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املقدمة
تحدث الشيخوخة نتيجة التأثير الناتج من تراكم مجموعة متنوعة من األضرار الجزيئية 
والخلوية بمرور الوقت؛ مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في القدرات البدنية والعقلية وارتفاع 
أن   70 الــ  سن  إلى  يصل  َمْن  كّل  أن  بالضرورة  ليس  ولكن  تباعًا،  والوفاة  املرض  نسبة 
يعاني الشيخوخة، فكم من أشخاص تبلغ أعمارهم أكثر من سبعني سنة، ومع هذا يتمتعون 
بصحة جيدة وأداء بدني وذهني رائع، وليس بالضرورة أن يكون التقدم بالعمر ناقوس خطر؛ 

فالصحة ال ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمر على الدوام.

إن السمات الجينية وحدها ال تؤثر على صحة املسن، ولكن هناك مجموعة من املؤثرات 
والجنس  الشخصية  والسمات  االقتصادية،  والحالة  واالجتماعية،  املادية  البيئات  مثل  من 
والعرق، وتبدأ تلك العوامل أحيانًا بالتأثير على عملية الشيخوخة في مراحل مبكرة وال سيما 
مرحلة الطفولة، أو حتى في مرحلة تكوين الجنني، ومن َثمَّ فإن الوعي بقيمة التمتع بالصحة 
الجيدة، ووجود املسن في بيئة داعمة له، والحفاظ على النمط الصحي السليم في التغذية، 
والرياضة املعتدلة وال سيما تمارين القوة التي هدفها الحفاظ على الكتلة العضلية، واالندماج 
في النشاطات االجتماعية، واالهتمام بالجوانب النفسية، كل هذه العوامل تجعل املسن يتمتع 
)وهو  الناجح  التشيخ  إلى  والوصول  لديه،  الشيخوخة  تتأجل مرحلة  وقد  بل  بصحة جيدة 
مفهوم مهم لوصف جودة مرحلة الشيخوخة( يعني االعتماد على الذات حركيًا وذهنيًا مع 

السيطرة على األمراض املزمنة بأقل عدد من األدوية ألطول فترة ممكنة.

جاء  فقد  اإلنسان،  حياة  تطور  مراحل  الكريم  كتابه  في  وتعالى  بّين هلل سبحانه  لقد 
َجَعَل  ُثمَّ  َضْعٍف  ِمْن  َخلََقُكْم  الَِّذي   ُ ﴿هللَّ سبحانه:  فقال  ْعف  بالضَّ الشيخوخة  مرحلة  وصف 
ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوًَّة ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا َوَشْيَبًة َيْخُلُق َما َيَشاُء َوُهَو الَْعِليُم الَْقِديُر﴾ سورة 
رعاية  أيضًا  املسن  يحتاج  خلقه  بداية  في  رعاية  إلى  الطفل  يحتاج  ومثلما   .54 آية  الروم، 
خاصة في مرحلة شيخوخته، فأكثر املراحل في حياة اإلنسان احتياجًا للرعاية هي مرحلة 
النواحي:  جميع  مـــن  رعاية  إلـــى  بحاجـة  ويصبح  اإلنسان ضعيفًا  يعود  إذ  الشيخوخة؛ 
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اإلنسان،  العمرية عند  املرحلة  أهمية هذه  والغذائية والصحية، وبسبب  والجسدية  النفسية 
فقد اهتمت مؤسسات املجتمع بتخصيص دور لرعاية املسنني للعناية بهم ورعايتهم، واهتمت 
املركز  فـي  منــا  وإيمانًا  ذويهم،  من  لهم  راعي  ال  الذين  للمسنني  وذلك  كبيرًا  اهتمامًا  بهم 
فقـد  املجتمعات،  وتثقيف  الوعي  نشــر  الصحيــة بضــرورة  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي 
جــاء اختيارنا لهذا الكتاب » صحة كبار السن « وهو ضمن سلسلة الثقافة الصحية التـي 
عن  بمقدمة  األول  الفصل  يبدأ  أربعة فصول  على  الكتاب  احتـوى  املركـز، حيث  يصـدرها 
التي  السن واألمراض  لكبار  الشامل  التقييم  الثاني  الفصل  ويناقش  والشيخوخة،  املسنني 
الرابع  بفصله  الكتاب  وُيختتم  السن،  كبار  تأهيل  عن  الثالث  الفصل  يتحدث  ثم  يعانونها، 

باستعراض التشيخ الناجح ومعوقاته في املجتمعات العربية.

نأمل أن يستفيد القارئ من هذا الكتاب، وأن يكون دعمًا منا لرعاية املسنني في مجتمعاتنا 
العربية. 

األستاذ الدكتــور/ مــرزوق يوسف الغنيــم

األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

وهلل ولــي التوفيق،،
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املؤلف في سطور

• د. علي خليل القطان   	

ــ  كويتي الجنسية ــ مواليد عام 1978م. 

ــ  حاصل على درجة بكالوريــوس الطب والجراحة العامة ــ الكلية امللكية للجرَّاحني ــ أيرلندا 
عام 2004م.

ــ  حاصل على بورد األمراض الباطنية ــ معهد الكويت لالختصاصات الطبية عام 2010م.

أوكسفورد  جامعة  مستشفى  ــ  والشيخوخة  السن  كبار  أمــراض  زمالة  على  حاصل  ــ  
البريطانية عام 2017م.

ــ  حاصل على شهادة تخصصيــة فـــي أمراض كبـار السن والشيخوخة ــ الكلية امللكية 
البريطانية عام 2017م.

ــ  عضو أكاديمية الشرق األوسط لطب الشيخوخة.

ــ  عضو في اللجان العليا وفرق متعددة في دولة الكويت املتخصصة في شؤون صحة كبار  
السن.

ــ  عضو الجمعية البريطانية والجمعية األوروبية ألمراض كبار السن والشيخوخة.

ــ  يعمـل حاليــًا رئيـسًا لـوحـدة كبار الســن ــ مستشـفى مبارك الكبيــر ــ وزارة الصحــة ــ 

   دولة الكويت. 
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الفصل األول

مقدمة عن املسنني والشيخوخة

تقدم  بأنها  للشيخوخة  تعريفات  عدة  ذكرت  ؟  ُتعرف  وكيف  الشيخوخة،  تعريف  ما 
بالعمر ينتج عنه خلل في العمليات البيولوجية بمرور الوقت، وأصبحت علمًا يدرس النواحي 
االقتصادية والتغيرات االجتماعية والديموجرافية، أما النواحي الفيزيولوجية فتوصف بعملية 
مجال  في  الجذرية  بالتغيرات  أيضًا  وإنما  البدنية،  بالنواحي  فقط  مرتبطة  تُعد  ولم  الهرم، 

األنشطة االجتماعية.	

وهناك أسئلة تتبادر إلى األذهان من مثل: َمْن املسن؟ هل ِكَبر السن بداية مرحلة عمرية 
جديدة؟ وإن كان كذلك فما العمر الذي تبدأ فيه مرحلة الشيخوخة؟

إن كثيرًا من الدول واملنظمات حددت فئة املسنني حسب األعمار؛ للمساعدة في تطبيق 
القوانني والخدمات املتاحة للمسنني ابتداًء من هذا العمر، وفي أغلب القوانني تّم تحديد سن  
الخامسة والستني كبداية لهذه املرحلة، وفي دول أخرى تّم اعتبار سن التقاعد بداية لتعريف 

املسن.

َمْن يعد كبير السن املصاب  التصنيفـــات صعوبــات في تحديد  وقــد واجهت هـــذه 
العمر  هذا  من  أقل  الشخص  هذا  يكون  فقد  النشط،  املسن  وَمْن  الوهن،  أو  بالشيخوخة 
ومصابًا بالوهن أو قد يكون أكبر من هذا العمر )الخامسة والستني(  )الخامسة والستني( 

ويتمتع بصحة جيدة، ويعتمد على نفسه اعتمادًا كليًا.

ومدى  والحركية  الذهنية  األشخاص  قدرات  السنية حسب  املراحل  تصنيف  تم  لذلك 
واملادي  االجتماعي  الدعم  مدى  املسن  تعريف  في  ويدخل  السن،  كبار  بأمراض  إصابتهم 
والنفسي املتوفر للمسن، ومدى مشاركته الفّعالة في املجتمع، وقد تّم االنتقال من التصنيفات 
حسب األعمار إلى مقاييس ُتستخدم في علم الشيخوخة وطب كبار السن حسب القدرات 
املذكورة آنفًا بعيدًا عن األعمار الرقمية؛ ليكون املسن النشط شخصًا معتمدًا على نفسه ذهنيًا 
وحركيًا، ويعاني أمراضًا مزمنة بسيطة تم السيطرة عليها بأقل عدد من األدوية، كما يحظى 

بدعم مادي واجتماعي ونفسي يضمن له حياة كريمة في املراحل املتقدمة من عمره. 
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نسبة	السكان	فوق	سن	الـ	80 نسبة	السكان	فوق	سن	الـ	65 السنة

% 0.4 % 3.4 1980م

% 0.6 % 4.1 2010م

% 0.9 % 6.7 2020م

% 2.1 % 11.9 2050م

	 تزايد	عدد	املسنني	في	العالم	
هل العالم يشيخ؟ إن هناك زيادة ملحوظة ومستمرة في عدد كبار السن فوق أعمار 65 
سنة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب تحسن كثير من الخدمات الصحية واالجتماعية 
من ناحية، وانخفاض معدالت الخصوبة من ناحية أخرى، فحسب تقرير التوقعات السكانية 
في العالم عام 2019م فقد وصل إجمالي نسبة املسنني في العالم إلى ما يقارب 9 %، ومن 
املتوقع زيادة هذه النسبة اإلجمالية إلى 16 % في عام 2050م. وفي كثير من الدول ستصل 
النسبة إلى 25 % من السكان، كما أنه من املتوقع أن يزيد عدد َمْن هم فــوق سـن الثمانني 
إلــى ثالثة أضعاف، وتختلف نسب كبار السن حاليًا بني دول العالم بني 5 % )واحد من كل 
عشرين شخصًا( إلى 10 % )واحد من كل عشرة أشخاص(، وما يقارب الــ 20 % )واحد 
من كل خمسة أشخاص( في بعض الدول مثل: الدول األوروبية كإيطاليا، وأملانيا، والسويد، 

وفنلندا. وتتصدر اليابان نسبة عدد املسنني بنسبة 27 % من السكان.    
ويبني الجدول التالي نسب عدد املسنني منذ عام 1980م حتى النسب املتوقعة حتى سنة 

2050م في الدول العربية. 

املراحل	املختلفة	لنمو	اإلنسان.
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وكثيرًا  العاملية  الصحة  ومنظمة  املتحدة  األمم  هيئة  الديموجرافية  الزيادات  هذه  دعت 
جميع  على  األعمار  في  الزيادة  هذه  تأثير  مدى  دراسة  إلى  والدول  األخرى  املنظمات  من 
النواحــي االقتصاديــة واالجتماعية والصحية على العالـم، ودعـت إلى ضرورة االستعداد 
وذلك  املجتمع؛  من  الفئة  لهذه  الكريمة  الحياة  لضمان  والسياسات  االستراتيجيات  ووضع 
كدعم مبادىء التشيخ النشط، والحد من انتشار أمراض كبار السن، وتوفير البيئات واملدن 
املناسبة للمسنني، وتوفير الدعم املادي واالجتماعي والنفسي الكافي في مراحل الشيخوخة.

على الصعيد العاملي، ُيعد أسرع الشرائح االجتماعية نموًا شريحة َمْن هم فــي
 سن الـ 65 أو أكبر.

الفرق	بني	الشيخوخة	وأمراض	كبار	السن

هل يصاب جميع كبار السن باألمراض؟ وما الفرق بني التقدم في العمر واألمراض 
املصاحبة للتقدم في العمر؟ هناك كثير من األمثلة على مسنني عاشوا حياة طبيعية خالية من 
األمراض، ووصلت أعمارهم إلى الثماني والتسعني معتمدين كليًا على أنفسهم ذهنيًا وحركيًا، 
وقد تلخص هذه األمثلة تعريف التشيخ النشط ، وهو االعتماد على الذات حركيًا وذهنيًا مع 
السيطرة على األمراض املزمنة بأقل عدد من األدوية ألطول فترة ممكنة مع املشاركة املستمرة 
في األنشطة االجتماعية واالستفادة من الخبرات العملية والحياتية في هذه املرحلة، كما بينت 
إحدى الدراسات العلمية بسؤال كبار السن عن أكثر ما يقلقهم من املستقبل، وكانت اإلجابة 

هي فقد الوظائف الذهنية والحركية واعتمادهم على غيرهم أكثر من خوفهم من الوفاة.

تغيرات  عنها  تنتج  وعضوية  فيزيولوجية  تغيرات  السن  في  التقدم  مرحلة  ويصاحب 
ظاهرة أو داخلية في جسم اإلنسان، فعلى سبيل املثال: فقدان نسبة من 10-20 % من خاليا 
املخ أو الكبد أو الكلى، وال يسبب أي فقد ملحوظ في وظائف هذه األجهزة عمليًا، إال إذا كانت 
هناك أمراض مصاحبة، أو عادات غير صحية أدت إلى زيادة هذه النسبة؛ مما يؤثر على حياة 
املسن، وتعتبر الحياة الطبيعيـة بدون املعاناة من األمراض ركيزة أساسية في علم الشيخوخة،  
وأمراض كبار السن، فالتقدم في العمر وحده ال يسبب أي فقدان ملحوظ للوظائف الحياتية.
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هناك كثير من النظريات العلمية ملحاولة فهم ملاذا تتغير أجسامنا بهذه الطريقة، وتمت 
أبحاث على مستوى الخلية واألحماض النووية واملواد الكيميائية في األجسام ملحاولة فهم 
هذا الضعف أو التدهور الوظيفي املبرمج لخاليا الجسم، وفسرت بعض النظريــات هــذه 
التغيرات بزيادة عمليات األكسدة التدريجية مع التقدم في العمر، أو فقدان تدريجي من أجزاء 
األحماض النووية ُتسّمى التيلومتــر، أو تراكم فضالت عمليات األيض في الخاليا على مر 
السنني، وحاولت كثير من الشركات التجارية طرح منتجات تدعي أنها تغير هذه العمليات 
تحت مسميات مثل : »دواء مضاد للشيخوخة« بدون أي أدلة علمية مثبتة، وما زالت األبحاث 

مستمرة ملحاولة إبطاء عملية التشيخ الطبيعية.

في املقابل هناك كثير من العوامل ُتسرِّع هذه العمليات في الجسـم يمكن أن نغيرها 
االجتماعي  الحياة  ونمط  الحركة،  وقلة  والتدخني،  الغذائية،  العادات   : مثل  عليها  ونسيطر 
والنفسي. وتعتبر األمراض املزمنة وأمراض كبار السن من أهم العوامل التي إذا ُاكتِشفت 

وتمت السيطرة عليها مبكرًا يمكن أن تقلل من سرعة تشيخ الخاليا. 
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تنقسم األمراض لدى كبار السن إلى أمراض مزمنة قد تصيب جميع الفئات العمرية، 
وأمراض دارجة عند كبار السن بشكل خاص، وهناك تداخل بني هذه األمراض، حيث قد 

تؤدي األمراض املزمنة إلى أمراض كبار السن بعد التقدم في العمر. 
وللكشف على الوضع العام لكبار السن يتم تطبيق ما ُيســمى بالتقييم الشـامل لدراسة 
جميع أمراض كبار السن، والحالة النفسية واالجتماعية واملادية للمسن وتأثيرها على وضع 
أمراض كبار  في  متخصصاً  الشامل طبيباً  التقييم  يتطلب  ما  السن الصحي، وعادة  كبار 
السن مع فريق متكامل من اختصاصي عالج طبيعي ووظيفي، واختصاصي عالج بالعمل، 
وصيدالني إكلينيكي، واختصاصي نطق وبلع، واختصاصي تغذية، واختصاصي اجتماعي.
أثبتت الدراسات العلمية أنه في حال تطبيق هذا التقييم حسب املعايير العاملية تقل نسبة 

دخول املريض املستشفيات، وتقل الوفيات بنسب قد تصل من 30-20 %.

الفصل الثاني

التقييم الشامل لكبار السن
واألمراض التي يعانونها

عناصر	التقييم	الشامل	لكبار	السن.

التقييم	الشامل
لكبار	السن

الحالة	النفسية	
والذهنية

التبول	الال	إرادي	التغذيةالنظر	والسمع	والنطق
واإلمساك

تعدد	األدوية

السقوط	املتكرراملفاصل	والعظامالحركةأمراض	الرعاش

األمراض	املزمنة
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األمراض	املزمنة	الشائعة	
تشكل األمراض املزمنة غير السارية الخطر األول على مستوى العالم بشكل عام، وفي 
العالم العربي بشكل خاص، وهي السبب األول عامليًاً للوفيات بشكل مباشر أو غير مباشر. 

وأكثر هذه األمراض انتشارًا هي:
داء السكري.   .1

ارتفاع ضغط الدم.   .2
ارتفاع الدهون.  .3
أمراض القلب.   .4

أمراض الرئة املزمنة.   .5
السرطانات.  .6

ترتبط هذه األمراض ارتباطًا كبيرًا بسـرعة فقدان كبير الســن لوظائفه الذهنية والحركية 
هو  انتشارًا  وأكثرها  الخرف  أمراض  أهم  من  املثال  سبيل  على  الوهن،  ملرحلة  ووصوله 
الخرف الوعائي )ُيعرف باالنسداد الوعائي، أو ضعف اإلدراك الوعائي وهو الثاني بعد أكثر 
السكري،  وداء  الضغط ،  أمراض  بسبب  األلزهايمر(  مرض  بعد  للخرف  األمراض شيوعًا 
وارتفاع الدهون. كما تسبب هذه األمراض مشابهات الشلل، والجلطات املتكررة، والسقوط 
السيطرة عليها في  العضالت في حال عدم  الالإرادي، وضمور  والتبول  السن،  لدى كبار 
مراحل مبكرة. وتعتمد كثير من السياسات الدولية على السيطرة املبكرة على هذه األمراض 

كأهم العوامل للحد مــن التشيخ غير النشط في املستقبل وانتشار أمراض كبار السن.

السن عن املرضى اآلخرين تحديدًاً في   تختلف طرق عالج هذه األمراض في كبار 
املرضى املصابني بالخرف املتقدم أو الوهن الشديد، فيكون اختيار األدوية لهم بعد التغيرات 
العمرية مختلفًا عن صغار العمر، فمثاًل تسبب أدوية السكر هبوطًا متكررًا عند كبار السن، 
أو قد ال يستطيع كبار السن استخدام عقاقير األنسولني بالشكل الصحيح، وبعض أدوية 
ارتفاع ضغط الدم املناسبة لكثير من املرضى ال ُينصح باستخدامها لكبار السن؛ بسبب كثرة 

األعراض الجانبية كالسقوط املتكرر وهبوط ضغط الدم عند الوقوف.

ُتحدَّد األهداف املناسبة للتحكم في الضغط، والسكر، والدهون حسب الحالة الحركية 
والذهنية لكبار السن وليس حسب العمر، ففي املراحل املتقدمة من الوهن أو في املرضى 
120/80-150/90//مقبــواًل،  بمعــدل  املريــض  ضغط  علــى  الحفـاظ  يكون  الفراش  طريحي 

وتصل معدالت السكر التجسسي من 6.5 - 8.5 %.
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ُيعتبر املسح املبكر لسرطانات الثدي والبروستاتة والقولون من أهم سبل الوقاية من 
تقريبًا  الخمسني  عمر  في  املبكر  املسح  برامج  أغلب  وتبدأ  والوفيات،  السن  كبار  أمراض 
بروتني غدة  )أو   "PSA "الـ وفحص  النساء،  عند  الثدي  لسرطان  املاموجرام  فحص  بعمل 
البروستاتة( عند الرجال، وفحص منظار القولون، أو عينة البراز  لدى الجنسني بشكل دوري.

	أمراض	القدرات	الذهنية	والعقلية	
من أهم األمراض الذهنية عند كبار السن أمراض الخرف، والهذيان، وأمراض القلق، 
والهذيان الحقًا في هذا  الخرف،  أمراض  التركيز على  النوم، وسيتم  وأمراض  واالكتئاب، 

الفصل.

تحدث مع التقدم في العمر تغييرات تدريجية في املخ والجهاز العصبي في اإلنسان، 
فيفقد املخ ما يقارب 20 % من خالياه، وتقل كمية الدم املتدفقة إلى املخ، كما تقل كمية وكفاءة 
في  الضارة  البروتينات  بعض  تجمع  ويزداد  املخ،  خاليا  بني  ما  املوصلة  الكيميائية  املواد 
)بروتينات أميلويد بيتا وتاو؛ Amyloid Beta and Tau Proteins(. وتؤثر هذه  املخ مثل: 
التغيرات على الوظائف الذهنية واإلدراكية بدرجات مختلفة، وتشمل هذه الوظائف: الذاكرة 
واالنتباه، واإلدراك باملحيط، والقدرة على اتخاذ القرارات اليوميـة، والتخطيـط والســـلوكيات 
والتغيــرات النفســية، فالقدرات الذهنية ليست ذاكرة فقط. ويتدرج الضعف في هذه الوظائف 

إلى ثالث مراحل:

1.	تغيرات	ذهنية	مصاحبة	للتقدم	في	العمر

للتغيرات  ونتيجة  العمر،  في  التقدم  فعند  وليست مرضية،  طبيعية  التغيرات  هذه  ُتعد 
الفيزيولوجية املذكورة نعاني فقدًا بسيطًا في سرعة استرجاع املعلومات وضعفًا بسيطًا في 
الذاكرة القصيرة دون أن تؤثر على حياتنا اليومية بشكل ملحوظ، وتتأثر الذاكرة فقط دون 
تأثر الوظائف األخرى، وعادة ال يالحظ املقربون منا هذه التغيرات فيحاول الشخص التأقلم 
تكون  املرحلة  املستمر، وفي هذه  التذكير  واملواعيد واستخدام وسائل  بتسجيل املالحظات 
فحوص الذاكرة اإلكلينيكية )السريرية( سليمة، ويتمكن عادة الشخص من اإلجابة الصحيحة 

عن أسئلة فحوص الذاكرة املعتمدة. 

ال	تقتصر	القدرات	الذهنية	على	الذاكرة	فقط	.
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2.	ضعف	الوظائف	الذهنية	واإلدراكية	البسيط
تعتبر هذه املرحلة مرضية وليس تغيرات عمرية فقط، ويعاني املريض فيها ضعفًا في 

واحدة أو أكثر من الوظائف الذهنية على سبيل املثال:
أ( الذاكرة: حيث يحدث نسيان لألحداث القريبة، وتكرار األسئلة نفسها، وعدم القدرة على 

التركيز، ونسيان أماكن وضع األشياء املعتادة في املنزل.
ب( املحادثة: قلة الكالم، وعدم القدرة على تكملة الجمل والحوارات بسالسة، وعدم القدرة 
على تسمية األشياء مع معرفتها وتسمية أفراد العائلة، وفي بعض األحيان تكرار الكلمات 

والجمل نفسها.
ج( إدراك	األشياء	املحيطة	والوقت	: قد ال يتعرف املريض على مكان تواجده، ويتوه في 
أماكن معروفة له سابقًا، كما يتأثر تقدير املريض للمسافات بينه وبني محيطه؛ مما يعرِّض 
املريض للسقوط ، أو يوثر على القيادة مثاًلً، كما يتعرض املريض لعدم معرفة األوقات 

واأليام وقد يفقد القدرة على التفريق بني النهار والليل في املراحل املتقدمة.
د( القدرة	علـى	اتخاذ	القرارات	البسيطة	والتخطيط		لها	: ال يســتطيع املســن اتخـاذ 
قرارات بسيطة كالخـــروج من املنـــزل، أو اختيــارات املالبــس أو الوجبات، أو تحليــل 
املشكالت البسيطة بمنطقية، أو القرارات املالية أو العائليــة، ويجـد املريض صعوبة في 

إجراء املهارات املعتادة، مثل استخدام األجهزة في املنزل.
فــي األغلب تكون  البدايـة، ولكن  السلوكيات	واملشكالت	النفسية: قد تحدث في  هـ( 
في املراحل املتقدمة، وتزداد في نهاية اليوم )بالليل( أكثر من النهار، وتشمل: العصبية، 
العنايـة  ورفـــض  والعــزلة،  والالمبــاالة،  النوم،  وقلة  البصرية،  والهلوسات  واالكتئاب، 
املريض في مالحظة  أقارب  يبدأ  املرحلة  األدوية. وفي هذه  وتناول  واألكل،  الشخصية، 
التغيرات أكثر، ويسجل املريض معدالت أقل من املعدالت الطبيعية عند استخدام فحوص 
ما  ويتدرج  الخرف،  لتشخيص  املطلوبة  بالدرجة  ليس  ولكن  املعتمدة،  الذهنية  القدرات 
يقارب 10 % من هذه الحاالت سنويًا إلى الخرف؛ لذلك تعتبر مرحلة مهمة للتشخيص،  

واتباع أهم النصائح الوقائية للحفاظ على الوظائف الذهنية.

3.	ضعف	الوظائف	الذهنية	واإلدراكية	املتقدم	»	مرض	الخرف	«
في  حاليًا  تستخدم  ال  التي   )Dementia( لكلمة  قاسية  ترجمة  تعتبر  خرف  كلمة  إن 
التعاريف الطبية، وتم تغييرها إلى »الضمور العصبي أو ضعف الوظائف الذهنية واإلدراكية 

املتقدم«. 
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والفرق الرئيسي بني هذه املرحلة واملرحلة السابقة هو بداية اعتماد املريض على غيره 
لتأدية وظائفه اليومية؛ بسبب ضعف وظائفه الذهنية، فيصـاب املريــض باألعراض املذكـورة 
نفســها، ولكنها تكــون أكثـــر شــدة، حيث تفقده القدرة على االعتماد على النفس، وتنقسم 
األعراض إلى عدة مراحـل حسـب شدتها إلى أن تصل في املراحل املتقدمة إلــى تغيــرات 
سلوكية شديدة، ونسيان القدرة حتى على األكل أو الحركة، وُيشترط وجود هذه األعراض 
بدون وجود أمراض نفسية سابقة، أو سبب آخر لهذيان كبار السن املؤقت لتشخيص الخرف.

شكل	يوضح	مراحل	ضعف	الوظائف	الذهنية	واإلدراكية،	وتأثيراتها.

أنواع	الخرف
واإلدراكية،  الذهنية  الوظائــف  علـــى  تؤثـــر  األمراض  من  مجموعــة  الخرف  يشمل 
وتنتشر هذه األمراض بنسب مختلفة، وقد تختلف في مدى شدة تأثر املريض في نوع معني 
لديهم  أن كثيرًا من املصابني  العلمية  الدراسات  أثبتت  املذكورة، وقد  الذهنية  الوظائف  من 

تداخل بني هذه األمراض وليس مرضًا واحدًا، أو مسببًا واحدًا فقط.

تغيرات	ذهنية	
مصاحبة	للتقدم	في	

العمر

ضعف	الوظائف
الذهنية	واإلدراكية	

املتقـدم	)الخرف(

ضعف	الوظائف	
الذهنية	واإلدراكية	

البسيط

الذاكرة.
مشكالت	لغوية.
اإلدراك	باملحيط.

التخطيط	واتخاذ	القرارات	البسيطة.
مشكالت	سلوكية	ونفسية.

ضعــف	الوظائــف	الجسـديـــة
واالعتماد	على	اآلخرين.
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يوضح الجدول التالي أنواع الخرف بالنسبة التقريبية لها بني أمراض الخرف واألسباب، 
وبعض األعراض املساعدة على التشخيص.

النسبة	نوع	الخرف
التقريبية	
بني	أمراض	
الخرف

بعض	األعراض	املساعدة	األسباب
على	التشخيص

•65 %ألزهايمر ضمور بعض خاليا املخ 	
مع التقدم في العمر.

• زيادة البروتينات الضارة 	
فـــي الــدمــاغ مثـــــل : 

.)Amyloid Tue(
• نقص املـــواد املوصلـــة 	

بـني خاليا املخ. 
• تغيرات وعائية.	

بداية تدريجيـة قد تبــدأ فـــي 
الذاكـرة، ثم تؤثر علــى باقــي 
الوظائف املذكورة في مريض 

تقدَّم في العمر نسبياً.

الخرف	
الوعائي

% 20• تغيرات وعائية تقلل من 	
تدفق الدم خصوصًا مع 
أمراض الضغط والقلب 

والسكر.
• متكررة 	 صغيرة  جلطات 

تســبب أعراضاً ذهنيـــة 
علـــى مـدى طويل بدون 

أعراض حركية.

مريض مصاب بالضغط 
أو داء السكري أو أمراض 
الشرايني مع وجود جلطات 
قديمة، أو جلطات صغيرة 

تظهر في األشعة.

خرف	أجسام	
لوي	وخرف	
الشلل	
الرعاشي

% 15• تجمـــع بروتينــــات 	
ُتعـــرف بأجســـام 

لــــوي في الدمـاغ  
وانخفـاض نــسـبة 
موصالت كيميائية
     مثل : الدوبامني. 

أعراض الشلل الرعاشي مع 
تقلب في األعراض الذهنية، 
وأعراض نفسية وسلوكية 

مبكرة خصوصًا الهلوسات 
البصرية.

خرف	الفص
األمــــامـــي	
)الجـبهـــي	
الصدغي( 

% 5• ضمور الفص األمامي 	
من الدماغ.

أعراض نفسية وسلوكية 
شديدة مع تأثـــر اللغــــة 
املذكورة أكثر من الذاكرة 

التي قد تكون سليمة.
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املباشر مثل:  ولكنها مهمة جدًا إلمكانية عالجها  للخرف،  انتشارًا  أقل  هناك أسباب 
نقص فيتامني )B12(، وخلل وظائف الغدة الدرقية، وبعض االلتهابات املزمنة وأمراض نقص 

املناعة املكتسبة.

ُيشّكل الخــرف الوعائي نسبة كبرى في مجتمعاتنـا العربيــة بســبب انتشــار أمـــراض 
الخـرف؛  أمـــراض  مـــن   )%  40-30( النــسبة من  وقـــد تصـــل  والضغــط،  الســــكري، 
مما يجعل أهـــم ســياسات الوقايـــة مــن الخــرف فـــي هـــذه املجتمعــات هــي الســيطرة 

املبكــرة علـى هذه األمراض املزمنة.

أساسيات	التشخيص

يقوم الطبيب في عيادات الذاكرة بأخذ التاريخ الطبي والفحص السريري الكامل للبحث 
عن األعراض أو األمراض املذكورة، ويمثل التاريخ املرضي الركيزة األولى للتشخيص أكثر 
من الفحوص املخبرية أو اإلشعاعية، ثم يقــوم الطبيب بإجراء فحوص ذهنية معتمدة لتقييــم 
أو  اللغويات،  أو  بالذاكرة،  لها عالقة  أسئلة  فهناك  الخمس،  واإلدراكية  الذهنيـــة  الوظائف 
القــرارات  اتخــاذ  علـــى  القـدرة  أو  واألشكال،  املحيطــة،  األشــياء  إدراك  علــى  القـدرة 

البســيطة، ومن هذه الفحوص الفحص الذي يعتمد على » تقييم مونتريال املعرفي «. 

فحوص الدم الشاملــة، واألشعة املقطعيــة، أو املغناطيســية  يتم عمل الفحوص مثل: 
للدماغ تحديدًا للبحث، إما عن ضمور الدماغ، أو جلطات صغيرة متكررة، وفي بعض األحيان 
فحوص الطب النووي للدماغ ملعرفة الضمور الوظائفي ألجزاء املخ، وال يشترط عمل جميع 
لع  هذه الفحوص إذا كان التشــخيص السريري واضحًا حســب التوصيــات العاملية، وَيطَّ
الطبيب على جميع هذه املعطيات ملحاولة تشخيص شدة ونوع الخرف عند املريض ووضع 

خطة العالج املناسبة.
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	شكل	يوضح	نسخة	عربية	معدلة	من	تقييم	مونتريال	املعرفي.
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الوقاية	والعالج

السن،  كبار  أمراض  من جميع  الوقاية  مع  الخرف  أمراض  من  الوقاية  طرق  تتشابه 
وينقسم عالج مريض الخرف إلى عدة جوانب؛ أهمها ما يحدثه الخرف من عبء على املريض 
وعلى مقدمي الرعاية، وهناك تدخالت دوائية وتدخالت غير دوائية ملساعدة املرضى وأهالي 

املرضى لتقديم الرعاية الشاملة للمريض مثل:

• دوائيًا لم يتم اكتشاف أي دواء للشفاء الكامل من الخرف، وتنقسم األدوية لعالج الخرف 	
إلى:

وتعتمد  الطويـــل،  املــدى  على  الذهنية  الوظائف  مــن  تبقى  مــا  علــى  تحافــظ  أدوية  ــ 
ــع  علـــى زيادة املوصالت الكيميائيــة بــني خاليــا املــخ، أو تقليــل األكســدة، وتجمُّ
 ،)Galantamine بعض املــواد الضـارة. مثــال علـــى هـــذه األدويـــة: )جـــاالنتامــني؛
)ميـمــانتــني؛   ،)Donepezil )دونيبـيــزيـــل؛   ،)Rivastigmine ريفــاســتـيـجمــني؛(

.)Memantine

ــ أدوية ُتستخدم للسيطرة على السلوكيات واالضطرابات النفسية املصاحبــة للخرف، 
وتشمل أدوية اكتئاب، أو أدويــة نفســية ُتستخدم بجرعـــات صغيـرة، وفقط إذا كانت 
ـل تأخير استخدام هذه األدوية  سلوكيات املريض غير ُمســـيَطر عليها إال دوائيًا، وُيفضَّ

قدر املستطاع ملا تحمله من أعراض جانبية كثيرة وآثار ضارة على املسنني.

• ال يستطيع مريض الخرف أن يعبِـّـر عـن نفســه بشكل صحيح، فمن الضروري تقييم 	
حاجات املريض ألدوية األلم، أو اإلمساك وأدوية األمراض املزمنة على سبيل املثال : قبل 

صرف أدوية نفسية. 

• الجزء األهم في عالج مريض الخرف ملساعدة املريض 	 الدوائية  التدخالت غير  وتمثل 
ومقدمي الرعاية مثل:

ــ التحفيز على التمارين الذهنية ومواصلة االختالط باملجتمع. 

ــ تقديم جميع املعلومات ملقدمي الرعاية عن املرض والجهات التي باستطاعتها مساعدة 
املريض في املجتمع.

ــ تدريب مقدمي الرعاية وشرح كيفية التعامل مع السلوكيات املصاحبة للمرض خصوصًا 
في املراحل املتقدمة دون تدخالت دوائية. 
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 ،B12 فيتامني  أغذية محتوية على  بتناول  وُينصح  للمريض،  السليمة  التغذية  متابعة  ــ 
والخضار،  واملكسرات،  البحرية،  املأكوالت  مثل:  األكسدة  ومضادات   ،3 وأوميجا 

والفواكه.  
ــ الدعم النفسي واالجتماعي ملقدمي الرعاية. 

ــ حفــظ جميـــع حقـــوق املريــض املاديـة والقانونيـة، ومراقبة أي انتهاكات، أو أية إساءة 
للمريض.

ــ التخطيط للمراحل القادمة للمرض والقرارات املستقبلية للمريض.
 

الهذيــان	
يختلف هذيان كبار السن عن الخرف من نواٍح عديدة. فهذيان كبار السن عبارة عن 
اضطراب مفاجئ وحاد في القدرات الذهنية ناتج عن سبب مؤقت، وعادة ما تتحسن حالة 
املريض بعد عالج املسبب بعكس الخرف الذي يكون عادة تدريجيًا ومن غير تحسن، وأكثر 

األسباب شيوعًا هي:
التهاب جديد )التهابات بولية أو رئوية(.  .1

آالم )خصوصًا املفصلية(.  .2
عرض جانبي من دواء جديد.  .3

إمساك.  .4
جلطات حادة في الدماغ.  .5

جفاف أو تغيرات في كهارل )أمالح( الدم.  .6
الهذيان في كبار السن باملستشـــفيات أكثــر من  نتيجة هذه األسباب يكون انتشـار 
خارجها، حيث تصل النسبة إلى 40 % من املرضى، ويصاب مرضى الخرف بالهذيان أكثر 

من غيرهم فتزداد حدة األعراض الذهنية في هذه الفترة. 
هناك نوعان من الهذيان عند كبار السن، فقد يكون املريض شديد الخمول مع نزول 
مستوى الوعي، ويمثل هذا النوع 65 % من حاالت الهذيان، أو يكون املريض شديد النشاط 
مع وجود عصبية أو هيجان، ويمثل هذا النوع 30 % من حاالت الهذيان، وكثير من املرضى 
يفقدون التركيز املباشر، أو القدرة على الحوار السلس أو املنطقي، وأحد األعراض الشائعة 
األكل  واضطرابات  مثـاًل،  حيوانات  أو  أشـخاص  لوجود  البصرية  الهلوسات  الهذيان  في 

والنوم. 
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يتم التركيز على السبب الرئيسي لعالج الهذيان وشرح املرض ملقدمي الرعاية ومحاولة 
الطبيعية  بيئته  إلى  العودة  عند  املريض  وتتحسن حالة  أدوية،  بدون  املريض  السيطرة على 
تدريجيًا، ويحتاج بعض املرضى من النوع الثاني من الهذيان إلى مهدئات نفسية  )املنزل( 

بجرعات قليلة لفترة قصيرة وعند الحاجة فقط خالل فترة املرض.

	 السقوط	املتكرر	
ُيعتبر سقوط كبار السن واحدًا من أهم األمراض لديهم، وفي كثير من األحيان ُينظر إلى 
سقوط كبير السن نظرة خاطئة على أنه بسبب ضعفه ونتيجة حتمية لتقدمه في العمر، ويؤدي 
سقوطه إلى نتائج خطيرة عليه مثل: الكسور، وإصابات الدماغ الخطيرة واألهم من ذلك خوفه 
من الحركة بعد السقوط ؛ مما يفقده كثيرًا من قدراته الحركية ويؤدي ذلك إلى تدهور حالته 

النفسية لدرجة قد تصل به إلى العزلة وأمراض القلق واالكتئاب.
تشير الدراسات إلى أن 30 % من كبار السن قد تعرضوا للسقوط ملرة واحدة على 
األقل، وأن 50 % من كبار السن إما تعرضوا للوفاة، أو فقدان القدرات الحركية في السنة 

األولى من إصابة مصاحبة لسقوط على األرض.
األسباب

ُيعد	سقوط	كبار	السن	املتكرر	مرضًا	وليس	نتيجة	حتمية	للتقدم	في	العمر.

هناك كثير من األسباب تؤدي إلى سقوط كبار السن منها:
• بداية شلل 	 أو  دماغية،  التوازن؛ بسبب جلطات  بداية عدم   : مثل  دماغية  أمراض 

رعاشي أو نوبات إغماء أو تشنجات.
• ضعف الوظائف الذهنية وإدراك املريض بمحيطه.	
• ضعف النظر، وأمراض التوازن بسبب األذن الوسطى.	
• أمراض هبوط الضغط عند الوقوف وعدم انتظام نبضات القلب.	
• أمراض املفاصل والعمود الفقري؛ مما يسبب اآلالم في الحركة أو عدم التوازن.	
• ضمور العضالت بسبب قلة الحركة.	
• األدوية املسببة النخفاض ضغط الدم، أو سكر الدم، أو املؤثرة على وعي املسن، 	

وهي من أهم أسباب السقوط . 
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• بيئة املســن غير املناسبة له مثـل: تجهيـزات أرضيات املنزل، واإلضاءة، وتجهيزات 	
دورات املياه املالئمة.

• األحذية غير املالئمة للمسن.	
• 	.B12 :نقص فيتامينات مثل
• األمراض املزمنة مثل: فقر الدم، وانخفاض نسبة األكسجني في الدم.	
• التبول الالإرادي؛ مما يدفع املسن لالستعجال لدخول دورات املياه.	

• الجفاف.	

أهم	طرق	الوقاية	والعالج

تنصح التوصيات العاملية بتحويل أي كبير في السن تعرض لسقوط ، أو يعاني عدم 
توازن إلى عيادات متخصصة للسقوط "Fall Clinic". يتم في هذه العيادات تقييم شامل 
ثم وضع خطة عالجية  الرئيسية،  املسببات  على  التركيز  ويتم  املذكورة،  لألسباب  ومفصل 
متكاملة تشمل : عالج األمراض املصاحبة، وتجهيز منزل املريض من قبل اختصاصي العالج 
بالعمل، والحد من استخدام األدوية املسببة، ومن أهم سبل العالج تقييم املريض من قبل 
اختصاصي العالج الطبيعي إلعادة التأهيل مع التركيز على تمارين تقوية العضالت وتمارين 
التوازن. كما ُيقيَّم املريض من ناحية هشاشة العظام ملحاولة الحد من الكسور في حال سقوط 

املريض.

للحد من سقوط  املذكورة  املشكالت  لجميع  تدخالت  إلى عدة  السقوط  تحتاج حاالت 
املريض مرة أخرى، وتحتاج إلى فريق متعدد التخصصات من طبيب، واختصاصي عالج 
طبيعي، واختصاصي عالج بالعمل، واختصاصي تغذية، فعند تغيير سبب واحد فقط تكون 
تم وضع خطة  إذا   )% 60-50( من  وتصل   ،)%  20-10 )من  قليلة  اإلصابة  تقليل  نسبة 

عالجية متعددة املحاور.

			 أمراض	العظام	واملفاصل			
هذه  تشمل  متعددة،  لتغيرات  اإلنسان  ومفاصل  عظام  تتعرض  العمر  في  التقدم  مع 
التغيرات : نقص املعادن واألمالح للتكوين السليم للعظام والغضاريف، واختالالت في توازن  
املعادن خصوصًا الكالسيوم وعمليات تجديد العظم باستمرار، كما تتعرض املفاصل واألربطة 
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والغضاريف إلى التهابات مزمنة بطيئة وعمليات تكلس وجفاف في سوائل املفاصل، وتتدخل 
عوامل غذائية وهرمونية وعصبية وحركية في تحديد شدة هذه التغيرات، وتزداد شدة هذه 

التغيرات مع التقدم في العمر، وتصاب النساء بهذه األمراض أكثر من الرجال.

ومن املهم إدراك أن جميع التغيرات املذكورة غير حتمية، فهناك مسنون يتمتعون بعظام 
ومفاصل سليمة؛ مما يدل على إمكانية التحكم وتقليل شدة هذه التغيرات مع التقدم في العمر، 
وذلك عن طريق التغذية السليمة التي توفر األمالح واملعادن والفيتامينات، وممارسة العادات 

والرياضات املقوية للمفاصل، والسيطرة على األمراض املزمنة التي تؤثر على العظام.

من أكثر أمراض العظام واملفاصل انتشارًا لدى كبار السن أمراض هشاشة العظام، 
وأمراض خشونة املفاصل التي سيتم شرحها في هذا الفصل، وهناك أمراض أخرى مثل: 
أمراض العمود الفقري والنقرس، أو جعل العظام هشة ومشوهة؛ مما يؤدي إلى داء باجيت 
)Paget 's disease( وهذه األمراض تزداد مع التقدم في العمر، ويهتم بها أطباء كبار السن.

هشاشة	العظام
يفقد جميع املسنني نسبة من كثافة العظام مع التقدم في العمر، وخاصة أن العظام 
في جسم اإلنسان تتجدد وتستبدل أنسجتها باستمرار متأثرة بالعوامل املذكورة، وإذا كان 
هذا النقص مالئمًا لعمر املريض، وال يزيد من فرص حدوث الكسور فال ُيعتبر مرضًا، أما 
إذا زادت النسبة عن املعدالت املقبولة يتم تشخيص الحالة بضعف العظام البسيط، وإن قلت 

النسبة أكثر حسب املعايير الطبية املتعارف عليها يتم تشخيص الحالة بهشاشة العظام. 

ُتعد هشاشة العظام مرضًا شائعًا يصيب ما يقارب 30 % من النساء بعد سن اليأس 
)انقطاع الحيض(، وُيعتقد أن النسبة قد تكون أكبر من ذلك لو تم املسح للمسنني بشكل أكبر، 
وهناك عوامل تزيد من فرصة اإلصابة باملرض مثل: الجنس )النساء أكثر من الرجال(، وبعض 
األمراض املزمنة مثل: أمراض الغدد، وأمراض سوء االمتصاص في الجهاز الهضمي، وداء 
السكري، وااللتهابات املزمنة، وهناك كثير من األدوية تزيد من فرصة اإلصابة، وُيعد أهمها 
الكورتيزون. ويؤثر نمط الحياة مثل: قلة الحركة والتغذية غير السليمة والتدخني على فرص 

اإلصابة باملرض.

ال تسبب هشاشة العظام أعراضًا واضحة عند أغلب املصابني ولكن تزيد من فرص 
اإلصابة بالكسور؛ لذلك تكون األعراض املبدئية انحناء بالظهر، ونقص طول املريض بسبب 
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تأثر الجزء األمامي من فقرات الظهر أكثر من الخلفي، وتبدأ اآلالم فقط عند حدوث الكسور؛ 
نتيجة إصابات قد ال يتذكر املريض حتى التعّرض لها. وأهم العظام املعرضة للكسور هي 

عظم الفخذ )الورك( وفقرات الظهر واملعصم.

شكل	يوضح	مراحل	هشاشة	العظام	في	بعض	الفقرات	وتأثيرها	على	طول	الشخص.

يتم تقييم املريض بأخذ التاريخ املرضي ومراجعة أدويته وتغذيته، ثم الفحص السريري 
لرصد املسببات املذكورة؛ وُينصح بعمل فحوص الدم الشاملة ملعرفة إن كانت هناك أسباب 
مرضية، أو سوء تغذية مع التركيز على فحوص الغدد الصماء وفيتامني )D( والكالسيوم في 

الدم ملا لها من تأثير مباشر على كثافة العظام. 

ويتم تقييم كثافة العظام باستخدام أحد أنواع األشعة السينية لحساب أحد مؤشرات 
ملقارنة كثافة عظام املريض السليمة باألشخاص من نفس عمره   )T-score( العظام  كثافة 
وفئته في نفس مجتمعه، وُتصّنف نسبة ضعف هشاشة العظام اعتمادًا على هذا املؤشر إلى: 

• أكثر من )ــ 1( غير مصاب وقد تكون تغيرات عمرية فقط.	

• من )ــ 1(  إلى )ــ 2.5( نقص في كثافة العظام. 	

• أقل من )ــ 2.5( هشاشة في العظام. 	
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ومن الجدير بالذكر أنه تم حديثًا إصدار معادالت حسابية قد تغني عـــن اســتخدام 
الطبي  املريض  تاريخ  على  الحسابات  هذه  وتعتمد  الهشاشة،  لتشخيص  السينية  األشعة 
وعمره ووزنه لحساب نسبة خطورة تعرضه للكسور في السنوات العشـر القادمة، فمن املمكن 
أن يبدأ عالج املريض باستخدام هذه املعادالت املعتمدة دون الحاجـــة لعمل األشعة السينية، 
وقد صممت جامعة شيفيلد البريطانية )The University of Sheffield( معادلة من أشهر 

 ." Frax" هذه املعادالت املستخدمة في تشخيص الهشاشة عامليًا واملعروفة باسم

هشاشة	العظام	في	بعض	الفقرات.

أهم	طرق	الوقاية	والعالج:

عالجات	غير	دوائية

• الفحص املبكر الكتشاف األمراض املزمنة التي قــد تؤدي إلى هشاشــة العظــام 	
خصوصًا أمراض الغدد الصماء والجهاز الهضمي.

• تناول كميات كافية من فيتامني )D( والكالسيوم مع التعّرض الكافي ألشعة الشمس 	
لتخليق فيتامني )D( في الجسم.

• تجنب األدوية املسببة للمرض.	
• تقييم خطورة سقوط املريض، وتطبيق التدخالت املالئمة.	
• ممارسة الرياضة وعدم التدخني. 	

عالجات	دوائية

هناك عديد من األدوية املستخدمة ملحاولة زيادة كثافة العظام، وتختلف طريقة عمل هذه 
األدوية إما بتقليل عمل الخاليا املنكسة للعظام، أو زيادة نشاط الخاليا البانية للعظام، وبعض 
األدوية تعمل على التوازن املناسب بني العمليتني بآليات مختلفة، يختار الطبيب املعالج الدواء 

املناسب حسب حالة املريض وشدة هشاشة العظام.
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إذا كان املريض يعاني نقص الكثافة فقط ]T-score؛ )1-1- إلى -2.51([ فإنه بحاجة إلى 
أقراص الكالسيوم )1200 وحدة(، وفيتامني )D( ا )400-800 وحدة( فقط مع التدخالت غير 
الدوائية، أما إذا كان املريض يعاني الهشاشة )T-score أقل من - 2.5( فإنه بحاجة إلى 

أقراص الكالسيوم وفيتامني )D( إضافة ألدوية زيادة الكثافة ومنها:
• أو شهريـة 	 أســبوعيــة  كأقـــراص  ُتعطــى   )Bisphosphonates( البيسفسفونات 

أو عقاقيـر سنوية، وهناك تعليمات محددة ألخذ هذه األدوية ُينصح بمناقشتها مع 
الطبيب أو الصيدالني. 

• 	 )Dinosumab دواء الدينوسـوماب؛ عقاقير األجسـام املضــادة األحاديــة )مثل: 
وُتعطى مرة كل ستة أشهر.

• 	 )Teriparatide أدوية هرمونية تساعد على بناء العظام )مثل دواء التيريباراتيد؛
وُتعطى لحاالت الهشاشة الشديدة عن طريق الحقن يوميًا ملدة سنتني تقريبًا.

تتم متابعة املريض بعمل الفحوص الدورية للدم، وإعادة فحوص الهشاشة على فترات 
متفاوتة حسب حالة املريض )غالبًا كل سنتني إلى ثالث سنوات(، ومدى حدوث كسور في 

العظام من عدمه ملناقشة االستمرار على الدواء، أو إيقافه أو تغييره إلى دواء آخر.

خشونة	املفاصل
ُتعَتبر خشونة املفاصل )وهو نوع شائع من التهابات املفاصل( أحد أهم أسباب فقدان 
كبار السن لوظائفه الحركية، وبسبب التغيرات املذكورة في املفاصــل والغضاريف يصاب 
بعض كبـــار السن بمـرض خشونة املفاصل. وأهم هذه التغيـرات تآكل الغضاريـف ونقص 
باحتكاك  نهائية  نتيجة  لتعطي  العظمية  النتوءات  وبروز  العظام  تكلس  مع  املفصل  سوائل 
عظام املفصل املباشر وااللتهابات املزمنة، وتتأثر هذه العملية بنقص بعض املواد املهمة لبناء 

املفاصل مثل: الكوالجني.

يصاب ما يقارب من 30-50 % من كبار السن بخشونة املفاصل، وهناك عوامل تزيد 
الوراثي،  والعامل  املفاصل(،  على  الضغط  زيادة  )نتيجة  السمنة  مثل:  اإلصابة  فرصة  من 

والعادات الحركية، أو الجلوس غير الصحي مع قلة التمارين الرياضية. 
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أهم املفاصل املصابة املفاصل املعرَّضة لضغط الوزن : الركبة، ومفصل الفخذ، وفقرات 
الرقبة، وأسفل الظهر، والكتفني، وقد تصاب املفاصل الصغيرة في اليدين أو القدمني لتؤثر 
على وظائف املسن، وتكون األعراض آالمًا في املفصل مع توّرم، أو احمرار، أو مالحظة تغير 
في الحركة أو املشي، أو عدم التوازن لدى كبير السن؛ مما قد يسبب السقوط املتكرر، ويتم 

تشخيص املرض بالفحص السريري وعمل األشعة السينية، أو املغناطيسية للمفاصل. 

شكل	يوضح	تغيرات	خشونة	الركبة	)مقارنة	بني	ركبة	سليمة	وركبة	مصابة	بالخشونة(.

غضروف
تلف	غضروفيانكشاف	عظمي

تآُكل	غضروفي

غضروف	هاللي
متهتك

شظايا	غضروفية

نبتات	عظمية
عظمة	
الشظية

ُركبة	مصابة	بالخشونة ُركبة	سليمة

قصبة	
الساق

طرق	العالج

• العالج	الطبيعي: هنـــاك بـــرامـــج مختلفــة لعــالج خشـونة املفاصل ُتقدم من قبل 	
اختصاصيي العالج الطبيعي، تشمل : تمارين تقوية املفصل والعضل، أو العالج املائي، 

أو استخدام أجهزة الذبذبات الكهربائية.

• مسكنات	األلم: وهي متعددة وعادة يتم البدء بأدوية قليلة األعراض الجانبية إذا كانت 	
األعراض  زيادة  حال  وفي  دوري،  بشكل  بأخذها  وُينصح  الباراسيتامول،  مثل:  فّعالة 
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أو  موضعية  دهانات  بشكل  لاللتهابات  املثبطـة  الالســـتيرويدية  األدوية  استخدام  يتم 
أعراضها  بسبب  طويلة  لفترات  كأقراص  األدوية  هذه  باستخدام  ُينصح  وال  أقراص، 
الجانبية الشديدة على كبار السن خصوصـًا نزف املعدة أو أمراض الكلى، ثم ُتستخدم 
أدوية أخرى ذات مفعول أقوى عند الحاجة، ولكن بحذر في املراحل املتقدمة مثل: أدوية 

الدولوكستني، والكوديني، والترامادول.

• اإلبـر	الزيتيـة	واإلبر	الكورتيزونية	: ُتعطى هذه اإلبر موضعيًا في املفصل كل )6-4( 	
أشهر إذا كانت فّعالة في تخفيف اآلالم، وُتعد فعالية إبر الكورتيــزون أكثـر مـن اإلبر 

الزيتية التي يختلف األطباء على مدى فعاليتها.

• جراحات	املفاصل: قد تكون كجراحات منظارية لعالج الغضاريف أو جراحات تبديل 	
املفاصل، وتتم مناقشة الحاالت املتقدمة مع جّراح العظام، وأطباء كبار السن، والتخدير 
ملعرفة مدى استفادة كبار السن من العمليات الجراحية، ومقدرة املسن على تحّملها، 
ومن األخطاء الشائعة أن كبار السن ال يستطيعون عمل هذه العمليات؛ مما يعرضهم في 
املستقبل إلى فقدان وظائفهم الحركية، أو استعمال أدوية ذات أعراض جانبية شديدة 

على فترات طويلة.

خطأ	شائع:	ال	يستطيع	كبار	السن	الخضوع	لعمليات	جراحة	املفاصل.

الشلل	الرعاشي	)مرض	باركنسون(   
يصاب كثير من كبار السن بالرعشة مع التقدم في العمر، وتتفاوت شدة هذه الرعشات 
من مريض آلخر، ففي بعض األحيان ال تؤثر على حياة املسن، وفي أحيان أخرى قد تفقده 
الجلطات  منها:  للرعشات  األسباب  من  كثير  وهناك  اليومية،  بوظائفه  القيام  على  القدرة 
الدماغية وأمراض الغدة الدرقية، والرعشات الوراثية، وبعض األدوية، والقلق أحيانًا، فمن 

املهم استثناء هذه األسباب قبل تشخيص مرض الشلل الرعاشي.

ُيعتبر مرض باركنسون أحد أكثر األمراض الحركية لدى كبار السن، وتزداد فرصة 
مادة  عن  املسؤولة  املخ  ناتج عن ضمور خاليا  وهو مرض  العمر،  في  التقدم  مع  اإلصابة 
الدوبامني املهمة جدًا في الوظائف الحركية، وقد اكتشف هذ املرض الطبيب اإلنجليزي جيمس 
باركنسون )James Parkinson( في عام 1817م والذي وصف املرض في مقالته العلمية 



- 23 -

التي تناول فيها ما الحظه على مجموعة من مرضاه  "مقالة في الشلل الرعاشي"  املعنونة: 
ظهر عليهم معظم األعراض الكالسيكية للمرض، وأسماه بالشلل الرعاشي أو شلل العقد 

القاعدية.

ومن األخطاء الشائعة اعتقاد أن مرض باركنســون عبـارة عن رعشة فقط، فقد يصاب 
املريض بالباركنسون دون وجود رعشات واضحة، وهناك أعــراض متعـددة حركيـــة وغير 

حركية لتشخيص املرض:

األعراض	الحركية	الضرورية	لتأكيد	التشخيص:

• بطء الحركة وهو من أهم األعراض للتشخيص، خصوصًا في مشي املريض وقدرته 	
على الدوران وتغيير االتجاهات، وال يتم تشخيص املريض بدون وجود هذا الَعَرض.

• الرعشــة، وعــادة تكون فــي وضــع السكون، وتبدأ في جهة واحدة من الجسم.	

• تصلب العضل واملفاصل )صعوبة في مّد الذراع مثاًل(.	

• عدم التوازن مع اختالل وضعية الوقوف وقصر الخطوات.	

أعراض	غير	حركية	أخرى	تساعد	على	التشخيص:

• وجود تاريخ مرضي في العائلة.	

• قلة تعابير الوجه وتغّير نبرة الصوت والنطق.	

• مشكالت في البلع.	

• تغّير كتابة املريض وصغر الخط عند الكتابة. 	

• تغّيرات في حواس الشم والتذوق.	

• السقوط املتكرر.	

• مشكالت التبول الال إرادي واإلمساك.	

• تدهور الوظائف الذهنية والسلوكيات، حيث إنه من أسباب الخرف أيضًا.	

• اضطرابات النوم وأهمها الحركات الالإرادية وقت النوم.	
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أعراض	الشلل	الرعاشي.

ـ	اضطرابات	البول.

زيادة	التعّرق

ـ	فقدان	االتزان	
والسقوط	.

ـ	إمساك.

ـ	مشكالت	جنسية.

ـ	الرعشة،	وتورم	القدمني.

ـ	اكتئاب.
ـ	اضطرابات	النوم.	

ـ	فقدان	الوزن.

ـ	نقص	ضغط	الدم	
االنتصابي.

ـ	صعوبة	في	البلع.
ـ	مشكالت	تنفسية.

ـ	ضعف	حاسة	الشم.

ـ	صعوبة	في	التحدث.

ـ	زيادة	إفراز	اللعاب.

ـ	التصلب	أو	
التخشب.

ـ	الرعاش.

ـ	بطء	في	
الحركة.

ـ	انحناء	الكتفني.
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الطبي والفحــص السريري، حيث ال يوجــد  تاريخ املريض  يتم تشخيص املرض من 
فحص مؤكد للمرض، ومن املهم التعرف على األمراض واألدوية املسببة لألعراض نفسها قبل 
تشخيص املرض، وهناك بعض الفحوص مثل : األشعة السينية واملغناطيسية والنووية تساعد 
على فحص أجزاء املخ املنتجة ملادة الدوبامني، ولكن ال ُيعتمد عليها في التشخيص، وأهم طرق 

تشخيص املرض هي استجابة املريض عند بدء دواء الدوبامني  كتجربة تشخيصية.

العالج
التدخالت  مــع كل  تدريجيًا  تتطور  التــي  املزمنة  باركنسون من األمراض  ُيعد مرض 
العالجية في كثير من املرضى، وكثير من املرضى تتطور حالتهم إلى فقدان كامل للحركة 
والوظائف الذهنية والقدرة على القيام بجميع الوظائف اليومية؛ لذلك يحتاج املريض ومقدم 
يتكون  وعادة  واالجتماعية،  والنفسية  الطبية  الرعاية  مقدمي  من  متكامل  دعم  إلى  الرعاية 
الفريق من طبيب واختصاصي عالج طبيعي، وعالج بالعمل، وعالج نطق وبلع،  واختصاصي 
تغذية؛ وذلك لتحسني الوظائف الحركية، وتأهيل منزل املريض ومناقشة أساليب التغذية مثل : 
األنابيب املعوية في الحاالت املتقدمة، وقد ُتعتبر هذه التدخالت أهم من العالجات للمريض.

مـن املهــم تثقيف املريض ومقدم الرعاية له عن طبيعة املرض ومراحلــه، وأيضًا تثقيف 
املريض عن كثير من األدوية الشائعة التي قد تزيد مـن أعراض املرض بشدة مثل: بعض أدوية 

الغثيان، وأدوية التبول الالإرادي، واألدوية النفسية.

ُيعد دواء الدوبامني من أهم األدوية املستخدمة في عالج الباركنسون في كبار السن 
لتعويض نقص هذه املادة، ويستجيب كثير من املرضى تحديدًا بتحسن األعراض الحركية.  
وعادة ما تستدعي الحاجة لزيادة الجرعات تدريجيًا مع تقدم املرض، وأهم األعراض الجانبية 
هي : أعراض الجهاز الهضمي، والتأثير على الوظائف الذهنية، وظهور حركات ال إرادية مع 

ارتفاع الجرعات. 

وهناك كثير من األدوية األخرى )ُتعطى مـن قبل أطباء اختصاصيني( يمكن استخدامها 
كخطوه ثانية لزيادة مفعول الدوبامني على الجسم، وتختلف طريقة إعطاء هذه األدوية ما بني 
أقراص، أو عقاقير، أو أجهزة مضخات دوائية في بعض الحاالت، وفي بعض املرضى قد 
يستجيب املريــض من عمليات جراحية لزرع البطاريــات املحفـزة لضخ مادة الدوبامني في 

الدماغ من ِقَبل جّراح املخ واألعصاب.
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	 	 	 تعدد	األدوية	
إلى وصف  املعالج  أمراضًا متعددة، وقد يضطر طبيبهم  السن  كبار  كثير من  يعاني 
كثير من األدوية، ويستمر كثير من املرضى في استخدام األدوية من منتصف العمر حتى 
ل كبار السن تناول أدوية تقليدية مثل: األعشاب واملكمالت  مراحل متقدمة من العمر، كما ُيفضِّ

الغذائية التي قد تتعارض مع األدوية املصنعة. 

وهنا تكمن مشكالت التعامل مع األدوية عند كبار السن، فتختلف طريقة تعامل أجسامهم 
مع هذه األدوية تحديدًا امتصاص الدواء وانتشاره في جسم املريض وطريقة تعامل الكبد 
مع املواد الفّعالة في األدوية وضمور وظائف الكلى؛ مما يؤدي إلى قلة القدرة على التخلص 
العقلية  املؤثرات  من  كثير  من  الدماغ  تزداد حساسية  كما  البول،  في  الدواء  فضالت  من 
واملسكنات؛ لذلك يحتاج كبار السن إلى جرعات مختلفة تمامًا من األدوية مقارنة بجرعاتهم 
في األربعينيات أو الخمسينيات من العمر، كما يكون اختيار األدوية لديهم مختلفًا لخطورة 

بعض هذه األدوية على املسن مقارنًة بفوائدها، وتزداد املشكالت الصحية من األدوية مثل:

• زيادة نسبة األدوية في الجسم.	

• التعارض بني األدويـة وبعضـها، وحـدوث التداخـــالت الدوائيـــة، وزيـادة األعراض 	
الجانبية.

• الشلل، والهذيان ونزف الجهاز 	 ُتسبِّب كثير من األدوية أمراض كبار السن مثل: 
السقوط  ُتعتبر من أهم أسباب حاالت  بدورها  الهضمي، والخرف، وهذه األودية 

بسبب الدوار وانخفاض ضغط الدم ومستوى السكر بالدم.

• صعوبة التنسيق بني األدوية أو أخذ جرعات غير صحيحة بسبب ضعف الوظائف 	
الحسية أو الذهنية.

• عدم فعالية كثير من األدوية في املراحل املتقدمة من الوهن.	

 من أهم اهتمامات طب كبار الســن هو مدى فعالية األدوية املوصوفة للمسن من عدمه، 
فلم ُتدرس فعالية هذه األدوية في األبحاث الطبية على كبار املسنني، وقد أثبتت الدراسات 
من حاالت دخول املستشفيات للمسنني يكون سببها أعراض جانبية من  العلمية أن 30 % 
األدوية، خصوصًا في املرضى الذين يتناولون أكثر من خمسة أدوية، وتكون أكثر شدة في 
10 أدوية، حتى ُصنِّف تعدد األدوية غير املراجعة دورياً  الذين يتناولون أكثر من  املرضى 
كمرض وأحد أهم أسباب الوفيات عند كبار السن، وذلك ال يعني توقف كبار السن عن تناول 

األدوية التي قد تكون ضرورية في بعض األحيان.
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	 صعوبات	تغذية	كبار	السن	
يتعرض كبار السن لسوء التغذية والجفاف بقـدر أكبر مـن البالغــني الطبيعيني لعدة 
أسباب، فهناك تغيرات فيزيولوجية مصاحبة للعمر مثل : تغيرات هرمونية، ونقص في بعض 
إنزيمات الهضم، وتغيرات في الجهاز الهضمي مثل : فقد األسنان، ونقــص حـواس الشـم 
والتذوق، وبطء حركة األمعاء، وهناك أسباب مرضية متعددة مسببة سوء التغذية وصعوبات 
البلع مثل: األمراض املزمنة، واإلمساك املزمن، والجلطات الدماغية، ومرض الشلل ، وأمراض 
الخرف خاصة في املراحل املتقدمة، كما تسبب كثير من األدوية فقدان الشهية عند املسنني، 
ويتعرض كبار السن في املستشفيات تحديدًا إلى سوء التغذية خالل فترات العالج بشكل 

أكبر من املرضى األصغر سنًا.

لذلك ُيعتبر تقييم الحالة الغذائية للمسن من أهم ركائز التقييم الشامل للمريض، ويقوم 
نوع  لتحديد  املخبرية  والفحوص  السريرية  التقييمات  بعمل  التغذية  واختصاصي  الطبيب 
لطوله  بالنسبة  املريض،  وزن  على  التقييمات  هذه  وتعتمد  املريض،  يحتاجها  التي  التغذية 
وتقييم كمية السوائل في الجسم ونسبة نزول وزن املريض خالل األشهر الستة املاضية، 
وتقييم كتلة الدهون والعضالت، ومن الفحوص املخبرية املهمة فحص نسبة هيموجلوبني الدم 
األساسية  املؤشرات  من  ُتعَتبر  التي  والكبد  الكلى  ووظائف  والبروتينات  واملعادن  واألمالح 

لتغذية املريض.

وهناك نصائح وتدخالت عامة ُينصح بها لجميع كبار السن لتحديد كميات املكونات 
كبار  أمراض  لكل مرض من  برامج غذائية خاصة  أيضًا  وهناك  للجسم،  املطلوبة  الغذائية 
العظام، وأمراض  الكلى، وأمراض هشاشة  داء السكري، والضغط، وأمراض   : مثل  السن 

الخرف، وأمراض الوهن، وضمور العضالت.

يحاول اختصاصيو التغذية وضع برنامج غذائي طبيعي متكامل لعالج سوء التغذية 
غذائية  ملكمالت  املسن  يحتاج  األحيان  من  كثير  وفي  املذكورة،  التغذية  مؤشرات  ومتابعة 
ُتصرف كسوائل تحتوي على العناصر الغذائية املناسبة لحالة املريض، وذلك تحديدًا خالل 
دخـول املستشـفيات، أو فـي فتـرات التشـافي مـن األمراض بعد الخروج مــن املستشــفى. 
وال ُينصح بتناول األقراص الدوائية املكملة مثل: أقراص الفيتامينـات املتعددة أو الدهون )مثل 
أوميجا 3( لقلة الدليل العلمي على فائدتها، وُينصح بتناول هذه املواد من مصادرها الطبيعية 
إال في حال النقص املرضي لفيتامينات B12، وحمض الفوليك، والحديد، والكالسيوم على 

سبيل املثال.
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)خاصة في أمراض  الذهنية  الوظائف  أو  البلع  في كثير من املرضى تمنع صعوبات 
الخرف والجلطات الدماغية ومرض باركنسون( املريض من تناول الغذاء الكافي أو ُتعّرض 
املريض ملشكالت االلتهابات الرئوية املتكررة، وذلك بسبب ضعف القدرة على التحكم بعضالت 
البلع أو حتى نسيان الحاجة للطعام واملضغ الصحيح، وفي هذه الحاالت قد يحتاج الفريق 
املعالج مناقشة فوائد وأضرار استخدام التغذية عن طريق أنابيب األنف، أو املعدة مع املريض 

أو مقدمي الرعاية. 

أمثلة	على	مصادر	
غذائية

األمراض	املصاحبة	عند	
النقص	

الكميات	اليومية	
املطلوبة

متطلبات	كبار	
السن	التغذوية

الدهون ومصادر 
البروتينات 

والكربوهيدرات.

أمراض الوهن وضمور 
العضالت.

25 كيلو سعرة 
حرارية لكل كيلو 
جرام من الوزن.

السعرات	الحرارية	

اللحوم واألسماك 
والبيض ومشتقات 

الحليب.

أمراض الوهن وضمور 
العضالت.

1.2-1.5جرام. البروتينات	

الخبز واألرز 
والنشويات.

انخفاض مستوى سكر 
الدم.

50 % من مصادر 
السعرات الحرارية.

الكربوهيدرات	

الخضراوات 
والفواكه 
والبقوليات.

اإلمساك.
30 جرامًا للرجال 
و21 جرامًا للنساء. 

األلياف

مشتقات الحليب 
واألسماك والبيض.

هشاشة العظام. 1000-1500 وحدة 
دولية.

)D(	فيتامني

1200 ملجرام. الكالسيوم

اللحوم والكبدة 
والخضراوات 

الورقية.

فقر الدم. 8 ملجرام. الحديد

املاء والسوائل 
بصورة عامة.

الجفاف. 30 ملجرام لكل
كيلو جرام من الوزن 

)1.5-2 لترات(.

السوائل

جدول	يوضح	بعض	األمثلة	على	متطلبات	كبار	السن	التغذوية	ومدى	تأثيرها	
على	الصحة	في	حال	نقصها
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	 	 	 	 التقّرحات	السريرية	
يصل بعض كبار السن إلى مراحل متقدمة من الوهن، بحيث ال يستطيع املسن الحركة 
ومن  املتحرك،  الكرسي  على  الجلوس  دائم  أو  الفراش،  أنه يصبح طريح  الوقوف حتى  أو 
أهم األمراض املسببة لهذه املرحلة أمراض الجلطات الدماغية، والخرف، أو الشـلل املتقــدم 

وأمراض ضمور العضالت.

شكل	يوضح	أكثر	املناطق	تعرضًا	للتقّرحات	السريرية.

السطحية،  الجلدية  الطبقة  رقة  العمر مثل:  التقدم في  تغيرات جلدية تصاحب  وهناك 
ونقص في مكونات الجلد، وألياف الجلد واملكونات الغذائية للجلد مع قلة تدفق الدم للمناطق 
السطحية، ومن َثمَّ نقص األكسجني والعناصر املغذية األخرى وعدم قدرة الجلد على االلتئام، 
ومع زيادة الضغط واالحتكاك املستمر على منطقة جلدية واحدة تنتج التسلخات أو التقّرحات 
السريرية، وتصاب املناطق املعّرضة للضغط املستمر بهذه التقّرحات بشكل أكبر عند املريض، 
وتزداد نسبة اإلصابة في مرضى داء السكري وأمراض شرايني الدم واألمراض املزمنة مثل: 
الكلى والكبد وسوء التغذية، وُتعّد من أهم املشكالت الطبية التي تواجه كبار السن طريحي 
الفراش ومقدمي الرعاية، ومن أهم األسباب في دخول املستشفيات والوفيات بسبب تعّرضها 

اللتهابات متعددة.

كعب	القدم
منطقة	العجز

املرفق
منطقـة	عظمة	

اللوح

مؤخر	الرأس	

الكتفاألرداف
األذن

أعلى	عظم	
الشظية

أسفل	عظم	
الفخذ



- 30 -

وُتصنَّف شدة التقّرح السريري إلى أربع درجات:
تقّرحات سطحية فقط.  .1

تقّرحات تشمل طبقة الجلد كاملة.  .2
تقّرحات تشمل طبقة العضل.  .3

تقّرحات تصل إلى العظام.  .4
املريض  ترك  وتشمل عدم  السريرية،  التقّرحات  مع  للتعامل  أهم طريقة  الوقاية  ُتعتبر 
بالوضعية نفسها ملدة أكثر من ساعتني؛ لتقليل الضغط على منطقة واحدة، وفحص املريض 
باستمرار للتشخيص املبكر، واستخدام الفراش الهوائي املخصص للحد من هذه التقّرحات 
وتحسني تغذية املريض البروتينية واملعادن مثل: الزنك والفيتامينات املكملة للحفاظ على جلد 
سليم، ومن املهم أن ال تكون املناطق املعّرضة للتقّرحات رطبًة لفترات طويلة )خصوصًا أن 
كثيرًا من هؤالء املرضى يعانون التبول الال إرادي ويستخدمون الحفاضات الصحية(؛ مما 

يزيد من فرصة اإلصابة.
يحتاج عالج التقّرحات السريرية إلى طاقم طبي وتمريضي متخصص في عالج هذه 
التئام  بطء  بسبب  واملتابعة  العالج  من  طويلة  لفترات  الحاالت  من  كثير  ويحتاج  الحاالت، 
الجروح لدى كبار السن، إضافة إلى اإلجراءات الوقائية املذكورة يحتاج الفريق الطبي إلى 
عالج أي التهابات بكتيرية، وإزالة األنسجة امليتة جراحيًا باستمرار؛ للمساعدة على شفاء 
الجرح، وُتستخدم أنواع متعددة من الغيارات الطبية حسب حجم وطبيعة التقّرح السريري 
املضادات البكتيرية، أو مركبات الفضة  التي تحتوي على مواد مساعدة على االلتئام مثل: 

الدوائية، أو الزنك، أو العسل الطبي.

قرحــة	الفراش.
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	 															 أمراض	املسالك	البولية	وسلس	البول	
ُتعتبــر أمــراض املســالك البوليــة مـن أكثر األمراض انتشارًا وأكثر املشكالت تأثيرًا 
على حياة كبير السن؛ وذلك ملا تسببه هذه املشكالت من تأثيرات ليست طبية ولكن نفسية 
واجتماعية على املريض، وتنتشر أمراض تضخم البروستاتة عند الرجال وسلس البول عند 
الجنسني بنسبة 50 % بعد سن الخامسة والستني؛ ومن أهم نتائج هذه األمراض االلتهابات 
محاوالت  في  السقوط  وتكرار  املستمرة،  الرطوبة  بسبب  الجلد  وتسلخات  املتكررة،  البولية 
الوصول إلى دورة املياه باستعجال، واألهم من ذلك هي التغيرات النفسية على املسن مثل: 
عدم الثقة في النفس، واإلحراج، واالكتئاب؛ مما يؤثر على تواصل املريض االجتماعي والعزلة 
عن املجتمع، كما تزداد املتطلبات املادية للتعامل مع سلس البول مثاًل كالحاجة إلى مقدمي 

الرعاية باستمرار، وتوفير الحفاضات واألدوات املصاحبة.

العمر تغيرات فيزيولوجية تؤدي إلى زيادة فرصة اإلصابة بهذه  التقدم في  تصاحب 
األمراض، فعند الرجال يزداد حجم غدة البروستاتة تدريجيًا مع التقدم في العمر مع ضمور 
في كتلة الخصية، ونقص نسب هرمون التستوستيرون مع تأثيرات على القدرات الجنسية 
وكفاءة االنتصاب الذكوري، وفي النساء تحدث تغيرات هرمونية بعد انقطاع الطمث تؤدي إلى 
جفاف وضمور أنسجة املهبل مع ضعف في عضالت قاع الحوض والرحم، وعند الجنسني 
تتأثر عضالت املثانة بضمور عضالت األعصاب املتحكمة في انقباض وارتخاء املثانة في 
الوقت املناسب لعملية تبول طبيعية، وبسبب هذه التغيرات تزداد فرصة اإلصابة بكثير من 
أمراض املسالك البولية، وسيتم التركيز على أمراض البروستاتة عند الرجال وأمراض سلس 

البول فيما يلي :

أمراض	غدة	البروستاتة

البروستاتة هي غدة صغيرة ال يتجاوز حجمها حجـم حبة الجوز، وهي جزء من الجهاز 
التناسلي الذكري، تقع هذه الغدة تحت املثانة حول مجرى البول الخلفي، ومن أهم وظائف 
البروستاتة إفراز السائل املنوي املغذي للحيوانات املنوية املصنَّعة في الخصية واملساعدة 
في عملية القذف. وتؤدي زيادة وزن وحجم البروستاتة لعدة أسباب إلى الضغط على أنسجة 

مجرى البول؛ مما ينتج عنه كثير من األعراض منها:

كثرة التبول مع تقطع تدفق البول.  •	

انحباس البول. •	
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آالم عند التبول.  •	

التهابات بولية متكررة. •	

تبول ال إرادي. •	

ظهور الدم في البول خصوصًا مع أمراض التهابات أو أورام البروستاتة. •	

هناك نوعــان مـــن تضخــم الغدة إمـا التضخـم الحميد، أو التضخم بسبب اإلصابة 
بالسرطان، ويعد تضخم البروستاتة من أهم أسباب تضخم الغدة، وتضخم الغدة الحميــد 
مرض شـائع جدًا تصل نسبة الرجال املصابني بـــه إلــى 50 % بعد عمر 65 عامًا، وتزداد إلى 
70 % بعد عمر 75 عامًا، ويتم تشخيص املرض بأخذ التاريخ املرضي لألعراض املذكورة، ثم 

عمل الفحوص السريرية مثل: الفحص الشرجي للغدة، وفحوص مخبرية مثل : فحص بروتني 
الدم  في  البروستاتة  غدة  من  ُتفرز  التي  البروتينات  أحد  )هو  الدم  في  النوعي  البروستاتة 
وتزداد نسبته مع التقدم في العمر ومع التهابات أو تضخم الغدة أو السرطان(، ويحتاج طبيب 
املسالك البولية لعمل أشعة مثل: األشعة فوق الصوتية )السونار(؛  لتحديد حجم البروستاتة 
ومدى تجمع البول في مثانة املريض، وللتشخيص يتم أخذ عينات من الغدة املتضخمة عن 

طريق السونار أو املناظير الجراحية. 

شكل	يوضح	غدة	البروستاتة	واألعضاء	املحيطة	بها.

املستقيم
الحويصلة	
املنوية

الشرج
البروستاتة

البربخ
الخصيةكيس	الصفن

القضيب

القناة	الناقلة	
للمني

املثانة
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يمكن عالج تضخم الغدة دوائيًا عن طريق أدوية هرمونية تقلل من حجم الغدة مثل: دواء 
الفيناسترايد )Finasteride( وأدوية تساعد على استرخاء عضــالت إحليـل املثانــة لتسـاعد 
علــى سالمــة مجرى البــول مثــل: دواء تامسولوسني )Tamsulosin(. وفي كثير من األحيان 
يحتاج املريض للعمليات الجراحية التي أصبحت ُتعد من العمليات البسيطة الستئصال جزء 

من الغدة املتضخمة.
وإذا تبني أن التضخم سرطاني بعد أخذ العينات فيتم التشخيص بسرطان البروستاتة 
الذي ُيعتبر أكثر السرطانات انتشارًا عند الرجال، إضافًة إلى األعراض املذكورة يمكن أن 
يعاني املريض أعراضًا أخرى ناتجة عن انتشار السرطان عند التشخيص مثل: آالم في عظام 
الظهر وانتفاخ في القدمني، أو أعراض ناتجة عن انتشار املرض إلى أعضاء أخرى؛ لذلك 
تنصح برامج الكشف املبكر للسرطانات جميع الرجال من سن الـ )50 - 70( بعمل فحوص 
نوع  مناقشة  تتم  النوعي.  البروستاتة  بروتني  وفحص  البروستاتة  ألعراض سرطان  سنوية 
السرطان ومرحلته مع جّراح املسالك البولية وأطباء األورام لوضع الخطة العالجية املناسبة 
املريض  العالج اإلشعاعي حسب حالة  أو  الهرموني،  العالج  أو  الجراحة،  قد تشمل  التي 

ومدى تحمله لهذه العالجات. 

شكل	يوضح	الفرق	بني	غدة	البروستاتة	الطبيعية	واملتضخمة.

مجرى	البول

بروستاتة	متضخمةبروستاتة	طبيعية

بروستاتة
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أمراض	سلس	البول	أو	التبول	الال	إرادي

من املهم إدراك أن سلس البول مرض وليس تغيرًا طبيعيًا للتقدم في العمر، وهناك كثير 
من األسباب التي يمكن شفاؤها تمامًا، وبسبب التغيرات الفيزيولوجية املذكورة يتعرض كبير 
من كبار  السن إلى سلس البول أكثر من البالغني، ويصيب سلس البول ما يقارب 20 % 
السن، وأكثر من 50 % من املرضى املصابني بالوهن أو الخرف أو طريحي الفراش، وتصاب 
النساء أكثر من الرجال بسبب التغيرات الهرمونية وطبيعة الجهاز التناسلي للمرأة، ومن أهم 

أسباب سلس البول عند كبار السن: 

• أمراض البروستاتة عند الرجال.	

• ضعف عضالت قاع الحوض عند النساء.	

• تدلي الرحم. 	

• أمراض املثانـة العضلية والعصبية، أو تهيج املثانة، أو زيادة نشاط املثانة.	

• أمراض مزمنة تؤثر على نشاط املثانة العصبي، أو كمية السوائل في الجسم مثل: 	
داء السكري، وأمراض القلب والكلى، والجلطات الدماغية، والشلل .

• أمراض حركية تحّد من قدرة املريض على الوصول إلى دورة املياه مثل: الخشونة 	
والوهن ، والشلل ، والجلطات الدماغية.

• أمراض ذهنية ُتفِقد املريــض السيطرة على املثانة، أو معرفة الحاجة للذهاب إلى 	
دورة املياه مثل: الخرف املتقدم، أو الهذيان.

• بعض األدوية مثل: مدرات البول، أو الكافيني، أو األدوية املؤثرة على مراكز التبول 	
في الدماغ.

• السلس املؤقت املصاحب اللتهابات البول أو البروستاتة.	

• اإلمساك املزمن.	

ينقسم سلس البول لدى كبار السن بشكل عام إلى نوعني، السلس اإلجهادي وفي هذا 
النوع يفقد املريض السيطرة على التبول مع زيادة الضغط على املثانة، وعادة تحدث األعراض 
مع الضحك أو السعال أو العطاس، ويكون ضعف عضلة الحوض عند النساء أو تدلي الرحم 
من أهم األسباب، والنوع اآلخر هو السلس اإللحاحي، وهو عدم قدرة املريض من السيطرة 
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على حفظ البول في املثانة قبل الوصول إلى دورة املياه مع تسّرب كميات قليلة من البول، 
وعادة ما تصاحب هذا النوع أمراض عصبية مثل: تهيج املثانة أو أمراض إدراكية أو حركية، 
البول  للتغيرات الهرمونية، وسلس  الليلي املصاحب  البول  سلس  وهناك أنواع أخرى مثل: 

الفيضي بسبب تجمع البول في املثانة بسبب انسداد مجرى البول.

إلى  تؤدي  التي  األسباب  تعدد  بسبب  السن  لكبير  الشامل  التقييم  أهمية  تكمن  وهنا 
السريرية  والفحوص  السلس  نوع  وتحديد  املرضي ،  التاريخ  أخذ  طريق  عن  البول  سلس 

واملخبرية، وتعتمد طرق العالج على سبب السلس وقد تشمل:
• تمارين قاع الحوض وتدريب املثانة التي أثبتت الدراسات أن هذه التمارين تقلل 	

السلسل بنسبة تصل إلى 25 %.

• األدوية املنظمة لنشاط املثانة وتهيج املثانة.	

• والكلى، واإلمساك 	 القلب،  وأمراض  السكري،  الداء  املزمنة مثل:  األمراض  عالج 
املزمن.

• مراجعة أدوية كبير السن.	

• التدخالت الجراحية لعضلـة قاع الحـوض، أو تدلـي املهبــل أو الرحـم، أو حقــن 	
عضالت املثانة باملواد املثبتة مثل: البوتوكس، وحديثاً زراعة بطاريات التحكم في 
عضلة املثانة جراحيًا )وهي جهاز صغير يتم زرعه ليساعد في تنظيم عمل املثانة 

العصبية زائدة النشاط(.

• محاولة عالج األسباب الحركية مثل: خشونة املفاصل والشلل .	

• العناية بجفاف وضمور الجهاز التناسلي للمرأة باستخدام املرطبات والهرمونات 	
املوضعية.

• في كثير من األحيان يتعذر العالج الشافي للسلس لدى كبار السن خاصة مع 	
األمراض الذهنية كالخرف املتقدم، ويكون التركيز على دعم املريض ومقدم الرعاية 
أخذ املريض لدورة املياه كل ساعتني مثاًل(، وتهيئة  ببرامج التبول املحددة )مثل: 
البول مثل:  املياه، وتوفير مستلزمات سلس  لدورة  بيئة املريض لسهولة الوصول 
املجهزة، وفي بعض  املتحركة  الكراسي  أو  السريري،  التبول  الحفاضات وأوعية 
الحاالت املتقدمة يلجأ الطبيب ومقدمو الرعاية ملناقشة الحاجة إلى قثطرات التبول 

ل عادة عدم استخدامها بسبب زيادة حاالت االلتهابات البولية. الدائمة التي ُيفضَّ
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أمراض	الوهن	وضمور	العضالت	

• الوهن	

الحركة  قليل  أو  جــدًا،  بطيئًا  البنية  السن ضعيف  في  كبيرًا  قابلت  وأن  هل صادف 
ومجهدًا طيلة الوقت يكاد ال يستطيع القيام بوظائفه اليومية مع عدم وجود أمراض واضحة 
مسببة لهذه األعراض؟ أو في حاالت أخرى قد يكون مصابًا بأكثر من مرض من أمراض 
كبار السن التي تعطي هذه األعراض، ومن الجدير بالذكر أنه يجب استثناء األمراض املزمنة 
مثل: السرطانات، وأمراض القلب، أو الكلى، أو الكبد على سبيل املثال قبل تشخيص الوهن 

أو ضمور العضالت .

كما ُذكر سابقًا إن الوظائف الحيوية والفيزيولوجية واملناعية لجميع األعضاء تقل في 
جسم اإلنسان مع التقدم في العمر، ولكن ال تصل إلى مرحلة فقدان كبير السن إلى قدراته 
الذهنية والحركية، وإذا زادت نسبة نقصان هذه الوظائف الفيزيولوجية والحيوية عن املعدالت 
الطبيعية للعمر ينتج وهن كبار السن "Frailty"؛ مما يزيد من النتائج السلبية عند التعّرض 
ألي عارض بسيط )قد ال يؤثر في اإلنسان الطبيعي( مثل: زيادة اإلصابة باألمراض، ودخول 

املستشفى املتكرر، وصعوبة التشافي بعد أي َعَرض صحي، أو الوفيات. 

هناك كثير من العوامل التي تجعل املسن إما أن يكون واهنًا أو نشطًا عند التقدم في 
العمر، وهناك تغيرات هرمونية وحاالت االلتهابات البسيطة املستمرة، وعمليات األكسدة، وفقد 
بعض البروتينات التي تساهم في تحديد شدة الوهن، ولكن هناك عوامل مكتسبة أخرى يمكن 
تغييرها لتقليل هذه التغيرات غير الحتمية؛ لذلك ُيعد الوهن مرضًا وليس تغيرًا طبيعيًا حتميًا 
لعملية التقدم في العمر وال يوجد تعريف واضح شامل أو تقييم موحد عامليًا لتشخيص مرض 

الوهن، وقد اشترط بعض االختصاصيني توفر هذه األعراض للتشخيص:
قلة الحركة. •	

َضْعف قبضة اليد.  •	

اإلجهاد املستمر.  •	

قلة القيام بالوظائف اليومية. •	

بطء املشي.  •	

نزول الوزن. •	
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أمراض كبار  إدراج  للوهن(  أدمنتون  تقييم  )مثل  التقييمات  املقابل فضل بعض  وفي 
السن لتشخيص الوهن؛ ليكون أكثر شمولية، فكلما تعددت هذه األمراض عند كبير السن 
إضافة إلى األعراض السابقة اُعتبر املريض أكثر وهنًا، ودائمًا تعكس تقييمات الوهن عمر 

اإلنسان الفيزيولوجي الحقيقي وليس عمر اإلنسان الرقمي.
ملخص	مقياس	أدمنتون	للوهن

2 1 0 فحص	املؤشر 	مؤشر
الوهن

أخطاء أخرى  خطأ في املسافات
فقط

 ال يوجد
خطأ

ُيرَجى تخيل أن هذه الدائـــــرة 
املـرســـومة مسبقًا عبارة عـــن 
ساعة. أود أن تضع األرقام في 
املواضع الصحيحة ثم تضع 
العقارب لإلشارة إلى الوقت 
»الحادية عشرة و عشر دقائق«.

	الوظيفة
الذهنية

أكثر من 2

سيئة

2-1

جيدة

0

ممتازة

في العام املاضي، كم مرة . 1
    دخلت املستشفى؟

بشكل عام، كيف تصف . 2
صحتك؟

	الحالة
	الصحية
العامة

8-5 4-2 1-0  في كم من األنشطة التالية تحتاج
 إلى مساعدة؟ )تحضير الوجبات،
التدبير الهاتف،  النقل،   التسوق، 
األموال، إدارة  الغسيل،   املنزلي، 

تناول األدوية(.ا

	االستقالل
الوظيفي

ال أحياناً دائماً  عندما تحتاج إلى مساعدة، هل
شــخص على  االعتماد   يمكنك 
 مســـتعد وقـــادر علـــى تلبيـــة

 احتياجاتك؟

	الدعم
االجتماعي

نعم

نعم

ال

ال

هل تســتخدم خمســـة أو . 1
أكثر من األدوية املوصوفة 

بشكل منتظم؟
فــــي بعـــض األحيــــان،. 2

    هـل تنســى تنـاول األدوية
    املوصوفة لك؟

األدوية
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• ضمور	العضالت	
يمثل  الوهن الصورة الشاملة لضعف جميع وظائف وأعضاء الجسم، وضمور العضالت 
الشــديد املرضي مــع التقدم فــي العمر )Sarcopenia( جــزء من هذا الضعف، وال يفقد 
العضالت  ضمور  ُيعتبر  لذلك  لديهم؛  العضلية  والوظائف  العضل  كتلة  السن  كبار  جميع 
الشديد مرضًا وليس تغيرًا عمريًا حتميًا، وُيعد عدم الحركة وسوء التغذية واألمراض املزمنة 

غير املُسيَطر عليها، وبعض األدوية أهم أسباب هذا املرض. 

2 1 0 فحص	املؤشر 	مؤشر
الوهن

نعم ال بحيث مؤخراً  الوزن  فقدت   هل 
أصبحت مالبسك واسعة؟

التغذية

نعم ال أو بالحـــزن  تشعر  ما  غالبًا   هل 
االكتئاب؟

	الحالة
النفسية

نعم ال فقـدان فــي  مشكلة  لديك   هل 
السيطرة على البول؟

سلس	البول

 أكثر من 20
 ثانية أو غير

قادر

20-10

ثانية

10-0

ثواٍن

 أود أن تجلس على الكرسي مع
 إراحة ظهرك وذراعيك. ثم عندما
 أقول "انطلـق" يرجـى الوقـــوف
 واملشـي بخطــى آمنــة ومريحــة
 إلــى العالمـــة املوجــودة علــى
 األرض )على بعد حوالي ثالثـة
أمـتــــــار(، والعـــــودة إلـــــى

"الكرسي والجلوس "

	األداء
الوظيفي

مالحظة: يتم جمع نقاط املقياس ملعرفة مدى وهن املسن
0-5 غير واهن 

6-7 معرض للوهن

8-9 وهن بسيط 

تابع/ ملخص	مقياس	أدمنتون	للوهن

10-11 وهن متوسط

12-17 وهن شديد
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شاب	في	عمر	الـ	40 

مسن	في	عمر	الـ	74 ال	يمارس	النشاط	الرياضي	

مسن	في	عمر	الـ	70 يمارس	النشاط	الرياضي	

شكل	يوضح	صورة	من	دراسة	للمقارنة	بني	عضالت	الفخذ	في	شاب	يبلغ	من	العمر	40	عامًا،	
وشخص	مسن	يبلغ	74	عامًا	بدون	ممارسة	التمارين	الرياضية،	وآخريبلغ	70	عامًا	يمارس	

التمارين	الرياضية،	حيث	حافظ	األخير	على	كتلة	العضل.
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يتم تشخيص املرض سريريًا بمؤشرات تشابه مؤشرات الوهن مثل: سرعة املشي، وقوة 
قبضة اليد، وانخفاض األداء البدني، وتقييم كتلة العضل والحالة الغذائية، وُيستخدم »فحص 
الوقوف واملشي« للتقييم، حيث إنه من املتوقع أن يستطيع كبير السن الطبيعي الوقوف من 
ويمكن  ثانية،   14 من  أقل  وقت  في  للجلوس  والعودة  أمتار  ثالثة  ملسافة  واملشي  الكرسي 
استخدام جهاز »فحص قوة قبضة اليد« للتقييم السريري، ويمكن إثبات نقص كتلة العضل 
باستخدام األشعة السينية، أو املغناطيسية للتشخيص، وأثبتت إحدى الدراسات أن فقد كتلة 
العضل ليس له عالقة بالعمر مقارنة بعضالت الفخذ لشاب في األربعينيات من عمره بشخص 

مسن ال يمارس الرياضة ومسن آخر نشيط  عن طريق األشعة السينية.

أهمية	تشخيص	الوهن	
الوهن وضمور العضالت أمراض يمكن عالجها في كثير من الحاالت وممارسة كبير 
السن لوظائفه الكاملة، كما يختلف عالج كثير من األمراض )مثل: ارتفاع ضغط الدم، وداء 
السكري( واختيار األدوية إذا كان املريض مصابًا بالوهن من عدمه، وتساعد معرفة أسباب 
الفحوص  لكثرة  املريض  تحمل  مدى  وموازنة  له  العالجية  الخطة  وضع  في  املريض  وهن 
والتدخالت الطبية، وما إذا كانت فائدة هذه التدخالت الطبية أكثر من ضررها على املريض، 
ومن املهم معرفة حالة املريض لتقديم الدعم الشامل له وملقدمي الرعاية إذا كان املسن مصابًا 

بالوهن الشديد. 

العالج		
ُيعتبر عالج الوهن من أهم األمثلة على حاجة كبير السن لعمل »التقييم الشامل لكبير 

السن«، وتدّخل فريق متكامل من مقدمي الرعاية وخالله يتم التركيز على:

فحص وعالج األمراض املزمنة وأمراض كبار السن. •	

العالج الطبيعي والتأهيل.  •	

التغذية ورفع مستويات البروتينات في الجسم. •	

مراجعة أدوية كبار السن باستمرار.  •	

تقديم الدعم الطبي واالجتماعي والنفسي للمريض ومقدمي الرعاية. •	

وسيتم شرح هذه التدخالت الحقًا.
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يصاب كثير من كبار السن بأمراض تؤثر على وظائفهم الحركية أو الذهنية أو النفسية 
أو تواصلهم االجتماعي، ويحتاج املريض إلى عدة تدخالت ملحاولة استعادة هذه الوظائف أو 
التأقلم مع وضعه الجديد وترتيب البيئة املناسبة له، وهذه التدخالت تلخص تعريف تأهيل كبير 
للتأقلم بعد فقدان إحدى هذه  السن، وهي عملية يتم فيها إعادة القدرة أو مساعدة املريض 
الوظائف، فبسبب وهن كثير من املسنني واإلصابة بأمراض كبار السن يكون عادة تدهور حالة 
املريض الحركية أو الذهنية سريعًا وحادًا، وفي املقابل يكون التحسن والعودة إلى ممارسة 
هذه الوظائف تدريجيًا وببطء؛ مما يحتاج إلى برامج تأهيلية مطولة؛ لذلك ُيعتبر التأهيل من أهم 
أدوار طب كبار السن وأكثرها أدلة علمية على تحسني قدرات املريض واعتماده على نفسه، 

وتقليل نسب اإلصابة بأمراض كبار السن والوفيات.
دور  يكـون  وقد  تأهيله،  عمليــة  فــي  كبير  بدور  باملسن  العناية  فريق  أفراد  يقوم جميع 
اختصاصي العالج الطبيعي، واختصاصــي العـــالج بالعمــل، واختصاصـي النطـق والبلـع 
الجلطات  مريض  يحتاج  املثال  سبيل  فعلى  العملية،  هذه  في  رئيسياً  التغذية  واختصاصي 
الدماغية، أو مريض الشلل الرعاشي، أو مريض السقوط املتكرر، أو مريض الخشونة الشديدة 
خصوصًا بعد العمليات إلى برامج تأهيل حركي مكثف مع تهيئة منزل وبيئــة جديــدة آمنة 
نفسي  تأهيل  إلى  االكتئاب  ذهني، ومريض  تأهيل  إلى  الخرف  يحتاج مريض  كما  للمريض، 

مبرمج. 
هذه  إلى  للوصول  زمنية  وخطة  ومحددة  واضحة  أهداف  للتأهيل  تكون  أن  املهم  ومن   
األهداف، ويجب أن تكون واقعية بالنسبة لحالة املريض، ففي بعض الحاالت يكون الهدف إعادة 
املريض إلى الحركة الكاملة، والعودة إلى الحياة الطبيعية من غير أي دعم، وفي بعض الحاالت 

يكون الهدف الواقعي هو مقدرة املريض على الجلوس فقط على كرسي متحرك بصورة آمنة.
عادة ما تكون بداية عملية التأهيل للمريض بعد اإلصابة بأحد هذه األمراض خالل التواجد 
في املستشفى، وتستمر العملية بعد خروج املريض إما في مراكز متخصصة للتأهيل عن طريق 
الدخول لفترة مؤقتة لهذه املراكز، أو بزيارات نهارية يومية حتى يقدر على االستمرار بالتأهيل 
ببرنامج منزلي في منزل املريض، ويكون ملقدمي الرعاية دور كبير في تحفيز املريض وتطبيق 
والتأهيل  الحركي  التأهيل  على  التركيز  وسيتم  والنفسي،  والذهني  الحركي  التأهيل  برامج 

الذهني وترتيبات املنزل اآلمن لكبير السن كوسائل إلعادة تأهيله.

الفصل الثالث

تأهيل كبار السن
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التأهيل	الحركي	والعالج	الطبيعي
يركز التأهيل الحركي على إعادة القدرات العضلية أو الحركية للمريض بعد فقدانها عادة 
بسبب أمراض عصبية، أو أمراض املفاصل، أو أمراض ضمور العضالت، أو أمراض ضعف 
التوازن والسقوط، ويقوم اختصاصيو العالج الطبيعي والعالج بالعمل بهذا التأهيل بالتعاون 

مع باقي أفراد الفريق الطبي للمسن. 

 ال يقتصر دور التمارين الرياضية على عالج هذه الحاالت، ولكن ُتعتبر من أهم طرق 
الوقاية من أمراض كبار السن، فتنصح جمعيات طب املسنني والعالج الطبيعي باالستمرار 
بعمل مجموعة من هذه التمارين بما ال يقل عن خمسة أيام في األسبوع لجميع املسنني، وأثبتت 
الدراسات العلمية أن ممارسة هذه الرياضات تحّد من اإلصابة بأمراض كبار السن والوفيات 

و زيادة االعتماد على النفس بنسب تصل إلى 50 % .

ويختلف البرنامج التأهيلي للمريض باختالف املرض، ومن األمثلة على التمارين الرياضية 
والعالجات الطبيعية ودور العالج الطبيعي:
تمارين تقوية العضالت واملفاصل. •	

تمارين التوازن.  •	
تمارين خاصة بأمراض التوازن ذات صلة بالجهاز الدهليزي لألذن. •	

تمارين الحفاظ على املرونة. •	
تمارين زيادة قدرة التحمل. •	

تمارين لتخفيف األلم. •	
اختيار أدوات العالج والحركة واملشي املناسبة للمريض.  •	

الطريقة السليمة لنقل املريض )من السرير إلى الكرسي مثاًل(. •	

والتواصل   التعامل  الطبيعي في فرق كبار السن بمهارات  العالج  ويتمتع اختصاصيو 
معهم التي تختلف عن املرضى البالغني، فكثير من هؤالء املرضى يعانون ضعفًا في الوظائف 
السمع، والبصر، أو اآلالم املزمنة التي تعيق املشاركة في التمارين، كما تعيق  الحسية مثل: 
له،  بالنسبة  التمارين  هذه  أهمية  أو  التعليمات  استيعاب  على  املريض  قدرة  الخرف  أمراض 
العالج  في  املشاركة  يرفضون  تجعلهم  املرضى  بعض  عند  سلوكية  تغيرات  هناك  وتكون 
الطبيعي، وهناك بعض التعليمات املستخدمة من ِقَبل اختصاصي العالج الطبيعي لكبار السن 

ملحاولة تحفيزهم مثل:
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• معرفة التاريخ االجتماعي للمريض والبداية بحديث عـــام عـــن هوايات املريــض أو 	
اهتماماته. 

• مــع اســتمرار إعادة 	 البسيطة والواضحــة بخطــوات بسيطة  التعليمات  استخدام 
التعليمات. 

• استخدام نبرة الصوت املناسبة للمريض.	

• اختيار الوقت املناسب من يوم املريض.	

• التواصل الجسدي بلمس اليد أو الكتف.	

• محاولة الشرح العملي للمريض لتنفيذ التمرين مباشرة. 	

• مشاركة مقدمي الرعاية املقربني للمريض. 	

• االبتسام املستمر للمريض.	

• استخدام الوسائل الحسية مثل: السماعات، والنظارات الطبية. 	

• املراجعة املستمرة للمعوقات مع فريق كبار السن مثل : األلم، واالكتئاب، واألدوية؛ 	
مما يساعد على مشاركة املريض الفّعالة بالتأهيل.

التأهيل	الذهني	و	اإلدراكي		
كما ُذكر في السابق ال يقتصر مبدأ التأهيل على التأهيل الجسدي أو الحركي، بل ُيعتبر 
والهذيان  الخرف  ألمراض  الدوائية  غير  العالجات  طرق  أهم  من  والنفسي  الذهني  التأهيل 
واألمراض النفسية، كما تساهم التمارين الذهنيـة فــي الوقاية مــن اإلصابــة بهــذه األمراض 

بعض	األدوات	التي	تساعد	املسن	على	الحركة.
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وتحافظ على التواصل السليم بني خاليا الدماغ حتى مع فقد بعض هذه الخاليا مع التقدم 
في العمر، أو بعد اإلصابة باألمراض الدماغية مثل: الجلطات أو الخرف، ويكون الختصاصي 

العالج بالعمل، أو املعالج النفسي الدور الرئيسي في هذه العالجات.
وُيستخدم كثير من التمارين الذهنية في طب كبار السن تحديدًا ملرضى الخرف، ومن أهم 

النصائح والتمارين املقدمة للوقاية أو عالج املصابني:
• التعليم املستمر. 	
• والعمل 	 التقاعد،  سن  تأخير  مثل:  اإلصابة  قبل  الذهنية  النشاطات  في  االستمرار 

املستمر، والتواصل االجتماعي. 
• األلعاب الذهنية مثل: الكلمات املتقاطعـة، أو األلعـــاب الورقية، أو اســتخدام ألعــاب 	

األجهزة الذكية.
• القراءة املحفزة للمجهود الذهني )تفسير القرآن مثاًل(.	
• التجمعات األسرية، والتواصل مع أفراد األسرة، واالبتعاد عن العزلة.	
• الحوارات عن اهتمامات املريض السابقة. 	
• البسيطة 	 اليدويـــة  الهوايات  الهوايات مثل:  فـــي ممارسة  التحفيز على االستمرار 

)الخياطة، والطبخ، والعناية بحديقة املنزل أو األعمال املنزلية(.
• حضور جلسات العالجــات الذهنيـــة والنفســية الشخصية، أو املشتركة املقدمة من 	

املتخصصني.

تهيئة	منزل	آمن	لكبير	السن
يحتاج كبير السن إلى تقييم شامل للمنزل، وبيئته املحيطة، ومدى توفر الدعم االجتماعي 
في  السليمة  الحركة  تعيق  حسية  أو  حركية  بأمراض  اإلصابة  بعد  وتحديدًا  املنزل،  في  له 
التي تستدعي تجهيز  األمراض  أكثر  ترتيبات محددة، ومن  أمراض ذهنية تحتاج  أو  املنزل، 
املنزل الكامل هي أمراض السقوط املتكرر، ويقوم اختصاصي العالج بالعمل واالختصاصي 

االجتماعي بالدور الرئيسي في هذا التدخل العالجي.
يعيش كبار السن في البيئة نفسها لفترات طويلة، ويعتادون على ترتيبات منزلية معينة، 
ويجد كثير من مقدمي الرعاية صعوبة في إقناع املسن لتغيير مكان سكنه إلى مكان مناسب، 
أو إجراء التعديــالت املناســبة علــى منزلـه، وتزداد املشكلــة مــع اسـتمرار تدهور الوظائف 
الذهنية والحركيــة للمسن مـــع عدم وجـــود ثقافـــة دور الرعايــة، أو الرعايــة طويلـة األمـــد 

فـــي مجتمعاتنا العربية. 
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ملخــص	مقياس	بــارذل	)Barthel Score(	لقــدرة	املريض	على	أداء	وظائفـه
	الحياتيـة	اليوميـة.

الوظيفة	
الحياتية	
اليومية

0123

سلس أقل من مرة سلس البرازالتغوط
في األسبوع

ال يوجد سلس مع 
تحكم طبيعي

ــ

سلس مرة واحدة في سلس البول التبول
اليوم فقط

ال يوجد سلس مع 
تحكم طبيعي

ــ

العناية	
الشخصية

مستقل ومعتمد على يحتاج إلى مساعدة
نفســه كليـًا 

ــ-

استخدام	
الحمام

يحتاج إلى مساعدة 
كلية

يـحـتاج إلى بعض 
املساعدة

مستقل ومعتمد على 
نفسه كليًا

ــ

يحتاج إلى مساعدة األكل
كلية

يـحـتاج إلى بعض 
املساعدة

مستقل و معتمد على 
نفسه كليًا

ــ

سهولة	
االنتقال

مساعدة شخص أو غير قادر تماماً 
شخصني 

مستقل ومعتمد مساعدة بسيطة فقط 
على نفسه كليًا

يمشي بمساعدة كرسي متحرك غير قادر تماماًالحركة
شخص فقط

مستقل ومعتمد 
على نفسه كليًا

ارتداء	
املالبس

يحتاج إلى مسـاعدة 
كلية

يـحـتاج إلى بعض 
املساعدة

مستقل ومعتمد على 
نفسه كليــاً

ــ

استخدام	
السلم

يـحـتاج إلى بعض غير قادر تماماً
املساعدة

مستقل ومعتمد على 
نفسه كليًا

ــ

ــــمستقلغير قادر تماماًاالستحمام

قبل عملية تجهيز  بالعمل  العالج  ِقَبل اختصاصي  املستخدمة من  التقييمات  أهم  من 
املنزل اآلمـن هي تقييمات مـدى قدرة كبير السن بالقيام بوظائفه واحتياجاته اليومية، ويعتبر 
أحد التقييمات املعتمدة عامليًا لقدرات كبير السن الوظيفية،   )Barthel Score( بارذل  تقييم 

وُيستخدم هذا التقييم لجميع كبار السن وليس لتجهيز املنزل اآلمن فقط.
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يتم تقييم قدرة املريض على قيامه بوظائفه الحياتية اليومية عن طريق جمع النقاط املسجلة 
بالتقييم )من 0 إلى 20(.  كلما نقص مجموع النقاط زاد اعتماد املريض على اآلخرين. كما أن 

التغير في مجموع النقاط بعد العالج يدل على مدى تحسن أو تدهور حالة املريض الوظيفية.

نماذج	أجهزة	وأدوات	لدعم	الوظائف	الحياتية	للمسن		في	املنزل.

بعـد عمـل التقييـم الشامل للمسن يقوم اختصاصــي العــالج بالعمـــل واالختصاصــي 
االجتماعي بالقيام بتدخالت متعددة نذكر منها بعض األمثلة هنا:

• توفر الدعم األسري واالجتماعي الحتياجات كبار الســن مثـل: إعطـاء األدويــة والتغذيــة، 	
واالستحمام، والحاالت الطارئة.
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• احتياجات املريض من أجهزة تساعده للتأقلم مع وظائفه الذهنية والحركية مثل: املصاعد، 	
والحامالت، والسرير الطبي مع الفرش الهوائي، والكراسي املتحركة. 

• أدوات مخصصة تساعد املريض على ارتداء مالبسـه أو تناول طعامه. 	

• تجهيزات املنزل الداخلية مثل:	

ل استخدام السجاد مع الحرص على عدم تعثر كبير  ــ األرضيات غير امللساء، وقد ُيفضَّ
السن بأطراف السجاد.

ــ املمرات و األبواب الواسعة املناسبة ملرور كرسي متحرك.

ــ تصميم منحدرات الكراسي املتحركة املناسبة.

ــ محاولة تقليل عدد العتبات أو إلغاؤها إن أمكن.

بسهولة،  املتحرك  الكرسي  دخول  لقدرة  املطلوبة  باملواصفات  املياه  دورات  تجهيز  ــ 
وارتفاع املغاسل واملراحيض، وتوفر املقابض وساندات األذرع باالرتفاعات السليمة، 

واستخدام منطقة االستحمام املفتوحة من غير عوائق.

ــ استخدام مقابض األبواب، أو مفاتيح مواسير املياه املناسبة لقبضة يد املريض.

وبجانب  الغرف  مداخل  عند  إنارة مزدوجة  مفاتيح  مع  املناسبة  ــ استخدام اإلضاءات 
سرير املريض أو مكان جلوسه.

العالمات، والصور التوضيحية، وتوزيع  ــ تدخالت مخصصة ملرضــى الخـــرف مثــل: 
الســاعات والتقـويمات املذكــرة، وأجهـزة متابعة املريض وإنذارات خـروج املريض 

من املنزل.
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كما ُذكر في الفصل األول هناك فرق بني الشيخوخة وأمراض الشيخوخة، وأن العمر 
الرقمي ال يعكس مدى تشيخ اإلنسان، مقارنة بقدراته الذهنية والحركية وخلوه من أمراض 
كبار السن واألمراض املزمنة؛ لذلك يعرف التشيخ الصحي أو دورة الحياة الناجحة والصحية 
بالعيش ألطول فترة ممكنة من العمر مع التمتع بوظائف ذهنية وحركية سليمة، وقلة اإلصابة 
باألمراض املزمنة وأمراض الشيخوخة، وعدم االعتماد على اآلخرين، وعادة ينتهي هذا التشيخ 
الصحي بفترة قصيرة من التدهور الصحي واملوت الرحيم من غير املعاناة لفترة طويلة قبل 
الكامل،  والنفسي  واالجتماعي،  الصحي،  الدعم   : الصحي  التشيخ  تعريفات  وتشمل  الوفاة، 

وتواصل املسن الفّعال مع املجتمع ألطول فترة ممكنة.
تهتم جميع الدول واملنظمات العاملية مثـل : منظمـة الصحـــة العامليـة بوضــع ســياسات 
واستراتيجيات التشيخ الصحي وتطبيقها، استعدادًا للزيادات املتوقعة لنســب املسـنني، وهناك 

جوانب عدة لتعزيز التشيخ الصحي :
• الوقاية من أمراض الشيخوخة املذكورة، حيث أثبتت جميــع الدراســات أنه إذا لم يكن 	

باالستطاعة الوقاية من التغيرات الطبيعية للتقدم فـي العمــر )الشيخوخة(، فإنه باإلمكان 
الوقاية من أمراض الشيخوخة والوصول إلى التشيخ الصحي عن طريق:

ــ التغذية الصحية السليمة. 
ــ االستمرار في ممارسة الرياضة والتمارين الحركية والذهنية.

ــ االبتعاد عن العادات السلبية مثل: التدخني، وتناول الكحوليات. 
ــ الكشف املبكر، والسيطرة على األمراض املزمنة، وأمراض الشيخوخة.

• توفير العوامل املجتمعية والبيئية املناسبة مثل:	
ــ وضع وتطبيق سياسات توفــر الدعم االجتمــاعـي، واألسري، واملادي املناسب لكبــار 

السن.

الفصل الرابع

التشـــــــيخ الناجــــح ومعوقاتـــــه
فـي املجتمعات العربية 
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ــ استمرار اندماج املسن في املجتمع.
ــ برامج ما بعد التقاعد.

ــ الحفاظ على البيئة املنزلية والحياتية املالئمة لكبار السن.
ــ توفـــر الخدمـــات الصحيـة واالجتماعية مثل: مراكز كبار السن الطبية، ومراكز الرعاية

  املتوسطة والرعاية طويلة األمد، واألندية الصحية واالجتماعية.
ــ التصدي للتمييز ضد كبار السن واإلساءة لهم.

ــ الدعم الكامل ملقدمي الرعاية.
ــ إجراء األبحاث واإلحصائيات في مجال أمراض كبار السن. 

ــ توفير الكوادر الطبية واالجتماعية املتخصصة لرعاية كبار السن.

شكل	يوضح	أحد	نماذج	مكونات	التشيخ	الصحي	.

	 	 	 	 التقاعد	والتشيخ	الصحي	
ُيعتبر التقاعد مرحلة مهمة في حياة اإلنسان، وقد ينظر إليها بعض الناس على أنها نهاية 
بعدم  العزلة، والشعور  يغلب عليها  وبداية حياة  املجتمعية،  العملية واملسؤولية  الحياة  مرحلة 
الفائدة تجاه املجتمع، أو الحياة الهامشية املجتمعية، ويرى آخرون أنها بداية حياة جديدة بعد 
الراحة من أعباء الوظيفة ملمارسة املسن ألنشطة لطاملا كان يبحث عن الوقت الكافي ملمارستها 

مكونات	التشيخ	الصحي.

عدم	وجود	
مرض/عجز

االندماج	في	
الحياة

الوظائف	املعرفية
والجسدية	جيدة

التشيخ	
الناجح
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من أعمال خاصة، أو هوايات، أو أعمال تطوعية، أو أنشطة تواصلية واجتماعية مع العناية 
بالحالة الصحية والنفسية بشكل أفضل.

هناك كثير من األبحاث الطبية واالجتماعية عن مدى تأثير التقاعد على صحة اإلنسان 
انخفاض  الدراسات  بعض  أثبتت  املبكر، حيث  التقاعد  وتحديدًا  والنفسية  والذهنية  الحركية 
االكتئاب بنسب تصل إلى  الوظائف الذهنية واإلصابة بأمراض مزمنة وأمراض نفسية مثل: 
40 %، ويحدث هذا تحديدًا في السنوات األولى بعد التقاعد، وفي املقابل هناك دراسات أخرى  
أثبتت العكس بتحسن هذه الوظائف بعد تقاعد بعض املسنني، وكانت األسباب الرئيسية لهذا 

التناقض في نتائج األبحاث هي:
• طبيعة عمل اإلنسان إذا كانت ذات ضغوطات نفسية وعصبية على سبيل املثال، أو 	

أعمااًل مكتبية بحتة مع قلة الحركة، أو وظائف روتينية تخلو من التحديات الذهنية 
تجعل من التقاعد حالً أفضل ملمارسة أنماط حياة صحية فضلى؛ لتقليل اإلصابة 
باألمراض املذكورة، أو إذا كان املسن مصابًا بأحد أمراض كبار السن التي تجعل 
وظيفته عائقًا للعناية الطبية املطلوبة، أو تزيد من حدة املرض في حال عمله املستمر. 
وباملقابل قد يكون للتقاعد تأثير سلبي على مسن ذي وظيفة فّعالة مليئة باألنشطة 

الحركية والذهنية أو باألنشطة القيادية. 
• التخطيط املبكر ملرحلــة ما بعـــد التقاعــد لالســتمرار في ممارسة األنشطة الذهنية 	

والحركية والتواصل الفّعال مع املجتمع؛ لذلك قد يستفيد بعض املسنني من التقاعد 
املبكر لتوفر الوقت للتخطيط لهذه البدائل.

• مدى توفر برامج التقاعد املالئمة للمتقاعدين، فيملك كثير مــن املتقاعديــن الخبرة 	
أحد  يكون  وقد  الشباب،  وتوجيه  املجتمع  خدمة  في  لالستمرار  والحياتية  العملية 
التقاعد من خالل تقليل ساعات العمل لتصبح من 4-2  الفّعالة أن يتدرج  الحلول 
ساعات، لالستمرار في استخدام الوظائف الذهنية والحركية، كما يؤثر مدى توفر 

األنشطة والنوادي االجتماعية على حالة املسن الصحية والنفسية املستقبلية.
• لتوفيــر جميــع 	 املجتمــع  في  للمتقاعدين  املادي  والدعم  األسري  الدعم  توفر  مدى 

االحتياجات لهذه املرحلة.

	 	 بعض	معوقات	رعاية	املسنني	في	مجتمعاتنا	العربية	

تتشابه الدول العربية في معظم معوقات تقديم الرعاية الطبية والرعاية الشاملة للمسنني. 
ومع أن نسبة املسنني ُتعتبر أقل من املستويات العاملية في بعض الدول )من 3-5 % في بعض 
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الدول الخليجية، و8-10 % في لبنان واملغرب العربي(، إال أن سرعة وزيادة هذه النسب مرتفعة 
في سنة   %  25-20 من  قد تصل  املتوقعة  النسب  أن  الدولية حتى  باملجتمعات  مقارنًة  جدًا 
2050م؛ مما يحتم علــى هـذه الدول أن تعيد صياغة استراتجيات خدمات كبار السن، ووضع 

خطط تطبيقية واضحة.

ومن	أهم	هذه	املعوقات

• ر كثير من األمراض 	 عدم الفصل بني تغيرات العمر الطبيعية واألمراض، حيث ُيفسَّ
هذه  تشخيص  يتم  وال  املريض،  أهل  قبل  من  للعمر  مصاحبة  تغيرات  أنها  على 

األمراض مبكرًا.

• التحسس االجتماعي من تشخيص بعض أمراض كبار السن مثل: الخــرف، والتبــول 	
الالإرادي من ِقَبل املريض، أو مقدمي الرعاية.

• محاولة رعاية كبير السن املطلقة من ِقَبل أهله كعادات اجتماعية بدون اللجوء ألهل 	
االختصاص.

• عدم توفر مرافق الرعاية املتوسطة، أو الرعاية الدائمة للمسنني مع النظرة االجتماعية 	
السلبية لهذه املراكز في بعض الدول.

• وجود كثير من السياسات واالستراتيجيات لرعاية املسنني بدون تطبيق فعلي لهذه 	
السياسات مع عدم التواصل الفّعال بني الجهات املعنية بخدمة املسنني.

• قلة األبحاث العلمية واإلحصائيات في مجال طب كبار السن.	

• عدم توفر الكوادر الفنية املتخصصة الكافية لتطبيق التقييم الشامل للمسنني.  	

• انتشار األمراض املزمنة وأنماط الحياة الغذائية والحركية غير الصحية؛ مما يزيد 	
من صعوبة السيطرة على هذه األمراض.
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اإ�صـــدارات

املركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية





تأليف: د. صاحب القطان

تأليف: د. لطفي الشربيني

تأليف: د. خالد محمد دياب
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تأليف: د. عبدالرزاق السباعي
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تأليف: أ. سعاد الثامر

1 ــ األسنان وصحة اإلنسان
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8 ــ املعاجلة بالوخز اإلبري
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44 ــ تساقط الشعر 
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46 ــ االكتئـــــاب 



تأليف: د. لطفية كمال علوان

تأليف: د. عالء الدين حسني

تأليف: د. أحمد علي يوسف

تأليف: د. وفاء أحمد احلشاش

تأليف: د. عبد الرزاق سري السباعي

تأليف: د. هناء حامد املسوكر

تأليف: د. وائل محمد صبح

تأليف: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. ُرلى سليم املختار

تأليف: د. ندى سعد الله السباعي

تأليف: د. ندى سعد الله السباعي

تأليف: د. حسان عدنان البارد

تأليف: د. لطفي عبد العزيز الشربيني

تأليف: د. سالم أبو شعبان

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. أحمد خليل

تأليف: د. ماهر اخلاناتي

تأليف: د. بشار اجلّمال

تأليف: د. ُجلنار احلديدي

تأليف: د. خالد املدني

تأليف: د. ُرلى املختار

تأليف: د.جمال جوده

تأليف: د.محمود الزغبي

تأليف: د.أمين محمود مرعي

47 ــ العجــز السمعــي

48 ــ الطب البديل )في عالج بعض األمراض(

49 ــ استخدامات الليزر في الطب

50 ــ متالزمة القولون العصبي

51 ــ سلس البول عند النساء )األسباب ــ العالج( 

52 ــ الشعرانية »املرأة املُْشِعرة«

53 ــ اإلخصاب االصطناعي

54 ــ أمراض الفم واللثة

55 ــ جراحة املنظار

56 ــ االستشارة قبل الزواج

57 ــ التثقيف الصحي

58 ــ الضعف اجلنسي

59 ــ الشباب والثقافة اجلنسية

60 ــ الوجبات السريعة وصحة املجتمع

61 ــ اخلاليا اجلذعية

62 ــ ألزهامير )اخلرف املبكر(
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67 ــ تغذية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
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