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اهالً وسهالً
لقد وصلت إىل أملانيا، وأنت تعيش يف أمان اآلن، بعد تجاوزك لرحلة صعبة وخطرية.

يف أملانيا سوف تصادفك العديد من املشاكل املختلفة. إذ يجب عليك أن تنهي إجراءات القبول 

التي تقَرر فيها عن حالة اإلقامة الخاصة بك. وهناك البعض الذين يجب عليهم أن يجدوا 

أرسهم أو أن يقوموا بلم شمل لعائلتهم يف أملانيا، كام يتوجب عليهم أن يجدوا منزالً وعمال.

االرتياح والسعادة ولكن أيضاً خيبات األمل
يف نفس الوقت يجب أن تتعرف أيضا عىل البلد الذي تريد أن تعيش بها يف السنوات املقبلة 

وعىل شعبها. بعض األشياء قد تكون غري مألوفة لك: عىل سبيل املثال الغذاء والطريقة التي 

يلتقي بها الرجال والنساء، وكيف تعيش العائالت معاً، وكيف تعمل السلطات، وكيف يتم 

التعامل مع املشاكل النفسية.

بالرغم من االرتياح الذي يشعر به البعض بعد عناء الوصول، إال أن العديد أيضا يشعرون بخيبة 

األمل بعد وصولهم إىل أملانيا. وذلك بعد أن يجدوا شيئا مغايرا عام تخيلوه يف السابق. 

وعندما تستغرق اإلجراءات وقتا طويال، ويطالب القادمون باملزيد من الصرب، فانهم يشعرون 

بأنهم يساء فهمهم أو بأنهم غري مقبولون.

عىل أي حال هناك كثري من األشياء قد تفهمها فورا وخاصًة كيف يضحك أو يبكون يف أملانيا.
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عندما تصاب بالحرية
ميكن للناس أن يجدوا مكاناً للعيش عىل وجه األرض. وهم يستطيعون أن يتغلبوا عىل أكرب 

الصعبات، ويجدون حظهم حتى عندما ال يتوقعون ذلك، إذ ميلك البرش قدرات كبرية عىل حّل 

املشاكل.

ومع ذلك، ويف بعض األحيان تكون هذه القدرات غري واضحة، بالنسبة لبعض الناس كل يشء 

صعب. أو تنقصهم الشجاعة ملواجهة الحياة اليومية. ألخذ حياتهم بأيديهم. رمبا لديهم ذكريات 

سيئة أو أفكار مقلقة ال يستطيعون أو ال يريدون الحديث عنها. أو أنهم يشعرون ببعض 

املخاوف. البعض اآلخر يف تنتابه مشاعر هوجاء، وتنازعه نفسه مرار وتكرارا، وذلك بصوت عال 

وعدايئ. ويف بعض األحيان تكون هذه املشاكل النفسية خطرية لدرجة أنه يحتاج إىل املساعدة.

الناس بحاجة إىل أشخاص آخرين
يف كثري من األحيان تكون املحادثة ميكن أن تساعد صديق، أو أخ أو أخت أو أب أو أم. ومع 

ذلك، يف بعض األحيان هناك حاجة إىل مساعدة من أناس مختصني.

تم تصميم هذا الدليل ليعطيك معلومات عن ما ميكن أن يحتاجه األشخاص الذين يعانون 

من مشاكل الصحة النفسية. وقد أعدته ونرشته الرابطة االتحادية ألقارب املرىض نفسيا. ألن 

لدينا خربة - مع املساعدة الذاتية يف األرس ومبساعدة من مؤسسات النصح واالرشاد واألطباء 

واملؤسسات العالجية ومستشفيات النفسية.

إّن املساعدة يف املشاكل النفسية هي أمر شخيص جدا عىل الدوام. لهذا السبب قد ال يحل هذا 

الدليل محل محادثة شخصية. ولكن بدال من ذلك، نشجعك عىل التوجه إىل األشخاص الذين 

ميكنهم مساعدتك. وينبغي أن يكون هذا الدليل مبثابة دليل إرشادي. 
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الحياة يف أملانياً
رمبا كنت قد الحظت بالفعل أنه يف الحياة اليومية يف أملانيا أشياء كثرية مختلفة وجديدة لك. 

قد يعجبك بعض األشياء عىل الفور، والبعض اآلخر قد يكون غري عادي وبعض قد تكون خاطئة 

متاما. تذكر: ميكنك أن تقرر بنفسك كيف تريد أن تعيش يف أملانيا. ولكن هذه الحرية تنطبق 

أيضا عىل جميع األشخاص اآلخرين. ويجب احرتام ذلك من الجميع.

ومن أجل نجاح تعايش العديد من الناس املختلفني من مختلف البلدان والثقافات واألديان، 

يحتاج املجتمع إىل قواعد.

كل شخص يقرر بنفسه
والقاعدة األوىل هي أن كل شخص يحق يف أن يقرر شؤونه لنفسه، ما دامت ال تنتهك حقوق 

اآلخرين. هذا ينطبق عىل كل رجل وكل امرأة. وهذا ينطبق أيضا عىل األطفال من سن معنّي، 

وإذا كان بإمكانهم اتخاذ قرار بشأن أنفسهم.

الرجال والنساء متساوون
ما تالحظه فورا: يف أملانيا الرجال والنساء متساوون. ويعني ذلك أن النساء يعملن يف العديد من 

مجاالت الحياة العامة حيث قد يعملون فقط أو أساسا الرجال ويصدرن القرارات يف بلدانكم 

األصلية: كضابط رشطة، كقاضية كطبيبة أو كصانعة قرار يف طلب لجوئك. وللمرأة نفس الحق 

يف احرتام كللرجل.

الدين )عادًة( مسألة شخصية
الجميع يف أملانيا ميكن أن يقرر لنفسه عن دينه. وال ينبغي التمييز ضد أحد بسبب دينه - سواء 

كان مسيحيا أو مسلام أو يهوديا أو هندوسيا أو أشخاصا بال دين. ويف الحياة العامة ال تلعب 

الدين والقواعد الدينية دورا رئيسيا، وال تتدخل الدولة يف الشؤون الدينية.

إن مؤسسات لدعم ومساعدة املحتاجني كمراكز التنصيح واملستشفيات ومؤسسات الرعاية 

بيوت رعاية األيتام وما إىل ذلك - التي تديرها الجمعيات الدينية )مثل دياكوين الربوتستانتي أو 

كاريتاس الكاثوليكية( تعمل للجميع. فهي ال تستبعد أي شخص من املساعدة لدينه املختلف.
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ال أحد يكون مفضل أو محروم من يشء
ألدولة نتوقع منها ومن سلطاتها معاملة جميع الناس عىل قدم املساواة. فهناك قوانني ولوائح 

لهذا الغرض. وهي تحدد كيف يتعني عىل السلطات أن تبت يف القضايا املواطنني أوطلباتهم. 

وينبغي أن يعامل الجميع مبساواة وال ينبغي تفضيل أحد. وال يجوز للموظفني يف الوكاالت 

الحكومية قبول أية هدايا.

ويتعرض موظف يف وكالة حكومية يفضل شخصا ما - عىل سبيل املثال ألنه يأيت من نفس البلد 

أو له نفس الدين أو ألنه قريب أو ألنه يحصل عىل هدية - يعاقَب بشدة.

مساعدة يف املشاكل الصحية
يف أملانيا هناك نظام التأمني الصحي. فإنه يدفع كل ما مطلوب للحفاظ عىل الصحة وعالج 

املرض. أولئك الذين ليسوا مؤمنني عليهم يتلقون مساعدة من الدولة. ويدفع األطباء من قبل 

الدولة أو التأمني الصحي أو املستشفيات لعملهم. ال يسمح لهم أيضا قبول الهدايا.

يجب عىل األطباء أوال أن يعتني باألشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة الطبية وخاصة عند 

الرضورة. إنك تقرر معهم حول العالج. ونحن عىل ثقة منه أن األطباء ال يفضلون أو مييزون ضد 

أي شخص.

فاألطفال واألمهات الحوامل وضحايا التعذيب والعنف واملعاقون معرضون عىل الخطر بشكل 

خاص. هناك عروض ومؤسسات خاصة لرعايتهم الطبية والنفسية التي تؤخذ احتياجاتهم بعني 

االعتبار الخاص.
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ماذا يعني يف الواقع أن يكون الشخص مريضا نفسيا؟
يف الواقع، قبل كل يشء يجب أن نتحدث عن ما يبقي الناس يف صحة جيدة أو يجعلهم صحيني. 

ومع ذلك، غالبا ما يكون من األسهل الحديث عن مرض وأعراضه: يشعر شخص ما ضعيفاً أو 

مريضا أو لديه أمل. فسوف يذهب إىل الطبيب فهو يفحصه. عند فحص الدم أو عىل األشعة 

السينية ميكن العثور عىل سبب ممكن والطبيب سوف نعرف أي العالج سوف يساعد عىل 

الحصول عىل صحة املريض.

يف بعض األحيان ميكن أن يكون للشخص آالم ال ميكن تفسريها من خالل مثل هذه الفحوصات 

البدنية. ال يستطيع الرتكيز أو التفكري بوضوح. يعاين من مخاوف تعذبه. وقال انه ال ميكن أن 

ينىس تجاربه يف طريق الهرب. أو أنه ال يستطيع أن يجد طريقه يف الواقع ألنه يشعر باالضطهاد 

أو أو يسمع األصوات. إذاً نتحدث عن مرض نفيس.

أسباب وعوامل الخطر والصفات الواقية من األمراض النفسية

 ألمراض النفسية ميكن أن يكون لها أسباب كثرية ومختلفة جداً وحتى اآلن ليس كلها معروفة. 

ومع ذلك، فإنه ليس مجرد سبب واحد وحدها التي ميكن أن تؤدي إىل مرض نفيس. ويجب أن 

تتضافر عوامل مختلفة: الضعف البدين والنفيس والتجارب الخاصة يف الحياة السابقة أو الوضع 

الصعب يف األرسة أو يف البيئة املعيشية. كام أن األعباء مثل خربات العنف أثناء الهرب أو املرض 

الجسدي الشديد أو الصعوبات املادية أو الظروف املعيشية غري الصحية ميكن أن تسهم أيضا يف 

األمراض النفسية.

الخرباء مقتنعون بأن املرض النفيس ميكن أن يحدث عندما يكون الشخص مرهقا فوق طاقته، 

وميكنه تحمل هذا حمل املفرط فقط عن طريق مرضه. ومع ذلك، كل شخص له حدوده 

الخاصة. ما ميكن لشخص أن يتحمله هو أكرث مام ميكن لشخص آخر.

عندما يؤدي هذا التوتر إىل مرض نفيس، ميكن أن ينعكس هذا األمر عليه بصورة مختلفة ، ألن 

كل شخص له صفاته الخاصة للتعامل معها.

إن التجارب التي أدت إىل هجرة شخص ما أو الفرار والتجارب أثناء الرحلة، وفقدان األمان 

والحامية من طرف األرسة واملألوفة املحيطة بها، كلها عوامل إضافية ميكن أن تحفز أو تنتج 

أمراضا نفسية لالجئني.
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قد حددت بعض الفحوص يف مؤسسات الالجئني عددا كبريا جدا من األشخاص الذين يعانون 

من مشاكل نفسية. غري أنه يف فحوص أخرى كانت نسبة املصابني بأمراض نفسية بني الالجئني 

أقل بكثري من نسبة السكان األصليني. أحد األسباب التي تفرس هذا األمر قد تكون إىل أنه: غالبا 

ما يكون الالجئون أكرث قدرة للمقاومة النفسية )الرجوعية( من السكان املحليني. لقد متكنوا من 

التغلب عىل الصعوبات أثناء الرحلة ولديهم أمل أكرب ملستقبل أفضل من السكان املحليني.

لذلك، فانه من غري املتفق عليه ما إذا كان الالجئون واملهاجرون أكرث عرضة لإلصابة باألمراض 

النفسية. ومع ذلك، ميكن االفرتاض أن يكونوا معرضني للخطر بشكل خاص. ولذلك فإنهم 

يحتاجون إىل ظروف معيشية صحية بأرسع ما ميكن والسكن املالئم والعمل املفيد وقبل كل 

يشء منظور آمن لحياتهم.

موقف ايجايب تجاه الحياة والقدرة العرتاف املنطق يف حال ما حتى يف ظروف صعبة، والتوقع 

بأن يكون هناك نجاح يف نهاية كل الجهود - هذه كلها ظروف جيدة من أجل البقاء االنسان يف 

صحة نفسية جيدة أو تساعد عىل تحسن صحته من جديد. 

كيف تظهر األمراض النفسية؟

تحدث األمراض النفسية بأشكال مختلفة جدا. يتم تعيينهم ألنواع املرض املختلفة 

)“التشخيص”(. ميكن أن تكون األحداث التالية عالمات املرض النفيس. تسمى األعراض.) ابتداء 

من الصفحة 26 نصف األمراض النفسية األكرث شيوعا(.



12

األمراض النفسية

اضطرابات الوعي: الشخص ال يستيقظ حقا، هو غافل وال ميكن له الرتكيز كام ميكن أن يكون 

العكس كذلك: فهو نشط باستمرار وال ميكن تهدئته او اجعله مسرتخيا. وهو يف حالة “يقظة 

مستمرة” )أكرث من مجرد كونه مستيقظا(.

اضطرابات النوم: الشخص ال ميكن أن يغفو، يستيقظ مبكرا أو مرارا وتكرارا. انه يكون مضطربا 

عندما يكون مستيقظا. من املمكن أن ينقلب ليله إىل نهاره والعكس صحيح.

اضطرابات اإلدراك: الشخص مل يعد قادرا عىل متييز بني املهم وغري املهم. أو أنه ينظر إىل األمور 

بسلبية حزينة فقط. هناك أيضا بعض الناس يدركون كل يشء من حولهم ويردون عىل كل 

األشياء البسيطة، ولكن ال يكونوا قادرين عىل توجيها بأنفسهم. وهناك جزء خاص من اإلدراك 

اسمه الهلوسة. وهي األشياء التي ال يدركونها اآلخرون كأصوات صادرة من أشخاص أو أشياء 

واصوات املوسيقى وصور ووجوه والناس والحيوانات والروائح أو األحاسيس عىل الجلد أو يف 

الجسم. وبالنسبة إىل املترضرين، فإن اإلدراك يرونه حقيقيا وليس متخيال.

اضطرابات التفكري: ميكن تباطؤ التفكري أو مشوشا أو يكون غري منطقيا، ودامئا ما يدور يف 

الدوائر. ميكن أن تكون أفكار وهمية وغري واقعية أو ويشعر الشخص باالضطهاد أو يعتقد أنه 

يقدر بأي يشء. ولكن يجوز أيضا أن يكون التفكري حزيناً للغاية.

اضطرابات الذاكرة: ال ميكن للشخص أن يتذكر األشياء الهامة، ال يتذكر أشياء جديدة ولكنه 

يتذكر تجارب قدمية جدا. بالنسبة لبعض الناس تذكر التجارب الرهيبة ميكن أن يكون أمرا 

معذبا له، ويكبت جميع األفكار األخرى.

العواطف: العواطف ميكن أن تتغري بطرق مختلفة جدا: من املمكن أن يكون املرء “بال 

عواطف”، عاجز، ومكتئب أو فاقد األمل. ومن املمكن أن يشكو باستمرار، وأن بكون حزيناً أو 

هو سعيد أو مبتهجا للغاية بال سبب، واحد باستمرار غضب أو غري مستقر. ميكن للمشاعر أيضا 

تتقلب بني الطرفني. وهناك أيضا الشعور بالذنب. أو واحد يعترب نفسه أدىن أو يشء خاص جدا. 

مشاعر معذبة ميكن أن تسببها الخوف الشديد أو تجارب مخيفة.

ما مدى انتشار األمراض النفسية؟

إّن املرض النفيس من األمراض األكرث شيوعا يف جميع البلدان. هذا صحيح حتى لو مل يكن هناك 

حديث بوضوح عن هذا األمر أو أنها ليست موضوعا متناوال من املحيط العام. رمبا تكون 

لتسميات املتعلقة باملرض مختلفة يف البالد التي قدمتم منها. 
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للحصول عىل معلومات مفصلة عن خيارات العالج واملساعدة، راجع دليل 

“نظام رعاية الصحة النفسية يف أملانيا”.

معظم الناس يكون لديهم أحيانا مشكلة نفسية شديدة بعض الوقت يف حياتهم. لبعضهم قد 

يتكرر هذا عىل فرتات. وجزء صغري لديه مرض نفيس لفرتة طويلة. األكرث شيوعا لهذه األمراض 

هي اإلدمان عىل الكحول واملواد األفيونية واملسكنات وغريها من املواد )التي تعترب من بني 

األمراض النفسية يف أملانيا(، وتليها اضطرابات القلق واالكتئاب والذهان.

كثري من الناس يحاولون العيش مع مشاكلهم النفسية. بعضهم ينجحون بشكل ال بأس به. قد 

يساعد البعض محادثة مع شخص قريب. بينام يتحدث آخرون مع الطبيب الذي غالبا ما يكون 

أول املتصلني بهم لهم.

يحتاج حوايل واحد من كل خمسة أشخاص إىل مساعدة مهنية من طبيب نفيس أو من معالج 

نفيس أو من ممرضة أو من أخصايئ اجتامعي.

يتم معالجة معظم األشخاص الذين يعانون من مرض نفيس يف العيادات الخارجية. وهذا يعني 

أّن املرىض يذهبون إىل املعالجة عرب مواعيد معينة سابقا فقط. جزء صغري جدا منهم يجب أن 

يعالَج يف عيادة نفسية لألوقات مختلفة من الزمن فقط. يتم العالج للمرىض الداخلني إما يف 

مستشفى خاص لألمراض النفسية أو يف قسم يف مستشفى عام.

العدوانية تجاه اآلخرين وضد الذات

يف حاالت معينة، ميكن للشخص املريض نفسيا الترصف بالعنف. يعتمد عىل التجارب الشخصية 

وعوامل ثقافية والحالة الراهنة متى وكيف يحدث ذلك. عىل سبيل املثال، أولئك الذين اعتادوا 

عىل تأكيد أنفسهم مع العنف اللفظي أو الجسدي سيكون السلوك العنيف اقل تثبيطا يف املرض 

النفيس ممن هو يف األساس سلمي. بعض املواد مثل الكحول أو األمفيتامينات أو الكوكايني تعزز 

السلوك العدواين والعنيف. عموما الرجال أعنف نوعا ما من النساء.

يف كثري من األحيان يكون القلق واليأس والوهم هي دوافع للعنف. بالنسبة لألقارب هذه 

مشكلة كبرية جدا ألنهم يكونوا بال حول او قوة جراء هذا السلوك العدواين.
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التعامل مع العدوانية والعنف

إّن الجميع ينبغي حاميتهم من العنف. لهذا من املهم التعرف عىل عالماته يف الوقت املناسب. 

وال ينبغي ترك أولئك الذين يهددون بالقوة أو الذين يتعرضون للتهديد. يف أول بوادر العنف، 

ينبغي دعوة الغرباء مثل الجريان أو املساعدين املهنيني أو الرشطة. فال يساعد إخفاء العنف أي 

شخص بل يعزز هذا الترصف السلوك العدواين.

وعندما يكون العنف موجها ضد االخرين، ينبغي أن يبتعدوا عن بعضهم البعض. يف كثري من 

األحيان يساعد الكالم املهدئ أو بعض االقرتاحات حول كيفية الوصول إىل الهدف دون العنف.

وعندما يحدث العنف، ال ينبغي للمرء أن يتجاهله. وبدال من ذلك، من الرضوري اتخاذ 

إجراءات مع الشخص العنيف الستبعاد العدوان والتعنيف يف املستقبل.

العنف ضد الذات

يوجه احيانا الشخص العنف ضد نفسه، وقد يرغب أيضا يف قتل نفسه )االنتحار(. ويتعرض 

األشخاص املرىض نفسياً لخطر االنتحار بدرجة أكرب بكثري من اآلخرين. هذا صحيح بشكل خاص 

بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من االكتئاب أو األمراض الوهمية.

بالنسبة لالجئني هناك خطر إضايف لالنتحار وهو فقدان األمن واالستقرار العائيل واملشاكل 

االجتامعية واملنظور غري اآلمن للكثري يف أملانيا ميكن أن يعزز من فكرة االنتحار.

يجب الحديث عن االنتحار وعالماته. ففي حاالت كثرية أعلن األشخاص املعنيون عن االنتحار 

ولكن مل يتم أخذ اإلعالن عىل محمل الجد يف السابق او مل يتم مالحظة االمر من قبل االخرين.

غري أنه ال ينبغي مواجهة الشخص باالدعاءات أو التهديدات. بل ينبغي أن يسمح له بالتعبري 

عن أفكاره االنتحارية دون خوف. ومام له أهمية خاصة بالنسبة لهذا هي عالقة الثقة، اذ ان 

هذه الثقة مهمة من أجل التمكن من تقديم املساعدة.

لذلك يف العالج النفيس يطلب من املرىض غالبا الحديث عن أية خواطر أو أفكار عن االنتحار.
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املساعدة الذاتية، املساعدة من قبل األقارب واألصدقاء، 

وأيضا تقديم املساعدة لهم
يف معظم البلدان يحمل أفراد األرسة مسؤولية كبرية من اجل مساعدة العائلة عندما يكون 

أحد من العائلة يف حاجة إليها أو يكون مريضا خطريا أو مهددا من مرض. وحتى بعد فرار أو 

مغادرة بلد املنشأ يحاول العديد من األقارب دعم العائلة بتحويالت األموال واملكاملات الهاتفية 

والرسائل. بالنسبة للمعظم يكون هذا مرهقا اذ أنهم ميلكون األموال بالكاد. 

كام يساعد يف أملانيا األقارب واألرس التي تجمها عالقة صداقة مع بعض عند الرضورة ويوجد 

الثقة بينهم. أما األرس يف أملانيا غالبا ما تكون أصغر غالبا وبسبب ظروف العمل يكون الشخص 

بعيداً عن األرسة أو الزوجة أو الزوج يأيت من مكان آخر أو أنهام مطلقان. أو الناس يعيشون 

معا أيضا كأرسة غري متزوجة. يف أملانيا هناك أيضا العديد من األمهات واآلباء الوحيدون الذين ال 

يعيشون مع أقارب آخرين.

مساعدة نفسه واألقارب

غالبا أولئك الذين يبحثون عن االتصال باألشخاص الذين يعانون من نفس املرض مثل أنفسهم 

يجدونهم يف مجموعة املساعدة الذاتية. هناك يلتقي الناس مع نفس املرض. لديهم تجارب 

مامثلة. ميكنهم التحدث عن ذلك مع الناس مع افكار متامثلة والتعلم كيفية التعامل مع 

مرضهم من بعضهم البعض.

يف أملانيا هناك أكرث من 70 ألف جمعية املساعدة الذاتية التي يتبادل فيها حوايل 3.5 

مليون شخص أفكارهم. كذلك من يعاين من مرض نفيس تجد يف كل مكان تقريبا مجموعة 

املساعدة الذاتية املناسبة. وميكن العثور عىل العديد من هذه املجموعات عىل العنوان التايل: 

 www.nakos.de

وهناك أيضا مجموعات خاصة للمساعدة الذاتية لآلباء واألمهات واألطفال واألشقاء، ألنهم 

يعانون من املرض النفيس ألقاربهم أيضا. ميكنك العثور عىل املعلومات هناك عىل موقع متعدد 

 www.bapk.de :ًاللغات من الرابطة االتحادية ألقارب املرىض نفسيا
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املساعدة الذاتية للمهاجرين والالجئني

بالنسبة إىل الالجئني واملهاجرين من الصعب العثور عىل مجموعة املساعدة الذاتية. باإلضافة 

إىل االرتباك فان هناك سبب آخر يساهم يف صعوبة إيجاد مجموعو ذاتية وهو عدم متكنهم من 

اللغة األملانية

حيث يف الغالب يكون الحديث يف املجموعة باللغة األملانية.

 ومع ذلك، فمن الجدير محاولة العثور عىل مثل هذه املجموعة والتعرف عليها. رمبا أحد 

األعضاء هناك يتحدث لغتك.

إن رشكات التأمني الصحي قد أدركت بأن مجموعات املساعدة الذاتية ميكن أن تكون مفيدة 

جدا يف تغلب املرض، فلذلك غالبا ما تدعم ماليا هذه املجموعات. لذا، إذا فكرت يف تأسيس 

مجموعة املساعدة الذاتية، عىل سبيل املثال، لالجئني من بلدك، فتحدثوا عن ذلك مع رشكات 

التأمني صحي أو مع شخص يهتم بهذا األمر.

خيارات العالج للمرض النفيس
لقد قرأت كيف ميكن أن تختلف أسباب ومظاهر االضطرابات النفسية. العالج ال ميكن القضاء 

عىل األسباب، والتي تختبئ غالباً يف املايض. ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لعالج فعال.

العالقة العالجية
الناس، الذين وظيفتهم هي مساعدة املرىض نفسيا ميكن أن يكون املهن املختلفة: الطبيب، عامل 

النفس، األخصايئ االجتامعي أو ممرضة. أنهم يوفرون للمريض عالقة عالجية. مثل هذه العالقة 

العالجية تشكل أساس العالج وتتجىل يف موقف الرعاية واالهتامم باملريض والتعاطف والثقة 

األساسية.

يف الغالب تتطلب املعاملة الجيدة تعاون العديد من الناس من املهن املختلفة وذلك يف فريق. 

ثم من املهم بشكل خاص للمريض أن يكون الرعاية موثوق بها. ويقوم مقدم الرعاية أيضا 

مبرافقة للمريض طوال مدة العالج وضامن تنفيذ التدابري الالزمة أيضا. إن التدخالت الهادفة 
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هي عىل سبيل املثال العالج يف الوسط، أي خلق بيئة معززة لإلنعاش، وال سيام الحامية من 

االقلق، واألرق والتوتر، والدافع إىل النشاط املنطقي ومامرسة الرياضة والتغذية الصحية 

ومعلومات عن املرض )التعليم النفيس( والعالج النفيس باملحادثة )العالجات املعرفية(، ويف 

بعض الحاالت دواء فعال.

التواصل اللغوي
غالبا ما يكون التواصل اللغوي مشكلة. يف حاالت الطوارئ قد يكون من الرضوري مساعدة 

املرتجمني املوجودين بالصدفة مثل األقارب واملعارف أو الجريان.

ملزيد من العالج يكون منوطا عىل األقارب واألصدقاء أو الجريان يف كثري من األحيان تويل 

الرتجمة. ومع ذلك، يف مثل هذه الحاالت ال يوجد ضامن أن تكون الرتجمة صحيحة. ويجب 

أيضاً أال يكون األقارب أو األصدقاء أو الجريان مثقلني مبشاكل خطرية.

يف العديد من املستشفيات ومراكز االرشاد هناك اآلن أيضا املوظفون الذين يتكلمون لغتك األم 

وميكن أن يرتجموا الالزم عند الرضورة.

إلجراء محادثة تثقيفية حول املواضيع الشخصية جدا واألزمات أو املشاكل النفسية يكون 

وسطاء اللغة املهنيون واملحايدون مفيدين ورضوريني. وغالبا ما يكون هؤالء األشخاص الذين 

يأتون إىل أملانيا كمهاجرين واستقروا بها يتكلمون األملانية بشكل جيد للغاية وهم عىل دراية 

جيدة مبواضيع معينة. وقد مروا بفرتة تدريب متكنهم من مساعدة اآلخرين من بلدانهم األصلية 

عىل التواصل مع املوظفني يف السلطات أو الطبيب أو املستشفى.

ينبغي عليك دامئا أن تطلب وسيط لغة وثقافة مؤهل للمشاركة يف املناقشات املهمة. وهم 

ملزمون بالرسية. وهذا يعني أنه ال يجوز له مشاركة هذه املعلومات مع اآلخرين دون 

موافقتك.

ويف بعض املدن توجد اآلن مؤسسات متخصصة يف تقديم اإلرشاد للناس من البلدان والثقافات 

األخرى. كام تقدم العديد من املستشفيات النفسية خدمات املشورة والعالج الخاص لألشخاص 

الذين لديهم خلفية مهاجرة أو لالجئني.
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املحادثة العالجية

املحادثة العالجية هي أهم وسيلة للطبيب أو املعالج النفيس للتعرف عىل املريض “كام هو” 

اهم يشء من أجل معرفة شخصية املريض ونقاط القوة والضعف ومشاكله وقدرته عىل تغريها. 

وبالتايل فإن املحادثة العالجية متكن املريض أيضا من فهم مشاكله بشكل أفضل.

الطبيب أو املعالج النفيس يسأل املريض عن تاريخ حياته وأعراض مرضه والوضع الحايل للحياة 

فضال عن بداية ومرور أعراضه. كام يسأله إذا وكيف ميكن أن يتصور التحسن يف حالته.

عرب انطباعات الطبيب أو املعالج النفيس يكسب املعالج تصوراً يفيده لفهم أفضل للمريض. 

ويقدم وصفة للعالج وبالتايل تحسني حالة املريض.

يف بعض األحيان يتم أيضا استخدام اختبارات لتحديد أكرث دقة وفحص دالالت ذهنية معينة 

فعىل سبيل املثال بتم فحص مدى وجود أعراض معينة لدى املريض، ومع ذلك فإن معظم 

االختبارات هي مناسبة فقط لألشخاص الذين يتكلمون اللغة األملانية، بحيث ال تكون مفيدة 

للناس من ثقافة أجنبية.

يف معظم الحاالت، سيكون من الرضوري لبدء محادثة فعالة طلب مساعدة من لغة مرتجو او 

وسيط من لغوي او ثقايف. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب املزيد من الوقت واالستعداد لالستامع 

إىل كل مريض آخر. ولكن النتيجة تستحق هذا الجهد.
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عندما يتم تشكيل املحادثة العالجية بطريقة معينة، فيكون اسمها )العالج النفيس باملحادثة(. 

وهناك أشكال مختلفة جدا منها ، وهي تنقسم إىل مجموعتني رئيسيتني: “العالجات املعرفية” 

أي فهم املرض وتعلم السلوكيات الجديدة والناجحة يف املقدمة. والثانية هي “العمق النفيس” 

أو “العالجات التحليلية” التي تتم مبعالجة املشاعر والذكريات الدفينة. هذا هو الحصول عىل 

رؤى جديدة حول شخصية وإحداث تغيريات.

ميكن أن يتم العالج النفيس باملحادثة بشكل فردي أو يف مجموعات.

األدوية
يف كثري من الحاالت تكون تأثريات املرض مثقلة للغاية للمريض . بحيث يكون التعامل مع 

العالج النفيس باملحادثة أو املحادثة العالجية لوحدها هو أمر غري كاف عىل اإلطالق عىل الرغم 

من أنها املساعدة األكرث فعالية للمرض النفيس.

ولذلك فإن أدوية )العقاقري النفسية( قد تكون دعام جيدا لعالج األمراض النفسية. هذه 

املهدئات ومضادات االكتئاب و ومضادات الوهم. عىل الرغم من أنها ال تقيض عىل األسباب، إال 

أنها تخفف من أعراض معينة لدى املريض مثل الخوف والقلق أو التوتر الداخيل أو التوهم.

ومثل أي دواء فعال فإن العقاقري االنفسية لها تأثريات غري مرغوبة . لذلك هناك دامئا مفاضلة 

بني فوائدها وعيوبها.

من املهم:

•  دع طبيبك يرشح لك الدواء، وطريقة تأثريه والتأثريات غري املرغوبة فيها بالدقة.

•  ال تناول األدوية إال املوصوفة من قبل الطبيب.

•  تناول األدوية كام يخربك الطبيب.

•  عندما كنت ال تتحمل تأثري الدواء أو عندما يحدث أي تأثري غري مرغوب فيها فبلغ طبيبك فورا.

 

العالجات التكميلية
باإلضافة إىل العالج النفيس واملحادثة العالجية واألدوية هناك أيضا العالجات التكميلية التي 

ميكن أن تسهم يف كثري من األحيان إىل حد كبري يف نجاح العالج.

يف بيئة املريض ميكن للشخص أن يفعل شيئا لتعزيز شفائه. عىل سبيل املثال ميكنه القضاء عىل 
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األشياء املزعجة لتحسني حالة املعيشة أو خلق مساحة ليكون قادرا عىل االنسحاب أو التغلب 

عىل العزلة أو إنشاء اتصال لآلخرين )أيضا للمرىض اآلخرين( أو تشكيل الحياة اليومية من خالل 

االنشغال املنطقي واألنشطة الرتفيهية .

إّن مامرسة الرياضة تلعب دورا هاما أيضا يف الشفاء. عىل سبيل املثال، تؤكد األدلة العلمية 

أن مرتني يف األسبوع ملدة نصف ساعة من الرياضات التحمل )الجري ملسافة طويلة أو ركوب 

الدراجة( هي مفيدة ألعراض االكتئاب متاما مثل الدواء - ولكن من دون اجهاد البدن مع 

تأثريات غري مرغوب فيها.

كام أن األنشطة الفنية مثل الرسم والنحت والعمل مع الخشب والطني واملوسيقى والغناء 

والرقص أو لعب املرسح ميكن أن تكون فعالة عالجيا وتحسن حالة املريض.
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الحصول عىل املساعدة
وغالبا ما يواجه املصابون مبرض نفيس صعوبات يف ادراك 

 هذا األمر والتحدث عنه. رمبا حتى املريض يلوم نفسه لذلك. رمبا يخىش أن يعتربوا اآلخرون 

أنه فاشل. فمثال إغفال الساق املكسورة والحديث عنها أسهل من الحديث من الحديث عن 

االكتئاب أو الوهم ما ال يُرى.

يحاول البعض مواءمة حياتهم اليومية والعالقات مع البرش حولهم إىل املرض النفيس والعيش 

عىل نحو غري ملفت بقدر اإلمكان. وهذا ميكن أن ينجح يف بعض األحيان وينتجوا حلوالً مبتكرة 

بشكل مدهش. ومن ناحية أخرى يكون هذا غالبا مرتبطا بضغوط كبرية عىل املريض والناس 

من حولهم ومينع إيجاد حل أفضل من خالل العالج الفعال.

عندما كنت تبحث عن مساعدة

أي شخص يبحث عن مساعدة لنفسه أو لقريب له من أجل مرض نفيس ميكن له أن يتحول إىل 

أماكن كثرية:

غالبا ما تستخدم مراکز استقبال الالجئین األخصائیین االجتامعیین الذین یضطلعون مبھمة  •

•

•

•

تقدیم املشورة وتوجیه املرىض إلی املکان الصحیح.

دوائر الصحة لها خدمات نفسية اجتامعية تعرف الطريق إىل خيار العالج املناسب.

يوجد يف العديد من األماكن أيضا مراكز لإلرشاد النفيس لالجئني. غالبا ما يعمل هناك 

موظفون من بلدان الالجئني.

بالنسبة للغالبية يكون طبيب العائلة أو طبيب عام أول من يتم االتصال به. ميكنه نقلك إىل 

أخصايئ )طبيب نفيس( أو عامل نفيس. عندما عادة تحصل عىل موعد مع طبيب األرسة برسعة 

قد تنتظر للحصول عىل موعد مع طبيب نفيس أو معالج نفيس لعدة أسابيع. يف املقابل يأخذ 

الطبيب النفيس الكثري من الوقت بالنسبة لك.

إذا كان العالج مع طبيب نفيس كاف أو إذا كان هناك عىل سبيل املثال أي عرض عىل الخطر أو 

حاجة إىل اإلرشاف والحامية فيكون من املطلوب العالج يف عيادة الطب النفيس. ميكن العثور 

عىل مستشفى نفيس أو قسم نفساين يف مستشفى عام يف كل مدينة كبرية تقريباً.
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يف حاالت الطوارئ سيتم قبولك هناك عىل الفور. كام تقدم جميع املستشفيات النفسية قسم 

العيادات الخارجية حيث تحصل عىل موعد دون انتظار طويل.

مساعدة خاصة للنساء
وتحتاج النساء والفتيات أحيانا إىل حامية خاصة. وينطبق ذلك بوجه خاص عىل سوء املعاملة 

أو العنف داخل األرسة من جانب األقرباء أو غريهم. وكذلك هو الحال يف األرس األملانية أيضا، 

حيث يتكرر حدوث عنف منزيل بحقهن. 

والنساء اللوايت يعانني من أمراض نفسية معرضات للخطر بشكل خاص ألنهن غالبا ال يستطعن 

الدفاع عن أنفسهن.

يف كل مدينة كبرية هناك هاتف "طوارئ ملساعدة النساء"، 

الذي ميكن أن يساعد برسعة وبدون إجراءات بريوقراطية طويلة. ميكنك أيضا طلب املساعدة 

دون التعريف باسمك ودون أن يعرف ذلك أي شخص.

إذا مل تشعر املرأة باألمان يف محيطها أو شقتها ميكن قبولها يف "مأوى للنساء". وكذلك ميكن أن 

ينضم لها األطفال حتى عمر 41 عاما. 

يف مأوى للنساء أنت آمنة ولن أحد يعرف عن عنوانك. يساعدك األخصائيات االجتامعيات 

واملحاميات حتى ال تكوين مهددة بالعنف. واملساعدة يف مأوى املرأة مجانية.

تتضمن عناوين املساعدة املمكنة ما ييل:
www.frauennotruf.de 

www.frauen-gegen-gewalt.de

كيف تتم املساعدة النفسية؟
عادة ما تكون خدمات املؤسسات االجتامعية ومراكز تقديم املشورة وخدمات الطب النفيس 

االجتامعي مجانية. أما للحصول عىل العالج الطبي هناك تكاليف وكذلك للعالج النفيس 

واألدوية والعالج يف املستشفى.

للحصول عىل معلومات مفصلة عن خيارات العالج واملساعدة راجع دليلنا 

"نظام الرعاية النفسية يف أملانيا"
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عادة ما يتم تقديم ملعالجة مرض نفيس من قبل املدينة أو القرية التي تعيشون فيها. لديك 

إما البطاقة الصحية من التأمني الصحي أو إنك تحصل عىل شهادة العالج. كالهام بالنسبة لك 

"تذكرة" يف نظام املساعدة النفسية.

إن األدوية أو العالج النفيس باملحادثة تُدفع عن طريق البطاقة الصحية أو شهادة العالج أيضاً.

إذا كان لديك وضع طالب لجوء، يحق لك الحصول عىل مخصصات مبوجب قانون استحقاقات 

طالبي اللجوء. وهذا يضمن عالج األمراض الجسدية والنفسية يف الحالة الحادة فقط. وال تقدم 

بعد ذلك الخدمات الطبية التي تتجاوز حاالت الطوارئ. ومع ذلك، من خالل مكتب الصحة 

ميكنك محاولة للحصول عىل موافقة عىل خدمات أخرى مثل العالج النفيس. ميكن ملنظامت 

املساعدة املحلية تقديم النصح لك ومساعدتك.

إذا تم التعرف عىل كونك مستحق اللجوء أو إذا تتلقى ما يسمى "استحقاقات التامثلية" )من 

15 شهرا بعد التسجيل(، يحق لك الحصول عىل جميع الخدمات الصحية دون قيود. ثم قد 

يكون عليك أن تدفع حصة من التكاليف لبعض الخدمات املعينة )"املدفوعات املشرتكة"( مثل 

كل الناس يف أملانيا.

املعلومات واملوافقة

وحتى الشخص املصاب بأمراض نفسية يحق له أن يقرر بنفسه )الحق يف تقرير املصري(. لذلك 

يجب عىل الطبيب دامئا إبالغه عن مرضه وخيارات العالج. لديك الحق يف املوافقة أو رفض 

العالج. يف حاالت معينة، عىل سبيل املثال قبل الجراحة، سيقوم الطبيب بإبالغ املريض خطيا 

ويكون املريض يتأكد بتوقيعه أنه قد أتم تبليغه ويريد العالج.

مبدئيا ال يحق للطبيب عىل معالجة املريض إال بعد موافقته. فقط يف بعض األحوال االستثنائية 

يُسمح له املعالجة من دون موافقة املريض وهده تنظمها القوانني.

وبالنسبة لألطفال قبل العمر من 18 سنة يجب عىل الوالدين إعطاء موافقتهام عىل العالج 

بوصفهام ممثلني قانونيني.

حتى عندما يتم قبولك يف مستشفى نفيس يُطلب منك يف العادة تأكيدك من خالل توقيعك عىل 

أنك تريد القبول يف املشفى واملعالجة.
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مساعدة ضد اإلرادة الخاصة

يف بعض األحيان مل يعد شخص ما بإمكان الترصف مبسؤولية واتخاذ قرار بنفسه وذلك بسبب 

مرضه النفيس. إذا كان يرض باآلخرين أو غريهم، فإنه ميكن احتجازه يف مستشفى نفسية ضد 

إرادته وذلك حتى ينتهي الخطر. وعند االقتضاء للحامية من الخطر يجوز للرشطة والعاملني يف 

املجال الطبي أيضا أن يربطوا املريض.

هذه هي تدخالت خطرية يف الحرية الشخصية ولذلك يجب مراجعة هذه التدابري واملوافقة 

عليها من قبل املحكمة. وتسمع املحكمة ألولئك حتى لو كان شخص ما موجود بالفعل يف 

مستشفى نفسية، ويقرر ما إذا كان ومتى يجب أن يبقى هناك. ميكن إصدار مثل هذا األمر 

القضايئ لألسباب التالية: بالنسبة للمخاطر االنتحارية وال ميكن تجنبها أو العدوان ضد أطراف 

ثالثة أو يف إيذاء النفس الخطري من خالل اإلهامل أو اإلحباط. ويف معظم الحاالت يدرك أولئك 

املرىض قريبا أنهم بحاجة إىل املساعدة ويختارون العالج يف مستشفى لألمراض النفسية بشكل 

طوعي.

ويجب أال ترتتب عىل أمر املحكمة باإليداع يف مستشفى نفيس أي آثار سلبية عىل الشخص 

املريض، وال حتى يف إجراءات اللجوء. ولذلك ال يتم تسجيلها يف ملفات سلطة األجانب.

ال يجوز للطبيب إعطاء األدوية ضد إرادة املريض إال يف حاالت استثنائية وعادة لدى الخطر 

املؤدي للموت.

إذا كان الشخص ال يتمكن أن يتحمل املسؤولية عن نفسه أو ال يتمكن توفر ما يكفي لنفسه 

نتيجًة لإلعاقة أو املرض النفيس فيمكن للمحكمة استخدام شخص كممثل قانوين له. ويسمى 

أيضا "مقدم الرعاية" وميكنه متثيل الشخص املريض يف جميع مجاالت الحياة واتخاذ القرارات يف 

مكانه. وقد ينطبق هذا أيضا عىل املوافقة عىل العالج الطبي.

واجب الكتامن

مهام قلت ورصحت إىل الطبيب أو املعالج أو املمرضة ال ميكن أن يرصح به لآلخرين إال مبوافقة 

رصيحة منك. وهذه الرسية منصوص عليها يف القانون. سوف يعاقب أي شخص ينتهك هذا. 

وينطبق واجب الرسية أيضا بني الطبيب والسلطات أو الرشطة أو املحكمة.

لذلك ميكنك أن تكون متأكدا أنه ميكنك إخبار الطبيب أو املعالج أو املمرضني كل يشء تود 

قوله، وكذلك ما تريد أن ترصح به ويساعد يف تهدئتك، وهي أمور قد تكون مهمة لعالجك. 
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وال يسمح لهؤالء املذكورين آنفا قطع واجب الكتامن إال إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة 

إلنقاذ األرواح اآلخرين مثال حياتك أو حياة غريك.

عىل سبيل املثال، إذا كان من الرضوري تحويلك إىل طبيب آخر، سيطلب منك طبيبك إعطاء 

إشعار خطي بالرسية. وال يجوز له أن ميرر املعلومات الالزمة ملزيد من العالج إال مبوافقتك.

وميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عن املسائل القانونية يف دليلنا 

"املعلومات القانونية للمهاجرين والالجئني".



26

األمراض النفسية

وصف لبعض الصور الرسيرية

إذا كان النسيان غري ممكن- اضطراب املتوايل للصدمة النفسية
كل شخص مير بتجارب سعيدة أو مؤملة يف حياته وأيضا يخىش الرعب. الكائن الحي ميكن أن 

تتكيف مع مثل هذا اإلجهاد الخاص. عندما تنتهي فغالبا ما تعود الحياة إىل وضعها الطبيعي.

ولكن هناك أيضا أمور تطغى عىل قدرات الشخص وترض نفسه مثل الجرح العميق. يف 

املصطلحات الطبية ببلدان أوروبا يستخدم مصطلح "تْرَاْوَما" )اليونانية: "الجرح"(. ويرتبط 

الصدمة النفسية مع خطر املوت أو خطر إصابة خطرية للجسم. بعض الصدمات يسببها اإلنسان 

مثال من خالل الحرب والتعذيب واالغتصاب وغري ذلك من أشكال العنف وسوء املعاملة. أما 

الصدمة التي ال يسببها اإلنسان مبارشة قد تكون عىل سبيل املثال الزلزال أو الفيضان أو حطام 

سفينة. حتى من شاهد "فقط" مثل هذه األحداث ميكن أن يصَدم منه.

تأثر الصدمة النفسية عىل وظائف هامة من النفس وهي الثقة واألمن بالنفس والهوية )"التأكد 

من النفس"( والرتكيز والقدرة عىل التفكري ويف كثري من األحيان تنشأ املزاج املتهيج استمراراً أو 

متحمس الذعر.

ميكن أن تكون عواقب الصدمة النفسية مختلفة جدا مثل فقدان الثقة األساسية أو القدرة عىل 

التعامل مع اآلخرين بطريقة غري منحازة أو وفقدان القيم واملعتقدات أو عار ال يطاق والذنب 

أو والشعور باليأس والعجز والحزن أو زيادة الخوف أو الشعور بالوحدة أو الشعور بأنه 

"غريب" بني الناس أو اضطرابات يف الذاكرة والفكر والنوم. ميكن أن يؤدي ذلك إىل زيادة يف 

استخدام الكحول واملخدرات وتسبب يف حدوث أفكار للمريض تراوده عىل االنتحار. 
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أيضا من األأمور املألوفة االنتعاش غري املرغوب فيه وغري املتوقع من الصدمة النفسية يف 

الكوابيس أو يف أحالم اليقظة. وغالبا ما يتم تحفيزها عن طريق محفزات خارجية كانت معنيّة 

للصدمة كضوضاء عالية أو رائحة العرق أو النار.

قد تتطور عرب فرتات طويلة من مثل هذه االضطرابات االكتئاب أو اضطرابات القلق أو الذهان 

الوهمية أو ارضابات نفسية جسدية يف الجنيس.

عادة تظهر مثل هذه األعراض مع تأخري الوقت فقط ومن عدة أشهر إىل عدة سنوات بعد 

التجربة الصادمة نفسياً. يتحدث الشخص عن اضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية.

إّن األطفال أو األشخاص ذوو اإلعاقة النفسية معرضون للخطر بشكل خاص ألنهم ال يستطيعون 

تصنيف التجارب الصادمة نفسياً يف حياتهم بشكل معقول.

من ناحية عاىن الالجئون من الصدمة النفسية يف كثري من األحيان. من ناحية أخرى فإن القدرة 

عىل الصمود ضد آثار اضطرابات الصدمة النفسية عند الالجئني متطورة بشكل خاص. أحد 

األسباب املهمة لهذا أنهم قد تجرأوا عىل الفرار واتقنوا ذلك.

إن تطور اضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية ليس عالمة عىل الضعف وإمنا محاولة نفسية 

إلتقان يشء ال يطاق والتعايش معه عىل "أية حال".

ما الذي يساعد عىل تغلب الصدمة النفسية؟

العوامل االجتامعية مثل التواصل مع العائلة واألصدقاء والصحابة والقرب من املساعدين يف  •

البلد املضيف وإتاحة الفرصة لتحمل املسؤولية لآلخرين مثالً لطفل.

الصفات الشخصية مثل الذكاء واإلبداع والكفاءة العاطفية والقدرة عىل تحّمل اإلحباط  •

والنكتة ومفهوم الذات اإليجايب والقدرة عىل درك معنى يف الحياة وكذلك الدين وشعور 

االنتامء لعائلة أو املعتقدات السياسية.

عوامل أخرى مثل القدرة عىل االستجابة للوضع الراهن بتفاؤل و عىل القبول األوضاع  •

الحالية وعىل العمل بنشاط من أجل تغريها أو تطويرها والنشاط يف الشبكات االجتامعية 

وتجنب األفكار واملشاعر املرهقة.
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املساعدة الذاتية مع اضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية

إذا كنت قد شهدت شيئا فظيعا تعاين منه:

•  تأكد من أنك لست وحدك.

•  ابحث عن اتصال مع األقارب أو األصدقاء.

•  تجنب املواقف غري املريحة أو املخيفة.

•  ابحث عن األشخاص الذين ميكنك الوثوق بهم.

 •  خّفف نفسك من خالل إخبار الناس املألوفني حول تجاربك الصادمة. قل بقدر ما تريد أن
تكشف عن نفسك فقط.  

•  اطلب املساعدة العالجية إذا مل مل تكن تعرف.

إذا كنت تعلم عن تجارب صادمة لدى أفراد أرستك أو أقاربك أو إذا تظّن انك يف تجربة صادمة 

معهم فينبغي أن

•  عرض التقرب غري املزعج.

•  تشري إىل استعداد لالستامع دون أن تطلب ذلك عىل وجه االستعجال،

•  تحرتم صمت املترضرين،

•  تُظهر فهم السلوك الصعب،

•  تنصح املشورة لعالج الصدمة النفسية.

املعالجة

ال يتطور ارضاب الصدمة عند كل من قام بتجارب صادمة وال يحتاج كل من يتطور اضطراب 

الصدمة إىل عالجه. ما يهم هو ما إذا كان املصاب لديه عوامل الحامية الكفاية، وإذا كان يحصل 

عىل مساعدة كافية للتغلب عىل الصدمة بنفسه وذلك من خالل بيئة تتوفر الحامية والدعم 

االجتامعي املناسب.

إذا مل تكن هذه هي الحالة، هناك عروض جيدة يف العالج النفيس الضطرابات الصدمة يف كل 

مدينة تقريبا. والسؤال عن اختيار نوع العالج مثل العالج السلويك والعالج النفيس الدينامييك أو 

التحلييل هو ثانوي. من املهم تعزيز العوامل الوقائية الخاصة بك أثناء العالج. يجب أن يكون 

الهدف إعادة استعادة الكفاءة و)إعادة( تفعيل صمودك. وبشكل عام تكون معالجة ارضاب 

الصدمة ناجحة.

إّن أساس أي عالج ناجح هو املحادثة العالجية. يتم فيها العمل عىل تاريخ حياتك ومرور 

هروبك. يجب أن يكون للمعالج االهتامم الصادق يف مصري املصاب واسرتاتيجيته ملواجهة 
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مزيد من املعلومات حول اإلنرتنت

•	 Psychiatrienetz	)شبكة الطب النفيس(: www.psychiatrie.de/psychische-erkrankungen/

traumaassoziierte-stoerungen.html

•	 Deutsches	Institut	für	Psychotraumatologie	)املعهد األملاين للبحث عن الصدمة النفسية(: 
www.psychotraumatologie.de

•	 Neurologen	und	Psychiater	im	Netz	)أطباء األعصاب والنفس عىل اإلنرتنيت(: 
www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psycho 

therapie/erkrankungen/posttraumatische-belastungsstoerung-ptbs

عندما ينهار كل يشء - االكتئاب

إّن اضطرابات االكتئاب من بني األمراض النفسية األكرث شيوعا. يتم تشخيص واحدة من كل أربع 

نساء وواحد من بني مثانية رجال مع االكتئاب مرّة يف حياتهم. ما يقرب من ثلث الذين يعالَجون 

من االكتئاب يقومون مبحاولة االنتحار وحوايل 8 ٪ من أولئك ميوتون من االنتحار.

وعادة ما يكون لالكتئاب بداية ونهاية يكون هناك أيضاً الحديث عن "حلقة االكتئاب".

األعراض الرئيسية لالكتئاب هي املزاج املكتئب، وعدم االهتامم والنشاط املنخفض. وهناك أيضا 

الفقدان الذايت والشعور بالذنب غري املناسب واألفكار املتكررة من املوت أو امليول االنتحارية، 

ونقصان االنتباه والرتكيز، والقيود قدرة عىل الحفظ والذاكرة والتباطؤ النفيس التحريك أو الشلل، 

واضطراب النوم أو الشهية.

الصدمة النفسية. يف بعض األحيان يكون الشخص يخفي محتوى معني من تاريخه أو يوفّر 

املعلومات بشكل غامض جدا ورمبا متناقض. عادة ما تكون ذلك اسرتاتيجية تجنب من أجل 

تغلب الصدمات ويجب احرتام ذلك.

إذا كانت أعراض اضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية شديدة بحيث مل يتم التوصل اىل 

محادثة العالجية، فيمكن أن تساعدك لطريقة خاصة: RDME، إزالة حساسية حركة العني 

وإعادة املعالجة. 

يقوم فيها املريض بحركات العينني الرسيعة ما يؤدي إىل تراجع املشاعر ال ميكن السيطرة عليها. 

.RDME يف أثناء العالج قد تحدث استخدام متعدد من

يف كثري من األحيان فان األدوية النفسية لتخفيف األعراض والعالج تكون أمرا مساعدا. )انظر 

أيضا صفحة 19(.
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أما أسباب االكتئاب فهي كثرية. وفقا للمعرفة املعرتف بها هناك دامئا عدة عوامل املعنية. لذلك 

تلعب العوامل الوراثية والقوة الجسمية الشخصية دورا فيه. كثري من الناس الذين يعانون من 

االكتئاب قد شهدت خسارة عميقة يف تاريخهم. ولكن أيضا اآلليات جسمية ميكن أن يسبب 

االكتئاب.

من العوامل ذات األهمية الكبرية هي العوامل النفسية. فاألشخاص الذين يعانون من االكتئاب 

يعانون من نقصان التشجيع أو التأكيد وذلك بسبب ضعف االتصاالت االجتامعية واملهارات 

يف العالقات. وهذا ميكن أن يؤدي إىل تصور سلبي لنفسه والبيئة واملستقبل والتفكري السلبي 

للغاية. هذا غالبا ما يخلق حلقة مفرغة من األفكار املكتئبة والفشل.

وميكن أيضا أن تختفي حلقات االكتئاب دون عالج بعد حوايل ستة إىل مثانية أشهر. أما بعد 

ذلك هناك خطر متزايد من االنتكاس )55٪ إىل 65٪(. عند نسبة ما يصل إىل 15٪ وحلقة 

االكتئاب يتحسن جزئيا فقط ويصبح االكتئاب املزمن.

املساعدة الذاتية

إذا كنت تشعر بأنك تفشل أو تشعر بالذنب وإلقاء اللوم عىل نفسك باستمرار:

 •  انظر فيام إذا كان مزاجك السيئ ميكن أن يكون أحد األعراض ملرض االكتئاب. العديد من

املصابني باالكتئاب يقولون أن معرفة املريض بطبيعة هذا املرض وقبوله، ميثل الخطوة األوىل   

للعالج. فاملريض ليس مسؤوال عن مرضه.   

 •  حاول التعرف عىل نفسك، عىل سبيل املثال: "كنت غري محظوظ مرة أخرى. ولكن هذا ما

يرام، ميكن أن يحدث ذلك ألي شخص آخر أيضاً. "  

•  ابحث عن املحادثة مع مصابني آخرين يف مجموعات املساعدة الذاتية.

•  تجنب الظروف التي كنت مثقال أو تواجه شيئا سلبيا.

•  عندما تعمل، فإن االكتشاف الطبي للعجز )اإلجازة املرضية( غالبا ما يكون إغاثة كبرية.

 •  مامرسة رياضات التحمية بشكل مستمًر كالركض وركوب الدراجات والسباحة وغريها لها
تأثري إيجايب عليك يف االكتئاب.  

 •  ميكن كذلك لألقارب دعم الشخص املكتئب. يجب أن تقبل الشخص املريض يف االكتئاب

ولكن ال يؤسف له. يجب عليك دامئا تشجيعه عىل األنشطة البدنية وغريها.  
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املعالجة

أوال وقبل كل يشء يتم العالج عالجا نفسيا باملحادثة. ال سيام فعالية هي األساليب السلوكية 

التي متارس فيه تجنب أمناط اإلدراك املسببة لالكتئاب وتطبيق أمناط جديدة وإيجابية لإلدراك 

والسلوك ويتم ذلك عادة يف مجموعات.

مزيد من املعلومات حول اإلنرتنت

•	 Psychiatrienetz	)شبكة الطب النفيس(: www.psychiatrie.de/psychische-erkrankungen/

depressionen.html

•	 Deutsche	Depressionshilfe	)منظمة الدعم يف االكتئاب(: www.deutsche-depressions-

hilfe.de

•	 Forum	Depressionen	 www.forum-depressionen.de :)املنتدى حول االكتئاب(

يف حالة وجود أعراض خطرية وامليول االنتحارية الحادة توصف يف هذه الحالة املزيد من 

األدوية. ومع ذلك، فإن ما يسمى "مضادات االكتئاب" تؤثر عىل جزء من املرىض فقط. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن التأثري يحدث عادة بعد مدة ما بني أسبوعني وثالثة أسابيع. وبسبب 

آثارها غري املرغوبة الجانبية ينبغي أال تؤخذ إال تحت إرشاف متخصص. إّن الجمع بني العالج 

النفيس باملحادثة واألدوية هو أكرث فعالية من الدواء لوحده.

عندما يتجاوز الشعور بالحياة أي مقياس - الهوس
نوعاً ما يصنف الهوس بأنه عكس االكتئاب: يتم زيادة التحرك الكبرية، وانخفاض الحاجة اىل 

النوم، وتسارع التفكري والتحدث أما القدرة عىل قبول النقد فهي محدودة. يف الهوس الناس 

يعتقدون أنهم رائعون فإنهم يقدرون قدراتهم بصورة مبالغًة للغاية ويتكلمون بصوت عال 

وبشكل غري الئق أو عدواين.
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يف بعض الحاالت تستبق حلقات الهوس االكتئاب وميكن العكس أيضا، أي يصبح االكتئاب أحيانا 

هوسا. وهذا ما يسمى اضطراب ثنايئ القطب.

الهوس هو يف أغلب الحاالت عبئ كبري عىل بيئة املريض. غالبا ما يظهر املصابون سلوكا خطرية 

أو غري املتحفظ جنسيا أو زيادة العدوان وذلك يف كثري من األحيان جنبا إىل جنب مع اإلفراط يف 

تناول الكحول واملخدرات أو عديم الفائدة إنفاق املال. وبالتايل يف كثري من األحيان فإن املرىض 

يشعرون بعد اذهاب الهوس بالعار أو بالذنب.

إّن أسباب الهوس متنوعة ومعقدة مثل ما عند االكتئاب. يف كثري من األحيان ميكن الكشف عن 

حدث خارجي كمشغل، عىل سبيل املثال الفصل أو الطالق أو فقدان العمل أو وفاة شخص 

قريب.

املساعدة الذاتية

إذا ظهر الهوس عندك أي وقت فيجب اتخاذ االحتياطات يف حال كنت تصبح مهوسا مرة أخرى، 

ألن املريض غالبا ما ال يكون قادرا عىل الترصف املناسب خالل الهوس.

 •  تأكد من أن يرافقك شخص تثق به بصرب بقوة أثناء الهوس لحاميتك من األذى االقتصادي

واالجتامعي.  

•  تعرّف عىل املرض، والتعرف عىل األعراض املبكرة واالستجابة بشكل مناسب.

•  اضمن تنظيم الحياة اليومية بشكل جيد.

•  اضمن النوم املرتب والكايف.

 •  تجنب الظروف املحفزة الثّقلة )مثالً عمل النوبات أو العمل اللييل أو تناول الكحول أو

املخدرات(.  

املعالجة

يف عالج الهوس يجب عىل الطبيب ان يرافق املريض وأقاربه ويحميهم من األذى، ويجب 

السعي للحفاظ عىل عالقة عالجية حتى يف ظل ظروف صعبة. يف كثري من األحيان يكون من 

الصعب إعطاء الشخص ما يكفي من الحرية للعيش شعوره املعزز للحياة، ويف الوقت نفسه 

لحاميته ومحيطه من األذى. ميكن لألدوية تخفيف األعراض، ولكن نادرا ما تؤثر عىل مدة 

الهوس.
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مزيد من املعلومات حول اإلنرتنت

•	 Psychiatrienetz	)شبكة الطب النفيس(: www.psychiatrie.de/psychische-erkrankungen/

bipolare-erkrankungen.html

•	 Deutsche	Gesellschaft	für	Bipolare	Störungen	

/www.dgbs.de/bipolare-stoerung :)املنظمة األملانية للبحث عن اضطراب ثنايئ القطب(

symptome/manie

•	 Bipolar-Forum	)منتدى اضطراب ثنايئ القطب(: www.bipolar-forum.de

عندما الخوف يحد من الحياة - اضطراب الخوف / الذعر

الخوف هو ميزة مفيدة. فهو يحمي الناس من السلوك الخطر ويشكل إشارة هامة يف حالة 

الخطر.

نتحدث عن اضطرابات الخوف عندما الخوف يف وضع ما ليس مناسبا بوضوح، وعندما مدة 

ردود الخوف أطول بكثري مام هو رضوري، وال ميكن بأثريها أو تغلبها من قبل املصاب ويؤدي 

ذلك إىل انخفاض كبري يف الحياة ويحد من االتصال مع أشخاص آخرين.

منيز بني املخاوف التي تتعلق بأمور معينة، مثال العناكب والحرشات والحاالت، مثال الظالم أو 

أماكن عالية أو االمتحانات.
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وترتبط العديد من األحاسيس الجسدية السلبية مع تجربة الخوف كالتعرق والخفقان والدوخة 

وتوتر العضالت والهزات وجفاف الفم وصعوبة يف التنفس والشعور انقباض وأمل يف الصدر 

والغثيان والتقيؤ واإلسهال والشعور بأن األمور غري واقعي أو أو أن يكون الشخص "غري موجود 

بشكل كامل" والشعور بالجنون وفقدان السيطرة عىل األفكار، والخوف من املوت أو بشكل عام 

شعور اإلبادة. من يعاين من اضطراب الخوف غالبا ما يشكو من األمل الجسدي املزمن.

هناك شكل خاص من اضطرابات الخوف وهي نوبات الذعر، التي تظهر فجأة دون سبب واضح 

مع أعراض جسدية شديدة، عىل سبيل املثال خفقان القلب وضيق يف التنفس وأمل يف الصدر. يف 

كثري من األحيان تكون نوبة الذعر معتقدة مخطئا ملرض جسدي خطري مثال نوبة قلبية أو نوبة 

الربو.

املساعدة الذاتية

•  اعمل خطة كيفية لتجنب الحاالت املثرية للخوف.

•  تدرب بعض أفكار تهدئة الذات:

– مشاعري من الخوف هي مجرد رد تشدد مبالغ فيه.

– أشعربأين بائس اآلن، ولكن ليس هناك خطر.

– بالتأكيد لن يصبح الحال عىل أي أسوأ.

– إذا كنت خائفا اآلن، سأحتاج إىل مزيد من الوقت.

– إذا كنت خائفا، هذا ليس سيئا. أستطيع التحمل.

•  تذكر ما سبق أن نجحت يف التغلب عليه.

•  تخيل مدى سوف تكون سعادتك عند التغلب عىل الخوف.

 •  مامرسة الرياضة بانتظام ورياضة التحمل فعالة بشكل خاص يف عالج اضطرابات الخوف.

تشغيل نصف ساعة أو ركوب الدراجات يف األسبوع له تأثري ملحوظ.  

املرىض من اضطرابات الخوف قد تراكموا مشهد حيوي جدا من مجموعات الدعم الذايت. ميكن 

العثور عىل عناوين أقرب مجموعة عىل اإلنرتنت. ويؤدي تعزيز التضامن وتبادل الخربات إىل 

تقوية املرىض ويدعم الجهود العالجية.

املعالجة

عالج اضطرابات الخوف هو العالج النفيس باملحادثة. العقاقري )املهدئات( ينبغي أن تؤخذ يف 

حاالت الطوارئ ولفرتة محدودة فقط ألنه هناك خطر من االعتامد عليها. وينبغي أن تؤخذ 

فقط وفقا للوصفات الطبية وفقط تحت إرشاف طبي.
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مزيد من املعلومات حول اإلنرتنت

•	 Psychiatrienetz	)شبكة الطب النفيس(: www.psychiatrie.de/psychische-erkrankungen/

angststoerungen.html

•	 Neurologen	und	Psychiater	im	Netz	)أطباء األعصاب والنفس عىل اإلنرتنيت(: 
www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychothe-

rapie/erkrankungen/angsterkrankungen/was-sind-angsterkrankungen

•	 Münchener	Angstselbsthilfe	)دعم الخوف يف ميونيخ(: www.angstselbsthilfe.de

عندما ال يطاق الواقع - االضطرابات الوهمية
الناس يتعاملون باستمرار مع العامل ويتأكدون من أنفسهم ويعرفون يف كيفية ارتباطها ألشخاص 

آخرين، ويعرفون ما هي معنى الكلامت واإلمياءات أو الرموز، ولديهم الشعور باالنتامء إىل 

األرسة واملجتمع وتصور الحياة عىل األرض ويف الكون. والكن يف بعض األحيان يأيت شخص إىل 

قناعة تنحرف بشكل كبري عن الواقع وميسك بها عىل الرغم من حقيقة أخرى. ويسمى هذا 

"الخطأ" الوهم.

تظهر األوهام أو األفكار الوهمية يف مختلف االضطرابات النفسية. وتالَحظ يف االكتئاب )“لقد 

فقدت كل ما عندي من املال" أو "أنا املسؤول عن مصائب عائلتي"( ويف الهوس ) "أنا مليونري"( 

أو غريها من اضطرابات نفسية حادة )"الذهان"( مثل عىل الفصام.

يظهر الوهم يف أشكال مختلفة، مبا يف ذلك:

•  وهم انخفاض القيمة: "الناس يهينوين ويضايقونني".

•  وهم االضطهاد: "أنا مضطهد من قبل املخابرات".

•  وهم العالقة: "إنهم يتحدثون عني دامئا عىل شاشة التلفزيون".

•  الوهم بالديون: "بسبب الخطايا التي ارتكبتها انهار البيت".

•  ميغالومانيا أو وهم العظمة: "أنا سوبرمان" أو "لدي مهمة إلنقاذ البرشية."

•  وهم الغرية: "زوجتي تخونني".

•  الوهم باملرض: "لدي مرض اإليدز وال أحد يقول يل الحقيقة".

ميكن الوهم أن يكون غريبا وغري واقعيا )"أنا ال ميكن أن آكل ألنم أخرجوا معديت من بدين."( أو 

إىل شخصية ومناسبة لحياة املريض )"يستخدمون هاتفي الخلوي للتنصت عيل"(. فمن ناحية 

يشكل الوهم تعطيال شديدا لتصور الواقع ومعالجته، األمر الذي ميكن أن يكون مزعجا للغاية 

ويسبب العديد من الرصاعات. من ناحية أخرى بالنسبة للمريض هو الحل لرغبته يف معنى 
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ال ميكن العثور وال ميكن له تحمل الكون دونه. ولذلك، فإن الوهم لديه وظيفة هامة تعطي 

املريض االستقرار.

املساعدة الذاتية

إذا كنت تعلم أنك تقوم بتطوير األوهام يف حاالت معينة، فينبغي اتخاذ تدابري وقائية:

•  حافظ عىل االتصاالت مع األقارب واألصدقاء وأصحاب حتى ال تفقد االتصال مع الواقع.

 •  قم بتحديد مأوى )غرفة أوشقة خاصة بك أو حديقة أو مقهى الخ( حيث كنت محمي من

الكثري من القلق وتهيج. يجب أن يكون هذا املكان مالذا حيث تشعر باألمان من التهديدات   

وميكنك املغادرة يف أي وقت.  

•  قم برعاية روتني يومي مرتب مع نوم كاف ووجبات منتظمة ورعاية نظافة للجسم.

•  مارس الرياضة بانتظام أو التحرك يف الهواء.

•  ال تناول القهوة والشاي والكحول واملخدرات.

•  ال متارس التأمل

وبصفتك أحد األقارب، ميكنك مساعدة املريض يف هذه األنشطة. عند التعامل مع شخص وهمي 

ينبغي أن تقول ما رأيك يف أفكاره. ويف الوقت نفسه ينبغي أن توضح أنك أيضا ال تعرف كل 

يشء وال تستطيع التأكيد بشكل مؤكد عىل رؤية العامل بشكل صحيح.

املعالجة

العالج النفيس من الوهم يهدف إىل نقل البصرية. للقيام بذلك، فإن املعالج يجب أن يفهم ما 

يريد املريض مع الوهم. وسوف يشجعه عىل قبول أجزاء مرفوضة أو سلبية ال يتقبلها قيمه، 

حتى لو كان ذلك صعب عليه.

العالج بالعقاقري مع عقار مضاد للذهان فعال يف بعض الحاالت. يف بعض الحاالت األدوية ال 

تعمل حتى لو اتخذت بشكل صحيح. ثم ينبغي أن يعالج املريض لدمج التجربة الوهمية يف 

حياته اليومية بطريقة ال يجتذب االنتباه قدر اإلمكان وأنه ال تنشأ رصاعات خاصة منه.

مزيد من املعلومات حول اإلنرتنت

•	 Psychiatrienetz	)شبكة الطب النفيس(: www.psychiatrie.de/psychische-erkrankungen/

psychosen.html

•	 www.psychose.de

•	 Kompetenz-Netz	Schizophrenie	)شبكة الكفاءة حول الفصام(: www.kns.kompetenz-

netz-schizophrenie.info
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عندما مل تعد الحياة ممتعه ومبهجة - اإلدمان واالعتامد
هناك أعداد ال حرص له من مواد مثل الكحول واملهدئات واألدوية األمل أو املخدرات مثل 

الحشيش واألفيون والكوكايني أو االمبيفيتامني التي يتم يتناولونها الناس بشكل قانوين أو غري 

قانوين لتؤثر عىل الرفاه النفيس.

بعض الناس أصبحوا يعتمدون عليه ولذلك ال ميكن أن تكون حياتهم "طبيعية" دون كمية 

منتظمة من املخدرات. باإلضافة إىل تطور االعتامد هو أيضا خطر أكرث أو أقل كبري أن مخدرات 

تؤثر عىل الصحة النفسية )مثال والذكاء أو العواطف( وبعضها بشكل دائم.

االضطرابات الناتجة من تناول الكحول واملخدرات واألدوية غري املرشوعة تحول عادة إىل 

أخصائيي الطب النفيس يف أملانيا
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Bundesverband der Angehörigen  
psychisch erkrankter Menschen (BApK) e.V.
Oppelner Straße 130, 53119 Bonn, Telefon 0228 71002400

“الخرباء يف حالتهم الخاصة”
هل تعرف الوضع الذي...

    كنت متواجه فجأة مع املرض النفيس من شخص قريب منك؟

    كنت فجأة متحدى جدا من املهام املرتبطة بك كقريب؟

    هل تريد املزيد من املعلومات واملشورة؟

ميكن أن يكون هناك عدد كبري من الحاالت الصعبة التي تنتج عن معاناة ذات الصلة الروح من 

أحد أفراد األرسة. وغني عن القول أن كنت تساعد الرشيك، ابنة أو االبن، والديك أو األقارب 

اآلخرين يف هذه األزمات. ومن يقدم الدعم، هو ممنت ألي مرافقة. الرابطة االتحادية ألقارب 

املرىض النفسني)V.e )KpAB.، واتحاداتها يف الواليات والعديد من جامعات املساعدة الذاتية 

توجد الصحابة التي تسهل امليش يف بعض املسارات مل تكن معروفة سابقا. ويقوم هؤالء الخرباء يف 

حالتهم الخاصة باإلبالغ عن األمراض النفسية ونظام الرعاية النفسية. وهم يضمنون الدعم املتبادل.

إن الرابطة االتحادية ألقارب املرىض النفسني واتحاداتها يف الواليات هي أصوات ال غنى عنها 

يف املشهد النفيس. وهي تسهم يف املستويات االجتامعية والسياسية واملهنية محددة برؤية 

العائالت للمرىض النفسيني الخاصة عن قضايا مهمة. يف هذا الصدد هم املصممني املشاركني من 

الحياة اليومية يف الطب النفيس.

وتقدم الرابطة االتحادية ألقارب املرىض النفسني عددا كبريا من العروض ذات العتبة املنخفضة التي 

ميكن أن تساعد املصابني وأقاربهم. من بني أمور أخرى، وتقدم الرابطة بالهاتف االستشاري للالجيني 

التي ميكن االتصال به من االثنني إىل األربعائ من الساعة 10:00 حتى 12:00 و 14:00 حتى 15:00 

عىل الرقم 71002425 0228 وذلك باللغة العربية واألملانية واإلنكليزية والفرانسية. ويقدم هيئة 

الصندوق الصحي BKK Dachverband و BKK Landesverband Nordwest هذا املرشوع.

وتشمل العروض األخرى: التدريب عىل احتواء التصعيد ألفراد األرسة املصابني بأمراض نفسية، 

وعرض الحلقة الدراسية “عند الشغل مع مرض نفيس”، واالتفاقات مع املستشفيات النفسية 

إلرشاك األرسة يف العالج والطب النفيس وشبكة املساعدة الذاتية يف الطب النفيس. وميكن 

. www.bapk.de االطالع عىل العديد من العروض األخرى عىل املوقع اإللكرتوين
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بادن-فورمتبريغ 
Landesverband Baden-Württemberg der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

	 Geschäftsstelle 

Hebelstraße 7 

76448 Durmersheim

15-59166 0724  الهاتف lvbwapk@t-online.de الربيد اإللكرتوين

47-59166 0724 فاكس www.lvbwapk.de املوقع اإللكرتوين

بافاريا 
Landesverband Bayern der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

Geschäftsstelle 

Pappenheimstraße 7 

80335	München

25-0863 08951  الهاتف lvbayern_apk@t-online.de الربيد اإللكرتوين

28-0863 08951 فاكس www.lvbayern-apk.de املوقع اإللكرتوين

برلني 
Landesverband Berlin der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

Geschäftsstelle 

Mannheimer Straße 32 

10713 Berlin

01-863957 030  الهاتف info@apk-berlin.de الربيد اإللكرتوين

02-863957 030 فاكس www.apk-berlin.de املوقع اإللكرتوين

براندنبورغ 
Landesverband Brandenburg der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

c/o	SEKIZ	e.V. 

Hermann-Elflein-Straße 11 

14467 Potsdam

7023163 0331  الهاتف lapk-brandenburg@gmx.de الربيد اإللكرتوين

0331/6200283 فاكس www.lapk-brandenburg.de املوقع اإللكرتوين

اتحاداتنا يف الواليات
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شامل الراين-وستفاليا 
Landesverband Nordrhein-Westfalen der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

Geschäftsstelle 
Gesundheitshaus	Raum	301 
Gasselstiege	13 
48159	Münster

2-520952 0251  الهاتف lv-nrw-apk@t-online.de الربيد اإللكرتوين

3-520952 0251 فاكس www.lv-nrw-apk.de املوقع اإللكرتوين

راينالند-باالتينات 
Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Rheinland-Pfalz e.V.

c/o Monika Zindorf 
Postfach 3001 
55020 Mainz

53972 06131  الهاتف info@lapk-rlp.de الربيد اإللكرتوين

557128 06131 فاكس www.lapk-rlp.de املوقع اإللكرتوين

سارالند 
Landesverband Saarland der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

c/o	KISS	e.V. 
Futterstraße 27 
66111	Saarbrücken

831682 0681  الهاتف lvapk_saar@yahoo.de الربيد اإللكرتوين

831682 0681 فاكس www.lvapk-saarland.info املوقع اإللكرتوين

ساكسونيا 
Landesverband der Angehörigen psychisch Kranker in Sachsen e.V.

Geschäftsstelle 
Lützner	Straße	75 
04177 Leipzig

9128317 0341  الهاتف info@lvapk-sachsen.de الربيد اإللكرتوين

4785898 0341 فاكس www.lvapk-sachsen.de املوقع اإللكرتوين
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من أجل بريمني أوظر ساكسونيا السفىل 

هامبورغ 
Landesverband Hamburg der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

Geschäftsstelle 

Wichmannstraße 4 Haus 2 

22607 Hamburg

65055493 040  الهاتف kontakt@lapk-hamburg.de الربيد اإللكرتوين

68878794 040 فاكس www.lapk-hamburg.de املوقع اإللكرتوين

ِهِسن 
Landesverband Hessen der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

c/o Edith Mayer 

Am	Grenzgraben	4 

63067 Offenbach

883004 069  الهاتف info@angehoerige-hessen.de الربيد اإللكرتوين

883004 069 فاكس www.angehoerige-hessen.de املوقع اإللكرتوين

ميكلينبورغ-فوربومرن 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern der Angehörigen und Freunde  
psychisch Kranker e.V.

Geschäftsstelle 

Henrik-Ibsen-Straße	20 

18106	Rostock	(Evershagen)

25-7220 0381  الهاتف vorstand@lapkmv.de الربيد اإللكرتوين

25-7220 0381 فاكس www.lapkmv.de املوقع اإللكرتوين

ساكسونيا السفىل وبرميني 
Arbeitsgemeinschaft der Angehörigen psychisch Kranker in Niedersachsen 
und Bremen e.V. (AANB)

Geschäftsstelle 

Wedekindplatz 3 

30161 Hannover

76-6226 0511  الهاتف aanb@aanb.de الربيد اإللكرتوين

77-6226 0511 فاكس www.aanb.de املوقع اإللكرتوين
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سكسونيا-أنهالت 
Landesverband Sachsen-Anhalt der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

Geschäftsstelle 

Burgstraße 38 

06114 Halle (Saale)

6867360 0345  الهاتف info@lsa-apk.de الربيد اإللكرتوين

6867360 0345 فاكس www.lsa-apk.de املوقع اإللكرتوين

شليسفغ هولسشتاين 
Landesverband Schleswig-Holstein der Angehörigen und Freunde psychisch 
Kranker e.V.

Geschäftsstelle 

Pottbergkrug 8 

24146 Kiel

26095690 0431  الهاتف kontakt@lvsh-afpk.de الربيد اإللكرتوين
www.lvsh-afpk.de املوقع اإللكرتوين 

تورنغن 
Landesverband Thüringen der Angehörigen psychisch Kranker e.V.

Geschäftsstelle 

Bahnhofstraße 1a 

07641 Stadtroda

12456 036428  الهاتف geschst@lvthueringen-apk.de الربيد اإللكرتوين

12456 036428 فاكس www.lvapk-thueringen.de املوقع اإللكرتوين






