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 ةاليوم الثاني في زوست للصحة النفسي. 2

 “المتضررين، مقدمي الرعاية، لألقاربـ الوقاية من االمراض؟ ـ  تعزيز الصحة النفسية„

 

 

  المحاضرة االساسيةملخص 

  “المرضى النفسيينوضع أسر والتحديد ـ التوازن بين الرعاية „

                            (Landesverband NRW der Angehörigen Psychisch Kranker e.V.)فيبكه شوبيرت  

 في االسرة  “مثل قنبلة„تشخيص المرض النفسي ينفجر  -

o كارثة؟ 

o متوسط العمر المتوقع تأرجح 

o ؟التعامل معه/التصرف معه؟ كيف أتصرف بالشكل الصحيح علي من المفترض كيف 

o ي العالقات االسريةتغيير ف 

o (ذلك 1إذا رفض المتضررون ،األطفال/ الشركاء يعانون )على وجه الخصوص 

o عروض غير واضحة للمساعدة 

o الخجل، الخوف، االرتباك( المشاعر المتصلة( 

 أيضاً!يتأثر فهو كشخص قريب  ➔

 :أعباء متنوعة -

o ،الهوس، تقييد الحريات الشخصية،للمال أثناء االعالة، االنفاق المفرط  التزامات العاطفية 

 االنعدام الشديد لألمان، الغضب،حالة التأهب المستمرة، العزلة االجتماعية/ الخجل، القلق، 

 لالحتياجات الخاصةالمرارة، التبعية 

 

 

 كيف أقوم بحماية نفسي؟ -

o  ،االتصالعلى سبيل المثال قطع االنكار 

o المتضررين(تحمل كل شيء )خوفاً من ردود فعل  التضحية، على سبيل المثال 

o  أن أكون خبيراً للمرضاستالم كل شيءاإلنقاذ، على سبيل المثال ، 

o  الرعاية، المراقبةالتحكم، على سبيل المثال 

 

 ماذا يحصل؟ -

o ،االنهاك اإلرهاق الشديد، االكتئاب 

o  ،على النظام وغير ذلك(، االستياء )على المتضررينالغضب 

o  ،االضطرابالتخوف 

o على سبيل المثال على األطفالالخوف الشديد ، 

 على سبيل المثال تحسينيصبح األقارب نشيطين، يريدون  ➔

 النظام

 االخرون ال يتغيرون! :المشكلة

 

 :أن أغير نفسي أستطيعط أن فق -

 

 

 

  

                                                           
 ه جميع االجناسلكن يقصد بالصيغة االنثوية، يتم دائماً استخدام فيما يلي  1
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„ انني سيدة قلبيأخرى،  لي مرة خطر “ 

 (باتريسيا فوفينكل)

 

 على المرء أن يسأل نفسه: -

o  ،للمتضررين(؟هل أريد أن أكون ضحية )للمجتمع، للطب النفسي 

o  أتأذى من االتهامات؟أن هل اسمح 

o أعتقد، أنني المسؤول؟ ألنني، هل أشعر بالذنب 

 !كيفية التعامل مع المشاعرتعلم،  ➔

 

  معهالشكل والكيفية، التي نتعامل بها والموقف تجاه المرض الضغوط هي عواقب  -

 الى هذا “لالقتراب„، كإمكانيةاليقظة  ➔

 موقفال

 

 وجهات النظر حول المرضاألقارب التبصر في ترض على مفمن ال -

o  وابرام اتفاقيات التعرف على عالمات اإلنذار المبكرة  االرتباك )على سبيل المثالتعلم التعايش مع 

 ليس مسؤوالً عن المزيد( هلكنـ حيث يمكن القيام، بما هو ممكن،  للعالج، لتكون مستعداً 

o  ،ليجرؤ على اتخاذ القرارالقدرة على التخلي 

o ء الخاصةراستعادة السيطرة على حياة الم 

o  ً  ء التعايش معرلكن على الممور بشكل غير صحيح، تسير اال)في بعض األحيان  ان يصبح هادئا

 (هذه المخاطرة

 

 

 جزء من حياتي قبول المرض ك -

o  األشخاص االصحاءعدم قياس السلوك مع سلوك 

o  (!بأعمال الرثاءالقيام القديمة ) واآلمالاالمنيات توديع 

 !سيؤدي الى االرتياحذلك، من إذا تمكنت من القيام  ➔

 

 تحديد دورك الخاص -

o ماذا يمكنني أن أفعل؟ ماذا أريد؟ 

o ؟متى اتصرف ضد إرادة المتضررين 

 وبعد ذلك بقدر، ما تعتقد، أنه جيد لك أوالً وقبل كل شيءهل تفعل ذلك „

  “ .المريض

 )كالوس دورنر(

 فلن يساعدني أحد أيضاً بعد ذلك ...إذا لم أساعد نفسي،  ➔

 

-  Recovery  لألقاربكمفهوم: 

o التعافي من خالل: 

 ، العائلة واألصدقاء،ينيالمهنالعالقات الشخصية المفيدة مع 

 ات واالقرانالمجتمع

 (“اإلدارة الذاتية„)على الحياة الخاصة  السيطرة( “التمكين„ )تقرير المصير ▪

 الوصم والتحيزاالندماج االجتماعي بالرغم من  ▪
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 ، الكأبة، اليأس، الغضب، المشاكل: التعامل مع الخسائرمهارات حل  ▪

 وخسارة الوقتقبول المعاناة السابقة، الفرص الضائعة، الحزن، 

 

 افعل شيء لنفسك -

o  االلتزام الطوعي في المساعدة الذاتيةإيجاد معنى الحياة، على سبيل المثال 

 تطوير فلسفتك الخاصة في التعامل  ➔

 مع التأثر

o  قواعد واضحةإدراك حدودك الخاصة وصياغة 

 

 التحديد: -

o انما كبالغينعاجزين، ك، إذا كنت ال أرى أن المتضررين يمكنني وضع حدود 

 )ال أرى المرض النفسي كعذر(

o ( متساويةحالة مقبولة شخصياً، التي من الممكن أن تكون غير لذلك أخذ الشخص على محمل الجد 

 مع األعراف االجتماعية(

 

 التغييرات كنظام: -

o ولية الستعادة الحياةالمسؤ 

o العالقة ممكن أن تعالج 

o  ًللمتضررين! تعافيالتعافي لألقارب هو أيضا 

 

 الرعاية الذاتية: -

o  بذلكمعرفة االحتياجات والرغبات وإيجاد طرق للقيام 

o خالية من األعراف االجتماعية 

o ( يمكنني أن افعل الجيد„الحفاظ على سيطرتي الخاصة“)! 

 

 السلوك تجاه المتضررين -

o „ اإلمكان!طبيعي قدر“ 

 أن ذلك ضرورياً!يسمح لي بالحفاظ على مسافة عاطفية معينة، إذا رأيت  ➔
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 ملخص الخطاب الرئيسي

 

 “زوست المرضى النفسيين والمدمنين في مقاطعة ألباءـ المساعدة  ‚Trapez ‘مشروع „

 

 ، مقاطعة زوست(Sozialpsychiatrischer Dienstـ ميفس ) بريتا كالين شميت)

 

 مالحظة أولية:

„Trapez“   سنة 12الى  8او المدمنين من عمر ألباء األطفال المرضى النفسيين منخفض بحد هو عرض 

 في مقاطعة زوست.

 

 للوالدين على أطفالهماثار المرض النفسي  .1

o تهديد النمو المناسب للعمر 

o خطر اإلصابة بمرض نفسي شخصي 

o تقييد المشاركة االجتماعية 

o  كردة فعل لذلكالتراجع/العزلة 

o  :أخذ وظيفة الوالدين/الشريك للوالدينانعكاس األدوار 

 

 تجارب االطفال .2

o االضطرابالخوف ، 

o  ايمنعوا هذ)ال يتحدث اإلباء دائماً عن مرضهم، عدم الفهم  ً  واألطفال يكونوا دائما

 دون أدنى علم(ب

o  (الغضب، الخزن، الخجل، الشفقة، القلق)تناقض المشاعر 

o صراع الوالء 

o الشعور بالذنب 

o تحمل المسؤولية عن الوالدين/ االشقاء 

o التحمل فوق الطاقة/العجز 

o اهتزاز الثقة األساسية 

 

 أهداف المشروع .3

o من المفترض أن يتعلم االطفال 

 اكتشاف وتطوير المهارات الخاصة ▪

 واالنفتاح من اجلهاالتعرف على المشاعر الخاصة  ▪

 تفهم لمرض الوالدين ▪

 االعفاء من المسؤولية االسرية ▪

 التغلب على مشاعر الذنب ▪

 اإلدمان من خالل العروضتحسين فرص التنمية والوقاية من االمراض النفسية/ ➔

 منخفضبحد 

 

 في الممارسة العملية “Trapez„مشروع  .4

o :المشاركون في المشروع 

▪ Kreisgesundheitsamt Soest 

▪  Kinderfachklinik Bad Sassendorf  طبيب أمراض نفسية لألطفال كامنسكي، )الدكتور

 (والمراهقين

▪ Jugendamt Stadt Soest 
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▪ Jugendamt Kreis Soest 

o  :مكان الفعاليةKinderfachklinik Bad Sassendorf  

o 2 سنة( 12ـ8العمر من أطفال ) 9منها  مجموعة كل 

o  ً  (19الى الساعة  16)أيام الخميس من الساعة  مرة واحدة اسبوعيا

o  خدمة النقل ذهاباً وإيابا الى العرض 

o وجبات مشتركة 

 

 “Trapez„ محتوى .5

o في البداية دائماً االلتقاء بالمجموعة 

 المناقشات الجماعية ▪

 تناول الطعام بشكل جماعي ▪

 التحدث عن المشاعر والصراعاتتعلم  ▪

 التعرف على الحلول ووجهات النظر ▪

 ذوي التفكير المماثلالتبادل مع األشخاص  ▪

 والقدرة على التصرفالعاطفية ، تعزيز القدرات المعرفية ➔

o رياضة /التمارين الجماعية 

 الحركة مسار ▪

 عروض االسترخاء والتدليك ▪

 درات تعزير الرفاه، التفاعل االجتماعي، الثقة في الق ➔

 الشخصية

o التدخل بمساعدة الحيوانات 

 والخيولالتواصل مع الحمير  ▪

 المساعدة في العناية والرعاية ▪

 ةالعالجيالبهلوانية  تمارينركوب الخيل وال ▪

 االنفتاح العاطفي وتعزيز الثقة  ➔

 واالسترخاء

 

 الحقائق والتوقعات .6

o  تكييف المشروع وتوسيعه بعد مرحلة تجريبية مدتها ستة أشهر، تم 

 سنوات حتى االن 8وتم تشغيله منذ 

o  ودخول أشخاص جددخالل ذلك هناك إمكانية الخروج 

o يتم ملء األماكن من قبل مكاتب رعاية الشباب 

o  وينفصلوا عنه، عندمااألطفال يبقوا فيه ، أيضاً “قبوال جيدا„ال يوجد تقييم، لكن يلقى المشروع 

 يصبحوا كباراً 

 وتخفيف العبء المرح معاً  ➔
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  موجز حلقة العمل

  “المرونة„

 أخصائية عالج وظيفي، ديكوني(كالوديا شيفر )مدربة دورة من ذوي الخبرة، 

 

 السؤال الرئيسي: -

 الرعاية الذاتية الخاصة بي؟ماذا يمكنني أن أفعل لنفسي؟ كيف يمكنني ملء حقيبة 

 بناء مرونتي؟كيف يمكنني 

 جوانب مهمة: -

 يء ـ من الواجب أن افعل شيئاً بانتظام وبشكل مستمر ـ قبل كل ش للقيام بذلك

ً  أصبح  !نشيطا

 

 

 

 موجز حلقة العمل 

  “التعاون„

 ليبشتات(مستشفيات الند شافتس فيربند فستفالن فارشتاين/فالد ران )االدكتور 

 

 ، إذا كانيتعلق االمر بالشكل الناجح للتعاون بين المتضررين، األقارب، المهنيين -

 ً  هناك شخص مريض نفسيا

 في العائلة واضطرابغالباً ما يكون هناك غضب واستياء أو ارتباك  -

 معرفة أو ما إذا كانت هناك  “االفضل„يعتقدون أنه، من  “المساعدون„تحدث مشاكل، إذا كان  -

 تجارب سيئة قد حدثت بالفعل 

 

 إذا تبنى الجميع وجهات نظر مختلفة مفيداً،يمكن أن يكون  -

 المفترض أن تسود ثقافة االحترام المتبادل!من  -

 

 

 


