
19 النفس املطمئنة

ومدينة لوزان من املدن الشهيرة 
والجميلة في سويسرا وهي تبعد عن 
جنيف مسافة 60 كلم تقريبا وعلى 
الطريق بني املدينتني توجد مناظر 
جنيف  بحيرة  تكون  حيث  خالبة 
على اليمني وتكون التالل الخضراء 
ذات  البيوت  عليها  تتناثر  والتي 
القرميد األحمر على اليسار وجبال 
في  البحيرة  خلف  الشاهقة  األلب 
الطبيعية  املناظر  أجمل  من  منظر 
على مستوى العالم. ويوجد بمدينة 
الشهير  األوليمبي  املتحف  لوزان 
لوزان،   

ّ
عد

ُ
وت الحيوانات.  وحديقة 

ثاني أكبر مدينة سويسرية تقع على 
الشهيرة،  جنيف  بحيرة  ضفاف 
املدينة  دينامكية  بني  تجمع  حيث 
كمنتجع  املهم  موقعها  مع  التجارية 
بالحركة  وتعجُّ  جذاب،  سياحي 
والحيوية والنشاط بوجود جامعتها 
 

ّ
أن كما  املؤتمرات.  واستضافة 
هذه  تمنحان  والثقافة  الرياضة 
عالية  مكانة  األوملبية  العاصمة 

ومرموقة.
و مدينة جنيف مدينة سويسرية 
البالد،  وتقع  تقع في جنوب غربي 
لبحيرة  الغربية  النهاية  على 
يبلغ  الّرون.  نهر  ينبع  حيث  جنيف، 
عدد سكانها  109 ألف نسمة. وهي 
ثاني أكبر مدن سويسرا وأكبر مدن 
الجزء الناطق بالفرنسية. وتقع في 
على  البالد  غرب  جنوب  أقصى 
على  الفرنسية  الحدود  من  مقربة 
وجنيف  الرون.  ونهر  جنيف  بحيرة 

املنظمات  من  العديد  مقر  هي 
األمم  منظمة  منها  الدولية، 
العاملية،  الصحة  ومنظمة  املتحدة 
منظمة  العاملية،  التجارة  منظمة 
امللكية  منظمة  األحمر،  الصليب 
الدولية،  العمل  منظمة  الفكرية، 
أيضا  هي  اإلنسان.  حقوق  منظمة 
دولية  التفاقيات  مقًرا  تعتبر 
عديدة. تقع مدينة جنيف ـ الناطقة 
بالفرنسية، على خليج، حيث يغادر 
نهر الرون بحيرة جنيف الشهيرة.. 
قمم  الرائعة  املدينة  بهذه  وتحيط 
والتضاريس  القريبة  األلب  جبال 

اإلنسانية  تقاليدها  مع  الجبلية 
العالم،  على  املنفتحة  ونزعتها 
األوروبي  املقر  تحتضن  حيث 
ملنظمة األمم املتحدة وكذلك املقر 
األحمر..  الصليب  ملنظمة  الرئيسي 
ولهذا ُعرفت جنيف بأنها »عاصمة 

السالم«
والرقى  التقدم  من  وبالرغم 
من  وبالرغم  البالد  به  تتمتع  الذى 
فتمثل  الصحية  بالرعاية  االهتمام 
تكاليف  من   %16 الدماغ  أمراض 
سويسرا،  في  الصحية  الرعاية 
لهذه  اإلجمالية  الفاتورة  وترتفع 
فرنك  مليار   15 إلى  األمراض 
نشرتها  دراسة  حسب  سنويا، 

جامعة زيورخ 
األمراض  ان  الدراسة  وتبني  

العقلية والنفسية يعاني منها 1 من 
للدراسة  وفقا  سويسريني،   5 كل 
األكثر  هو  االكتئاب  أن  أكدت  التي 
األمراض.  تلك  بني  من  كلفة 
عن  الناجمة  االضطرابات  وتظل 
من  الفوبيا(  )أو  والّرهاب  القلق 
شيوعا  األكثر  النفسية  األمراض 

في سويسرا.
مرض  عالج  تكاليف  أن  كما 
الثنائي  واالضطراب  االكتئاب 
باالكتئاب  املعروف   - القطب 
في  كلفة  األغلى  ُيعدان   – الهوسي 
ألف  بـ11  النفسي  الطب  مجال 
للثاني،  ألف  و17  لألول  فرنك 
من   %30 يمثالن  فإنهما  وبالتالي 
األمراض  على  اإلجمالية  النفقات 

النفسية.

د. محمود أبو العزائم

تأمالت على هامش مؤتمر الطب النفسى

السنوى  االجتماع  لألدوية  افروس  شركة  أقامت 
للشركة وذلك فى مدينة لوزان بسويسرا تحت إشراف 
الفترة  فى  وذلك  الالهونى  محمود  د.  الشركة  مدير 
من 18الى 21 يوليو وقد شارك فى االجتماع العديد 
العصبية  األمراض  وأطباء  النفسيني  األطباء  من 
الجديد  عن  الحديث  وكان  مصر  أنحاء  مختلف  من 
األستاذ  تحدث  حيث  االكتئاب  مرض  عالج  فى 
جامعة  النفسى  الطب  أستاذ  ملوخية  طارق  الدكتور 
اإلسكندرية عن األدوية الحديثة فى عالج االكتئاب 

املوصالت  على  فيالزوفير  عقار  تأثير  واستعرض 
تحدثت  كما  االكتئاب  عالج  فى  وأهميته  العصبية 
النفسى  الطب  أستاذ  الشناوى  حنان   . د  األستاذة  
استخدام  من  املكتسبة  الخبرات  عن  القاهرة  جامعة 
للعالج  تستجيب  لم  التى  الحاالت  بعض  فى  العقار 
حوار  دار  ذلك  وتلى  األخرى  الطبية  بالعقاقير 
شارك فيه األطباء النفسيني والعصبيني عن مختلف 
االستخدامات لهذا العقار فى مجال األمراض النفسية 

والعصبية  
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