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مقدمة.

االكت�ئاب لدى كبار السن.

القلق لدى كبار السن.

الخرف لدى كبار السن.

ت�أثري جائحة كورونا المستجد على صحة كبار السن النفسية.

توصيات للحفاظ على صحة كبار السن النفسية.
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جودة  على  وانعكاساتها  النفسية،  الصحة  بأهمية  والت�ثقيف  الوعي،  زيادة  مع 

للصحة  الرفاه،  لتحقيق  مهمًا  السن  لكبار  النفسية  الصحة  تعزي�ز  صار  الحياة، 

الجسدية، واالجتماعية، والعقلية.

ت�كريم كبري السن ورعايته، فعن رسول  وقد تعددت األدلة الشرعية على أهمية 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال: (ليس منا من لم يرحم صغرينا، ويعرف شرف 

كبرينا) (حسنه الرتمذي).

وشمل اللفظ النبوي "إكرام ذي الشيبة" كل جوانب الرعاية، واإلكرام لكبار السن 

والمسنني، كرعاية الصحة الجسدية، والنفسية، واالجتماعية، واالقتصادية.

يعني  وال  والنفسية.  الحيوية،  الوظائف  في  تدري�جي  تضاؤل  هي  فالشيخوخة، 

ذلك تضاؤل جميع الوظائف في نفس الوقت، ولكل كبار السن، فهناك من يصل 

عمرهم إلى (65) سنة، وال يعانون من أي مشاكل صحية، أو نفسية. 

ومع  سنة،   (65) عمر  عند  تبدأ  الشيخوخة  فإن  العالمية،  الصحة  لمنظمة  ووفقًا 

كبار  فإن  واالجتماعية،  البيئية،  العوامل  بجانب  لهم  المرافقة  الصحية  التغريات 

والقلق،  واالكت�ئاب،  كالخرف،  والعقلية،  النفسية،  لألمراض  معرضون  السن 

واأللزهايمر، واضطرابات النوم، كتعرضهم للمشاكل الجسدية، واألمراض المزمنة.
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• تغريات خلوية: كانخفاض مستوى حساسية المستقبالت للوظائف الحيوية.

• الجهاز القلبي الوعائي: تصلب األوعّية الدموّية، وقّلة مرونتها.

• الجهاز العضلي والحركي: انخفاض كتلة العضل، والتهاب المفاصل.

• الجهاز الهضمي: انخفاض عمليه الهضم، واالمتصاص، في القناة الهضمية، واإلمساك.

• ضعف الذاكرة.

• ضعف البصر، والسمع.  

وفقًا لبيانات وزارة الصحة، فإن المملكة ت�توقع ارتفاع نسبة السكان كبار السن والمسنني، 

إلى (12.9%) عام 2050م، ومن منطلق ذلك نعمل على زيادة وعي المجتمع لهذه الفئة 

العمرية، والتعرف على أبرز األسباب، واألمراض، واالضطرابات شائعة الحدوث، الكتشافها 

في وقت مبكر، وتعزي�ز جودة الحياة اليومية لكبار السن، والمسنني.

• التقاعد.

• البيئة االجتماعية.

 ������ ������ ��
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هو اضطراب مزاجي، يسبب الشعور المستمر 
بالحزن، وفقدان االهتمام، والمتعة، ونقص 

الرتكيز.

وت�تميز اضطرابات المزاج بكونها شائعة جدًا، وفي دراسات استقصائية حديثة، كان لالكت�ئاب 

أعلى معدل انتشار (حوالي 17 %)، مقارنة بأي اضطراب نفسي آخر.

أما بالنسبة لكبار السن، فالعمر بحد ذاته ال ُيعد من العوامل المساعدة لحدوث االكت�ئاب، 

ولكن وجود أمراض مزمنة، يعرض كبري السن إلى الضعف الجسدي، والذي بدوره قد يؤدي 

إلى االكت�ئاب.

كبار السن المصابون بأعراض اكت�ئاب، يقومون بأداء أضعف، مقارنًة بأولئك المصابني بحاالت 

الحالة  سوء  تصور  من  يزيد  االكت�ئاب  أن  كما  السكري.  أو  الرئة  أمراض  مثل  مزمنة،  طبية 

الصحية، ويقلل من االنتفاع بالخدمات الطبية.

• عوامل جينية.

• عوامل اجتماعية كالتقاعد، والفقر.

• عوامل نفسية، كفقد األحبة، والعزلة االجتماعية.

األمراض  بأحد  كاإلصابة  دورية،  طبية  رعاية  وت�تطلب  جسدية،  أو  بيولوجية،  عوامل   •

المزمنة (ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، داء السكري).

وجميع هذه العوامل تؤثر سلبًا على صحة كبار السن، إذ تسبب العزلة، والشعور بالوحدة، 

الحركة،  قصور  أو  المزمنة،  الجسدية  للمشاكل  نظرًا  الذاتي،  لالعتماد  واالفتقار  والحزن، 

واإلحساس بالحاجة لآلخري�ن.

����ا���ا�� ا������ ������ ا���� ا��
����ى ���ر ا�

ا��ـــ� ــ�ب



���� ��ى ���ر ا���ا���� ا��

5

يجب أن تستمر نوبة االكت�ئاب لمدة أسبوعني، وي�جب على المريض الذي تم 
تشخيصه باالكت�ئاب أن ت�توفر فيه خمسة أعراض على األقل، وهي:

• انخفاض في المزاج، معظم اليوم، وفي أغلب األيام.

• فقدان القدرة على الشعور بالمتعة، بالنشاطات اليومية. 

• انخفاض الطاقة، واإلحساس بالتعب، في أغلب األيام.

• مشاكل متعلقة بالنوم.

• تغري في الوزن (سواًء زيادة أو نقصان).

• انخفاض تقدير الذات، واإلحساس بالذنب.

• انفعاالت نفسية، حركية.

• انعدام القدرة على الرتكيز، واتخاذ القرارات.

• التفكري في الموت، ووجود أفكار انتحارية.

المختلفة، من  الحياة  ت�أثًريا واضحًا في نواحي  أن تؤثر هذه األعراض  وي�جب 
حياة المريض، مثل الناحية االجتماعية، والعملية.

معظم  في  الطبيب  إشراف  تحت  سلوكي،  وعالج  أدوية،  من  يت�كون  االكت�ئاب  عالج 

الحاالت، وي�جب أن يراجع كبري السن طبيبًا مختصًا بالطب النفسي، حينما يشعر باألعراض 

المذكورة سابقًا، ويطلب المساعدة الالزمة، كي يتجنب العواقب الوخيمة لالكت�ئاب.

وفقًا لوزارة الصحة، يجب زيارة الطبيب إذا توفرت الحاالت التالية:
• مواجهة أعراض االكت�ئاب ألغلب الوقت، ولعدة أيام متواصلة، ألكرث من أسبوعني.

• إذا كان سوء المزاج يؤثر في الحياة اليومية، والعالقات مع اآلخري�ن.

• التفكري باالنتحار، أو إيذاء النفس.

ا��ــ�ج:

:��ا����
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:������س ا��� �ب ����ر ا��� وا����

��� ا����ط:�
أضف/أضيفي نقطة إن كانت اإلجابة توافق أدناه:

1.ال     /     2.نعم.     /     3.نعم.     /     4. نعم     /     5.ال     /     6.ال     /     7. ال     /     8. نعم           
9. نعم     /      10. نعم     /      11. ال     /      12. نعم     /      13. ال     /     14. نعم     /     15. نعم

:���ا���
مجموعة نقاط ما بني 0 إلى 5: مؤشر طبيعي.

مجموعة نقاط أكرث من 5: مقرتح لالكت�ئاب، ويفضل مراجعة طبيب مختص.

فضًال يرجى قراءة كل سؤال، واإلجابة عن مشاعرك لألسبوع الماضي.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

هل أنت/أنِت راٍض/راضية عن حياتك؟

هل تركَت/تركِت عدة اهتمامات وفعاليات تهمك؟

هل تشعر/تشعري�ن بفراغ في الحياة؟

هل عادة ما تشعر/تشعري�ن بالملل؟

هل تشعر/تشعري�ن بطاقة إي�جابية معظم الوقت؟

هل تشعر/تشعري�ن أن أمرًا سيئًا سيحدث لك/لِك؟

هل تشعر/تشعري�ن بسعادة في معظم األوقات؟

هل تشعر/تشعري�ن بقلة الحيلة؟

هل تفضل/تفضلني البقاء بالمنزل عوًضا عن الخروج 
والمشاركة بالفعاليات الجديدة؟

هل تواجه/تواجهني مشاكل مع التذكر؟

هل تشعر/تشعري�ن أن بقائك على قيد الحياة أمر جيد؟

هل تشعر/ تشعري�ن بقلة قيمة وجودك؟

هل تشعر/تشعري�ن بالنشاط؟

هل تشعر/تشعري�ن أن حياتك/حياتِك بال أمل؟

هل تشعر/تشعري�ن أن اآلخري�ن أفضل منك؟

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

نعم/ ال

ا����طا�����ا��ــــ�الا����

����ع ا����ط:
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استجابة  ألية  بأنه  الطبيعي،  القلق  ُيعرف 
تجاه  والجسدي  العاطفي،  الخوف  ت�تضمن 
الذي  القلق  اضطراب  بعكس  ُمحتمل،  خطر 
يحدث عندما ت�كون األعراض مفرطة، العقالنية، 
وغري متناسبة مع الُمحفز لها، أو أنها بدون 
الزائد،  القلق  يسبب  االضطراب  وهذا  محفز. 
يمكن  ما  يتعدى  بحيث  الخوف،  شعور  وي�ولد 

اعتباره رد فعلٍ طبيعي.

اضطرابات  بأحد  مصاب  واحد  هناك  أشخاص،  أربعة  بني  من  أن  الدراسات  إحدى  استنتجت 

 ،(%19.2) : القلق. باإلضافة إلى شيوع هذا االضطراب عند النساء (30.5%) مقارنة بالرجال 

ٍ أفضل اجتماعيًا، واقتصاديًا. وتقل االحتمالية، كلما كان اإلنسان في وضع

30.5%
19.2%

..�� 
ً

���أ ا���ا��ت ا��
� 	�دة

��ا� أو و¢¡ ���
� ا��
�غ
ً
���	 ���¢ ��� 

ً
�£��وأ�

ا��ـــ
ـــــــــــــــ�
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• االرتجاف، والشعور بالدوار، واالرتباك.

• التنميل.

• شّد بالعضالت.

• ارتفاع الضغط.

• األرق (مشاكل في النوم- أو عند الخلود للنوم).

• فرط التعّرق.

• ضيق النفس، أو فرط التنفس.

• ألم في الصدر.

• اإلسهال، أو اإلمساك.

• فقدان الشهية.

• غثيان، أو تقيؤ.

• زيادة معدل نبضات القلب، والخفقان.

• الشعور بالضعف، أو التعب.

• اضطرابات في التبول (كالعجلة والرتدد والت�كرار).

ُيشخص القلق عند إثبات أن األعراض والعالمات:
• سببت تدهورًا لحال المريض اجتماعيًا، ومهنيًا.

-المواد  الكحول  األمثلة:  (من  األدوية  أو  المواد،  تعاطي  بسبب  ليست   •

األفيونية-التدخني وغريها).

• ليست بسبب مرض طبي (من األمثلة: فرط نشاط الغدة الدرقية، والربو، والصرع وغريه).

:��ا����

ا¥	�اض:
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و���ـ� 	�ة أ£ــ�اع �� ا���ا�ـــ�ت ا��
�، ��ٍ� ���ـ� ��ـ��ـــ�ه ا��ــــ�§�، 
:�ªو

:�
• ا���اب ا��
نوبات مت�كررة من شعور مفاجئ وتلقائي بالذعر الشديد، وقد تنتج عن محفز معني. 

ت�رتاوح ما بني قلة في الشهر إلى عدة مرات في اليوم الواحد، وت�رتك عند المصاب 

بها خوفًا من النوبات في المستقبل، قد يؤدي إلى سلوكيات التجنب.

• ر�ªب ا���ء:
هو خوف شديد ُمزمن من التواجد باألماكن العامة. قد يظهر مع أو بدون اضطراب 

المطاف  به  وينتهي  المريض،  لدى  التجنب  سلوكيات  بتطرف  يتسبب  وقد  الهلع، 

حابسًا نفسه في البيت.

• ر�ªب ���د:
الرهاب من موقف، أو مكان معني (كالدخول إلى المصعد)، سواًء أصيبوا بنوبة هلع 

أو ال.

• ا���اب ا��
� ا�����	� (أو ا���ªب ا�����	�):
لنفسه  المصاب  تسبب  من  الخوف  أو  الناس،  تدقيق  أو  معاينة  من  الخوف  هو 

ذكرى  اسرتجاع  عند  يت�ّكون  أن  للرهاب  ويمكن  األخري�ن.  أمام  اإلحراج  أو  باإلذالل، 

صادمة، أو سلبية مع المحفز. وفي مراحل مت�أخرة، يستطيع االضطراب أن يتسبب 

بتدهور حياة المريض االجتماعية، والمهنية، واألكاديمية. 

• ا���اب ا��
� ا�����:
قلق مستمر مفرط من األحداث، أو األنشطة وحتى المشكالت الروتينية العادية.

الفعلي،  الموقف  مع  المتوافق  غري  المصاب  قلق  على  السيطرة  تصعب  قد 
ويأتي  بالتعب.  أو  العضالت،  في  بشّد  المريض  يصاب  حيث  جسديًا.  ت�أثره  وعلى 

هذا االضطراب كثريًا مع غريه من اضطرابات القلق، واالكت�ئاب.



10

���� ��ى ���ر ا���ا���� ا��

ا�ـ�ـــــــــ�ف
هي حالة ت�ّتسم بحدوث تدهور بشكل رئيس 
في  صعوبة  عنها  ينتج  ما  الذاكرة،  في 
الكالم، ومعرفة األشياء، وتعذر األداء، وعدم 
المستقلة،  بالوظائف  القيام  على  القدرة 
وهو ليس جزءًا من التقدم بالعمر، ولكن إن 
السن  كبار  إصابة  إلى  يؤدي  فقد  حدث 
والمسنني بالعجز، وفقدانهم استقالليتهم. 

أي  (المعرفي)،  الذهني  الوظيفي  للخلل  شيوًعا  اَألسَباب  أكرث  من  والهذيان  الخرف  ُيعد 

وهما  طبيعي،  بشكل  واستخدامها  بها،  واالحتفاظ  المعرفة،  اكتساب  على  القدرة  عدم 

مختلفان تمامًا، وإليك أهم الفروق:

قد تختلف اإلصابة بالمرض من شخص آلخر، بناًء على درجة ت�أثري المرض، وشخصية الفرد 

قبل إصابته بالمرض. وبشكلٍ عام، ُيسبب الخرف المشاكل التالية:

الهذيان:
• يبدأ الهذيان فجأة، وُيسبب تقلبات في 

الوظيفة الذهنية، وغالًبا ُيمكن الشفاء منه.

• يستمر من ساعات أليام.       

• ُيمكن أن يتغري ظهور األعراض بشكل 

كبري، ومت�كرر، خالل اليوم.

• ُيؤّثُر الهذيان في االنتباه بشكلٍ رئيس، 

ويمكن أن تصاحبه هلوسة، وأوهام.

بينما الخرف:
• يبدأ تدري�جًيا، ويستفحل ببطٍء، وغالًبا ال 

ُيمكن الشفاء منه.

• يستمر من شهور لسنوات.

• ّيمر األشخاص المصابون بالخرف بأوقات 

جيدة، وأخرى سيئة على مدار اليوم، 

وتبقى ذاكرتهم، ومهارات التفكري لديهم 

على مستوى ثابت، طوال اليوم تقري�ًبا.

ا¥	�اض:

• ضعف في الذاكرة.      

• الّتوهان.     



���� ��ى ���ر ا���ا���� ا��

11

البد من وجود دليل على تدهور الذاكرة، والتفكري بدرجة كافية، أدى إلى حدوث خلل، 

وعدم القدرة على القيام بالوظائف المستقلة في الحياة اليومية، ويندرج الخلل حتى 

في عملية تسجيل، وتخزي�ن، واستعادة المعلومات الحديثة، وفقدان معلومات سبق 

تعلمها، أو معلومات مألوفة، وهذا غالًبا يحدث في المراحل المت�أخرة من المرض.

ومعالجة  واالستنتاج،  التفكري،  في  ضعفًا  يتضمن  بل  فقط،  النسيان  يعني  ال  والخرف 

أو  واحد،  وقت  في  شيء  من  أكرث  إلى  االنتباه  في  صعوبة  الفرد  وي�جد  المعلومات، 

تحوي�ل االنتباه إلى موضوع آخر، وُي�راعى في ذلك التشخيص الفارق مثل:

الكاذب، ألنه يشبه مالمح  بالخرف  الحالة  يسمى في هذه  1- االضطراب االكت�ئابي: 

التلقائية.  وافتقاد  التفكري،  وبطء  الذاكرة،  اضطراب  يخص  فيما  الحديث  الخرف 

الفرق  االكت�ئاب، وهناك عدة عوامل لمعرفة  الكاذب هو:  للخرف  الرئيس  والسبب 

بني الخرف الكاذب، والحقيقي لدى كبار السن والمسنني:

• ت�كون البداية مفاجئة، بحيث تستطيع معرفة متى بدأ، ومتى تغري السلوك.

• لدى الفرد إصابة سابقة باالكت�ئاب، وتاري�خ عائلي لإلصابة به.

• لديه القدرة على تعلم أشياء جديدة، بالرغم من مشاكل فقدان الذاكرة.

• تصرفات المريض ال ت�تماشى مع تدهور الشخصية، كما يحدث في مرض الخرف الحقيقي.

• عند سؤال المريض عن أي حدث، يجيب بـ (ال أعلم)، أو (ال أستطيع التذكر).

بينما الخرف الحقيقي ت�كون البداية غري معروفة، وال ينتبه إال بعد فرتة طويلة من 

بداية المرض، وعند سؤاله عن أي حدث يحاول التذكر، وعندما ال يستطيع التذكر، 

يشعر بالغضب، وربما يصبح عدوانيًا، ويتهم اآلخري�ن بأنهم يحاولون اإلساءة إليه.

2- الهذيان. 

3- التخلف العقلي.  

4- االضطرابات العقلية، بسبب األدوية العالجية، من األمراض المختلفة.

 :������¯�ات ���

• تغريات في الشخصية.      

• مشاكل عند القيام بالمهمات اليومية، المعتادة. ·      

• اضطرابات سلوكية، مثل: العدوانية، والغضب.
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هناك الكثري من األسباب المختلفة للخرف، وبعض األشكال الشائعة له، مثل:

ا¥¢�ــ�ب:

:���ª°�¥ض ا�� •
 ُيعد مرض األلزهايمر من أكرث األسباب شيوعًا، ومن المحتمل أّنه يسهم في حدوث 

60% إلى 70% من الحاالت.

- األعراض اإلكلينيكية تشمل:

• التدهور التدري�جي، وي�ؤدي إلى انحدار القدرات المعرفية.

• من التغريات المعرفية المت�أثرة بالمقام األول: الذاكرة، والتعلم، واللغة. 

• ُيعد تغري الشخصية، والتغري الوجداني، والبارانويدية، من أكرث األعراض شيوًعا.

• تحدث الوفاة غالبًا خالل 5 إلى 10 سنوات، بعد التشخيص.

• ا���ف ا��	�´� (�³ف ��
² ¯�ا�� ا��±):
ُيعد النوع الثاني األكرث شيوًعا من الخرف.

- األعراض اإلكلينيكية تشمل:

• يظهر التدهور بشكل تدري�جي. 

• يتضمن صعوبات في حل المشكالت، وبطء في التفكري، والرتكيز، والتنظيم.

��ي:� ��• ��ض �

- األعراض اإلكلينيكية تشمل:

• تقلب مستوى الرتكيز، واالنتباه. 

• الهالوس البصرية.

• ظهور سمات مرضى الَباْركِْنُسونِي~ة مثل الحركة غري المنسقة، أو البطيئة، والُرعاش.

: pick ¶�• ا���ف ا����� ا���¸� �·�: داء �

- األعراض اإلكلينيكية تشمل:

• قصور في القدرة على االنتباه، والتخطيط، وحل المشكالت.

• تغري في السلوك.

• تغري في اللغة، مثل صعوبة الكالم، أو الفهم.
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:(Huntington) ن������ª ا���ف �� ��ض •
الحركات  (تشبه  الالإرادية  الحركات  مثل  حركية،  بأعراض  اإلكلينيكية  األعراض  ت�تسم 

والنفسية  التنفيذية،  بالوظائف  القيام  القدرة على  الراقصة)، والمعرفية، كعدم 

مثل: االكت�ئاب، واالندفاع، واالتجاه إلى محاولة االنتحار.

��ن:��• ا���ف �� ��ض ��ر�

- األعراض اإلكلينيكية تشمل:

• ُيصاب 30% من األشخاص المصابني بمرض باركنسون، بأعراض الخرف.

• ومن األعراض الشائعة: االكت�ئاب، والقلق، وتغري الشخصية، وعدم المباالة.
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• الشعور بالخوف، والقلق.

• ت�أثري سلبي على جودة النوم.

• نقص في الشهية.

• العصبية، واالنفعال.

:���� ��ى ���ر ا����� ��´�� ��رو£� 	
� ا���� ا��º»�

رياضية،  بتماري�ن  للقيام  تغذية صحية، وتحفيزهم،  تقديم  االعتناء بهم، عن طري�ق:   •

مناسبة لهم.

• التواصل معهم باستمرار، عن طري�ق الهاتف، ومواقع التواصل االجتماعي.

• االبتعاد عن ذكر األخبار السلبية، التي تخص جائحة كورونا، وت�تعلق بكبار السن.

�� §�� ���ر ا��� أ��ºء ا���´��:�	�دات ���� ���

������´�� ��رو£� وا���� ا��
كورونا  فايروس  ت�أثري  أن  الدراسات  وجدت 
ت�أثريه  من  أشد  السن،  كبار  على  المستجد 
كبار  خاصًة  األخرى،  العمرية  الفئات  على 
بداء  والمصابني  الزائد،  الوزن  ذوي  السن 

السكري.

وأن  جسديًا،  نشيطني  يكونوا  أن  على  تشجيعهم  السن  لكبار  الرعاية  مقدمي  على  يجب 

النفسية،  صحتهم  على  ينعكس  ذلك  ألن  يتناولونه،  الذي  الطعام  جودة  على  يحافظوا 

والجسدية.

للصحة النفسية دور رئيس، في مساعدة كبار السن لتخطي هذه األزمة العالمية، لذلك 

ُينصح باستبدال الجملة الشهرية: "ابق في المنزل" بـ: "تجنب التواصل عن قرب مع اآلخري�ن، 

وحافظ على صحتك الجسدية، والنفسية، وعالقاتك االجتماعية".
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• غسل اليدين، قبل زيارة كبار السن، وبعد الزيارة.
• عدم مشاركة أدوات الطعام، مع كبار السن.

• الت�أكد من تهوية غرف كبار السن.
• إذا كان لدى كبار السن أحد أعراض فايروس كورونا المستجد (أعراض جهاز تنفسي، أو 

ارتفاع درجة الحرارة وغريها) فاتصل مباشرة بـ 937.
• إذا شعرت بأعراض فايروس كورونا المستجد، ال تقم بزيارة كبار السن.

:��£��´¼ ������ ا��	�� ����ر ا�

1- و§
�� �������� ا����¡، وا���ص 	
� 	�م ا£�°ا���:
ُيعد عدم التواصل، ومحاولة أغلب كبار السن االنعزال عن اآلخري�ن، من أضخم عواقب 
للتواصل  المحبني  السن  كبار  على  حتى  األمر  ينطبق  ما  وكثًريا  بالسن،  التقدم 

االجتماعي بطبعهم، بل يكون ت�أثري الشعور باالنعزال عليهم ربما أكرث من غريهم.

من العوامل المؤدية إلى ضعف التواصل واالنعزال: تغري الحالة الوظيفية كالتقاعد، 
واألمراض المزمنة المصاحبة لفئ�تهم العمرية، ووفاة المعارف، واألقارب، واالنتقال 

من المدن الصاخبة المزعجة لهم نسبًيا، إلى مناطق محلية أقل صخبًا.

لذلك، وجب الحرص على البحث عن "طرق التواصل واالتصال"، وذلك لت�أثري االختالط 
بالناس وما يخلقه من بيئة جيدة للدعم النفسي الفكري، ومعالجة مشاعر الضيق، 

والعجز االجتماعي، التي تحدث بسبب االنعزال، وعدم االختالط باآلخري�ن.

:����2- ³
� ا����� �� ا����ر¢�ت ا��و�
• المشاركة في أندية مجتمعية، صحية.

• التذكري بالهوايات السابقة، وإي�جاد هوايات جديدة.
• الخروج لألماكن العامة.

• التواصل مع األبناء، واألحفاد.
• اقتناء حيوان أليف.

• التنزه في أماكن جديدة.
•  كتابة اليوميات، والخربات، والت�أمالت.

• مطالعة الكتب، والمقاالت.
• االندماج بالمجتمع المحيط، بالتطوع، أو حضور المناسبات، واألحداث المحلية.

•  تعلم كل ما هو جديد، ومقدور عليه.

:���� ��ى ����ر ا�����ظ 	
� ا���� ا���
��ت �§��
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- المحتوى الت�ثقيفي - موقع وزارة الصحة السعودية.
www.moh.gov.sa/en/Pages/default.aspx

Mastering Psychiatry: A core Textbook for Undergraduates 4th edition -
Introductory Textbook of Psychiatry 6th edition - 

Kaplan and Sadock synopsis of psychiatry -
www.medscape.com/answers/286759-14735/what-is-the-geriatric-depression-scale-gds -

www.webmd.com -
First Aid for The Psychiatry Clerkship 4th edition -

ا���ا��

-شهد الرويلي. 
-العنود الخليفة.

-رزان المريخي.
-روان بن خنني.

-سمر زرنوق.
-ندى الزهراني.

��م �Á	�اد Àªا ا����:

د. إيمان أبا حسني
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

:���ِ �� ����Ã ا���ا��� ا���






