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  النسيان.1

يعتبر نسيان معلومات جديدة من إحدى العالمات األكثر انتشارا. هناك 
عالمات أخرى مثل نسيان مواعيد مهمة أو نسيان أحداث معينة أو تكرار 

نفس السؤال أو اإلعتماد على معلومات مكتوبة أو اإلستعانة  بأفراد العائلة 
كرها من قبل. تذألغراض كان الشخص ال يحتاج لمساعدتهم في   

 

 

. صعوبات في تدبيراألغراض اليومية  2  

تزداد األشياء العادية صعوبة كممارسة الهوايات أو إدارة الشؤون المالية. 
حتى األشياء التي يمكن التخطيط لها أو تنفيدها حسب ترتيب معين قد 

 تسبب صعوبات مثل: إعداد القهوة أو إعداد الطعام. 

 

 

. الخطأ في المكان و الزمان3  

اهبا. لكن في ذخطأ اإلنسان مرة في اليوم أو ال يعلم إلى أين كان عادة قد ي
ا الخطأ عدة مرات. بحيث تبدو لك  هذبداية فترة اإلختالل العقلي يتكرر 

يقل الوعي بمرور الوقت. أو يصعب  إذالساعات أحيانا وكأنها دقائق. 
عليك حتى العثور على طريقك. بحيث أنك ال تدري في بعض األحيان أين 

وجد أو كيف وصلت إلى هناك. ت  

 

 

. صعوبات في اللغة4  

في حالة اإلختالل العقلي يصعب عليك متابعة الحوار. يمكنك التوقف 
لك كيف تستمر في الكالم  ذتماماعن الكالم خالل الحوار و ال تدري بعد 

أو أن تعيد ما قلته من قبل. يمكنك نسيان أبسط الكلمات و يصعب عليك 
الشيء لشعري؟" عندما  ذاكا: " أين هذاء. مثال على كر األسم تذأيضا 

 تبحث عن مشط. كما يصعب عليك حتى متابعة حوار عادي. 

 

 

 

. فقدان األشياء5  

يمكنك وضع األشياء في أماكن غيرمعتادة، مثال أن تضع كيس النقود في 
الثالجة أو أن تضع أكل في الخزانة. تفقد منك األشياء و ال تدري أين 

 وضعتها. 

 

 

. ضعف أو سوء التقدير6  

عند اإلختالل العقلي يصعب عليك تحديد األوضاع و القيام باختيارات. ال 
يمكنك تقدير التخفيضات و يمكنك دفع مبالغ كبيرة. حتى في السوق يمكنك 

 اشتراء أكثر من الالزم أو أن تشتري أشياء قد ال تحتاج إليها. 

 

 

. اإلعتزال عن األنشطة اإلجتماعية7  

لك أثناء كذيمكنك مواجهة صعوبات أثناء ممارسة هوايات أو رياضة و 
إجراء حوار. كثيرا ما تعتزل عن اآلخرين و ال تأخد مبادرات كنت معتادا 

على أخدها. تجلس لمشاهدة التلفازلساعات طويلة و تطيل في النوم أكثر 
من من الالزم. مما قد يبدو لآلخرين ككسل أو عدم المباالت. لكنه نوع 

 الخوف و الوسواس. إلجتناب ارتكاب األخطاء تشل الحركة. 

 

 

. التغيير في السلوك و الطبع8  

ا في فقدان التوازن و الثقة في هذيمكن أن يتغير سلوكك و طبعك، و يظهر 
النفس، ثم تصبح شكاكا و مكتئبا أو خائفا. قد يتغير مجاجك بدون أي 

حزن أو غضب. يمكنك أيضا  سبب. تكون في حالة هدوء و فجأة تتغير إلى
 فعل أشياء لم تكن تقوم بها من قبل. 

 

 

 

 

 

 

 آلزهايمر هولندا 

"العثه"عشر عالمات تدل على اإلصابة باإلختالل العقلي   
 

http://www.alzheimer-nederland.nl/
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. القلق9  

من إحدى عالمات اإلصابة باإلختالل العقلي أو الهياج العصبي هي عالمة 
القلق. يبدو كأنك تبحث عدة مرات عن نفس األشياء، أو تريد ترتيب شيئا 

 ما أو أن 

 

 

لق و الرغبة في المشي يؤدي ا الشعور الدائم بالقهذتقوم بشيء آخر. و 
 غالبا إلى صعوبات في النوم. 

 

 

. صعوبات في البصر10  

ا يسبب في هذيصعب دماغ المصاب باإلختالل العقلي باستيعاب ما يراه، و
عدم القدرة عن تحديد المسافات أو التمييز بين األلوان. و قد يحدث أحيانا 

كر نفسه.يتذأن يمر أمام مرآة دون أن   

 

 

ملحوظة: تشير العالمات المذكورة أعاله إلى اإلختالل العقلي و كذلك إلى 
ا استشر دائما و في كل األحوال مع طبيب المنزل. لذ. أيضاأسباب أخرى   
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