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املقدمة

تعد مشكلة النسيان وتدهور القدرات املعرفية أمرًا طبيعيًا بالنسبة لكبار السن، ولكن 
إذا حتولت إلى عرض مزمن يظهر في صورة فقدانهم لقدرتهم على التذكر بصورة متكررة 
مع تغير سماتهم الشخصية بشكل ملحوظ فغالبًا ما يشير ذلك إلى اإلصابة مبرض اخلرف 
الذي يظهر في صورة تغيرات بالسمات الشخصية للمريض وإصابته باضطرابات سلوكية 
ولغوية، عادة ال يلحظها املريض، ولكنها تسبب عبئًا كبيرًا على احمليطني به. ويحدث اخلرف 
بسبب مجموعة مختلفة من األمراض واإلصابات التي ُتلِحق األذى بالدماغ في املقام األول، 
مثل مرض ألزهامير )يعرف بني العامة باخلرف املبكر(، أو السكتة الدماغية. ومن األشكال 
الرئيسية األخرى اخلرف الوعائي، واخلرف الناجم عن تنكس الفص اجلبهي من الدماغ، وال 
ميكن التمييز بني مختلف أشكال اخلرف، وميكن أن يصاب املرء مبزيج منها في آٍن واحد. 

يصيب اخلرف كل فرد بطريقة مختلفة تعتمد على درجة تأثير املرض وشخصية الفرد 
قبل إصابته به، وعالمات اخلرف وأعراضه ُتقسم إلى ثالث مراحل، املرحلة األولية، وكثيرًا 
وفقدان  النسيان  وتشمل  تدريجي،  بشكل  فيها  تظهر  األعراض  ألن  دون مالحظة،  ما متر 
املرحلة  تظهر  اخلرف  تطور  ومع  املألوفة،  األماكن  معرفة  وعدم  الوقت  إدراك  على  القدرة 
الوسطى وتصبح العالمات واألعراض أكثر وضوحًا وتقييدًا للمصاب بها، ومنها عدم التذكر 
لألحداث القريبة وأسماء األشخاص مع صعوبة متزايدة في التواصل مع الغير، واحلاجة إلى 
املساعدة في االعتناء بالذات، وتغير السلوك، ثم يتطور املرض وتظهر املرحلة املتقدمة التي 
تتسم باالعتماد الكلي على الغير وانعدام النشاط تقريبًا واضطرابات الذاكرة وعدم إدراك 
الوقت واملكان، وصعوبة التعرف على األهل واألصدقاء، وتغير السلوك الذي قد يتفاقم ليشكل 

شكاًل عدائيًا.
وللخرف آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة مؤثرة من حيث التكاليف الطبية واالجتماعية 
وتكاليف الرعاية غير الرسمية، وهذا ما يستدعي احلد من تطور هذا املرض بتقدمي طرق 
العالج املناسبة. نأمل أن يكون هذا الكتاب قد استوفى بالشرح كل ما تطرق إليه من خالل 

فصوله عن موضوع اخلرف، وأن يكون لبنة جديدة تضاف إلى صرح التعليم الطبي.
والله ولي التوفيق،،
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الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
 األمني العام
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التمهيد

الزمن، إال أن  ُيصنف اخلرف كمرٍض مترٍق ُتصاحبه أعراض تزداد سوءًا مع مرور 
كل حالة مرضية تشكل حالة منفردة يصعب تعميمها على اجلميع والتكهن مبسارها، لذا 
يعتبر اخلرف من إحدى أولويات الصحة العمومية، الداعمة ملجال الصحة النفسية واملعززة 
لرعاية املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية، وزيادة الوعي بالتحديات املتعلقة مبرض 
اخلرف التي تواجهها الصحة العمومية، والعمل على تكوين فهم أفضل عن دور السياسات 
الصحية للمجتمع ومسؤوليتها في ميدان التصدي لهذا التحدي، والتأكيد على ضرورة احلد 
من عوامل االختطار القابلة للتغيير، وتركيز الوقاية على الغايات التي تقترحها الدالئل املتاحة 
التي تشمل التصدي لعوامل اخلطر املرتبطة باألمراض الوعائية، مثل الداء السكري، وفرط 
ضغط الدم، والتدخني، وتأثير تلك العوامل على الصحة العمومية، وكذلك العمل على توفير 
مراكز لدعم مرضى اخلرف وذويهم في جميع مراحل املرض، وتقييم وتطوير جودة الرعاية 

الصحية واالجتماعية املقدمة ملريض اخلرف.
يعد الكتاب الذي بني أيدينا دلياًل مرشدًا لكل راغب في املعرفة الكاملة عن هذا املرض 
والثالث  والثاني  الفصل األول  يعتبر  الكتاب على تسعة فصول، حيث  العضال. يحتوي هذا 
عن  املسؤولون  وكذلك  باخلرف  املصاب  الشخص  بها  ويشعر  يعيشها  التي  للتجربة  مدخاًل 
رعايته، ويوضح الفصل الرابع االجتاهات واملواقف وكيفية تشكل املعتقدات حول هذه الفئة 
ويتناول  التواصل مع املصاب باخلرف،  تؤثر على  التي  والعوامل  العمرية املصابة باخلرف، 
الفصل اخلامس بيئة الرعاية واستعراض االختالفات في طرق الرعاية باملنزل وخارجه، وتأثير 
هذه البيئة على إحساس املريض بذاته وإنسانيته، كما يشرح الفصل السادس والسابع والثامن 
املعوقات التي تواجه املختص بالرعاية عند محاولته التواصل مع مريض اخلرف، والتعرف على 
وسائل هذا االرتباط والتواصل، وكذلك املداخالت واألساليب لتمكني املريض من رعاية ذاته 
وحتقيق رضاه عن اخلدمة املقدمة، وُيختتم الكتاب بالفصل التاسع الذي يتحدث عن مجموعة 

من التطبيقات والتدريبات العملية والدراسية التي تسهل تدريب طاقم الرعاية.
نأمل أن يكون هذا الكتاب معينًا ومرشدًا لطلبة وأطباء كليات الطب واملتخصصني في 
مجال الصحة النفسية، وأن يبعث األمل والطمأنينة من خالل ما احتوته فصوله لكل من يعاني 
من هذا املرض، وكذلك القائمني على الرعاية ليقدموا املزيد من املساهمات ملساعدة ذويهم 

ورعايتهم.
والله ولي التوفيق،،

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
 األمني العام املساعد 
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