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إزالة الوصم 
وصمة  إلزالة  الوطنية  الحملة  انطلقت  وقد 
الوعي  رفع  الرئيسي  وهدفها  النفسي،  املرض 
الشعبي لألمراض النفسية والتعايش معها بشكل 

سليم لتحسني حياة ماليني املصريني.
لها،  اإللكتروني  املوقع  وعبر  الحملة  خالل  من 
املطلوبة  والثقافة  الدعم  تقديم  عن  اإلعالن  تم 
ومن  صح،  النفسي  املرض  مع  نتعامل  »علشان 
عالقة  لها  حاجة  كل  نفهم  احنا  إن  أهدافنا  أهم 
بالصحة النفسية ونتخلص من الوصمة املجتمعية 
مجتمعا  نبني  علشان  النفسي  باملرض  املرتبطة 
أكثر وعًيا وتسامًحا، وبنحاول عن طريق منصات 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي تحقيق حوار 
ويظهر  الوعي  نشر  في  يساعد  متكامل  مجتمعي 
املجتمعية  والعالقات  السليم  التعايش  نماذج 
والدراسة  للبحث  أوسع  مجاالت  ويفتح  الصحية 
الحياة  جودة  لتحسني  العلمية  النتائج  ونشر 
تقبله  على  املجتمع  وقدرات  النفسي  املرض  مع 

وعالجه والتعايش معاه«.
الذهاب للطبيب

على  مانعتمدش  »الزم  الحملة  مسئولو  وتابع 
لو  حتى  واألصحاب،  األقارب  أو  الناس  كالم 
ظروفها  ولها  حالة  كل  ألن  املشكلة،  بنفس  مروا 
الخاصة ومفيش اتنني عندهم نفس الظروف وال 
نفس القوة النفسية، واألمراض النفسية متشعبة 
وعددها كبير وأسبابها ومضاعفاتها بتختلف من 
نستغنى  مانقدرش  كده،  وعلشان  للتاني؛  شخص 
عن زيارة الدكتور املتخصص علشان يقدر يدرس 
ويقدم  صح  ص 

ِّ
ويشخ جوانبها  كل  من  الحالة 

العالج واملساعدة املناسبة لظروف كل حالة على 
اختالفهم«.

زيادة معدل املرض
الواضحة  الزيادة  »مع  الحملة  مسئولو  وبرر 
والضغوط  النفسية  واملشاكل  األمراض  نسبة  في 
اللي بنواجهها كلنا، أهمية زيارة الدكتور النفسي 
زي  مهم  النفسي  العالج  وألن  يوم  عن  يوم  بتزيد 
أي عالج عضوي، علشان كده الزم نعامل املرض 
ونروح  العضوية  لألمراض  معاملتنا  زي  النفسي 
للدكتور املتخصص ونتبع تعليماته وناخد العالج؛ 
وزي ما الدكتور ممكن يمنعك من أكالت معينة أو 
ن صحتك،  يطلب منك تلعب رياضة علشان تحسِّ
تغييرات  منك  يطلب  ممكن  النفسي  الدكتور 
لنظام حياتك علشان العالج يجيب نتيجة أفضل«.

الشباب واملرض النفسي
للصحة  العاملي  اليوم  خالل  الحملة  وقامت 
النفسية بالتركيز على »الشباب والصحة النفسية 
مليئة  العمرية  الفترة  تلك  ألن  ر«،  متغيِّ عالم  في 
الجامعة  وبداية  املدارس  دخول  مثل  بالتغييرات 
الوالدين،  بيت  عن  واالنفصال  العملية  الحياة  أو 
ر  التنمُّ ومشاكل  واإلنترنت،  بالتكنولوجيا  والتأثر 
الدراسات  من  العديد  أن  خاصة  اإللكتروني، 
من  تبدأ  النفسية  األمراض  نصف  أن  تكشف 
أكبر  ثالث  هو  االكتئاب  وأن  سنة،   14 سن 
من  واالنتحار  املراهقة  سن  في  للوفيات  مسبب 
األكل  الضطرابات  باإلضافة  الرئيسية،  األسباب 
الكحوليات  تعاطي  وحاالت  القلق  واضطرابات 

واملخدرات.
األمراض  من  العديد  عرض  يتم  الحملة  وعبر 
النفسية وأعراضها وطرق التعامل معها ونصائح 
االستعانة  بضرورة  به،  واملحيطني  للمريض 
األمراض  بعض  هناك  أن  خاصة  نفسي،  بطبيب 
العالج  أو  ألدوية  بحاجة  تكون  املتأخرة  باملراحل 
توفير  في  للمساعدة  أيضا  النفسي،  باملستشفى 
والبحوث  والرعاية  النفسية  الصحة  خدمات 

العلمية.
معدالت املرض النفسي

الجنائية  للبحوث  القومي  املركز  وحسب 
النفسيني في  ارتفعت نسبة املرضى  واالجتماعية 
لتصل  البالغني،  بني   %14 إلى  وصلت  حتى  مصر 
يعانون  شخص  ماليني   8 من  أكثر  إلى  أعدادهم 
أن  إلى  املركز  من اضطرابات نفسية، فيما أشار 
60% من املصابني باألمراض النفسية يفكرون في 

االنتحار، باإلضافة إلى أن 18% ينفذون جرائم.
املقصود  عبد  مني  الدكتورة  صرحت  فيما 

بأن  النفسية،  الصحة  مستشفيات  أمانة  رئيس 
وفقا  نفسية  بأمراض  مصابون  املصريني  من   %7
انتشار  ومعدل  النفسية  للصحة  القومى  للمسح 
من  و%24,7   ،2018 لعام  النفسية  االضطرابات 
املصريني لديهم مشاكل وأعراض نفسية، وأغلبها 
اضطراب  خاصة  املزاج  اضطرابات  شكل  فى 
املواد  تعاطى  سوء  يليه  الجسيم  االكتئاب 
الذهان  والتوتر ثم اضطرابات  القلق  ثم  املخدرة 
)الفصام(، وحثت على أهمية العالجات النفسية 
وتقليل  املهارات  بناء  فى  الدوائى  العالج  بجانب 

التعرض لالضطرابات النفسية.
عدم وعي

نفسية،  معالجة  شيمي،  هبة  الدكتورة  وعلقت 
وعدم  النفسي،  باملرض  جهل  هناك  بالفعل  أنه 
مدى  يعي  ال  والبعض  املصرية،  األسر  لدى  وعي 
األمر  يصل  حتى  ابنته،  أو  ابنه  على  ذلك  خطورة 

لالنتحار كما حدث في حالة شهد.
خجل األسر

»بعض األسر تخشى من فكرة ذهاب أطفالهم 
بالقرآن  فينصحونهم  نفسي،  لطبيب  وأبنائهم 
والصالة وال يعون بأن املرض النفسي أشد خطورة 
ومتابعة  عالجا  ويتطلب  العضوي  املرض  من 
بمراحله  املرض  كان  إذا  باملستشفى  إقامة  وربما 

األخيرة«.
مطالب بالتوعية

الحمالت  من  املزيد  عمل  من  »البد  وطالبت: 
اإلعالنية لتوعية األسر بأهمية العالج النفسي في 
حياة األشخاص، حتى ال يتم تشويه الطب، والبد 
والتوعية  املواطن  توعية  في  الدراما  استغالل  من 
النفسي  املرض  وأن  والجامعات،  باملدارس 

اليختلف عن املرض العقلي وقابل للعالج ».

بعدما صدر بيان النيابة العامة، بشأن وفاة الطالبة شهد أحمد كمال، وثبوت انتفاء الشبهة 
قوا 

ُ
يرف أن  األمور  بأولياء  العامة  النيابة  »تهيب  النفسي  للمرض  األمر  وإرجاء  الجنائية، 

هن، 
َ
إليهن، وشاركوهن آالَمهن وآمال أوقاتهم، أنصتوا  بالقوارير، أن يمنحوا بناتهم قسًطا من 

املرض  فإن  فعالجوهم،  ا 
ً

مرض فتيانكم  أو  فتياتكم  من  وجدتم  وإن   ،
َّ

وطمئنوهن اطمئنوا 
فأغيثوهم  الشفاء،  أسباب  أول  به  واالعتراف  وال حياء،  فيه  داء، ال خجل  كأى  داٌء  النفسى 

بالعالج والدواء، قبل أن ينقطع فيهم الرجاء«.

وصمة املرض النفسى


