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  *فيصل حممد خري الزراد. د
א

  
اجات الصحية والنفسية واالجتماعية ملرضى احلاالت املزمنـة مـن مرضـى            تم الدراسة باحل  

األمراض العقلية املسنني يف مستشفى الطب النفسي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، واستهدفت             
ة والنفـسية،   الدراسة الكشف عن الواقع املعاش هلؤالء املرضى يف مجيع أبعاده الصحية واالجتماعي           

وحتديد احلاجات الالزمة هلم، ومعرفة اجتاه أسر هؤالء املرضى حنو مرضاهم وحنو املرض النفـسي،               
من أجل االستفادة من اخلربات العلمية وتوفري حاجات هذه الفئة من املرضى، وقد بلغـت عينـة                 

صة لقياس أهداف   مريضاً ومريضة يف اجنحة املرضى الزمنني، ومت إعداد استمارة خا         ) ٤١(الدراسة  
الدراسة وحتكيمها، فضالً عن استمارة فرعية لقياس مستوى التفاعل االجتماعي والتواصل اللغوي            
لدى املرضى ومن أجل معرفة مدى إمكانية دمج هؤالء املرضى أو بعضهم اجتماعياً أو مع أسرهم،                

 االستفادة مـن    ت مت وكذلك مت بناء استمارة فرعية أخرى لتحديد مستوى أداء الفريق الطيب، كما           
امللفات الطبية ومن املقابلة الشخصية، وقد ساعد عدد من املمرضني املشرفني على هؤالء املرضى يف               
اإلجابة عن هذه االستمارات والتواصل مع أسر املرضى، ومت استخدام املنهج الوصـفي واملنـهج               

ج أن املرضـى تنقـصهم      وتبني من النتائ  ... للكشف عن داللة الفروق   ) ٢كا(السريري، واختبار   
العديد من احلاجات الصحية والنفسية واالجتماعية، واحلاجة إىل عدد كبري من الفريق الطيب، وإىل              
الدمج االجتماعي مع أسرهم، وتوفري األنشطة الترفيهية، والتدريب على بعض املهـارات اهلامـة              

ني أن اجتاه أسر املرضى حنـو       اجات، وقد تب  احلاليومية، واإلقالل من عملية التدخني وغري ذلك من         
املرض النفسي وحنو املرضى سالب متاماً وهذا يفسر عملية النفور واإلمهال وعدم التعاون من قبـل                
أسر هؤالء املرضى، وقد قام الباحث يف ضوء نتائج الدراسة بوضـع جمموعـة مـن التوصـيات                  

وتـشبع بعـض    . ن مرضى العقـل   املقترحات النظرية والعملية املفيدة واليت تفعل دور هذه الفئة م         
  ).لبعض هؤالء املرضى(احتياجام الضرورية كما تسهل عملية الدمج االجتماعي 

  
  .كلية التربية، جامعة دمشق، سورية* 
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 ١٢

:א−١
تشكيل مجعية عاملية للـشيخوخة أو      ) ٣٣(لقد قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورا رقم          

) ١٩٨٢(اقشة قضايا مرحلة الشيخوخة اليت مير ا اإلنـسان، ومت يف عـام               وذلك ملن  (Aging)للكرب  
تشكيل هذه اجلمعية اليت استهدفت العمل على تأمني الضمان الصحي، واالجتمـاعي، واالقتـصادي              

املكتب التنفيذي لس   ) (١٩٧٨(، لعام   ٢٣/٥٢للمسنني وذلك عمالً بقرار األمم املتحدة السابق رقم         
، ودعت هذه اجلمعية مجيع املؤسـسات املعنيـة بالـشيخوخة           ))٩٢(صفحة  ) ١٩٩٢(وزراء العمل،   

 وكـذلك زيـادة     (Gerontology)واملسنني يف العامل إىل العمل على تطوير أحباث علم الشيخوخة           
، وبعلم (The Biological aging)، وبيولوجيا الشيخوخة (Geriatric)االهتمام بطب الشيخوخة 

 ، وبالطــب النفــسي للــشيخوخة(Gerontological Psychology)وخة ـس الــشيخـنفــ
(Geriatric Psychiatry)... دف جعل اإلنسان يعيش يف حالة من الصحة اجلسمية اخل كل ذلك

والنفسية واالجتماعية لفترة أطول مما هو حادث اآلن، والسعي إلطالة عمر اإلنسان وحيويته، والتـهيؤ               
 من الفقدان لطاقات اإلنسان، وبأقل قدر من املعاناة لـسوء           لدخول مرحلة الشيخوخة بأقل قدر ممكن     

التكيف، فالشيخوخة املصحوبة بالصحة اجليدة، وباألمن االجتماعي واالقتصادي، والنفسي لن ختتلف           
كثرياً عن مراحل العمر املتقدمة األخرى، ومن هنا كانت أمهية الرعاية، واإلرشاد، والتوعية، ويف هـذا                

الذي تؤديه اخلدمات الطبية املختلفة من عالجية ووقائية األثر الكـبري يف جتنـب              الصدد يصبح للدور    
 عن السابق بفـضل     ازداداإلنسان ملضاعفات الشيخوخة، ومن املعلوم لدينا بأن مدى عمر اإلنسان قد            

الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية للمسنني، كما أن دراسات الشيخوخة تعدت يف الوقت احلاضر             
  ). ٢٠٠٣،٢٢١زراد،(يف تغريات الشيخوخة  أمراض الشيخوخة إىل التدخل يف اآلليات اليت تؤثر حدود

ويف ضوء ذلك عملت دول اخلليج العربية على، االهتمام بقـضايا املـسنني ورعايتـهم صـحياً،                 
ايـة  ومت يف هذه الدول وضع عدد من األنظمة والقوانني اليت تضمن رع           ... واجتماعياً، ونفسياً، ومادياً  

املسنني، وأمهها قوانني التأمينات االجتماعية، وقانون املساعدات العامة، وقـانون العمـل واخلدمـة              
ات قانونيـة ملواجهـة آثـار        اهلدف من هذه القوانني وضع ضمان      وغريها من قوانني، وكان   ... العامة

املـشاركة يف  يش والشيخوخة، وضمان األمن االجتماعي، واألمن املادي لكبار السن، ومتكينهم من الع       
 قدراته، والعمل على تلبية احتياجام على أسـاس املـساواة يف احلقـوق بـني           احلياة العامة كل وفق   

  . املواطنني
 (Needs)وعلى اعتبار أن شباب اليوم هم شيوخ املستقبل، وكلنا يعلم بـأن هنـاك حاجـات                 

ر، إال أن هنـاك بعـض        يشترك فيها مجيع الناس من مجيع مستويات العم        (Problems)ومشكالت  
  . احلاجات اليت تعكس خصائص املسنني واحتياجام احملددة

ن املفروض أنه بفضل القيم الدينية اإلسالمية والتقاليد العربية األصيلة واملتوارثة جيالً عن جيل،              ـوم
  تعاليمه، أن اإلسالمي واملستمدة من أحكام الدين اإلسالمي و واملتأصلة يف وجدان أفراد اتمع العريب و
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اتمع العريب املسلم مل يواجه مشكلة كبرية يف رعاية املسنني مثل اليت تواجههـا اتمعـات الغربيـة                  
والصناعية، فقد كان وما زال كبار السن يف جمتمعنا العريب واإلسالمي موضع تقدير، واحترام، كما هلم                

 وبركة ووقاراً، وأصبح إكرامها والسهر      موضع الصدارة واحلكمة، وإىل أن أصبحت الشيخوخة امتيازاً،       
  ). ١٤٨، ١٩٨٥حسن، (على راحتها من أنبل ما تدعوا إليه األخالق السامية يف جمتمعنا العريب املسلم 

ومما ال شك فيه أن جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة جمتمع عريب مسلم، وحمافظ لـه عاداتـه،                  
ى حتقيق الترابط، والتعاون، والتضامن، والتكامل األسري بـني         وقيمه، وتقاليده األصيلة، اليت تعمل عل     

كما تعمل هذه القيم والعادات علـى     .. أفراد األسرة الواحدة سواء أكان صغرياً أم كبرياً، ذكراً أم أنثى          
ترسيخ قيم التراحم، والوفاء، واحملبة بني األجيال، وتوقري الكبار، واحترامهم، ومـساعدم، واألخـذ              

ومؤثراً يف حتضر الفرد، ووعيـه،      .. وهذا يعترب واجباً دينياً وأخالقياً، واجتماعياً، وتربوياً      .. .مبشورم
 وغـري    اآلونة األخرية وبسبب ظهور النفط     واتزانه، وحسن خلقه، إال أن جمتمع اإلمارات طرأ عليه يف         

حقة اليت تشهدها احلياة    ذلك من األسباب العديد من التغريات والتحوالت االجتماعية واالقتصادية املتال         
املعاصرة يف دولة اإلمارات واليت كان هلا تأثري سليب يف األسرة اإلماراتية وجمتمع اإلمـارات ويف القـيم    

 كانـت سـائدة حـىت عهـد قريـب         املتعارف عليها والسلوك والعالقات األسرية واالجتماعية اليت      
  ). ١٢، ١٩٨٥طحان،(

 جتاه املسنني يف جمتمع اإلمارات قائمة؟ وهل        واألخالقياتم  هلذا فإن السؤال هو هل بقيت هذه القي       
قاومت التغيري االجتماعي واالقتصادي الذي طرأ على هذا اتمع يف اآلونة األخرية؟ ومبعىن آخر هـل                
بقيت هذه الصورة الرائعة من التضامن والتكافل االجتماعي واالحترام للمسنني صامدة يف وجه هـذه               

  .  يف نسيج العالقات االجتماعيةالتغريات اليت أثرت
واملتتبع للمؤمترات والدورات حول الشيخوخة واملسنني جيد بأا ركزت فقط على االهتمام باملسنني             

سنة، أو املسنني الذين يعانون اإلعاقة والعجـز،        ) ٦٠(العاديني الذين تقدموا بأعمارهم إىل ما بعد عمر         
مهية هذه املؤمترات العلمية وفائدا يف إثراء وضع املـسنني          أو يعانون أمراض الشيخوخة، وبالرغم من أ      

بشكل عام إال أا أغفلت متاماً بعض فئات املسنني من مرضى األمراض العقلية الذين يقبعون يف أجنحة                 
، هذه الفئة   )مرضى األمراض املزمنة  ) (٢٧-٢٩األجنحة رقم   (مشايف الطب النفسي منذ سنوات طويلة       

 الذين دخلوا مرحلة الشيخوخة ويعانون اضطرابات عقلية وحيتاجون إىل رعاية وإىل            من املسنني املرضى  
جهود إضافية وإمكانات أو خربات رمبا ال تتطلبها حاالت املرضى املسنني العاديني الذين لديهم املقدرة               

تمـام  العقلية على التواصل مع اآلخرين، وكذلك على االستفادة بشكل أكرب من أساليب الرعاية وااله             
اليت تقدم إليهم، هلذا فإن هذه الدراسة تثري مشكلة املرضى املسنني يف مشايف الطب النفسي، وضـرورة                 

  . الكشف عن الواقع احلايل ألوضاعهم
א−٢ :(Problem of Study):א

   والذين مضى على (Chronic Cases) واملزمننيإن هناك عينة من مرضى األمراض العقلية املسنني 
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 ١٤

إقامتهم داخل املستشفى سنوات طويلة، وبلغوا مرحلة الشيخوخة، وهؤالء بازدياد مستمر، وحيتاجون            
إىل رعاية خاصة، وإىل جهود إضافية رمبا ال تتطلبها حاالت املسنني العاديني يف اتمع، وهؤالء املرضى                

ومن خـالل اخلـربة     أصبحوا يعانون أمراض الشيخوخة حالة عجز وإعاقة فضالً عن مرضهم العقلي،            
السريرية للباحث يف مشايف الطب النفسي فإن هذه الفئة من مرضى العقل املزمنني واملـسنني مل تلـق                  
االهتمام والرعاية الالزمة، ومل ينظر إىل حاجات هذه الفئة من املرضى الصحية والنفسية واالجتماعية،              

  : ت التاليةهلذا فإن مشكلة الدراسة ميكن تلخيصها باألسئلة واالفتراضا
إن (ما هي حاجات هذه الفئة من املرضى من النواحي الصحية، والنفسية، واالجتماعيـة؟               -١-٢

  ). هؤالء املرضى تنقصهم احلاجات الصحية والنفسية واالجتماعية الكثرية
األوضاع الراهنة هلـؤالء    (ما هي األوضاع الراهنة هلذه الفئة من املرضى املزمنني واملسنني؟            -٢-٢
 ). واالجتماعية والنفسية رضى ال تفي بأغراض الرعاية الصحيةامل

إن اجتاه معظم األسر    (ما هو اجتاه أسر هؤالء املرضى حنو مرضاهم، وحنو املرض النفسي؟             -٣-٢
 ). حنو مرضاهم وحنو املرض النفسي هو اجتاه سالب

א−٣ א :(Aims of Study):א
  : دف الدراسة إىل ما يلي

شف عن الواقع املعاشي هلؤالء املرضى بكل أبعاده الصحية والنفـسية واالجتماعيـة             الك -١-٣
  . السلبية واإلجيابية

 . حتديد حاجات هؤالء املرضى الصحية والنفسية واالجتماعية -٢-٣
معرفة اجتاه أسر املرضى حنو مرضاهم من حيث التقبل والـرفض االجتمـاعي، والـدمج                -٣-٣
 . األسري
 لتوفري احلد األدىن من الرعاية الصحية ومتطلبات هذه الفئة          حات عملية ونظرية  وضع مقتر  -٤-٣

 . من املرضى
العمل على تفعيل دور مرضى العقل املسنني واالستفادة من اخلربات العلمية العاملية يف هذا               -٥-٣
 . اال
א−٤ :(The Importance of Study):א

  : تتجلى أمهية الدراسة بالنقاط التالية
 هذه الدراسة من الدراسات العلمية األوىل على مستوى دولة اإلمارات، واليت ـتم              تعترب -١-٤

مبشكلة مرضى العقل املزمنني واملسنني، وهذه الفئة من املسنني مل تلق الرعاية واالهتمام الالزمني، وينظر               
، وهـي   )ةالعقلية والعضوي (إىل هؤالء املرضى على أا حاالت مزمنة، ومزعجة بسبب تعدد أمراضها            

  دون أي اهتمام بالنواحي االجتماعية  يكفيها تناول الدواء فقط، و راضها، وـاالت ال تتحسن أعـح
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  . والتواصل األسري والتأهيل، والترفيه وغري ذلك
إن هذه احلاالت بازدياد مستمر، وتواجه العاملني يف جمال الصحة النفسية بالعديـد مـن                -٢-٤

وليس هناك دراسات علمية منظمة وهادفة ملعرفـة        . القانونية، والصحية الصعوبات والقضايا األسرية، و   
 . العوامل اليت جتعل من املريض العقلي مريضاً مزمناً

وتتجلى أمهية الدراسة من منطلق العامل اإلنساين والواجب الديين واألخالقي حنو االهتمام             -٣-٤
 . باملسنني من مرضى العقل

٥−:(Definitions):
 :(Aging))א(א−١−٥

هي مرحلة من مراحل النمو  يطرأ عليها جمموعة من التغريات العـضوية، والنفـسية، والعقليـة،                 
سنة وإىل اية العمـر وهـو       ) ٦٠(واالجتماعية، وهي مرحلة هلا خصائص حمددة، وهي متتد من عمر           

وبعض الباحثني يقسمون هـذه     ). ٦٢،  ١٩٧٥ البهي السيد، (العمر الذي حيال إليه الفرد إىل املعاش،        
سنة، ومرحلة الـشيخوخة    ) ٧٥-٦٠(املرحلة من العمر إىل مرحلة الشيخوخة املبكرة ومتتد من العمر           

سنة وإىل اية العمر، ويرى بعض الباحثني بأن طول العمر الزمين ال يعين             ) ٧٥(املتأخرة ومتتد من عمر     
اهرها لدى كل املعمرين يف سن واحد من العمـر، حيـث            بالضرورة ظهور تغريات الشيخوخة أو مظ     

خيتلف ذلك من إنسان آلخر ومن جمتمع آلخر، لذلك ال ميكن اعتبار العمر الزمين فقط هو املعيـار يف                   
حتديد مرحلة الشيخوخة، وهناك ما يسمى بالعمر الفسيولوجي، والعمر العقلي والعمر اجلنسي، والعمر             

، وتستخدم  (Projeria) الطب النفسي ما يسمى بالشيخوخة املبكرة        االجتماعي وغري ذلك، وهناك يف    
، مبعىن الكرب لتشري إىل عملية مستمرة من التغريات اليت تصاحب املرحلة            (Aging)األمم املتحدة كلمة    

، أكثر منها من أن تشري إىل فترة ثابتة مـن  (Burnet (1973), p (213))األخرية من حياة اإلنسان
، ومـن   (Gerontology)وهناك يف جمال الشيخوخة علم خاص بدراسة الـشيخوخة          حياة اإلنسان،   

سنة فأكثر  ) ٥٠(الناحية اإلجرائية الشيخوخة هي كل مريض يف جناح مرضى العقل املزمنني بلغ عمر              
(Eisdorfer, 1980, 216).  

 :(Quality Assurance)א−٢−٥
سني نوعية الرعاية الصحية وتطويرهـا يف املؤسـسات        هي عملية اختاذ اإلجراءات الالزمة دف حت      

الصحية، ووضع معايري لذلك، وتطبيق هذه املعايري القياسية، وهذه العملية دف إىل الوقاية واحلد مـن         
حدوث أي مشكالت تؤدي إىل إعاقة األداء، واملتابعة املستمرة لتحسني مستوى جودة األداء وذلـك               

دة الكفاءة، واالهتمام حبقوق املرضى واملـواطنني وتـوفري اخلـدمات           دف الوصول إىل األفضل وزيا    
. الصحية الالزمة للنهوض بصحة اتمع من خالل إجراء الدراسات والكشف عن احلاجات الالزمـة             

  ). ١٩٩٥العساف، (
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 ١٦

((Attitude):א−٣−٥ א: א א  ):א
ؤ عقلي عصيب، نفسي انفعايل تنظم كلها لدى أفراد األسرة أو لـدى             االجتاه األسري استعداد أو ي    

فرد من األسرة ويكون هلذا االجتاه تأثري توجيهي أو دافعي يف استجابة الفرد، وذلك حنو موضوعات، أو                 
 مواقف أو أفراد، ويرتبط االجتاه خبربات الفرد، ووعيه، وتنشئته، وانفعاالته، وهو يؤثر سلبياً أو إجيابياً يف               

كمـا  (، وقد يكون سالباً ضد الفرد املريض        )املريض(سلوك الفرد، وقد يكون االجتاه موجباً حنو الفرد         
، واالجتاه حتدثه اخلربة املتكررة لدى الفرد يف األسرة يف عالقته مـع املـريض،               )قد يكون أحياناً حيادياً   

 واخلربة، القيم وامليول، والذكاء،     ويتصف بشيء من الثبات واالستقرار النسيب، ويربط االجتاه باالهتمام        
والتربية، والدين والعادات، وهو ميثل دافعية لدى الفرد حنو أداء واجباته أداء صـحيحاً أو دوره حنـو                  

ويف رعايتـه   . ، مما يؤثر يف دور األسرة أو الفرد حنو املريض         )أو أداء واجباته أداء غري صحيح     (املريض،  
 ما ميكن من إسهامات مكملة لدور الفريق الطيب يف املستشفى من            األسرية، وتقبله وسط أسرته، وتقدمي    

وتوفري الرعاية الصحية، واألسرية واالجتماعيـة تـوفرياً مفيـداً ومتكـامالً            . أجل االهتمام باملريض  
(Bennot, 1977, 160) . ومن الناحية اإلجرائية يعرف االجتاه بأنه ما تقيسه األسئلة اخلاصة باالجتاه

  . ارة وتعرب عن رأي الفرد واجتاههه حنو املرض العقلي ومرضى العقلداخل االستم
א−٤−٥ א(Psychosis):א א  Chronic Psychotic):א

Patient) 
املرض العقلي هو مرض يصيب الوظائف العقلية لدى الفرد وله خصائص وأعراض مـن أبرزهـا                

كية واملعرفية مثل حدوث هلوسـات، وتـشوش يف الـوعي،           احدوث تدهور حاد يف العمليات اإلدر     
  .وتفكك يف إدراك الواقع مما يؤدي إىل اضطراب الشعور والسلوك

(Frank, 1995, 453) ًوميكن أن يكون هذا املرض مزمنا ،(Chronic)  كما ميكن أن يكـون 
اهقني والكبـار   وميكن أن حيدث لدى األطفال واملر     . (Organic) أو عصويا    (Functional)وظيفياً  
واملريض العقلي املزمن هو املريض الذي استقرت حالته على وضع معني دون حتسن أو شفاء               . واملسنني

وفشلت مجيع العالجات اإلجرائية يف حتسني حالته مما تطلب إيداعه داخل املستشفى لسنوات طويلـة               
رضى يدخلون يف أعداد الشيخوخة     سنة وإىل اية احلياة، مما جيعل بعض امل       ) ٣٠(تصل أحياناً ألكثر من     

، فـضالً عـن أمـراض       )أو داء املصحات  (واملسنني، ويتعرضون ملا يسمى بأمراض اإلقامة يف املشايف         
الشيخوخة لدى املسنني العاديني، وهذا ما جيعلهم يشكلون عبئاً كبرياً على املشايف، وعلـى أسـرهم،                

، مع األخذ بعني االعتبار أن حـاالت هـؤالء          وجمتمعهم، وحيتاجون إىل رعاية صحية واجتماعية أكرب      
املرضى ختتلف عن بعض وخاصة من حيث قدرة املريض على الدمج األسري والتواصـل االجتمـاعي                

  . وغري ذلك
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 ١٧

א−٦ :א
א−١−٦ א א א א :(Burnet, (1973), p (88)):א
  .  والبصر بسبب ضعف حساسية األعصابضعف احلواس وخاصة حاسيت السمع -
 . ختلخل العظام وصالبة اجلهاز اهليكل والتعثر يف املشي واحلركة وأمراض املفاصل -
 . األمراض الشريانية والقلبية وأمراض الكلينت وتصلب الشرايني، وضغط الدم -
 . (Diabetes)التعرض ملرض السكر  -
 . وستات، والتغريات اهلرمونيةسن اليأس والرتوفات الرمحية، وتضخم الرب -
 . التهاب القصبات اهلوائية، وضيق التنفس -
 . جفاف اجللد واألنسجة مع جتعدات وفقدان النضارة، وحدوث الدوايل -
 . التهاب اجلهاز البويل، وسلس البول -
 . حاالت اإلمساك، واضطرابات اهلضم -
ت عضوية أخرى، مثل تغريات يف نسيج املخ       وهناك تغريا . نقص التغذية، واإلحساس بالوهن العام     -

وضمور الدماغ، ونقص السائل اللمفاوي، وهذه التغريات العضوية يصاحبها تغريات نفسية، وعقليـة،             
ملـسنني،  ، وبشكل عام هناك فروق فردية بني ا       )١٩٨٦(حممود الزيادي،   (وسيكوسوماتية، واجتماعية   

 وإمنا يكون هلذه التغريات معىن هو دنو األجل، والعجـز،  ة مرضاً يف حد ذاا    وعلمياً ال تعترب الشيخوخ   
علماً بـأن   . واملوت، لذلك فإن هذه التغريات أشد أملاً على املسن مقارنة مبرضى قبل مرحلة الشيخوخة             

مرضى العقل املسنني قلما يشعرون ذه املشاعر النفسية املؤملة واليت قد تتطلب إدراك الواقع املؤمل وهذا                
 . (Birren, 1977, 44)ملعظمهم ال يتوافر 
א−٢−٦ א א א א  :א

ة تتأثر بالعديد من العوامل من بينها املقومات الوراثية، والصحة العامة، واخللفية        إن أعراض الشيخوخ  
هات حنوه يؤدي دوراً وال شك بأن، نظرة األسرة واتمع إىل املسن واالجتا     ... الثقافية، والظروف البيئية  

ومـن الـتغريات   . (Rennot, 1977, 320)كبرياً يف مساعدة املسن أو يف إعاقة قدرته على التوافق 
النفسية اليت تطرأ على الفرد املسن اإلحساس بتقدم العمر، والتحسر على الشباب، واإلحساس بقـرب               

 عبئاً على غريه، ومع كثرة املطالـب،        النهاية وبعدم جدوى احلياة، وبعدم رغبة اآلخرين به، وأنه أصبح         
وكثرة الشكاوي، وسرعة االستثارة، وإمهال للمظهر والنظافة، وحب التملك، والشك باآلخرين، مـع             

، وبكـاء، وتنـاقض     (Regression)اكتئاب، ووسواس، وإحساس باالضطهاد، ونكوص بالسلوك       
تمامات، وضعف القـدرة علـى      وجداين، وتوهم املرض، واألنانية، ومفهوم ذات سالب، وضيق االه        

  ). ٨٣، ١٩٩٩مسري عبده، . ( باملاضي ومبنجزاتهواالنشغالالتعلم، وضعف الوظائف املعرفية، 
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 ١٨

א−٣−٦ א א א  :א
 على أن من أهم التغريات اليت تطرأ علـى          (Plazer)) ١٩٧٩(تشري الدراسات اليت أجراها بالزير    

سن اإلحساس بالعزلة االجتماعية املتبادلة بني املسن واتمع، وضعف املـشاركة االجتماعيـة،             حالة امل 
واإلحساس بفقدان املكانة االجتماعية، واخلوف من املستقبل، وضعف التوافق االجتمـاعي، وإيـذاء             

اإلدمـان،  النفس أحياناً وإمهال املظهر اخلارجي، واالحنرافات السلوكية لدى املسن مثـل اجلـرائم، و             
أما من حيث االهتمام بالدين فإنه ال يزداد بل يبقى كما           ... واالغتصاب، واالحنراف اجلنسي، والتشرد   

هو معتاد سابقاً، إال أن الدراسات العلمية أكدت أن الفرد املسن األكثر تديناً يكون أكثـر إحـساساً                  
إال أن املـسن    ). ١٩٣،  ٢٠٠٣اد،  زر(باألمن والطمأنينة وأكثر تقبالً لذاته، وتوافقاً مع شـيخوخته          

املريض عقلياً ال يدرك أبعاد سلوكياته، كما ال يدرك معىن القيم الدينية والعادات االجتماعية، لذلك قد                
ينحرف يف سلوكه، أو قد يؤذي نفسه أو يؤذي اآلخرين ودون وعي منه بـذلك، ويبقـى مـسلوب      

  . (216, (Birren, 1977)اإلرادة ضعيف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 
א−١−٣−٦ :א

البـهي  : (ر فيمـا يلـي    إن حاجات املسنني ومطالب النمـو لـديهم بـشكل عـام تنحـص             
  ). ١٩٧٥،١٠٩السيد،
  . تقبل التغريات اجلسمية، والضعف اجلسمي، وتوافق ذلك -
 . توفري الرعاية الصحية الالزمة -
 . دماج االجتماعي اليت تناسب قدرات املسننيتوفري بعض األنشطة االجتماعية واالن -
 ). املفاجئ أحياناً(التوافق لعملية التقاعد  -
 . التوافق للتغريات األسرية وترك األوالد -
 . التوافق مع رفاق العمر -
 . التوافق لفراق الزوج أو الزوجة -
 . االستعداد لتقبل مساعدات اآلخرين -
 . توفري اإلسكان واإليواء -
 . ضمان االجتماعيال -
 . تشجيع األسر على تقبل املسنني ضمن وحدام السكنية -
توفري خدمات طبية مرتلية لبعض حاالت الكبار عن طريق الزيارة الدورية لألطبـاء إىل منـازل                 -
 . املسنني
 . توفري احلاجات اخلاصة ملرضى األمراض العقلية املسنني -
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 ١٩

א−٢−٣−٦ :אא
تستند كلها على مبادئ الشريعة     . مما ال شك فيه أن رعاية املسنني واحترامهم وتقديرهم ومساعدم         

اإلسالمية، وكذلك على العادات والتقاليد العربية اليت تشكل األساس القانوين العريب يف جمال الرعايـة               
يعترب رمـز اخلـربة،     ) نا يف السابق  كما أشر (الصحية والنفسية واالجتماعية للمسنني، وألن كرب السن        

وهذا ما يلقي على األبناء املسؤولية األدبية واألخالقية والدينية والقانونية يف رعاية            ... واحلكمة والعطاء 
ابن كثري،  (، ولقد منح اإلسالم األبوين مرتلة كبرية        )بغض النظر عن أمراضهم ومشكالم    (كبار السن   
كس احترام كبار السن واالهتمام م احلفاظ على التاريخ، وعلـى           ويع. اجلزء األول ) ١١١دون سنة ،  

املاضي، والتراث، واألصالة، وكذلك احلفاظ على اتمع، إننا قلما جند كتابـاً مـن كتـب التربيـة                  
وقضى ربك أال تعبدوا إال إيـاه وبالوالـدين         : (اإلسالمية خيلو من اآليات الكرمية اليت تؤكد ذلك مثل        

..) ووصـينا اإلنـسان بوالديـه     (،  )٢٣(، اإلسراء   )غن عندك الكرب أحدمها أو كالمها     أحساناً إما يبل  
، ولقد اعترب الرسول العظيم بر الوالدين وتوقري كبار السن من األعمال الصاحلة الـيت               )١٥(األحقاف  

ا أنـا   بينم: (ميكن لإلنسان أن يكفّر ا عن الكبائر اليت ارتكبها، عن مالك بن ربيعة الساعدي أنه قال               
                    جالس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه رجل من األنصار فقال يا رسول اهللا هل بقي علي

، واالستغفار هلما،   )أي الدعاء هلما  (شيء من بر أبوي بعد موما قال نعم، خصال أربع الصالة عليها             
وعن ابن عبـاس    ). بن ماجه رواه أمحد وأبو داوود وا    (وتنفيذ عهدمها، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم       

رواه ) (ليس منا من مل يرحم صـغرينا، ويـوقر كبرينـا          : (عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
إن من إجالل اهللا إكـرام      : (بن موسى عن أيب داوود أنه قال      ا، وعن الرسول العظيم ما ذكره       )الترمذي

أمرون عماهلم بالبحث عن احملتاجني من كبار       وقد كان العديد من خلفاء املسلمني ي      ). ذي الشيبة املسلم  
يكتـب إىل عاملـه يف      ). ٧٣،  ١٩٧٤عاشور،  (السن والعجزة، فقد كان اخلليفة عمر بن عبد العزيز          

من أجل مساعدة كبار السن والعجزة حىت من أهل الذمة، وكان يعطي هلـم              ) عدي بن أرطأه  (البصرة  
نتبع يف أرض اإلسالم نظائر متعددة هلذه النماذج من         من بيت مال املسلمني ما حيتاجونه، ونستطيع أن         

الرعاية باملسنني، وباختصار إن رعاية املسنني يف اإلسالم يعترب قرىب إىل اهللا، وطاعة له، وواجب ديـين                 
  . وأخالقي واجتماعي

א−٣−٣−٦ א א :א
 أعراض هذا املرض أنـه   ومن:(Presenile Dementia)א−١−٣−٣−٦

يؤدي إىل تآكل وضمور يف اجلهاز العصيب، مما يؤدي بدوره إىل اضمحالل الوظائف العقلية واملعرفيـة،     
وهذا الشكل من العته حيدث بعدة أسباب مثل األورام الدماغية، وزهري اجلهاز العصيب، وغري ذلك من                

 ). ٢١٨، ١٩٨٤زراد ،(إصابات عصبية دماغية 
  و من أكثر األمراض شيوعاً ـ وه:(Alzheimer's Disease):א−٢−٣−٣−٦
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 ٢٠

تقريباً من ذهانات الشيخوخة، وينتشر لدى النساء أكثـر مـن           ) ٪٨(املسنني وهو ميثل نسبة     دى  ـل
الرجال وهلذا املرض عدة مراحل بدءاً من اضطراب الذاكرة للحوادث القريبة، مع ضعف االستبـصار،               

لتوجه يف الزمان واملكان، ونشاط زايد غري هادف، وأحياناً تظهر بعض اهلـالوس         وضعف القدرة على ا   
واهلذاءات االضطهادية، ويف املرحلة التالية يعاين املريض صعوبة يف النطق والكالم واحلركة واملشي، وقد              

خـرية  تظهر نوبات صرعية يف ثلث احلاالت، مع فقدان التحكم يف التبول أو يف التربز ويف املرحلـة األ      
يتعرض املريض إىل اضمحالل عقلي وجسمي، وليس له عالج قاطع عدا التهدئة ومضادات االكتئاب               

 . (DSM-IV TR, APA, 2005, 81) واإلشراف على املريض
٣−٣−٣−٦−(Pick's Disease):  ًيشبه مرض الزهيمر ويؤدي العامل الـوراثي دورا 

ريض هو التـدهور اخللقـي واالجتمـاعي واإلدمـان،          هاماً يف ضمور مخ املريض، وأهم أعراض امل       
واالحنراف اجلنسي، والسرقة، واجلرمية، وذلك قل ظهور أعراض االضمحالل العقلي، وهذا ال حيـدث              
يف مرض الزهيمر، مث تظهر التغريات املزاجية مثل تبلد املزاج، وحيتفظ املريض بقدرة على التذكر تبـدأ                 

مات عصبية يف الكالم، والكتابة، واحلركة، ويندر حدوث هالوس      باالضمحالل التدرجيي مع ظهور عال    
أو هذاءات عكس مرض الزهيمر، ويبقى املريض لديه قدرة على التوجه املكاين والزمـاين مـع بقـاء                  
الذاكرة ملدة طويلة قبل االضمحالل العقلي، وليس هناك عالج هلذا املرض عدا التهدئـة واإلشـراف                

(Eisdorfer, 1980, 291) . 
٤−٣−٣−٦−(Huntington's Chorea):  ويورث هذا املرض علـى 

سنة، وجيب تشخيص هذا املـرض مبكـراً ملنـع         ) ٤٠-٣٠(شكل مورثات سائدة، وتبدأ أعراضه يف       
الزواج وملنع انتشاره بني األبناء، ويتصف هذا املرض باالندفاع بالسلوك، والسلوك الـشاذ، وتعـدد               

ية واجلنسية، وامليل إىل االنتحار، كما يتصف حبركات الإرادية يف الوجه، ومتتد هـذه              العالقات العاطف 
احلركات الالإرادية إىل الذراعني، والكتفني مث سائر اجلسم، مع مخول وتشتت يف االنتباه، وصـعوبة يف                

 ). ٢٨٠، ١٩٨٩عكاشة، . (التركيز، وأعراض اكتئاب، ووجود هذاءات اضطهادية
א−٥−٣−٣−٦  وهذا املرض أكثر :(Arterioselerotic Dementia):א

انتشاراً لدى الرجال، ويالحظ يف هذا املرض احتفاظ املريض بكامل شخصية وبالقدرة على احلكم، مع               
استبصار أعراضه اليت تشتد مساًء لتختفي يف الصباح، مع تناوب فترات االكتئاب وعادة يصاحب ذلك               

 ). ١٩٨٩،٢٨٥عكاشة، (مع أعراض ذهانية من اكتئاب وهذاءات ارتفاع ضغط الدم 
 وهو أكثر انتشاراً لدى النساء بنسبة :(Late Paraphrenia):א−٦−٣−٣−٦

وعادة تكون الشخصية قبل املرض من النوع االنطوائي مع وجود عجز جـسمي يف معظـم                 ) ١/٧(
جلريان، واألقرباء الذين يكيدون هلا ويريدون التخلص       احلاالت، وتبدأ املريضة ذاءات اضطهادية ضد ا      

منها، وسرقتها أو اغتصاا، وعادة يصاحب ذلك هذاءات اكتئابية، ولكن املريضة حتتفظ بقدرا العقلية         
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وذاكرا حلد ما، ويالحظ على املريض اهلالوس، وتشوش يف الوعي، وهذاءات مع اضطراب يف التفكري               
 جند عدم ترابط األفكار لدى املريض وعدم قدرته على االستمرار يف موضوع         والوجدان واإلرادة، حيث  

واحد لفترة طويلة، مع صعوبة إجياد املعىن بسهولة، كما يالحظ توقفات يف عملية التفكري، مـع تبلـد               
انفعايل ونقص قدرته على االستجابة الوجدانية، وكذلك فقدان اإلرادة وعدم القدرة على اختاذ القرار،              

 ). ٣١، ١٩٩٧عاطف،(قد املريض اهتمامه بذاته ويهمل نظافته ويف
א−٧−٣−٣−٦ -٥٥( يظهر لدى النساء والرجال بني أعمـار        :(Depression)א
سنة وقد يصاحب سن اليأس لدى املرأة، وترجع عوامل االكتئاب إىل استعداد يف الشخصية مـع                ) ٥٦

 للخوف والقلق، حدوث وفاة، الرسوب، خيبـة األمـل،          عوامل بيئية صعبة ومتراكمة، مثل التعرض     
الفشل يف حتقيق زواج ناجح مع صراعات مستمرة لدى الفرد وعدم القدرة على إشـباع احلاجـات                 

وقـد  ... والرغبات، وفقدان أعراض األنوثة أو الرجولة، وتعقد احلياة، وتكرار الفشل واالحباطـات           
 الدوري لدى املريض بـني اهلـوس واالكتئـاب،          يصاحب االكتئاب حالة هوس حيث يالحظ املزاج      

والنشاط والكسل، والتفاؤل والتشاؤم ودون  سبب لذلك، مع صعوبة االنتباه والتركيز، واضطرابات يف          
أو متين املوت بسبب التقليل من قيمة الـذات       . ارراب يف الطعام، وامليل إىل االنتح     النوم واألرق واالضط  

 وضعف اجلنس، ونقصان الوزن، والتعب      (Nahilistic)اءات العدمية   واحتقار النفس، مع انتشار اهلذ    
 ). ١٩٨٨،٣٠٤سالمة، . (خرى تصيب املسننيوهناك أيضاً اضطرابات عقلية أ... واإلعياء عند الصباح

املرضية عن  نالحظ مما سبق بأن الفرد املسن املريض العقلي خيتلف من حيث نوعية املرض وأعراضه               
قد يعاين مرضاً عضوياً    (صورة جذرية، حيث أن املسن الذي ال يعاين مرضاً عقلياً           بالفرد املسن العادي و   

إال أن الوظائف العقلية لديه تبقى متماسكة أو مقبولة حبيث جنده يتكلم ويتواصـل مـع                ) أو عجزاً ما  
اآلخرين، ويتكيف، ويفهم التعليمات اليت تقدم إليه، ويتعاون، ويستفيد من اإلرشـادات، ويـسهم يف            

وذلك مقارنة باملسن املريض العقلي، كما أن       ... رعاية نفسه، وال يشكل خطورة على أسرته أو جمتمعه        
  . أساليب الرعاية والعالج والتأهيل ختتلف أيضاً بني املسن العادي واملسن املريض العقلي

 عقليـة،   وذا يكون الفرد املسن املريض عقلياً، يعاين أعراض أمراِض الشيخوخة فضالً عن أعراض            
 عقلية، إعاقة عقلية أساسية تعوق عملية التواصل الـسوي مـع            –أي أن لديه إعاقة مضاعفة جسمية       

املريض، وهلذا تتطلب عملية رعاية املسنني من مرضى األمراض العقلية خربة خاصة وجهـوداً إضـافية                
 الـسبب أن معظـم   وطرائق عالجية وتأهيلية ختتلف عن متطلبات الفرد املسن العادي، وقد يكون هلذا   

، (Anderson, 1986, 92)األطباء ال يهتمون بطب الشيخوخة وبالذات بطب علم نفس الشيخوخة 
ألن هذا الفرع من الطب يعترب من أصعب فروع الطب، ومعظم األطباء وفين الطب والتمريض حياولون                

اج إىل رعاية مـستمرة     االبتعاد عن هذا التخصص ألسباب كثرية من بينها أن املريض العقلي املسن حيت            
ولفترة طويلة من الزمن، وإىل قدرة على التحمل والصرب والتقبل والفهم تفوق باقي حاالت املـسنني،                
هذا إذا أخذنا بعني االعتبار اضطراب القدرات العقلية، وضعف الذاكرة، وتشوش الوعي، واهلـالوس              
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حتمال إيذاء نفسه وإيذاء اآلخرين، ونظرة      اليت تنتاب املريض، وعدم الوعي ملا يدور حوله مما يزيد يف ا           
كل ذلك جيعل عملية الرعاية واالهتمام باملسنني من مرضى         .. اتمع وعدم تقبله هلذه الفئة من املرضى      

األمراض العقلية عملية صعبة، ومع ذلك إن الدراسات املتقدمة تؤكد أن املسن انون ميكن عمل شيء                
املسنني جندهم يف عنابر األزمان حيث يقيم املريض لفترات طويلة          جتاهه، ومعظم حاالت مرضى العقل      

 chronic long- stay)من الزمن أو لسنوات طويلة داخل هذه العنابر بعد أن أصبحت حالته مزمنة 
psychiatric patients)    ومن املؤسف أن هؤالء املرضى يتعرضون خـالل إقامتـهم الطويلـة يف 

   .(Hospitalization Syndrome)داء املصحات املستشفى إىل أعراض ما يسمى ب
.(Herz, 2002, 120)   وسنرى بأن مرضى األمراض العقلية املسنني بلغوا هذا السن بعـد فتـرة 

  . طويلة من إقامتهم داخل املستشفى، جتاوزت اخلمسة عشر عاماً
א−٤−٣−٦ :א

اع املريض العقلـي يف مؤسـسات       دراسات الطبية، والطب نفسية، والنفسية تؤكد أن إيد       ـإن ال 
ـ    ـاإلقامة الطوي  ابر األزمـان داخـل مستـشفيات الطـب النفـسي لـه نتـائج               ـلة، أو يف عن

    (Anderson, 1986, 101)خطرية
ـ  ـون ه ـن أن تك  ـوميك ـ  ـذه املخاط لى شـكل مـا يـسمى بعـصاب املؤسـسات          ـر ع

(Institutional Neuresis) والرتيبـة داخـل العنـرب    اآلليـة  ، والذي ينشأ بسبب احلياة النمطية
 أو لبـذل    (Initiative)، هذه احلياة حترم املريض من أي حماولة للمبادرة          )املؤسسة أو مكان اإليواء   أو(

 وغالباً ما يؤدي ذلـك  (Social Break Down Syndrome). اجلهد، وتعرضه إىل عزلة اجتماعية
رته، ومن بيئته، وكذلك حرمانه مـن       إىل تدهور يف قدرات املريض املتبقية لديه، بسبب حرمانه من أس          

مع احلرمان من االتصال بالعامل اخلارجي، أو مغادرة ... احلد األدىن من احلياة الطبيعية اليت ألفها كإنسان       
املكان، كما ال يسمح لألهل إال الزيارة يف أوقات حمددة، وذا تتآكل شخصية املريض تدرجيياً بسبب                

وعدم احلركة، وبسبب تأثري العقاقري واألدوية، ويـصبح املـريض          عوامل احلرمان والضبط والسيطرة     
متواكالً يفعل ما يطلب إليه فقط، دون وعي أو إرادة أو مبادرة منه، وهذا ما قد يـؤدي إىل فقـدان                     
القدرة على ضبط اإلخراج، وحدوث ما يسمى بقروح الفراش، ومتتد عملية احلرمان لتشمل املمتلكات              

ـ   ـ فيحرم من املالبس ومن النقود وغريها خشية الضياع وم         اصة باملريض املسن  ـاخل ر ـع تقدم العم
ـ        ـد امل ـيعتم ة إىل جانـب    ـن األمـراض العـضوي    ـريض على املستشفى وتظهر لديه العديـد م
ـ  ـك إىل ت  ـ العقلي لدى املريض، وقد يؤدي ذل      رابـاالضط ـ     ـدهور سري ة ـع يف القـوى البدني

  . (Beard, 1978, 122)والعقلية يعقبه وفاة الفرد املسن 
إذا كانت اإلقامة الطويلة للمرضى املـسنني داخـل          :سؤال الذي يطرح يف هذا الصدد هو      ولكن ال 

ة ذلـك؟  ات، فما هي احللول الصحية ملواجهاملشايف واملؤسسات الصحية تؤدي إىل أعراض داء املؤسس    
يقيمون لفترات طويلـة    ن يف مستشفى الطب النفسي أقاموا وس      ومن ناحية أخرى إذا كان املرضى املسن      
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دون حتسن حالتهم املزمنة، ومن املتوقع أم سيعانون العزلة االجتماعية ومن األعراض السابقة فما هي               
اإلجراءات املتخذة ملواجهة ذلك؟ مث إن السؤال األكثر أمهية هو أن هؤالء املرضى مل تكن حالتهم مزمنة                 

ذا أصبحت حالتهم مزمنة؟ ومبعىن آخر ما هـي         عندما دخلوا مستشفى الطب النفسي ألول مرة، فلما       
ثالً املـريض   العوامل اليت يئ املريض ألن تصبح حالته مزمنة؟ وهل ميكننا التنبؤ ببعض هذه احلاالت، م              

؟ نعود مرة أخرى إىل     .فى ملدة تتجاوز السنة هل تتطور حالته لتصبح حالة مزمنة         الذي يقيم داخل املش   
ساؤالت املطروحة، وتترك اإلجابة عن هذه التـساؤالت إىل دراسـات     مشكلة الدراسة لإلجابة عن الت    
  . تالية أخرى غري هذه الدراسة

א−٥−٣−٦ א א :א
إذا أخذنا بعني االعتبار بأن مرضى األمراض العقلية املزمنني ليسوا سواء مع غريهم من املسنني مـن                 

رام على التفاعل األسري واالجتماعي، أو التأهيل املهين، إال أن معظـم            حيث أعراضهم املرضية وقد   
تؤكد أنه إذا كان هناك فئة من مرضى العقل . (Intagliata, 1989, 55) نفسية –الدراسات الطب 

ال بد من دخوهلا مستشفى األمراض العقلية نظراً لظروفها الصحية واالجتماعية إال أن هـذه الطريقـة                 
 املالذ األخري هلؤالء املرضى حيث أثبتت الدراسات أن األسرة واتمع الذي عاش فيـه               جيب أن تكون  

املريض هو املكان األنسب إلقامته، ودعت هذه الدراسات إىل تـضافر اجلهـود األسـرية والرمسيـة                 
 والتطوعية إلبقاء هؤالء املرضى أكرب فترة ممكنة يف منازهلم ومع أسرهم أو ذويهم، وداخل جمـتمعهم،               

بتلبية حاجات املريض املادية واملعنوية، مبا     ) إىل جانب الفريق الطيب   (وذلك ألن األسرة تسهم بقدر يسري       
 د أو يف ذلك حاجات االنتماء، واإلحساس بالطمأنينة، واحملبة، واالحترام، ودون أن يشعر املريض بالبع            

   تمع ويتفاعل جزئياً معه، مما حيفـظ  العزلة، أو االضطهاد، أو باحلرمان، وجبعله ذلك يندمج بالواقع وبا
ما تبقى لدى املريض العقلي من قدرات حسية وحركية وعقلية، وجيعله ذلك يف حالة إثارة، وهذا مـا                  
خيفف عن املريض االتكالية والكسل املفرط، وجيعله يسهم يف عملية العالج والتأهيل وفـق إمكاناتـه،     

ل يف قدراته وخاصة العقلية منها، كما خيفف األعراض         كما أن ذلك يؤخر لدى املريض التدهور احملتم       
املرضية النامجة عن اإلقامة الطويلة يف املستشفى وجيعله حيافظ على عادات النوم واليقظـة، والنظافـة،                

هذا فضالً عن تقدمي خدمات أسرية أخرى حنو املريض،         . وعادات الطعام، واملشي، والذهاب إىل احلمام     
طف وحنان أو رعاية أسرية من األسرة، واألخوة، أو األبناء، وال يشترط أن             من مشاركة وجدانية، وع   

 احلـال   يدمج على مراحل وبشكل جزئي كما هي        أن دمج املريض بأسرته كلية بل ميكن     تكون عملية   
يف املشايف النهارية حيث يتم التنسيق والتعاون بني املستشفى واألسرة من أجل توفري أقصى قـدر مـن                  

ية واالجتماعية للمريض العقلي املسن واملزمن واليت استقرت حالته على منط معـني مـن               الرعاية الصح 
وكـذلك حالـة املـريض      . مع مراعاة قدرات املريض والفروق الفردية بني املرضى       . السلوك، واملزاج 

ذا ما يعود بالفائدة على املـريض وعلـى         ـوه. ةـاعية احمليط ـالصحية، والظروف األسرية واالجتم   
  . زمننيود املبذولة والتكلفة بشأن رعاية املسنني من مرضى العقل املـوفر الكثري من اجلهـع ويـاتم
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 ٢٤

  ). ١١٧، ٢٠٠٣زراد، (
إن اإلقامة الدائمة يف املستشفى جتعل حالة املريض أكثر إزماناً وتطيل أمد األعراض لديه كما تعرضه                

ى عامله الشخصي، واملستـشفى لـن تقـدم إال        إىل احلرمان من األعمال اليت متنحه السيطرة اجلزئية عل        
احلماية فقط للمريض لذلك ال بد من عملية الدمج األسري واالجتماعي للمرضى كل وفـق قدراتـه                 

  . وحالته الصحية وظروفه االجتماعية
א−٧ :(The Sample):א

ناث يف أجنحة املرضى    مت اختيار عينة الدراسة بشكل منتظم من مرضى األمراض العقلية الذكور واإل           
. إناثـاً ) ١٩(ذكـوراً و ) ٢٢(مريضاً منهم ) ٤١(، وقد بلغ عدد أفراد العينة     )٢٩-٢٧(املزمنني أرقام   

 اجلنس، وفئات األعمـار، وعلـى       توضح توزيع أفراد العينة وفق    ) ٣ ()٢) (١(واجلداول التالية أرقام    
  . حسب التشخيص الطيب، ومدة اإلقامة يف املستشفى
  )١(رقم اجلدول 

  توزيع العينة على حسب التشخيص املرضي 
  Schizophrenia M. Retardation Dementia + Schizo

 عته وأعراض فصام وجداين  ختلف عقلي  فصام  التشخيص/ اجلنس 
  -  ٣  ١٩  ذكور 
  ٢  ٥  ١٢  إناث 
  ٢  ٨  ٣١  اموع

  ٪٤  ٪٢٠  ٪٧٦  النسبة املئوية 
  )٢(اجلدول رقم 

  ب فئات األعمار بالسنواتتوزيع العينة على حس 

 فئات األعمار
) ٢٠(دون 
  سنة

)٦٠-٥١( )٥٠-٤١( )٤٠-٣١( )٣٠-٢١( 
أكثر من 

)٦٠(  
 سنة

 ٢٢  -  ٦  ٤  ٩  ٢  ١  الذكور 
 ١٩  ٨  ٢  ٣  ٣  ٣  -  اإلناث 
 ٤١  ٨  ٨  ٧  ١٢  ٥  ١  اموع 

  )٣(اجلدول رقم 
  توزيع العينة على حسب مدة اإلقامة يف املستشفى 

  )٢٥-٢١(  )٢٠-١٦(  )١٥-١١(  )١٠-٦(  )٥-١(  السنوات
  ١٠  ٦  ٢  ٢  ٢  الذكور 
  ٣  ٤  ٣  ٨  ١  اإلناث 
  ١٣  ١٠  ٥  ١٠  ٣  اموع
  مواطن ومواطنة إمارايت ) ٢٩(إىل  (Nationality)ذه احلاالت على حسب اجلنسية ـوزع هـوتت
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 ٢٥

  . وأردين واحد، وعراقي واحد، وميين واحد) مسقط(وتسعة مرضى من عمان 
א−١−٧ א אאא א (א
א ):א

 العقلي يزيد يف األعباء واجلهود املبذولة       عضوية لدى املرضى إىل جانب املرض     إن وجود األمراض ال   
يف الرعاية الصحية ويف عملية اإلشراف، كما أن هذه األمراض العضوية جتعل أسر املرضى أو ذويهـم                 

 مرضاهم، وأقل تقبالً هلم، وبالتايل أقل اهتماماً وأكثر نفوراً من احتوائهم داخـل              ذوي اجتاه سالب حنو   
أسرهم، لذلك فإن معظم أسر هؤالء املرضى يفضلون إبقاء مريضهم وبشكل دائم يف املستشفى جتنبـاً                

 أو جتنباً ملشاكل تترتب على املريض داخل أسرته وإمهال رعايتـه صـحياً،      لألعباء أو لتحمل املسؤولية   
 ة أو دمج جزئي مع أسرته، وذلك وفق       ولكن هذا بدوره يؤثر سلبياً يف املريض الذي هو حباجة إىل زياد           

برنامج موجه وحتت إشراف الفريق الطيب، وقد تبني بأن األمراض العضوية املنتشرة لدى عينة املرضـى                
  ). بعض املرضى لديهم أكثر من مرض عضوي واحد: مالحظة(، )٤(ايل رقم بينة يف اجلدول التهي امل

  )٤(اجلدول رقم 
  :االضطرابات العقلية والعضوية لدى املرضى املزمنني 

 (Female)  اإلناث (Male)  الذكور
  )املرض العضوي أو العقلي(

  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد
  ٪٦٣,١٦  ١٢  ٪٨٦,٣٦  ١٩  فصام وجداين  فصام و-١
  ٪١٠,٥٣  ٢  ٪٣٦,٣٦  ٨  فصام+  ضغط الدم -٢
  ٪١٥,٧٩  ٣  ٪٣٦,٣٦  ٨  فصام +  مرض السكري -٣
  ٪٢٦,٣٢  مع حاالت صرع٥  ٪١٣,٦٤  ٣ أعراض هوس +  ختلف عقلي -٤
  -  -  ٪٢٢,٧٣  ٥  أعراض فصام+  صرع -٥
  ٪١٠,٥٣  ٢  ٪١٣,٦٤  ٣  . عته شيخوخة-٦
  -  -  ٪٤,٥٤  ١  راض فصامأع+  شلل أطفال -٧

 االضطرابات العقلية وجد    ومن خالل مراجعة هذه احلاالت اليت تعاين اضطرابات عضوية إىل جانب          
أن معظم هؤالء من فئة املسنني أو من فئة األعمار املتقدمة اليت جتاوزت اخلمسني أو الستني سنة            الباحث  

نني اليت حتتاج إىل رعاية وخدمات خاصة       ، وهي فئة من املرضى املس     (Psycho-geriatric)يف عمرها   
وإىل جهد وصرب كبريين وخاصة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية واإلشراف الطيب مثل حـاالت العتـه                

(Dementia))  حيث تضطرب الوظائف العقلية واملعرفية والقدرة علـى التوجـه لـدى            ) أو اخلرف
  . املريض كما تضطرب سلوكيات املريض أيضاً

א−٨ :(Tools of Study)אא
  ، وملعرفة  داف الدراسة مت تصميم استمارة خاصة شاملة وإعدادها حلاجات املرضىـوء أهـيف ض
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 ٢٦

مستوى أداء الفريق الطيب، واجتاه أسر املرضى حنو مرضاهم، والقدرة على دمج املريض يف اتمع أو مع                 
 واملمرضـني واالختـصاصيني النفـسيني    أسرته، ومت عرض االستمارة وحتكيمها على عدد من األطباء      

، كمـا مت    ))٢(أنظر امللحق رقم    (واالجتماعيني الذين يشرفون على هذه احلاالت من املرضى املزمنني،          
ريب االستثمارة على الفريق    أي مالحظات أخرى، ومت جت     تزويد االستمارة بسؤال مفتوح يسمح بإضافة     

وإجراء بعض التعديالت الالزمة    ) ختصاصيني، ا رضنيأطباء، مم ( الذي يشرف على هؤالء املرضى       الطيب
من اإلجابات بني أعضاء الفريق الطـيب كانـت   ) ٪٨٩(يف ضوء أهداف الدراسة، وقد تبني بأن نسبة   

متشاة، كما أن إعادة تطبيق االستمارة على الفريق الطيب أكد ثبات هذه االستمارة حيث بلغ معامل                
  ). ٠,٧٤(اين بفاصل زمين قدره ثالثة أسابيع االرتباط بني التطبيق األول والث

وباالعتماد على هذه االستمارة األصلية مت اشتقاق استمارتني لقياس قدرة املريض علـى التفاعـل               
أنظر جدول  ) (مع أسرته (االجتماعي والتواصل اللغوي دف معرفة مدى قابلية املريض لدجمه اجتماعياً           

قياس مستوى أداء الفريق الطيب املشرف على أجنحـة مرضـى           ، فضالً عن استمارة فرعية ل     ))٥(رقم  
 يضاف إىل ذلك الرجوع إىل امللفات الطبيـة للمرضـى،           )٦(جدول رقم   ) (واملسنني(زمنني  العقل امل 

والزيارة امليدانية للمرضى، ومقابلة املرضى للوقوف على طبيعة حيام العامة داخل املستـشفى، وقـد               
من املمرضني الذين يشرفون مباشرة على هذه احلاالت، وقد استخدمت          ساعد يف تطبيق الدراسة عدد      
وكانت هناك بعض الصعوبات من حيث االتصال بأسـر املرضـى أو            . هذه العملية زهاء ثالثة أشهر    

  )). ١(ملحق رقم (ذويهم 
א−٩ :(Method of Study)א

ؤالء املرضى بأبعاده اإلجيابية والسلبية،     استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يصف الواقع الراهن هل        
وكذلك مت استخدام املنهج السريري الذي يعتمد على دراسة تاريخ احلاالت، ومقابلة املرضى وذويهم،              

  . والرجوع إىل الوثائق وامللفات الطبية، وأسر املرضى
א−١٠ :(Statistical Design)א
  . ة للتكراراتاستخدم الباحث النسب املئوي -
 .  للكشف عن داللة الفروق بني املتغريات(X2)) ٢كا(استخدم الباحث اختبار  -
א−١١ :א
؟−١−١١ א א א א א א
א−١−١−١١ ):٢٩/٢٧א(א

 قدمية يف مستشفى الطب النفسي القدمي، وهي أجنحة معزولـة،           إن أجنحة إقامة املرضى هي أجنحة     
وضيقة املساحة وال تساعد على األنشطة واحلركة، وال يتوافر فيها شروط التهوية أو اإلضاءة الصحية،               
وهي عنابر شبه مغلقة، وتقع جبانب مهبط لطائرات اهليلوكبتر حيث هناك إزعاج للمرضى والعـاملني               
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 ٢٧

، والبنـاء يف    )ائرات تنقل املصابني إىل وحدة الطوارئ يف املستشفى املركـزي         ط(عند هبوط الطائرات    
مظهره العام أشبه بالسجون القدمية حيث جند املرضى ينظرون من خالل احلواجز احلديدية اليت حتـيط                
بالنوافذ، مع وجود حراسة على األبواب املغلقة وليس هناك حدائق، وال أماكن للترفيه ليس يف داخـل                 

بر غرف خاصة للفريق الطيب أو لألطباء، والذي يدخل إىل هذه العنابر يشعر بأن هنـاك رائحـة                  العنا
لسجائر، وبشكل عام إن    من املرضى يتعاطون ا   ) ٪٨٥(خاصة، ختتلط برائحة التدخني، حيث أن نسبة        

صحة املرضى حيث يالحظ علـيهم اإلعيـاء واالصـفرار          يف  سيئ جداً وهذا يؤثر      ونوعهالبناء  موقع  
األنشطة داخل هذه العنابر، وكذلك مستوى أداء الفريق الطـيب حيـث            يف  الذبول، كما يؤثر ذلك     و

كما يضعف من دافعية الفريق الطيب للعمل واإلجنـاز وخاصـة عناصـر             . يضعف من مستوى األداء   
التمريض الذين يلعبون الدور األهم واألكرب يف اإلشراف ورعاية هؤالء املرضى ويقيمون بشكل شـبه               

  .ئم مع املرضىدا
א−٢−١−١١ א א א ، א  :א

إن معرفة السلوك العام للمريض من حيث درجة العدوان والعنف، أو التهيج وعدم االسـتقرار، أو                
للمرضى العقليني،  حماولة إيذاء اآلخرين أو إيذاء الذات، مهم جداً يف عملية الدمج األسري االجتماعي              

 من أجل تلبية احتياجام من تناول الدواء        باستمراروكذلك حاجة هؤالء املرضى إىل من يشرف عليهم         
أو تناول الطعام أو غري ذلك وهذا مهم جداً يف حتديد اجتاه األسر واألقرباء حنو تقبل مرضاهم العقليني،                  

و لألقرباء وحنن إذا أردنا دمج بعـض هـؤالء          وألن مثل هذه السلوكات السلبية تعترب منفردة لألهل أ        
املرضى يف أسرهم وجمتمعهم جيب علينا معرفة ذلك أي معرفة سلوك املرضى، وقد تبني مـن خـالل                  

ما هـو مـبني يف   ) case history(اإلجابة عن بعض أسئلة االستبيانه ودراسة تاريخ حالة املرضى 
  ).٥(اجلدول التايل رقم 

  :رضى وحاجتهم لإلشرافسلوك امل  )٥(اجلدول رقم 
  )١٩= (ن) اإلناث(  )٢٢= (ن) الذكور(
  شديد  ضعيف  شديد  ضعيف

سل
سل
الت

  
حاجات املرضى ومستوى خطورة 

  أعراضهم السلوكية
  النسبة ٪ العدد  النسبة ٪ العدد  النسبة ٪ العدد  النسبة ٪ العدد

١  
حاجة املرضى إىل عدد أكرب مـن       

  .الفريق الطيب
٩٠،٩٩  ٢٠ ٪  

  
٢١،٠٨  ٤ ٪ ٧٨،٩٤  ١٥  ٪ ٩،٠١  ٢ ٪ 

٢  
حاجــة املرضــى إىل اإلشــراف 

  .واملالحظة
٦ ٪ ٧٢,٧٢  ١٦  

  
٢٦،٣  ٥ ٪ ٧٣،٦٨  ١٤ ٪ ٢٧،٢٨ ٪  

  ٪ ٥،٢٧  ١ ٪ ٩٤،٧٣  ١٨ ٪ ٢٢،٧٣  ٥ ٪ ٧٧،٢٧  ١٧ شدة األعراض العقلية لدى املريض  ٣
 ٪ ١٠،٥٣  ٢ ٪ ٨٩،٤٧  ١٧ ٪ ١٣،٦٣  ٣ ٪ ٨٦،٣٦  ١٩  .العنف والعدوان لدى املريض  ٤
٥  ٥،٢٧  ١ ٪ ٩٤،٤٧  ١٨  ٪ ٤،٥٥  ١ ٪ ٩٥،٤٥  ٢١  .يج املريض وعدم استقراره ٪  
 ٪ ١٥،٧٩  ٣ ٪ ٨٤،٢١  ١٦  ٪ ٩،١٠  ٢ ٪ ٩٠،٩٩  ٢٠  .إيذاء املريض لنفسه أو لآلخرين  ٦

مما ال شك فيه أن احلاالت الشديدة من املرضى ذوي األعراض الشديدة أو احلادة حتتاج إىل جهـد                  
  فر لدى األسر أو ذوي اتتو  كما حتتاج إىل صرب وخربة عالية رمبا الل اإلشراف عليها،ـن أجـكبري م
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 ٢٨

أن نـسبة   ) ٥(املرضى، وهي حاالت يصعب دجمها أسرياً واجتماعياً، ويالحظ يف اجلدول السابق رقم             
طة أو اخلفيفة   يسرب من املرضى ذوي األعراض الب     النسبة األك تشكل  هذه احلاالت الشديدة ضئيلة، بينما      

 حاالت من املرضى يسهل التعامل معها أو دجمها مع أسرها ودون حاجة إىل عدد أكرب من                 الشدة، وهي 
أفراد الفريق الطيب، أو إىل اإلشراف واملالحظة املستمرة، وميكن للفريق الطيب املتخـصص ويف ضـوء                

سـبة  املعايري السابقة اختبار عدد حمدود من املرضى تكون أوضاعهم الصحية والعقلية  والـسلوكية منا              
وحنـن  ). Day treatment(للدمج األسري واالجتماعي، أو مناسبة لتحويلهم إىل العالج النـهاري  

معايري أخـرى تتعلـق     ) ٥(نا اختصاصيني إذا أضفنا إىل املعايري السابقة املوجودة يف جدول رقم            فبوص
آلخرين أو املبينة   والتواصل مع ا  ) الكالمي(مبستوى أو بقدرة املريض على التفاعل االجتماعي واللفظي         

فإنه يصبح بإمكاننا الوصول إىل عينة من املرضى متثل أفضل احلاالت املناسبة للدمج             ) ٥(يف اجلدول رقم    
االجتماعي واألسري من حيث القدرات واألفعال أو السلوك وبالتايل االستفادة من قـدرات املرضـى               

ا ما دف إليه عمليات ضمان اجلودة وحتسني        املتبقية لديهم يف رعايتهم صحياً واجتماعياً ونفسياً، وهذ       
مستوى أداء العاملني يف مستشفى الطب النفسي يف جمال رعاية مرضاهم ضمان اجلودة وحتسني مستوى               

هذا وقد قام الباحث بتطبيـق  . أداء العاملني يف مستشفى الطب النفسي يف جمال رعاية مرضاهم املزمنني 
 عدد احلاالت من املرضى ذات األعـراض اخلفيفـة، وعـدد             ملعرفة الفروق بني   )X2() ٢كا(اختبار  

، وقد وجـد بـأن      )اليت يصعب دجمها اجتماعياً وأسرياً    (احلاالت من املرضى ذات األعراض الشديدة       
  . لدى املرضى الذكور واملرضى اإلناث) ٠،٠١(الفروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

  
א−٣−١−١١ א אא א א :א

تعترب قدرة املريض على التفاعل االجتماعي والتواصل اللغوي مع اآلخرين من العناصـر اهلامـة يف                
عمليات الدمج األسري واالجتماعي والتأهيل لدى املرضى، وقد تبني من خالل إجابات الفريق الطـيب     

روقاً بني املرضى من حيث قدرم على التفاعل        الذي يشرف على عينة ملرضى بأن هناك ف       ) والتمريض(
  ختيار أفضل حاالت  الفروق ميكن االستفادة منها يف ااالجتماعي، والتواصل اللغوي مع اآلخرين، وهذه
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 ٢٩

، واجلدول   املرضى من حيث هذه القدرات والسلوك العام لدجمها أسرياً، أو حتويلها إىل العالج النهاري             
  .يوضح ذلك) ٦(التايل رقم 

  جماالت التفاعل االجتماعي واللغوي لدى املرضى  )٦(اجلدول رقم 
  )Female) (اإلناث(  )Male) (الذكور(
  غري مقبول  مقبول  غري مقبول  مقبول

سل
سل
الت

  

جماالت التفاعل االجتماعي 
  والكالمي لدى املرضى

  النسبة ٪ العدد  النسبة ٪ العدد  النسبة ٪ العدد  النسبة ٪ العدد

١  
ــز ــدى الت ــريض م ام امل

  .بالتعليمات اليت توجه إليه
٠٦ ٪ ٨٦،٤٢  ١٣  ١٠ ٪ ٥٤،٥٤  ١٢  

٢  
مدى التزام املريض بتنـاول     

  .الدواء دون مشكالت
٠١ ٪ ٤٩،٧٣  ١٨  ٠٢ ٪ ٩٠،٩٠  ٢٠  

٣  
قدرة املريض علـى قـضاء      

  .حاجات اإلخراج مبفرده
٠٤ ٪ ٧٨،٩٤  ١٥  ٠٢ ٪ ٩٠،٩٠  ٢٠  

٤  
قدرة املريض على االهتمـام     

  .بنظافته الشخصية
٠٧ ٪ ٦٣،١٥  ١٢  ١٣ ٪ ٤٠،٩١  ٠٩  

٥  
قدرة املريض على ترتيـب     

  .فراشه وحاجاته
٠٣ ٪ ٨٤،٢١  ١٦  ٠٨ ٪ ٦٣،٦٤  ١٤  

٦  
قدرة املريض على التوجه يف     

  .الزمان واملكان
٠٤ ٪ ٧٨،٩٤  ١٥  ٠٧ ٪ ٦٨،١٨  ١٥  

٧  
قدرة املريض علـى تنـاول      

  ٠٤ ٪ ٧٨،٩٤  ١٥  ٠٢ ٪ ٩٠،٩٠  ٢٠ .لطعام دون مشكالتا

٨  
قدرة املريض على النوم دون     

  .اضطرابات
٠٣ ٪ ٨٤،٢١  ١٦  ٠٤ ٪ ٨١،٨١  ١٨  

٩  
قدرة املريض على التواصل    

  .االجتماعي مع اآلخرين
٠٩ ٪ ٥٢،٦٣  ١٠  ١٢ ٪ ٤٥،٤٥  ١٠  

١٠  
قدرة املريض على التواصل    

  ٠٧ ٪ ٦٣،١٥  ١٢  ١٢ ٪ ٤٥،٤٥  ١٠ .اللغوي مع اآلخرين

١١  
قدرة املريض على املشاركة    

  .بالعالج بالعمل
١٦ ٪ ١٥،٧٩  ٠٣  ١٥ ٪ ٣١،٨٠  ٠٧  

١٢  
قدرة املريض على تعلم بعض     

  .األعمال البسيطة
١٤ ٪ ٢٦،٣٢  ٠٥  ١١ ٪ ٥٠،٠٠  ١١  

١٣  
قدرة املريض على مـشاهدة     

  .التلفزيون
٠٧ ٪ ٦٣،٨٤  ١٢  ٠٩ ٪ ٥٩،٠٩  ١٣  

١٤  
ــتماع إىل األ ــاين االس غ

  .واملوسيقا
١٢ ٪ ٣٦،٦٨  ٠٧  ١٤ ٪ ٣٦،٣٦  ١٨  

١٥  
رغبة املريض يف البقاء داخل     

  .اجلناح
٠٥ ٪ ٧٣،٦٨  ١٤  ١٧ ٪ ٢٢،٧٢  ٠٥  

١٦  
إمكانية دمج املـريض مـع      

  أفراد أسرته أو ذويه
١١ ٪ ٤٢،١١  ٠٨  ١٢ ٪ ٤٥،٤٥  ١٠  

١٧  
إمكانية حتويل املـريض إىل     

  .املشفى النهاري
١٦ ٪ ٢٢،٧٢  ٠٥  

قية
ملتب
ة ا
ئوي
 امل
سبة
الن

  

١٦ ٪ ١٥،٧٩  ٠٣  

قية
ملتب
ة ا
ئوي
 امل
سبة
الن

  



  فيصل الزراد.د....……...................ينية لمرضى الحاالت المزمنة والمسنالحاجات الصحية والنفسية واالجتماع

  

  

 ٣٠

أن هناك عينة حمدودة من املرضى الذكور واإلناث بإمكاـا أن   ) ٦(يالحظ يف اجلدول السابق رقم      
تتعايش داخل أسرا دون أي مشاكل، أو على األقل احلد األدىن من املشاكل، كما أن بعض هـؤالء                  

أسـر هـؤالء   يل أفكار    وهي كيفية تعد   املرضى ميكن أن يستفيدوا من املشفى النهاري، وتبقى املشكلة        
من أجل تقبل مرضاهم ومحايتهم وأداء الواجبات حنوهم وقيام األسرة بدورها حنـو             واجتاهام  املرضى  
  .املريض

  
א−٤−١−١١ א א
 :אא

 واملتعلقة باهتمام أسـر املرضـى املـزمنني          االستبانة عن األسئلة الواردة يف   تبني من خالل اإلجابة     
من جممل أسر عينـة     ) ٪  ٣٧,٥٠(واجتاهام حنو مرضاهم بأن هناك نسبة من أسر املرضى تقدر بزهاء            

إناثاً، وهذه األسر هي اليت متّ معرفة عناوينها،        ) ١٦(ذكوراً، و   ) ١٦(أسرة منهم   ) ٣٢(املرضى البالغة   
إن .  للمرضى ليس لديهم عنوان وهي أسر لستة ذكور، وثالثة مرضى إنـاث            أسر) ٩(هناك  كان  بينما  

مع الفريق الطيب الذي يشرف على هؤالء املرضى املـزمنني،          ) جزئياً(هذه النسبة من األسر هي متعاونة       
بـشأن   هأو تعليمات وهي أسر تتابع حالة مرضاها كل فترة زمنية، وتستجيب إىل مطالب الفريق الطيب              

ا أا تقدم ملرضاها احلاجات األساسية الالزمة من ملبس، ومساعدة مادية بسيطة، وقـد              مريضهم، كم 
) الوالد، أو الوالدة، األخ، األخت، االبنة، زوج األخت، العـم، أو العمـة            (وجد أن هذه األسر ميثلها      

ل شهر  وهؤالء غالباً ما يقومون بزيارة املريض كل أسبوع، أو كل أسبوعني ومنهم من يزور املريض ك               
مرضاهم، و بني هذه األسر     واصالًت ناكهأن  أو كل شهرين، أو أكثر، وما يهمنا يف جمال الطب النفسي            

ومن أجل دمج املريض بأسرته، ومبجتمعه، وتلبية بعض احتياجاته، كما أن ذلك يساعد علـى زيـارة                 
 هـذه   نإ :بعض هؤالء املرضى ألسرهم يف إجازات منظمة ودون حدوث مشكالت، وميكن القـول            

هي ذات اجتاه إجيايب حنو مرضاهم، وبإمكاا تقـدمي         ) ٪  ٣٧,٥(النسبة املئوية من أسر املرضى والبالغة       
) أو ذوي املرضـى   (العون واملساعدة املمكنة عند احلاجة، إال أنه يالحظ بأن هذه العالقة بني األسـر               
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تطويرها عـن طريـق اللقـاءات       وميكن  ) أو جزئية (ومرضاهم بالرغم من فائدا إال أا حمدودة جداً         
الدورية مع أسر املرضى، واملراسالت التوجيهية املستمرة، وعقد بعض الندوات العلمية لألسـر حـول           

وضرورة التعاون بني املستشفى واألسرة، وأمهية الدمج األسري        ،  )رضى العقل بشكل عام   وم(مرضاهم  
النفسي وغري ذلك، كما ميكن التخطيط      واالجتماعي لدى املريض، وتغيري الوصمة االجتماعية للمرض        

).. بعض املرضى الذين هم يف حالة مستقرة ومقبولـة        (مع أسرة املريض بشأن تأهيله، وبشأن مستقبله        
 من أسـر املرضـى أو       على األقل لدى بعض املرضى الذين تسمح حالتهم بذلك أما باقي النسبة املئوية            

أو ذات اجتاه سليب حنو مرضاهم، يضاف إىل ذلك         فهي أسر ذات اجتاه غري متعاون       ) ٪٦٢،٥٠(ذويهم  
من أهل أو أقربـاء أو      ... املرضى الذين ال عنوان لديهم، الذين ال أحد يسأل أو يستفسر عن أحواهلم            

معارف، وهذه الفئة من األسر ذات االجتاه السالب حنو مريضها هي أسر ترفض مرضاها، وال تقدم يد                 
سؤولية أو أداء واجب، وهي أسر ال تـزور مرضـاها ائيـاً،             العون أو املساعدة، وتتهرب من أي م      

وانقطعت أخبارها عن املستشفى وعن املريض وعن الفريق الطيب، وبعض هذه األسر كانـت تعطـي                
عناوين وأرقام هواتف كاذبة، وقد لوحظ بأن بعض هذه األسر أيضاً أو بعض أقرباء املرضى يأتون على                 

، وخارج فترة   )عدا التمريض (سنة، ويف وقت غياب الفريق الطيب       فترات طويلة كل ستة أشهر أو كل        
الدوام الرمسي، الستطالع األخبار حول مريضهم ودون تقدمي أي مساعدة، مث اهلروب دون أن يعلم م                
أحد، وبعض هؤالء األسر إذا أراد زيارة مريضه كل سنة مثالً فإنه يتنكر بانتحال شخصية أخرى غـري                  

قربني للمرضى حىت يتمكن من الفرار من حتمل أي مسؤولية تطلب إليـه بـشأن               شخصية األهل أو امل   
). أخيهوأب حقيقي يقول عن املريض بأنه ابن        ) (أم حقيقية ملريض تدعي بأا زوجة أبيه      (املريض مثال   

اخل وقد مت ضبط بعض هذه احلاالت والتعرف إىل عنواا وإرسال املريض إليها على شكل زيارة أليـام                
عودة إىل املستشفى، وحدث أن قامت أسرة بعض املرضى ويف احلال بنقل مريضها ثانية ليالً ووضعه           مث ال 

إنسانية ويبدوا أن بعض األسـر مـا   ارعة الطريق ودون عطف أو شفقة أو أمام باب املستشفى، على ق  
 وعبئاً علـى    زالوا خيافون من حتمل مسؤولية املريض العقلي، ويعتربون هذا النوع من املرض ميثل عالة             

اخل كما لوحظ أيضاً بأن بعض أهايل املرضى من هذه الفئة مـن             . األسرة، وأن هذا املرض ال شفاء منه      
تـشري إىل  (من أجل أخذ تقرير أو وثيقة  ) ويتذرعون حبجة ما  (األسر غري املتعاونة يأتون كل فترة زمنية        

ماعية ألخـذ اإلعانـة الالزمـة،     ذلك إىل الشؤون االجت، مث يذهبون بعد)دهم هو مريض عقليأن ول 
) وكرد فعل لرفض هذه األسرة ملرضاهم     (وهؤالء ال ينفقون قرشاً واحداً على مريضهم، هلذا ليس غريباً           

 االهتمام واألمن والطمأنينـة     مندهم داخل العنرب فيه نوع      وأن جند معظم املرضى املزمنني يعتربون وج      
مريض من رعاية هلؤالء املرضى، وما يوفرونه مـن عالقـات           واإلنسانية أو احلنان، والواقع ما يقدمه الت      

اجتماعية إنسانية حسنة جيعل هؤالء املرضى املنبوذين من أسرهم يشعرون بأم وهم داخل املستـشفى               
  ذويهم ومعظم هؤالء يرفضون اخلروج من املستشفى والذهاب إىل أسرهم وقد  ل أهلهم وـم داخـه

  .ة بعد هذه اإلقامة الطويلة لسنوات يف املستشفىاعتادوا على هذا النمط من احليا
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 ٣٢

ام الباحث حبساب داللة الفروق بني النسب املئوية لألسر ذوي االجتاهات حنو مريضها،             ـد ق ـوق
  بني ) ٢٤٩، صفحة ١٩٨٨زراد (واألسر ذوي االجتاه السالب وتبني أن داللة الفروق يف النسب املئوية 

مـا يـشري إىل أن   ) ٠،٠١( عند نسبة ئوية غري املتعاونة هو دال احصائياً ة امل نسبة األسر املتعاونة والنسب   
هذه الفروق ترجع إىل عوامل جوهرية أساسية مثل خوف األسر من املسؤولية، واخلوف من املرضـى                
العقلي، ومن حتمل األعباء، واجلهل، وضعف التوعية الصحية، وضعف الوازع الديين، وال ترجع هـذه               

 هلذا جند أمهية التوعية الصحية واالجتماعية ألهايل املرضى وأسرهم  أمر ضـروري              الفروق إىل الصدفة  
حىت يتم تعديل هذه االجتاهات السالبة تدرجيياً، وال بد من دراسات بعدية أخرى تظهر لنا مدى فاعلية                 

 تقبـل بهذه التوعية ألسر هؤالء املرضى، هذا فضالً عن وضع بعض القوانني اليت تلزم بعـض األسـر                  
العمل داخل أجنحة املرضى املزمنني     ) وخطة(مريضها وحتمل املسؤولية فضالً عن ضرورة تعديل سياسة         

حىت نقلل من اإلقامة الطويلة داخل املستشفى، ونعمل على دمج املرضى أو بعضهم داخـل أسـرهم                 
حنـو  وذا ميكن القول إن اجتاه أسر املرضى حنو مرضـاهم و . وجمتمعهم دون مضاعفات أو مشكالت   

  .املرض النفسي هو اجتاه سالب يف معظمه مع اإلحساس بالنفور والرفض وعدم االهتمام
א−٥−١−١١ א א א א :א

عندما قامت جمموعة من طالبات علم النفس من جامعة اإلمـارات يف زيـارة              ) ١٩٩٦(منذ عام   
ستشفى الطب النفسي خالل فترة التدريب وكانت هلم جمموعة مالحظات          أجنحة املرضى املزمنني يف م    

وحيث كـان وضـع     (سلبية تتعلق مبستوى أداء الفريق الطيب ورعايته هلذه الفئة املعزولة من املرضى،             
الطبيب النفسي، وأخصائي عالج بالعمل،     (األجنحة أسوأ مما هو عليه اآلن، كما أن دور الفريق الطيب            

من حيث رعاية هؤالء املرضى كان ضعيفاً، وخاصـة         ) فسي، واالجتماعي، والتمريض  واألخصائي الن 
 مناقشة هذه املالحظـات مـع إدارة        ت، ومت )دور االختصاصي النفسي، واالجتماعي، والعالج بالعمل     
ن دون جدوى حيث أن سياسة املستـشفى        ـاملستشفى وذلك خالل اجتماع عقد هلذا الغرض، ولك       

 عدم احلديث عن أي مالحظات، حىت ولو كانت موضوعية، أو صـحيحة،             دف إىل ) من املؤسف (
وهذا مكتوب يف غـالف جملـة الطـب         (وهي سياسة تعتمد على إخفاء السلبيات، وااملة، واملدح         

وبعد أعوام حيث أجريت هذه الدراسة وجد الباحـث         ) النفسي حتت عنوان ميثاق العاملني يف املشفى      
انة أن الوضع بقي على حاله بل اسوأ من          والتمريض عن أسئلة االستب    ملرضى،من خالل إجابات بعض ا    

السابق حيث كانت مجيع اإلجابات املتعلقة مبستوى أداء الفريق الطيب على النحو املبني يف اجلدول التايل                
   ).٧(رقم 
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  مستوى أداء الفريق الطيب ) ٧(اجلدول رقم 
املرضى (

  )الذكور
ملرضى ا(

  )اإلناث

سل
سل
الت

  

  )الفريق الطيب(
  ال  نعم  ال نعم

 ١٨  ٠١ ٢٠ ٠٢  هل يقوم الطبيب النفسي بزيارة العنرب بشكل منتظم؟  ١

 ١٧  ٠٢ ١٩ ٠٣  هل يقوم الطبيب النفسي مبناقشة بعض حاالت املرضى كما هو يف العنابر األخرى للمرضى؟  ٢

 ١٦  ٠٣ ١٧ ٠٥  هل يقوم االختصاصي النفسي بزيارة جناح املرضى بشكل منتظم؟  ٣
 ١٤  ٠٥ ١٨ ٠٤ ثل يقوم االختصاصي النفسي بدراسة بعض احلاالت؟  ٤

 ١٧  ٠٢ ٢١ ٠١ هل يقوم االختصاصي االجتماعي بزيارة منتظمة للمرضى؟  ٥

 ١٨  ٠١ ٢٠ ٠٢  هل يسهم االختصاصي االجتماعي يف دراسة بعض احلاالت؟  ٦
 ١٧  ٠٢ ٢٢  ٠  هل يقوم اختصاصي العالج بالعمل بزيارة املرضى؟  ٧
 ١٨  ٠١ ٢٢  ٠ هل يؤدي اختصاصي العالج بالعمل دوره؟  ٨
 ١٩  ٠ ٢٢  ٠  هل هناك نتائج  ملموسة جلهود الفريق الطيب؟  ٩

 مستوى أداء الفريق الطيب بشكل عام ضـعيف، وخاصـة           إن) ٧(بني لنا من اجلدول السابق رقم       يت
  .لدى دور االختصاصيني االجتماعيني، والنفسيني، والعالج بالعمل

نظرة بعض أفراد الفريق الطيب إىل هذه الفئة من املرضى بأا فئة ال فائدة من بذل اجلهـد               ويبدوا أن   
معها، وآن مآهلا سيئ وهي حاالت لن تتحسن وقد تتدهور تدرجيياً وببطء حىت اية احلياة، وهذا مـا                  

نظرة خاطئة إذا   ترك أثره السليب يف دافعية الفريق الطيب اليت أصبحت ضعيفة جداً، ومن الطبيعي أن هذه                
أخذنا بعني االعتبار الفروق الفردية بني املرضى، وأن بعض املرضى أفضل حاالً من غريه، وأنه ميكـن                 
وبشيء من التنظيم واجلهد حتسني أوضاع هؤالء املرضى مثالً عن طريق تعليمهم وتعديل سـلوكيام               

يقـة العـالج الـسلوكي      وتدريبهم كل على حسب قدرته، وقيام االختصاصي النفسي باستخدام طر         
أو االختصاصي االجتماعي الذي يتواصل مع أسـر  ). Tocken Economieاالقتصاديات الرمزية (

املرضى ويقوم باألنشطة الترفيهية الالزمة، وكذلك العالج بالعمل يقوم بدوره يف التأهيل، والتـدريب              
فى النهاري، أو إىل أسر املرضـى     والترفيه اخل والطبيب النفسي يعمل على حتويل بعض احلاالت إىل املش          

ومن املعـروف أن يف     ) مع االستفادة من اخلط الساخن يف حالة الطوارئ       (على شكل زيارات منتظمة     
 دوراً كبرياً يف التأهيـل والتـدريب        )O.T(مثل هذه احلاالت املزمنة من املرضى يؤدي العالج بالعمل          

الج بالعمل يف املستشفى ومعظم األفراد الـذين        إال أن املشكلة أن مسؤول الع     ... واشغال وقت املريض  
، )ممرض قدمي، جنار، ربات بيوت متطوعات     (يعملون معه هم ليسوا متخصصني يف جمال العالج بالعمل          

وهذا ما يترك أثراً سلبياً يف جمال رعاية املرضى، ويعوق تأهيل املرضى لدجمهم أسرياً واجتماعياً أو غـري                  
  .ذلك
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א−٦−١−١١ אא :א
إن أخالقيات مهنة الطب، والقوانني الدولية، والعامل اإلنساين مينع من أن يكون اإلنسان موضـع               

 ، واملريض مهما كان مرضه هو إنسان      )إال يف حاالت استثنائية وبعد موافقة املرضى أو ذويهم        (جتريب  
الـضرورات  (ه، وال بد من وجود ضرورة قصوى لذلك         له كرامته، ومشاعره، واحترامه، وخصوصيت    

، مث إنه إذا أجريت دراسة أو جتربة على مريض حيب أن يكون ذلك يف إطـار خطـة                   )تبيح احملظورات 
علمية منتظمة وهادفة، ومن قبل فريق عمل حبثي متخصص مشهود لقدرته علـى البحـث يف جمـال                  

ألطباء يف مستشفى الطب النفسي ملرضى احلـاالت        ختصصه اخل، وقد مت يف ضوء النظرة الدونية لبعض ا         
شـركة جنـسن    (املزمنة، واالستخفاف حبقوق هؤالء املرضى، وإرضاء لبعض شـركات األدويـة            

Janssen- Cilag ( قيام بعض األطباء وبشكل ارجتايل غري منظم بالتجريب على بعض هؤالء املرضى
علماً بأن هذا الدواء جمرب عاملياً ومرخص لـه         لعينة من املرضى،    ) Risperdal(املزمنني بإعطاء عقار    

مثـل  ) الفـصام (، وال ضرورة لتجريبه، مث هذا العقار لـه بـديل يف عـالج الـذهان                 )FDA(من  
)stelazine(  ،)Largactill(               وغري ذلك من عقاقري معروفة وهي عقاقري أقل كلفة، كمـا أن بعـض 

) Meige syndrome(أعراض اضـطراب  املصادر تشري إىل أن العقار قد يؤدي لدى بعض املرضى 
  .هو الدافع وراء هذه التجربة واهللا أعلم وانتهت التجربة بالفشل وال ندري حىت اآلن ما

אא−٧−١−١١ א
אא :א

ملرضى املزمنني املنعزل خارج مستشفى الطب النفسي، والبناء القدمي، وعدم تـوفري            إن مكان عنابر ا   
شروط احلركة والتهوية، واإلضاءة، وطبيعة حاالت املرضى اليت تتطلب جهداً مضاعفاً مقارنة باملرضى             

وكما هو متـوافر يف     (اآلخرين وعدم وجود مكان مناسب للفريق الطيب، أو وجود كافتريا للراحة اخل             
باقي أجنحة مستشفى الطب النفسي، حيث ميكن اجللوس يف الكافتريا، وتناول الـشاي أو القهـوة،                

) اخل.. وتبادل األحاديث مع اآلخرين من أفراد الفريق الطيب، فضالً عن توافر الشروط الصحية األفضل             
مل داخـل هـذه     فإن أفراد الفريق الطيب وخاصة التمريض ال يشعرون بالرضا أو الراحة النفسية يف الع             

األجنحة ملرضى األمراض العقلية املزمنني، هذا عالوة عن حاجة املرضى إىل عناية صحية مركـزة وإىل                
جهود كبرية خاصة يف جمال النظافة الشخصية ومما الشك يف أن عدم الرضا الوظيفي للعاملني يف هـذه                  

لتمريض يف العنابر أقل نسبياً     اعناصر  جنحة يؤثر يف مستوى ضمان اجلودة، من ناحية أخرى إن عدد            األ
من عدد عناصر التمريض يف العنابر األخرى اليت ال تتطلب املستوى نفسه من اجلهد واخلربة من أجـل                  
اإلشراف على املرضى املزمنني، هذا فضالً عن عدم وجود حوافز لتشجيع التمريض أو الفريق الطـيب                

اليت اقترحها ونظمهـا    (ستفاد من جائزة اجلدارة     للعمل جبد ودافعية يف هذه األجنحة، وكان يتوقع أن ي         
 املؤسف أن اجلائزة أعطيت     يف تشجيع العاملني مع املرضى املزمنني ولكن من       ) ووضع معايريها الباحث  

 هلذه العنابر جعلـها     ئيالسيستحقها وخرجت عن املعايري العلمية واألدبية املقررة هلا، هذا الوضع           ملن ال 
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لعاملني يف مستشفى الطب النفسي، أو إلبعادهم عن مستشفى الطب النفسي           هدفاً يستغل لعقوبة بعض ا    
يـسببون  ) من وجهة نظر إدارة املستشفى    (اجلديد، حيث يرسل إىل هذه األجنحة بعض األفراد الذين          

حيث أبعدوا إىل هذه    ...) ناصر، ونورة، وأمحد، وخضر، وفاتن    (مثلما حدث يف حالة     . بعض املشاكل 
 إال إرضاًء لبعض العاملني املقربني من اإلدارة، وكـان باإلمكـان            ،ا دون مربر لذلك   العنابر للعمل فيه  

االستفادة من جهودهم ووضعهم يف األماكن املناسبة هلم ومن الطبيعي أن مثل هذا اإلجـراء يعمـق                  
اخلالفات الشخصية بني العاملني ويسيء إىل مستوى األداء وضمان جودة العمل، وهذا ما حدث فعالً               

  .  أنه ال جيوز استخدام هذه األجنحة هلذه األغراض غري العلمية أو غري اإلنسانيةكما
ومن املفروض أن يكون الفريق الطيب وخاصة التمـريض الـذين        . كما أن اخلطأ ال يعاجل خبطأ آخر      

ة يعملون مع هذه الفئة املزمنة من املرضى العقليني أكثر دافعية ومحاساً، وأكثر راحة نفسية لضمان جود               
  . وهذا غري متوافر جلميع العاملني. األداء لديهم ولتحسني مستوى األداء يف رعاية املرضى

؟−٢−١١ א א א א א
  . لشروط الصحية والفيزيقية الالزمةافر فيها اتو املرضى إىل ثقلهم ألماكن إقامة تحاجة -
ألن عدد التمريض أقل نسبياً مما هو موجود يف العنابر العاديـة            دد العاملني يف التمريض     زيادة ع  -

ولتحسن مستوى الرعاية واإلشراف مقابل اجلهود الكبرية اليت يبذهلا التمريض واليت تتطلبـها             . األخرى
 . حالة املرضى

اصة يف جمال العالج    من الضروري اختيار عناصر مدربة وذات خربة ومؤهلة من الفريق الطيب وخ            -
 . بالعمل لإلشراف على املرضى حيث يكون الدور هاماً وكبرياً

، وذلك  )على األقل لبعض املرضى القادرين    (القيام برحالت ترفيهية منظمة بإشراف الفريق الطيب         -
إلخراج املرضى من الروتني اليومي، ومن سوء األحوال الصحية داخل العنابر، هذا فضالً عن احلاجـة                

 . ىل حدائق للمرضى، وأماكن أنشطة يف اهلواء الطلقإ
سنة تدهورت قدرام العقلية    ) ٦٠-٥٥( يف أعمارهم جتاوزوا عمر      نيهناك بعض املرضى املتقدم    -

 فـضالً عـن     (Physiotherapy)واجلسدية وحيتاجون إىل رعاية صحية خاصة مثل العالج الفيزائي          
 . العالج الطيب والنفسي

من املرضى يتعاطون التدخني بكثافة، مما يسيء إىل املناخ العـام والظـروف             ) ٪٨٥( هناك نسبة    -
، ويزيد يف رائحة العنابر سوءاً، وكان من املفروض على الفريق الطيب التعاون لوضع              )التهوية(الفيزيقية  

خطة لتعديل سلوك التدخني لدى املرضى، وخاصة املصابني منهم بأمراض عضوية قلبيـة أو صـدرية                
جون إىل مساعدة أكرب، هذا فضالً عن أن عملية التدخني تؤثر يف صحة املرضى والفريـق الطـيب                  وحيتا

 . والعاملني يف هذه العنابر
هناك بعض املرضى ال أسر هلم، وهم حباجة إىل بعض املصاريف لشراء أدوات الشاي أو شـراء                  -

  ، وهذا ما يتطلب  خاصة لذلكليس هناك ميزانية  ، و البس واحلاجات اخلاصةـالسكاكر، أو بعض امل
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 . أحياناً االستعانة مبصروف املرضى اآلخرين، أو يقوم التمريض بدفع ذلك
  وسنشري يف مقترحات الدراسة إىل بعض احلاجات الالزمة لرعاية هؤالء املرضى املزمنني واملسنني  -

 . ووضع استراتيجية مستقبلية لذلك
  . قصهم العديد من احلاجات الصحية والنفسية واالجتماعيةن هؤالء املرضى ينإ: وذا ميكننا القول

א−١٢ :Recommendation and Suggestionsא
يف ضوء نتائج الدراسة ومن أجل ضمان اجلودة وحتسني مستوى األداء يف أجنحة املرضى املزمنني يف                

  : مستشفى الطب النفسي نقترح ما يلي
 هذه الفئة من مرضى العقل      تكالمؤسسات الدولة لدراسة مش   ثلني عن   اء جملس مم  ـإنش -١-١٢

  . الزمنني واملسنني ووضع احللول املناسبة، واالستفادة من جتارب البلدان املتقدمة ذا اخلصوص
إصدار قوانني وطنية خاصة تلزم األهايل بالتعاون مع مستشفى الطب النفـسي بـشأن               -٢-١٢

اً واجتماعياً، وعدم جعل األهل يهربون من االلتزامات الواجبة         اإلسهام يف رعاية مريضهم، ودجمه أسري     
عليهم، وتوجيه اإلعانات االجتماعية إىل املرضى أنفسهم وليس إىل ذويهم الذين يستفيدون من ذلـك               

 . ويهملون مرضاهم
من الضروري زيادة الوعي الصحي لدى األسر واألقرباء بشأن مرضى األمراض النفسية             -٣-١٢

تعديل اجتاهام حنو مرضاهم، حيث ما زالت اجتاهات هذه األسرة حتمل النظرة الـسلبية وال               املزمنني و 
 . بد من التخطيط لتعديل هذه االجتاهات، وميكن ملؤسسات اإلعالم وغريها االسهام يف ذلك

من الضروري نقل املرضى إىل بناء جديد تتوافر فيه الشروط الصحية الالزمة، وخاصة أن               -٤-١٢
بناء القدمي سيزول الحقاً، ومن الصعب حتويل هؤالء املرضى املزمنني إىل مستشفى الطب النفسي              هذا ال 

اجلديد حيث سيتطلب ذلك زيادة كبرية يف عدد األسرة، كما أن ذلك يتعارض مع األهـداف الـيت                  
  حلاالت مرضى العقل املزمنني والعمل علـى (Social Stigma)تسعى إىل إزالة الوصمة االجتماعية 

دمج معظم املرضى داخل امع، ويقترح نقل هؤالء املرضى إىل مباٍن سكنية مناسبة مثالً فلل واسـعة                 
اثنتان منها للمرضى الذكور واملرضى اإلناث تكون مـصممة علـى شـكل منـازل أو شـعبيات                  

(Sheltered homes or chronic hostels)    وتكون قريبة من البيئة الطبيعية للمرضـى، وميكـن
 عدد من التمريض لإلشراف على املرضى، كما ميكن للفريق الطيب زيارة املرضى مرة خـالل                ختصيص
وميكن حالياً حتويل بعض املرضى الذين ميكن تأهيلهم للدمج يف اتمع والعيش مع ذويهـم               . األسبوع

(With their relative)اهلم إىل ، مع توفري اخلدمات املرتلية كما أن هناك عدداً من املرضى ميكن إرس
وميكن توفري اخلدمات . (Swihan Hosp) أو مستشفى سوحيان (Ramah Hosp)مستشفى رماح 

املرتلية الالزمة والزيارات الالزمة للفريق الطيب، وال بد من دعـم وزارة الـصحة وخاصـة ملواجهـة                  
املـزمنني يف   وجيب األخذ بعني االعتبار زيادة عدد املرضـى         . االجتاهات السلبية لدى األسر واألقرباء    

للمرضى الذكور،  ) ٥٠(سرير  ) ١٠٠(املستقبل لذلك نقترح ختصيص مكان جديد مناسب يتسع لزهاء          
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كما ميكن االستفادة من مركز التأهيل الطيب يف أبو ظيب الذي يعترب نقطة حتول              . للمرضى اإلناث ) ٥٠(
 وتأهيلهم للدمج داخـل     بني املستشفى واملرتل وذلك ملساعدة بعض املرضى يف االعتماد على أنفسهم          

 . أسرهم أو جمتمعهم
إعداد الفريق الطيب والكادر التمريضي، وعقد دورات تدريبية حول رعاية مرضى العقل             -٥-١٢

املزمنني وتأهيلهم، مع االهتمام بعمليات التأهيل، وال بد من االستفادة من العالج بالعمـل، وتنـشيط                
ل اليدوية منعاً لعزلة املرضى االجتماعية، وتشجيع األشغال        فعاليات املرضى االجتماعية، وتشجيع األشغا    

اليدوية منعاً لعزلة املرضى، وميكن االستفادة من عمليات التطريز، والتجـارة، والبـستنة، والرسـم،               
اخل يف ذلك، كما وميكن تقدمي احلوافز للمرضى، والقيام برحالت سياحية حتت اإلشراف،             ... والتنظيف

 Lack of) والتقليل من الضعف يف مبادرات املرضـى  –راض العزلة االجتماعية وهذا كله منعاً ألع
Initiative)              وهذا يتطلب االعتماد على متخصصني يف جمال العالج العمل، كما يتطلب إعادة النظر ،

على وحدة العالج بالعمل يف مستشفى الطب النفسي وميكن التنـسيق           ) غري املتخصصني . يف املشرفني 
 ورش العمل املوجودة يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، أو يف املؤسسات االجتماعية             والتعاون مع 

 . األخرى هلذا الغرض
نقترح تنشيط العالج النهاري وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرضى لدجمهم اجتماعيـاً              -٦-١٢

 إطار الرعايـة    وأسرياً ولتأهيلهم لذلك، كما نقترح وضع خطة لعالج التدخني لدى املرضى وذلك يف            
 . الصحية للمرضى، وتوفري مناخ صحي أفضل داخل األجنحة احلالية للمرضى

ختصيص ميزانية بسيطة من خمصصات املستشفى لتلبية حاجات املرضى املزمنني من شراء             -٧-١٢
 . سجائر، أو وسائل الشاي، أو نفقات أخرى

يف أجنحة املرضى   ) وخاصة التمريض (االستفادة من احلوافز واجلوائز يف تشجيع العاملني         -٨-١٢
املزمنني، ومن أجل زيادة دافعيتهم للعمل وحتسني مستوى األداء لديهم، وعدم إعطاء صورة سيئة عـن                

كما أشرنا  (هذه األجنحة بتحويل بعض العاملني إىل هذه األجنحة، وعلى شكل عقوبة هلؤالء العاملني              
 ).يف السابق
رضى الكبار املسنني والذين يعانون اضـطرابات عـضوية         توجيه عناية صحية خاصة للم     -٩-١٢

وإجراء فحوص طبية دورية، وحث الكبار على النـشاط واحلركـة،           . فضالً عن االضطرابات العقلية   
 . ووقايتهم من احلوادث، وتوفري الرعاية الشاملة هلم

هم بشكل  إجراء دراسات علمية حول حاالت املرضى املزمنني ملتابعتهم وتطوير أوضاع          -١٠-١٢
 . علمي صحيح

أو اإلساءة إليهم وهذه من أهم      احترام املرضى وتقبلهم واحلفاظ عليهم وعدم استغالهلم         -١١-١٢
 . بات الفريق الطيب وأخالقيات املهنة الواجب العمل اواج
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 . الكتب العربية دار إحياء : القاهرة.)تفسري القرآن البن كثري( .ابن كثري، دون سنة -
 ). ١٥٦ ( عامل املعرفة:الكويت. الفصامي كيف نفهمه ونساعده .)١٩٩٧ (.، عاطفأمحد -
 .  مكتبة الفالح: الكويت.علم األمراض النفسية والعقلية ).١٩٨٨. ( عبد العزيز سالمة،أمحد -
 .  األجنلو املصرية: القاهرة.الطب النفسي املعاصر ).١٩٨٩. (، عكاشةأمحد -
 املؤسسة العربيـة    : بريوت .األسرة، التكوين، احلقوق، الواجبات    .)١٩٨٥ (. حممد حسن  ،دأمح -
  . للنشر
 ٣٧/١٩٤، قـرار    )١٩٨٢ (.)مبادئ وآداب مهنة الطب   ( .األمم املتحدة، منظمة الصحة العاملية     -
 . جنيف
 .  دار القلم: ديب.التغري االجتماعي يف دولة اإلمارات .)١٩٨٥ (. طحان،خالد -
 . دار القلم : ديب.اإلحصاء النفسي املتقدم .)١٩٨٨ (. فيصل،لزرادا -
 .  دار النفائس:، بريوت)٣ط( .األمراض النفسية والعقلية .)٢٠٠٥ (. فيصل،الزراد -
 دراسـات اسـتراتيجية     .الرعاية األسرية للمسنني يف دولة اإلمارات      .)٢٠٠٣ (. فيصل ،الزراد -

 . ت للدراسات والبحوث االستراتيجيةركز اإلمارام : اإلمارات العربية املتحدة،)٨٠(
 .  دار عالء الدين: دمشق.العالقات االجتماعية يف الشيخوخة .)١٩٩٩ (. عبده،مسري -
 دار  : القـاهرة  .األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة       .)١٩٧٥ (. فؤاد البهي  ،السيد -

 . الفكر العريب
  عمـان،  .اتمع اإلسالمي يف عصر احلروب الـصليبية       .)١٩٧٤ (. سعيد عبد الفتاح   ،عاشور -

 . اجلامعة األردنية
 .املدخل إىل علـم الـنفس املرضـي        .)١٩٩٢ (. وآخرون ، عبد احلكيم الدمياطي   ،عبد الغفار  -

 .  دار املعرفة اجلامعية:اإلسكندرية
 وزارة  : دولة اإلمـارات   .ضمان اجلودة يف مشايف الطب النفسي      .)١٩٩٩ (. العساف ،عساف -
 . الصحة
 .  مؤسسة الرسالة: بريوت.مبادئ السيكوسوماتيك .)٢٠٠٠ (. أمحد النابلسي،حممد -
 .  مكتبة الفالح: الكويت.ةياألمراض النفس .)١٩٨٦ (. الزيادي،حممود -
، سلسلة دراسات اجتماعية   ).١٩٩٢. (املكتب التنفيذي لس وزراء العمل بدول جملس التعاون        -

  .)١٨(، البحرين
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