
الخرف

الصدمة النفسية شائعة لدى األشخاص الذين يعانون من الخرف
تأثر الكثير من المصابين بالخرف بالصدمات النفسية في مرحلة ما من حياتهم مثل:

حادث خطير أو حرب أو حريق أو فيضان	 

اعتداء أو سوء المعاملة العاطفية	 

مرض خطير أو فقدان شخص قريب منهم اثناء جائحة كوفيد-19.	 

 أحيانا يتعرض بعض األشخاص المصابين بالخرف إلى سوء المعاملة الجنسية أو العاطفية أو الجسدية من قبل أفراد العائلة أو مقدمي الرعاية أو 
المقيمين األخرين في مراكز رعاية كبار السن.    

قد يحتاج األشخاص المصابين بالخرف إلى مساعدتك من أجل فهم مشاكلهم والحصول على المساعدة االحترافية.

يمكن أن يجعل الخرف التكيٌف مع الصدمة أمًرا صعبًا
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الخرف، يمكن أن يكون فقدان 

الذكريات واالستقالل والعالقات أمًرا مرهقًا للغاية. قد يجعل هذا األمر 
التعامل مع الصدمة النفسية أصعب بالنسبة لهم. بالنسبة لبعض الناس، مع 

تالشي الذكريات الحديثة، يمكن أن تصبح ذكريات صدمات الماضي 
أقوى وأكثر إزعاًجا. 

قد يجد األشخاص المصابون بالخرف صعوبة في:

شرح مشاعرهم وطلب المساعدة	 

فهم المشاعر والذكريات المؤلمة 	 

هدء من روعهم عندما تجتاحهم ذكريات أو أفكار أو مشاعر سيئة	 

الشعور باألمان إذا ارتبكوا ولم يتمكنوا من التعرف على الناس أو 	 
محيطهم.

"كان ماكس يعاني من مرحلة 
متقدمة من مرض الزهايمر وكان 

مرتبًكا وخائفًا بشكل غير عادي 
عندما وصل. قالت عائلته ان هذا 

بسب نشأته في دار لأليتام، فإن دار 
رعاية المسنين قد يذكره بوقت 

سيء من حياته. لقد ساعدني حقاً 
معرفة ذلك االمر عنه ألننا دعمناه 

لالستقرار".

 الصدمة النفسية والخرف: 
 ما الذي أحتاج أن أعرفه؟

معلومات للعاملين في مجال رعاية المسنين 
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ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة؟
 اسأل نفسك،" هل الصدمة النفسية تؤثر على هذا الشخص؟" 

ابحث عن معلومات في تاريخ الشخص أو خطة الرعاية الخاصة به.
إذا الحظت وجود أية من المشاكل التي تم شرحها في األعلى،

احصل على المساعدة الالزمة لذلك الشخص.  
تحدث مع مديرك، طبيب العائلة، طبيب الشيخوخة أو الموظفين إذا كانت تلك المشاكل تحدث بشكل 
دائم وتمنع الشخص من المشاركة في الروتين و النشاطات اليومية أو إذا كانت تسبب حزنا شديدا. 

يمكنهم أن يقوموا بتحويل الشخص إلى مستشار أو خبير في الصحة النفسية. 

يمكن أن يساعد دعم الصحة العقلية النفسية حتى األشخاص المصابين بالخرف الشديد. لم يفت 
األوان بعد على أي شخص للحصول على المساعدة.

تذكر أن تعتني بنفسك
قد تؤثر عليك رعاية شخص مصاب بصدمة مع مرور الوقت. إذا كنت تمر بيوم صعب أو كنت 

منزعًجا من تجربة مع شخص تقوم على رعايته، فتحدث إلى زميل أو مشرف تثق به.

كيف تعرف إذا كان شخص ما مصابا بالصدمة النفسية؟ 
غالبًا ما تبدو أعراض الصدمة والخرف متشابهة. تشمل العالمات الشائعة ما يلي:

مشاكل التفكير والذاكرة- كثير النسيان، صعوبة في التواصل و فهم ما يقوله األخرون 	 
 القلق، الغضب والضغط النفسي- مشوش، سريع االنزعاج ويشعر بالضغط النفسي	 

 بسبب التغييرات في الروتين أو عند إتخاذ قرارات

االكتئاب  – قلة االهتمام بالنشاطات، الشعور بسوء المزاج، الرغبة في البكاء، قضاء المزيد 	 
من الوقت وحيدا

صعوبة في التحكم بالمشاعر هيجان عاطفي مفاجىء، البكاء، العنف اللفظي والجسدي	 
تغيرات فيزيائية – قلة النوم الجيد، وقلة األكل.	 

www.phoenixaustralia.org/aged-care لمزيد من الموارد والمعلومات قم بزيارة

موارد وخدمات مفيدة
 National Dementia Helpline 

 )الخط الساخن الوطني للخرف(
 1800100500  

 Dementia Support Australia 
  )دعم الخرف في أستراليا(

www.dementia.com.au


