصــادر عــن مجموعــات املســاندة ومعلومــات عــن رعاية املســنني. 

مركز التدريب واإلحالة 

املعهد الوطني لرعاية املسنني

ص.ب 8250 

سيلفر إسرنغ، إم دي           209078250 

 8004384380

www.nla.nih.gov/alzheirmers

ــك أحــدث  و يقــدم معلومــات عــن مــرض الزهاميــر، مبــا يف ذل

ــني  ــارامتنمختصني صحي ــدة، واالستش ــة الجدي ــوث، واألدوي البح

الجمعية األمريكية للمتقاعدين 

601 الشارع الشايل الرشقي 

واشنطن دي يس 20049 

  888   687   22  77

www.aarp.org/health/brain

ــة  ــى الصح ــة ع ــرق املحافظ ــن ط ــات ع ــر معلوم وتوف  

ــى  ــة ع ــادرة املحافظ ــر مب ــراءة، ع ــهلة الق ــة س ــة، بطريق الذهني

صحــة الذهــن، وهــي مــرشوع مشــرك مــع اتحــاد دانــا لعيــادات 

الذهنيــة. الصحــة 

الجمعية األمريكية للسكتات الدماغية 

7272 شارع غرينفيل 

داالس، تكساس 75231 

8884   أسروك    

www.strokeassociation.org

ــون  ــني ملي ــد عنخمس ــا يزي ــم مل ــات والدع ــة املعلوم ــر الجمعي توف

أمريــي، ممــن يرعومنريضــاً مبــرض مزمــن، أو مســناً، أو معاقــاً. 

املعهد الوطني للصحة العقلية

فرع املعلومات العامة واالتصاالت 

6001 املبني التنفيذي 

غرفة 8184          إم إس يس   9663 

بيتشيدا، إم دي 9663ـ 20892 

6464ـ615 ـ4513/866 ـ443 ـ 301 

www.nimh.nih.gov

واالقتصاديــة  الشــخصية  التكاليــف  تخفيــض  يف  متخصــص 

لألمــراض العقليــة، ويدعــم البحــوث يف مجــال الســلوك والدمــاغ، 

ويقــدم الكتيبــات اإلرشــادية، ويرعــى الرامــج املرتبطــة بهــا. 

املعهد الوطني لالضطرابات العصبية والسكتة الدماغية 

ص.ب 5801

بيتشيدا، إم دي 20824 

5751ـ496 ـ9424/301 ـ352 ـ 800  

www.ninds.nih.gov

وهــو جهــة داعمــة للبحــث يف مجــال األعصــاب، يف الواليــات 

ــات  ــض الجه ــادر، وبع ــز املص ــة مبراك ــدم قامئ ــا يق ــدة، ك املتح

الطبيــة األخرى،والــوكاالت الصحيــة التطوعيــة.  
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س: ما أفضل طريقة للتعامل مع اإلحساس بالذنب جراء املسائالليسرية التي تحدث أثناء اليوم؟ 

د. رابينز:ميكــن أن يحــول اإلحســاس بالذنــب دون اتخــاذ ُمقّدمــي الرعايــة قــرارات حكيمــة، وقــد يشــعر أحيانــا بالذنــب، 

ليــس بســبب األمــور الكبــرة، بــل مــن أدىن األمــور أحيانـًـا، كأن تغضــب مــن املريــض املشــوش، أو تــرخ يف وجــه أحــد 

أحبابــك حــني تعــاين مــن اإلرهــاق. غالبــاً مــا يُنهــي االعتــذاُر بكلمــِة »آســف« املشــكلَة،ويُصّفي النفــوس. وألن املريــض 

-يف الغالــب- كثــر النســيان، فرسعــان مــا سينســىالواقعة. قــد تقــع الكثــر مناألخطــاء أثنــاء رعايــة مريــض الَخــرَف، 

ومــن ثــم فــال مفــر مــن اإلحســاس بالذنب،ولــذا فقــد يفيــد كثــراً تقبلــك لهــذه الحقيقــة. 

س: كيف ميكن التغلب عل اإلحساس بالذنب حني تنقطع عن الرعاية فرتة وجيزة؟    

د. رابينز:حــني يــراودك الشــك بأهميةاســتقطاع وقــت لنفســك، فعليــك أن تُذكِّرهابــأن مصلحــة املريــض تفــرض 

عليكتحقيــق مــا يعطيحياتــك قيمــة خــارج نطــاق الرعايــة،إذ يســهم التمتــع بقســٍط كاٍف مــن الراحة،وزيــارة األصدقــاء 

ــة.  ــك اليومي ــن منمتابعةواجبات ــى تتمك ــك، حت ــك املعنوية،ويُجّددطاقت ــن رفعروح م

س: ماذا يحدث لو تعارض اإلحساس بالذنب مع رعاية املريض؟ 

د. رابينز:حــني يحــول شــعورك بالذنــب دون اتخاذالقــرار الســليم، فمــن املفيــد مناقشــة األمــر برمتــه مــع مستشــار، أو 

واعــظ، أو أحــد أفــراد األرسة العاملينببواطــن األمــور. حــني تــدرك بــأن معظــم النــاس تنتابهــم نفساملشــاعر،فذلك يجعلــك 

تنظــر إىل اإلحســاس املزعــج بالذنــب نظــرة إنصــاف. أمــا يف حــال اســتمر إحساســك بالعجــز جــراء شــعورك بالذنــب 

بعــد أن بذلــت كل مــا يف وســعك،فرمبا يكــون ذلــك أحدأعراضاالكتئــاب، وقــد تحتــاج ملســاعدة مختــص. 

س: أِمَناملالئم الضحك عل بعض األمور التي تحدث أثناء رعاية أحد أحبابنا؟ 

د. رابينــز: بــكل تأكيــد،إن مــرض الَخــرَف ال ينهــي فجــأة قــدرة اإلنســان عــى اإلحســاس بالحــب واملــرح، كــا أنــه ال 

ــاط، أو الحزنفــي معظــم  ــدو لكغارقــةيف التعب،أواإلحب ــك قــد تب ــه عــى الضحــك. وبالرغــم مــن أن حيات ينهــي قدرت

ــام املشــاكل،  ــا أم ــدو الســعادة يف غــر محله ــد تب ــد. ق ــك عــى الشــعور بالســعادة مل تنضــب بع ــإن قدرت ــان، ف األحي

ــم.  ــث ال تعل ــر مــن حي ــد تظه ــا ق ــوط، والقلق،واملواقفاملحرجــة، لكنه والضغ

ميكنللضحــك أن يصبــح الهديــة التــي تعينناعــى الحفــاظ عــى ســالمتنا العقليــة يف وجهاملصاعــب،وال يوجدمرر   

ألن تشــعر بالســوء حيــال الضحــك عــى مواقفاملريــض، وقــد يشــارككهو الضحــك حتــى ولــو مل يــدرك ســببه. وأرى أن 

ــه.  ذلــك ضحــك مــع املريــض،ال ضحــك علي

س: ما أفضل طريقة للتعامل مع الحزن أثناء رعاية املريض؟ 

ــب،  ــة،أو الحزن،والغض ــعور بالفجيع ــة ش ــاب ُمقّدميالرعاي ــه، ينت ــر طباع ــض، وتغ ــة املري ــور حال ــع تده ــز: م د. رابين

والضغــط النفــي وكلهــا حــاالت طبيعيــة. ميــر كثــر مــن ُمقّدمــي الرعايــة مبشــاعر فقدانعزيــز، وغيــاب العالقــة التــي 

كانــت تعنــي كل يشء يف يــوم مــن األيــام، حتــى قبــل وفاةاملريــض. ولذافمــن الطبيعيــأن تشــعر بــاألىس حــني تتذكــر 

كيــف كان املريــض فيــا مى،وقــد تجــد نفســك حزينــاً أو يائســاً. وأحيانــاً، تحزنــك األمورالبســيطة،وتدفعك ألن تجهــش 

بالبــكاء.
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ــائعلدىاملقربني  ــر ش ــو أم ــام، وه ــكل ع ــد بش ــاه الفق ــل طبيعيتج ــه رد فع ــز، لكن ــاة عزي ــزن معوف ــن الح ــادة يتزام ع

ــف  ــه يخ ــر، ولكن ــة األم ــاً يف بداي ــد عزيزمؤمل ــن فق ــم ع ــزن الناج ــون الح ــد يك ــن. ق ــرض مزم ــخصاملصاب مب منالش

تدريجيــاً مــع مــرور األيــام، بينــا يســتمر األمل بســبب حالةاملريضاملزمنــةإىل مــا شــاء الله،وقــد تــراوح املشــاعر بــني 

األمــل يف أن يتحســن املريــض يومــاً -مــن جهــة-، واإلحباطوالحــزن جراءحالتــه امليئــوس منهــا -مــن جهــة ثانية-،وكلــا 

ــرة الحــزن واألىس مــرة أخــرى.  ــة املريــض أكر،وعــدت إىل دائ ــف مــع الوضــع، تدهــورت حال ــدأَت بالتكي ب

وســواء أكان شــعور الفجيعةجــراء وفاةعزيــز، أو إصابــة حبيــب مبــرض الَخــرَف، فهــو ناجــم يف كال الحالتينعــن   

ــك.  ــاً يف حيات ــخص كان مه ــدان ش ــك بفق إحساس

ــاة  ــم مشــاهدة معان ــم عليه ــات يتحت ــه ب ــة؛ ألن ــاء الرعاي ــد ازداد أثن ــم ق ــأن أّلََمه ــااألرس ب ــا تصارحن ــاً م غالب  

ــة  ــرون أن مثــة ســات معين ــا. وي ــب تحمله ــرات معينةيصع ــرَف املزمنتغ ــه،إذ يصاحــب مــرض الَخ املريضوتدهورحالت

تغــرت بســبب املــرض، كانــت متثلَمــْن يحبونومتيــزه، يقولــون: »لقــد كان وحــده املســؤول عــن اتخــاذ القــرارات دامئــاً«، 

أو » لقــد كان شــخصاً ودوداً دامئــاً«. وعندمــا تتغــر تلــك الســات أو تختفــي، ينجــم عــن ذلــك إحســاس بالحــزن، وهــو 

األمــر الــذي قــد ال يدركهمــن ال يعايــش الوضــع عــن قــرب. فمثالً:حينيصبحاملريضعاجزاًعــن الــكالم، أو الفهــم بوضــوح، 

ــة بفقــدان الشــخص الــذي يحبونــه. قــد تشــعر العائل

كــا ينطــوي األمــر عــى مشــكلة أخــرى، فبينــا يعــد الحــزن الناجــم عــن وفــاة قريــب أمــراً مفهومــاً ومقبواليًف   

املجتمــع -مــن األصدقــاء والجــران-، نجدهــم -غالباً-يســيئون فَْهالحــزن الــذي يثــره مــرض مزمــن مثــل الزهاميــر، 

خاصــة عندمــا يبــدو املريــض لآلخريــن متعافيــاً جســدياً. فخســارتك قــد ال تكــون واضحــة كــا هــو الحــال عنــد وفــاة 

عزيــز، بــل قديبادركاآلخــرون بعبــارات مثــل: »احمــد الله،فــا زال زوجــك حيــاً يــرزق«، أو »متاســك، وتَحــّل بالشــجاعة«، 

ولــن تجــد يف مثــل هــذه العبــارات العقيمــة إال القليــل مــن العــزاء، وقــد تزيــد القلــب حرقــة!

ــن- أن مشــاركة  ــل الكثري ــاة. ورمبــا تجــد -مث ــي مــن الحي ــة، وجــزء طبيع ــة طبيعي ال عــالج للحــزن، فهوحال  

تجربتــك مــع آخريــن ممــن ميــرون بنفــس الظــروف املحزنةقــد يخفــف قليــالً مــن وطأتهــا، ورمبــا تشــعر بأنــه ينبغــي 

عليــك كبــت مشــاعر الحــزن واألىس داخلكلئــال تثقلكاهــل غــرك مبشــاكلك، لكــن مشــاركة تلــك املشــاعرقد يبعــث يف 

ــه.   ــور حالت ــذي تتده ــك ال ــة مريض ــل رعاي ــي تحتاجها،لتواص ــوة الت ــك الراحة،وميدكبالق نفس

س: كيف ميكن ملُقّدمي الرعاية التغلب علىاإلجهادالناجم عرنعاية مريض الَخرَف؟      

د. رابينز:يعــد الشــعورباإلرهاق والتعــب مشــكلة دامئــة ملنيعتنــون مبريــض الَخرَف،ويكمــن الســبب غالبــاً يف عــدم أخــذ 

ــة، ألن  ــة مفرغ ــود إىل حلق ــد يق ــذا ق ــاب، وه ــرء باالكتئ ــعوَر امل ــد اإلرهاقُش ــن أن يزي ــة،و ميك ــن الراح ــٍط كاٍف م قس

االكتئــاب سيتســبب يف مزيــد مــن اإلرهــاق والتعــب. 

قــم مبــا يجــب ملســاعدة نفســك للحــد منالشــعوربالتعب. مــن املهــم لصحتــك أن يخلــد املريــض للنــوم ليــالً، أو   

يكــون -عــى األقل-بأمانــإن بقــي مســتيقظاً. حــني تظــل مســتيقظاً طــوال الليــل، وتعتنــي باملريضطــوال بالنهــار، فســيدفع 

جســدك الثمــن غاليــاً، ، ولــن تتمكــن مــن االســتمرار عــى هــذا املنــوال إىل األبــد. مــن املفهــوم أنــك لــن تجــد الوقــت 
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ــى  ألخــذ قســٍط كاٍف منالراحــة دامئــاً، واملهــم أن تــدرك حــدودك، وأن تســعىللحصول عــى العــون مــن اآلخريــن، حت

تتمكــن منالتمتعبقســط مــن الراحــة. إن االبتعــاد بضعــة أيــام ســيجّدد طاقتك،ويحــّد مــن اإلرهاق،وميكــن أن تطلــب مــن 

أحــد أفــراد األرسة أن يحلّمحلكفــرة وجيــزة، أو ميكنكوضــع املريــض يف أحــد املراكــز مؤقتــاً، أو ميكــن اســتئجار مــن 

يعتنــي باملريــض حتــى تحــني عودتــك. 

س: ما الذييمكنلُمقّدمي الرعاية فعله إذا هّدهم اإلجهادجراء ضغوط الرعاية؟ 

د. رابينــز: االكتئــاب املـَـريَِضّ هــو إحســاس بالحــزن واإلحباط،يــالزم املــرء طــوال اليــوم، ولعــدة أيــام. إّن ضعــف الــروح 

املعنويــة هــو ذلــك الحــزن الــذي ينتابنــا يف مواقــف خيبــة األمــل واإلحباط،حتــى حــني تحــاول تجاهــل ذلــك اإلحســاس، 

وتشــغل ذهنــك بأمــر بعيــد عنــه، ســيخف مؤقتـًـا، ثــم ســيعود مجــدًدا حــني تعــود املواقــف التــي تثــره عــادة.

يتســبب الحزنفــي ضعــف الــروح املعنويــة، ويف االكتئــاب املـَـريَض، والغضــب، وميكــن أن يكــون القلــق مصاحبًــا   

لــكل هــذه األعــراض. يتأرحــج املــرء عــادة بــني الحــزن وخيبــة األمــل خــالل اليــوم، وال يتبــع ذلــك الشــعور منطــاً معينــاً 

-مثلــا هــو الحــال يف االكتئــاب املـَـريَض-، إذ يكــون االكتئــاب شــديداً يف بعــض فــرات اليــوم مثــل الصبــاح، ويتحســن 

ــا يباغــت املــرء فجــأة، ودون ســابق إنــذار. ــاً يف املســاء-. أمــا الحــزن فكثراًم يف أوقــات أخــرى -غالب

ــروح  ــاط، وتــدين ال ــاب، واإلحب ــاً؛ بالحــزن، واالكتئ ــي ترعىمريضــاً مرضــاً مزمن ــب أن تشــعر العائــالت الت يغل  

ــق،  ــاً مــا يكــون االكتئــاب مشــوباً مبشــاعر القل املعنويــة. ومــن الشــائع  كذلــك اإلحســاس بالالمبــاالة، وبالفتــور. وغالب

ــة جــداً، إذ يشــعر املــرء  ــة الشــعور بالكآبةمؤمل ــالً. إن تجرب ــوم لي ــة. ومــن الشــائع أيضــاً اضطــراب الن والتوتر،والعصبي

بالتعاســة،ويتمنى الخــالص مــن مشــاعر األىس. 

يؤثــر املــرض املزمــن فيمشــاعرنا، وهــو ســبب حقيقــي لتــدين الــروح املعنويــة. وقــد تســاعد استشــارة مختــص   

يف الحــد مــن االكتئــاب الــذي تشــعر بــه، وعــى الرغــم مــن أنهــا ال ميكــن أن تعالــج الوضــع الــذي أدى إىل االكتئــاب، 

ــه.  ــك عــى التعامــل مع ــن أن تعين ــا ميك لكنه

ــدة مشــاركة التجــارب واملشــاعر مــع اآلخرين،ممــن يواجهــون أوضاعــاً مشــابهة  ــاس فائ ــر مــن الن ــرى كث ي  

يف مجموعــات الدعــم واملســاندة، ويحتــاج بعضهــم إلىاالبتعــاد عــن املريــض قليــالً، وقضــاء بعــض الوقــت يف مارســة 

الهوايــات، أو مــع األشــخاص الذيــن يهنــأ برفقتهــم. حــني تعجــز عــن أخــذ قســٍط كاٍف مــن الراحــة، فقــد يــزداد الوضــع 

ســوءاً بســبب اإلرهــاق، بينــا حــني تســعى للحصــول عــى العــون لتتمكــن مــن أن ترتــاح قليالً،فســرتفعمعنوياتك. ومــع 

ذلــك، قــد يظــل اإلحســاس باإلحبــاط واالكتئــاب يــراودك مــن آن إىل آآخــر، فهــذا طبيعــي.   

حــني يتجــاوز االكتئــاب األحاســيس املفهومــة لإلحبــاط الناجــم عنتبعــات هــذا املــرض، أو يختلــف عنهــا، فمــن   

املهــم املســارعة بتقييــم الوضــع. ميكــن أن تطلــب العــون مــن طبيبــك، أو ميكنــك اللجــوء إىل متخصــص، أو جهــة ميكنهــا 

تقديــم املســاعدة.يعمد ُمقّدمــو الرعايــة أحيانــاً إىل تنــاول الكحــول، أواملســكنات،أوالحبوب املنومــة حتــى ميكنهاملواصلــة، 

لكــن تنــاول الكحــول، واســتهالك األدويــة قــد يزيــد حالــة اإلرهــاق واالكتئــاب ســوءاً، ويســتنزف مــا تبقــى مــن طاقتــك. 

فــإذا مــا حــدث ذلــك، تأكــد بأنــك لســت وحــدك، وأنذلكدليــل واضــح عــى حاجتــك إىل املســاعدة،فبادر،والتتقاعس. 
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س: ما أفضل طريقة لتجاوز اإلحساس بالعزلة والوحدة عند رعاية مريض الَخرَف؟ 

ــداً. وهــذا شــائع جــداً، ألن  ــرَف وحي ــات مــرض الَخ ــه يواجــه تحدي ــاً أن ــة أحيان ــراد العائل ــد يجــد أحــد أف د. رابينز:ق

ــم فــإن اإلحســاس بفقــدان  ــْن كنــت تناقــش معــه املشــكالت يف الســابق،ومن ث ــه هــو غالباًَم ــي ب املريــض الــذي تعتن

ــاظ  ــرَف. إن الحف ــة أحــد مــرىض الَخ ــد معايش ــائع عن ــر ش ــو أم ــه ه ــوء إلي ــن اللج ــن ميك ــاندة، وغيامب ــم واملس الدع

علىتواصلــك مــع عائلتــك، وأصدقائــك، وممــن يعتنــون مثلــك بأقــارب مــرىض، ميكــن أن يحدمنإحساســك بالوحــدة. كــا 

أن مشــاركتهمتجاربهمتجعلك تــدرك بــأن اآلخريــن يشــعرونبالوحدة متامــاً كــا تشــعر أنــت. ومــع أنــك قــد ترىبأنــه مــا 

مــن يشء ميكــن أن يحــل محــل العالقــة التــي كانــت تربطــك مــع املريــض، لكنكســتدركبالتدريجكيف مينحــك األصدقــاء 

واألرسة الحــب، والدعــم، واملســاندة. 

س: لقد ركزنا فيام سبق عل الجوانب السلبيةللرعاية، فهل مثةأمور إيجابية ينبغي ذكرها؟ 

ــث(  ــني )الثل ــا ب ــا- إىل أن م ــي أجريناهــا -نحــن وغرن ــذا الســؤال. تشــراألبحاث الت ــم له ــز: يســعدين طرحك د. رابين

و)النصــف( مــن ُمقّدمــي الرعايــة يتمتعــون بحالــة نفســية جيــدة. كــا يعــرف الكثــرون منهــم بــأن التجربــة برمتهــا 

ُمرِْضيــة، إذ تغــذي بداخلهــم شــعوراً  بــرد الجميــل إىل عزيٍز قّدم لهــم الكثــر، ويعتقدونبأنهــم إمنــا يؤدونواجباًعائلياًنبيالً. 

وأخــراً -وهــو املهــم-ال يجــدون بــأن رعايــة املريــض تســتنزفهم عاطفيــاً.    
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بيرت ڤي رابينز       دكتوراه يف الطب والصحة العامة

»يعرتف الكثريون بأن هذا أصعب ما كان عليهم فعله«

هــذا مــا وصفــُت بهاليأســواألىس الــذي يواجهــه َمــْن يرعــون مــرىض الَخــرَف حينيســألون أنفســهم: هــل حــان   

الوقــت لنقــل مريضنــا إىل دار الرعايــة؟ 

قــد يحــني الوقــت عندماتعجــز األرسة عــن رعايــة مريــض الزهاميــر، أو أي منأمــراض الَخــرَف األخــرى يف   

املنــزل، حتــى مــع توفــر الخدمــات الصحيــة. حيــث يؤدييإجهــاد ُمقــّدم الرعايــة، أو إحباطــه، أو إصابتــه باالكتئــاب،أو 

ارتباطــه بالتزامــات عمله،مــع غيــاب الدعــم الــكايف مــن املحيطــني بــه، يــؤدي هــذا إىل التفكــر يف نقالملريضــإىل دار 

ــة.  ــه مــن عناي ــاج إلي ــة، حيــث يجــد كل مــا يحت الرعاي

ــد  ــزل ق ــض يف املن ــة املري ــتمرار يف رعاي ــن االس ــبة املخاطرة،لك ــد نس ــا تزي ــك القرار،ك ــكوك ذل ــّف الش تح  

يكــون للماليــني مــن ُمقّدمــي الرعايــة -يف مرحلةمعينــة- خطــرًا،أو مســتحيال. إذ تتزايــد متطلبــات الرعايــة الجســدية، 

ويرتفــع مســتوى الضغــط النفــي، وحــاالت األرق، والغضــب املكبــوت، واالســتياء، واإلحباط،حــد اســتنزاف طاقــة ُمقّدمي 

ــم أيضــا.  ــم فحســب؛بل صحــة مريضه ــدد صحته ــة أمــراً ال يه ــل مــن االســتمرار يف الرعاي ــة، مــا يجع الرعاي

وقــد أثبــت تقريــر دراســة نرشهــا معهــد )ميتاليــف ماتيــور ماركت(مشــاقّرعايةمريض الَخــرَف؛ إذ قــارن هــذا   

التقريــر بــني الضغــط املرتبــط برعايــة مريــض الَخــرَف ورعايــة ذوي اإلعاقــة الجســدية. وقــد خلــص الباحثــون إىل أن 

مــن يعتنونبمــرىض الَخــرَف ميضــون يف املتوســط ســبًعا وأربعــني ســاعة أســبوعياً يف رعايــة املريض،مقابلثالثـًـا وثالثــني 

ســاعة ملــن يعتنــون بــذوي اإلعاقــة الجســدية، أي بفارقأربــع عــرشة ســاعة يف األســبوع، مبــا نســبته)%42(. 

كــا أوردت الدراســة أن مــن يعتنونبمــرىض الَخــرَف قــد يضطــرون لــرك وظائفهــم؛ نظــراً ملتطلبــات الرعايــة،   

ــض  ــة مري ــنوياً لرعاي ــدوالر س ــه األرس بال ــا تنفق ــدل م ــاً إىل أن مع ــة أيض ــر الدارس ــم. وتش ــر صحته ــد تتأث ــا ق ك

الَخرَف،يرتفــع بنســبة )40%(،عــن إنفــاق أرس ذوياإلعاقــة الجســدية.

ــالً، إذتطــرق  ــاً طوي ــد يســتغرق وقت ــاً، كــا ق ــد قــرار وضــع أحــد أفــراد األرسة يف دار الرعايةقــراراً صعب يع  

ــه نقــل املريــض إىل دار  األرس كافةالســبلقبل اللجــوء إىل هــذا الحــل، ومــع ذلــك؛ قــد يحــني الوقــت الــذي يكــون في

الرعايةأكــر القــرارات حكمــة. 

ينتــاب كثــر مــن أفــراد األرسة الحــزن الشــديد، واألســف، واملــرارة، مــع تدهــور حالــة الــزوج، أو أحــد الوالديــن،   

أو األخ، وغالبــاً مــا تراودهــم مشــاعر متضاربــة حيــال وضعــه يف دار الرعايــة. وقــد يشــعر بعضهــم بنــوع مــن االرتيــاح 
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بعــد اتخــاذ القــرار أخــراً، وتفويضغرهــم لرعايــة املريــض.    

ــه يف  ــة، إذ يشــعرون بأنهــم ملزمونرعايت ــدار الرعاي يقــاوم معظــم النــاس فكــرة نقــل أحــد أفــراد األرسة إلى  

املنزل.كــا وقــد  ســمعوا بخرافــة كيــف )تتخلــص( األرس األمريكيــة مــن كبــار الســن غــر املرغــوب فيهم،وذلــك بنقلهــم 

إىل دور املســنني،ما دفــع بعضهــم للظــن بــأن كل مــن يوضــع يف دار الرعايةهــو شــخص قــد تخلصــت أرستــه منــه، 

ــون. ــن يحب ــم يتخلصــون مم ــا أنه ــي يشــعرون معه ــك الخطــوة، الت ــدام عــى تل ــون اإلق ــم يهاب ــك فه لذل

بالطبع؛ ال ترعى كلُّ األرس املسنني من أفرادها مبحبة، لكن اإلحصائيات تشر إىل أن معظم األرس: 

تقوم بكل ما يف وسعها لتأجيل نقل املريضإىل دار الرعاية، أو متنع إدخاله.   •

مل تهجراملسن حتى بعد وضعه يف دار الرعاية.   •

تواصل زيارة املريض يف دار الرعاية بانتظام.    •

يرســم مصطلــح )دار الرعايــة( صورةســلبيةيف أذهــان كثــر مــن النــاس، مــع أن دور املســنني الجيدة،ومرافــق   

الرعايــة الدامئة،قــد تقــدم عنايــة ممتــازة، وهــي أفضــل بديــل ملريــض الَخرَفاملتقــدم. وال شــك بــأن بعــض دور املســنني 

ال تقــدم الرعايــة كافيــة، وهــي معروفــة بســمعتها، لكنهاقليلــة. وقــد أدتتلــك الســمعة إىل تطبيــق إجــراءات معينةبهــدف 

تحســني خدمــات الرعايــة التــي تقدمهــا تلــك املرافــق. 

تعــد قوائــم االنتظــار الطويلــة لــدى دور املســنني الجيــدة إحــدى الصعوبــات الكــرى التــي يواجههــا الفــرد يف   

الواليــات املتحدة،ولــذا يستحســن البحــث مبكــراً عــن أماكــن بديلــة تقــدم الرعايــة ألحبائنــا، فهــذا ســيمكنك مــن تقييــم 

دار الرعايــة الجيــدة، والتســجيل يف قامئــة االنتظــار قبــل الحاجــة امللحــة بوقــت كاف، علــاً بأنــه ميكــن ســحب الطلــب 

متــى مــا رغبــت  بذلــك. 

و تكلــف الرعايــة الجيــدة يف أي مــن دور املســنني املتاحــة -البالــغ عددهــا ســبع عــرشة ألفــدار يف أمريــكا-   

قــدراً مــن املــال. وميكــن للشــخص نفســه أن يتحمــل تلــك التكاليــف، أو أن تتكفــل بهــا الجهــات الخريــة، أو الرامــج 

ــدة.  ــة جي ــرَف رعاي ــرىض الَخ ــة كل م ــة لرعاي ــة كافي ــغ مالي ــات مبال ــك الجه ــر تل ــدرأن توف ــه ين ــم أن ــة، رغ الحكومي

ومــن غــر املســتغربأن يختلــف أفــراد األرسة عنــد التخطيــط بشــأن املريــض املســن، إذ قــد يرغــب بعضهــم يف   

أن يبقــى املريــض يف املنــزل، بينــا يشــعر اآلخــرون بــأن الوقــت قــد حــان لنقلــه إلىــدار الرعاية.وحــني تحــدث مثــل 

تلــك االختالفات،فيستحســن أن يجتمــع كافــة أفــراد األرسة لطــرح األمــر عــى طاولــة النقــاش،إذ غالبــاً مــا يــزداد ســوء 

الفهم،ويتصاعــد الخــالف حــني تخفــى عليهــم كل الحقائــق. ولذلــك ينبغــي عــى ُمقّدمــي الرعايــة مناقشــة املواضيــع 

الثالثــة التاليــة عــى األقــل: 

مواصفاتدار الرعاية التي اخرتها.     •

كيف سيؤثر وضع املريض يف دار الرعاية عى حياة كل فرد يف األرسة.   •

تكلفة الرعاية املادية يف تلك الدار، ومن أين سيؤمن ذلك املبلغ.   •

قــد يصعــب علينــا اختيــار دار الرعايــة ألحــد أحبائنا،وكثــراً مــا ســألني ُمقّدمــو الرعايــة واألطبــاء -عــى حــد ســواء- عــن 
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وضــع املريــض يف دار الرعايــة خــالل الســنوات املاضيــة. نعــرض فيــا يــي األســئلة املتكــررة وإجابــايت عنهــا.  

س: عند رعاية مريض الَخرَف، هل ينبغي أن يكون الهدف هو رعاية املريض يف املنزل ألطول فرتة ممكنة؟ 

ج: بالتأكيــد ال. ميكــن لبعــض املرضىالبقــاء يف املنــزل حتــى الوفــاة، وهــو الوضــع املثــايل لكثــر مــن األرس. وعــى أيــة 

حــال، حتــى عندمــا تكــون تلــك هــي رغبــة األرسة، فقــد ال يكــون ذلــك مــن مصلحــة املريــض، فرمبــا يتحســن وضعــه - 

كــا هــو الغالــب - حــني ينقــل إىل دار الرعايــة الدامئــة، كــا يصــب ذلــك يف صالــح أفــراد األرسة، إذ ميكنهــم حينئــذ 

زيــارة املريــض بانتظــام، وقضــاء وقــت ممتــع معــه دون أعبــاء رعايتــه. 

س: هل يوضع املرىض يف دور الرعايةحتى ومل يقتض األمر ذلك؟ 

ج: مثــة خرافــة تقــول بــأن أفــراد األرسة »يرمــون« أقاربهــم يف دور الرعايــة عنــد أول فرصــة، لكــن الشــواهد تــدل 

عــى العكــس متامــاً. يُبقــي أفــراد األرسة أقاربهــم باملنــزل ألطــول وقــت ممكــن، بــل غالبــاً أطــول مــا ينبغــي! مــا يؤثــر 

ســلبًا عــى مصلحــة املريــض وأرسته.وكذلــك ينتــاب املــرء شــعور بالذنــب جــراء وضــع املريــض يف دار الرعاية،بنــاء عــى 

تلــك الفكــرة الشــائعة، بــأن النــاس يف األيــام الخــوايل يعيشــون يف منازلهــم حتــى توافيهــم املنيــة. وقــد يكــون هــذا 

ــرون طويــالً حتــى يصيبهــم الَخــرَف، ولــذا مل تكــن األرس تواجــه  صحيحــاً، ألن النــاس يف تلــك األيــام املاضيــة، ال يُعمَّ

معضلةمــع املريــض. 

س: كيف ميكن تجاوز اإلحساس باألىس بعد اتخاذ قرار نقل املريضإىل دار الرعاية؟ 

ج: يعــاين كثــر مــن ُمقّدمــي الرعايــة إحساســاً فظيًعــا بالذنــب. إن رعايــة املريــض مبــرض مزمــن يشــكل تحدياً،بــرف 

النظــر عــن طبيعــة ذلــك املرض،والبــد أن يتفاقــم اإلحســاس باإلرهــاق واالســتنزافيوماً بعــد يــوم، ومــن ثــم 

ــا؟   ــاذا أن ــا: مل ــأل أحيانً ــداً أن تس ــي ج ــن الطبيع ــب. وم االنفعال،والغض

ــون  ــْن يعتن ــي أجريتهــا -وأجراهــا غــري- يف هــذا املجــال،إىل أن إحســاس الذنــب ينتامبَ تشــر البحــوث الت  

مبــرىض الزهاميــر أكــر مــن غرهــم، ومــع أننــا يف الواقــع نجهــل ســبب ذلــك، لكنيأرىبــأن مــرض الزهاميــر يســلب 

املريــض كل القــدرة عــى املشــاركة بفعاليــة يف اتخــاذ القــرارات اليوميــة، وبذلــك يضــع عــبء اتخــاذ القــرارات املصريــة 

عــى كاهــل ُمقّدمــي الرعايــة أو أفــراد األرسة،كايعجــز معظــم مــن يعانــون هذااملرضعــن قــول »شــكرًا«،وال يدركــون 

مســتوىإصابتهم باملــرض، وال يقــدرون مــا يُقــدم لهم،مــا يجعــل األمــر محبطــاً ملُقّدمــي الرعايــة، وباعثــاً عــى اإلحســاس 

بالذنــب. 

إذا اســتدعى األمــر وضــع مــن تحــب يف دار الرعايــة؛ فــال يعنــي ذلــك أنــك قــد فشــلت، مــا يجــب عليــك فهمــه   

ــة للرعايــة، مــن االعــراف املبكــر باإلصابــة املــرض، والتقييــم  هــو أن هــذا النــوع مــن املــرض يتطلــب منظومــة كامل

بطريقــة جيــدة، حتــى يدخــل املريــض دار الرعايــة. يجــب مراجعــة ُمقّدمــي الرعايــة الصحيــة لــي تحصــل عــى رأيهــم، 

ويف أغلــب األوقــات ســيخرونك: إنــه كان مــن الواجــب أن نضــع مــن نحــب يف دار للرعايــة بــأرسع وقــت ممكــن. إن 

وضــع املريــض يف دار الرعايــة أمــر محــزن، ولكــن مــع مــرور الوقتســتدرك أن هــذا القــرار هــو مــن مصلحــة الجميــع، 

خاصــة املريــض.
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س: مــا أفضــل الطــرق التــي ميكــن أن يتعامــل بهــا ُمقّدمــو الرعايــة مــع اإلحســاس بالذنــب عندمــا يحــني وقــت 

وضــع أحــد أحبابهــم يف دار الرعايــة؟ 

ج: مــن املهــم الحديــث بــكل صاحــة عــن كل األحاســيس التــي تشــعر بهــا، تحــّدث بهــا أمــام األرسة، وناقشــها مــع ذوي 

الــرأي، ومــع طبيبــك، ومــع أي صديــق حكيــم. فمــن األســلم ملعظــم النــاس أن تتحدثعــن أملــك، ال أن تحتفــظ بــه داخــل 

نفســك. وحتــى وإن مل تكــن مناقشــتها مــع النــاس مفيــدة، أو رأيــت أنهــا ال تغــّر مــن األمــر شــيئاً، إال أنهــا ستســاعدك 

يف التخلــص مــن بعــض األمل النفــي. 

إن مجموعــات الدعــم و املســاندة ال تناســبالجميع، إال أن إحــدى جوانبهــا القويــة هــي أن اآلخريــن ميكــن أن   

يكونــوا مبثابــة مــرآة تعكــس مــا يــدور داخــل نفســك. وغالبــا مــا تــدرك أن مــا متــر بــه هــو أمــر طبيعــي خاصــة حــني 

ــل ظروفــك.  ــرى مــن ميــر مبث ت

إذا كان اإلحســاس بالذنــب مشــكلة مســتمرة -وهــو الحــال عنــد بعــض الناس-ولذافمــن املهــم الحصــول عــى   

املســاعدة، خاصــة إذا كان اإلحســاس بالذنب،وإلتزامــات الرعايــة تتقاطــع مــع وظيفتــك، وتجعلــك تســهر ليــالً، أو تشــعر 

باإلحبــاط، أو تدفعكإلهــال حاجاتــك الشــخصية. يف هــذه الحالــة يجــب عليــك البحــث عــن استشــارة مختــص، وعليــك 

أن تــدرك بأنــك ال تفعــل ذلــك مــن أجــل نفســك فحســب؛ ولكــن مــن أجــل املريــض أيضــاً، كــا أن معرفــة ذلــك يجعــل 

مــن الســهل الحصــول عــى مســاعدة اآلخريــن. 

س: ما الوقت املناسب لوضع أحد أحبابنا يف دار الرعاية؟ 

ج: ليــس هنــاك وقــت محــدد لوضــع لنقــل املريــض إلىــدار الرعايــة. قــد يحــني الوقــت عندمــا يكــون ُمقــّدم الرعايــة 

قــد أُنِْهــك، إذا أن هنــاك متطلبــات أخــرى، كاألطفــال، والــزوج، أو الوظيفــة، تجعــل مــن املســتحيل ألي فــرد مــن أفــراد 

األرسة أن يواصاللعنايــة باملريضــإىل األبــد.  يعــد أحــد األســباب الشــائعة لوضــع املريــض يف دار الرعايةحاجةاملريــض 

لرعايــة جســدية ونفسيةتفوقمســتوى مــا تقدمــه األرسة. و مــن املحتمــل أن يكــون لدىاألبنــاء، واألزواج الذيــن يقدمــون 

ــوت  ــر مــن البي ــض. وكايحــدث يف كث ــة املري ــم مــن االســتمرار يف رعاي ــة، مــا مينعه ــة، مشــكالتهم الصحي الرعاي

اليــوم، يعمــل كالً مــن الزوجــني خــارج املنــزل، ونتيجــة لذلــكال يوجــد مــن يبقــى مــع املريــض، الــذي يجــب أال يُــرك 

ــة  ــوا الرعاي ــزل، ويقدم ــوا يف املن ــة أن يبق ــراد العائل ــى أف ــتحيل ع ــن املس ــون م ــد يك ــك، ق ــى ذل ــالوة ع ــده. وع وح

للمريــض، نظــرا لظروفهــم املاديــة.

ــة، وإىل مــدى إنهاكــه، وهــل يســتطيع أن يســتعني  ــّدم الرعاي ــة ملُق ــة العاطفي إن مــن املهــم التفكــر يف الحال  

القــرار.  اتخــاذ  التــي توفرهاالدولــة؟ وبعــد موازنــة اإليجابيــات والســلبيات  ميكنــك  مبصادرالدعــم 

وبحســب خــريت، فــإن ُمقّدمــي الرعايــة ينتظــرون وقتــاً طويــالً قبــل وضــع أحــد أفــراد األرسة يف دار للرعايــة الدامئــة. 

أعتقــد أن مــن األفضــل لــكل منكــا -أنــت واملريــض- التخطيــط لوضعــه يف دار للرعايــة، قبــل أن تصــاب باإلرهــاق، 

وقبــل أن تســوء حالــة املريــض أكــر؛ فيفقــد القــدرة عــى التأقلــم مــع الوضــع الجديد،كــا أناختيــار دار رعايــة جيــدة 

يتطلّبوقتــاً طويــال. علــاً بــأن هنــاك نقــص يف عــدد األرِسّة يف دور الرعايــة ملــرىض الَخــرَف، ولذلــك يـُـوَص بالتخطيــط 
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املبكــر، حتــى وإن مل تكــن بحاجــةإىل دار الرعايــة يف الوقــت الحــارض، أو حتــى وإن كنــت تظــن بأنــك لــن تحتــاج 

إليهــا أبــداً.  

ــك أن تســجل يف قامئــة االنتظــار  ــة اســتثنائية، فعلي ــم رعاي ــدة مــن شــأنها تقدي ــة جي إن اســتطعت إيجادجه  

يف وقــت مبكــر. أمــا إن أّجلــت األمــر حتــى يحــني الوقــت الــذي يجــب أن تضــع فيــه املريــض يف دار الرعايــة، فقــد 

يكــون لزامــاً عليــك يف هــذه الحالــة أن تضعــه يف أي دار متاحةللرعاية–ولــو مؤقتــا- حتــى وإن مل تكــن تقــدم مســتوى 

ــا.  ــي تريده ــات الت الخدم

تقبــل بعــض األرس مبــا هــو متــاح، ومــع ذلــك يبقــون عــى وجــود أســاءهم  يف قامئــة انتظــار دار الرعايــة   

التــي يفضلونها،ومــن مثيمكنهــم أن يقــرروا مــا إذا كان ينبغــي نقــل املريــض عندمــا تتــاح الفرصــةيف دار الرعايةتلــك، 

أم ال. 

س: هل ترىبأن البعض مياطلون يف نقل املريض إىل دار الرعايةلظنهمبأنه ال يوجد دار مناسبة يف منطقتهم؟    

ج: نعم،بحســب وجهــة نظري؛فنقــل املريــض إىل دار للرعايــة الدامئــة، هــو جــزء مــن منظومــة الرعايــة ملنيعانــون مــن 

خلــل يف الذاكــرة. إذ يفــرض الوضــع املثــايل توفــر خيــارات متعــددة  ملريــض الخــرف للحصــول عــى مســاعدة، كتوكيــل 

أمــر الرعايــة لشــخص مــا يف املنــزل، أو تســجيله  فيمراكــز الرعايــة اليوميــة مؤقتــاً لبضــع ســاعات، أو نقلــه إىل دار 

ــض  ــجيل املري ــبوعني.باإلضافة إىل تس ــبوع أو أس ــدة أس ــفر مل ــة إىل الس ــاج العائل ــا تحت ــدودة عندم ــام مع ــة ألي للرعاي

يف دور الرعايــة الطبية.وهــذا يعنــي وجــود خيــارات رعايــة متعــددة خــالل مراحــل املــرض املختلفــة ومــن بينهاخيــار 

الرعايــة الدامئةبصفتهــا جــزءاً أساســياً مــن تلــك املنظومــة.  

س: هل تتوفر حالياً ملرىض الَخرَف خيارات للرعاية أكرث وأفضل مام كان عليه األمر قبل عرين عاماً؟ 

ج: نعــم، أعتقــد بــأن هنــاك بعــض التطــورات امللموســة. فقبــل عقديــن مــن الزمــان، مل يكــن معظــم النــاس يدركــون أن 

مــا بــني )60%( إىل )70%(ممــن يعيشــون يف دور الرعايــة، ومنشــآت املســاعدة عــى الحيــاة، هــم مــن املصابــني بالَخرَف. 

وعندمــا أدرك القامئــون عــى هــذه الجهــات أخــراً هــذه األرقــام، حرصــوا عــى توفــر أنــواع مختلفــة مــن الدعــم، مــن 

شــأنها تلبيــة حاجــات مــرىض الَخــرَف بطريقــة أفضــل. ومــن ذلــك عــى ســبيل املثال:االعــراف بــأن األنشــطة والتحفيــز 

مفيــدة ملــرىض الَخــرَف؛ ولذلــك طُبقــت بعــض الرامــج يف كثــر مــن املنشــآت الجديــدة، وهيمصممــة خصيصــاً لــي 

تناســب حاجــة املــرىض. ومــن جانــب آخــر، باتــت كثــر مــن املشــئات تحــرص عــى تدريــب وتثقيــف العاملــني يف مجــال 

الرعايــة، وهــو مــا مل يكــن متاحــاً، قبــل عــرش ســنوات مضــت. 

أدوار جديدة للرجال والنساء يف املنزل، وبات من الصعب تحقيق التوازن بني تلك األدوار يف وقتنا الحارض. 
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استخدام اإلنترنت للمقارنة بين دور المسنين
تســعى الحكومــة الفيدراليــة إىل تســهيل عمليــة البحــث عــن دار الرعايــة املناســبة. وبنفــس النظــام املســتخدم لتقييــم خطــط   

)مديكــر( لألدويــة والصحــة، يقــدم موقــع )مقارنــة دور الرعايــة( وســيلة تفاعليــة، تســمح للمســتفيدين مــن خدمــات )مديكــر( وُمقّدمــي 

الرعايــة بالوصــول إىل املعلومــات التــي متكِّنهــم مــن املقارنــة بــني دور الرعايــة املختلفــة. يحتــوي هــذا املوقــع املفيــد عــى معلومــات عــن 

كل دار رعايــة لـ)مديكــر( و)مديكايــد( يف البــالد، ويقــارب عددهــا ســبع عــرشة ألــف داريف كل البــالد.

يشمل موقع )مقارنة دور الرعاية( ما يي: 

مميــزات دار الرعايــة، مثــل: عــدد األرسّة، ونوعيــة امللكيــة، ومــا إذا كانــت دار الرعايةمشــركة يف )مديكــر(، أو )مديكايــد(، أو   •

يف كليهــا. 

معلومات عن املقيمني، مبا يف ذلك نسبة املصابني بقرحة الفراش، ونسبة املصابني بسلس البول.   •

معلومات مخترة عن دور الرعاية بحسب آخر جولة تفتيش.   •

معلومــات عــن عــدد املمرضــات املســجالت، وعــدد املمرضــات املرخــص لهــن، واملحرفــات، ومســاِعدات التمريــض يف كل دار   •

ــة.  رعاي

ــدور  ــق ب ــات فيــا يتعل ــة أفضــل عــرش والي ــة عــى مــا يــراوح بــني )1-5( مــن النجــوم. وتوضــح القامئــة التالي وتحصــل كل دار رعاي

ــة(:  ــة دور الرعاي ــت عــى خمســة نجــوم، يف برنامــج )مقارن ــي حصل ــة الت ــاًء عــى نســبة دور الرعاي ــة، بن الرعاي

1. ديالوير.                             6. ألباما.

2. ألسكا.                              7. داكوتا الشالية.

3. نيوهاميشر.8. كونيكتلكت.

4. هاواي.9. فرمونت.

5. مايني.10. مقاطعة كوملبيا.

وللوصول إىل )مقارنة دور الرعاية( ميكنك زيارة: 

                    1=www.medicare.gov/NHCompare/Include/Datasection/questions/Proximitysearch.asp?bhc

س: ما الخيارات املتاحة عندما يتعلق األمر بنقالملريض إىل دار الرعاية؟ 

ج: مثــة مجموعــة مــن الخيــارات، وهــي تختلــف كثراًبحســب نــوع الرعايــة التــي تقدمهــا. وفيــا يــي تلخيــص لهــذه 

الخيــارات املمكنــة: 

مرافــق الرعايــة املدعومــة: أصبحــت مثــل هــذه املنشــآت هــي الخيــار األكــر قبــوالً، ألن الــرشكات التــي تديرها   

أنشــأت مــا يعــرف بـــ )وحــدات الرعايــة الخاصــة(، وهــي مصممــة ملــرىض الَخــرَف، ويعمــل بهــا أفــراد تلقــوا تدريبــاً 

مكثفــاً يف مجــال العمــل مــع املصابــني بالزهاميــر. وتعتقــد رابطــة ُمقّدمــي الرعايــة للمصابــني بالزهاميــر، أنــه ميكــن  

ــا شــخصياً أتفــق مــع هــذا  ملثــل تلــك املرافــق أن تــردم الهــوة بــني العيــش باســتقاللية، والعيــش يف دار للرعايــة، وأن

الــرأي. 

ــة،  ــطة االجتاعي ــألكل، واألنش ــركة ل ــات مش ــة للنزالء،وقاع ــاً منفصل ــة غرف ــة املدعوم ــق الرعاي ــر مراف توف  

ــزل، والغســيل،  ــر شــؤون املن ــات، وتدب ــم الوجب ــش بارتياح،كتقدي ــن املعاقــني مــن العي ــا خدمــات متّك ــدم معظمه ويق
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ــاعدة يف  ــس، واملس ــداء املالب ــاعدة يف ارت ــدواء، واملس ــاول ال ــة تن ــة، ومراقب ــطة االجتاعي ــن، واألنش ــج التاري وبرام

النظافــة الشــخصية. وقــد يطلــب مــن األرس دفــع رســوم إضافيــة مقابــل بعــض الخدمــات، مثــل: مراقبــة تنــاول الــدواء، 

أو املســاعدة يف االســتحام. 

قــد تختلــف وحــدات الرعايــة الخاصــة مــن دارألخــرى، لذلــك تأكــد مــن قــراءة الكتيبــات و اإلرشــادات التــي   

تقدمــه تلــك الجهــات. فيمكــن عــى ســبيل املثــال أنتطلــب بعــض الجهــات نقــل مريــض الزهاميــر مــن وحــدة الرعايــة 

ــه  الخاصــة إىل دار للرعايــة حــني يحتــاج إىل عنايــة خاصــة، وبعضهــا تقبــل مــرىض الزهاميــر الذيــن هــم يف مراحل

األوىل.

مرافقالرعايــة الحياتيــة: متثــل هــذه املنشــآت تجمعاتللمتقاعديــن، لكــن مــع ميــزة إضافيــة، هي:زيادةمســتوى   

ــه،  ــى وفات ــض حت ــة املري ــرة فرعاي ــن الفك ــة. تكم ــض الجســدية والعقلي ــة املري ــا تدهــورت حال ــة الشــاملة كل الرعاي

مــع تــدرج مراحــل الرعايــة املتاحــة، و عــادة مــا تكــون يف أجنحــة مختلفــة مــن نفــس املبنــى، أو يف مبــاٍن مجــاورة. 

ــون رســوماً شــهرية. إال أن بعــض  ــك يدفع ــد ذل ــال، أو رســوم دخــول، وبع ــاً مــن امل ــدم املــرىض-أو أرسهــم- مبلغ ويق

تلــك املرافقــال تقبلمــرىض الَخــرَف يف مراحلــه املتقدمــة خاصــة ممــن يحتاجــون رعايــة طويلــة األمــد، ولــذا البــد مــن 

ــق.  ــك املراف ــا تل ــي تقدمه ــة الت ــد، وخدمــات الرعاي ــرات العق ــداً يف فق ــز جي الركي

ــة لشــخص، أو عــدة  ــا الرعاي ــدم فيه ــازل خاصــة تق ــب- من ــدور -يف الغال ــد هــذه ال ــة املســنني: تع دور رعاي  

أشــخاص. تختــص بعــض دور رعايــة املســنني-وليس جميعهــا- يف رعايــة  مــرىض الَخــرَف، وهــي تــؤدي عملهــا بطريقــة 

ــي يف  ــة، وه ــة العادي ــا دور الرعاي ــي تقدمه ــك الت ــن تل ــر م ــة، أك ــة مريح ــر بيئ ــدور توف ــذه ال ــدف ه ــدة. وته جي

أفضــل األحــوال أشــبه بتلــك الرعايــة التــي تقدمهــا العائلــة، إذتوفــر خدمــات، كالوجبــات، والغــرف، والنقــل إىل عيــادات 

ــة. ــطة االجتاعي ــف األنش ــض يف مختل ــاء،وإرشاك املري األطب

دور اإليــواء الداخــي: وهــي كــا يوحــي االســم منــزل، أو مــأوى يضــم عــدد مــن الغــرف تفــوق دور رعايــة   

املســنني، وتســمى أحيانــاً تســمى)دور العجــزة( أو )دور الرعايــة الشــخصية(. وقــد تكــون البيئــة فيهــا أقــل راحــة مــن 

دور رعايــة املســنني، ولكــن ليــس هــذا هــو الحــال دامئــاً. تخصــص هــذه الــدور غرفــة للمريــض، وتقــدم الوجبــات، مــع 

اإلرشاف عــى بعــض احتياجــات املــرىض. كــا يوفــر بعضهــا رعايــة ملــرىض الَخــرَف،و تقــوم بذلــك عــى الوجــه األكمــل، 

ولهــذا الســبب عليــك البحــث جيــداً. 

دور التمريــض: غالبــاً مــا ينتهــي األمرباملصابــني بالَخــرَف املتقدم يف إحــدى دور التمريض، حيــث ميكنهمتلقي   

الرعايــة الطبيــة الالزمــة عــى مــدار الســاعة. تقــدم هــذه الــدور كافــة أنــواع الرعايــة، مبــا يف ذلــك الرعايــة الطبيــة، 

ــض،  ــلبيةعن دور التمري ــورة س ــالم ص ــزة اإلع ــرت أجه ــد أظه ــة. وق ــة الروحي ــى الرعاي ــة، وحت ــطة االجتاعي واألنش

ــة يف  ــت عليها،رغب ــي أدخل ــينات الت ــازة، بفضــل التحس ــة ممت ــدم رعاي ــراً منهاصــار يق ــل،إال أنكث ــا يسء بالفع وبعضه

ــا. ــي انتــرشت عنه دحــض الســمعة الســيئة الت

غالباً ما ترخص الواليةهذه الدور، وتنظم الحكومة االتحادية عملها، ولذلك فهناك نوع من اإلرشاف   
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الرســمي عليهــا. وهــذا ليــس هــو الحــال مــع الخيــارات األخــرى التــي ذكرتهــا آنفــاً. ومــع ذلــك، ينبغــي عليــك البحــث 

جيــداً لتقييــم مســتوى الرعايــة التــي تقدمهــا أي مــن هــذه الدور؛فــاإلرشاف الحكومــي ليــس ضانــاً كافيــاً. 

س: هل ينبغي إرشاك املريض يف اتخاذ القرار حول نقله إىل دار رعاية دامئة؟ 

ج: مــن منظــور مثــايل، نعــم، لكــن األمــر يختلــف مــن شــخص إىل آخــر، إذ يــدرك بعضمــرىض الَخــرَف بــأن لديهــم 

مشــكلة، كــا يدركــون حقيقــة مرضهــم، وأعتقــد أن مثــل هــؤالء يســتحقون أن يُبلغوابخطــة نقلهــم إىل دور الرعايــة، مــع 

توضيــح األســباب، ولهــذا ميكــن إرشاكهــم يف اتخــاذ القــرار. إال أنــه ولســوء الحظ،حــني يحــني الوقــت لنقــل مريــض 

الَخرَفــإىل دار الرعايــة الدامئــة؛ يكــون املريــض قــد فََقــد القــدرة عــى إدراك مرضــه، ونــوع الرعايــة العالجيــة التــي 

يحتاجهــا، وحينئذ؛يصبــح مــن غــر املناســب إرشاكــه يف اتخــاذ القــرار، فقــد يــؤدي ذلــك النزعاجــه كــا ســيعجز عــن 

تذكــر مــا وافــق عليــه بعــد حــني.

وينبغــي إطــالع كل أفــراد العائلــة بوضــع املريــض، مــع تزويدهــم باســتمرار مبعلومات عــن تطور حالته، ويشــمل   

ذلــك األطفــال، واألقــارب الذيــن يســكنون خــارج املدينــة، وال ميكنهــم التواصــل إال بالهاتــف، أو عــن طريــق الزيــارات 

القصرة،فهــؤالء قــد ال يقــّدرون صعوبــة املوقــف. وإذا كان هنــاك اختــالف يف وجهــات النظــر بــني أفــراد األرسة عــن 

وضــع املريــض -كــا هــو الحــال يف أغلــب األوقات-فيجــب مقابلــة طبيــب، أو شــخص مختــص لــي يدركواواقــع األمــر؛ 

مــع مناقشــة هــذه األمــور؛ ألنــه مــن املفيــد أن تطــرح كل الحقائــق أمــام الجميــع.  

س: عند البدء يف البحث عن دار رعاية ألحد أحبابنا، ما العوامل الرئيسة التي يجب وضعها يف الحسبان؟ 

ج: مبجرد اتخاذ قرار البحث عن دار رعاية مناسبة للمريض، يجب عليك البدء يف إجراء من أربع خطوات:                

1.تََحرَّ جميع مصادر التمويل.   

2.افحص املريض عند الطبيب - إن كنت مل تفعل ذلك مؤخراً- فمعظم دور الرعاية تطلب فحصاً حديثاً.   

3.حدد دار رعاية مناسبة.   

4.بارشبنقل املريض، وتكيّف مع التغرات التي ستحدث لكا جراء نقله إىل دار الرعاية.   

بما أنك قد قررت نقل المريض إلى دار الرعايةالدائمة
بعــد أن تحــدد عــدداً منــدور الرعايــة، أو تحــر االختيــار يف واحــدة أو اثنتــني، فثمــة بعــض األمــور املحــددة التــي ال بــد مــن معرفتهــا   

ــا:  ــة عنه ــن اإلجاب ــد م ــي ال ب ــئلة الت ــة باألس ــي قامئ ــا ي ــة أوراق. وفي ــى أي ــع ع ــل التوقي قب

1. هل يستطيع املريض اسرداد الدفعة األوىل يف حال إذا غادر دار الرعاية؟ 

2. كيــف تتعامــل الدارمــع املبالــغ والرســوم التــي اســتلمتها ؟ هــل زودوك أنــت أو املريــض بإيصــاالت؟ هــل هناكســندات موقعــة بالســحوبات، حتــى 

تســتطيع متابعــة الحســابات املاليــة؟ 

3. هل تاريخ الدخول والخدمة املطلوب تقدميها موضح يف االتفاقية؟ 

4. ما الظروف التي ميكن بسببها للدار أن تُخِرج املريض، وهل تبلْغ بذلك؟ 

5. إذا تغرت حالة املريض )تحسنت أو تدهورت( هل تتكفل الدار بنقله؟ وإذا حدث ذلك، هل ينقل املريض إىل قسم آخر يف نفس الدار؟ 

6. هل هناك رسوم إضافية للتلفاز، والهاتف، والغسيل، ومستحراتالعناية الشخصية؟ 
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س: ما الخيارات املوجودة لتغطية التكلفة يف إحدى دور الرعاية؟ 

ــي الرعايــة يف إحــدى دور الرعايــة مكلــف جداً،ولذلــك؛ يجــب عليــك قبــل اتخــاذ قــرار نهــايئ، أن  ج: ال شــك أن تلَّق

ــة.  ــاء األرسة املالي ــك التكلفــة، ومــا إذا كان ذك ســيزيد منأعب ــة تل ــة، وكيــف ميكــن تغطي تعــرف تكلفــة الرعاي

وصلــت تكلفــة الغرفــة الخاصــة يف الواليــات املتحــدة إلىاثنــني وســبعني ألفــوالريف عــام )2008م(، وهــذا يعنــي   

أن دخــل الفــرد ومدخراتــه ســوف تنفــق عــى دور الرعايــة الدامئــة! وســوف أوضــح -باختصــار- االســتثناءات والبدائــل 

ــة إىل  ــة معقدةجــًدا، كــا أنهــا تختلــف مــن والي ــة يف دور الرعاي لهــذا األمــر. أوالً ينبغــي أن تفهــم أن السياســة املالي

أخــرى. وإذا كان هنــاك مجــرد احتــال أن املريضقــد يحتــاج إىل مســاعدة عــى الحيــاة، أو رعايــة يف إحــدى الــدور-

حتــى لــو كان ذلــك لفــرة قصــرة-؛ فينبغــي أن تفكــر يف املبلــغ املطلــوب مســبقاً، وبذلــك قــد يكــون مــن املمكن اســتثار 

أمــوال املريــض، فهــذا ســيوفر بعــض املبالــغ التــي يســتطيع بهــا الحصــول عــى رعايــة ألطــول مــدة ممكنــة.

ــك كل  مثــة مصــادر عــدة ميكــن أن اللجوءإليهاللحصــول عــى معلومــات، تذكــر أن القوانــني معقــدة، وال ميل  

مــن تتحــدث معــه معلومــات دقيقــة. تحــدث إىل أكــر مــن شــخص، واقــرأ النــرشات املتوفــرة. تطرحالجمعيــة الوطنيــة 

للزهاميــر بعــض الكتيبــات التــي توضحبعــض مصــادر التمويــل للرعايــة. كــا تقــدم الفــروع املحليــة محــارضات  توعويــة 

حــول هــذا املوضــوع، وغالبــاً مــا يكــون لديهــا موظــف عــى معرفــة بهــذه األمــور. كــا قــد يكونلــدى برامــج الرعايــة 

ــة والتكاليــف.  ــم باملســائل املالي ــزل مــن هومل ــة يف املن ــة، والرعاي النهاري

ــذا  ــني يف ه ــد املختص ــة، أو أح ــة االجتاعي ــي الخدم ــد موظف ــن ألح ــفى، فيمك ــض يف املستش إذا كان املري  

املجــال مســاعدتك يف الحصــول عــى دار للرعايــة، وميكــن أن يحــدد طريقــة الدفــع لهــا. وعليــك أن تعلــم بــأن موظفــي 

الخدمــة االجتاعيــة يف املستشــفيات -غالباً-مــا يكونــون تحــت الضغــط بســبب التعامــل مــع املــرىض، وقــد ال ميلكــون 

الوقــت الــكايف ملســاعدتك يف الحصــول عــى دار رعايــة جيــدة. إن إرجــاء التخطيــط للحظــة األخــرة، ليــس دامئــاً يف 

ــة  ــرشكات التأمــني أن تزودكبمعلومــات عــن التأمــني للرعاي ــب آخــر، ل ــض. ميكنمــن جان ــح املري صالحــك أو يف صال

الدامئــة. وميكــن ملكتــب رعايــة املســنني يف الواليــة أن يقــدم لــك اإلرشــادات الختيــار برنامــج مناســبللرعاية الدامئــة. 

ــذا  ــص يف ه ــن مخت ــث ع ــة، فابح ــة الدامئ ــايل للرعاي ــط امل ــني يف التخطي ــني املختص ــن املحام ــدد م مثةع  

املجــال. أمــا مــن لديهــم مدخــرات، ويرغبــون يف االســتفادة منهــا، فيمكــن للمحامــي أن يوضــح لهــم كيفيةاســتثارها، 

فــال ينفقونهــا كلهــا مــن أجــل الرعايــة، تفرض بعــض القوانــني تحويل املبالــغ الالزمة مســبقاً قبــل االنظــام لـ)ميديكيد(، 

ــل األجــل.  ــب تخطيطــاً طوي مــا يتطل

ــاً  ــك تأمين ــذي ميل ــة. كــا ميكنللمريــض ال ميكــن لبعــض األرس، أو املريــض نفســه، دفــع كامــل تكلفــة الرعاي  

الرعايــة.      دار  تكاليــف  يســدد جزءاًمــن  أن  الدامئــة،  للرعايــة 

ــدى  ــث إىل أي م ــى املحاربني(لبح ــؤون قدام ــع)إدارة ش ــل م ــب التواص ــابقاً، فيج ــكرياً س إذا كان املريضعس  

ميكنهــا أن تســاعدك. تقــوم )ميديكــر(يف بعــض الحــاالت، بدفــع جــزء مــن تكلفــة الرعايــة، ملــدة محــدودة. إال أنــه عنــد 

التخطيــط لنقــل املريــض إىل دار الرعايــة، مــن املهــم أال تبالــغ يف تقديــر فوائــد )ميديكر(،ويجــب عليــك أن تبحــث 
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عــن كل املصــادر؛ ألن أمــوال املريــض الخاصــة، و)ميديكــر(، هــي عــادة املصــادر املتاحــة لســداد املبالــغ التــي تطلبهــا 

ــة.   ــود صارم ــا قي ــر( لديه ــة،إال أن )ميديك دور الرعاي

س: كيف ميكن االستعانة بـ)ميديكري( لتغطية تكاليف دار الرعاية؟ 

ــن  ــال، ميك ــة ح ــى أي ــة. ع ــاالت املزمن ــة الح ــة، اللرعاي ــاالت الحرج ــة الح ــي رعاي ــث تغط ــزة بحي ــر( مجه ج:)ميديك

ــة  ــة، والحــاالت املرضي ــة وخمســني يوماًلألشــخاص ذوي الحــاالت الحرج ــغ مائ ــدة تبل ــة مل ــر( تغطي ــدم )ميديك أن تق

الخطرة،ممــن يحتاجــون للرعايــة، أو إعــادة تأهيــل مكثفــة، وال يعــد الَخــرَف مــن الحــاالت التــي تتطلــب هــذا النــوع 

مــن الرعايــة، ولكــن يف حــال كان املريــض يعــاين مــن حالــة مرضيــة أخــرى مصاحبة للخــرف، فرمبــا تغطــي )ميديكر( 

تكلفــة رعايتــه وإعــادة تأهيلــه. 

ميكــن ملوظــف الخدمــة االجتاعيــة يف دار الرعايــة، أو املستشــفى مســاعدتك يف تحديــد مــا إذا كان املريــض   

مؤهــالً للحصــول عــى مميــزات )ميديكــر(، وإىل أي مــدى، علــاً بــأن التغطيــة تشــمل فقــط دور الرعايــة املرخصــة 

مــن )ميديكــر(. وقــد التقــل مدةتلــك الرعايــة عــن مائــة وخمســني يومــاً فقــط، ويجــب عــى املريــض ســداد جــزء مــن 

الفاتورة،وهــو مــا يســمى بـ)الســداد املشــرك(. 

س: هل ميكن االستفادة من )ميديكري( لسداد رسوم دار الرعاية؟ 

ج:)ميديكر(هــو برنامــج اتحــادي يطبــق عــى مســتوى الواليــات. يتأهــل املريــض لهــذا الرنامــج بنــاًء عــى مبلــغ الدخــل 

ــة. ميكــن الحصــول عــى الطلبــات واملعلومــات مــن اإلدارة  واألصول،واملدخــرات واملمتلــكات، وبنــاًء عــى حالتــه املرَِضيّ

املحليــة للوكالــة التــي تطبــق الرنامــج، وقــد تتبــع تلــك اإلدارة وكالــة الخدمــات االجتاعيــة، أو الضــان االجتاعــي، أو 

الشــؤون الصحيــة. ميكــن ألي مــن هــذه الــوكاالت توجيهكللجهــة التــي تطبــق الرامــج يف واليتــك. 

ــة،  ــة املالي ــة، والحاج ــة الطبي ــة للرعاي ــتقالً للحاج ــاً مس ــة تقيي ــاعدة الطبي ــل للمس ــات التأه ــمل متطلب تش  

وتتبع)ميديكــر( سياســة ترشيعيــة تنــص عــى أن أمــوال الرائــب ينبغــي أن تــرف عــى النــاس الذيــن يعجــزون عــن 

دفــع نفقــات الرعايــة، وال ينبغــي اســتخدامها مــن أجــل الســاح للنــاس بتوفــر أموالهــم الخاصــة. لهــذا؛ يُطلــب مــن 

ــة.  ــم يف دور الرعاي ــف رعايته ــر( تكالي ــع )ميديك ــل أن تدف ــة قب ــم الخاص ــم وأصوله ــاق دخله ــاً إنف ــاس عموم الن

قــد التشــعر بالراحــة إزاء مــا يســميه النــاس )الضــان االجتاعــي(،إال أن)ميديكر(تدفــع يف الواقــع أقــل جــزء مــن 

التكلفــة ملــا يقــارب ثلثــي املقيمــني يف دور الرعايــة. 

ميكــن أنتفــوق تكلفــة الرعايــة يف إحــدى الدورمائــة ألــف دوالر يف الســنة، يف بعــض املناطــق، ولهــذا ينفــق   

ــم أن  ــني لـ)ميديكــر(. مــن امله ــاً، وعندهــا يصبحــون مؤهل ــة املتوســطة كل أموالهــم رسيع ــاس مــن الطبق معظــم الن

تتذكــر بــأن الرائــب تدفــع لهــذه الرامــج االجتاعيــة، وأنــك عندمــا تكــون مؤهــالً لالســتفادة مــن أحــد تلــك الرامــج، 

ســتكون مســتحقاً لتلقــي ميزاتــه. وتســعى الحكومــة ألن يســاعد هــذا الرنامــج األرس عــى التحكــم يف التكاليــف املرتفعــة 

لــدور الرعايــة. 

إذا تقدمــت بطلبــك إىل )ميديكــر(، فمــن املهــم أن يُنظــر إىل الطلــب بعــني العدالــة واملســاواة. ومــن املؤســففي   
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املاضيــأن تُرفضطلباتبعــض األرس ظلاأًلنهاغــر مؤهلــة لالســتفادة مــن الرنامــج، بينــا هــي مؤهلــة لذلــك. مــا أدى 

ــني  ــة قوان ــون. مث ــئ للقان ــر الخاط ــراً للتفس ــة، نظ ــة الباهض ــف الرعاي ــل واألزواج جراءتكالي ــض العوائ ــار بع إلىإعس

اتحاديــة ووالئيــة تحكــم )ميديكــر(؛ ولـــذلك تختلــف رشوط القبــول مــــن واليــة إىل أخــــرى. فقانــــون )ميديكــر( 

ــن آن آلخــر.  ــة م ــا التنفيذي ــة ولوائحه ــني الوالئي ــر القوان ــك تتغ ــداً، ولذل ــد ج ــة- معق ــاعدة الطبي -للمس

ــة،  ــر دور الرعاي ــي لتطوي ــة مــرىض الزهاميــر، واالتحــاد الوطن ــن جمعي ــات م ــن الحصــول عــى املعلوم ميك  

ــة  ــذه الحال ــب يف ه ــوالً، فيج ــالً أو أص ــكان دخ ــض أو زوجهيمتل ــال كان املري ــرى. ويف ح ــاة األخ ــة املحام ومجموع

استشــارة محــاٍم مختص،مــن ذويالخــرة يف قانــون املســاعدة الطبيــة )ميديكــر(، وذلــك حالتشــخيصاملريض بالَخــرَف. 

تختلــف القوانــني مــن واليــة إىل أخــرى، كــا أن اللغــة التــي صيــغ بهــا القانــون االتحــادي تســمح باســتثناءات معينــة. 

ــد.  ــون الجدي ــات للقان ــم عــى تفســر الوالي ــرارات املحاك ــر ق ــب آخــر، تؤث ــن جان م

إذا ُمنحاملريــض املســاعدة الطبيــة، فســوف تُحــول الدفعــات إىل دور الرعايــة مــن مصدريــن، أولهــا هــو: دخــل   

الفــرد مــن الضــان االجتاعــي، وصناديــق التقاعــد أو التأمــني، واملصــدر الثــاين هــو: املســاعدة الطبيــة )ميديكــر( 

حيــث تدفــع مــا تبقــى مــن التكلفــة. 

س: هــل ميكــن لــدار الرعايــة رفــض اســتقبال مريــض يحتــاج إىل املســاعدة الطبيــة )ميديكــري( عنــد دخولــه إىل 

الــدار؟ 

ج: تدفــع )ميديكــر(يف معظــم الواليــات، أقــل مــا تســتلمه الــدار مــن املريــض الــذي يدفــع مــن حســابه الخــاص. وهذا 

يدفــع دور الرعايــة إلىتقليــص عــدد املــرىض الذيــن يعتمــدون عــى )ميديكــر(. تقيمــدور الرعايــة ومنشــآت املســاعدة 

عــى الحيــاة قــدرة املريــض عــى الســداد، وتفضــل كثــر منهــا املــرىض الذيــن يدفعــون مــن حســابهم الخــاص لعــدة 

ســنوات. 

ــذي يتلقــى مســاعدة  ــة تســجيل املريــض ال ــم، قــد ترفــض بعــض دور الرعاي ــاً عــن ســؤالك: نع ــذا، جواب وله  

ــب  ــد يف الغال ــث يوج ــك، حي ــريف مدينت ــرىض الزهامي ــة م ــرع جمعي ــن ف ــادات م ــن اإلرش ــث ع ــك البح ــة. ميكن طبي

ــئلة.  ــن األس ــوع م ــذا الن ــق به ــي تتعل ــرارات الت ــدث الق ــرة، وأح ــة املتغ ــات الوالئي ــى السياس ــع ع ــف مطل موظ

س: ما أفضل طريقة الختيار داررعاية ألحد أحبابنا املصابني بالَخرَف؟ 

ــة  ــك مناقش ــي علي ــاة. ينبغ ــى الحي ــاعدة ع ــق املس ــة أو مراف ــة إىل دور الرعاي ــتباق الحاج ــى اس ــدة ع ــم بش ج: أحثك

املســائل املاديــة، ثــم اختيــار دار أو أكــر مــن الــدور املالمئــة، حتــى لــو مل تكــن بحاجتهــا اآلن، فالبحــث وقــت الحاجــة 

لــن يكــون يســرًا. ينتهــي األمــر بكثــر مــن األرس إىل خســارة مبالــغ طائلــة، أو قــد تضطــر للتســجيل يف دور للرعايــة 

غــر مالمئــة، ألنهــا مل تســتبقاألمر يف البحثعنــدار رعايــة مناســبة مبكــراً. 

يعتمــد إيجــاددار للرعايــة عــى تخطيطــك املســبق، ومــكان املريــض الــذي ســينقل منــه إىل الــدار؛ إن كان مــن   

املنــزل أو املستشــفى. مثةجهةمحــددة ميكــن أن تبــدأ منهــا بحثــك، وهو فــرع جمعية مــرىض الزهاميــريف مدينتك،فلديهم 

يف الغالــب قوائــم بالــُدور التــي تفضلهــا األرَُس، وميكــن لهــم توجيهــك إىل األرسالتــي اســتفادت مــن خدمــات الــدار 
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حديثاً،لتســتفرس منهــم عــن كيفيــة تعامــل الــدار مــع مرضىالَخــرَف. عــى أيــة حــال، لــن تعطيــك هــذه املنظــات أكــر 

مــن مالحظــات شــخصية؛ ولذلــك أقــدم لــك فيــا يــي بعــض املصــادر األخــرى: 

ــر الرســمية  ــارات- هــي أفضــل مرشــد. مــن الصعــب تفســر التقاري ــد عــدة زي ــاك -بع ــاك وأذن ســتكون عين  •

ــر اإلدارة.  ــع تغ ــوأ ـ م ــن أو لألس ــا لألحس ــر ـ إم ــا تتغ ــان م ــة رسع ــة الخدم ــيا وأن نوعي ــة، ال س ــة صحيح بطريق

ميكــن ألحــد األصدقــاء، أو املعــارف ممــن كان أحــد أحبائهــم يف دار رعايــة، أن ميلــك معلومــات عــن الــدور   •

ــك املعلومــات يجــب أن تكــون  ــون االتحــادي فتل ــاً للقان ــة. ووفق ــر االتحادي ــة، أو املعاي ــر الوالي ــزم مبعاي ــي مل تلت الت

ــان.  ــن األحي ــر م ــدار يف كث ــع ال ــس وض ــات ال تعك ــذه املعلوم ــفافية. إال أن ه ــاُ للش ــة تحقيق ــة للعام متاح

عــادة مــا تكــون دور الرعايــة ودور املســاعدة عــى الحيــاة، مســجلة يف دليــل الهاتــف. كــا قــد يكــون لــدى   •

بعــض الجهــات يف منطقتــك معرفــة بالــدور الجيــدة األخــرى، وميكــن أن يــويص طبيبــك بإحــدى الــدور ذات الســمعة 

الجيدة،علــا بــأن بعــض األطبــاء لديهــم مصالــح ماليــة يف هــذه الــدور، وقــد يؤثــر ذلــك عــى مصداقيــة توصياتهــم، 

ــذا فمــن املستحســن دامئــاً الحصــول عــى أكــر مــن رأي.    ل

س: ما األسئلة الرئيسة التي يجب طرحها عند اختيار دار الرعاية؟ 

ج: يصعــب يف الواقــع، إيجــاد مســتوى رعايــة عــايل الجــودة. وإذا بــات مــن الصعــب التحكــم باملريــض، أو إذا كنــت 

تعتمــد فقــط عــى متويــل )ميديكــر(، قــد ال تجــد داراً مثاليــة. 

بعــد الحصــول عــى قامئــة بأســاء الــدور املرشــحة، يجــب عليــك االتصــال لتحديــد موعــد ملقابلةاملوظــف،أو   

مديــر دار الرعايــة، ومــن ثــم تقــوم بزيــارة تلــك الــدار. مثــة بعــض األســئلة األساســية التــي ميكــن أن تطرحهــا عــر 

ــارة.          ــل الزي ــف قب الهات

ــدار، وإذا  ــة ال ــم تذهــب لرؤي ــدار أماكــن شــاغرة، أو قامئــة انتظــار. ث ــدى ال يجــب أن تعــرف مــا إذا كان ل  •

حــازت عــى رضــاك، ميكنكتســجيل املريــض يف قامئــة االنتظــار.       

يجب أن تعرف ما إذا كانت الدار تقبل مصادر التمويل التي تنوي استخدامها.   •

ــة، أو  وعندمــا تــزور الــدار، ينبغــي عليــك املالحظــة، وطــرح األســئلة. خــذ معــك صديقــاً، أو فــرداً مــن العائل  

عضــواً مــن جمعيــة مــرىض الزهامير،فغالبــاً مــا ســيكون هــذا الشــخص أقــل تأثــراً مــن الناحيــة العاطفيــة، وميكــن أن 

ــك  ــارة-إذا كان وقت ــرار. أويص شــخصياًبتكرار الزي ــك عــى اتخــاذ الق ــدار مبوضوعية،ويعين يســاعدك يف مالحظــة ال

يســمح بذلــك-،إذ ســتالحظ يف الزيــارة الثانيــة الجوانــب التــي مل تنتبــه إليهــا يف زيارتــك األوىل. لقــد ذكــر الكثــرون 

بــأن األمــور التــي تالحظهــا عنــد دخولــك الــدار أول مــرة، ليســت هــي األشــياء التــي ســتكون ذات أهميــة مــع مــرور 

الزمــن، يجــب أن تأخــذ مزيــداً مــن الوقــت لزيــارة بعــض املــرىض، واملوظفــني، والتحــدث إليهــم، وعليــك أن تتصــور 

ــم مــع تلــك الــدار.  كيــف ميكــن ملــن تحــب أن يتأقل

وعندمــا تجتمــع مــع إدارة الــدار، ينبغــي أن تطــرح عليهــم أســئلة عــن ترخيــص الــدار، واإلجــراءات املاليــة، ومــا   

إذا كانــوا يســتوفون معايــر الواليــة املتعلقــة بجــودة الرعاية.كــا ينبغــي مناقشــة الرتيبــات املاليــة بالتفصيــل، ال تقبــل 
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األمــور وكأنهاُمســلّات. وإذا صُعــب عليــك فهــم أمــر مــا، ال تــرد يف طــرح الســؤال. يجــب أن تكــون كل االتفاقيــات 

ــد النهــايئ. ورمبــا ترغــب يف مناقشــة عــدد مــن املســائل  ــك نســخة مــن العق ــي أن تكــون لدي ــة، وينبغ ــة مكتوب املالي

األخــرى قبــل التوقيــع عــى أيــة أوراق. وإذا كان أعضــاء هيئــة املوظفــني غــر مرحبينلإلجابــة عــن أســئلتك، فقــد يكــون 

ذلــك مــؤرشاً عــى كيفيــة تعاملهــم مــع مــن تحــب بعــد إدخالــه إىل الــدار.     

س: ماأفضل طريقة لنقل املريض من أحبابنا إىل دار الرعاية؟ 

ج: مبجــرد إيجــاددار مناســبة وعمــل الرتيبــات املاليــة الالزمــة، فــإن الخطــوة التاليــة ســتكون االنتقــال الفعــي. بــادر 

بإبالغاملريــض عــن املــكان الــذي ســوف يذهــب إليــه -إذا كنــت تعتقــد أنــه قادر عــى الفهــم-.  أرفــق مــع املريضمتعلقاته 

ــك.  ــن ذل ــه إن أمك ــك األشــياء بنفس ــار تل ــه يخت ــة، والراديو،ودع ــل: الصــور، واألشــياء التذكاري ــة مث الشــخصية املألوف

وحتــى إذا كان املريــض قلقــاً، أو مصابــاً بإعاقــة شــديدة، فإنــه يحتــاج أن يشــعر أنــه مــا يــزال شــخصاً مهــاً. 

ــق  ــة القل ــتمر يف حال ــإذا اس ــى نقله،ف ــك ع ــي حالالم ــات املريضف ــك إزاء اتهام ــد أذني ــك أن تس ويجــب علي  

ــرات  ــادي التري ــك تف ــب علي ــا يج ــات. ك ــة الرتيب ــه، معمواصل ــا أمام ــن ذكره ــف ع ــدار، فتوق ــر ال ــرِد ِذكْ ــا ي عندم

ــف  ــب تكيّ ــل تلكالعباراتتصع ــب يف زيارة«.فمث ــوف نذه ــيارة«، أو » س ــة بالس ــرج يف نزه ــوف نخ ــل: »س ــة، مث الكاذب

ــة.  ــع دار الرعاي ــض م املري

يتكيفكثــر مــن مــرىض الَخــرَف مــع الــدار تكيفــاً جيــد، إذا واصــل أفــراد األرسة زيارتهم خــالل األســابيع األوىل،   

مــع العلــم أن النــاس  قــد يختلفــون يف مســتوى التكيــف.  يحتــاج بعــض نــزالء الــدور إىل قضــاء وقــت مبفردهــم، قبــل 

أن يعتــادوا عــى املــكان الجديد،ثــم يبــدؤون املشــاركة يف أنشــطة الــدار. وإذا اســتمراملريض يف عزلته،وبــدا غــر مرتــاح 

يف الــدار، يجــب عليــك أن تراجــع نفســك، فرمبــا يصعــب توتــرك وقلقــك عــى املريــض أن يتكيــف مــع البيئــة الجديــدة 

ويرتــاح فيهــا. 

ــة الجديــدة، تجاهــل  ــاد عــى البيئ حــني يطلــب منــك أحــد موظفــي الــدار أن تبتعــد عــن املريــض حتــى يعت  

طلبــه. ورغــم أن االبتعــاد قــد يفيــد مــع بعــض املــرىض، فإنــه يزيــد بعضهــم قلقــا، وإحساًســا بالضيــاع. ومــع أن هــذا 

قــد يكــون هــو املنحــى األفضــل للبعــض، إال أنهقــد يزيــد مــن إحســاس البعــض بالضيــاع. أمــا إذا كنــت منهــكاً يف تلــك 

ــة  ــاج يف هــذه الحال ــد تحت ــك، فق ــزل مع ــك لتأخــذه إىل املن ــات، ويتوســل إلي ــك االتهام ــض يكيلل اللحظــة، وكان املري

لالبتعــاد بضعــة أيــام، أو حتــى أســابيع. عــى أيــة حــال، تذكــر أن هــذه قــد تكــون هــي الكلــات الوحيــدة التــي ميكــن 

لهــم اســتخدامها للتعبــر عــن قلقهــم وتعاســتهم. طمــن املريــض، وتعاطــف معــه، وتفــاَد الدخــول يف جــدال معــه. وإذا 

مــا تحســنت األمــور بعــد األســابيع األوىل، فقلــل زياراتــك، بحيــث ال تتعــدى ســاعات قليلــة. غالبــاً مــا أحــث النــاس أن 

يضعــوا جــدوالً للزيــارة مــن شــأنه أن يدعــم املريــض، ويســمح لــه باســتعادة قدراتــك. 

تقــدم بعــض األرس معلومــات مكتوبــة عــن املريــض إىل العاملــني بالــدار. هــل يغتســل يف الصباح أم يف املســاء؟   

ــات  ــات والترف ــي بعــض الكل ــاذا تعن ــم دامئــاً؟ م ــن يســأل عنه ــِن األشــخاص الذي ــراً أم متأخــراً؟ َم ــام مبك هــل ين

ــه؟  ــر غضب ــي تث ــا األشــياء الت ــي تريحــه؟ وم ــا األشــياء الت ــه؟ م ــدر عن ــا يب ــف تســتجيب مل ــه؟ كي بالنســبة ل
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إذا كنــت عــى وشــك نقــل املريــض إىل دار النقاهــة مــن املستشــفى، قــد ال متلكالوقــت الــكايف للبحــث عــن دار   

مناســبة، والتخطيــط النتقــال ُمَنظـّـم وســلس. وقــد تكــون منهــكاً بســبب كــرة األعــال التــي يتعــني عليــك القيــام بهــا يف 

ســاعات أو أيــام قليلــة. وإذا حــدث هــذا، يجــب عــى األقــل أن تذهــب مــع املريــض إىل الــدار، وتجهــز غرفتــه هنــاك 

ــه الشــخصية املألوفــة.  ببعــض  متعلقات

س: ما املسائل التي قد تطرأ عندما ينتقل املريض إىل دار الرعاية؟ 

ج: يجــب أن تــدرك أن التكيــف مــع بيئــة جديــدة ســيصعب عــى الجميــع، مبــا يف ذلــك العاملــني يف تلــك الــدار. كــن 

لطيفــاً مــع العاملــني خــالل فــرة التدريــب عــى التأقلــم، وتفــاَد الشــكاوى قــدر اإلمــكان، ألنــك تحتــاج مســاعدتهم، كــا 

يحتــاج لهــا املريــض.  يفضــل يف بعــض األحيــان، عــدم الزيــارة خــالل األيــام القليلــة األوىل، مــع صعوبــة هــذا األمــر، 

ولذلــك يــوص بالزيــارة فقــط بحيــث ال تكــون ســبباً يف إثــارة قلــق املريــض. تعــد بعــض األرس قوائــم باألمــور التــي 

تعتقــد أنهــا ســتفيد العاملــني بالــدار، مثــل: وقــت اســتحام املريــض، وأســاء األشــخاص الذيــن رمبــا يســأل عنهــم. 

تذكــر أن املريــض شــخص عزيــز عليك،وســيظل جــزءاً مــن األرسة عــى الرغــم مــن انتقالــه خــارج املنزل،ومــن   

املهــم أن تزورهباســتمرار، حتــى ولــو كان الجــو غــر مريــح، وحتــى لــو مل يتمكــن املريــض مــن التعــرف عليــك، أو حتــى 

لــو مل يرغــب بوجــودك. وقــد تحتــاج أن تكــرر عليــه األســباب التــي جعلــت نقلــه لــدار الرعايــة أمــراً رضوريــاً.  كــا 

يجــب أن تســاعده عــى معرفــة النشــاط اليومــي يف الــدار. ذكـّـره مبــكان دورة امليــاه، والتلفــاز، وغرفــة الطعام.وأحــرص 

ــة  ــه مألوف ــل غرفت ــأنها أن تجع ــن ش ــي م ــات الشــخصية الت ــه. أحــر املتعلق ــي مع ــرور عــى الجــدول اليوم عــى امل

ومريحــة أكــر. 

س: كم مرة يجب أن يزور ُمقّدمو الرعاية أحد أحبابهم يف دار الرعاية ؟ 

ج: غالبــاً مــا تكــون الزيــارات املتكــررة يف األســابيع القليلــة األوىل مفيــدة، مــع أن ذلــك قــد يختلــف األمربحســب حالــة 

املريــض. قــد يخــرك العاملــون يف الــدار يف بعــض األحيــان بــأن املريــض يكــون يف وضــع أحســن يف غيــاب األرسة ، 

ولكنــه يصبــح قلقــاً ومتوتــراً عنــد زيارتهــم. وعندمــا أســمع ذلــك، فــإين أويص بتقليــل مــرات الزيــارة لفــرة مــن الزمــن، 

وهــذا ال يعنــي عــدم الذهــاب لزيارتــه أبــداً، ولكــن ميكــن زيارتــه يومــاً بعــد يــوم بــدالً مــن مرتــني أو مــرة كل يــوم. 

كــا يجــب أن تــدرك أيضــاً أن قلقــك رمبــا يزيــد جــراء قلــق املريــض أثنــاء زيارتــك لــه. 

ال يوجــد قواعــد محــددة تتعلــق بعــدد مراتالزيــارة، ولكــن يجــب أن تحددهــا حاجــة املريــض نفســه، الحاجتــك.   

ــام.  ــة أي ــارة البعــض كل ثالث ــا يستحســن زي ــم، في ــدة جــداً له ــون جي ــد تك ــاً ق ــارة واحــدة لبعــض املــرىض يومي فزي

ــم.    ــب رأيه ــن الرتيباألمثلبحس ــني ع ــأل العامل ــك أن تس وميكن

س: ما التغريات التي يجب أن يتوقع ُمقّدمو الرعاية املرور بها بعد اكتامل نقل املريض إىل الدار؟ 

ــب؛ والحــزن. ميــر  ــاح، والشــعور بالذن ــني االرتي ــاعر واألحاســيس،تراوح ب ــط مناملش ــع خلي ــم توق ج: أوالً: يجــب عليه

كثــر مــن ُمقّدمــي الرعايــة مبــا يشــبه عمليــة الحــداد، ألن االنتقــال ميثــل نهايــة مرحلــة مهمــة مــن حياتهــم، علــاً بــأن 

ــه وتطــور مرضــه، ولكــن نقــل املريــض إىل دار الرعايةمثــل ذروة  ــاة املريــض مســتمر مــع تدهــور حالت التغــر يف حي
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التغــر. ثانيــاً: مــن الشــائع جــداً أن تُراودكالوســاوس، مثــل: هــل فعلــت الــيء الصحيــح؟ هــل خذلــت املريــض؟ وإذا 

كان املريــض يعيــش معــك، فقــد تشــعر بنــوع مــن االرتيــاح نتيجــة غيــاب قلــق الرعايــة املســتمر، ولكنــك ســوف تشــعر 

بالوحــدة يف نفــس الوقــت، وقــد تشــعر بأنــك مرهــق جســدياً وعاطفيــاً. تتحدثبعــض األرس عــن شــعور بالضيــاع  ينتابهــم 

خــالل األيــام القليلــة األوىل، وقــد يكــون مــن الصعــب التعامــل مــع هــذا األمــر، ولذلــك فــإن أفضــل نصيحــة أقدمهــا 

هــي التأكيــد عــى أن هــذه املشــاعر واألحاســيس طبيعيــة جــداً، وأنــك ســتتخلص منهــا مبــرور الوقــت.

يجــب عــى ُمقّدمــي الرعايــة أن يدركوابــأن األمــر يحتــاج إىل بعــض الوقــت حتــى يعتــادوا عــى زيــارة أحبائهم،   

ــني  ــن مصاب ــدار اآلخري ــزالء ال ــض ن ــاب، خاصــة إذا كان بع ــم االكتئ ــد تســبب له ــة ق ــم يف دار الرعاي ــا أن رؤيته ك

بالَخــرَف يف مراحلــة املتأخــرة. ولكــن يتأقلــم املريــض يف معظــم األحيــان، مــع بيئــة املعيشــة الجديــدة جيــداً، ومــن ثــم 

تصبــح الزيــارات مبهجــة جــداً. وقــد تصعــب الزيــارة أيضــاً إذا كان املريــض يواجــه صعوبــة يف التكيــف. و قدتصــب 

جــام الغظــب عــى العاملــني يف الــدار مــن وقــت آلخــر. عــى أيــة حــال، إذا اســتطعت التعبــر عــن مخاوفــك بطريقــة 

هادئــة ومقبولةكــا ينبغــي، فذلــك الفعــل لــن يؤثــر عــى مــا يتلقــاه املريــض مــن رعايــة، ويف الحقيقــة؛ إن مــن املخالــف 

للقانــون أن تقــوم الــدار بإخــراج أحــد املــرىض بســبب ضيقهــم مــن األســئلة التــي تطرحهــا األرسة عــن مســتوى الرعايــة 

التــي تُقــدم ملريضهــم. 

دعــوين أكــرر عليكــم شــيئاً ذكرتــه آنفــاً، فبــرف النظــر عــن الصعوبــات التــي ينطــوي عليهــا األمــر، يشــعر   

كثــر مــن النــاس -ســواء يف ذلــك ُمقّدمــو الرعايــة أو املــرىض- بتحســن كبــر يف حياتهــم مبجــرد نقــل املريــض إىل 

ــة التــي  ــة املســنني،إذ ميكنهــم الركيــز عــى قضــاء وقــت مــع املريــض، أكــر مــن االنشــغال باألمــور اليومي دار رعاي

قــد تســبب لهــم اإلنزعــاج. أمــا منيتــوىل رعايــة مــرىض معاقــني جســدياً، فيمكنهــم االرتيــاح واالســتمتاع بصحبــة مــن 

ــل.  ــن ذي قب ــون، رمبــا أكرم يحب

ــا  ــاً بســالم، وبعده ــف الحرجــة ســوف متــر تدريجي ــة التكي ــو أن مرحل ــره ه ــذي يجــب تذك ــم ال ــيء امله ال  

ســتتمكن أنــت ومــن تحــب تحديــد أنشــطتكم الجديــدة. ومــع مــرور الزمــن، ســوف تتمكــن أنــت مــن تحديــد أنشــطتك 

الجديــدة، وتســتمر يف حياتــك.  
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مزيد من المعلومات عن الرعاية الدائمة
ــا  ــب منه ــك أن تطل ــي ميكن ــا يــي بعــض أفضــل الجهــات الت في

ــرَف.   ــة  ملــرىض الَخ ــق الرعاي ــة عــن مراف معلومــات إضافي

1. جمعية مرىض الزهامير 
225 إن. شــارع ميتشــيغان، الشــقة 17، شــيكاغو، أي إل 7633ـ 

 60601

3900ـ 272ـ 800

                                                                                           www.alz.org// 

ــب املعلومــات عــن الخدمــات، والرامــج،  ميكــن أن تكاتبهــم لطل

واملنشــورات، أو لــي تتعــرف عــى أقــرب فــرع لــك. انظــر عــى 

ــة.   ــدر( للجمعي ــد خدمــة )كرفاين وجــه التحدي

2. التحالــف الوطنــي للمواطنــني مــن أجــل إصــالح دور 

ء                             لشفا ا
1828  إل ـ اسريت     إن دبليو، جناح 801 

واشنطن دي يس 20036 

2276 ـ332 ـ 202 

                                                        www.ncchi.org 

انظــر عــى وجــه الخصــوص تقريــر هــذه املنظمــة تحــت عنــوان 

)دليــل العميــل الختيــار دار للشــفاء(

3. مراكز خدمات مديكري وميديكيد 
7500 سيكوريت بولنارد 

2323ـ 267 ـ 877 

                                                                     http://www.cms.hhs.gov 

هــذه املراكــز تقــدم رشوط األهليــة، والطلبــات، ومعلومــات أخــرى 

عــن مديكــر وميديكيــد. 

4. املجلس الوطني لرعاية املسنني 
1901   إل . اسريت ، إن دبليو 

الطابق الرابع 

واشنطن، دي يس      20036 

1200ـ 479ـ 202

   www.ncoa.org

يقــدم هــذا املجلــس معلومــات عــن رعايــة املســنني، والرعايــة 

املنزليــة، والرعايــة الســكنية. 

5. أبناء املسنني     
ريتشيورو، يب إيه      18954  

 7294ـ227 ـ 800   

                                                                                                                   Caregivert.org http://www.caps4 

 يقدم املعلومات الالزمة ورشوط التحويل إىل ُمقّدمي الرعاية

6. وزارة شؤون قدامي املحاربني األمريكية 
1000ـ 827ـ 800  

http:www.va.gov       

ــة  ــآت الرعاي ــد، ومنش ــن الفوائ ــات ع ــوزارة معلوم ــذه ال ــدم ه تق

ــني.      ــى املحارب لقدام
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أسئلة ينبغي طرحها عند تقييم دار الرعاية

بيرت ڤي رابينز       دكتوراه يف الطب والصحة العامة

يلقــى ثلثــا مــرىض الَخــرَف حتفهــم يف دور رعايــة املســنني، مــا يوحــي بأهميــة الرعايــة  طويلــة األمــد، التــي   

يحتاجهــا معظــم مــرىض الَخــرَف. ويعــد هــذا واقعــاً حتــى لــو كــره املريــض أو أفــراد عائلتــه اللجــوء إىل هــذا الخيــار. 

ــرَف، بحيــث  ــة مبــرىض الَخ ــدة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن الرنامــج الــكي للعناي ــة الجي ــأن دار الرعاي وأرى شــخصياً ب

يكمــن الهــدف يف العثــور عــى دار جيــدة تكفــل للمريــض حــداً أعــى مــن الرعايــة، ولــذا فــإن معرفــة كيفيــة انتقــاء دار 

الرعايــة الجيــدة هــو أمــر البــد منــه.

اســتعن باألســئلة التاليــة لرشــدك إىل تقييــم جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا دار الرعايــة،  وميكنــك اســتخدام   

ــا: ــك معرفته ــي علي ــور أساســية ينبغ ــة أم ــا.  مثــة  ثالث ــار املناســب منه ــزور دور املســنني لتخت هــذه القامئــة حــني ت

هل لدى الدار ترخيص حكومي ساري املفعول؟  .1

هل لدى املنسوبني ترخيص حكومي ساري املفعول؟  .2

هل تطبق الدار نظام الحاية من الحريق بحسب االشراطات الحكومية؟  .3

فإذا تعذرت اإلجابة بـ)نعم( عن هذه األسئلة؛ فتجّنب دار الرعاية تلك.  

ويف حــال تطلــب األمــر تأمينــاً طبيــاً، أو اشــراكاً يف برنامــج الخدمــات الصحيــة فالبــد أن تتأكــد: هــل هــذه املنشــأة 

مخّولــة  لقبولــه أم ال؟

القائمة المرجعية لجودة الخدمات

ال القامئة نعم

دار الرعاية مخولة لقبول التأمني الطبي

دار الرعاية مخولة لقبول برنامج الرعاية الصحية

دار الرعاية تقدم مستوى الرعاية املنشود، ويتوفر بها رسير شاغر
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الزيارة

هــل الــدار قريبــة مبــا يكفــي لتتمكــن مــن زيــارة املريــض دوريــاً؟ وهــل يتوفــر بهــا مواقــف للــزوار؟ وهــل   

تصلهــا وســائل النقــل العامــة؟ وهــل مواعيــد  الزيــارة يف الــدار كافيــة ومرنــة؟ )حــني تكــون مواعيــد الزيــارة يف 

الــدار محــدودة فــإن املريــض قــد يتســاءل بقلــق عــام يحــدث؛ كيــف ال يوجــد أفــراد األرسة معــه(. هــل يُســمح بزيــارة 

األطفــال؟ هــل ميكــن البقــاء مــع املريــض يف البدايــة ملســاعدته عــل التكيــف؟ هــل ستشــعر بالراحــة أثنــاء الزيــارة؟ 

هــل تتوفــر الخصوصيــة الالزمــة؟

التكلفة
ــل:  ــة،  مث ــف الخدمــات اإلضافي ــذي يشــمله الســعر؟ احصــل عــل قامئــة بتكالي هــل تعــرف تامــاً مــا ال  

خدمــة غســل املالبــس، والراديــو، والتلفــاز، وتكلفــة األدويــة، وخدمــات الحالقــة، واملفــارش الواقيــة، وكذلــك خدمات 

الرعايــة الخاصــة، واإلجــراءات الســلوكية. وكيــف تحتســب التكلفــة يف حــال أًدخــل املريــض إىل املستشــفى، أو عــاد إىل 

منزلــة لبضعــة أيــام؟

القائمة المرجعية للزيارة

ال القامئة نعم

دار الرعاية قريبة مبا يكفي لزيارة العائلة، واألصدقاء

مواعيد الزيارة مالمئة، وطويلة

ميكن اصطحاب األطفال، والحيوانات األليفة
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مزيد من المعلومات عن الرعاية الدائمة

أالسكا..........................................................................237,250$ 

أريزونا.........................................................................71,996$ 

أركنسو.........................................................................56,575$ 

كاليفورنيا.....................................................................88,815$ 

كولورادو......................................................................79,205$ 

كونيتيكت.....................................................................142,168$ 

دياليور........................................................................107,310$ 

مقاطعة كولومبيا ........................................................107,128$ 

فلوريدا...........................................................................83,950$ 

جورجيا...........................................................................65,700$ 

هاواي...........................................................................121,545$ 

أيداهو............................................................................79,767$ 

إلينوي............................................................................62,050$ 

إنديانا............................................................................72,635$ 

أيوا...............................................................................61,685$ 

كانساس..........................................................................58,400$ 

كينتايك..........................................................................73,000$ 

لويزيانا..........................................................................55,480$ 

ماين...........................................................................100,375$ 

ماريالند........................................................................98,368$ 

ماساتشوسيتس..............................................................126,290$ 

متشغن...........................................................................87,783$ 

مينيسوتا.........................................................................83,264$ 

ميسيسبي........................................................................74,460$ 

ميسوري.........................................................................52,925$ 

مونتانا............................................................................73,365$ 

نراسكا..........................................................................69,076$ 

نيفادا ............................................................................83,403$ 

نيو هامشر...................................................................106,215$ 

نيو جريس...................................................................109,500$ 

نيو ماكسيكو...................................................................73,263$ 

نيو يورك......................................................................124,100$ 

كاروالينا الشالية...........................................................73,913$ 

داكوتا الشالية...............................................................87,783$ 

أوهايو.............................................................................75,942$ 

أوكالهوما........................................................................52,925$ 

أوريغون..........................................................................93,258$ 

بنسلفانيا.........................................................................99,196$ 

رودايالند.......................................................................91,250$ 

كاروالينا الجنوبية...........................................................67,525$ 

داكوتا الجنوبية...............................................................67,890$ 

تيني.............................................................................67,525$ 

تكساس...........................................................................50,735$ 

يوتاه..............................................................................62,963$ 

فرمونت.......................................................................100,923$ 

فرجينيا........................................................................77,015$ 

واشنطن.........................................................................92,345$ 

فرجينيا الغربية..............................................................92,528$ 

ويسكونسن......................................................................87,363$ 

وايومنغ...........................................................................78,840$ 

املعدل املحي: 77,380$

دراسة مسحية جورنوورث فايننشال 2014) تكلفة الرعاية(
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االلتزام باألنظمة

هــل ورد اســم دار الرعايــة يف التقريــر الحكومــي الــذي أعــده مفتشــو الدولــة جــراء مخالفتهــم املعايــري   

املنصــوص عليهــا؟ فــإذا كنــت تفكــر باالســتعانة بــدار مــن هــذه الــدور فالبــد مــن توضيــح ماهيــة املخالفــة، ومــا 

اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الــدار لتصحيحهــا، إذ غالبــاً مــا تُعالــج بعــض املخالفــات اليســرية برسعــة، يف حــني تشــكل 

األخــرى خطــورة. فــإذا مــا تهــرّب املوظفــون مــن اإلجابــة عــن تســاؤالتك فمــن األجــدر بــك تجنــب تلــك الــدار. 

النظافة والسالمة
هــل تبــدو دار الرعايــة نظيفــة؟ الحــظ دورات امليــاه، وأماكــن إعــداد الطعــام. ميكــن للــدار أن تجمــع بــني   

ــر بــأن األرضيــات املصقولــة، واألبــواب الالمعــة قــد تعكــس الضــوء،  النظافــة، والــدفء، واإلحســاس بالراحــة. تذكّ

ــة. ــتوى النظاف ــل مس ــداً ع ــالً جي ــس دلي ــان لي ــذا فاللمع ــرَف، ول ــض الَخ ــب مري ــام ال يناس م

وقــد تــدل رائحــة البــول القويــة يف املــكان عــل  ضعــف يف مســتوى العنايــة باملــرىض، أو مســتوى النظافــة   

ــاً. ــح تام ــن الروائ ــص م ــب التخل ــد يصع ــه ق ــامً بأن ــام عل الع

هــل دورات امليــاه وغريهــا مــن األماكــن مجهــزة مبقابــض؟ وهــل يتوفــر حواجــز للســالمل؟ وهــل األرضيــات   

ــنني. ــالمة املس ــة لس ــزات الالزم ــن التجهي ــك م ــري ذل ــة؟ وغ ــري مزخرف غ

مــا االحتياطــات املعــدة للتعامــل مــع املــرىض الذيــن يتجولــون بــال هــدف؟ أو يعانــون مــن نوبــات هيــاج؟   

هــل يُخصــص وقــت للبقــاء مــع املريــض املنزعــج حتــى يهــدأ؟ هــل البوابــات مؤمنــة؛ إمــا بأقفــال، أو بجهــاز لتنبيــه 

ــوى  ــرىض األق ــداء امل ــن اعت ــدن م ــاف الب ــة للمــرىض ضع ــر حامي ــض؟ هــل تتوف املوظفــني يف حــال خــروج املري

جســدياً، واألشــد هياجــاً؟ هــل  إضــاءة الــدار جيــدة؟ وأثاثهــا متــني؟ ودرجــة الحــرارة  فيهــا مالمئــة؟ وهــل هــي 

ــة هــدوءاً مناســباً؟  هادئ

ــل  ــة ع ــه، واملحافظ ــة تحركات ــرَف، و حري ــض الَخ ــتقاللية مري ــل اس ــاظ ع ــني الحف ــة ب ــب املوازن تصع  

ــي  ــات الت ــا االحتياط ــك؟ م ــة ل ــم مالمئ ــل أنظمته ــر، وه ــذا األم ــع ه ــدار م ــل ال ــف تتعام ــتفرس كي ــالمته. اس س

يطبقونهــا للوقايــة مــن الحرائــق؟ وهــل تكفــل ســالمة مريضــك يف حــال اندلــع حريــق ال قــدر اللــه؟
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القائمة المرجعية لمعايير النظافة والسالمة

ال القامئة نعم
.تخلو دار الرعاية من الروائح الكريهة

.تبدو دار الرعاية نظيفة ومرتبة

.درجة الحرارة يف الدار مالمئة للمرىض

.مستوى اإلضاءة يف الدار مناسب

.مستوى الضجيج يف املساحات املشركة مقبول

.التدخني ممنوع يف الدار، أو محصور يف أماكن مخصصة

.يتميز األثاث يف الدار باملتانة، والراحة، والرتيب

.مخارج الطوارئ محددة بوضوح

.يوجد بالدار كاشف للحريق، ورشاشات للاء

.تسمح األماكن املشركة والغرف واملمرات باستخدام الكرايس املتحركة

.دورات املياه واملمرات مزودة مبقابض

.)تلتزم الدار بخطة إخالء منظمة يف حال الطوارئ )تشمل املرىض املالزمني للرسير

.توفر الدار للمرىض رعاية وقائية، كلقاح االنفلونزا املوسمية؛ للحفاظ عى صحتهم

.ميكن للمرىض متابعة حاالتهم الصحية مع أطبائهم املعتادين

.لدى الدار ترتيبات مع املستشفى القريب للتعامل مع حاالت الطوارئ

.تعقد يف الدار لقاءات بني املرىض وعائالتهم لبحث خطة الرعاية دورياً ويف أوقات مالمئة

.تحرص دار الرعاية عى تصحيح أي مالحظات قد ترد يف تقارير مفتي الصحة الحكومية

 

العاملون
اســأل عــام إذا كان يتوفــر عــدٌد كاٍف مــن العاملــني لرعايــة املريــض فرديــاً، أو عــل األقــل مالزمتــه حتــى   

ينهــي مهامــه اليوميــة بنفســه. وكلــام زاد عــدد العاملــني زادت تكلفــة الرعايــة، ولكــن ميكــن باملقابــل حينهــا توفــري 

ــة. واســأل عــن عــدد املــرىض الذيــن يتكفــل بهــم كل ممــرض؟ وهــل يبــدو هــذا العــدد معقــوالً -مــع  رعايــة فردي

األخــذ يف الحســبان حالــة املريــض ودرجــة املــرض-؟ هــل عــدد املوظفــني كاٍف خــالل املســاء، وخــالل عطــالت نهايــة 

األســبوع؟ مــا مســتوى تدريــب املمرضــات املرفــات؟ الحــظ كيــف يتعاملــون مــع باقــي املــرىض، وهــل يطلــب املــرىض 

املســاعدة فــال يُلقــي لهــم أحــد بــاالً؟ هــل تتعامــل معهــم املمرضــات بعجلــة، وقلــة اهتــامم؟  

هــل يتعامــل املوظفــون بــوٍد وأريحيــة؟ فحالــة املوظفــني النفســية الطيبــة توحــي بــأن اإلدارة ناجحــة، فــإذا   

ســاد الرضــا الوظيفــي فمــن النــادر أن يفــرغ املوظفــون ضيقهــم يف املــرىض. اســأل عــن معــدل مناوبــات املمرضــني، 

ــدور املســنني األخــرى. ــا ب وقارنه

اســأل عــن نــوع التدريــب الــذي يتلقــاه املمرضــون واملمرضــات، ومســاعدوهم، وهــل ُدّربــوا عــل التعامــل   
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القائمة المرجعية للعاملين

نعم                   ال القامئة
.تتسم العالقة بني املوظفني واملرىض باملودة والتهذيب، ويسودها االحرام

.يضع كافة العاملني بطاقات بأسائهم

.يستأذن العاملون قبل الدخول عى املريض، ويخاطبونه باسمه

.تقدم دار الرعاية الدورات التدريبية، وبرامج التطوير املهني لجميع منسوبيها

.تجري دار الرعاية تحرياً كافياً عن خلفية العاملني فيها وتعاملهم مع املرىض

.يعرف املرشف املرىض بأسائهم كا يعرفه املرىض

 يتوفر طاقم رعاية متخصص عى مدى )24( ساعة، من ضمنهم ممرضة مرخصة تعمل عى

.األقل من مثان ساعات يف اليوم طوال أيام االسبوع

.يعمل نفس طاقم الرعاية واملمرضة املساعدة مع نفس املريض )4-5( أيام يف األسبوع

.تتوىل املمرضة املساِعدة رعاية عدد مالئم من املرىض

.تشارك املمرضة املساعدة يف اجتاعات الخطة العالجية

.يعمل مع الطاقم اختصاصية اجتاعية بدوام كامل

.يعمل ضمن الطاقم طبيب مرخص موجود يومياً، وعند الحاجة إليه

 مى عى عمل طاقم اإلدارة معاً يف الدار عام واحد عى األقل، مبا يف ذلك املمرضني،

 .واألطباء، واإلداريني

مــع مــرىض الَخــرَف تحديــداً، إذ ينبغــي عــل العاملــني يف الــدار معرفــة كيفيــة التعامــل مــع  ردود الفعــل الفجائيــة، 

والشــكوك، والتجــول بــال هــدف، ونوبــات الهيــاج، وغريهــا مــن أعــراض الَخــرَف. فــإن مل يكونــوا قــد تلقــوا التدريب 

الــكايف؛ فــام مــدى اســتعدادهم لتقبــل املعلومــات مــن أفــراد العائلــة حــول العنايــة مبريضهــم؟

اســتفرس عــن التدريــب املهنــي الــذي تلقــاه االختصــايص االجتامعــي، ومنســق النشــاطات، إذ سيســهم هــذان   

الشــخصان يف رفــع مســتوى الخدمــات املُقّدمــة للمريــض. اطلــب مقابلتهــم، واســتفرس منهــم عــن الوقــت الــذي 

يخصصونــه ملريــض الَخــرَف، واطلــع عــل خطــط الرعايــة التــي يقدمونهــا، لتعــرف إن كانت مجــرد منــاذج روتينية، 

أم أنهــا تلبــي بالفعــل احتياجــات املــرىض.

الرعاية والخدمات
ــص دور املســنني خطــة فرديــة لــكل مريــض. اطلــب رؤيــة محتــوى  ينــص القانــون الحكومــي عــل أن تُخصِّ  

خطــط الرعايــة  يف الــدار، واســأل هــل تقبــل اإلدارة مشــاركتك يف وضــع تلــك الخطــط؟ وهــل يشــارك يف وضعهــا 

ــي، ومــرف األنشــطة؟ االختصــايص االجتامع

مــا املعلومــات التــي يجــب أن تقدمهــا أنــت للــدار عــن املريــض؟ مــع تزويدهــم باملعلومــات األساســية حــول   

التاريــخ الصحــي للمريــض ووضعــه املــايل، هــل تحتــاج لتزويدهــم مبعلومــات حــول مــا يفضلــه املريــض، ومــا ال 
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يفضلــه؟ ومــا هواياتــه؟ وكيــف ميكــن التحكــم يف ســلوكه؟ ومــا القــدرات التــي مــازال ميلكهــا؟ إذ إن تلــك األمــور 

ــه.  ــة املالمئــة ل ــة لتوفــري الرعاي رضوري

مــا الوقــت املخصــص لألنشــطة املســموح بهــا ملريــض الَخــرَف؟ فقضــاء وقــت طويــل بــال نشــاطاٍت تُذكَــر   

مــؤرٌش عــل ضعــف الرعايــة املُقّدمــة. وهــل النشــاطات املطروحــة محرتمــة، ومالمئــة لســّنهم؟ وهــل تشــجع عــل 

م وتفاعلهــم معــه؟ أم  ــدَّ ــة النشــاطات. هــل تالحــظ اهتــامم املــرىض مبــا يُق مشــاركة أفــراد عائلتهــم؟ اطلــب معاين

يغلبهــم النعــاس وامللــل؟ هــل الربامــج املتاحــة تحافــظ عــل نشــاط املــرىض وتضمــن مشــاركتهم وفقــاً لقدراتهــم؟

ــى ممــن يالزمــون  ــاج املــرىض -حت ــة تحــت إرشاف متخصــص؟ إذ يحت ــة يومي ــات رياضي ــدار ترين هــل توفــر ال

الرسيــر أو الكــريس املتحــرك- إىل تاريــن رياضيــة مناســبة. فالرياضــة مهمــة لصحــة مــرىض الَخــرَف، كــام أنهــا 

تحــد مــن حــاالت األرق لديهــم.

ــاً، إذ  ــاطاً كافي ــد نش ــاز ال تع ــاهدة التلف ــة مش ــة؟ فغرف ــرة وفعال ــة مبتك ــدار أنشــطة اجتامعي ــر ال هــل توف  

يحتــاج نــزالء الــدار إىل نشــاطات منظمــة، مثــل: برنامــج موســيقي، وفعاليــات ترفيهيــة، ونزهــات خارجيــة، تســمح 

لهــم باالندمــاج يف النشــاطات االجتامعيــة كــام يجــب.

هــل تتوفــر خدمــات العــالج الطبيعــي، وجلســات التخاطــب، والعــالج الوظيفــي والرتفيهــي ملــن يحتاجهــا   

مــن املــرىض؟ 

هل يزور الوعاظ الدار بانتظام؟ وهل ميكن للمرىض حضور املناسبات الدينية؟  

ــرتم  ــل تُح ــة؟ وه ــخصية مغلق ــة ش ــه خزان ــر ل ــة، وتتوف ــه الخاص ــداء مالبس ــض ارت ــمح للمري ــل يُس ه  

خصوصيــة املكاملــات الهاتفيــة والربيــد؟ وهــل ميكــن للمــرىض االختــالء بزوارهــم؟ وهــل تتوفــر أماكــن مخصصــة 

األزواج؟ لزيــارة 

ــق  ــة دور املســنني بتطبي ــزِم األنظم ــث تُل ــرىض، حي ــد امل ــة حــول تقيي ــدار املكتوب ــة سياســة ال ــب برؤي طال  

عــدة حلــول قبــل الــروع يف تقييــد املريــض، وينبغــي أن يكــون لهــا إجــراءات مكتوبــة وواضحــة يف هــذا الشــأن. 

انظــر حولــك؛ هــل تــرى أشــخاًصا يف ســرتات  مقيــدة، أو مكبلــني إىل املقاعــد بحيــث ال ميكنهــم الحركــة؟ تُســتخدم 

ــا قــد تســتخدم أيضــاً يف تقييدهــم. هــل تالحــظ بأنهــم يفكــون  ــة لضــامن راحــة املــرىض، لكنه الكــرايس املتحرك

قيــود املــرىض، ويحركونهــم، أو يأخذونهــم إىل دورة امليــاه؟ ينبغــي أال تســتخدم القيــود إال يف حــال بــاءت بالفشــل كل 

الطــرق األخــرى للســيطرة عــل املريــض، وبــات اســتخدام القيــود رضوريــاً لحاميتــه مــن األذى. وميكــن للعاملــني 

ــواء املــرىض وتهدئتهــم، دون الحاجــة إىل تكبيلهــم.   مــن ذوي الخــربة احت

اطلــب قــراءة لوائــح الــدار بشــأن اســتخدام العقاقــري النفســية للتحكــم بســلوكيات املريــض الصعبــة. اســأل   

عــن اإلجــراءات املتخــذة قبــل اللجــوء إىل العقاقــري، ومــا الســلوكيات التــي تتــم معالجتهــا بهــذه العقاقــري؟ وإذا كان 

مريضــك يحتــاج بالفعــل إىل العقاقــري للتحكــم يف ســلوكه، أو مزاجــه، أو نومــه، فكــم مــرة ميكــن للطبيــب فحصــه 

ملراجعــة حالتــه؟ اســأل عــن الحلــول التــي ميكــن للــدار تطبيقهــا للحــد مــن اعتــامد املريــض عــل تلــك العقاقــري. 
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كيــف ســيكون التعامــل مــع املريــض طبيــاً؟ وهــل ميكــن لطبيبــه الخــاص الحضــور ملعاينتــه؟ أم أن الــدار   

توفــر طبيبــاً لفحــص كافــة املــرىض؟ وكــم مــرة ســيعاينه الطبيــب؟ وهــل ميكــن للطبيــب مقابلتــك ملناقشــة حالــة 

ــاج مــرىض  ــار الســن؟ إذ يحت ــه مســبقاً؟ وهــل لــدى الطبيــب الخــربة يف عــالج كب املريــض؟ وهــل ميكنــك مقابلت

الَخــرَف إىل إرشاف طبــي دائــم مــن طبيــب ماهــر ومــَدرَّب. ويف حــال غيــاب ذلــك؛ هــل توفــر الــدار طاقــم تريــض 

ــة املســتمرة؟ ــدار الخدمــات الطبي مؤهــل ومتمــرس؟ كيــف توفــر ال

يف حــال كــون املريــض مالزمــاً للرسيــر، أو يعــاين مــن مــرض عضــال، فهــل الطاقــم الطبــي مؤهــل للعنايــة   

بــه؟

هــل يعمــل بالــدار اختصــايص نفــيس مؤهــل، ميكــن االســتعانة بــه عنــد مالحظــة تغيــري يف حالــة املريــض   

الســلوكية، والنفســية، أو عنــد إصابتــه باالكتئــاب؟ وكيــف تتعامــل الــدار مــع هــذه الحــاالت؟

هل لدى الدار ترتيبات واضحة لنقل املرىض إىل املستشفى؟ هل تلك الرتتيبات مناسبة للعائلة؟  

كيــف تتعامــل الــدار مــع مشــاكل ســلس البــول؟ إن الرتتيــب مــع طاقــم التمريــض ألخــذ املريــض إىل دورات   

امليــاه بانتظــام أفضــل مــن تركيــب القســطرة. انظــر حولــك، هــل تالحــظ العديــد مــن املــرىض يســتعينون بالقســطرة 

املعلقــة عــل أرسَّتهــم، أو كراســيهم املتحركــة؟

اسأل، هل ترِد العديد من الشكوى حول إصابات املرىض  بقروح الفراش؟  

إن مــرىض الَخــرَف حساســون تجــاه الطريقــة التــي يُعاملــون بهــا، راقــب كيــف يتعامــل منســوبو الــدار مــع   

املــرىض، هــل يتعاملــون معهــم باحــرتام بوصفهــم أشــخاصاً بالغــني؟ أم يعاَملــون كأطفــال صغــار؟ هــل يلتفتــون 

ويســتمعون باهتــامم ملــن يتوجــه إليهــم بالحديــث مــن املــرىض؟ هــل يبادرونهــم بالتحيــة؟ هــل يضعــون حــق املــرىض 

ــبان؟ ــرتام يف الحس ــة واالح يف الخصوصي

القائمة المرجعية للعاملين

نعم                   ال القامئة
.ميكن ألفراد األرسة املشاركة يف خطة الدار لرعاية املريض

.يسأل العاملون عا يحبه املريض، وما ال يحبه، وكيف ميكن التعامل مع سلوكياته

 .يتوفر نشاطات منظمة طوال اليوم

.يصطحب املمرض املريض إىل دورة املياه دورياً

.لدى الدار الئحة واضحة بشأن استخدام العقاقر للتعامل مع السلوكيات غر املرغوبة

.يتوفر يف الدار طاقم طبي ماهر ومدرب للتعامل مع املرىض

.يتوفر يف الدار اختصايص نفي لعالج املشاكل السلوكية الحادة

.ميكن للمرىض االحتفاظ بأغراضهم الشخصية يف غرفهم

.يتوفر للمريض يف غرفته خزانة وأدراج
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القائمة المرجعية للعاملين

قائمة مرجعية عامة  للدار 

نعم                   ال القامئة
 ميكن للمريض الحصول عى جهاز تلفاز، وراديو خاص، ومثة لوائح تحفظ له ممتلكاته

.الشخصية
.يشرتك كل املرىض يف النشاطات اليومية، حتى َمْن يالزم منهم الرسير

.تضم الدار مساحات خارجية آمنة، ويرشف العاملون فيها عىل املرىض، ويصطحبونهم خارجاً للتنزه

.توفر الدار برنامجاً تطوعياً فعاالً

نعم                   ال القامئة
.دار الرعاية دافئة ومريحة

.يبدو املرىض مرتاحني وسعداء

 

الوضع العام للدار 
هــل الــدار مناســبة، ومضــاءة جيــداً، وأثاثهــا مريــح؟ هــل يبــدو منســوبو الــدار لطفــاء؟ هــل ميكــن رؤيــة   

أغــراض النــزالء الشــخصية  مرتبــة يف غرفهــم؟ إن دار الرعايــة التــي تبــدو كمستشــفى قــد ال تكــون مكانــا مبهجــاً 

ــدورك  ــد أن تشــعر ب ــام الب ــرَف، ك ــض الَخ ــة لراحــة مري ــني، عوامــل مهم ــة، ولطــف العامل ــش، فراحــة البيئ للعي

ــارة مريضــك. ــأيت لزي بالراحــة حــني ت

ــة أكــرث مــن غريهــا لبعــض  ــا؟ قــد تبــدو بعــض دور املســنني حميمي هــل تــرى بــأن املريــض ســريتاح هن  

النــاس، حتــى وإن كان أثاثهــا باليــاً بعــض الــيء، يف حــني يشــعر آخــرون بالراحــة أكــرث يف األماكــن الجديــدة. هــل 

املــكان مربــك للمريــض ويعــج بالضوضــاء؟ أم هــو هــادئ وباعــث عــل امللــل؟ هــل يُســمح بقضــاء الوقــت بهــدوء 

ــم؟ ــني منه ــة لالجتامعي ــه نشــاطات اجتامعي ــر في ــذي يتوف ــك مــن املــرىض، يف الوقــت ال ــن يرغــب بذل مل

تعــد األضــواء الســاطعة، أو الخافتــة، والضوضــاء املزعجــة مــن الصعوبــات التــي يواجههــا مريــض الَخــرَف،   

ــض؟ ــف باملري ــك فكي ــل تزعج ــذه العوام ــت ه ــإن كان ف

سياسة ترتيبات الوفاة
اســأل عــن السياســة املتبعــة يف الــدار فيــام يتعلــق برتتيبــات وفــاة املريــض؟ وهــل قوانــني الدولــة تلزمهــم   

بإرفــاق بيــان عــن رغبــة العائلــة يف ملــف كل مريــض؟ وبالرغــم مــن صعوبــة التفكــري يف هــذا األمــر -خاصــة عنــد 

ــا مــا يكــون لــدى  التقــدم بطلــب تســجيل املريــض ألول مــرة-  فــإن مــن املهــم االتفــاق عليــه منــذ البدايــة. غالًب
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قائمة مرجعية عامة  للدار 

القائمة المرجعية للوجبات

نعم                   ال القامئة
متتلك الدار نظاماً محدداً للتعامل مع حاالت الوفاة

تقتيض قوانني الدولة وضع بيان يسجل رغبة العائلة يف ملف كل مريض

نعم                   ال القامئة
)يحظى املرىض بوجبات متكاملة ومتنوعة )اسأل عن توفر املأكوالت املفضلة ملريضك

تتوفر الوجبات الخفيفة املغذية عند الطلب

.يقدم العاملون املساعدة عند الحاجة للمرىض وقت تقديم الوجبات

العائــالت، ودور املســنني، وطبيــب املنــزل وجهــات نظــر مختلفــة حــول ترتيبــات وفــاة املريــض، وقــد ال يتــم تنفيــذ 

رغبتــك يف التعامــل مــع حالــة الوفــاة مــا مل تــرح بهــا منــذ البدايــة.

الوجبات
بــادر بزيــارة الــدار وقــت توزيــع الوجبــات، وجــرب الوجبــات بنفســك. هــل الوجبــات لذيــذة؟ هــل كمياتهــا   

ــة؟  ــات خفيف ــدم وجب ــل تق ــة؟ وه ــات الغذائي ــب الحمي ــة بحس ــات خاص ــر وجب ــل تتوف ــة؟ ه كافي

هــل الغــذاء متــوازن، وشــهي، ومناســب لكبــار الســن؟ وهــل يُقــدم الطعــام يف أماكــن صغــرية وهادئــة،  أم   

يف قاعــات واســعة تضــج باألصــوات؟ هــل توجــد ممرضــات ملســاعدة املــرىض العاجزيــن عــن األكل مبفردهــم؟ وهــل 

ــات؟  ــم الوجب ــاء تقدي ــرىض أثن ــاعدة امل ــني ملس ــتعانة مبتطوع ــن االس ميك

ــي عــن الحاجــة  ــد يغن ــع؟ إّن وجــود طاقــم تريــض جي ــات يف البل ــع املــرىض املصابــون بصعوب هــل يُتابَ  

إلطعــام املــرىض مــن خــالل األنابيــب األنفيــة عــل املــدى الطويــل، أو االســتعانة بــأي أجهــزة أخــرى إلجبــاره عــل 

ــام. ــاول الطع تن
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الحقوق

لقــد أقــرت الحكومــة مذكــرة بحقــوق مــرىض دور املســنني. اســأل: كيــف تُطبــق عــى مــرىض الَخــرَف؟ وهــل   

يوجــد لجنــة لتلقــي الشــكاوى واالقراحــات لرفعهــا إىل اإلدارة العليــا؟ كيــف ميكــن تقديــم الشــكاوى؟ هــل االختصاصيــة 

ــرىض؟ ــم أرَُس امل ــس يض ــاك مجل ــل هن ــك؟ ه ــة مخاوف ــدوام ملناقش ــى ال ــتعدة ع ــودة، ومس ــة موج االجتاعي

القائمة المرجعية للحقوق

نعم                   ال القامئة
تخصص الدار موظفاً لتلقي الشكاوى واالقراحات

تضم الدار مجلس إدارة فعال يضم أرس املرىض
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إن املعلومات الواردة يف كتاب )كيف نعتني بأحبائنا مرىض الزهامير( ال تغني عن استشارة الطبيب. وينبغي عى 

القراء ممن يشكُّون يف أن لديهم مشاكل طبية محددة استشارة الطبيب بخصوص أي اقراحات قُدمت هنا.
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