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مقدمة إلى

الصحة العقلية
المرض العقلي هو حالة طبية يمكن أن تغير تفكير الشخص ،وشعوره ،ومزاجه ،وقدرته على التواصل مع اآلخرين ،فضالً عن األداء اليومي .فقد
ال يكون الشخص قادرً ا على التعامل مع متطلبات الحياة العادية .يمكن أن يصاب األفراد من جميع األعمار ،واألعراق واألديان ومستويات الدخل
بهذه اإلعاقة .وهناك عدة تشخيصات تندرج تحت هذا المسمى بما في ذلك االكتئاب والقلق والوسواس القهري ( ،)OCDواضطرابات إجهاد ما بعد
اإلصابة ( .)PTSDلذلك من المهم أن تكون على بينة من العالمات التحذيرية التي يعاني منها طفلك .ويجب إيالء اهتمام خاص بالسلوكيات إذا كان
طفلك يواجه فقدا ًنا في القدرة أو يعاني من حدث وتغيير رئيسي في نمط الحياة.

ألولياء األمور ومقدمي الرعاية

باعتبارك أحد أولياء األمور أو مقدمي الرعاية ،فأنت تريد األفضل ألطفالك أو غيرهم من المعالين.
وقد تكون قل ًقا أو لديك أسئلة حول بعض السلوكيات التي يظهرها طفلك وكيفية ضمان حصوله على
المساعدة.
عالمات يجب البحث عنها في الشخص
• يشعر بالحزن الشديد أو باالنسحاب ألكثر من أسبوعين
• يشعر بالقلق أو بالخوف مما يؤثر على األنشطة اليومية
• يعاني من تقلبات مزاجية حادة
• يعاني من تغييرات جذرية شخصية
• يبدو خارج نطاق السيطرة
• يدخل في صراعات
• يفقد الشهية أو يكثر من التقيؤ أو استخدام المسهالت
• يتعاطى المخدرات أو الكحول بشكل متكرر
• يجرح نفسه أو يخطط للقيام بذلك
ماذا تفعل إذا كان األمر مقل ًقا؟
• تحدث مع الطبيب ،أو الممرضة ،أو مستشار المدرسة أو غيرهم من االختصاصيين الطبيين
• اسأل إذا كان هناك حاجة إلى تقييم
• اسأل عن خيارات العالج مثل المشورة والدواء
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هل
تعلم؟

األمراض النفسية يمكن عالجها.
الشفاء ممكن.
واحد من كل أربعة أشخاص  -ما يقرب من
 61.5مليون أمريكي  -يعاني من مرض عقلي
في سنة معينة.
 ٪18.1من البالغين في الواليات المتحدة،
حوالي  42مليون نسمة ،يعيشون باضطرابات
القلق مثل اضطراب الهلع ،واضطراب
الوسواس القهري ( )OCDواضطراب ما بعد
الصدمة ( ،)PTSDواضطراب القلق العام
والرهاب.
 ٪20من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-13
يعانون من اضطرابات عقلية شديدة في سنة معينة.
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كيف تتحدث عن

الصحة العقلية

هل تحتاج إلى مساعدة لبدء محادثة مع طفلك حول الصحة العقلية؟
اطرح األسئلة .حاول البدء بـ:
• قل لي أكثر حول ما يحدث؟ كيف تشعر؟
• هل شعرت بمثل هذا في الماضي؟
•في بعض األحيان تحتاج إلى التحدث إلى شخص بالغ حول مشاعرك .أنا هنا ألستمع إليك.
كيف يمكن أن أساعدك على الشعور بحالة أفضل؟
• هل تشعر وكأنك تريد التحدث مع شخص آخر عن مشكلتك؟
•أنا قلق حول سالمتك .هل يمكن أن تخبرني إذا كانت لديك أفكار بشأن إيذاء نفسك أو أي
شخص آخر؟
استمع بنشاط إلى ما يقوله طفلك .كرر ما سمعت .فهذا يدع طفلك يعرف أنك تفهم ما قاله
ويضمن أن لديك المعلومات الصحيحة.
عندما تتحدث مع طفلك:
• تحدث بطريقة مباشرة
• تحدث بكلمات يمكن أن يفهمها
• اختر الوقت الذي يشعر فيه طفلك باألمان والراحة
• راقب ردود فعله
ً
• تباطأ أو تراجع إذا أصبح الطفل مشوشا أو مستا ًء
• استمع بصورة منفتحة وواضحة
من المهم أن تدع طفلك يخبرك بمشاعره ومخاوفه.
ادعم أطفالك
التمس المساعدة الفورية إذا كنت تعتقد أن طفلك يحتاج إلى دعم أو يتعرض للخطر بإيذاء نفسه
أو اآلخرين .هناك العديد من الموارد المتاحة ألولياء األمور ومقدمي الرعاية الذين يريدون
معرفة المزيد عن الصحة العقلية لألطفال.
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المزيد

من

المعرفة
من يفعل ماذا؟
طبيب األمراض العقلية :يشخص،
ويعالج ويوفر الرعاية المستمرة
الضطرابات الصحة العقلية للمرضى
من جميع األعمار ويصف األدوية.
العالم النفسي :يوفر الفحص والعالج
لالكتئاب والقلق والرهاب ،والهلع
واضطرابات األكل .ويساعد أيضًا
في حل مشاكل العالقات واإلجهاد
ذات الصلة.
االختصاصي االجتماعي :اإلرشاد
النفسي ،والتوجيه ،والمساعدة،
وعادة ما يكون ذلك في شكل
خدمات اجتماعية.

المراجع والمعلومات مقدمة بواسطة:
mentalhealth.govnami.orgnimh.nih.goقم بزيارة parentnetworkwny.org
للحصول على مزيد من المعلومات.
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