ثالثة أشخاص من أربعة يف السويد لديهم تجربة عن االعتالل الصحي
النفيس إما كمرىض أو أقارب ملرىض .عىل الرغم من أنه أمر شائع ،إال إن
الكثريين يشعرون بالخجل بسبب مرضهم .لكن املساعدة متوفرة وميكن
.الحصول عليها
اتصل باملرشد الصحي عىل الرقم  1177للحصول عىل النصيحة ،ومعرفة إىل أين
ميكنك التوجه .كام بإمكانك الحصول عىل مرتجم إذا مل تكن متمكناً من اللغة
.seالسويدية .وتستطيع كذلك االطالع أكرث عىل صفحتهم1177 :
تعمل الرابطة الوطنية (تحكم الدماغ) عىل زيادة املعرفة عن االعتالل الصحي النفيس وتشجيع
العديدين للتحدث كيف يشعرون .نريد أن يتوفر للجميع حقوق وفرص متساوية بغض النظر عن
.األداء الذهني

الرسوم التوضيحية :لينييا تلياس برانن

hjarnkoll.se

ال يعلم عبد النارص أن بإمكانه الحصول عىل رعاية ضد املشاكل
النفسية وهو يشعر بعار كبري .فإن من عادة الرجل يف ثقافته أن
.يكون قويا وأال يتحدث عن مشاعره
عندما انهار يوما يف الباص أيقن أنه بحاجة للمساعدة ،حتى وإن
كانت هذه املساعدة حسب اعتقاده كالسجن .ففي ثقافته ال يوجد
كلمة تصف األمراض النفسية ،أو القلق أو االكتئاب ،ويف اعتقاد
.الكثريين أن الشخص إما أن يكون طبيعيا أو مجنونا
توجه إىل املركز الصحي والذي بدوره حوله إىل العيادة النفسية
حيث قوبل بشكل جيد وعرض عليه العالج النفيس واملعالجة
.الدوائية
تعرف عبد النارص أثناء العالج النفيس عىل رجل سويدي لديه أوالد
عندهم تشخيصات مختلفة وبدأت العائلتني بالتودد لبعضهام .إن
التحدث عن املصاعب النفسية مع اآلخرين مينح للشخص راحة
.كبرية
تدريجيا بدأ عبد النارص يشعر بتحسن وقد وجد اليوم طرقاً
ملموسة للتعامل مع حياته اليومية .إن أهمية الحصول بنفسه
عىل املعرفة أمر يتكرر معه .ملحمد ستة إخوة اآلن ويريد أن
.يصبح فنانا

مل يشأ عبد النارص وزوجته تقبل أن ابنهام يختلف عن اآلخرين.
ففي ثقافتهم ال يتم تقييم الطفل مبكرا واعتقدا أنه من الغرابة أن
يتطرق املوظفون لهذا األمر .وشعرا أنهام يف موقف اتهام وشبهة
عندما وجه اليهام املوظفون بعض االسئلة .يف النهاية وافقا عىل
أن يبحث يف حالة محمد وأن يتم تحويله إىل عيادة الطب النفيس
لألطفال واملراهقني .كشفت الفحوصات أن محمد يعاين من اعاقة
.ذهنية وتوحد واضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط
سبّب التقرير حزنا كبريا لعبد النارص وزوجته .فقد نشأ كالهام يف
مجتمع اعتاد أهله االعتقاد أن األمراض النفسية تتالىش أو تختفي
.إذا كان االنسان مؤمنا أفضل ،ويصارع االفكار التي تتعلق بها

عبد الناصر

أوصلت عيادة الطب النفيس لألطفال واملراهقني املعلومات عن
تشخيص محمد بطريقة سيئة يصعب عىل أبوين أن يتقبالها .مل
يُعرض عىل عبد النارص وزوجته أي دعم كأرسة للطفل مام أوجب
.عىل عبد النارص كبديل أن يبحث بنفسه ويجمع املعلومات

نشأ عبد النارص يف الصومال وانتقل يف مرحلة املراهقة إىل كينيا.
قدم إىل السويد عام  2004حني كان  24سنة ،حصل عىل اللجوء
بعد سنتني .تعلم عبد النارص السويدية برسعة وبعد فرتة قصرية
درس يف الجامعة .التقى عبد النارص بزوجة املستقبل عندما درس
منهاج اللغة السويدية للمهاجرين ،وكانت سعادتهم كبرية عندما
.تبني أنهام ينتظران طفلهام األول

إ ّن الضغط عىل عبد النارص كبري .إنّه يدرس ويعمل يف مركز إشغال
.وقت الفراغ ،وحصل عىل طفل آخر
مازال أمر تقبل تشخيص حالة الولد صعبا لزوجته ويشعر هو نفسه
بالذنب والخجل ألن ابنه يختلف عن أقرانه .أصبح يشعر باملزيد من
التعب ،يفقد عمله بسبب تغيبه الكثري ،مام تسبب له بقلق بشأن
.الحالة املالية .يصاب بحالة من االكتئاب دون أن يعي حالته بنفسه

بدأ املولود األول محمد باملدرسة التمهيدية .تحدث املوظفون أن
محمد يتفاعل بشكل سيئ مع األطفال اآلخرين وأنه من الصعوبة
.التواصل معه

تحول الخجل إلى مشكلة

تشعر رغد بأمل يف أسفل الظهر والرقبة واملفاصل وتطلب
املساعدة مرات متكررة وال يحدث أي تحسن .تحصل عىل
تحويل إىل معالج فيزيايئ الذي يالحظ وجود تحدب بفقرة يف
.العنق .يرشدها بالقيام بتامرين لكنها ال تساعد مع األسف

التقييم بعد النتيجة

عندما تحدث املعالج الفيزيايئ كيف أن الضغط واعتالل الصحة
الجسدي يؤدي للشعور باألمل عرفت وقتها رغد سبب آالمها.
وأثبتت نتائج الفحص النفيس أن لدى رغد اكتئاب إضافة إىل
اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط  /اضطراب نقص االنتباه.
وهذا يعطي رغد راحة كبرية يف حصولها عىل توضيح لسبب
صعوباتها .بدأت تشعر بالتحسن واستطاعت إيجاد أساليب
.مختلفة للتعامل مع متاعبها

رغد

ويعود الفضل للتقرير الطبي اىل كل من املعالج املهني واالخصايئ
.النفيس
عن األشياء التي ميكنها أو ال ميكنها أداءها استطاعت الحصول عىل
دعم جيد من مكتب العمل .فمن خالل مكتب العمل حصلت عىل
،توجيه جيد ،ودعم مادي
وفرصة للتدرب وأن يصبح العمل مالمئا .كام يعود الفضل للرعاية
الصحية يف أن تأخذ إجازات مرضية لفرتات أقرص تجرب فيام بينها
.أماكن عمل مختلفة

ما بني 2003ـ  2011كان العراق يف حالة حرب ،وأُجربت عائلة
رغد عىل ترك البالد .األردن كانت املحطة األوىل ،وكانت رغد وقتها
 12سنة من عمرها ،بدأت رغد تصاب بأول حالة ذعر من بني
.حاالت متكررة الحقاً

صحة رغد اليوم جيدة ومل تعد تشعر باألمل يف جسمها .وجدت
رغد عمال مريحا لها كام تحصل عىل مساعدة من الطب النفيس.
أصبحت حياتها يف البيت أفضل ويالحظ كل من زوجها وأوالدها
.أنها مل تعد تغضب .تشعر رغد بأن املستقبل مرشق

نشأت رغد يف املوصل نشأة تفتقد لالستقرار يف بلدها األم
العراق .كانت لديها صعوبات يف املدرسة خالل فرتة الطفولة
واملراهقة ،كانت تكافح ملجاراة الوضع ولتحقيق توقعات
.املحيطني بها

متنت رغد وعائلتها البدء بحياة جديدة عندما وصلوا إىل
السويد .إال أن تعلم اللغة السويدية أخذ وقتاً طويالً من رغد.
تركت رغد الدراسة الثانوية الحقاً ،وحاولت الحصول عىل عمل
إال أن حالتها الصحية تدهورت .تتزوج رغد وتنجب طفلني
ولكن من الصعب تحمل األعباء اليومية وتشعر لفرتات بعدم
أهميتها ،وبالكسل ،وعدم الكفاية ،تبيك كثريا
.وتأتيها نوبات من الغضب

قصص خاصة

سفراء تحكم الدماغ» يحارضون عن خرباتهم يف االعتالالت«
النفسية لكل من املوظفني وملن يعاين من سوء الحالة الصحية.
لدى العديد منهم خربة يف كل من الهجرة وطلب الرعاية
.الصحية .يشاركنا هنا اثنان من السفراء قصصهم الخاصة

كام ميكنك االتصال بـدليل الرعاية الصحية عىل
.رقم الهاتف  1177وتتحدث عن حالتك الصحية
.موظفو الـ  1177يتحدثون اإلنجليزية والسويدية

املعارف االجتامعية ،عدم األمان بسبب الوضع الجديد والشعور
.بالذنب أو العجز تجاه الذين ما زالوا باقني يف البالد
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حتى لو أنك شعرت بالتحسن مبجرد مجيئك إىل هنا إال أن عملية
اللجوء الطويلة ،الوحدة ،الوضع االقتصادي غري املستقر وأشياء
أخرى تجعلك تشعر بالسوء لسنوات عديدة من بعد مجيئك إىل
.السويد

حق الحصول على مترجم

إذا كنت ال تستطيع التعبري عن نفسك بالسويدية بشكل جيد
فمن حقك الحصول عىل مرتجم .هذا ما ينص عليه القانون،
ويشمل عند طلب الرعاية الصحية أو التواصل مع الدوائر
.الحكومية

واجب كتمان السر

موظفو الرعاية الصحية واملرتجمون لديهم واجب كتامن الرس.
هذا يعني أنه ال يحق لهم اعطاء أي معلومات عنك ألي شخص
.آخر أو الدوائر الحكومية إذا مل تسمح أنت بذلك

بإمكانك الحصول على المساعدة

بغض النظر عام لديك من متاعب فبإمكانك الحصول عىل
مساعدة من املستوصف الذي يقدم نوعا من الدعم أو العالج.
كأن تكون عىل سبيل املثال إعطاء النصح ،دواء عند الحاجة،
.مساعدة يك تغري عاداتك الصحية أو أمور أخرى
حتى وإن كنت طالباً للجوء أو مقيام بصورة غري رشعية ،فمن
حقك الحصول عىل الرعاية .عند طلبك للرعاية س ُيطلب منك
اسمك ،تاريخ امليالد ،العنوان ورقم الهاتف إذا كان لديك رقم.
فعليك إظهارها ،أو ِ
قدم رقمك  LMAلو كنت حامالً لبطاقة ال
.االحتياطي
إذا كنت ال تستطيع أو ال ترغب يف طلب املساعدة من الرعاية
الصحية فمن الجيد أن تتحدث مع شخص آخر تثق به وينصت
إليك .كأن يكون شخص من دينك الذي تنتمي إليه ،صديق ،زميل
.يف العمل أو املدرسة

الضغوطات النابعة من الهجرة

أن يرتك اإلنسان بلده ال يعني فقط ترك املكان جغرافياً ولكن
ايضاً ترك اللغة ،الخلفية ،الثقافة وشبكة الحامية الخاصة من
املستقبل غري اآلمن .يف البلد الجديد فإنك باإلضافة إىل تعاملك
مع األحداث السابقة فأنت ستتعلم لغة جديدة ،تحاول البحث
.عن عمل ،سكن ،تعليم وأصدقاء يف البلد الجديد
هذا قد يسبب إصابتك بالتوتر املرتبط بالهجرة .من الشائع أن
:تتأثر باألحداث التي تحدث خالل مراحل الهجرة الثالث

• قبل هجرتك
مثال عىل ذلك الوضع االقتصادي ،النشاط السيايس ،أو تجارب
.سيئة
		
• خالل فترة الهجرة
مثالً طريق سفر خطر ،يدعو للتوتر ،أحداث مرعبة ،قلق أو
.ظروف سكنية
• بعد مجيئك إلى بلدك الجديد
عىل سبيل املثال لغة جديدة ،دخل منخفض ،بطالة ،طلب لجوء
.او قلق عىل من بقي هناك
قد يشعر كثري من الناس ببعض التحسن بعد وصولهم إىل بلدهم
الجديد ،ولكن يف نفس الوقت قد يعانون من أزمة يف الحياة.
من الطبيعي الشعور بالحزن بسبب فقدان البلد والهوية ،شبكة

االعتالل الصحي النفسي

إن االعتالل الصحي النفيس مصطلح واسع ،وما نعنيه هو كيفية
الشعور عندما تكون عليالً من الداخل .الشعور بالقلق ،الحزن أو
الضغوطات بإمكانها أن تكون مؤرشا عىل االعتالل النفيس .ويصاب
آخرون بأمل عضوي كام قد يشعرون بتشنج يف الجسم أو قد يعانون
من مشاكل يف النوم .قد يعاين البعض من النسيان أو صعوبات يف
.الرتكيز
ميكن أن تتعلق االعتالالت النفسية باألمراض النفسية ،األداء
الذهني العصبي (مثل التوحد واضطراب نقص االنتباه مع فرط
وجميع املتاعب النفسية التي تؤثر عىل حياتك ) ADHDالنشاط
.اليومية وماهية شعورك

الخطورة األكبر

األشخاص الذين هربوا من بلدانهم ،معرضون أكرث من غريهم
لالضطرابات النفسية من األشخاص املولودين يف السويد .بالرغم
.من ذلك فإن طلبهم للرعاية نادر
السبب يف عدم طلب الرعاية مختلف .رمبا لكون االضطرابات
النفسية تعترب من املحرمات يف عائلة الشخص أو ثقافته ،أو عدم
املعرفة بإمكانية الحصول عىل املساعدة يف مثل هذه الحاالت،
وعدم امتالك املقدرة الكالمية لإلفصاح عن كيفية الشعور ،باإلضافة
.اىل أسباب أخرى

باإلمكان الحصول
عىل املساعدة
إىل من هاجر أو انتقل إىل السويد

