
يعتبر العاشر من شهر أكتوبر 
اليوم العالمي للصحة النفسية!

 وبذلك وددنا ان نتخذها فرصة لتسليط الضوء على موضوع بالغ 
األهمية اال وهو الصحة النفسية! 

لصحتنا النفسية أثر ممتد على جميع األصعدة؛ الصعيد المهني، كما لها 
أثر على عالقاتنا المختلفة وصداقاتنا كذلك والمزيد. ولألسف وبسبب 

الوصمة ومسؤولياتنا اليومية غالبًا ما نقوم بتجاهل صحتنا النفسية مما 
قد يؤدي لألرهاق النفسي وحتى األنهيار النفسي.

من خالل هذه النشرة نود محاربة الوصمة المتعلقة بالصحة النفسية 
كما ونأمل أن نزيد الوعي ونبرز أهمية الصحة النفسية، وسنرى بأن 

الصحة واألمراض النفسية ال خوف منهما، فيمكننا دومًا تعلم التعامل 
معهما، سواء إن كانت صحتنا نحن النفسية أو صحة االخرين النفسية.

الصحة النفسية
نــــشــــــــــــــــــــرة
أكتوبر - 2022
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األمراض النفسية الشائعة

عالمات ضعف الصحة العقلية أو النفسية
 

كيفية المحافظة على الصحة النفسية ومساعدة االخرين على 
ذلك

مصادر لمراكز ومختصين في الصحة النفسية

1

3
2

6

7
11



المفهوم الخاطئ المعلومات الصحيحة والُمثبتة

المصابون باإلضطرابات النفسية عاجزون عن 
أداء أدوارهم في المجتمع

العالج النفسي مضيعة للوقت والمال 
واالخصائيون النفسيون ال يهتمون سوى بالمال

أدوية العالج النفسي مضرة بالصحة 

إما ان يكون اإلنسان مصاب بمرض أو إضطراب 
نفسي أو ان يكون بصحة جيدة تمامًا

في حالة إصابة أحد أفراد العائلة باالضطرابات 
النفسية فإن أفراد العائلة أيضا معرضون لإلصابة

المصابون باإلضطرابات النفسية عنيفون وقد 
يسببون الضرر للغير

الجلسات العالجية وتلقي العالج المناسب تمكن المصابين باألمراض النفسية من التعايش 
وأن يكونو أفراد ناجحين وفعالين في المجتمع

كما هو األمر في حالة االمراض الجسدية حيث إن كسرت ساقك ال يمكنك تركها دون الذهاب 
إلى طبيب؛ وذلك ألنها ستؤثر على سير حياتك اليومية، كذلك االضطرابات النفسية تعد بذات 

االهمية ولها نفس المقدرة على التاثير على حياتك اليومية

األدوية مع الجلسات العالجية يقومان بتحسين جودة حياة العديد من المرضى النفسيين. تعد 
هذه األدوية ضرورية لتخفيف أعراض العديد من األمراض النفسية ومساعدت المصابين على 

العودة بفعالية للحياة اليومية. من المهم عدم تناول أي عقاقير طبية دون إستشارة طبيب 
متخصص

صحة اإلنسان النفسية ال تعمل بنظام االحتمالين، بل انها أكثر تعقيدًا. حيث تقوم أدمغتنا 
بالعديد من عمليات التنظيم العاطفي، لذلك من المهم االنتباه لصحتك العقلية بذات القدر 

حتى ولو لم تكن مشخًصا بمرض نفسي

بالرغم من أن الجينات هي إحدى مسببات االضطرابات النفسية الشائعة، اال أنه ال يمكن 
إعتبارها سببًا مؤكدا لألصابة 

أظهرت األبحاث أن المصابين باإلضطرابات النفسية الحادة يعدون أكثر عرضة من غيرهم بعشر 
مرات ألن يكونوا ضحايا للتعنيف. من المرجح أنك تعرف شخًصا مصاًبا باالضطرابات النفسية 

دون أن تعي ذلك، وذلك ألن عددًا كبيرا من هؤالء هم أشخاص فاعلين ومنتجين في المجتمع. 

1. المفاهيم الخاطئة عن الصحة واألمراض النفسية:



العوامل الفسيولوجية

عوامل سلوكية أو بيئية

2. مسببات األمراض النفسية الرئيسية:
في أغلب الحاالت ال يمكن تحديد سبب معين لبعض األمراض واالضطرابات النفسية، إال أن هنالك عدة 

عوامل شائعة بين اإلضطرابات النفسية. 

الجينات

اإلعتداء الجنسي أو اللفظي أو الجسدي

تعاطي المخدرات
جزء من إضطراب أو مرض أخر

عرض جانبي لبعض األدوية

إختالل هرموني أو إضطراب في الناقالت 
العصبية مثل السيروتونين

المرور بحادث صادم مثل الحروب أو حوادث 
المرور العنيفة

االهمال في مرحلة الطفولة



3. االضطرابات النفسية الشائعة :

1.3. االكتئاب: 

يعاني حوالي 264 مليون شخص حول العالم من االكتئاب. تصاب النساء باإلكتئاب أكثر من الرجال. يعاني المصاب باالكتئاب من 
بعض أو كل االعراض التالية لمدة إسبوعين أو ثالثة أسابيع:

1. فقدان األمل، بالنسبة لحياة الفرد أو مستقبله.

2. يشعر الفرد بعدم القيمة، مؤمنًا بأنه ال يستحق أن يعيش وينجح في حياته.

3. األفكار أو المحاوالت اإلنتحارية.

4. الشعور باإلرهاق )بالرغم من النوم الكافي(.

5. األرق )نوم عدد ساعات أقل أو أكثر من المعدل الطبيعي(.

6. زيادة او فقدان الشهية مما يؤدي غالبا لزيادة أوفقدان الوزن.

7. يكون الفرد كذلك محبط وغير متحفز للقيام بأي مهام أو نشاطات، بسيطة كانت أو معقدة.

8. عدم الرغبة في ممارسة االنشطة المعتادة التي كان الفرد يستمتع بممارستها )كالهوايات(.

9. يكون الفرد سريع الغضب.



2.3. إضطرابات القلق:

يصاب حوالي 275 مليون شخص حول العالم بإضطرابات القلق كما انه يصيب النساء اكثر من الرجال عادة. يسبب إضطراب القلق 
العام بعض أو كل االعراض التالية لمدة 6 شهور أو أكثر :

المعلومات أعاله ال تعد تشخيصًا مثبتًا. اذا كان لديك بعض أو كل االعراض، الرجاء مراجعة مختص او طبيب نفسي. يمكنكم 
االطالع على الجدول أدناه في المنشور حيث ستجدون كل المراكز، المصادر والمعالجين المختصين في الطب النفسي.

1. يكون الفرد مصاب بقلٍق مفرط ومتزايد ال يستطيع التحكم به، قد يكون القلق بخصوص عدد من االنشطة )العمل، الدراسة..(.

2. االرق والشعور بالضيق.

3. االحساس باالرهاق بسهولة.

4. صعوبة التركيز.

5. سهولة الشعور باالنزعاج.

6.التشنج العضلي، حيث يحس الفرد بأن عضالته مشتدة ومتشنجة معظم الوقت خالل اليوم.

7.صعوبة النوم.



االعراض :
اذا كان لديك أحد او كل هذه االعراض لمدة تزيد عن الشهر وقد سببت لك مشكلة أو عجًزا عن ممارسة الحياة االجتماعية العادية او العمل بصورة طبيعية، 

فهنالك احتمالية عالية أن تكون مصاًبا بهذا االضطراب. 

1. استعادة ذكريات الحادثة الصادمة بصورة متكررة وال إرادية. 

2. التعرض الحالم متكررة متعلقة بالحدث الصادم.

3. التوتر النفسي المتواصل ورد الفعل الجسدي عند مرور الشخص بكل ما يّذكره بالصدمة مثل االشخاص او الصور المشابهة.

4. تجنب الذكريات و االفكار المجهدة المتعلقة بالحادثة كاالشخاص، االماكن، المحادثات، االنشطة المماثلة أو المتعلقة بالصدمة.

5. عدم المقدرة على تذكر اجزاء مهمة من الحادثة )عندما يسأله المختص النفسي عن المواقف الخطرة التي تعرض لها، أحمد ال يتذكر أي تفاصيل 
دقيقة كل الذي يذكره هو أصوات الرصاص(.

6. األفكار السالبة وبصورة دائمة ومبالغ فيها بخصوص انفسهم او اشخاص اخرين او العالم أجمع.

7. فقدان الشغف باألنشطة المعتادة )كالهوايات، او العادات االجتماعية(.

8. الشعور باالنفصال عن االخرين. 

9. السلوك المتهور والمدمر للذات )يحاول أحمد تعاطي بعض المخدرات لكي يرتاح من األفكار السلبية(.

10. صعوبات في النوم.

3.3. إضطراب ما بعد الصدمة:

هو اضطراب يحدث لدى بعض االشخاص الذين مروا بتجارب خطرة، مخيفة او صادمة.



المعلومات أعاله ال تعد تشخيصًا مثبتًا. اذا كان لديك بعض أو كل االعراض، الرجاء مراجعة مختص او طبيب نفسي. يمكنكم االطالع على الجدول 
أدناه في المنشور حيث ستجدون كل المراكز، المصادر والمعالجين المختصين في الطب النفسي.

المسببات :

تعرض احد المقربين لحادث صادم أوعنيف. 1
2

3
التعرض لتفاصيل من الحدث الصادم بشكل متكرر )كالعاملين 4

في الحوادث الطبية، أو في الشرطة أو اإلعالميين الذين 
يقومون بتغطية الحروب والكوارث بصورة مباشرة ومتكررة(.

مرور الفرد بالتجربة الصادمة بصورة مباشرة.

أن يشاهد الفرد تعرض احدهم لحادث صادم أمامه 
بشكل مباشر )ال يشمل ذلك مشاهدة تعرض أحدهم 

لألذى في التلفاز أو مواقع التواصل اإلجتماعي(.



عالمات ضعف الصحة العقلية أو النفسية:

تصرفات غريبة )مخالفة لتصرفات الفرد اإلعتيادية(
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تعاطي المخدرات أو تعاطي الكحول المفرط

ايجاد صعوبة في السيطرة على المشاعر

التهيج والتصرف بصورة عدوانية

ضعف افي التركيز

الفتور وعدم وجود طاقة

قلة الحديث وتفادي التعامل مع األخرين واالجتماعات

وجود صعوبة في إتخاذ القرارات
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االحساس بالخوف 
واإلضطراب بشدة وبدون 
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عدم رغبة في العمل أو القيام 
بالنشاطات اإلعتيادية اليومية

زيادة معدل غياب الفرد عن العمل



5. كيفية المحافظة على الصحة النفسية:

1.5. كيف أحافظ على صحتي النفسية؟
اذا شعرت بأي من أعراض االضطرابات النفسية، يفضل مراجعة اخصائي أو طبيب صحة نفسية للحصول على التشخيص الدقيق 

والعالج المناسب. لكن بشكل عام للمحافظة على صحتك النفسية يمكنك تجربة الحلول التالية:

حلول متعلقة بالجسد:

بعض االضطرابات مرتبطة بنقص في بعض العناصر 
الغذائية والفيتامينات لذا البد من التأكد من مستويات 

العناصر الغذائية بالفحوصات المعملية.

.4

بعض االضطرابات تحدث كعرض جانبي لبعض األدوية 
لذا البد من استشارة الطبيب المتابع لحالتك المرضية عن 

األدوية وأعراضها الجانبية. 

.5

عدم اخذ القدر الكافي من النوم قد يؤدي إلى اإلرهاق 
والذي بدوره يزيد من مستويات التوتر والقلق، لذا البد 

من أخذ قدر كاٍف من النوم كل ليلة، وذلك يتراوح ما بين 
6 – 9 ساعات يوميًا.

.3

ممارسة الرياضة: 
التمارين الجسدية لديها تأثير مباشر على الصحة 

النفسية إذ انها تزيد من افراز هرمون االندروفين وتحفز 
تدفق الدم إلى المخ، باإلضافة إلى ذلك فقد ثبت 
أن بعض التمارين الرياضية مثل الركض، والسباحة  

والرقص تخفف من القلق واالكتئاب. 

.1

تجنب مشروبات الطاقة والمنبهات والكافيين 
والتدخين حيث أنها قد تؤدي الى زيادة حدة القلق أو 

التوتر. 

.2



يمكننا التحكم في مستويات توترنا و المحافظة على صحتنا النفسية بإتباع التالي:
حلول متعلقة بالعقل:

1

4
3

5
6

التأمل: 
يساعد التأمل على التحكم بالمشاعر وتهدئة االفكار، يكمن المفتاح االساسي للتأمل في عدم االنجراف وراء االفكار 

مما يساعد على التحكم في التوتر.
لقد وجدت إحدى الدراسات أن األفراد )الموظفين( الذين يمارسون التأمل بتركيز كامل الذهن لمدة 8 اسابيع تحسنت 

مشاعرهم و قلت لديهم مشاعر الضيق واجهاد العمل بالمقارنة مع غيرهم.

التعرف على مسببات التوتر لديك:
في بعض االحيان يكون التوتر والقلق لدينا له سبب محدد مثل شخص بعينه اومصدر محدد ولذا البد لنا من 

معرفة العوامل التي تساهم في زيادة التوتر و تجنبها أو التخلص منها.

الراحة: 
من المهم اخذ وقت للراحة ال يقل عن 30 دقيقة يومًيا نمارس فيها االستجمام في مكان هاديء ومثاًل االستماع 

للموسيقى المفضلة لدينا او قراءة الكتب.

الهوايات و الِحرف: 
ممارسة الهوايات تعتبر مصدًرا سريًعا للشعور بالراحة، إذ أننا بممارستها نصرف عقولنا عن التوتر والمشاكل ونصب جل تركيزنا نحو 

الهواية أو الحرفة التي نمارسها. من أمثلة تلك الهوايات السباحة، قراءة الكتب، مشاهدة المسلسالت وغيرها. كذلك الحرف مثل 
الحياكة أو الرسم يمكنها أن تكون مخفًفا كبيًرا للتوتر.

الكتابة: 
إن الكتابة اليومية عن أفكارنا ومشاعرنا تشبه الحديث مع االخرين في مقدرتها على مساعدتنا في تنظيم هذه االفكار ومعرفة 

مصادر التوتر واعطائنا صورة أكبر عن االفكار والمشاعر التي لدينا.

الحديث مع االخرين:
من المهم ان تشارك افكارك حتى تستطيع النظر لها بصورة اشمل وعلى الرغم من أن بعض االفكار قد تبدو مخيفة وصعبة عندما 

نفكر بها لكن الحديث عنها يساعدنا ان نرى مدى سهولة وامكانية التحكم بها. 2



 2.5. كيف يمكنني مساعدة االخرين؟
اذا الحظت أن احد االصدقاء المقربين او احد افراد أسرتك يعاني من اضطراب أو مشاكل في صحته النفسية 

يمكنك إتباع الحلول التالية:

5.األنشطة المشتركة: 
كما ذكرنا سابًقا  فإن األنشطة بشكل عام 
مفيدة جًدا للحفاظ على صحتنا النفسية، 

إال أن بعض األشخاص قد يكونون حزينين 
ومحبطين إلى درجة يصعب فيها القيام بتلك 
النشاطات بأنفسهم. وبالتالي فإن االنضمام 
إليهم ومشاركتهم في هذه األنشطة يمكن 

أن يشجعهم ويساعدهم جًدا. 

4.التواصل:
اذا شعرت ان احد المقربين يمر بمشكلة 

كبيرة وانك قد التستطيع المساعدة، ال تتردد 
في طلب المساعدة من المختصين، فذلك 
ال يعني انك شخص سيء، بل يعني انك 

تهتم بأن يحصل على العناية الصحية الكافية 
والصحيحة.

3.وضع الحدود ومراعاتها :
كما هو ضروري التواجد بقرب من نحب عند 

حوجتهم، كذلك من المهم ان نراعي النفسنا 
و ان نحتفظ بحقنا في الراحة وأخذ مساحتنا 

الخاصة اذا احتجنا لذلك.

2.التعاطف:
من المهم ان نعي ان األخرين يدركون ما يحدث 
لهم ويتعاملون معه بشكل مختلف عنا، و ان 
عدم مرورنا بما يمرون به ال يعني التقليل من 
اهميته أو من معاناتهم؛ لذلك من الضروري 

التعامل مع االخرين بذهنية متفتحة.

1.االستماع:
هو أحد  اقوى واهم وسائل المساعدة التي 

يمكنك تقديمها؛ ففي بعض األحيان يكون الفرد 
ال يحتاج إلى شيء سوى الى من يصغي إلى 

مشاعره وأحاسيسه وأفكاره. 



6. مصادر لمراكز ومختصين في الصحة النفسية:
إذا شعرت بأن األعراض المذكورة سابقًا تنطبق عليك أو إذا كنت أنت او شخص تعرفه في حوجة الى مساعدة مختص 

نفسي نحثك على التواصل مع احدى المراكز أو المتخصصين المذكورين في الجدول التالي: 

الموقع أسم الطبيب/ المعالج النفسي أرقام التواصل أسم المركز/ العيادة/ المستشفى

الرياض، الخرطوم د. فتح العليم مستشفى يستبشرون

شارع السيد علي، بحري مستشفى طه بعشر للطب 
النفسي

شارع السيد عبدالرحمن، موازًا 
لمستشفى الزيتونة، الخرطوم

+249 100 97 8678 د. امال جبرالله
د. هيثم

عيادة د. امال جبرالله للطب 
النفسي

+249 92 006 1232 معالجة نفسية. دنان
م.ن. روان

AskDxR عيادة
 للعالج النفسي

تقاطع شارع الشريف الهندي مع 
شارع بابكر بدري مقابل مركز النيلين، 

الخرطوم

+249 155290862 عبدالقادر حسين المركز الحديث للطب النفسي

+249 11 55 92 444 د. إبتسام – إخصائية علم نفس 
األطفال

بري، الخرطوم +249 15655 01 50
+249 15655 01 55

د. يس القدال مستشفى رويال كير

شارع المطار، الخرطوم +249 111 377 522 د. الصادق محمد عبدالحليم



غرب جامعة األحفاد للبنات، أمدرمان مركز األحفاد لعالج الصدمة )متوفر 
لجميع األفراد حتى وإن لم يكونوا 

طاليات او موظفين في جامعة 
األحفاد(

+249 12 557 4474 مركز ايثار التاي

+249 11 969 8810 مركز يسرا لالستشارات النفسية

+249 11 806 0801 مركز خدمات فضفضة 

الطائف شارع الشرقي، شرق البيت 
الشامي، الخرطوم

+249 12 076 1905 د.نجالء المشرف مجمع التسامح الطبي

+249 96 255 4233 د.عبدالغني الشيخ المركز الطبي الحديث

المنشية شارع الكبري تقاطع 
الستين، الخرطوم

+249 92 259 2095 د.عيشة متوكل

بري، الخرطوم +249 11 525 8384
+249 12 385 3636

د.فتحية شبو مجمع الرباط الطبي 

شارع الحوادث، مجمع القدس 
الطبي، الخرطوم

+249 91 606 7575 د.أمل التجاني 

د.لبابة عبد الله   مستشفى الشريف 

الرياض شارع عبدالله الطيب بالقرب 
من تقاطع مع الستين، الخرطوم

د.عزة كمال النوراني مجمع عيادات النزهة

د.عبدالرحمن ابودوم مستشفى دار العالج

شرق سينما كلوزيوم مقابل مركز 
النيلين، الخطوم

د.عبدالقادر حسين مركز الخرطوم للطب النفسي 

د.إسراء بلة مركز أنطاليا الطبي



شارع عبيد ختم، الخرطوم +249 91 125 3477 د.صباح محمد الشريف مركز عبدالكريم عثمان

+249 90 252 2115 د.محمد أحمد عبدالرحيم مستشفى المنيرة 

شارع حوادث الخرطوم - مجمع 
الهدى، الخرطوم

+249 90 543 9117 د.عماد السني 

شارع المطار - مقابل أوالد أمدرمان +249 11 250 1444
+249 96 022 4585

د.كمال حسن مجمع يوسف حسين 

شارع عبد الله الطيب جوار مختبرات 
البرج الطبية، الخرطوم

+249 18 352 0555 د.نادر الزين عمارة مجمع عيادات النزهة 

كافوري مربع 6 جوار محطة أمان 
للوقود

+249 11 581 8889 د.عبدالله عبد الرحمن 

شارع البلدية، بحري +249 11 270 6514 د.عبلة محمد 

شمال جامعة الزعيم األزهري 
وجنوب مول اإلحسان، بحري

+249 92 062 5157 د. هالة محمود مجمع األيادي البيضاء 

كافوري مربع 6، بحري +249 12 293 3068 د.نجالء أحمد مستشفى أسباب

شارع حوداث مستشفى بحري 
التعليمي، بحري

+249 91 966 8585 د. بشار العشا مركز زينب الطبي

د.حمد إبراهيم مستشفى آسيا

 غرب مستشفى أم درمان، أم
درمان

+249 91 485 8936 د.طه عبد الفتاح

شمال مستشفى التقى، أم درمان د.معتصم عثمان مجمع عبدالله خليل



د.عبدالله إدريس مستشفى علياء

د. نادية كمبال مستشفي األربعين

مقابل البوابة الغربية مستشفى 
امدرمان مقابل مركز عبد الله خليل 

للسكري، امدرمان

+249 12 123 6713
+249 11 290 8183

د.محمد بكرى

شارع مشرحة أمدرمان، أمدرمان   +249 91 255 8943 د.محمد أحمد عبد الرحيم

أمدرمان بانت غرب مجمع 
المصطفى، أمدرمان

+249 12 230 9424 د. مي محمد يوسف موسى

نهاية شارع العرضة غرب كوبري ود 
البشير، أمدرمان

+249 90 484 0084 د.إسراء عبد العظيم -مركز حافظ المصباح الطبي 

جوار مستشفى الشيخ، الخرطوم +249 96 021 1218
+249 96 021 1218

د.هالة طه الملك  عيادة المعمورة

الثورة الحاره 24 شارع االمتداد جوار 
صيدلية أرض الطيبات، أمدرمان

د.محمد مكي قنجاري


