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مساعدة صديق أو أحد أفراد
األرسة بعد وقوع كارثة
ميكن أن تكون الكوارث طبيعية أو يسببها الناس ،أو مزيج من االثنني م ًعا .ميكن أن تؤثر
عىل األفراد وميكن أن ترتك املجتمعات تصارع من أجل التأقلم.
من الطبيعي أن يجدون الناجني بظروف قاسية من اإلجهاد ،وبينام قد تختلف طبيعة حدث الكارثة،
فإنهم غال ًبا ما يشملون:
•تهديدات للسالمة
•فقدان األحباء والحيوانات وأفراد املجتمع
•تعطيل الروابط االجتامعية وعمل املجتمع
•قدان املنزل واملمتلكات والبيئات املبنية
•تعطيل املامرسات الثقافية أو الروحية
•تدمري للبيئة الطبيعية
•فقدان سبل العيش واألمن املايل
غالبًا ما تنطوي الكوارث عىل مرحلتني :حدث الكارثة نفسها ،ومرحلة إعادة البناء أو التعايف .كالهام له
تحدياته الخاصة ،ومن املهم أن نفهم كيف ميكن أن يؤثروا عىل الصحة النفسية.

ردود الفعل الشائعة

الكارثة هي حدوث اضطراب يف
ظروف الكون الطبيعية وتسبب
مستوى من املعاناة يفوق قدرة
املجتمع املترضر عىل التكيف.
منظمة الصحة العاملية

يستجيب العديد من األشخاص للكوارث باستخدام موارد التأقلم الحالية واالعتامد عىل دعم العائلة واألصدقاء.
لكن تأثري الكارثة قد يكون أكرث أهمية لبعض الناس ،وقد يؤدي هذا إىل مشاكل نفسية .عند حدوث ذلك،
تكون التفاعالت التالية شائعة:
العاطفية

الصدمة والتهيج والغضب والحزن والكآبة والخوف والقلق والشعور بالذنب والعار

العقلية  /الفكرية

االرتباك وااللتباس وصعوبة الرتكيز أو حل املشكالت والصور املتكررة للكارثة

السلوكية

االنسحاب ،وتجنب الذكريات الكوارث ،والدخول يف جدل ،واملخاطرة ،واإلفراط يف استخدام الكحول أو املواد األخرى

الفسيولوجية

الشعور بالتوتر ،وجرح املشاعر أو التوتر ،صعوبة النوم ،تغريات يف الشهية ،أوجاع ،آالم وصداع.

1

مركز الصحة النفسية للكوارث

إذا كنت تدعم صديقًا أو فر ًدا من العائلة ،فمن املهم مالحظة ردود الفعل هذه إذا ظهرت .أذكر لهم أنك قد الحظت تغيريات وشجعهم عىل التحدث
إىل طبيبهم حتى يتمكنوا م ًعا من إيجاد أفضل الطرق للتعايف.

شجع الرتابط االجتامعي
الشعور بالتواصل االجتامعي أمر بالغ األهمية للتعايف بعد الكارثة .هناك أنواع مختلفة من االتصاالت االجتامعية التي ميكنك تشجيع العائلة
واألصدقاء عىل املشاركة فيها .وتشمل هذه:

الدعم العاطفي

الدعم املعلومايت

التواصل مع اآلخرين بغرض التحدث عن الكارثة وكيف
جعلت الناس يشعرون

الدعم املعلومايت  -يتضمن الدعم مثل املشورة والتوجيه
واالقرتاحات واملعلومات الالزمة لحل املشكالت

دعم عميل

دعم مصاحب

الدعم العميل  -التواصل مع اآلخرين ألغراض
الحصول عىل املساعدة والدعم املايل والسلع
والخدمات املادية

الدعم املصاحب  -يتضمن الدعم ألغراض زيادة الشعور باالنتامء،
غال ًبا من خالل األنشطة االجتامعية ،ولكنه ال يتضمن بالرضورة
الحديث عن الكارثة.

هناك الكثري من األشياء األخرى التي ميكنك القيام بها لدعم العائلة واألصدقاء وهي بسيطة وعملية وفعالة:
 .1دعم الرعاية الذاتية

 .2ادعم الروتني والتوازن

a.اسأل عام يحتاجونه.

a.ساعدهم عىل العودة إىل الروتني

b.شجعهم عىل الحصول عىل الكثري من الراحة واالسرتخاء،
وشجعهم عىل األكل الصحي.

b.اقرتح عليهم املشاركة يف نشاط ممتع واحد عىل األقل
كل يوم ،وادعمهم من خالل عرض مشاركتك لهم.

c.شجع التمرين املنتظم والدعم من خالل عرض االنضامم
إليهم

c.ساعدهم يف إيجاد توازن بني الوقت لوحدهم
والصحبة  -أحيانًا يعزل الناس أنفسهم كث ًريا ،وميكن أن
يستفيدوا من وصول شخص ما لعرض مصاحبتهم.

d.ادعمهم عىل تقليل استهالك القهوة والسجائر
واملخدرات والكحول.
e.شجعهم عىل أخذ الوقت واملساحة ملعالجة الضيق الذي
يعانون منه

d.شجعهم عىل تقليل تعرضهم للتغطية اإلعالمية
للحدث عىل ما هو مفيد فقط ملعرفته .ميكنك أن
تعرض تتبع مسارهم.

f.ساعد يف توفري الوقت واملساحة من خالل توفري الدعم
العميل ،مثل عرض رعاية األطفال أو التسوق األسبوعي.
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طرق فعالة لدعم العائلة واألصدقاء (تابع):
 .3ساعدهم يف التحدث عن األمر أو اقرتح عليهم الحصول عىل
إحالة إىل شخص مدرب للقيام بذلك
a.اسألهم عام إذا كانوا يريدون التحدث عن الكارثة
الحدث
b.شجعهم عىل التحدث إذا كانوا مستعدين لذلك
وعندما يكونون مستعدين لذلك ،وبقدر ما يرتاحون
له فقط.

 .5شجع طلب املساعدة
a.شجعهم عىل الحصول عىل مساعدة احرتافية إذا كانوا
ال يزالون يجدون صعوبة يف التأقلم بعد ثالثة أو أربعة
أسابيع من وقوع الكارثة.
b.تعترب زيارة الطبيب مكانًا جي ًدا للبدء ،حيث ميكن
للطبيب ترتيب خطة رعاية الصحة النفسية ،وإحالتهم
إىل مامرس الصحة النفسية ذي الصلة

c.إذا شعرت أنك الشخص املناسب للقيام بذلك ،أخربهم
أنك متاح لالستامع ،واخرت م ًعا أفضل وقت

ال تنىس أن تعتني بنفسك!

d.استمع بفاعلية :اعرتف مبشاعرهم ،وأعد صياغة ما
قالوه للتحقق واظهر أنك تفهمهم ،ودعهم يتحدثون
بالوترية التي تناسبهم.

قد يستغرق التعايف من الكارثة وقتًا .قد يكون دعم العائلة واألصدقاء
يف عملية التعايف مرهقًا ومتعبا ،وتحتاج إىل قضاء بعض الوقت لالعتناء
بصحتك وعافيتك.

e.ال تقلق بشأن العثور عىل اليشء الصحيح لتقوله -
الكارثة واملشاعر املصاحبة لها فوضوية ،وغالبًا ما
يساعد دعمك وتعاطفك أكرث مام تستطيع الكلامت.

يجب أن تكون العديد من االسرتاتيجيات هنا مفيدة عند دعم العائلة
واألصدقاء يف هذه الرحلة.

f.إذا احتاجوا إىل التحدث ومل تشعر أنك تستطيع ذلك،
اعرض عليهم مساعدتهم يف الحصول عىل مساعدة
احرتافية .غال ًبا ما يكون أطباء األرسة عىل دراية
بالخدمات املحلية

الشعور بالتواصل االجتامعي أمر بالغ األهمية
للتعايف بعد وقوع كارثة.

 .4إذا استطعت ،كن كتفًا قويًا ملساندتهم
a.طمئنهم إىل أن محنتهم طبيعية ومتوقعة.

مزيد من املعلومات

b.افهم أن الحديث عن الكارثة ميكن أن يكون مؤمل ًا وقد
يزعجهم .لست مضط ًرا للتخلص من محنتهم أو توفري
الطأمنينة  -فقط كن متواج ًدا أثناء قيامهم بالتحدث
والتعبري عن الضيق

•الشفاء بعد الصدمة  -دليل لألشخاص الذين
يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من

c.إذا شعروا بالضيق الشديد بحيث ال يستطيعون
التحدث ،فاقرتح برفق نشاطًا مري ًحا ومهدئًا للنفس
(البساطة أمر جيد :فنجان من الشاي ،وحامم دافئ،
والجلوس عىل األريكة مع حيوان أليف) ،وخصص
وقتًا آخر للتحدث.

•تحدث إىل طبيبك حول مخاوفك واسأل عن خطة ميديكري
للصحة النفسية)Medicare Mental Health Plan)-
إذا كنت تشعر أنه ميكنك االستفادة من بعض الدعم املهني.

(Recovery after Trauma – A Guide for
People with Posttraumatic Stress Disorder)
.www.phoenixaustralia.org

•إذا كنت تعاين من ضائقة حالية ،وال ميكنك رؤية طبيبك عىل
الفور ،فاتصل بـ  Lifelineعىل الرقم.13 11 14 :
-

-

•إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يف خطر مبارش ،فاتصل
بـالرقم.000 :
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