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דמנציה בקרב אנשים עם פיגור שכלי
על כל אחד/ת להתמודד עם סיכונים בריאותיים הכרוכים באריכות חיים אפשרית יותר מאי פעם.
תוחלת חיים ארוכה מקורה בחדשנות שהובילה לשיפור בבריאות בעשורים האחרונים .לכן ,עם חיים ארוכים הסיכון לדמנציה צפוי להראות
עלייה תואמת באוכלוסייה הכללית.
אנשים מזדקנים עם פיגור שכלי ,מצב מאופיין על ידי מגבלה אינטלקטואלית ,חברתית וגם תעסוקתית ,נהנים גם הם מעלייה בתוחלת חיים
וחיים יותר בריאים ,בגלל שהם גם חולקים את התועלת שיש בקדמה הטכנולוגית .כתוצאה מכך הם חשופים לסיכון יותר גבוה לפתח דמנציה.
כמה אנשים עם פיגור נפגעים מדמנציה?
מחקרי אוכלוסייה מראים כי שכיחות דמנציה בקרב אנשים עם פיגור שכלי תואמת את זו באוכלוסייה הכללית ,כמו  5%בקרב בני  65שנה
ויותר .אבל ,שכיחות מחלת אלצהיימר ,סוג הדמנציה הכי נפוץ ,בקרב מבוגרים עם תסמונת דאון יכולה להגיע לכדי  25%מאלה בני  40שנה
ויותר ו  65%מבני  60שנה ויותר .לכן אנשים עם תסמונת זו עם נטייה רבה לפתח סוג זה של דמנציה.
ניתן להסביר זאת על ידי העובדה כי אנשים עם תסמונת דאון יש להם שלושה עותקים של כרומוזום  21שיכולים להכיל את הגן ליצור חלבון
APPהנחוץ לייצור עמילואיד וריבוי האחרון גורם להתפרקותו לצורה שנוצרים עמילואיד וגם רבדים במוח המהווים מקור הפגיעה במחלת
אלצהיימר.
באיזה צורות עלולים אנשים עם תסמונת דאון להיפגע ממחלת אלצהיימר?
למרות שרק חלק מהאנשים עם תסמונת דאון יראו סימני מחלת אלצהיימר ,לאחר נתיחת גופה כמעט כל המבוגרים עם תסמונת זו מראים
נגעים האופייניים למחלת אלצהיימר .נשים וגברים נפגעים במידה שווה .המחלה נמשכת כשמונה שנים וממוצע הגיל להופעה הוא  50שנה
כאשר גיל הפטירה הממוצע לחולה הוא  58שנים .המהלך הטבעי של המחלה דומה לזה בקרב האוכלוסייה הכללית עם הבדל אחד שהיא
מופיעה בתסמונת דאון  20שנה קודם.
סימני מחלת האלצהיימר מראים שונות רחבה בקרב אנשים עם תסמונת דאון .בשלב התחלתי ,אובדן בזיכרון איננו בולט כל הזמן וגם סימנים
אחרים אינם מספיק ברורים בהתחלה .בדרך כלל ,הגבלה בפעילות יומית והרגלי עבודה ניתנים להבחנה בהתחלה .פרכוסים אפילפטיים יופיעו
מוקדם או מאוחר במהלך המחלה .שינויים קוגניטיביים נפוצים אך קשה להעריך אותם בגלל מגבלות שפה ,תקשורת וחסרים ביכולות שכליות
של החולה.
איך מאבחנים דמנציה באנשים עם פיגור שכלי?
אין מבחן לדמנציה שאפשר להשתמש בו באנשים עם פיגור שכלי שמראים סימני הידרדרות בתפקוד.
הם באותו מצב כמו מזדקנים באוכלוסייה הכללית החשודים כי מפתחים דמנציה .קביעת האבחנה מחייבת שלילת אפשרויות אחרות .בדיקות
שגרתיות שבשימוש באוכלוסייה הכללית לא מתאימות לאנשים עם פיגור שכלי במיוחד אלה עם דרגת פיגור קשה .לכן נדרשת הערכה כוללת
הכוללת בדיקה גופנית מלאה ,רפואית ,נוירולוגית ,הדמיה ומעבדה עם הערכת התפקוד השכלי.
קביעת האבחנה תתעכב עד הערכה כוללת שנייה דומה לראשונה בעוד חצי שנה עד שנה.
רק צפייה בשינויים משמעותיים במהלך תקופת במעקב תהיה חשובה לקביעת אבחנה או אבחנה משוערת של דמנציה .ההערכה הכוללת
מטרתה לשלול מצבים דומים לדמנציה או מצבים שניתן דרך הטיפול בהם לשפר את מצב החולה .הערכה מלאה דומה לאלו עם פיגור וללא
פיגור שכלי החשודים כחולים בדמנציה .חשוב לדון בסימני החולה עם בני משפחה או אנשים שבמגע סדיר איתו .הנחיות מפורטות ניתן להשיג
באיגוד האמריקאי לפיגור שכלי  AAMRבאתר www.aamr.org/reading_room:
איזה שירותים נחוצים לאנשים עם דמנציה?
אנשים עם פיגור שכלי הלוקים בדמנציה יכולים להמשיך לחיות בקהילה אם תתקיים התמיכה והסיוע כנדרש .רשימת משאבים זמינה באתר :
 . www.uic.edu/orgs/rrtcamr/dbiblio/htmלמספר נותני שרות יש צוותי מומחים יעילים המספקים שירותים מותאמים אישית לחולה .
הם גם מספקים שירותי טיפול בית בסיסיים .בגלל שאנשים חולים בדמנציה עם פיגור לא יוכלו לחיות בכוחות עצמם יש צורך בדיור מותאם
לחולה דמנציה המספק תמיכה וסיוע .השימוש בטיפול יום או מעונות עם פעילות יום מומלץ לשימור איכות החיים והשגחה מתאימה על
החולים .שירותים בבית יכולים להפחית או לדחות את הזמן של קבלה לשירותי סיעוד וטיפול במוסדות להמשך טיפול יקרים.
עקרונות המנחים את הטיפול באנשים עם פיגור הלוקים בדמנציה
העיקרון החשוב המנחה את הטיפול הוא היכולת לענות על הצרכים האישיים של כל מטופל .זה הוא עיקרון שקיים בבסיס התפיסה של תכנון
טיפול ממוקד חולה העומדת בשימוש רחב של רשת מתן שירות לחולים אלו .המיקוד יהיה בקבלת החלטות המבוססות על עוצמות אישיות
,יכולות ,מיומנויות וצפיות האדם החולה עם פיגור ולוקה בדמנציה .משפחת החולה ,קרוביו וחבריו הקרובים ביותר יגויסו עם החולה לצורך
קבלת החלטות במטרה לעזור לו להישאר בביתו או בקהילה שהוא בוחר .עקרונות אדינבורו פותחו כאשר קו זה מנחה את המחברים .עקרונות
אלה ניתן למצוא באתר  . www.alz.co.il/edinburghpriciples:הם אומצו על ידי ארגון(  ( www.iassid.org IASSIDוהופצו על ידי :
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