
ـ ما معنى داء الدمانسيا؟

إن الدمانسيا هي اسم عام، لمجموعة من األعراض، التي تنجم عن 
أمراض أو أضرار، تصيب الدماغ. إن داء الدمانسيا يجعل األمر أصعب 
للتفكير، التخطيط، والتواصل. عادة ما تأتي هذه األعراض متسللة، كما 

يجب مالحظتها لستة شهور على األقل، حتى يتم إجراء التشخيص.

ا للتقدم في السن ليست الدمانسيا أمراً حتمّيً

لوقت طويل، تم اعتبار الدمانسيا، كنتيجة ال يمكن تفاديها، للتقدم في 
السن. في أيامنا الحالية، نعلم أن هناك حوالي 100 حالة مختلفة 

للمرض، يمكنها أن تؤدي إلى هذا الداء. إن الدمانسيا ليست أمراً حتمّيًا 
للتقدم في السن، غير أنها أكثر ظهوراً عند المسنين. من بين حوالْي  

150000 شخصاً، مصاباً بداء الدمانسيا في السويد، األغلبية العظمى 
منهم، أكبر من سن الخامسة والسبعين.

أمثلة لداء الدمانسيا

إن مرض الزهايمر هو أكثر شهرة، من بين باقي أمراض الدمانسيا، كما 
يشمل من 60 إلى 70 بالمائة، من كل الحاالت. المرض الثاني األكثر 

شهرة، هو الدمانسيا الوعائية )الخرف الوعائي المخي(، كما يسمى كذلك 
دمانسيا األوعية الدموية. يوجد هذا المرض كتيراً، بالتزامن مع مرض 

الزهايمر، فيحدث ما يسمى بالدمانسيا المختلطة.

الحاالت األخرى لداء الدمانسيا، هي دمانسيا الفص )الجزء( األمامي من 
الدماغ، كذلك دمانسيا ْلِوي َباِدي، ثم دمانسيا االرتعاش غير اإلرادي. 

كما أن اإلدمان على الكحول، األورام الدماغية، وڤيروس نقص المناعة 
المكتسبة، يمكنها أن تؤدي إلى داء الدمانسيا.

غالباً ما تبدأ الدمانسيا بظاهرة النسيان

إن األعراض األولى للدمانسيا، هي ـ عادة ـ ظاهرة النسيان، وتفاقم 
صعوبات تحديد االتجاه، خارج البيئة المحلية. إن األمور التي اعتاد 

الشخص أن يقوم بها، تصبح صعبة التخطيط والتنفيذ. تعاني اللغة 
من تفاقم مشكلة إيجاد الكلمات الصحيحة. كذلك االنزعاج، الحزن، 

وتغيرات الشخصية، يمكنها أن تكون جزًء، من صورة هذا الداء. تتنوع 
األعراض، حسب نوع المرض أو الضرر. 

من الدمانسيا الخفيفة إلى الشديدة

غالباً ما يتطور داء الدمانسيا، بطريقة طويلة تضم عدة سنوات. يتطور 
الداء تدريجّيًا، حيث تظهر أعراض جديدة، وتختفي قدرات أخرى. 

عبر مرور الوقت، يحتاج المريض المزيد من 
المساعدة والدعم، للتصرف اليومي. غالباً ما 

ينقسم تطور الداء إلى ثالث مراحل: الدمانسيا 
الخفيفة، الدمانسيا المتوسطة، ثم الدمانسيا 

الشديدة.

التشخيص المبكر ضروري

ال تتردد في االتصال بالطبيب، في حالة ما إذا 
كنَت تظن أنك مصاب بالدمانسيا. يجب تقييم 

الحالة، بأسرع وقت ممكن، حتى يتم التشخيص، المساعدة، والعالج، 
في الوقت المناسب. عادة ما يستغرق التقييم بضعة أسابيع، كما يشمل 

مجموعة من الفحوصات والبحوث المتنوعة.

هناك عدة حاالت مرضية، لها أعراض تشبه الدمانسيا، والتي لها 
عالجها. إذا تم تشخيص داء الدمانسيا، فيكمن لألدوية ـ في بعض 

الحاالت ـ التخفيف من األعراض. إن الوسائل المساِعدة، إضافة إلى 
عدد مهم من األنشطة األخرى، يمكنه التخفيف من حدة المأمورية 

اليومية، على المصاب بالدمانسيا.

التخطيط للمستقبل

إنه لمن المهم كذلك، سواء بالنسبة للشخص المريض، أو ألقربائه، 
الحصول على تفسير لألعراض. إن المعرفة الجيدة بطبيعة الداء، 

تسهل األمر للتخطيط، لحياة جيدة ذات مغزى. إن تبادل التجارب، مع 
األشخاص ذوي الحاالت المشابهة، غالباً ما يكون ذا قيمة كبرى.
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