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قامت مجموعة مستشفيات د. جمال ماضي 
اإلدمان  وعالج  النفسي  للطب  العزائم  أبو 
بإقامة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  وتأهيل 
األطفال  من  اإلعاقة  لذوي  السنوي  املهرجان 
الـعـاشـر من رمضان  بمالعب املركـز بمدينة 
في  منها   

ً
مشاركة  2019/  11/  27 األربعاء  يوم 

تبني ورعاية فكرة االحـتـفاء واالحـتـفال بهذه 
التي  السياسة  مع  وتمشيا  املجتمع  من  الفـئة 

تنتهجها الدولة في هـذا اإلطــار .
مسابقات  العام  هذا  املهرجان  وتضمن   •
ذوي  األطفال  أداها  فنية  وعروضا  رياضية 
اإلعاقة من العديد من الجمعيات واملراكز العاملة 
الـجــيـزة،  الـقــاهـــرة،  بمحافظات  املجال  في 

اإلسـمـاعـيلية، الـشـرقـية وبـورسـعــيد .
واألمراض  العـقـلية  اإلعـاقـات  تتضمن   •
جوانبها  بعض  في  مشتركة  أرضية  العـقـلية 
تتوجه  وبالتالي  املعرفية،  التشوهات  أهمها 
تنمية  نحو  أهدافها  أهم  في  العالجية  الخطة 
وقد  املعنيني،  لألشخاص  العقلية  القدرات 
العـالجـات  أن  إلى  الحديثة  األبحاث  أشارت 
النفـسـية ذات العائد اإليجابي تتضمن بجانب 
مساعدة  عالجات  والنفسي  الدوائي  العالج 
الترويحي  والعالج  بالرياضة  العالج  أهمها 
وذلك ملا لهم من أهمية قصوى في زيادة إفراز 
هرمون السيروتونني والعامل املساعد على نمو 
خاليا املخ B D N F  وهذه املواد تؤدي إلى تنمية 
القدرات العقلية التي تأثرت بالعملية املرضية 

والدافعـية  بالسعادة  الـشـعـور  إلى  وكذلك 
للعـمل . 

هذه  إدخال  على  املركز  حرص  وقد   •
الخطة  ضمن  يومي  كنشاط  العالجات 
الستعراض  سـنوي  يـوم  وإفـراد  العالجية 
شــفـاه  على  البسمة  إلضـفـاء  األنشطة  هذه 

ذوي االحتياجات الخاصة .
الـروح  هــنـاء  جمعـية  شاركت  وقد 
الكشافة  وجمعية   - فـردي  غـناء  بفـقـرة 

عنوان  تحـت  فـنية  بفـقـرة  الجوية 
السمسمية، وجمعـية نـور الحـيـاة للمعاقني 
يشارك  كما  فـنية،  بفـقـرة  بالـزقـازيـق 
املهرجــان  في  األسوياء  مدارس  من  العديد 
األســويـاء  بني  الدمـج  لسياسة  تـنـفــيـذًا 

وذوي اإلعــاقــة .
للجري  رياضية  مسابقات  أقيمت  وقد   •
الجلة،  رمي  الوثب،  ومهارات  م   50  ،25
التصويب على املرمي في كرة القدم والسلة .

االحتفال السنوى باليوم العاملى لإلعاقة الذهنية
أخبار الصحة النفسية فى املجتمع

استضاف مستشفى جمال أبو العزايم 
النفس بكلية  بالجيزة طالب قسم علم 
البرنامج  خالل  الفيوم  بجامعة  اآلداب 
للتعرف على األمراض  العملى للطالب 
النفسية املختلفة وطرق العالج الحديثة 

وذلك تحت إشراف األستاذة الدكتورة 
علم  قسم  رئيس  شويخ   أحمد  هناء 
سيد  الدكتور  واألستاذ  بالكلية  النفس 
التدريب  على  املشرف  الوكيل  أحمد 
الدكتور  األستاذ  الحفل  حضر  وقد 

الكلية  وكيل  الوهاب  عبد  محمد  طارق 
العزائم  أبو  محمود  الدكتور  وبحضور 
واألستاذ  النفسى  الطب  استشارى 
األستاذ  العزائم  أبو  محمد  الدكتور 
قدم  وقد  للبحوث،  القومى  باملركز 

على  تؤكد  مسرحية  فقرة  الطالب 
النفسى  للمرض  املبكر  العالج  أهمية 
الشعبيني  للمعالجني  اللجوء  وعدم 
املرض  عن  الوصمة  إزالة  وأهمية 

النفسى .
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بـحـضـور  الـمـهـرجـان  شـُرف  وقد   •
النواب  مجـلـس  أعضاء  السادة  من  لـفـيف 
مـن  والـعـــديد  الـثـقــافــة  وزارة  ومسئولي 
خالد  املهندس  والسيد  األعــمـــال  رجـــال 
رمضان  من  العاشر  جهاز  رئيس  شاهني 
مدير  قطب  املحسن  عبد  عزة  والدكتورة 
رمضان  من  بالعاشر  الصحية  الشئون  عام 
عام  مدير  حجازى  رضا  الفاضلة  والسيدة 
من  بالعاشر  االجتماعى  التضامن  إدارة 

رمضان . 

وطابور  الـمهرجان  تـنظـيم  في  وشارك 
البريطانية  الجامعـة  من  طـلبة  العـرض 
وطـلبة من جـامعـة األزهر وجامعـة بــدر وهم 

من املتدربني بمستشفيات د. أبو العزائم.
الـســادة  برعاية  الـمـهـرجــان  وكان 

األفـاضـــل:
مجلس  عضو   .. الـزاهــد  مـحـمـد  د.    •

الشعب عن مدينة العاشر من رمضان . 
رئيس   .. خـمـيـس  فـتيـنة   / الحاجة    •

مجلس إدارة جمعـية خميس الخيرية . 

.. رئيس مجلس  الـفـندي  الحاج / محمد   •
إدارة مجموعة مصانع الحرية 2000

• مجموعة مصانع: ) ريتش فـوود/ حلواني 
إخوان/ طـيبة للصناعات الغذائية( . 

رجـــل   .. الـلــه  نـصــر  ســامـي  أ/    •
مستقبل  لحزب  املساعد  واألمني  األعـمـــال 

وطن  .  
• وكان املهرجان برعاية أ/ أيمن عبد العزيز 
من  بالعاشر  الجمهورية  جريدة  مكتب  مدير 

رمضان .

النفسية،  للصحة  املصرية  الجمعية  أقامت 
»اإلدمان  عنوان  تحت  الـ21  السنوي  مؤتمرها 
النفسية  للصحة  مشكلة  واالنتحار  واالكتئاب 
وللصحة العامة«، الذي تم  باملعهد القومي للتدريب 

بالعباسية.
وقالت الدكتورة ماجدة فهمي عميد كلية الطب 
ا، أن االكتئاب 

ً
النفسي بجامعة قناة السويس، سابق

عند  ويظهر  اإلنسان  حياة  على  يؤثر  خطير  مرض 
يكون  الذي  األكبر  للضغط  نظًرا  أكثر،  السيدات 
أن  باملؤتمر  كلمتها  خالل  فهمي  وأضافت  عليها. 
باب  وهو  األمراض،  لكل  صديق  االكتئاب  مرض 
االنتحار،  إلى  تصل  أخرى  أمراض  إلى  للدخول 
املرض  يصل  قد  حالة،   100 كل  من   8 أن  مؤكدة 

النفسي لديهم إلى مرض عضوي. 
األمانة  رئيس  الوهاب  عبد  .دالل  د  وأكدت 
الفنية باملجلس القومي للصحة النفسية أن املجلس 
ا لعمل وحدات للطب النفسي في كافة 

ً
يسعى جاهد

النفسية  الصحة  على  حرًصا  وذلك  مصر،  أنحاء 
للمواطن املصري. 

البد  أنه  العزايم  أبو  أحمد  الدكتور  وأوضح 
املريض  وليجد  مكانه،  يأخذ  أن  النفسي  للطب 
العزايم«  »أبو  وكرم  إليه،  يلتفت  من  النفسي 
مصر،  في  النفسي  الطب  أساتذة  من  عدًدا 
جمعية  رئيس  حواط  جوزف  الدكتور  ومنهم 
رئيس  الوهاب  عبد  دالل  والدكتورة  لبنان،  جاد 
األمانة الفنية باملجلس القومي للصحة النفسية، 

والدكتورة ماجدة فهمي عميد كلية الطب النفسي 
بجامعة قناة السويس.

الصحة  لوزير  تأبني  حفل  الجلسات  وتضمنت 
العوضي،  الرحمن  عبد  الدكتور  السابق  الكويتي 
بالقاهرة،  الكويتية  الســفارة  أعضاء  بحضور 
جمال  أحمد  الدكتور  مؤسسة  مع  بالتعاون  وذلك 
ماضي أبو العزايم للخدمات االجتماعية والتنمية، 

وصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي.
الصحة  وزيرة  برعاية  عقد  املؤتمر  أن  يذكر 
متعلقة  موضوعات  عدة  املؤتمر  ناقش  و  والسكان، 
بمشاكل االكتئاب، لدى املراهقني واألسباب املؤدية 
من  الوقاية  برامج  وتناول  واإلدمان،  لالنتحار 

العنف واإلدمان.

الجمعية املصرية للصحة النفسية تؤكد أن النساء أكثر إصابة باالكتئاب


