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قّرر نديم وعائلته اإلنتقال للعيش مع والده الذي تقاعد مؤّخراً بعد 
أربعني عاماً من العمل حيث كان املوظّف املثايل، املتفاين يف 

عمله ويف خدمة اآلخرين من عائلة و أصدقاء وجريان... ظناً منه أّن 
ذلك سيساهم يف تخفيف وطأة مرحلة التقاعد خاصة أّن أبو نديم 

كان متوتّراً وخائفاً من الوحدة وأوقات الفراغ .

ما هي إّل أشهر معدودة، حتى انزعجت عائلة نديم وراحت تتذّمر 
من ترصّفات أبو نديم الذي كان يكّرر طرح نفس األسئلة   ويتّهمهم 

برسقة أغراضه أو إخفائها عن قصد بهدف إزعاجه.

إنهم 
يتقصدون إزعاجي، يخّبؤون 

أغرايض، يرفضون اإلجابة عىل أسئلتي... 

لحظت أنّهم يتجّنبون الحديث أو التواجد 
معي يف غرفٍة واحدة ... 
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يف الوقت عينه، لحظ نديم وجود كدمات يف أنحاٍء مختلفة من 
جسم والده وتغرّي ملحوظ يف مزاجه حيث أصبح عصبّي املزاج، ينىس 

بشكل متكّرر أغراضه ول يكمل بعض املهام حتّى نهايتها )يرتك باب 
الربّاد مفتوحاً، ينىس حنفيّة املاء...(

إحتار نديم بأمره، ومل يدر ما العمل، إذ أّن التّململ واإلنزعاج من 
ترصفات والده تخطّى حدود العائلة، فالجريان أيضاً اشتكوا من 

ترصّفاته الغريبة كالخروج اىل الّشارع بلباس الّنوم، التّبّول يف زاوية 
الطّريق أمام األطفال، واألهّم من ذلك الّدخول إىل منزل الجريان ظّناً 

منه أّن هذا منزله .

ما الّذي 
يحصل مع والدي؟! كدمات ل 

يُعرف مصدرها وطباٌع حاّدة، مل 
أعهده هكذا من قبل !!!
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غري أن نديم مل يعط املوضوع أهميّة ظّناً منه أّن يف األمر مبالغة، 
فوالده يعرف أصول الترصّف ويحرتم حرمة املنزل واملجتمع حتّى 
تفاقم الوضع مع أبو نديم وأصبح ينىس أكرث فأكرث حيث ترك نار 
املوقد مشتعالً لفرتٍة طويلة مام كاد أن يحدث حريقاً يف املنزل، 

األمر الذي أثار قلق نديم والعائلة كثرياً وجعله يعيد النظر بتطّور 
األمور والتّفكري مليّاً بالخطوات املفّضل اتّباعها فقرر استشارة طبيب 

العائلة.

يف اليوم املحّدد لزيارة الطّبيب، حرض نديم من عمله باكراً يك 
يصطحب والده إىل العيادة كام سبق واتّفقا سوياً يف الصباح ولكّنه 

فوجىء بتغيّب والده عن املنزل منذ ساعات طويلة، فهو مل يعد 
لتناول الغذاء أيضاً عىل غري عادته .

الذنب 

ذنبي... كان يفرتض يب أن 

أتنّبه أّن والدي ليس عىل ما يرام 

وأنّه بحاجة لرعاية خاصة ...
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فجأة رّن هاتف املنزل وتبنّي أّن أبو نديم موجود يف مخفر الّشطة 
التابع ملحافظة أخرى تبعد أكرث من 30 كم عن مكان سكنه. لقد 

اصطحب أبو نديم، احد املارّة الذي وجده جالساً عىل حافة الرّصيف، 
خائفاً، متوتّراً، يطلب املساعدة للعودة إىل املنزل فتّم التعرّف عىل 

هويّته من خالل األوراق الثّبوتية املتواجدة يف محفظته.
الوالد: »أوّد العودة إىل منزيل، فرايش، وساديت...أريد أن أكون مع 

عائلتي...أريد نديم. إتصلوا بنديم...« 

يف اليوم التّايل اصطحب نديم والده اىل طبيب العائلة وأخربه 
عن كيفيّة تطور األمور برسعة. قام الطبيب مبعاينته وإجراء 

بعض الفحوصات الاّلزمة. ثّم أعلمه أّن والده يشكو من مرض 
»خرف الّشيخوخة« فوصف له الّدواء املختّص لحالته ونصحهم 

بزيارة اإلختصاصيّة اإلجتامعية املتواجدة يف مستوصف البلدة 
فاستقبلتهم باحرتام وهدوء وقّدمت لهم الّدعم النفيس اإلجتامعي 

وبعض املعلومات واإلرشادات و التّوصيات املفّضل اتّباعها يف 
رعاية أبو نديم.
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خرف الّشيخوخة: 

هو متالزمة ناتجة عن خلل مزمن وتدريجي في الّدماغ ما يؤّدي إلى تغّيرات 

ملحوظة في قدرات الّشخص العقلّية، الّسلوكية وشخصيته أو طباعه إذ 

نالحظ تراجع في الّذاكرة وفي القدرة على القيام بالنشاطات اليومية.

 

أعراض خرف الّشيخوخة:

تظهر أعراض خرف الّشيخوخة من خالل الّنسيان واإلكتئاب بشكل عام 

حيث يالحظ مقّدمي الرعاية في : 

المرحلة اإلبتدائية:

• نسيان األمور التي حصلت للّتو

• صعوبات في الّتواصل اذ أنه ينسى الكلمات

• يفقد اإلهتمام بنشاطاته اإلعتيادية

• يصعب عليه الّتركيز واّتخاذ القرارات

المرحلة المتوّسطة:

• إزدياد الّنسيان وكل عوارض المرحلة االبتدائية

• إضطرابات سلوكية )عدوانية، عصبية...(

• إضطرابات بالنوم

• عدم القدرة على اإلعتناء بنفسه كاإلستحمام والّدخول الى المرحاض

• صعوبة في فهم األحاديث اليومية

المرحلة المتقّدمة:

• عدم التعّرف على افراد العائلة واألقرباء إطالقًا

• تصّرفات جنسية غريبة

• عدم الّسيطرة على عملّيتي التبّول والتغّوط

• هلوسات
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اإلرشادات أو الّتوصيات الموصى باّتباعها من قبل مقّدمي 

الرعاية :

• تحديد جدول األعمال اليومّية للّشخص المصاب بخرف الّشيخوخة 

)وقت الّطعام ،أخذ األدوية ،اإلستحمام ...(

• إجراء بعض الّتعديالت في المنزل تفاديًا لحّدة المخاطر . 

• المحافظة على الهدوء وعدم الّدخول في جدال مع المريض .

• تزويد المريض ببطاقة تعريف مدّون عليها إسم الّشخص وكيفية 

اإلّتصال بذوّيه في حال الضياع  . 

• عدم ترك الّشخص المصاب بخرف الّشيخوخة وحيدًا دون مرافقة .

• إحترام خصوصّية و استقاللّية المريض مع المحافظة على كرامته 

أثناء تقديم الرعاية .

هل تعرف /تعرفين ؟

 

إن خرف الشيخوخة، ليس جزءا طبيعيا من التقدم في السّن، فهو ال 

يصيب بالّضرورة كبار السّن، ويمكن أن يصيب جميع الفئات العمرّية. 

علمًا أّنه أكثر شيوعًا عند كبار السّن. وفي األغلب ال يدرك المريض ماهّية 

حالته وال يطلب المساعدة إنما مقدمي الّرعاية يلحظون الّتغييرات 

ويطلبون المساعدة.

إّن مراجعة الّطبيب بشكل دوري وتناول األدوية الخاّصة بحاالت »خرف 

الّشيخوخة »يساهمان في عدم تدهور حالة المريض  بسرعة .
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خرف الّشيخوخة

مركز الصليب األحمر صور- لبنان
مستوصف األمير مجيد أرسالن شويفات - جبل لبنان

مستوصف مار أنطونيوس جديدة - جبل لبنان 
مركز وزارة الشؤون اإلجتماعية /مركز الخدمات اإلنمائية برج البراجنة - لبنان

مؤسسة عامل صور  - لبنان
جمعية داري لإلرشاد العائلي داري - بعلبك

مركز وزارة الشؤون اإلجتماعية ساحة النجمة طرابلس - لبنان
مركز اإليمان الطبي ببنين - عكار

مؤسسة رفيق الحريري مديرية الصحة اإلجتماعية تعنايل - البقاع
وزارة الشؤون اإلجتماعية مركز الخدمات اإلنمائية بعلبك - لبنان

مركز الرعاية الصحية األولية اللبوة  - محافظة بعلبك/الهرمل

يمكن لجميع األشخاص المتواجدين في لبنان اإلستفادة 
من خدمات الصحة النفسية اإلجتماعية التي تقدمها 

الهيئة الطبية الدولية في كل من المناطق التالية:


