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دراسة استطالعية لىاقع الصحة الىفسية لدي المسىيه
جىيدة برحيل به عصمان (أستاذة محاضرة بقسم علم الىفس)
وىر الهدي بزراوي (أستاذة محاضرة بقسم علم الىفس)
 جامعة تلمسان -الملخص:
إن االىتمام ورعاية ادلسن تعين االىتمام بأنفسنا .فحاضره ىو مستقبلنا وأي خطوة لرعايتو ستصب يف رصيدنا .وذلذا كان ىدف ىذا البحث ىو
التعرف على رلمل ادلشاكل والصعوبات النفسية اليت يعاين منها ادلسن .وكانت االنطالقة بالتعرف على نتائج حبوث عادلية يف اجملال النفسي والعقلي مث
مقارنتها بتقصي عرب زيارة ميدانية دلصلحة األمراض العقلية والنفسية بادلستشفى اجلامعي لوالية تلمسان .واليت بينت أن ىناك تطابق بني الدراسات
العادلية وواقع ادلسنني يف رلتمعنا فيما خيص نوعية االضطرابات ونسبتها وكيفية التعبري عنها .ويظهر االختالف يف متثالت ادلرض وطريقة عالجو
واإلمكانيات ادلتوفرة وادلخصصة للكشف والتكفل بادلسن ادلريض .وتبقى العائلة احملور الرئيسي للعناية بادلسن .وبالرغم من إصابتو مبجموع االضطرابات
اجلسدية والنفسية إال أنو ال يفقد مكانتو يف األسرة.

المقدمة
ترتفع اإلصابة باالضطرابات العقلية عند ادلسنني حيث نصف الذين عمرىم أكثر من  56سنة يعانون من أمراض عقلية.
وغالبا ما ترتبط ىذه االضطرابات مبشاكل عضوية تزيد ادلشكل تعقيدا .وبصفة معاكسة حُي ِّسن عالج ىذه االضطرابات من
الوضعية اجلسمية.
يعرب ادلسنون عن اضطراباهتم بواسطة ادلرض العضوي أكثر من غريه .وتصب ييخوخة اجلسد واالضطرابات
ومن ادلعتاد ما ِّ
اجلسمية ادلرافقة ذلا ،مصدر الشكاوي اليت يعاين منها ادلسنون إضافة اىل االضطرابات السلوكية .وميثل االكتئاب مبختلف أنواعو
والقلق والرىابات من االضطرابات النفسية ادلعيقة .قد ترتبط اذلذيانات بادلشاكل اجلسمية واالضطرابات ادلعرفية .وتعترب أعراض
ادلسرعة اجلسمية
اخللط ثانوية لثالث عوامل وىي :الشيخوخة اليت تضعف مقاومة ادلسن لإلجهاد واألمراض العصبية والعوامل ِّ
واالجتماعية .وتكثر الشكاوي ادلتعلقة باضطرابات النوم عند ادلسنني أكثر من الشباب .وللتكفل هبذه الشرُية العمرية جيب
تضافر جهود سلتلف ادلختصني من معاجلني نفسيني وأطباء ومشاركة فعالة للعائلة.
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الشيخوخة الفيزيولوجية :مظاىرىا العضوية والنفسية
جيهل ادلختصون الظواىر ادلرضية ادلعتادة عند ادلسنني وغالبا ما تعزى خطأً إىل الشيخوخة الفيزيولوجية .وتبني حبوث طويلة ادلدى
أن يف غياب األمراض ،تصب تأثريات الشيخوخة ضعيفة نوعا ما .وترتبط التيريات اليت دحدث لدى ادلسن بالعامل اجليين .وخيتلف
تأثري القصور من مسن إىل آخر .إن الشيخوخة الفيزيولوجية ال تؤدي إىل تيريات كبرية يف الشخصية .وال جيب اعتبار نكوص
السلوك وفقدان ادلرونة يف بعض مسات الشخصية كتيري حتمي عند ادلسن ،ولكن قد خيفي وراءه إصابة من نوع اخلبل مثال.
يشكو ادلسنون كثريا من تدين قدرات الذاكرة مع التقدم يف السن .وعلى مستوى الذكاء ،تًتافق الشيخوخة بتدين بسيط لبعض
ادلهارات وقدرات التكيف .وقد تتأثر بعض النشاطات اليت تتطلب رد فعل سريع أو درجة عالية من الدقة .ومن جهة أخرى
ُيتفظ ادلسن بالقدرة على الفهم يف وضعيات جديدة عليو والقدرة على اإلبداع .وتشري البحوث احلالية أن ادلسنني قليال ما
يشكون من اضطرابات النوم بادلقارنة مع النتائج ادلتحصل عليها من خالل الفحوصات الطبية اليت تشري إىل اضطرابات فعلية
ختص النوم .وىذا قد يؤكد أن ادلسن يتكيف مع نقص يف النوم بطريقة جيدة.
ونالحظ يف األخري أن اىتمامات ادلسن وقدراتو اجلنسية تقل مع العمر .والتيريات اجلنسية اليت تالحظ جيب دراستها حسب كل
حالة .فعادة ما ىي مرتبطة بظروف ادلسن ورلموعة األمراض اليت يعاين منها وتؤثر على حياتو اجلنسية كاخلبل مثال .ونادرا ما
يشكو ادلسنون من ىذا االضطراب ويالحظ التحفظ خصوصا عند النساء بسبب احلياء ادلتعلق بصورة اجلسم والتيريات اليت
طرأت عليو بفعل العمر والتمثالت االجتماعية.
تؤثر الشيخوخة كذلك وبصفة متفاوتة على احلياة النفسية ،فيحدث عدم االستقرار النفسي .تراوده فكرة ادلوت احلتمي كلما
تقدم يف العمر ،وتتعقد األمور ببعض األحداث اليومية اليت يعيشها كاحلداد وادلعاش والبعد عن األبناء والصراعات العائلية والعزلة
االجتماعية واألمراض اجلسدية وتدىور احلواس وقلة ادلداخيل ادلالية .تثري ىذه ادلشاكل اإلحساس بعدم القدرة وفقدان السيطرة
والقوة والفعالية شلا يشعل لديو فكرة ادلوت .وأمام ىذه اخلسائر ادلعنوية وادلادية يتكيف ادلسن ويعيد النظر ويراجع نفسو وىذه كلو
مرتبط بشخصيتو السابقة اليت ستتدخل يف طريقة تعاملو مع األحداث احلالية .وتظهر فعالية اآلليات الدفاعية عندما يستعملها يف
جذب اىتمامات جديدة تأخذ بعني االعتبار سنو .وبالعكس إذا فشلت ىذه اآلليات ،سيفقد تقديره لذاتو وينتكس نرجسيا
ويؤىلو لإلصابة باألمراض النفسية.
تقييم االضطرابات العقلية:
تساعد ادلقابلة العيادية مع ادلسن الكشف عن األعراض النفس مرضية والتعرف عن رلموع األمراض اليت عاىن منها سابقا
والعمليات اجلراحية اليت قام هبا وسلتلف األدوية اليت يتناوذلا وعاداتو اليومية وظروف سكنو ونوعية العالقات احمليطة بو .وتعطى
أمهية كبرية لوجود إجهاد يف حياتو ويف ىذه ادلرحلة يحكشف عن أي عنف مادي أو معنوي أو هتاون من طرف اآلخرين .ويبقى
الفحص اإلكلينيكي للوظائف ادلعرفية ضروريا جدا .إن التواصل مع العائلة مهم جدا يف ىذه ادلرحلة ألهنا ستساعد ادلختص
النفسي على التأكد من تشخيصو وتساعد الطبيب على الكشف عن أمراض يف الدماغ قد يكون يعاين منها .ويعترب دور العائلة
مهما جدا يف صلاح سلتلف العالجات اليت تقدم للمسن سواء كانت ىذه العالجات نفسية أو دوائية أو جراحية اخل...

Route Educational and Social Sce Journal
Volume 5(2), February 2018

1072

دراسة استطالعية لىاقع الصحة الىفسية لدي المسىيه
جىيدة برحيل به عصمان

وىر الهدي بزراوي

وصف االضطرابات العقلية والنفسية:
 1-3اضطرابات المزاج

 1-1-3االكتئابات:

يشري الباحثون يف األدبيات العادلية أنو رغم توفر وتطور األدوية والعالجات النفسية إال أن كثري من ادلختصني ال يعاجلون
بفعالية رلموع االكتئابات ) . (1يبقى االكتئاب من ادلشاكل الصحية الكربى اليت يعاين منها ادلسن .فهو مرتبط بفقدان
االستقاللية وتدىور الوظائف اجلس دية وتدين جلودة احلياة والشعور بثقل على العائلة .واالكتئاب من أكثر االضطرابات النفسية
انتشارا عند ادلسنني ففي  65دراسة عادلية ميثل من  2اىل  %56مع أعراض اكتئابية .متثل نسبة  43,9%االكتئاب اخلفيف،
 25,5%متثل نسبة االكتئاب ادلتوسط ،وميثل االكتئاب احلاد  (2). 15,5%ووجد الباحثون صعوبة يف تقييم ومتييز االكتئاب
كمرض من األعراض االكتئابية .قد يصاب ثلث احلاالت بأعراض اكتئابية مؤقتة ومرتبطة بأمراض جسدية أو صعوبات اجتماعية.
وتقدر نسبة االكتئاب يف الطب العام ب  15إىل  %63عند ادلسنني .وتقدر النسبة يف عامة السكان ب  3%بالنسبة دلراحل
اكتئابية رئيسية ،و  1,4%بالنسبة الكتئابات غري منطية و  %66للمزاج ادلكتئب ( .)6وتقدر نسبة ادلكتئبون يف ادلؤسسات ب
 %03وىي ضعف النسبة للمفحوصني خارج ادلؤسسات( .)0ويؤكد الباحثون أن مثة صعوبة يف التفريق بني األعراض احلقيقية
لالكتئاب وبني األعراض الناجتة عن الشيخوخة الفيزيولوجية واإلصابات اجلسدية ادلتكررة يف ىذا السن .فكل حزن ليس بالضرورة
اكتئاب ويصب كذلك إال إذا ارتحبط بفقدان االىتمام والتباطؤ النفسي .وجيب التمييز بني االكتئاب الذي يلي احلداد وىو عادي،
من االكتئاب احلقيقي الذي يستوجب العالج .ويصب فقدان االىتمام مرضيا عندما يحبالغ فيو وال يتطابق مع القدرات اجلسمية
والعقلية للمسن وُيدث بطريقة مفاجئة .ويشري فقدان الشهية ادلًتافقة بالفقدان ادلفاجئ للوزن والنوم من أعراض االكتئاب .ورغما
ىذا ف  %03ال يتم تشخيصهم لألسباب التايل(:)6
 ينكر ادلسن إصابتو ألن  %06من ادلسنني ال يستشريون ادلختصني. -تعزى أعراض االكتئاب إىل الشيخوخة.

 ال تظهر األعراض بطريقة منطية وإمنا  %53من ادلسنني ادلكتئبون يشكون من أمراض جسدية أو معرفية أو أعراض لقلق يفادلرتبة األوىل)5(.
وبصفة عامة تظهر أعراض االكتئاب بصفة مفاجئة إثر أحداث قد تبدو للمحيطني بادلسن غري مهمة .قد تكون مالزلها
واضحة حسب الدليل التشخيصي الرابع لألمراض العقلية والنفسية  DSM IVوىي احلزن ادلرضي مع األمل النفسي والتباطؤ
احلركي والكف ادلعريف والنحافة واضطرابات النوم والشعور بعدم القيمة والشعور بالذنب.
وقد يظهر عند ادلسن االكتئاب السوداوي الذي يًتافق بإما وىن وسكون ،أو هبياج وفقدان للوزن مع أرق ليلي .يف ىذه
احلالة يصب االستشفاء ضروريا بسبب تأثريه على الصحة العامة للمسن .ويظل االكتئاب السوداوي اذلذياين من أىم الصعوبات
التشخيصية ادلعقدة ،فهو يًتافق هبذيانات وىالوس مسعية دحمل ألفاظَا بذيئة وذات مواضيع اضطهادية وخلط .قد يتعلق اذلذيان
مبواضيع خاصة بادلرياث وعدم االعًتاف واإلمهال من طرف اآلخرين .وقد يرتبط اذلذيان بالشعور بالعار واللعنة وإنكار األعضاء
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اجلسدية ( زملة . ) Cotard
ومن الشائع أن تكون أعراض االكتئاب غري منطية عند ادلسنني خصوصا ادلزاج احلزين الذي يسهل تشخيصو عندما يكون
ىاما ويصعب تشخيصو عندما يكون طفيفا .وقد يعوض بالمباالة انفعالية مع الشعور بفراغ عاطفي وجسدي .وقد دحجب
األعراض العضوية ادلرضية اضطرابات ادلزاج .وقد يحفسر التثاقل بالتعب.
وقد يظهر االكتئاب بشكل مقنع على يكل اضطرابات سلوكية عدائية( )7كرد فعل للشعور بعدم القيمة والعدوانية ادلوجهة ضلو
الذات وىذا النوع من االكتئاب ىو يائع يف أمراض اذلايزمير(.)8
ويظهر االكتئاب ذو النمط اذلستريي على يكل تالعب واتكالية وكثرة ادلطالب اجتاه اآلخرين .أما األيكال النكوصية فتظهر
على يكل عدم االىتمام وتظهر عند تيري يف العالقات مع احمليطني بادلسن أو اإلصابة بأمراض جسدية ،فيظهر النكوص العاطفي
وسلوكات التبعية مثل رفض األكل والتبول وعدم االعتناء بنظافة اجلسم .وقد يظهر االكتئاب على يكل اضطرابات جسدية مثل
آالم الرأس وادل عدة وادلفاصل .وقد ُيجب القلق االكتئاب فيخاف ادلسن من اخلروج لوحده ويشعر بالقلق ويصب تابعا للمحيطني
بو .و يرافق كذلك االكتئاب باضطرابات معرفية حيث  %23من ادلسنني يعانون من ىذه االضطرابات( .)9أما إذا كانت ىامة
فقد تنذر باإلصابة باخلبل.
لتشخيص االكتئاب يف النوع غري النمطي ،جيب البحث عن السوابق العائلية لالكتئاب أو حادث زلرك أدى إىل ذلك .ويساعد
البحث عن التيريات احلالية يف السلوك مثل فقدان الشهية واالستيقاظ مبكرا أو التفكري يف االنتحار أو قلق ىام أو تشاؤم خيص
ادلستقبل.
ومن العوامل اخلطرية اليت تساعد يف ظهور االكتئاب عند ادلسن ىي إصابتو يف السابق بنفس ادلرض أو وجود حداد واضطرابات
النوم وفقدان االستقاللية خصوصا عند ادلسنات .إن ظهور االكتئاب عند ادلسنة يتدخل فيو العوامل النفسية واجلسدية( .)63وقد
الحظ الباحثون أن ظهور االكتئاب قبل  56سنة سببو التاريخ العائلي ويخصية ادلصاب .أما االكتئاب بعد  56سنة فسببو
العوامل النوروبولوجية( .)66وتتميز ىذه األخرية باالضطرابات ادلعرفية وتقزم الدماغ وتيريات يف ادلادة البيضاء بالدماغ  .وذلذا
ينتشر االكتئاب عندما تكون إصابة على مستوى اجلهاز العصيب.
الحظ الباحثون أن االكتئاب عند ادلسن مير اىل ادلزمنة وتيلب عليو االنتكاسات يف  68اىل %03من احلاالت( ) 62والحظوا
كذلك أن فعالية مضادات االكتئاب أقل عند ادلسنني منها عند الشاب ،وسبب ذلك ضعف التحالف العالجي .ومن العوامل
ادلؤدية دلزمنة االكتئاب صلد:
االكتئاب السوداوي أو ادلرافق باذلذيانات.
األمراض اجلسدية ،فبعض االكتئابات ختتفي وراء بعض األمراض كاخلبل ومرض باركنسون اخل...
االضطرابات ادلعرفية.
أما فيما رلتمعنا تبقى نسبة اإلصابة باالكتئاب نفسها أي ىي أكثر أسباب طلب الفحص .ولكنها تبقى منخفضة مقارنة مع
الدول اليربية .وىنا نتساءل أيوجد دحفظ لطلب الفحص وإن قل عن السنوات ادلاضية؟ أو تظل زيارة ادلختص النفسي والطبيب
العقلي إال بعدما يستنفذ ادلريض الطرق التقليدية وطلب الفحص يف االختصاصات الطبية األخرى ،وىذا ما يعطل الشروع يف
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العالج عند بداية األعراض؟ أو يتحفظ ادلريض وعائلتو على تناول األدوية النفسية ألهنا مرتبطة بتمثالت سلبية يف اجملتمع؟ أو
يظل نقص التنسيق بني ادلختص النفسي والطبيب العقلي حيث كل الدارسات ادليدانية تشري أن العالج السلوكي ادلعريف تساوي
نتائجو مفعول األدوية؟
وىل ألن العائلة ال زالت دحيط ودحتوي ادلسن وال زال ُيتفظ على مكانتو يف أسرتو فيبقى مرجعا حكيما لألسرة؟

 - 2-1-3االضطرابات الهوسية:

قد تظهر ىذه االضطرابات مبكرا أو متأخرة ،وخالفا لالكتئاب ال يوجد عالقة بني سن حدوث اذلوس والتيريات اليت
دحدث يف اجلهاز العصيب .ونسبة اإلصابة باذلوس عند ادلسن ىي أضعف منها عند الشاب ،حيث تبلغ نسبة اإلصابة ب  6إىل
 %63من اضطرابات ادلزاج( . )66ومييل ادلزاج ادلنشرح عند ادلسن إىل ىياج وعدوانية .وجيب اإليارة كذلك إىل تكرار احلاالت
ادلختلطة مع االكتئاب .وليس من السهل متييزىا عن اخلبل والفصام.
وحسب األخصائيني احملليني ناذرا ما يظهر اذلوس بعد  53سنة وإذا ظهر فهو مرتبط باضطرابات أخرى مثل اخلبل وأمراض
عضوية.

 -2-3االضطرابات العصابية والقلق:

ادلسن بالتيري عرب
يظهر القلق عند ادلسنني بنسبة  5إىل  %66حسب بعض الدراسات .وتتميز أعراض العصاب عند
الزمن ،فتيلب األعراض الومهية عن األعراض الوسواسية واذلستريية والرىابية .وختتفي األعراض العصابية مقابل أعراض غري منطية
للقلق واالكتئاب .وتقل األعراض العصابية إىل  2,5%يف عينة بليت  6333حالة عمرىا أكثر من  56سنة( .)60يشري
اجلدول اإلكلينيكي إىل ترافق ادلظاىر النفسية كاإلحساس باالنزعاج وعدم األمن واخلطر ،أما ادلظاىر اجلسدية فهي الشعور
باالنقباض يف الصدر وعدم القدرة على البلع وسرعة خفقان القلب .ومن الصعب التمييز بني القلق واالكتئاب ألن الشكاوي
اجلسدية كالعياء وسلتلف ادلخاوف ،تسيطر على اجلدول أكثر من ادلظاىر االكتئابية ( .)66ومن جهة أخرى قد يظهر القلق
على يكل يكاوي ختص القدرات ادلعرفية كالنسيان مثال وىي إيارة لبداية اإلصابة باخلبل .ويف األخري ،قد يظهر القلق عند
ادلسن على يكل كف حسي حركي أو بالعكس على يكل ىيجان أو إفراط يف احلركة يصل اىل اذلروب أحيانا( .)65وأحيانا
ُيدث القلق كرد فعل للمسن أمام وضعية مؤدلة ،وذلذا التمييز بني ىذه الوضعية أثناء اخلوف أو اإلجهاد وتطمني ادلسن ،والقلق
ادلعيق من موضوع رلهول الذي يستدعي التدخل النفسي والطيب(.)67
وحسب رأي ادلختصني يف ادلصلحة العقلية والنفسية ،تلعب العالجات النفسية دور مركزي وفعال
يف التيلب على القلق بأنواعو و جيب تفادي األدوية ألن تأثرياهتا اجلانبية كبرية عند ادلسن خصوصا على مستوى الذاكرة
واليقظة.
 3-3االضطرابات الذهانية:
وأسباهبا .قد نالحظ
ختتلف االضطرابات الذىانية من ناحية األعراض ادلالحظة ونتائجها على مستوى السلوك
الذىانات احلادة وىي مرتبطة بأعراض اخللط الذىين أو نتيجة إصابات دماغية أو مرض اذلايزمير أو مرض باركنسون .وقد نالحظ
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كذلك ذىانات مزمنة قد تكون ذلا عالقة بإصابة ادلسن بالفصام أو الربانويا أو ذىان ىلوسي ،منذ يباب ادلسن .وتطور ىذا
النوع من الذىانات خيتلف من حالة اىل أخرى .وتقدر نسبة اإلصابة بالفصام عند ادلسن ب  0,5اىل %6يف الواليات ادلتحدة
األمريكية( .)68ختتفي األعراض عند التقدم يف السن عند  %52من ادلسنني الذىانيني وتقل عند  %66وال تتيري النسبة أو
تزيد تدىورا يف  . %27بصفة عامة ختتفي اذلالوس واذلذيانات وتبقى الالمباالة والسلبية والعزلة.

 4-3حاالت الخلط

تنتشر حاالت اخللط عند ادلسن بشدة حيث تظهر عند  23إىل  %63يف بعض الدراسات( .)69وتتميز باضطرابات يف
الوعي والوظيفة ادلعرفية ،ومن الصعب التعرف على االضطراب خصوصا أن األعراض تكون يديدة يف النهار عكس األعراض
عند الشاب .ويظهر يف ادلرتبة األوىل القلق وتدىور التوجو ادلكاين والزماين واضطراب النوم والسلوك .جيب التفريق بني حاالت
اخللط واخلبل واالكتئابات واالضطرابات اذلذيانية .وتساعد دراسة احلالة وتقدًن سالمل الكشف وخاصة منها ادلعرفية كسلم
 ) 23(.MMSEعلى تشخيص احلاالت .وترجع أسباب اإلصابة باخللط إىل عوامل خاصة بالشيخوخة اليت تضعف الوظائف
اجلسمية أو مقاومة اإلجهاد أو األمراض العصبية خصوصا اخلبل كاذلايزمير ومرض باركنسون .ويرتبط مصري حاالت اخللط باحلالة
اجلسدية والنفسية للمسن ومدة حالة اخللط .وتسبب نسبة  66و %63الوفاة لكثري من ادلسنني.
وحسب ادلختصني الذين مت سؤاذلم،تبقى صعوبة يف التعرف على سبب اخلبل ألن األطباء االستعجاليون يهملون األسباب
العضوية ويوجهون ادلسن بطريقة متسرعة إىل مصلحة األمراض العقلية.

 5-3اضطرابات النوم

تشري اإلحصائيات أن  %66من ادلسنني األكرب من  53سنة يعانون من اضطرابات النوم .وتتمثل يف عدم فعالية النوم
واالستيقاظ ادلتكرر يف الليل والنهوض ادلبكر والشعور بالنعاس يف النهار )26(.وتعرقل اضطرابات النوم بصفة ىامة حياة ادلسن
خصوصا الشعور بالنعاس هنارا الذي بدوره يؤثر على جودة النوم يف الليل ،وال جيعل كذلك ادلسن يندمج يف احلياة األسرية
البقاء يف السرير طول النهار .وقد ينبئ اضطراب النوم إىل اإلصابة مبرض جسدي أو
خصوصا عندما يضطر ادلسن على
البحث عليو وعالجو .وىذا االضطراب ال يشكل سببا لطلب الفحص حسب االستطالع الذي مت يف
نفسي جيب
ادلصلحة العقلية والنفسية.

 6-3األعراض السلوكية والنفسية للخبل

تظهر االضطرابات السلوكية عند ادلسن وتكون ذلا عالقة بإصابتو باذلايزمير ،فتتدىور القدرات ادلعرفية ويضعف دحملو للمحيطني
بو .وتشمل أعراض اخلبل على الالمباالة العاطفية وفقدان القدرة النفسية للقيام بالسلوكات والعزلة وىياج لفظي قد يرافق بعدوانية
أحيانا .وتكون اذلالوس إما بصرية أو مسعية أو حسية .وقد يًتافق أحيانا بأعراض اكتئابية خاصة يف اخلبل من نوع
اذلايزمير( .)22كما يظهر فرط احلركة وأعراض للقلق وعدم القدرة على البقاء يف مكان واحد ( )26ويف غياب الكف ،يقوم
ادلسن بالتفوه بألفاظ بذيئة أمام ادلأل .وتظهر سلوكات حركية قهرية كالعد وفت األدراج واخلزائن ،كما تًتافق باضطرابات يف
النوم واألكل .وميكن تقييم سلوكات ادلسن بسالمل مثل NEURO PSYCHIATRIC INVENTORY
( )20وجيب االىتمام كذلك بتطور ادلرض وتقدير القدرات اليت ال زال ُيتفظ هبا ادلسن.
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 وىذا. الحظوا تزايد نسبة ادلصابني باخلبل وىذا راجع الرتفاع عدد ادلسنني يف رلتمعنا،وحسب ادلختصني الذين حاورناىم
 وحىت القوانني جيب مراجعتها اليت ال دحمي مبا فيو الكفاية.االرتفاع ادلتزايد ال يًتافق مع تزايد اإلمكانيات اخلاصة برعاية ادلصابني
.ادلسن ادلصاب باخلبل واحملجور عليو
الخاتمة

 بات من ادلهم االىتمام بفئة ادلسننني والتفكري يف،بفعل ارتفاع عدد ادلسننني وبفعل تطور التكفل النفسي مبجموع االضطرابات
 ال أحد.اختصاص ذلذه الفئة بالذات وىي غري موجودة يف بالدنا وال مراكز رعاية ادلسنني خصوصا يف تلمسان على األقل
يستطيع أن ينكر فعالية التدخالت ادلختلفة واليت جيب أن تكون متكاملة مع مجيع االختصاصات األخرى سواء النفسية أو الطبية
! وسيكون االىتمام بادلسنني االختصاص الذي جيمع الكل بامتياز.أو االجتماعية
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