
 

 

  تمهيد
 

مليون نسمة  ٥٠يمثل الخرف مشكلة متصاعدة بسرعة من مشكالت الصحة العمومية التي يعاني منها نحو 
يزيد هذا الرقم بمعدل ماليين حالة جديدة كل عام، ومن المنتظر أن  ١٠في مختلف أرجاء العالم. وثمة زهاء 

  .٢٠٥٠ثالثة أضعاف بحلول عام 
يلحق الخراب  ويمكن أن ،التواكل في صــــفوف المســــنينالرئيســــية لإلعاقة و ويندرج الخرف في عداد األســــباب 

لقي بعبء اقتصادي وفضًال عن ذلك فإن هذا المرض يُ  حياة المصابين به، والقائمين على رعايتهم، وأسرهم.ب
ن من المتوقع أن تصــــــل التكاليف التقديرية لرعاية المصــــــابين به يم على عاتق المجتمعات ككل، حيث إجســــــ
  .٢٠٣٠ عام يحلعندما  تريليوني دوالر أمريكي سنوياً إلى 

أن  وليس هناك من معالجة شــــــــــافية للخرف، إال أن بمقدور اإلدارة االســــــــــتباقية لعوامل الخطر القابلة للتعديل
خطة اعتمدت جمعية الصــــــــــــــحة العالمية  ٢٠١٧مايو عام  . وفي أيار/تقدمهتؤخر أو تبطئ بدء المرض أو 

 على الدول األعضـــاء تحثالتي  ٢٠٢٥-٢٠١٧العمل العالمية بشـــأن االســـتجابة الصـــحية العمومية للخرف 
ويعتبر الحد من  لمجابهة هذا التحدي.أن تضــــــــــــع، في أقرب وقت ممكن عمليًا، اســــــــــــتجابات وطنية طموحة 

  بعة لخطة العمل العالمية.مخاطر الخرف أحد مجاالت العمل الس
لمنظمة الصـــــحة العالمية قاعدة المعارف الالزمة لمقدمي الرعاية الصـــــحية،  وتوفر المبادئ التوجيهية الجديدة

الســـياســـات، وأصـــحاب المصـــلحة بغية الحد من مخاطر التدهور المعرفي والخرف عبر  اعوالحكومات، وصـــنَّ 
تتطابق مع تلك العوامل امل الخطر المتعلقة بالخرف وبالنظر إلى أن العديد من عو  نهج صــــــــــــــحي عمومي.

إدماج التوصـيات األسـاسـية مع برامج اإلقالع عن التدخين،  غير السـارية فإن بالمسـتطاعالخاصـة باألمراض 
  الحد من مخاطر األمراض القلبية الوعائية، والتغذية.و 

من هذه التوصـــيات لتحســـين الظروف الحياتية  الفضـــلىاالســـتفادة  علىوٕاني ألحض كل أصـــحاب المصـــلحة 
  للمصابين بالخرف، والقائمين على رعايتهم، وأسرهم.

  
  رين مينغهوي الدكتور 

في منظمة الصــحة  األمراض الســارية وغير الســارية المدير العام المســاعد لشــؤون التغطية الصــحية الشــاملة/
  العالمية
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  موجز تنفيذي
  مقدمة

مليون  ٥٠. وهناك نحو متصـــــاعدة بســـــرعة من مشـــــكالت الصـــــحة العمومية العالميةيشـــــكل الخرف مشـــــكلة 
، في البلدان منهم٪ ٦٠، أي نحو شـــــخص في مختلف أرجاء العالم يعانون من هذا المرض، وتعيش غالبيتهم

ماليين حالة جديدة. ومن المتوقع أن يصــــل  ١٠المنخفضــــة والمتوســــطة الدخل. ويشــــهد كل عام ظهور قرابة 
 .٢٠٥٠مليون مصــــاب عام  ١٥٢و ٢٠٣٠مليون مصــــاب عام  ٨٢اإلجمالي للمصــــابين بالخرف إلى العدد 

إلى تحميل الحكومات، والمجتمعات المحلية، واألفراد تكاليف متزايدة، كما يســـــفر عن خســـــائر  ويؤدي الخرف
المية الكلية التكلفة االجتماعية الع وصــــــــــــــلت قيمة ٢٠١٥في القدرة اإلنتاجية للنظم االقتصــــــــــــــادية. وفي عام 

من الناتج المحلي اإلجمالي  ١،١دوالر أمريكي، وهو ما يكافئ نســــــــبة  مليار ٨١٨للخرف إلى ما يقدر بنحو 
  العالمي.
فـإن األمر البــالغ األهميـة  االنحطــاط المعرفيالعمر هو أقوى عـامـل خطر معروف من عوامـل تقــدم ومع أن 

يد من الدراســــــــــــــات الحديثة أن هناك وقد أوضــــــــــــــحت العد هو أن الخرف ليس نتيجة طبيعية أو حتمية للهرم.
الضـــــــــــــعف المعرفي والخرف من جهة وعوامل الخطر المرتبط بنمط الحياة من جهة أخرى، عالقة بين تطور 

وتعاطي الكحول على نحو ضــــــار. وثمة مثل الخمول البدني، وتعاطي التبغ، والُنظم الغذائية غير الصــــــحية، 
لدم، وداء السكري، وتزايد خطر اإلصابة بالخرف، بما في ذلك فرط ضغط ا يةارتباط بين بعض الحاالت الطب

العزلة  قد تكون قابلة للتعديلالتي والســــــمنة، واالكتئاب. وتشــــــمل عوامل الخطر األخرى وفرط الكوليســــــترول، 
الخرف عوامل خطر من هذا النوع بالذات أن بالمســـــــــــتطاع توقي االجتماعية والخمول المعرفي. ويعني وجود 

عبر نهج صــــــحي عمومي، بما في ذلك تنفيذ تدخالت أســــــاســــــية تكفل تأخير أو إبطاء االنحطاط المعرفي أو 
  الخرف.

خطة العمل العالمية بشــــــأن االســــــتجابة "جمعية الصــــــحة العالمية الســــــبعون  تاعتمد ٢٠١٧مايو  وفي أيار/
. وتتضــــــــــــــمن هذه الخطة ســــــــــــــبعة مجاالت (WHO, 2017a) "٢٠٢٥-٢٠١٧الصــــــــــــــحية العمومية للخرف 

 تعزيزمخاطر الخرف. وتدعو الخطة أمانة منظمة الصــــــــــــحة العالمية إلى اســــــــــــتراتيجية للعمل منها الحد من 
خطر اإلصــــابة نشــــرها دعمًا لتنفيذ تدخالت في ميدان الســــياســــات للحد من عوامل قاعدة للبيِّنات، وتبادلها، و 

توفير قاعدة بيانات عن البيِّنات المتاحة بشـــــــــأن انتشـــــــــار  ويشـــــــــمل ذلك. التي قد تكون قابلة للتعديل بالخرف
البيِّنات لتقليل مســـــندة بوتنفيذ تدخالت متعددة القطاعات  عوامل الخطر هذه وأثر الحد منها؛ ودعم وصـــــياغة

  خطر اإلصابة بالخرف.
الصــــــــــحة العالمية تتســــــــــق المبادئ التوجيهية للحد من مخاطر االنحطاط المعرفي والخرف مع مهمة منظمة و 

  دة بالبينات لالستجابة الصحية العمومية للخرف.إرشادات مسنالمتمثلة في توفير 

  المبادئ التوجيهية إعدادطرق 
  

 "المبادئ التوجيهية إلعداددليل منظمة الصــــــــــحة العالمية "هذه المبادئ التوجيهية إلى  إعداداســــــــــتندت عملية 
إصــــــــــــدار أعضــــــــــــاء الفريق المذكور ) ٢(؛ (GDG)تشــــــــــــكيل فريق إعداد المبادئ التوجيهية ) ١(وشــــــــــــملت: 

اســـــــــــتعراض لتحديد النطاق بغية صـــــــــــياغة األســـــــــــئلة واختيار ) ٣(ن األقران إلعالنات المصـــــــــــالح؛ يوالمراجع
) صــــياغة توصــــيات مع مدخالت من طائفة ٥(؛ وتجميعها ،وتقديرها ،) تحديد البيِّنات المتاحة٤(الحصــــائل؛ 

  ) إعداد الوثائق والخطط الالزمة لتعميمها.٦(واسعة من أصحاب المصلحة؛ 
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مــدخالت لعمليــة تحــديــد نطــاق المبــادئ ، المتشــــــــــــــكــل من مجموعــة من الخبراء الــدوليين، GDGووفر فريق 
 PICOأسئلة صيغة سؤاًال من  ١٢التوجيهية وساعد الفريق التوجيهي في وضع األسئلة األساسية. وتم إعداد 

  (السكان، والتدخل، والمقارنة، والحصيلة).
 وُأعدتفقد ُأجريت ســــلســــلة من البحوث المتعلقة بعمليات االســــتعراض المنهجية،  هذه األســــئلةولإلجابة على 

مقر . وخالل اجتماع في (GRADE)تصـــنيف التوصـــيات وٕاعدادها وتقييمها وفقًا لمنهجية  بيِّناتال مرتســـمات
البيِّنـــات، والتمس  GDGنـــاقش فريق  ٢٠١٨يوليو  تموز/ ٣-٢منظمـــة الصــــــــــــــحـــة العـــالميـــة في جنيف في

ر النتائج بغية وضــــع التوصــــيات. ودرس الفريق التوازن القائم بين المنافع واألضــــرار لكل  التوضــــيحات، وفســــَّ
ألخرى الخاصــة بموردي الخدمات تدخل؛ والقيم واألفضــليات؛ والتكاليف واســتخدام الموارد؛ والمســائل العملية ا

  في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
 واثقًا من أن التأثيرات المرغوبة للتدخل تفوق التأثيرات المكروهة. GDGكان فريق  توصـــــية قويةوعند اتخاذ 

فقــد عمــد إلى إصـــــــــــــــدار  وعنــدمــا لم يكن الفريق متيقنــًا من طبيعــة التوازن بين التــأثيرات المرغوبــة والمكروهــة
. وتشــير التوصــيات القوية إلى أن معظم األفراد ســيرغبون في التدخل وينبغي أن يتلقوه، في توصية مشروطة

أن االختيارات المتباينة ربما تكون مالئمة للمرضـــــــــى األفراد وأنهم قد حين أن التوصـــــــــيات المشـــــــــروطة تعني 
إلى اتفاق  GDGوتوصـــل أعضـــاء فريق  تعلقة باإلدارة.يحتاجون إلى المســـاعدة في التوصـــل إلى القرارات الم

  باإلجماع على كل التوصيات والتصنيفات.

  ملخص التوصيات
  

تدخالت النشاط 
  البدني

من خطر  للحدالتوصـــــــــــــية بالنشـــــــــــــاط البدني للبالغين المتمتعين بمعرفة طبيعية  ينبغي
  .االنحطاط المعرفي

  جودة البيِّنات: معتدلة
  قوة التوصية: قوية

للحد من خطر معرفي خفيف  ط البدني للبالغين المصابين بنقصالتوصية بالنشا يمكن
  .االنحطاط المعرفي

 جودة البيِّنات: منخفضة
 قوة التوصية: مشروطة

تدخالت اإلقالع 
 عن التبغ

 

 إذ ينبغي عرض التدخالت الرامية إلى اإلقالع عن التبغ على البالغين المتعاطين للتبغ
من خطر االنحطاط المعرفي والخرف باإلضـــــــــــــــافة إلى ما يوفره من ن ذلك قد يقلل إ

  . منافع صحية أخرى
 جودة البيِّنات: منخفضة

 قوة التوصية: قوية
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التدخالت 
 التغذوية

للبالغين  اعتماد نظام غذائي شــــــــــــبيه بنظام منطقة البحر المتوســــــــــــطيمكن التوصــــــــــــية ب
المتمتعين بمعرفة طبيعية أو المصــابين بنقص معرفي خفيف للحد من خطر االنحطاط 

  .أو الخرف المعرفي و/
  جودة البيِّنات: معتدلة
 قوة التوصية: مشروطة

 
متوازن لكل البالغين استنادًا إلى توصيات  التوصية باعتماد نظام غذائي صحي ينبغي

  النظام الغذائي الصحيمنظمة الصحة العالمية بشأن 
نات الغذائية المختلفة) جودة البيِّنات: منخفضة   إلى عالية (للمكوِّ

 قوة التوصية: قوية
 

العديدة الالتشــــــــــــبع، ، واألحماض الدهنية Eو Bال يجوز التوصــــــــــــية بتناول الفيتامينين 
  .أو الخرف للحد من خطر االنحطاط المعرفي و/ المكمِّالت المركبة المتعددةو 

  البيِّنات: معتدلةجودة 
 قوة التوصية: قوية

التدخالت 
المتعلقة 

باالضطراب 
الناجم عن 

  تعاطي الكحول

أو  والضــــــــــــــــار الخطرالحــد من تعــاطي الكحول ينبغي عرض التــدخالت الهــادفــة إلى 
للبالغين المتمتعين بمعرفة طبيعية أو المصابين بنقص معرفي خفيف للحد  اإلقالع عنه

باإلضـــــــــــــــافة إلى ما يوفره ذلك من منافع  أو الخرف من خطر االنحطاط المعرفي و/
  .صحية أخرى

  نات الرصدية)(للبيِّ  جودة البيِّنات: معتدلة
 قوة التوصية: مشروطة

التدخالت 
  المعرفية

المتمتعين بمعرفـة طبيعيـة أو  على البـالغين المســــــــــــــنينيجوز عرض التـدريـب المعرفي 
  أو الخرف المصابين بنقص معرفي خفيف للحد من خطر االنحطاط المعرفي و/

 إلى منخفضة جودة البيِّنات: منخفضة للغاية
  قوة التوصية: مشروطة
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النشاط 
 االجتماعي

االنحطاط خطر ليس هناك من بيِّنات كافية بشـــــــــــــــأن النشـــــــــــــــاط االجتماعي والحد من 
  .الخرف المعرفي/

الصحة الجيدة من جهة و  ثمة ارتباط وثيق بين المشاركة االجتماعية والدعم االجتماعي
على مدى  وينبغي مســــــــــــــاندة اإلدماج االجتماعي من جهة أخرى، والعافية طيلة العمر

  .العمر
للحد من أو السمنة في منتصف العمر  يجوز عرض التدخالت المتعلقة بفرط الوزن و/ إدارة الوزن

  أو الخرف. خطر االنحطاط المعرفي و/
 إلى معتدلة جودة البيِّنات: منخفضة
 قوة التوصية: مشروطة

إدارة فرط ضغط 
 الدم

ينبغي عرض إدارة فرط ضـــغط الدم على البالغين المصـــابين به وفقًا للمبادئ التوجيهية 
  .القائمة لمنظمة الصحة العالمية

  للتدخالت المختلفة)إلى عالية ( البيِّنات: منخفضةجودة 
 قوة التوصية: قوية

 
للحــد من خطر يجوز عرض إدارة فرط ضــــــــــــــغط الــدم على البــالغين المصــــــــــــــــابين بــه 

  أو الخرف. و/ االنحطاط المعرفي
 (فيما يتعلق بحصائل الخرف) جودة البيِّنات: منخفضة للغاية

  قوة التوصية: مشروطة
أو تدخالت تتعلق بنمط الحياة على  ينبغي عرض إدارة داء السكري في شكل أدوية و/ السكري داء إدارة

  وفقًا للمبادئ التوجيهية القائمة لمنظمة الصحة العالمية.البالغين المصابين به 
 إلى معتدلة (للتدخالت المختلفة) جودة البيِّنات: منخفضة للغاية

 قوة التوصية: قوية
 

للحد من خطر االنحطاط  على البالغين المصــــــابين بهيجوز عرض إدارة داء الســــــكري 
  أو الخرف. المعرفي و/

 جودة البيِّنات: منخفضة للغاية
  قوة التوصية: مشروطة
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إدارة اضطراب 
 نسب شحوم الدم

للحد من خطر يجوز عرض إدارة اضـــــــطراب نســـــــب شـــــــحوم الدم في منتصـــــــف العمر 
  أو الخرف. و/ االنحطاط المعرفي

 جودة البيِّنات: منخفضة
 قوة التوصية: مشروطة

ال تتوافر في الوقت الراهن بيِّنات كافية للتوصــــية باســــتخدام األدوية المضــــادة لالكتئاب  إدارة االكتئاب
  أو الخرف. للحد من خطر االنحطاط المعرفي و/

 
نفســـــــــــــية  أو تدخالت ينبغي توفير إدارة االكتئاب في شـــــــــــــكل مضـــــــــــــادات لالكتئاب و/

لبرنامج العمل لرأب  وفقًا للمبادئ التوجيهية القائمة اجتماعية للبالغين المصـــــــــــــــابين به
  .لمنظمة الصحة العالمية الفجوة في الصحة النفسية

للحد من خطر الُمعينات الســــــــــمعية ليس هناك من بيِّنات كافية للتوصــــــــــية باســــــــــتخدام  إدارة فقد السمع
  أو الخرف. و/ االنحطاط المعرفي

  
لتحديد فقد ينبغي عرض إجراء الفحص ثم توفير الُمعينات الســـــــــــــمعية على المســـــــــــــنين 

للرعاية المتكاملة  الســــمع وٕادارته في الوقت المناســــب وفقًا لتوصــــيات المبادئ التوجيهية
   .للمسنين لمنظمة الصحة العالمية

 
 


