
العدد ١٣٧ نوفمبر 46٢٠١٩

لهذا  املؤتمر  جلسات  وكــانــت 
الوصول  أهمية  العام منصّبة على 
من  للتخلص  فقط  ليس  باملريض 
للوصول  ولكن  ــرض  امل أعـــراض 
على  وقدرته  عافيته  استرداد  إلى 

االستمتاع بمباهج الحياة. 
الدنمارك،  في  كوبنهاجن  تقع 
مدنها  وأكــثــر  عاصمتها،  ــي  وه
االقتصادي  املركز  وتعتبر  سكانًا، 
ر 

ّ
والسياسي والثقافي للبالد، ويقد

بحوالي  املدينة  في  سكانها  عدد 
562,253 نسمة، أّما في الضواحي 
وعدد  نسمة،   1,230,728 فيبلغ 
يقارب  الحضري  تجّمعها  سكان 

1,954,411 نسمة،
اإلحصائيات  أوضــحــت  وقــد 
هناك  أن  املؤتمر  فى  شرت 

ُ
ن التى 

50 ألف حالة انتحار ووفاة مبكرة 
سنويا فى االتحاد األوروبى بسبب 
فإن  كذلك  النفسية،  األمـــراض 

املشاكل  لــعــالج  الكلية  التكلفة 
 2,5 حــوالــى  ــى  إل تصل  النفسية 
املتوقع  ومن  سنويا،  دوالر  تريليون 
أن تصل إلى 6 تريليونات فى خالل 

بضع سنوات.
كذلك  اإلحصائيات  وأظهرت 
ــة الــنــفــســيــة فى  ــدم ــخ ــى ال ــدن ت
املجتمعات النامية حيث إن 85-76 
من املرضى فى الدول ذات الدخل 
املنخفض ال يتلقون أى عالج نفسى 

عالج  على  اإلنفاق  متوسط  وأن   ،
النفسية  الصحة  مجال  فى  الفرد 
على مستوى تلك الدول ال يتعدى 2 

دوالر سنويا.
في  النفسية  املــشــاكــل   

ّ
ــد ــع وت

ــاء  ــب ــر األع ــب ــن أك ــارك م ــم ــدن ال
املائة،  في   25 نسبة  مع  الصحية 
 17 ل 

ّ
تمث السرطان  أمراض  بينما 

ــراض  وأم األعــبــاء  من  املائة  في 
شرايني القلب 15,2 في املائة، وفقًا 

ُعقد في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك  الدورة 32 للكونجرس األوروبي لطب نفسى 
 -  6 الفترة من  األوروبية- وذلك في  الدول  ُيعقد كل عام في إحدى  الذى  األعصاب- 
العرب، وحضر  النفسيني  العديد من األطباء  9  سبتمبر 2019، وقد حضر االجتماع 
العالم، وناقش املؤتمر العديد من  املؤتمر حوالى 5000 طبيب نفسى من جميع أنحاء 

األبحاث العلمية في مجال األمراض النفسية املختلفة

على هامش مؤمترات الطب النفسى

الكونجرس األوروبى لطب نفسى األعصاب - الدنمارك
 د. محمود أبو العزائم
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للصحة  الوطني  املركز  لبيانات 
مركز  يفيد  ــك،  ــذل ك النفسية. 
األعباء   

ّ
ــأن ب العمل  بيئة  أبحاث 

االقتصادية في هذا السياق هائلة. 
ب عن العمل ألسباب نفسية  فالتغيُّ
يأتي بنسبة 50 في املائة باإلضافة 
تبلغ  املبكر  التقاعد  نسبة   

ّ
أن إلى 

من  أربــعــة   
ّ

إن إذ  املــائــة،  فــي   48
من  الثالثينيات  في  شباب  خمسة 
إلى  النظام  من  يخرجون  عمرهم 

التقاعد بسبب حاالت نفسية.
ر 

ّ
مؤش  

ّ
أن مــن  الــرغــم  وعــلــى 

على  الــدنــمــارك  ــدرج  ي السعادة 
إال  ســعــادة،  األكثر  ــدول  ال قائمة 
الصحة  حول  النقاش  اشتعال   

ّ
أن

تقاعس  وحـــول  أخــيــرًا  النفسية 
املعنيني وعدم رضا ذوي املرضى، 
بات  وقــد  ــر.  آخـ أمــر  إلــى  يشير 
في  غيره  كما  الدنماركي  املجتمع 

األخــرى،  اإلسكندنافية  الـــدول 
واألرقام  املعطيات  بجدية  يتناول 
األزمـــات  بــانــتــشــار  تفيد  ــي  ــت ال
بني  املائة  في   20 بنحو  النفسية 

سكان البالد.
نفسي  مرض  من  يعانون  وهم 
ــى أقـــل تــقــديــر خــالل  ــّرة عــل ــ م
التي  التقارير  نغفل  وال  حياتهم. 
النفسية  ــات  األزم بانتشار  تفيد 
بنسبة  الصدمة،  بعد  ما  وأعراض 
ال تقل عن 30 في املئة وفق بيانات 
واملهاجرين  الالجئني  رسمية، بني 
الوافدين إلى الدول اإلسكندنافية، 
نتيجة »ما يحمله هؤالء في جعبتهم 
ــآٍس مــن بالدهم  مــن حــروب ومـ

األصلية«، بحسب ما يقول خبراء.
في  الــســويــد  تنجح  حــني  ــي  وف
الذين  مــن  املــائــة  فــي   80 إعـــادة 
مرضية  إجـــازات  على  يحصلون 

العمل  ســوق  إلــى  اإلجــهــاد  بسبب 
في  النسبة  تتجاوز  ال  جديد،  من 
ما  وهو  املائة.  في   30 الدنمارك 
حول  واسع  نقاش  اتجاه  في  يدفع 
واالقتصادية  االجتماعية  التكلفة 
يطلقون  باتوا  الذي  املرض،  لهذا 
في   

ّ
أن ُيذكر  شعبيًا«.  »مرضًا  عليه 

ووفقًا  ــي،  األوروبـ االتــحــاد  عموم 
العاملية،  الصحة  منظمة  ألرقــام 
القوى  مــن  املــائــة  فــي    28 تعاني 
»اإلجــهــاد  أعـــراض  مــن  العاملة 
تصل  تكلفة  مع  بالعمل«  املتصلة 

إلى20  مليار يورو سنويًا.
بني  بالتعاون  خاص  تقرير  وفي 
املشاكل  حول  الشمال  دول  مجلس 
النفسية لشعوب دوله لعام 2015، 
في    40

ّ
أن املجلس  أعضاء  وجــد 

املائة من تكاليف التأمني الصحي 
نفسية.   أمـــراض  فيها  تسّببت 

بالتعاون  الخاص  التقرير  ويظهر 
  30

ّ
أن كيف  الرفاهية،  مجال  في 

دول  سكان  من  املائة  في  ــى50   إل
حياتهم  فــي  َيــخــبــرون  الــشــمــال 
األزمــات  وتلك   . نفسية  أزمـــات 
خالل  شيوعًا  ــر  األكــث أصبحت 
الصحي،  التأمني  لدى  التشخيص 
وأربــعــة  الــعــظــام،  أمـــراض  بعد 
في  املحلي  الناتج  من  املائة  في 
مباشرة  كتكلفة  حسب 

ُ
ت السويد 

التركيز  ــك  وذل األمـــراض.  لتلك 
على األوضاع النفسية لشعوب دول 
ه املجلس »حجر زاوية 

ّ
الشمال، يعد

االجتماعية  الرعاية  نموذج  في 
والرفاهية، إذ يصير إلى تشخيص 
منع  بهدف  سريعًا  والعمل  مبكر 
األطفال  بني  السلبية  املضاعفات 
الــحــال  ــي  ه مثلما  ــاب،  ــب ــش وال

.»
ّ

بالنسبة إلى كبار السن


