
العدد ١٣٤ مايو 30٢٠١٩

قامــــت مجموعـــة مســتشــفيات د.جمال 
على  اإلشراف  في  باملشاركة   ، العزائم  أبو 
النفسى  للتأهيل  السنوى  اإلقليمي  املؤتمر 
،والذى عقد هذا العام للسنة السادسة على 
التأهيل  مؤسسه  مع  باالشتراك   - التوالى 
املمثل   - املصرية  واالجتماعى  النفسى 
النفسى  للتأهيل  العاملية  للجمعية  الوطنى 

الطب  أساتذة  مع  وبالتعاون  واالجتماعى، 
النفسى بجامعة عني شمس، والذى عقد هذا 
العام تحت عنوان الوقاية في الطب النفسى 
رئيس  وكان    prevention in psychiatry
أستاذ  سعد  احمد  د.  األستاذ  السيد  املؤتمر 
من  كال  املؤتمر  رئيس  ونائب  النفسى  الطب 
أستاذ  الرازق  عبد  ياسر  د.  األستاذ  السيد 

نجالء  الدكتورة  واألستاذة  النفسى  الطب 
العزائم  أبو  محمود  والدكتور  العزائم  أبو 
د.  ا.  الراحل  اسم  تكريم  املؤتمر  خالل  .وتم 
النفسى طب  الطب  طارق اسعد رئيس قسم 
الدكتور  األستاذ  تكريم  وكذلك  شمس  عني 
آداب  كلية  النفس  علم  أستاذ  خيرى  احمد 

عني شمس.

الوقـاية فى الطـب النفسـى
املؤتمر اإلقليمى السنوى للتأهيل النفسى

د أحمد أبو العزائم و ا .د .احمد سعد و أ . د. محمد املهدى  و ا. د. ياسر عبد الرازق في الجلسة العلمية األولى
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إحدى  هي  النفسية  االضطرابات  من  الوقاية  ان 
حيث  العالم.  مستوى  على  الصحية  البرامج  أولويات 
االضطرابات  من  البشر  من  مليون  حوالي٤٥٠  يعاني 
النفسية- بحسب تقديرات منظمة الصحة العاملية - في 
فترة ما من فترات حياتهم. ويقدر انه من املحتمل أن 
يصاب ربع البشر بواحد أو أكثر من هذه االضطرابات. 
وتمثل االضطرابات النفسية والسلوكية عند أي نقطة 
البالغني  البشر  عند  األمراض  ٪من  حوالي١٠  زمنية 
املراهقني  ُخمس  ويعاني  العالم،  أرجاء  مختلف  في 
تحت عمر ١٨ عامًا من املشاكل السلوكية أو العاطفية 
باضطراب  مصابون  هؤالء  من 

ُ
ث وحوالي  النمائية.  أو 

العصبية  النفسية  االضطرابات  بأن  ويقدر  نفسي. 
تتسبب بفقد حوالي ١٣ ٪من سنوات العمر- باحتساب 
مدد العجز الذي تنجم عن جميع األمراض والحوادث 
األسباب  نصف  وتنجم  العالم-  أرجاء  مختلف  في 
املؤدية إلى العجز والوفاة املبكرة عن الحاالت النفسية 
، ويقدر بأنه بحلول العام ٢٠٢٠ فإن الحاالت النفسية 
في  العجز  حاالت  ٪من   ١٥ حوالي  ستمثل  والعصبية 
نفسيا  عبئًا  النفسية  االضطرابات  تمثل  وال  العالم. 

مخاطر  من  تزيد  بل  فحسب،  واقتصاديًا  واجتماعيًا 
الشائعة  املحدودية  إلى  وبالنظر  الجسدية.  األمراض 
الناجم  العجز  إنقاص  في  العالجية  الوسائل  لفعالية 

الطريقة  فإن  والسلوكية،  النفسية  االضطرابات  عن 
املالئمة إلنقاص العبء الناجم عن هذه االضطرابات 

هو تفعيل برامج  الوقاية.

الوقاية  برامج  تنقص  أن  ويمكن 
االضطرابات  مخاطر  من  الفعالة 
الصحة  أيضًا  تحسن  وهي  النفسية. 
النفسية اإليجابية، وتسهم في صحة 
بدنية أفضل. كذلك فإن حماية حقوق 
الرئيسية  اإلستراتيجية  هي  اإلنسان 
للوقاية من االضطرابات النفسية . إن 
حقوق  انتهاك  مثل  الضارة  الظروف 
األطفال، والعنف والحروب، والتمييز، 
والفقر، ونقص فرص التعليم لها آثار 
النفسية.  االضطرابات  بدء  في  هامة 
تحسن  التى  والسياسات  األفعال  إن 
اإلنسان  حقوق  احترام  عبر  الوقاية 
تقي  التي  القوية  اإلستراتيجية  هي 
ومن  النفسية.  االضطرابات  من 
سبيل  في  الرئيسية  االستراتيجيات 
وتحسني  الخطر،  عوامل  إنقاص 

نوعية الحياة تحسني التغذية وتحسني 
التعليم  فرص  وتحسني   ، السكن 
االقتصادي،  االستقرار  وزيادة 
وإنقاص  االجتماعي،  النسيج  وتقوية 
واملواد  العقاقير  إدمان  أضرار 
األطفال  انتهاك  وإنقاص  املخدرة، 
السلوك  وإنقاص   ، وإهمالهم 
واالهتمام  املدارس،  في  الخطر 
التعلم.  لصعوبات  املبكر  بالتشخيص 
مع  التعامل  وحسن  رعاية  فان  كذلك 
الطالق  بسبب  املضطربة  العائالت 
أماكن  في  الوقائية  ،والتدخالت 
النفسية  املشاكل  حل  لسرعة  العمل 
وزيادة   ، والنازحني  الالجئني  ،ودعم 
عند  النفسية  بالصحة  االهتمام 
املسنني كل ذلك يؤدى إلى تقليل ظهور 

األمراض النفسية.

> ا. د.احمد خيرى فى افتتاح الجلسة العلمية الثانية> تكريم األستاذ الدكتور أحمد خيرى رئيس قسم علم النفس السابق بآداب عني شمس

د. نجالء ابو العزائم مع اللجنة املنظمة للمؤتمر

وقد تلى اليوم األول للمؤتمر ورش عمل ملدة 7 أيام
 بمستشفى د أبو العزائم بمدينة نصر وكانت كالتالى:


