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١٣٠ ألف مصاب تقري�بًا بألزهايمر بالمملكة.   .
بحلول عام ٢٠٥٠ ست�تضاعف أعداد المصابني    .

بمرض ألزهايمر.

وسرطان  الثدي  سرطان  من  أكرث  يقتل    .
الربوستاتا مجتمعة.

حول  بالخرف  شخص  يصاب  ثواني   ٣ كل    .
العالم.

١ من كل ٣ مسنني يتوفى من ألزهايمر أو    .
أنواع الخرف األخرى.

من  جديدة  حالة  مليون   ٩٫٩ من  أكرث  هناك    .
 ، العالم  أنحاء  جميع  في  عام  كل  الخرف  حاالت 

مما يعني حالة واحدة جديدة كل ٣٫٢ ثانية.

التدخل المبكر والتشخيص الدقيق يوفر في ت�كاليف الرعاية الطبية على الواليات األمريكية وحدها ما يصل إلى ٧٫٩    .
بيليون دوالر أمريكي 

يبلغ إجمالي الت�كلفة العالمية المقدرة للخرف ٨١٨ مليار دوالر أمريكي في عام ٢٠١٥ ، وهو ما يمثل ١٫٠٩٪ من الناتج    .
المحلي اإلجمالي العالمي. بحلول عام ٢٠١٨ ، سرتتفع الت�كلفة العالمية للخرف إلى أكرث من تريليون دوالر ويشمل هذا 
الرقم الت�كاليف المنسوبة إلى الرعاية غري الرسمية (الرعاية غري مدفوعة األجر التي تقدمها األسرة وغريها) ، والت�كاليف 
المباشرة للرعاية االجتماعية (التي يقدمها أخصائيو الرعاية المجتمعية ، وفي دور الرعاية االجتماعية والمراكز طويلة 

األجل) والت�كاليف المباشرة للرعاية الطبية (ت�كاليف عالج الخرف و شروط أخرى في الرعاية األولية والثانوية).
وتمثل ت�كاليف الرعاية الطبية المباشرة حوالي ٢٠٪ من ت�كاليف الخرف العالمية ، في حني تبلغ ت�كاليف القطاع االجتماعي 

المباشر وت�كاليف الرعاية غري الرسمية حوالي ٤٠٪. 

لو  كانت " رعاية الخرف العالمية "دولة ، فإنها ست�كون ثامن عشر أكرب اقتصاد في العالم. ت�تجاوز الت�كاليف السنوية    .
القيمة السوقية لشركات مثل Apple (٧٤٢ مليار دوالر) و Google (٣٦٨ مليار دوالر)

تشري اإلحصائيات العالمية أن عدد المصابني بالخرف حول العالم يقدر بنحو ٤٦٫٨ مليون شخص وذلك لعام ٢٠١٥ و اقرتب   .١٠
العدد من ٥٠ مليون شخص في عام ٢٠١٧م وسيتضاعف هذا الرقم تقري�ًبا كل ٢٠ عاًما ، ليصل إلى ٧٥ مليوًنا في عام ٢٠٣٠ 

و ١٣١٫٥ مليوًنا في عام ٢٠٥٠م.

، ولكن بحلول عام ٢٠٥٠ سيزيد هذا  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل  يعيش ٥٨٪ من المصابني بالخرف في    .
المعدل إلى ٦٨٪. 



حدث أسرع نمو في عدد السكان المسنني في الصني والهند وجريانهم في جنوب آسيا وغرب المحيط الهادئ.   .
تشري األبحاث إلى أن معظم المتعايشني حاليا مع الخرف لم يتلقوا تشخيصا رسميا،و في البلدان ذات الدخل المرتفع،    .
يتم تسجيل وتوثيق فقط ٢٠-٥٠ ٪ من حاالت الخرف في الرعاية الصحية األولية. ومن المؤكد أن هذه "الفجوة العالجية" 
أكرب بكثري في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، حيث تشري دراسة واحدة في الهند إلى أن ٩٠٪ منها لم يتم 
تشخيصها بعد. إذا تم استقراء هذه اإلحصاءات إلى بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم ، فإنها تشري إلى أن ما يقرب من 
ثالثة أرباع المصابني بالخرف لم يتلقوا أي تشخيص ، وبالتالي ال يمكنهم الحصول على العالج والرعاية والدعم المنظم 

الذي يمكن أن يوفره التشخيص.

التشخيص والتدخل المبكر هما آليتان مهمتان يمكن من خاللهما إغالق الفجوة العالجية وتوفري أفضل سبل الحياة    .
للمرضى.

احتمال اإلصابة به يتزايد مع تقدم العمر. نحو ٥٪ من الناس في سن ٦٥ - ٧٤ عاما يعانون من مرض الزهايمر، بينما    .
نسبة المصابني بالزهايمر بني األشخاص الذين في سن ٨٥ عاما وما فوق تصل إلى نحو ٥٠٪.
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عدد األشخاص المصابني بالخرف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 
مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع
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.  نسبة المسنني بالمملكة :

١. الخصائص السكانية :

أظهرت النتائج الخاصة بمسح كبار السن لعام ١٤٣٨ هـ (٢٠١٧) أن :

ما  نسمةويمثلون   ١.٥.٨٨٥ يبلغ   ( أكرث  فما  سنة   ٦٥) السكان  عدد   -
نسبته  ٣.٢٣ ٪ من إجمالي عدد السكان ويتوزع هؤالء السكان حسب 
جملة  من  للرناث   ٪  ٤٢.٥٢ و  للذكور   ٪٥٧.٤٨ نسبته   بما  الجنس 

السكان.

- في حني بلغ عدد كبار السن السعودي�ني  (٦٥ سنة فما أكرث ) ٨٥٤٢٨١ 
السعودي�ني،  عدد  إجمالي  من   ٪  ٤.١٩ نسبته  ما  ويمثلون  نسمة، 

وت�توزع نسبتهم حسب الجنس ٤٨.٩٪ للذكور و ٥١.١ ٪ لإلناث.

٢. التوزيع الجغرافي :

كما أظهرت النتائج الخاصة بالمسح فيما يتعلق بالتوزيع العصري لكبار السن حسب الحنس والجنسية في مناطق 
المملكة الثالثة عشر أن :

- نسبة السكان كبار السن السعودي�ني (٦٥ سنة فما أكرث ) بلغت ٨١.٣ ٪ من إجمالي السكان (٦٥ سنة فما أكرث ) 
٤٠ ٪ ذكور و ٤١.٩ ٪ إناث. نسبة كبار السن (٦٥ سنة فما أكرث ) تصل حدها األدنى في منطقة الحدود الشمالية 

بـ ١.٠٧ ٪ وتصل حدها األعلى في منطقة مكة المكرمة بنسبة ٢٩.٤ ٪.
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رسائل هامة :

.  مرض الزهايمر ليس جزًء طبيعًيا من الشيخوخة.

مرض الزهايمر هو انحالل في الدماغ يتعذر إصالحه يسبب اضطرابات في الذاكرة ، واإلدراك ، والشخصية ، وغريها من 
الوظائف التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة بسبب القصور الكلي للدماغ.

.  يوميًا ت�تغري حياة آالف األسر السعودية إلى األبد بسبب هذا المرض.

.  يحتاج مقدمي الرعاية دون مقابل إلى مد يد العون لهم والوقوف معهم لتجاوز هذه الرحلة.

- غالًبا ما يكون رعاية الشخص المصاب بمرض الزهايمر أمًرا بالغ الصعوبة،وي�واجه العديد من أفراد العائلة وغريهم من 
مقدمي الرعاية مستويات عالية من الضغط النفسي واالكت�ئاب نتيجة لذلك

- وجد أن وجود شخص مصاب بمرض الزهايمر له ت�أثري سلبي على الصحة والتوظيف والدخل واألمان المالي للعديد 
من مقدمي الرعاية حيث يقدم من يرعى المريض عناية شبه تمريضية.

.  ال يوجد عالج شاف يعيد للمريض ذاكرته ولكن العالج المتاح يعطى للمحافظة على استقرار وضع المريض ألكرب مدة 
ممكنة، أي لإلبطاء من تفاقم المرض.

SaudiALZheimer

www.alz.org.sa


