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النف�س املطمئنة

الدورة السابعة لمؤتمر الطب النفسي التكاملي    القاهرة - يونيه  2021

الصحة النفسية فى عصر جائحة كورونا

الـصـحـة الـنـفـسـيـة في عـصـر 
الـجـائـحــه : 

مناقشة  املـــحـــور  هـــذا  تــضــمــن 
)طـب  التالية:  الرئيسية  العناوين 
االضـطـرابات   / الـــــوبــاء  نفسـي 
في  للجائحة  املصاحبة  النفـسـية 
اآلثـار   / العـمـرية  املراحل  جـميع 
لجائحة  املفـعـول  ممـتدة  النفسية 
في  العالجـية  التغـذية  ــا  ــورون ك
النفسـية  / املناعـة  الجـوائح  عصر 
العـالجات النفسية املناسبة لـعـصور 
الجـوائح (. وقد امتدت فعاليات هذا 
أيام تضمنت  املحور على مدى أربعة 
أيام  ثالثة  أعقبه  االفتتاحي  اليوم 
جمع  فيها  شارك  عمل  ورش  متتالية 
في  الــبــارزة  العلمية  القامات  مــن 
بصفة  النفسية  الصحة  مــجــاالت 
خاصة  بصفة  النفسي  والطب  عامة 
وعلى رأسهم أ.د. أحمد سعد – أستاذ 
جامعة  الطب  بكلية  النفسي  الطب 

للمؤتمر،  شرف  كرئيس  شمس  عني 
أ.د.  من   

ٌ
كل املؤتمر  رؤســاء  والسادة 

النفسي  الطب  أستاذ  املهدي  محمد 
بكلية الطب جامعة األزهر )دمياط( 
، ود. محمود أبو العزائم – استشاري 
الطب النفسي ورئيس الجمعية العاملية 
اإلسالمية للصحة النفسية، والتنسيق 
العلمي لكٍل من أ.د. ياسر عبد الرازق 
كليـــة  النفســــي  الطب  أســـتاذ   –
شــمس،  عيـــن  جامعــــة  الطـــب 
وأ.د. نجالء أبو العزائم  – األستاذ 

بكلية الطب جامعة األزهــر.
 كما شارك في رئاسة جلسات اليوم 
أستاذ  إسماعيل  رضا  أ.د.  االفتتاحي 
 – بنات  الطب  بكلية  النفسي  الطب 
بكلمة  شارك  وقـــد  األزهـــر،  جامعة 
افتتاحيــــة للمؤتمـــر أ.د. مورالي ثيلوث  
للتأهيل  العاملية  الجمعية  رئــيــس 
عبر   WAPR واالجتماعي  النفسي 

التواصل اإللكتروني املباشر.

األولى  العمل  ورشة  وترأس  هــذا   
استشاري  العزائم  أبــو  أحمد  د. 
االتــحــاد  ورئــيــس  النفسي  الــطــب 
وأ.د.   ، اإلدمان  من  للوقاية  العربي 
األســتــاذ   – الــعــزائــم  أبـــو  محمد 
وتناولت  للبحوث.  القومي  باملركز 
)التغذية  عنوان  تحت  موضوعاتها 
وتجارب  الجائحة  أثناء  العالجية 
في  للتحكم  العربية  الــبــالد  مــن 
النفسيني(،  املرضي  بني  العدوى 
مباشــــرة  بمداخلـة  شــــارك  وقد 
اإللكترونيـــــة  الوســـــائل  عبر 
املكتب  عضو  الصباحي  أ.د.مدحت 

  .  WAPR التنفيذي لجمعية
الثانية  العمل  ورشة  تناولت  كما   
النفسية  ))التداعيات  موضوع 
تلك  وتـــرأس  ــا((  ــورون ك ملرضى 
أستاذ   – طه  محمد  أ.د.  الورشة 
اآلداب  كلية  ووكيل  النفس  علم 
بالجامعة  اإلنسانية  والدراسات 

الشرباصي  مني  ود.   ، البريطانية 
وفي  النفسي،  الطب  استشاري   –
عنوان  تحت  الثالثة  العمل  ورشة 
عصر  فــي  النفسية  )الــعــالجــات 
الله عسكر –  أ.د. عبد  الجوائح( ترأسها 
أستاذ علم النفس والنائب السابق 
محمد  وأ.د.   ، الزقازيق  لجامعة 
رضا الفقي – أستاذ الطب النفسي 

باألكاديمية الطبية العسكرية .
 هذا وقد شهدت الدورة الحالية 
رموز  من  بعض  تكريم  للمؤتمر 
ممن  مصر  فــي  النفسي  الــطــب 
فقدهم الوسط الطبي مؤخرًا وهم 
أ.د. إحسان محمود فهمي – أستاذ 
الطب النفسي – كلية الطب جامعة 
بنها ، وأ.د. سعيد عبد العظيم   أستاذ 
الطب النفسي كلية الطب جامعة 
وعرفانًا  تكريمًا  وذلك   ، القاهرة 
علمية  جــهــود  ــن  م ــاه  ــدم ق عما 
مشهودة في مجال الطب النفسي. 

النفسي  الطب  ملؤتمر  السابعة  الدورة  ُعقدت 
محورين  خالل  من  وذلك   2021 لعام  التكاملي 

رئيسيني يتمثالن في:
الجائحة  عصر  في  النفسية  الصحة  محور   
بمقر   2021  /  6  /  29  –  26 من  الفترة  خالل   -
للطب  العزائم  أبو  ماضي  جمال  د.  مستشفي 
 – األول  )التجمع  الجديدة  بالقاهرة  النفسي 

القاهرة( .
عصر  في  التربوي  النفس  علم  محور   
 /6/  24  –  21 من  الفترة  خالل   – الجائحة 
2021 بقاعة النشاط العلمي ملدرسة املختار 

الخاصة للغات )وادي حوف - القاهرة(.
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العدد 147 سبتمبر 2021

مركز التدريب 
وتنمية املهارات

1 - مدرسة اإلدمان

2 - األخصائى النفسى األكلينيكى

3 - فن التعامل مع األطفال

4 - فن التعامل مع املراهقني

5 - فن العالقات الزوجية الناجحة

6 - السمنة والعالج النفسى

7 - كيف تحدد مستقبلك وتختار كليتك

8 - كيف تقلع عن التدخني

9 - أخصائى علم النفس العصبى

للحجز واالستعالم : 

01111660232  

دورات تدريبية

د. جمال ماضى أبو العزائم

بمستشفى
رحم الله العاملان الجليالن . 

هذا وقد انتهت دورة املؤتمر إلى 
عدد من التوصيات الهامة مثل:
 : فـي مـجــال األبحـــاث:

ً
أوال

الـعـربـيـة  الـبـيـئـة  تـفـتـقـر    •
باآلثـار  املتعـلـقة  األبحـاث  إلى 
لإلصــابة  الـمـدى  طـويـلـة 
الـتـوصـية  فـكانت  بكــورونا، 
تـتـبـعـيـة  دراسـة  عـمل  األولـى 
من  ممكـن  عــدد  أكــبـر  على 
وحـصر  املرضى  من  املتعـافـني 
الـبـيــئـة  في  األعـــــراض  هـذه 
بـرامـج  ووضـــــع  الـمـصـريـة 

الـتدخــل .
الطـب  مــجـــــال  فــي   : ثــانــيــا 

النفسـي الوقـائي : 
تـأثـر  عـــــن  ــة  ــ دراس · عـمـل 
لدى  مبكرا  املعرفية  الـقـدرات 
أشقاء مرضى األمراض النفسية 
املبكر  والتدخل  االكتشاف  وأثر 
إلى  الــوصــول  مــن  وقايتهم  فــي 

مرحلة املرض .
الجيل  استخدام  عن  · بحث 
تأهيل  فــي   CBT مــن  الــثــالــث 
ــاالت الــفــصــام املـــزمـــن،  ــ حـ
البحث  هــذا  على  وســيــشــرف 
هيئة  أعضاء  من  متميز  فريق 

النفس  علم  بأقسام  التدريس 
القاهرة  جامعة  اآلداب  بكليات 

والفيوم .
الـعـمل  مجـال  في    : ثالثـا 

العـيـادي :
السيدات  بـفـئة  • االهتمام   
ضغــوط  مـن  علـيـهـن  وقـع  لـما 
طــوال  شــديـدة  نـفـسـيـة 
عن  ــك  وذلـ الــجــائــحــة  فــترة 
الـوثـيـقـة  الـمـتـابعـة  طريق 
مـن  الـتـعــافـي  مرحــلـة  فـي 

الـكــورونـا .
ــاج  ـــ ــإدم ب ــام  ـــ ــم ـــ ــت ـــ  • االه
فـي  الـروحـانـيـة  الـبرامـج 
الـنـفـسـي  الـتـأهـيـل  بـرامـج 
عـلـى  ــدور  ـــ ال إلـقــاء  بـعــد 
الـبحــثـيـن  في  ذلك  أهـمـيـة 
ــدمـا فـي الـمـؤتـمـــر.

ُ
الـلذيـن ق

الباحثني  شــباب  • تـشجـيع   
إلجراء البحوث التي تضيف إلى 
البعد  وتراعي  العيادي  العمل 

البيئي في برامج التأهيل .
• عمل لجنة دائمة ملتابعة هذه 
االشتراك   باب  وفتح  التوصيات 

في األبحاث سالفة الـذكــر .


