
دليل المعلومات

معلومات لك، انت الذي قريبك لديه اضطرابات نفسية



حول هذا الكتيب

المحتوى

     األعراض و األمراض النفسية 

 

ما هو المرض النفسي؟

لماذا االنسان يمرض نفسيا؟

هكذا تُساند صحتك العقلية

 

     معلومات لك 

ماذا يحصل عندما المقرب منك يمرض؟

هذه الطريقة سوف تتحمل بشكل أفضل 

من اين تحصل عىل المساعدة و المساندة؟

كتيب ألفراد األسرة واألصدقاء المتأثرين بمرض عقلي

 
يقدم هذا الكتيب معلومات عن االضطرابات النفسية وأعراضها. يحتوي عىل معلومات حول

المساعدة والدعم اللذين يمكنك العثور عليهما عندما يُصاب أحد أفراد أسرتك أو صديقك

 . .باضطراب عقلي ، أو عندما تكون قلًقا بشأن صحته العقلية
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االضطراب العقلي مرض يصيب العقل البشري. عندما يصاب الشخص باضطراب عقلي فقد

يتصرف بطريقة غير عادية. إنهم ليسوا عىل ما يرام ، وربما يشعرون باستمرار باإلحباط أو القلق. من

أمثلة االضطرابات النفسية االكتئاب واالضطراب ثنائي القطب والفصام.

تظهر األعراض عىل الشخص المصاب باضطراب عقلي. األعراض هي عالمات المرض. تشمل

أعراض االضطرابات النفسية عىل سبيل المثال القلق أو الشعور بالذعر. قد يتسبب االضطراب

العقلي أيًضا في ظهور أعراض جسدية مثل الصداع أو آالم في المعدة.

يمكن ألي شخص أن يصاب بأعراض عقلية عىل الرغم من عدم تشخيصه باضطراب عقلي.

يعني التشخيص أن الطبيب قد حدد المرض.

التشخيص ال يجب أن تخاف منه. بالنسبة للكثيرين ، من المخفف أن األعراض قد تم تحديدها

وشرحها. يساعد التشخيص أيًضا في العثور عىل النوع المناسب من العالج للحالة. المساعدة والعالج

.متاحان ، والشفاء ممكن في كثير من األحيان
 

.يمكن أيًضا أن تكون الحياة المصابة باضطراب عقلي غنية وذات مغزى

االعراض و االمراض النفسية
ما هو المرض النفسي؟
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"التشخيص ال يجب الخوف منه.
بالنسبة للكثيرين ، من المخفف أن األعراض

قد تم تحديدها وشرحها. "



يمكن ألي شخص أن يصاب باضطراب عقلي. االضطرابات النفسية شائعة وال تخجل منها. ال يوجد

سبب واحد الضطراب عقلي.

 
يمكن أن تزيد البيئة المعيشية للشخص ونمط حياته وجيناته من خطر اإلصابة باضطراب عقلي. قد

يمرض الشخص بسبب الظروف الصعبة الحالية في حياته. العالقات الصعبة والضغط الشديد يمكن

.أن يزيدا من خطر اإلصابة باضطراب عقلي
 

قد تكون االضطرابات النفسية وراثية. إذا كان أفراد األجيال السابقة في األسرة يعانون من أعراض

عقلية ، فقد تحدث أيًضا بين األفراد األصغر سًنا من نفس العائلة. يمكن ألي شخص أيًضا أن يصاب
.باضطراب عقلي بسبب اإلفراط في تناول الكحول أو المخدرات األخرى

 
غالًبا ما يكون سبب االضطراب العقلي مجموعة من العوامل ، مثل الوراثة الجينية والظروف الصعبة

.في الحياة. تختلف االضطرابات واألعراض العقلية
 

يمكن أن يتطور االضطراب بسرعة أو بمهارة. عندما يصاب الشخص بحالة صحية عقلية ، فمن الجيد

.النظر في أسباب االضطراب وكيفية عالجه
 

يمكن ألفراد األسرة واألصدقاء دعم الشخص المصاب باضطراب عقلي. يمكن أن يساهم سلوك

.وسلوك أحد أفراد األسرة أو الشريك مساهمة مهمة في التعافي

أسباب االضطرابات النفسية

كيف تحافظ عىل صحة عقلية جيدة؟

نوما هنيئا

كل جيدا

ممارسة الرياضة

    تحدث إىل الناس من حولك

3



يؤثر االضطراب العقلي عىل حياة الفرد وكذلك حياة اآلخرين من حوله. عندما يمرض أحد أفراد عائلتك
أو شريكك أو صديقك ، فإنه يغير حياتك أيًضا.

 
غالًبا ما يكون االضطراب العقلي ألحد أفراد األسرة أزمة لجميع أفراد األسرة. مع األطفال ، من الجيد
أن تناقش بصراحة ماهية االضطراب العقلي وكيف يؤثر عىل حياة الطفل الخاصة. ضع في االعتبار

.عمر الطفل ومدى فهمه
 

يمكن أن يثير االضطراب النفسي لدى أحد أفراد األسرة أنواًعا عديدة من المشاعر مثل الحزن والقلق

وخيبة األمل والشعور بالذنب والغضب والعار. قد تكون أيًضا متعًبا جًدا. هذه مشاعر طبيعية تماًما

.في المواقف الصعبة. فهم ذلك قد يخفف من شعورك بالقلق
 

قد يستغرق التعود عىل الوضع الجديد وقًتا طويالً. قد يكون من المفيد أيًضا لك ولآلخرين حول

الشخص المصاب باضطراب عقلي معرفة المزيد عن المراحل الطبيعية لألزمة. هناك أربع مراحل

.لألزمة. قد تختلف باختالف األشخاص وقد تتكرر أو تستمر لفترة متغيرة

معلومات مهمة لك
ماذا يحدث عندما يتطور أحد أفراد األسرة

اضطراب عقلي؟
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"مع األطفال ، من الجيد أن تناقش
بصراحة ماهية االضطراب العقلي وكيف

يؤثر عىل حياة الطفل"



الصدمة

 
عندما يحدث شيء مفاجئ وصدمة ، غالًبا ما يكون الشخص في حالة صدمة. إنهم ال يفهمون تماًما ما

حدث. يمكن أن يكونوا في حالة ذهول ، أو نشيطين للغاية ، أو راكدين تماًما. قد يكون معدل ضربات

قلبهم سريًعا وقد يعانون من آالم في المعدة. تستمر مرحلة الصدمة عادة لبضعة أيام. خالل هذه

المرحلة ، قد يحتاج الشخص إىل مساعدة حتى في المهارات الحياتية األساسية مثل الطهي أو شراء

 .البقالة
 
 

رد فعل
 

في مرحلة رد الفعل تكون مشاعر الفرد وردود أفعاله قوية جًدا. قد ال يعترف الشخص دائًما أوالً بأن

أحد أفراد عائلته أو صديقه مريض. قد يسألون أنفسهم لماذا طور أحد أفراد أسرتهم حالة عقلية

ويشعرون بالخوف أو الحزن أو حتى الذنب. يمكن أن تستمر هذه المرحلة لعدة أشهر. من المهم أنه

 .خالل هذا الوقت يمكنهم التحدث إىل شخص ما حول ما حدث وما هو الشعور به
 
 

مرحلة المعالجة

 
في مرحلة المعالجة ، يقبل الشخص ما حدث. إنهم يفهمون ما تشعر به وهم قادرون عىل مناقشته.

اعتادوا عىل فكرة أن أحد أفراد األسرة يعاني من اضطراب عقلي. يخف القلق تدريجياً. يمكنهم التفكير
 .في المستقبل وفهم كيفية تأثير االضطراب النفسي ألفراد األسرة عليه

 
 

مرحلة إعادة التوجيه

 
في هذه المرحلة ، يعد االضطراب النفسي ألفراد األسرة جزًءا من الحياة اليومية. لم يختف االضطراب

، لكن الفكرة ال تبدو سيئة كما كانت في البداية. يدرك الشخص أنه عىل الرغم من مرض أحد أفراد
أسرته ، إال أن الحياة تستمر. غالًبا ما يجلب لك األمل والقوة عندما يمكنك التحدث إىل األشخاص

.الذين يعانون من نفس الموقف

مراحل األزمة
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من الطبيعي أن ترغب في مساعدة أحد أفراد أسرتك أو صديقك المصاب باضطراب عقلي. فقط

تذكر أنه موقف صعب لك أيًضا. اعتني برفاهيتك. ليس عليك إدارة كل شيء. أنت لست المسؤول

الوحيد عن أفراد عائلتك. احرص عىل عدم التعرض للضغط أو اإلرهاق بسبب الموقف وإال فإنك قد

تخاطر بإصابتك باضطراب.

 
 
 

معلومات موثوقة
 

عىل الرغم من أنك ترغب في مساعدة أفراد عائلتك ، فقد ال يرغبون في مساعدتك أو يقدرونها. غالًبا

ال يرغب األشخاص المصابون باضطرابات عقلية في قبول أو فهم أنهم مرضى. حتى أنهم قد يغضبون
عندما تحاول المساعدة. غالًبا ما تساعد المعلومات الموثوقة عن الصحة العقلية عىل البدء في قبول

المحلية ، عىل سبيل Finfami المساعدة والعالج. يمكنك العثور عىل هذه المعلومات في جمعية

.في نهاية الكتيب FinFami المثال. يمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات حول
 

ال تمكث وحدك
 

عندما يُصاب صديق أو أحد أفراد األسرة بحالة صحية عقلية ، فمن المهم أن تعرف أنك لست وحدك.

تحدث إىل اآلخرين عن حالتك واطلب المساعدة. تحدث إىل أفراد األسرة اآلخرين واألصدقاء

.المتأثرين باالضطراب العقلي للحصول عىل دعم األقران والمزيد من المعلومات
 
 
 

نصيحة لك
 

ال تبقى / تكون وحيدا 
.ابحث عن معلومات موثوقة عن الحالة 

تأكد من االعتناء بنفسك ورفاهيتك 

.المحلية عىل سبيل المثال FinFami انتقل إىل دعم األقران ، في جمعية 
في حال احتجت إىل مساعدة ، يمكنك أن تجدها في مركز الرعاية الصحية المحلي أو األزمات 

خط المساعدة   

طرق للتعامل بشكل أفضل
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FinFami هي جمعية تقدم المشورة والدعم ألي شخص مصاب بمرض عقلي أو قلق بشأن الصحة
العقلية لصديق أو أحد أفراد األسرة.

تتوفر خدمات الدعم والمشورة المهنية من االتحادات األعضاء في FinFami في جميع أنحاء فنلندا.
ابحث عن جمعية FinFami المحلية الخاصة بك عىل

www.finfami.fi/jasenyhdistykset.
 

مزيًدا من المعلومات حول الموضوعات التالية ، عىل سبيل FinFami تجد في

:المثال
 

أمراض عقلية 

عالج االضطرابات النفسية 

ضمان اجتماعي

دعم المصابين باضطراب عقلي وأفراد أسرهم و    

أصدقاء      

 

:FinFami خدمات
 

المعلومات واالستشارات 

دعم األقران 

الدورات 

الترفيهية 
التطوع 

نشاطات أخرى

 
المحلية. الخدمات مجانية ، ما لم FinFami مزيد من المعلومات حول الخدمات المتاحة في جمعية

.ينص عىل خالف ذلك

من أين تحصل عىل المساعدة والدعم؟
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هل لديك أحد أفراد أسرتك يعاني من مرض

نفسي؟  هل تحتاج إىل معلومات ودعم

لمساعدتك عىل التأقلم؟



Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
 

www.finfami.fi 
info@finfami.fi 

+358 50 464 2739
 

Meritullinkatu 4 B 10 
00170 Helsinki 

 

جمعيات FinFami المحلية
 

 المحلي الخاص بك عىل FinFami ابحث عن
www.finfami.fi/jasenyhdistykset 

معلومات التواصل
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"هناك 18 اتحاًدا عضًوا في finfami في جميع
أنحاء فنلندا يقدمون المشورة المهنية

والدعم"


