MENTAL ILLNESS IN CHILDREN

األمراض العقلية عند األطفال

قد يكون من الصعب على األھل التعرف على األمراض العقلية لدى أطفالھم أو الكشف عن وجودھا .ونتيجة لذلك ،فإن العديد من األطفال الذين يمكن أن يستجيبوا
للعالج إذا تلقوه في وقت مبكر بالتالي ال يحصلون على المساعدة الحقيقية التي يحتاجونھا لجھل األھل بوجودھا لديھم .على األھل اإلنتباه لمؤشرات الخطر التي تنبه
بوجود مرض عقلي لدى طفلھم ،والتعرف على كيفية التصرف لمساعدة طفلھم في التعامل مع المرض.
لماذا يصعب على اآلباء تحديد وجود األمراض العقلية عند األطفال؟
عادة ما يصل الطفل إلى مرحلة البلوغ حتى ينتبه األھل لوجود مشكلة عقلية لدى طفلھم .فلألسف ،الكثير من اآلباء ال يعرفون ما ھي عالمات وأعراض المرض
العقلي عند األطفال .وحتى لو كانو يعرفون عالمات الخطر ،قد يكون من الصعب عليھم تمييز الدالئل على وجود مشكلة عن السلوك الطبيعي المرتبط بمرحلة
الطفولة .والسبب في ذلك أن كل طفل تظھر لديه بعض من ھذه العالمات في مرحلة ما من حياته .كما أن مخاوف األھل بما يتعلق بوصمة العار المرتبطة بإصابة
أحد أفراد العائلة بمرض عقلي ،باإلضافة إلى استخدام بعض األدوية وتكاليف العالج قد يمنع أحيانا ً بعض اآلباء واألمھات الحصول على الرعاية الطبية الالزمة
لطفلھم المشتبه بوجود مرض عقلي لديه.
ما الظروف الصحية النفسية التي قد تؤثر على األطفال؟
قد يمر األطفال المصابين بمرض عقلي بعدة ظروف صحية ونفسية ،والتي ال تقتصرعلى:
•

القلق .وھو نوع من أنواع اإلضطرابات التي قد يشعرون بھا ،وتتضمن :الوسواس القھري ،واضطراب ما بعد الصدمة ،والرھاب االجتماعي ،والقلق بشكل
العام .إن الشعور بالقلق ھو مشكلة يومية قد تالزم المريض عقليا ً خالل ممارسته لنشاطاته اليومية المعتادة.

•

ضعف التركيز /وإضطراب فرط النشاط ،ھذه الحالة تشمل عدة جوانب كصعوبة التركيز وقلة االنتباه ،وفرط النشاط والسلوك المتھور.

•

التوحد .وھذه الحالة تعيق قدرة الطفل على التواصل والتفاعل الطبيعي مع اآلخرين.

•

اضطرابات األكل ،على سبيل المثال فقدان الشھية العصبي أو الشره المرضي العصبي أو األكل بنھم .وھي حاالت تمثل خطراً على الطفل حيث يصبح
مشغوالً أكثر بتناول الطعام مع عدم اإلنتباه لزيادة الوزن المترتب إثره.

•

اضطرابات المزاج كاالكتئاب أو تأرجح المزاج السريع ،يمكن أن يسبب ھذا للطفل مشاعر متضاربة في الوقت نفسه ،فيشعر بالحزن المستمر وسرعان ما
يتقلب مزاجه ويتبدل بشكل مفاجئ.

•

الفصام  .ھذا المرض العقلي المزمن يسبب للطفل فقدان الشعور بالمحيط الواقعي من حوله.

ما ھي عالمات التحذير للمرض العقلي عند األطفال؟
•

تغير المزاج .ابحث عن مشاعر حزن أو انطواء استمرت ألسبوعين على األقل أو تقلب مفاجئ للمزاج مما قد يتسبب في مشاكل لعالقات الطفل بمن حوله في
المنزل أو المدرسة.

•

فرط المشاعر .انتبه لمؤشرات الخطر المتمثلة لشعور الطفل بالخوف الشديد دون مبرر أو سبب-.المصحوب في بعض األحيان بخفقان سريع في القلب ،أو
تسارع في النفس .أي عالمات تھدد مجرى حياته الطبيعي أو تدخل في نطاق نشاطاته اليومية.

•

تغييرات في السلوك .وھذا يشمل تغييرات جذرية في السلوك المعتاد أو الشخصية ،أو القيام بسلوك خطير أو خارج عن نطاق السيطرة .كالقتال أو العراك
العنيف وإستخدام األسلحة والتعبير عن الرغبة في إيذاء اآلخرين.

•

صعوبة في التركيز .ابحث عن أي دالئل تشير إلى اضطرابات في القدرة على التركيز ،مما قد يؤثر سلبا ً على األداء الدراسي في المدرسة.

•

فقدان الوزن غير المبرر .نظراً لفقدان الشھية المفاجئ ،والقيء المتكرر أو استخدام الملينات ،والتي تدل جميعھا على وجود اضطرابات في األكل.

•

األذى البدني .في بعض األحيان قد تسبب الحالة الصحية النفسية عند الطفل لتخيل أفكار انتحارية وتدفعه لمحاوالت فعلية إليذاء نفسه أو االنتحار.
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•

تعاطي المخدرات .بعض االطفال قد يلجأ لتعاطي المخدرات أو الكحول في محاولة منھم للتعامل مع مشاعرھم والتغلب على شعورھم.

ماذا علي أن أفعل إذا كنت أشك أن طفلي لديه حالة صحية نفسية؟
إذا كنت قلقا بشأن صحة طفلك العقلية ،قم بإستشارة الطبيب الخاص بطفلك .وصف له السلوك الذي دعاك للقلق .وقم بمقابلة األطراف المحيطة بطفلك وتحدث
إليھم ،كالمدرس واألصدقاء المقربين والعزيزين عليه ،أو غيرھم ممن يحتك به واستفسر منھم حول أي تغير في سلوكه قد الحظوه في الفترة األخيرة .شارك ھذه
المعلومات مع طبيبه الخاص أيضا.
ما ھو عالج المرض العقلي عند األطفال؟
خيارات العالج الشائعة لألطفال الذين يعانون من ظروف صحية عقلية تشمل:
• العالج النفسي ،والمعروف أيضا باسم العالج السلوكي ،وھو وسيلة لمعالجة المخاوف الصحية النفسية من خالل التحدث مع طبيب نفساني أو غيره من مقدمي
الصحة النفسية .خالل العالج النفسي ،يتعلم الطفل الكثير عن حالته ،ومزاجه ،ومشاعره ،وأفكاره وسلوكياته .العالج النفسي يمكن أن يساعد الطفل أيضا ً على
تعلم كيفية مواجھة المواقف الصعبة التي قد يتعرض لھا باإلضافة إلى مھارات التأقلم الصحية مع حالته.
•

األدوية ،قد يقوم الطبيب بوصف بعض األدوية الخاصة لطفلك المساعدة في العالج ،كالمنشطات ،أو مضادات االكتئاب ،أو األدوية المضادة للقلق ،أو
مضادات الذھان ومثبتات المزاج لعالج حالته الصحية العقلية.

كيف يمكنني مساعدة طفلي على التعامل مع المرض النفسي؟
يحتاج طفلك لدعمك اآلن أكثر من أي وقت مضى .قبل تشخيص الطفل إلصابيته بالحالة الصحية العقلية ،البد أن كل من اآلباء وأطفالھم قد مروا بتجارب للشعور
بالعجز والغضب واإلحباط .إسأل طبيب األطفال المختص بصحة طفلك النفسية حول كيفية تغيير الطريقة التي تتفاعل فيھا أنت مع طفلك ،كذلك كيفية التعامل
الصحيح مع السلوك الصعب للطفل .ابحث عن طرق فعالة لالسترخاء والتمتع مع طفلك .إثني عليه وقدم له الدعم المعنوي .اكتشف تقنيات جديدة للتحكم
باألعصاب ،فھي ستساعدك على فھم كيفية التصرف والرد بھدوء في المواقف العصيبة .اطلب المساعدة والدعم من بقية أفراد األسرة ،أو األقارب واألصدقاء
المحيطين بك .فمن المھم بالنسبة لك ولھم فھم مرض طفلك ومشاعره وتقديم المساعدة ألجل ذلك.
لمساعدة طفلك على التفوق وتحقيق النجاح في الدراسة ،قم بلقاء المعلمين المسؤولين عن طفلك واألخصائي النفسي في المدرسة وأبلغھم عن حالة طفلك العقلية .وإذا
لزم األمر ،قم بالتعاون مع العاملين في المدرسة لوضع خطة أكاديمية تلبي احتياجات طفلك العقلية إن أمكن.
إذا كنت قلقا بشأن صحة طفلك العقلية ال تتردد بطلب المشورة من المختصين .ال تتجنب الحصول على المساعدة لطفلك بداعي الخجل أو الخوف .فمع الدعم
المناسب يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك لديه حالة صحية عقلية أم ال .ابذل جھدك إلكتشاف خيارات العالج المالئمة لمساعدة طفلك ونموه العقلي
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