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مقدمة

الدكتور صالح علي المّري، 
مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية

وزارة الصحة العامة

يتصــّدر تحســين خدمــات الرعايــة الصحيــة وتوفيــر األنشــطة الداعمــة لهــا أولويــات حكومتنــا فــي الوقــت الحالــي. 
وال شــك أن عــدد ســكان الفئــة العمريــة الشــابة فــي قطــر مرتفــع نســبيا، إال أن نســبة المســنين الذيــن يعيشــون فــي 
قطــر بــدأت باالزديــاد ممــا ضاعــف الحاجــة الماســة إلــى تأميــن خدمــات صحيــة ومســاندة أكثــر تكامــاًل وشــمولية 

لفئــة كبــار الســن.   

ــر  ــط العم ــاع متوس ــل ارتف ــي ظ ــرف. وف ــة بالخ ــر اإلصاب ــد خط ــي تزي ــل الت ــن العوام ــر م ــي العم ــدم ف ــر التق ويعتب
المتوقــع؛ فــإن معــدل  اإلصابــة بهــذه الحالــة المرضيــة أصبــح أكثــر تناميــً. وُيســبب الخــرف واألعــراض المتصلــة بــه آثــارا 
تلحــق الضــرر بالشــخص المصــاب، وبأفــراد أســرته وأصدقائــه. كمــا تنعكــس علــى مســتوى خدمــات الرعايــة الصحيــة، 

وعلــى المجتمــع واالقتصــاد القومــي. وهــذه اآلثــار تجلــت بوضــوح فــي دول عديــدة مــن العالــم. 

ــى  ــة إل ــيرتنا الرامي ــي مس ــاعدنا ف ــي تس ــة الت ــاريع المهم ــن المش ــة م ــداد باق ــى إع ــا عل ــق حرصن ــذا المنطل ــن ه وم
ــي.  ــع الدول ــع المجتم ــا م ــادل خبراتن ــن تب ــا م ــن، وُتمّكنن ــار الس ــة كب ــة لرعاي ــر مالءم ــوذج أكث ــع نم وض

ويمّثــل إعــداد الخطــة الوطنيــة للخــرف 2018-2022 معلمــً بــارزًا فــي ظــل الجهــود التــي تبذلهــا مؤسســة حمــد الطبية 
ومؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بدعــم وزارة الصحــة العامــة إلنشــاء إطــار عمــل يســاعد علــى تخطيــط الرعايــة 
الصحيــة،  وســبل تقديمهــا للمرضــى المصابيــن بالخــرف فــي المســتقبل. وهــذه الخطــة ثمــرة العمــل المشــترك علــى 
مــدار العاميــن المنصرميــن، كمــا أنهــا خيــر شــاهد علــى تفانــي المجموعــات الرئيســية ومــزودي الرعايــة المهنييــن 

منهــم وغيــر المهنييــن، وتصميمهــم علــى إحــداث فــارق فــي حيــاة المصابيــن بالخــرف. 

وتحــدد الخطــة الوطنيــة للخــرف مجــاالت التركيــز الســبعة لتحســين جــودة حيــاة المرضــى ومــزودي الرعايــة علــى 
حــد ســواء. ونحــن علــى ثقــة مــن أن هــذه الخطــة ســتثري خبراتنــا، وسُتســهم فــي الحــد مــن الوصمــة االجتماعيــة 

المرتبطــة بالخــرف.
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مقدمة

البروفسور سوبي بانيرجي، 
أستاذ متخصص في مرض الخرف ونائب العميد

كّلية برايتون وسوسيكس للطب
مركز عالج الخرف

وممـا ال شـك فيـه أن الخـرف يعـّد مـن أهـم 
الرعايـة  أنظمـة  تواجههـا  التـي  التحديـات 
الواحـد  القـرن  فـي  واالجتماعيـة  الصحيـة 
عالميـة  ظاهـرة  ُيمثـل  حيـث  والعشـرين؛ 
األشـخاص  عـدد  تزايـد  مـن  وبالرغـم  النطـاق، 
الخدمـات  وكلفـة  بالخـرف،  المصابيـن 
المطلوبـة لدعمهـم؛ فـإن هنـاك نجاحـا الفتـا 
العامـة فـي تعزيـز  الصحـة  حققتـه مبـادرات 
فـرص الحيـاة لفتـرات أطـول مـن خـالل خفض 

المبكـرة.  الوفـاة  معـدالت 

والخـرف: عبـارة عـن حالـة مرضيـة تتطلـب منـا 
التخصصـات  متعـدد  مشـترك  نهـج  اعتمـاد 
وهـو  متنوعـة.  ومنظمـات  مؤسسـات  يضـم 
بإنشـائها  قمنـا  التـي  الحـدود  يتخطـى  نهـج 
بيـن الرعايـة األولية والمتخصصـة، وبين الرعاية 
بـه  تقـوم  مـا  وبيـن  واالجتماعيـة،  الصحيـة 
الخدمـات المعنيـة بالخـرف وعائـالت المرضى. 
مـن  المزيـد  بـذل  منـا  يتطلـب  ال  النهـج  وهـذا 
الجهـد فحسـب، ولكنـه يفـرض علينـا القيـام 
باألمـور بطريقـة مبتكـرة، وهو نمـوذج يعكس 
التـي  المجتمعيـة  التحديـات  فعليـة  بصـورة 
تشـعبها  ومـدى  الشـيخوخة،  تطرحهـا 
عليهـا.  تنطـوي  التـي  المتعـددة  واألمـراض 
فـإذا نجحنـا فـي إنشـاء نظـام يسـتفيد منـه 
الخـرف،  مـع  يتعايشـون  الذيـن  األشـخاص 
نكـون قـد نجحنـا فـي وضـع نظـام يسـتفيد 
مراحـل  فـي  يعانـون  الذيـن  أولئـك  منـه 
متقدمـة عمريـً مـن الوهـن المقتـرن بحـاالت 

معقـدة. واحتياجـات  مزمنـة  مرضيـة 

وقـد حظيـُت خـالل العـام المنصرم بشـرف العمل مـع مجموعة 
قطـر للجهـات المعنية بالخرف، تحـت القيادة الملهمـة للدكتورة 
هنـادي الحمـد، وذلـك أثنـاء تطويـر خطـة قطـر الوطنيـة للخـرف، 
الوضـع  بتحليـل  أبـدوه   الـذي  الفائـق  باالهتمـام  جـدًا  وأعجبـت 
القائـم، كمـا أعجبـت بشـمولية منهجهـم الـذي يضـّم الجهـات 
الفاعلـة األوسـع نطاقـً مـن دون إغفـال دور العائـالت، فضـاًل عـن 
الوطنيـة  االسـتجابة  خطـة  صياغـة  فـي  المسـبوق  غيـر  اإلبـداع 
للخـرف علـى جميع المسـتويات. وإن االلتـزام الذي أظهرتـه الوزارة 
والـوكاالت التابعـة لهـا فـي إتمـام هـذه المهمة علـى أكمل وجه 
يشـكل مثـااًل ُيحتـذى بـه. وقـد تأثـرُت بالشـهادات التـي أدلـت بهـا 
األسـر القطريـة التـي ترعـى شـخصً مصابـً بالخـرف، واسـتمددت 
الصحيـة  الرعايـة  أخصائيـي  وإبـداع  التـزام  مـن  والحمـاس  القـوة 
الذيـن يبذلـون قصـارى جهدهـم لتمكينهـم مـن التعايـش مـع 

مـرض الخـرف.

وتشـمل خطـة قطـر الوطنيـة للخـرف تحليـاًل مفصـاًل للتحديـات 
التـي يواجههـا األشـخاص المصابـون بالخـرف واألسـر والخدمـات 
ومتعـددة  شـاملة  عمـل  خطـة  تطـرح  كمـا  برعايتهـم،  المعنيـة 
الجوانـب لمواجهة هـذه التحديات والتغلب عليهـا. ومن المتوقع 
األشـخاص  حيـاة  جـودة  تحسـين  فـي  الخطـة  هـذه  ُتسـهم  أن 
المصابيـن بالخـرف، وأفـراد أسـرهم القائميـن علـى رعايتهـم عبـر 
يتلقونهـا.  التـي  واالجتماعيـة  الصحيـة  الرعايـة  جـودة  تحسـين 
غيـر أن آثـار هـذه الخطـة لـن تتوقـف عنـد هـذا الحـد، بـل ستشـمل 
الوصمـة  مـن  والحـد  المـرض،  مـن  بالوقايـة  راسـخً  التزامـً  أيضـً 
فـي  والمشـاركة  والتدريـب،  الصحـي  والتثقيـف  االجتماعيـة، 
إيجـاد الحلـول ودعـم البحـوث. إنهـا اسـتراتيجية وطنيـة متميـزة 
وطموحـة لمكافحـة الخـرف، وأنـا واثـق مـن أنهـا سـتمّكن دولـة 
قطـر فـي مرحلتهـا التطبيقيـة مـن أن تصبـح دولـة رائـدة عالميـً 

بالخـرف.  المصابيـن  ورعايـة  تشـخيص  فـي 
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مقدمة

الدكتورة هنادي خميس الحمد 
 مدير إدارة  كبار السن  والرعاية المطولة في مؤسسة 

حمد الطبية

منسق مشروع المرصد العالمي للخرف بمنظمة 
الصحة العالمية في قطر والقائد الوطني في 

البرنامج الوطني لشيخوخة صحية - استراتيحية قطر 
الوطنية للصحة 2022-2018

)مـرض  العالـم.«  فـي  ثـواٍن  ثـالث  كل  بالخـرف  شـخص  »يصـاب 
العالمـي( الزهايمـر 

التـي  الدوليـة  الصحيـة  التحديـات  أبـرز  أحـد  الخـرف  مـرض  يعتبـر 
يواجههـا مجتمعنـا اليـوم، وإحـدى األزمات االجتماعيـة المحدقة 
بالقـرن الواحـد والعشـرين. والخـرف مصطلـح عام يصـف الحاالت 
علـى  تؤثـر  التـي  الدمـاغ  وظائـف  بتدهـور  المرتبطـة  المرضيـة 
الذاكـرة والتفكيـر والسـلوك والعواطـف ويعتبـر مـرض الزهايمـر 
النـوع األكثـر شـيوعً حيث يشـكل مـا يتراوح بيـن 50 و 60 فـي المائة 

مـن كافـة حـاالت اإلصابـة بالخـرف.

وبالرغـم مـن الطابـع الشـخصي الـذي تتسـم بـه تجربـة كل فـرد 
هـذه  مـن  يعانـون  الذيـن  األشـخاص  يفقـد  سـوف  الخـرف،  مـع 
يحتاجـون  سـوف  كمـا  أنفسـهم،  رعايـة  علـى  قدرتهـم  الحالـة 
للمسـاعدة فـي كافـة جوانـب حياتهـم اليوميـة خـالل المراحـل 
المتقدمـة مـن المـرض. وغالبـً مـا يخّلـف هـذا التدهـور التدريجـي 
مـن  يعانـي  الـذي  بالمريـض  مضـرة  آثـار  المعرفيـة  القـدرات  فـي 
الرعايـة  عـبء  يتحملـون  مـا  غالبـً  الذيـن  عائلتـه،  وبأفـراد  الخـرف 

بصـورة رئيسـية. 

بأهميـة  منـا  إيمانـً  للخـرف  الوطنيـة  قطـر  خطـة  أنشـأت  لقـد 
المرتبطـة  واالقتصاديـة  البشـرية  التكاليـف  مسـألة  معالجـة 
بهـذه الحالـة، وتفـادي ارتفاعهـا بوتيـرٍة سـريعٍة فـي المسـتقبل، 
مـا يسـلط الضـوء علـى ضـرورة بقـاء مـرض الخـرف ضمـن أولويـات 

البـالد. فـي  العامـة  الصحـة 

عقـب  للخـرف  القطـري  العالمـي  فريق المرصـد  أنشـأنا  وقـد 
العالمـي للخـرف لدولـة قطـر بمنظمـة  المرصـد  تعييني منسـق 
مجموعـات  مـن  الفريـق  هـذا  يتكـّون  حيـث  العالميـة.  الصحـة 
بينهـا  مـن  التخصصـات  مختلـف  مـن  أساسـيين  شـركاء  تضـم 

طـب الشـيخوخة والطـب النفسـي للمسـنين 
والعـالج  والتمريـض  الباطنـي  والطـب 

. ئفـي ظا لو ا

الوثيـق  إطـار تعاونـي  أولوياتـي، فـي  وشـملت 
مـن  المزيـد  اسـتقطاب  علـى  فريقـي،  مـع 
مجموعـات أصحـاب المصالـح لإلسـتفادة مـن 
ومسـاندتهم،  وتوجيههـم  مسـاعدتهم 
األهميـة  بمنتهـى  يعتبـر  الـذي  األمـر 
للخرف. وبرعايـة  الوطنيـة  قطـر  إلعداد خطـة 
العديـد  مـع  وبالتشـاور  العامـة  الصحـة  وزارة 
مـن أصحـاب المصالـح داخـل قطـر وبالتعـاون 
بمنظمـة  الدوليـة  السياسـة  فـي  خبـراء  مـع 
الصحـة العالميـة، باإلضافـة إلى الخبيـر التقني 
نقـدم  أن  يسـرنا  بانيرجـي،  سـوبي  البروفسـور 

للخـرف. الوطنيـة  قطـر  خطـة  لكـم 

علـى  المشـتركة  جهودنـا  سـاعدت  وقـد 
ضمـان حصـول مـرض الخـرف علـى االهتمـام 
وارد  هـو  كمـا  األولويـة  ومنحـه  االسـتراتيجي 
للصحـة  الوطنيـة  قطـر  اسـتراتيجية  فـي 
2018-2022. وفيمـا تحـرص خطتنـا علـى ضمـان 
العامـة وتحسـين  التوعيـة  التركيـز علـى رفـع 
اإلجراءات التشـخيصية وتعزيـز الدعم المتوفر 
لمرضانـا الذيـن يعانـون مـن الخـرف والقائمين 
الحاجـة  أيضـً  تعالـج  فهـي  رعايتهـم،  علـى 
المتزايـدة للبحـوث واالبتـكارات الموجهـة فـي 
هـذا المجـال. كمـا أننا سـوف نعمـل، من خالل 
المرضـى  حقـوق  حمايـة  علـى  الخطـة،  هـذه 

الخـرف. مـرض  مـع  يتعايشـون  الذيـن 
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بجزيـل  أتقـدم  أن  المناسـبة  بهـذه  وأود 
الفرصـة  منحـي  علـى  والعرفـان  الشـكر 
للعمـل فـي هـذا الجانـب المهـم جـدًا مـن 
قطـاع الرعاية الصحية والرامي إلى تحسـين 
يسـرني  كمـا  قطـر.  فـي  المسـنين  صحـة 
أننـي تمكنـت مـن التعـاون مـع العديـد مـن 
ضمـن  والمتفانيـن  الرائعيـن  المتخصصيـن 
للخـرف  القطـري  العالمـي  المرصـد  فريـق 
هـذه  إعـداد  فـي  رئيسـيً  دورًا  أدوا  الذيـن 
الخطـة، ويسـعون يومـً بعـد يـوم لتحسـين 
حيـاة المسـنين فـي بالدنـا الذيـن يعانون من 

أخـرى. وأمـراض  الخـرف 

فمـا حققنـاه هو ثمـرة تعاوٍن حقيقـٍي ورؤية مشـتركة بين أصحاب 
الصحـة  وزارة  احتضنـت  حيـث  القطاعـات.  مختلـف  مـن  المصالـح 
العامـة جهودنـا بإخـالٍص، وقدمـت لنـا دعمهـا والتزامهـا اللذيـن ال 

بثمن.  يقـدرا 

وأتوجـه بخالـص الشـكر والتقديـر إلـى أفـراد العائـالت الذيـن تبرعـوا 
بوقتهـم وخبراتهـم إلعـداد خطـة قطـر الوطنيـة للخـرف. حيث أن  
الذيـن  األشـخاص  لمسـاعدة  واسـتعدادهم  الفريـدة  معرفتهـم 
يعانـون مـن الخـرف  قـد سـاهمت فـي جعـل خطتنـا االسـتراتيجيه 

عمليـه ومتمحـوره فعليـا حـول المريـض.





الخرف  لمحة عن 



لمحة عن الخرف 
الخـرف هـو مصطلـح عـام يصـف حالـة مرضيـة مرتبطـة بتدهـور وظائـف الدمـاغ بسـبب مجموعـة مختلفـة مـن 
األمـراض كالزهايمـر، أو التعـرض لسلسـلة مـن السـكتات الدماغيـة. ويرتبـط الخـرف بمجموعـة واسـعة مـن األعـراض، 
كتراجـع الذاكـرة ومهـارات التفكيـر، فضـاًل عـن أعـراض أخـرى شـديدة لدرجـة تحـّد مـن قـدرة الفـرد علـى ممارسـة 

اليوميـة.  األنشـطة 

وفـي حيـن أن الخـرف هـو مـن أهـّم األسـباب التي تـؤدي إلـى إصابة المسـنين بالعجـز وفقدانهـم اسـتقالليتهم في 
كل أنحـاء العالـم، إال أنـه ليس جزءًا طبيعيً من الشـيخوخة، كما أن الخرف يترك تأثيرات جسـدية ونفسـية واجتماعية 
واقتصاديـة علـى مـزودي الرعايـة، واألسـر والمجتمعـات، ممـا يزيـد مـن الطابـع المعقـد لعمليـة تطوير خدمـات أكثر 

فعالية. 

ويمّثـل مـرض الزهايمـر مـا يتـراوح بيـن 50 و60 فـي المائـة مـن حـاالت اإلصابـة بالخـرف، فـي حيـن يعـد الخـرف الوعائـي 
)الـذي يظهـر بعـد اإلصابـة بسـكتة دماغيـة( النـوع الثانـي األكثـر شـيوعً مـن أشـكال الخـرف. 

حقائق

يتم تشخيص حالة جديدة من حاالت الخرف كل ثالث ثوان في العالم. 

يبلـغ عـدد المصابيـن بالخـرف فـي العالـم نحـو 50 مليـون شـخص ويظهـر كل عـام 10 مليـون إصابـة 
جديـدة بهـذا المرض.

يعـد مـرض ألزهايمـر أكثـر أشـكال الخـرف شـيوعً ومـن المحتمـل أن يسـهم فـي 60 إلـى 70 % مـن 
الحـاالت.

الخـرف مـن أهـّم األسـباب التـي تـؤدي إلـى إصابـة المسـنين بالعجـز وفقدانهـم اسـتقالليتهم في 
كل أنحـاء العالـم.

يصيـب عـادة الخـرف كبـار السـن، إال أننـا نشـهد وعيـً متزايـدًا باألعـراض المبكـرة للخـرف التـي تظهـر 
قبـل سـن 65 عامً.

بـه،  تأثيـرات جسـدية، ونفسـية، واجتماعيـة واقتصاديـة علـى األشـخاص المصابيـن  يخّلـف الخـرف 
القائميـن علـى رعايتهـم، وأفـراد أسـرهم والمجتمـع ككل. وعلـى 

حاليـً  المصابيـن  عـدد  أن  ُيقـدر   ،2017 للعـام  المتحـدة  باألمـم  السـكان  شـعبة  تقريـر  إلـى  اسـتنادًا 
بالخـرف بيـن الذيـن يبلغـون 60 عامـً وما فوق فـي دولة قطر، قد يتجاوز 4400 شـخص. ومـن المتوقع 
أن يشـهد هـذا العـدد ارتفاعـً بحوالـي عشـرة أضعـاف بحيث يتوقـع أن يصـاب أكثر من 41000 شـخص 
بأحـد أشـكال الخـرف بحلـول العـام 2050 فـي حـال عـدم التوصل إلـى إيجاد عالج أو تحسـين وسـائل 

الوقاية.  
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عوامل الخطر
يعتبـر التقـدم بالعمـر هـو العامـل الرئيسـي الـذي يزيـد مـن خطـر اإلصابـة بالخـرف، إال أن الخـرف ال يصيـب كبـار السـن  

فقـط، كمـا أنـه ال يعتبـر جـزءًا مـن التقـدم الطبيعـي فـي العمـر ) التعمـر الطبيعـي (. 

وتمثـل حـاالت اإلصابـة المبكـرة بالخـرف ) عندمـا تبـدأ أعـراض المـرض قبـل 65 عامـا مـن العمـر( نسـبة 9% مـن إجمالى 
المرضى.  أعـداد 

 وتشـير بعـض البحـوث إلـى أن الخلـل المعرفـي قـد ينجـم عـن عوامل خطـورة مشـتركة مع بعـض األمـراض األخرى 
المزمنـة غيـر االنتقاليـة. ومـن هذه العوامل  قلة النشـاط البدني والسـمنة، واتباع أنظمة غذائية غيـر صحية، والتدخين 

واإلسـراف فـي شـرب الكحـول، ومـرض السـكري، وارتفاع ضغـط الدم الـذي يبدأ في منتصـف العمر. 

إضافـة الـى مـرض  االكتئـاب، وتدنـي المسـتوى التعليمـي، واالنعـزال االجتماعـي و الكسـل  المعرفـى، فـكل هـذه 
العوامـل  تزيـد خطـر اإلصابـة بالخـرف، إال أنهـا عوامـل قابلـة للتغّيـر، ويمكـن التحكـم بهـا.  





االســتجابة العالمية 
للخرف 



المجاالت 
الحوكمة 

سكان 

ال

افراد

ئ الشاملة 
مباد

ال

المعلومات والبحوثتقديم الخدماتالسياسات 

•  االستراتيجية/ الخطة 
•  التشريعات 

•  المبادئ التوجيهية وتنسيق الرعاية

•  القوى العاملة 
•  الخدمات، الدعم والعالجات 

•  تعزيز الوعي/ الفهم

•  الرصد 
•  ا�نشطة البحثية 

•  الوبائيات، العبء وعوامل الخطر

الخرف أولوية عامة

التوعية بمرض الخرف وفهمه

الحد من عوامل الخطر المسببة للخرف 

تشخيص الخرف، والعالج، والرعاية الصحية والدعم 

دعم القائمين على رعاية المصابين بالخرف

أنظمة المعلومات المتعلقة بالخرف 

البحوث واالبتكارات المتعلقة بالخرف

•   حقوق االنسان 
•   التمكين 

•   القائم على ا�دلة

•   المتعدد القطاعات 
•   الصحة الشاملة  

•   المساواة

•   الوقاية، العالج والرعاية 

االستجابة العالمية للخرف 
خـالل انعقـاد جمعيـة الصحـة العالميـة السـبعين فـي جنيـف بسويسـرا، فـي مايـو 2017، جـرى اعتمـاد خطـة العمـل 
العالميـة لالسـتجابة الصحيـة العموميـة للخـرف 2017- 2025 والمصـادق عليهـا تأكيـدًا علـى االلتـزام الدولي بتحسـين 

حيـاة األشـخاص المصابيـن بالخـرف، ومـن ُيعنـى برعايتهـم وأفراد أسـرهم. 

خطة العمل العالمية لمكافحة الخرف 2025-2017

الرؤية

عالـم صحـي يسـاعد علـى الوقايـة مـن مـرض الخـرف ويضمـن حصـول مرضـى الخـرف ومـن يقـوم علـى رعايتهـم 
علـى مـا يحتاجـون إليـه مـن دعـم ورعاية لعيـش حيـاة كريمـة والتمتـع بقدراتهـم وإمكاناتهـم واحتـرام كرامتهم 

واسـتقالليتهم وحقهـم فـي المسـاواة.

الهدف

تحسـين حيـاة األشـخاص المصابيـن بالخـرف ومن يقوم علـى رعايتهم وأفراد أسـرهم والحـّد من تأثير مـرض الخرف 
عليهـم وعلـى المجتمعات والدول بشـكل عام.

مجاالت عمل المرصد العالمي لمرض الخرف
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للوضع  استعراض 
الراهن في قطر 



استعراض للوضع الراهن في قطر 
اسـتعرضت مجموعـة العمـل المعنيـة بالخـرف نقـاط القـوة والضعف )البيئـة الداخلية( إلـى جانب الفـرص والمخاطر 

)البيئـة الخارجيـة( المتعلقـة بمرض الخـرف في قطر.  

رؤية قطر 
وعائالتهـم  رعايتهـم،  علـى  يقومـون  ومـن  بالخـرف،  المصابيـن  لألشـخاص  والدعـم  الرعايـة  »توفيـر 

باسـتقاللية«.  العيـش  مـن  لتمكينهـم 

التزام وطني بتصميم خطة وطنية حول الخرف وتنفيذها  •

توافق وطني على ضرورة وضع مسار فعال ومنّظم لرعاية مرضى الخرف  •

والتحفيـز،  • الكفـاءة  مـن  عاليـة  درجـة  علـى  بالخـرف  معنيـة  عمـل  مجموعـة  وجـود 
الخـرف حـول  خطـة  لتطويـر  الـالزم  الدعـم  وتوفيـر  العـام  الوعـي  رفـع  فـي  يسـهم 

 تشخيص الخرف والوصمة المحيطة به  •

 ال تتوفر حاليً أي معلومات عن معدالت اإلصابة بالخرف وانتشـاره، وكيفية اسـتخدام  •
الخدمات، ومسـتوى الطلبـات التي لم يتم تلبيتها

حيـن  • فـى  الذاكـرة  باضطرابـات  متخصصـة  واحـدة  عيـادة  قطـر  دولـة  فـي  تتوافـر 
الخـاص يقدمـون  إدارات أخـرى لمؤسسـة حمـد الطبيـة وبعـض مـزودي القطـاع  أن 

والتوحيـد التنسـيق  الـى  تفتقـر  أنهـا  إال  للخـرف،  تشـخيص  خدمـات 

عـدم توافـر الخدمات الداعمـة للمرضى وأسـرهم  والمتمثلة فى مراكـز رعاية نهارية  •
الخرف  لمرضى 

علـى  • والقائميـن  المرضـى  حيـاة  جـودة  تحسـين  فـي  المبكـر  التشـخيص  ُيسـهم   
يتهـم عا ر

 إن دولة قطر عضو في المرصد العالمي للخرف التابع لمنظمة الصحة العالمية  •

 ُأدرج الخرف في االستراتيجية الوطنية للصحة 2022-2018  •

 وجود تحديات على مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية واالجتماعية •

تحديات التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية واالجتماعية. •

عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف  •

 نقص القوى العاملة المدربة على التعامل مع مرضى الخرف  •

وة
لق

ط ا
قا

ن
ف 

ع
ض

ط ال
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ن
ص 
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طر 
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ا
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العمل  مجاالت 
الســبعة في قطر 



الخرف من أولويات الصحة العامة

التوعية بمرض الخرف وفهمه

تشخيص الخرف، والعالج، والرعاية الصحية والدعم

دعم القائمين على رعاية المصابين بالخرف

أنظمة المعلومات المتعلقة بالخرف

البحوث واالبتكارات المتعلقة بالخرف

الحد من مخاطر الخرف

مجاالت العمل السبعة في قطر 
علـى الرغـم مـن إصابـة مـا يقـارب الخمسـين مليـون شـخص فـي العالـم بمـرض الخـرف، لـم يبـادر سـوى عـدد قليل 
مـن الـدول إلـى وضـع خطـط وطنية للخـرف. وتعّد دولـة  قطر إحـدى تلك الـدول القليلـة  المتقدمة ، والدولـة العربية 

الوحيـدة التـي  وضعـت خطـة وطنيـة للخرف. 

وترمـي خطـة قطـر الوطنيـة للخـرف إلـى رسـم إطـار الرؤيـة المسـتقبلية للخدمـات المقدمـة للمصابيـن بالخـرف 
أهميـة  علـى  والتشـديد  بالخـرف،  والمهنـي  العـام  الوعـي  زيـادة  عبـر  وذلـك  رعايتهـم،  علـى  والقائميـن  وأسـرهم 
التشـخيص والتدخـل بصـورة مبكـرة، إلـى جانـب تحسـين الطـرق العالجيـة والرعايـة الصحيـة التاليـة للتشـخيص. هذا 
بالخـرف، والقائميـن علـى  المصابيـن  الخدمـات علـى تعزيـز جـودة حيـاة  أن يسـاعد تحسـين كافـة  المتوقـع  ومـن 

رعايتهـم وعائالتهـم فـي دولـة قطـر. 

وتتضمـن هـذه الخطـة مجـاالت العمـل السـبعة التي من شـأنها تحسـين مجـاالت رعاية مرضـى الخرف، مما سـيترك 
تأثيـرًا مباشـرًا على تحسـين جـودة الرعاية. 

وتتمحـور خطـة قطـر الوطنيـة حـول هـذه المجـاالت السـبعة المنصـوص عليهـا فـي خطـة العمـل الشـاملة والتـي 
وضعتهـا منظمـة الصحـة العالميـة للخـرف والمرصـد العالمـي للخـرف.
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الخرف من أولويات الصحة العامة

إن الهـدف مـن هـذه الخطـة هـو ضمـان إدراج الخـرف بيـن أولويـات الصحـة العامـة فـي دولـة قطـر. 
فخطـة الخـرف تنطـوي علـى نهـج واسـع النطـاق للصحـة العامـة يرمـي إلـى تحسـين الرعايـة وجـودة 
حيـاة المصابيـن بالخـرف وأفـراد أسـرهم والقائمين علـى رعايتهم. وسـيجري العمل علـى  ترابط خطة 
الوطنيـة للصحـة 2018-2022، والتـي تـم تدشـينها  بالخـرف مـع االسـتراتيجية  الوطنيـة الخاصـة  قطـر 

مؤخرًا.
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التوعية بمرض الخرف وفهمه

يعتبـر رفـع مسـتوى الوعـي عامـاًل أساسـيً لضمـان نجـاح هـذه الخطـة. فالنقـص الحالـي فـي التوعيـة 
بمـرض الخـرف وفهمـه يتسـبب فـي ظهـور الوصمـة االجتماعيـة والعقبـات أمـام التشـخيص والرعاية، 
كمـا يسـبب آثـار جسـدية، ونفسـية واقتصاديـة سـلبية علـى األسـر والقائميـن علـى رعايـة المصابيـن 

والمجتمعـات.  بالخـرف 
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الحد من مخاطر الخرف

يعتبـر الخـرف مـن أهـم  االضطرابـات العصبيـة المزمنـة واألكثـر شـيوعً بين كبار السـن. ومـن المعروف 
أن التغيـرات علـى مسـتوى الدمـاغ تبـدأ بالتبلـور قبـل عدة سـنوات مـن ظهور األعـراض، ما يعـزز إمكانية 
الوقايـة مـن هـذه الحـاالت المرضيـة أو تأخيـر ظهورهـا. وإذا لـم يتوفـر عالج ناجـح  للخرف، مـن الممكن 
إحـداث فـرق فـي حيـاة األشـخاص عبـر تحديـد عوامـل الخطـر وتعديلهـا. فالتعديـل المكثـف لعوامل 
الخطـر، خاصـة فـي منتصـف العمر )45-65 سـنة( من شـأنه الحد من خطـر تطور مرض الخرف بنسـبة 

كبيرة.
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تشخيص الخرف، والعالج، والرعاية 
الصحية والدعم

يعتبـر التشـخيص المبكـر الذي تليـه رعاية متكاملـة بهدف تعزيز جـودة حياة المصابيـن بالخرف ودعم 
القائميـن علـى رعايتهـم عنصـرًا أساسـيً فـي توفيـر رعايـة عاليـة الجـودة للمصابيـن بالخـرف. وإدراكً 
للحاجـة المتزايـدة إلـى نظـام يوّفـر رعاية عاليـة الجودة بدءًا مـن مرحلة التشـخيص إلى آخـر العمر، تقّر 
هـذه الخطـة بضـرورة إيجـاد نظـام يعـزز زيـادة الوعـي، والكشـف  والتشـخيص المبكـر المعتمـد عليـه، 

والدعـم فـي مرحلة مـا بعد التشـخيص. 
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دعم القائمين على رعاية المصابين 
بالخرف

ال تقتصـر التأثيـرات التـي يخّلفهـا الخـرف علـى األشـخاص المصابين به فحسـب، بل تطال أيضً أسـرهم 
والقائميـن علـى رعايتهـم. فالخـرف يـؤدي إلى خلل فـي العالقات األسـرية، ويجعل المرضى يشـعرون 
بعزلـة عـن مجتمعهـم كمـا يخّلف تأثيـرات على صعيد صحة األسـرة وشـؤونها المالية، بحيـث غالبً ما 
تضحـي األسـر برفاهيتهـا فـي سـبيل توفيـر أفضـل رعايـة ممكنـة ألحبائهـم. وترمـي هذه الخطـة إلى 

تقديـم الدعـم المتكامـل لكافة األشـخاص القائمين علـى رعاية المصابيـن بالخرف. 
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أنظمة المعلومات المتعلقة بالخرف

تهـدف خطـة الخـرف إلـى تحسـين عمليـة تجميـع واسـتخدام البيانـات فـي مجموعـة مـن المجـاالت 
المرتبطـة بالخـرف. فالسياسـات ال يمكـن أن تثبـت فعاليتهـا إال عندمـا تقـاس النتائـج وهـذه هـي الحال 
بالنسـبة للخـرف. مـن المتوقـع أن ُتسـهم هـذه الخطـة فـي تحسـين كيفيـة تسـجيل المعلومات في 

هـذا المجـال والحـاالت الصحيـة ذات الصلـة وتطبيـق منهـج موحـد لتجميـع البيانـات.
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البحوث واالبتكارات المتعلقة بالخرف

علـى  تؤثـر  التـي  الدمـاغ  وظائـف  بتدهـور  المرتبطـة  المرضيـة  الحـاالت  يصـف  عـام  مصطلـح  الخـرف 
الذاكـرة والتفكيـر والسـلوك والعواطـف ويعتبـر مـرض الزهايمـر النـوع األكثـر شـيوعً حيـث يشـكل مـا 
يتـراوح بيـن 50 و 60 فـي المائـة مـن كافة حاالت اإلصابـة بالخرف. وإسـتقطاب الخبرات الرائـدة عالميً في 
مجـال الطـب الحيـوي، والرعايـة، والصحـة العامـة، والبحـوث التطبيقيـة المتعلقـة بالخـرف والمرتكـزة 
حـول الحاجـة إلـى االبتـكار، والعلـوم المتمحورة حـول المريـض، ستسـاعد جميعها على تيسـير فهمنا 

لآلليـات األساسـية التـي تـؤدي إلـى ظهـور الخـرف وتفاقمه.
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والرصد  التنفيذ، 
والتقييم 



التنفيذ، والرصد والتقييم 
سـيتم تنفيذ هذه الخطة على مدار السـنوات األربع المقبلة وسـيترتب على ذلك اسـتثمارات بشـرية ومالية فضاًل عن 
تخطيـط مشـترك بيـن الـوزارات  الحكوميـة المختلفـة، وتشـمل العاملين في مجـاالت  الرعايـة الصحيـة واالجتماعية، 

ومؤسسـات العمـل المدنـي  باالضافه لألشـخاص المصابين بالخرف، وأسـرهم والقائمين علـى رعايتهم  .

يتمثـل الـدور الرئيسـي الـذي سـتقوم بـه وزارة الصحـة العامـة فـي التحقـق مـن توفـر المـوارد الالزمـة لتنفيـذ الخطـة 
والدفـع قدمـً بهـا والرصـد المسـتمر لفعاليتهـا وجدواهـا. وسـيتولى عـدد مـن فـرق العمـل التـي سـيتم تعيينهـا 

مسـؤولية التنفيـذ، والرصـد والتقييـم، بحيـث ُيعنـى كل منهـا بمنطقـة مخصصـة.

والمسـؤول الوطنـي عـن المجموعـة السـكانية المنضويـة تحـت مبـادرة »الشـيخوخة الصحيـة« )اسـتراتيجية قطـر 
التواصـل والبرنامـج  الـذي يحـرص علـى تنفيـذ اسـتراتيجية  الرئيسـي للخطـة  الوطنيـة للصحـة 2018-2022( المنسـق 

اإلعالمـي الـالزم .

بالتنسـيق مـع مجموعـة العمـل الخاصـة بالخـرف )المرصـد  ويتولـى فريـق العمـل المعنـي بالشـيخوخة الصحيـة، 
العالمـي للخـرف(، مسـؤولية التحقـق مـن التنفيـذ والدعـم. كمـا ويشـارك األشـخاص المصابـون بالخـرف، والقائمون 

علـى رعايتهـم وأفـراد أسـرهم بشـكل مباشـر فـي كافـة مراحـل تنفيـذ الخطـة  .

وُيعنـى مستشـار خارجـي بإجـراء التقييمـات كل سـتة أشـهر، ويرفـع التقريـر الناتج عـن ذلك إلـى الفريق الرئيسـي في 
المرصـد العالمـي للخـرف ووزارة الصحـة العامة.

مسؤولة عن تطبيق إجراءات الكشف  والتشخيص 
الرعاية  وتنسيقات  الرعاية  ومسارات  المبكر، 

والصحة االلكترونية .

االستقصائية  الدراسات  إجراء  عن  مسؤولة 
والبحوث حول معدالت االنتشار، وقواعد البيانات، 
والبحوث االجتماعية وتساهم قطر فى األبحاث 

العالمية حول مرض الخرف.

الصحـي،  التثقيـف  خطـط  تطويـر  عـن  مسـؤولة 
العمـل  وورش  التدريبيـة  المـواد  ذلـك  فـي  بمـا 

التوعيـة. وحمـالت 

األنظمة الصحية

التوعية والتثقيف

األبحاث
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أولويات خطة قطر الوطنية للخرف 
في السنة األولى والثانية 

إطالق خطة قطر الوطنية للخرف )2019-2018( •

إرساء المسار الوطني لرعاية مرضى الخرف •

إرساء المبادئ الوطنية االسترشاديه  للخرف  •

تخصيص ميزانيه  للبرامج والحمالت الوطنية الرامية إلى نشر التوعية بالخرف •

وضع برامج تثقيفية وتدريبية حول الخرف للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية واالجتماعية •

الشـروع فـي إنشـاء مركـز متعـدد التخصصـات لتقييـم الذاكـرة ) مركـز ذو ميزانيـه مخصصـه   يضـم فريقـً من  •
األطبـاء المتخصصيـن فـي طب الشـيخوخة، وطب الجهاز العصبي، وأخصائيي الطب النفسـي لرعاية المسـنين، 

والعلـم النفسـي العصبي، والعـالج الوظيفي واألخصائييـن االجتماعيين(

تطوير قاعدة بيانات وطنية للخرف •

إنشاء الجمعية/ الرابطة  القطرية للقائمين على رعاية المصابين بالخرف •

غيـر  • األمـراض  مخاطـر  مـن  الحـد  اسـتراتيجيات  مـع  بالتوافـق  بالخـرف  اإلصابـة  خطـر  مـن  الحـد  برنامـج  إطـالق 
المزمنـة  االنتقاليـة 

العمـل علـى وجـود وحـدات بالقسـم الداخلـي بالمستشـفيات  مجهـزة ومتخصصـة فـى التعامـل مـع مرضـى  •
الخرف

إنشاء مراكز لرعاية مرضى الخرف. وتقديم خدمات دعم للقائمين على رعاية المصابين بالخرف •

إطـالق البرامـج الصديقـة للخـرف بالتنسـيق مع منظمـة الصحة العالميـة، وما يصاحبهـا من أعمـال لجعل دولة  •
قطـر بلـدًا صديقً لكبار السـن

قياس التقدم المحرز باالرتكاز إلى مؤشرات محددة •

في السنة الثالثة والرابعة 

استكمال إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة •

تشريع   إطار قانوني لدعم وحماية حقوق األشخاص المصابين بالخرف )إنشاء فريق من الخبراء المتخصصين( •

إنشاء مراكز لتقييم القدرة على القيادة •

تصميـم وإجـراء تقييـم شـامل للشـيخوخة لكافـة المسـنين في مرافـق الرعايـة الصحيـة )بالتوافق مـع مبادرة  •
الشـيخوخة الصحيـة HA - 05 ضمـن  االسـتراتيجية الوطنيـة للصحـة 2018 - 2022(

جعل الخرف من المجاالت البحثية ذات األولوية في قطر •
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المعنية  الجهات 
الرئيسية



المجموعة الوطنية للجهات المعنية بالخرف

وزارة الصحة العامة 

المجموعـة  إنشـاء  فـي  المبـادرة  زمـام  الـوزارة  أخـذت 
يترأسـها  والتـي  بالخـرف  المعنيـة  للجهـات  الوطنيـة 
العامـة  الصحـة  هيئـة  وتعتبـر  الصحـة.  وزيـر  مسـاعد 
األقسـام  للـوزارة مـن  التابعـة  النفسـية  الصحـة  وهيئـة 
ذات األهميـة للخطـة نظـرًا لتعاونهـا بشـكل وثيـق مـع 
الجهـات المناظـرة  فـي كل مـن مؤسسـة حمـد الطبية 

األوليـة. الصحيـة  الرعايـة  ومؤسسـة 

مؤسسة حمد الطبية 

الرئيسي لخدمات  المقدم   الطبية هي  مؤسسة حمد 
الرعاية العاجلة والتخصصية في القطاع العام، وتعتبر 
ذلك  في  بما  للمسنين  الرعاية  توفير  مجال  في  رائدة 
من  كل  يوفر  إذ  الخرف.  لمرضى  المتخصصة  الرعاية 
عيادة  إدارة  عن  )المسؤول  الشيخوخة  طب  قسم 
العصبي  الجهاز  أمراض  وقسم  الذاكرة(،  اضطرابات 
وقسم األمراض النفسية والرعاية المستمرة، )بالتعاون 
الخدمات  ويوفر  المنزلية(  الصحية  الرعاية  خدمات  مع 

االستشارية المتخصصة في هذا المجال.

الوزارات األخرى

ُتعنـى إدارة المـرور فـي وزارة الداخليـة بالقضايـا المتصلة 
فـي  للنظـر  لجنـة  الغايـة  لهـذه  أنشـأت  وقـد  بالقيـادة. 
تقييـم قـدرات مرضـى الخـرف علـى القيادة األمنـة . كما 
سـتضطلع وزارة العـدل بالمسـائل القانونيـة كالوصايـة 
وقانـون الصحـة النفسـية.  باإلضافـة إلى ذلك، فـإن وزارة 
التنميـة اإلداريـة والعمـل والشـؤون اإلجتماعيـة سـتكون 
علـى نفـس القدر  مـن األهمية فـى تنفيذ خطـة الخرف.

مركـز العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة فـي جامعة 
قطر 

باشـر مركـز العلـوم اإلنسـانية واالجتماعية فـي جامعة 
قطـر بإجـراء أعمـال بحثيـة السـتعراض المنشـورات فـي 
نظـرة  حـول  نوعيـة  بحـوث  جانـب  إلـى  األوسـط  الشـرق 
النـاس للخـرف وكيفيـة التحـدث عنـه. تنطـوي البحـوث 
وأنـه  السـيما  األهميـة  مـن  كبيـر  قـدر  علـى  االجتماعيـة 
مـن الممكن االسـتفادة مـن نتائجها لتوجيه السياسـات 

اليوميـة.    والممارسـات 

مجموعة مقدمي الرعاية ضمن نطاق األسرة 

ألهميـة  اسـتجابة  الرعايـة  مقدمـي  مجموعـة  أنشـئت 
توفيـر منبـر لمن يتعايشـون مـع الخرف وال يسـتطيعون 
إلـى  المجموعـة  هـذه  تسـعى  أنفسـهم.  عـن  التعبيـر 
تفعيـل الحـوار الوطنـي والمشـاركة فـي زيـادة التوعيـة، 
والتشـجيع علـى التشـخيص المبكـر، وتعزيز سـبل توفير 
الكترونـي  موقـع  إنشـاء  ذلـك  فـي  بمـا  المعلومـات، 
خـاص، فضـاًل عن تحسـين الخدمـات المقدمـة من وجه 

نظرهـم.

مؤسسة الرعاية الصحية األولية 

فـي  مركزيـً  دورًا  األوليـة  الرعايـة  خدمـات  سـتلعب 
تنفيـذ الخطـة عـن طريـق إتاحـة مسـارًا مبسـطً لإلحالة 
لمرضانـا عنـد أول إتصـال لهـم بخدمات الرعايـة الصحية 

مـن خـالل مراكـز الرعايـة األوليـة.

مركـز إحسـان لتمكيـن ورعايـة كبـار السـن ) قسـم 
تابـع للمؤسسـة القطريـة للعمـل االجتماعـي(  

ُتعنـى هـذه المؤسسـة غيـر الحكوميـة بتوفيـر خدمـات 
علـى جانـب من األهمية لفئة كبار السـن ككل. ويشـمل 
ذلـك خدمـات وأنشـطة الرعايـة االجتماعيـة فضـاًل عـن 
مراكـز الرعايـة النهاريـة. وتعتبـر هـذه الخدمـات مالئمـة 
للمصابيـن بمـرض الخـرف، فـي المراحـل األولـى منـه، إال 
أنهـا ال تؤمـن االشـراف أو الخبـرة الطبيـة الالزمـة للحاالت 
المرضيـة األكثـر تفاقمـً. هـذا وتدعم مؤسسـة إحسـان 
األنشـطة التوعويـة مـن خـالل شـبكاتها ومواردهـا بمـا 

فـي ذلـك النشـرات اإلخباريـة اإلعالميـة والتثقيفيـة. 

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية 
)ويش(

الرعايـة  فـي  لالبتـكار  العالمـي  القمـة  مؤتمـر  سـاهم 
الصحيـة )ويـش( فـي وضـع الخـرف علـى رأس أولوياتـه 
فـي قطـر عبـر إضافته إلـى جـدول أعمال مؤتمـر الصحة 
اجتمـاع  باسـتضافة  وقـام   2015 العـام  فـي  ُعقـد  الـذي 
2016، والـذي  المتوسـط فـي ديسـمبر  إقليـم شـرق  دول 

أسـفر عنـه إصـدار تقريـر عـن الخـرف. 
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