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أماكن تواجد معالم ألزهايمر التوعوية التفاعلية

مجّسم الرؤية 
مريض ألزهايمر 

لغز ألزهايمر
مجّسممتاهة ألزهايمر 

الزهايمر التعريفي هضبة ألزهايمركيان ألزهايمر 
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الوقوف/المشي،  عند  االتزان  فقدان  في  ألزهايمر  مريض  إحساس 
حيث أن مريض ألزهايمر لديه فقدان في االتزان ويتخذ خطوات صغيرة 
غير منتظمة وغير مستقرة عند المشي مما يتسبب في المزيد من 
الحوادث واالصطدام باألشياء الخطيرة، أيًضا قد يرى مريض ألزهايمر 
تراه  ما  تفسير  يسيء  قد  الدماغ  لكن  بعينيه  صحيح  بشكل  ما  شيًئا 
تسمية  أو  رؤيتها  عند  نفسه  معرفة  من  يتمكن  ال  قد  لذا  العيون، 
ضعف  من  يعاني  أيضا  دقيق،  أو  صحيح  بشكل  األشخاص  أو  األشياء 
الجانبية  الرؤية  تؤدي  أن  الممكن  من  أنه  حيث  المحيطة  الرؤية 
المنخفضة إلى مختلف التحديات ألنه قد ال يالحظ األشياء بجانبه مما 
يؤدي به إلى االصطدام باألشياء أو التعثر عليها أثناء المشي فهو 

بحاجة لمن يساعده أثناء فقدان توازنه.

هضبة ألزهايمر

m6 m 4الطول:            - العرض:          
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متاهة ألزهايمر 
ألزهايمر فعند دخولك فإنك  متاهة تعبر عن معاناة مرضى 
جولة  في  وستكون  المصاب  الشخص  دماغ  على  ستتعرف 
استطالعية للتعرف على مراحل المرض األساسية ومسارات 
التحول والتمكين وأبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها لتعريف 

المرضى والمجتمع بخدماتها وتطلعاتها

m7 m5 m 4الطول:            - العرض:            - ارتفاع :
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مجسم الرؤية – مريض ألزهايمر  
ألزهايمر، حيث  لمريض  األولية  المراحل  المجسم يوضح  هذا 
تكون رؤية المريض نظرة واسعة لألشياء من حوله، وكما هو 
واضحة  رؤية  تكون  الجانبين  من  رؤيته  عند  بالمجسم  موضح 
المريض  رؤية  تكون  المتقدمة  المراحل  في  أما  المالمح، 
نظرة  على  مقتصرة  لتصبح  الرؤية  حدود  وتضيق  محدودة 

أمامية وذلك من خالل الوقوف أمام المجسم. 

m 2.5العرض:              - االرتفاع :   3 m
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كيان ألزهايمر
تجسد معاناة مقدمي الرعاية 

تعبت... فسعيت... وبحثت... لمن يساعدنا... 
فوجدت...

مسارات التحول والتمكين التي تقدمها الجمعية
في برامج وخدمات مباشرة للمرضى...

شكًرا جمعية ألزهايمر... 
رسالة من أسرة مقدم رعاية...
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مجسم ألزهايمر التعريفي
يستعرض المجسم مرض الزهايمر وأعراضه ومراحل المرض 
مريض  مع  التعامل  طرق  عن  كتيبات  مقدمة  إلى  باإلضافة 
الزهايمر، التغذية واألدوية ، والكتيبات التعريفية عن جمعية 
ومسارات  العربية  السعودية  العربية  بالمملكة  الزهايمر 

التحول والتمكين

m1.7 m0.6 m 2.5الطول                -   االرتفاع              -   العمق
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"لغز ألزهايمر"
تمثل هذه القطع والتركيبات لرسائل ونصائح  السرة المريض 
وهو  اآلخرين  بمعاناة  لالحساس  المجتمع  أفراد  وكافة 
الشعور الذي يشعر به المريض دون أن يستطيع التعبير عن 
نكون  اننا  هو  للمريض  مانقدمه  فأجمل  ..ولذا  به  مايحس 

أقرب ليطمئن .. اقرب لنحتضنه .. أقرب الحتوائه .. وإسعاده

الطول                 -   االرتفاع   

الطول                 -   االرتفاع

الطول                 -   االرتفاع
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شكـــًرا لكـــــم


