
أنا أدعم شخًصا ُمصابًا بالزھایمر

إبقاء الُمصابین بالزھایمر أو أحد األمراض
یَّتِِھم. الُمتَِّصلة بھ بأمان، دون تـقییِد ُحِرّ

إّن الُمصابین بالزھایمر أو أحد األمراض الُمتَّصلة بھ، 
یمّرون بأیّاٍم جیّدة وأخرى سیّئة، وھم یَبدون لآلخرین 

بصورة طبیعیّة، ولكن یمكنھم أن یجدوا صعوبةً في تذّكر 
األشیاء.

 
أنا أعتني بشخٍص ُمصاٍب بالزھایمر أو أحد األمراض 
المتّصلة بھ، وأعرف أّن الحفاظ على الحیویّة أمٌر ھاّم. 

الخروج من المنزل یُبقي األشخاص الُمصابین بالزھایمر أو 
ُع على  أحد األمراض الُمتَّصلة بھ بصّحٍة جیّدة، وأنا أُشِجّ

القیام بذلك.

لذلك قلقُت عندما سمعُت أّن ثالثة من كّل خمسِة أشخاٍص 
مصابین بالزھایمر أو أحد األمراض الُمتَّصلة بھ یضیّعون 

طریقھم ویصبحون في عداد المفقودین. ما یدفعني للقلق لھذه 
الّدرجة ھو حقیقة أّن نصف ھؤالء المفقودین لمّدة 24 

ساعة، یصابون بجروح خطیرة، أو یموتون. 
 

یحتاج أولئك الُمصابون بالزھایمر أو أحد األمراض الُمتَّصلة 
یَّتُُھم منھم. بھ أن یبقوا بأماٍن دون أْن تُسلََب ُحِرّ

 
لُحسِن الحّظ، تعلّمُت كیفیّة القیام بوضعِ ُخّطِة أماٍن تسمح 

للشخِص الذي أدعمھ بالبقاء حیوی�ا، وفي الوقت نفسھ تمنحني 
راحة البال.

قُم بِزیارة :
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بِِرعایَة



 لالتصال بمركز الزھایمر المحلّي،
اتّصل برقم 2-1-1

إضاعة الطریق. 
     فلتكُن عندك ُخطَّة ُمسبَقَة.

إّن إبقاء األشخاص الُمصابین بالزھایمر أو أحد األمراض 
الُمتَّصلة بھ، ال یعني أن نمنعھم عن حیویّتھم.

فلیَُكن معھم شخٌص ما أثناء خروجھم. إْن كنَت مرتاح البال   •
لخروجھم وحدھم، فلتتأّكد من أن یعرَف شخٌص ما مكان   
ذھابھم، ویتأّكد من عودتھم في الوقت المحّدد. اطلب من   

األھل واألصدقاء والجیران مساعدتك.  

اعرْف  الخطوات التي یمكنك اتّخاذھا لتقلیل مخاطر   •
فقدانھم.  

قّدم لھم مجوھراٍت تحمل ھویّتھم. سّجلھم في  •
  .MedicAlert® Safely Home  

احتفظ بصورةٍ حدیثٍة تُظھُرھم عن قُرب، إضافةً إلى وصٍف   •
َب بدُء البحث عنھم. قم  لھم یمكنك تقدیمھ للشُّرطة إن توجَّ  

بإكمال حزمة الھویّة. إن انتظرَت لحظة الطوارئ لجمع ھذه   
المعلومات، سیُبِطُئُ ذلك جھود البحث، ویزید من شعورك   

بالقلق والّضغط.   

یمكنك أن تقنعھم بَحْمِل جھاٍز إلكتروني  یساعد الُمحِقِّقین   •
على تحدید موقعھم في حال الطوارئ.   

إْن أضاعوا طریقھم، اتّصل - 911 في الحال. البحث عنھم   •
أمٌر طارئ. أخبر الشُّرطة أّن شخًصا ُمصابًا بالزھایمر أو   

أحد األمراض الُمتّصلة بھ مفقود.  

®


