موضوع العدد

العالج الفيزيائي والعالج االنشغالي ملرضى االلزهامير
اعداد األشخاص املصابني بهذا املرض بطريقة تصاعدية سريعة .في
دراسة حديثة أجريت في جامعة هارفرد ظهر بنتيجتها ان االلزهامير هو
املرض الثاني الذي يدعو للقلق عند الناس من بعد االمراض السرطانية.
ان دراسات علم االوبئة ( )Epidemiology studiesاظهرت انه ال يوجد
طريقة لتجنب هذا املرض جذريا .ولكن ،اذا كان هنالك شيء واحد
يتفق عليه اجلميع لتقليص خطر االصابة بهذا املرض فاجلواب واضح:
التمارين الرياضية.
هناك ارتفاع متزايد في االبحاث التي تثبت ان التمارين الرياضية تساعد
على احلد من العوارض الناجتة عن ضمور الدماغ عند كبار السن (االدراك،
هتاف غساني
الدكتور حسان شريف
الوعي .)...،وفي دراسة اجريت في فلوريدا -الواليات املتحدة عام ،2008
معاجلة انشغالية
املعالج الفيزيائي
اثبت ان التمارين الرياضية في منتصف العمر قد تقلص املشاكل
املرتبطة بضعف القدرات الدماغية بنسبة  .%60هذه النتيجة املذهلة
االلزهامير أخطر األمراض التي تصيب الدماغ وخصوصا ً الذاكرة؛ فهو مت اثباتها في العديد من الدراسات املماثلة.
مرض غير مرئي ويعمل على تدمير خاليا الذاكرة والقدرة على التفكير
ببطء ،حتى ان املصاب به في املراحل األخيرة ال يستطيع أن يتولى «ما هو جيد لقلبك ،هو جيّد لعقلك» يقول دكتور لورنس والي
أبسط املهام وعادة ما يُصيب األشخاص فوق عمر  60عاما .عندما ( )Lawrence Whallyالباحث في جامعة ابردين في اسكتلندا .ويضيف
يُصيب االلزهامير أحد كبار السن فان أفعاله تصبح غير منطقية ويفقد ان معايير الوقاية من امراض القلب هي نفسها معايير الوقاية من
القدرة على التحكّ م في سلوكياته كما القدرة على التفكير.
امراض الدماغ .مبا ان التمارين الرياضية هي اول معيار لتحسن وظائف
مت اكتشاف مرض االلزهامير عن طريق دكتور ألويس االلزهامير عام  1906القلب والرئتني ،فهي اذا مفيدة للعقل والدماغ.
حيث الحظ تغيّرات غريبة في عقل أحد اجلثث التي قام بتشريحها
وعندما سأل عن صاحبة اجلثة بني أصدقائها وعائلتها عرف أنها كانت ما هو دور العالج الفيزيائي في الوقاية والعالج عند مرضى
فاقدة للذاكرة والحظوا عليها تصرفات غريبة في سلوكها ،حيث الزهامير؟
مخها أن اخلاليا العصبية كانت فاقد ًة للصلة بينها.
وجد بعد تشريح ّ
يتحول مريض مت تشخيص اصابته مبرض االلزهامير الى
كما الحظ وجود كتل خليوية غريبة وتشابك غير مسبب بني األلياف عادة ،عندما ّ
العصبية في املخ .املشكلة أنه حتى اآلن ال نعرف كيف يبدأ مرض العالج الفيزيائي يكون املرض في مراحله املتقدمة ،حيث اصبح من
االلزهامير أو كيف يبدأ في عملية تدمير املخ حيث أن األطباء يظنون الصعب على األهل واحمليط التعامل معه .فيقوم املعالج الفيزيائي
أنها تبدأ منذ أكثر من  10سنني قبل ظهور عوارض املرض .وخالل هذه بتحضير برنامج متارين رياضية تتناسب مع احتياجات كل مريض
العشرة سنوات ال تظهر أي عوارض للمرض على املصاب ،ولكن تبدأ واولوياته اخذا بعني االعتبار عمر املريض ووضعه الصحي واجلسدي.
السموم في االنتشار في املخ حيث تبدأ كتل من البروتني في التراكم يعتبر املعالج الفيزيائي من اهم اخلبراء في مجال خصائص التمارين
بشكل عشوائي في أنحاء املخ مما يتسبب في قلة كفاءة اخلاليا الرياضية وانواعها حيث يستطيع اعطاء متارين ملريض بااللزهامير
العصبية وقلة كفاءة االتصال بينها ومع الوقت تقل قدرات اخلاليا تساعده على االستقاللية واالعتماد على الذات قدر املستطاع ،حتسني
القدرات التنفسية ،حتسني احلركة ،حتسني التحمّ ل وعدم االجهاد
العصبية ومتوت تدريجيًا.
السريع ،تخفيف األلم اذا وجد ،باالضافة الى اهم هدف عند املعاجلني
الفيزيائيني عند العمل مع كبار السن وهو احلماية من الوقوع.
ماذا يجب ان افعل ألجتنّب مرض االلزهامير؟
هذا من أكثر األسئلة التي تطرح على األطباء مؤخرا ،حيث يعتبر
االلزهامير من أكثر االمراض التي تخيف الناس في منتصف العمر .لم
يستطع العلماء حتى االن معرفة أسبابه وعالجه بشكل كامل ،ويتزايد
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من املمكن اجراء متارين جماعية لعدد من مرضى االلزهامير مع بعضهم
( )group therapyوخصوصا ً في املراحل االولى بعد تشخيص املرض .اما
في املراحل املتقدمة من املرض ،فينصح بالعالج الفردي ()individual

ليتناسب مع وضع كل مريض حيث ان العوارض تختلف من مريض
آلخر.
اهداف العالج الفيزيائي مع مرضى االلزهامير:
 حتسني القدرات اجلسدية (احلركة ،التوازن ،التنسيق احلركة بني اطرافاجلسم وقوة العضالت)
 حتسني املزاج ورفع املعنوبات عند مرضى الزهامير وخصوصا ً في املراحلاالولى
 احلد او التقليص قدر املستطاع من خطر الوقوع حتسني عمل القلب والشرايني حتسني النوم تأمني ساعة من التمارين املرحة وغير اململة -تأخير التراجع في القدرات العقلية

دور العالج اإلنشغالي مع مرضى «االلزهامير»
يندرج العالج اإلنشغالي ضمن احلقل الطبي احلليف الذي يُعنى
باملصابني بإعاقات جسدية ،فكرية وإجتماعية ،وهو يُعنى برعاية هؤالء
وتأهيلهم للقيام بنشاطات مختلفة في املنزل والعمل وكذلك في
املدرسة .كما أن هذا العالج يقوم بنوع من التقومي النفسي وحتقيق
الدمج اإلجتماعي للمريض ،ويهتم باختيار األدوات والتقنيات املساعدة
على تعويض العجز وبتدريب املريض وأفراد اسرته على إستخدام هذه

التقنيات وتقييم وضعيات اجللوس وتصحيحها.
أما في ما يتعلق باألشخاص املسنني ،يركّ ز العالج اإلنشغالي على
تقييم مهاراتهم وقدراتهم بحسب إصابتهم وتأثيرها على نشاطهم
اليومي ومحاولة احلفاظ على إستقالليتهم قدر اإلمكان ،ويُعدّ بالتالي
برنامجا ً عالج ّيا ً يشمل خطوات تدريبية وابتكار أدوات خاصة بكل حالة
لتحسني وضعهم في البيئة التي يعيشون فيها.
 احملافظة على القدرات املتبقيّة لدى املريض ،من خالل دمجه فيحث هذه القدرات ووضع طرق
نشاطات إجتماعية ،تساعد على ّ
مخصصة للحفاظ عليها ألطول فترة ممكنة (كتكرار العادات بشكل
دوري يؤدي إلى حفظها بطريقة تلقائية).
 دمج املريض ضمن نشاطات تقوم بتفعيل مختلف املهارات الذهنية:التوجه املكاني والزماني ،القدرة على التعلم ،التركيز ،الذاكرة،
التواصل السليم .وكذلك ضمن نشاطات يرغب املريض في القيام
الصحُ ف ،ممارسة الرياضة ،املشاركة في نشاط مطبخ...
بها :قراءة ُّ
 تشجيع املرضى على أخذ املبادرة بالتواصل مع اآلخرين من خاللدمجهم وتوزيعهم في نشاطات جماعية.
 جعل املرضى اكثر إستقاللية أو احملافظة على إستقالليتهم من خاللإعطائهم فرصة للقيام بنشاطات احلياة اليومية مبفردهم مع تقدمي
املساعدة الالزمة.
 -تعليم املريض كيفية استخدام التقنيات املساعِدة إذا تطلب األمر.
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