
 
 ( 3 ) اإلستجابه النفسية في حاالت الطوارىء ... الرسالة رقم ...

 

 ... األصدقاء...

... يجب األخذ بعين اإلعتبار في حاالت الطوارىء بأن هناك فئات من الناس تكون أكثر عرضة للخسارة من غيرها وهم 
األطفال، كبار السن، األفراد الذين يعانون من أمراض ببعديها الجسدي والنفسي. وبالحديث عن األطفال فإن ردود 

 كال منها :لديهم على األحداث الطارئة والخطرة تأخذ أش  الفعل

* معظم األطفال يستطيعون تجاوز األوضاع السيئة إذا وجدوا دعماً مالئماً، ولمعرفة حاالت التوتر لدى األطفال إستمع الى 
 مايقولون والحظ تصرفاتهم.

* ردود فعلهم تختلف بإختالف أعمارهم، فالرضع يبكون أكثر من المعتاد، واألطفال ممن هم في سن ماقبل المدرسة قد 
ودون للتصرف بطرية األطفال الرضع، واألطفال في سن المدرسة قد يفتقرون لللقدرة على التركيز، أما األطفال يع

 المراهقون فقد يتصرفون بطريقة أقرب لتصرفات الكبار.

تحديدا و * وعند التفكير بمساعدة األطفال البد من مساعدة أنفسنا أوال ، ألن األطفال يسترشدون عادة بردود أفعالنا كمربين
األهل، إضافة لذلك فمن المهم المحافظة قدر اإلمكان على الروتين المعتاد وتدليل األطفال والتحدث اليهم حول ما يحدث، 

 والسعي إليجاد فرصة لألطفال تمكنهم من التأثير اإليجابي على ما يحدث لهم.

ئية ) اإلنتباه، اإلدراك، الذاكره، التفكير، اللغه (، أو * يجب اإلنتباه لألطفال الذين يعانون من تحديات تعلم سواًء كانت نما
أكاديمية ) التعبير، القراءه، الكتابة، الحساب (، يكونون أكثر تأثراً بالضغط النفسي واإلجتماعي وبشكل متفاوت إذ يعيق من 

مثل هذه التحديات وبالتالي قدرتهم على التعامل مع الحياة اليومية الطارئة، مقارنة بغيرهم من األطفال ممن اليواجهون 
 مهما كانت درجه الخسارة التي يتعرضون إليها، فستبقى لديهم موارد، كالمعرفة والمهارات والخبرة بالتعامل معها.

* لذا يجب علينا أن نطلب المساعدة المتخصصة للعناية باألطفال في الحاالت ) النشاط الزائد، اإلحساس باليأس، التفكير 
 ث الطارئة، مشاكل التدخين أو الكحول أو تناول األدوية والمهدئات والمسكنات بدون وصفة طبيب ... (.الدائم باألحدا

 وأما عند الحديث عن كبار السن منا ومن عائالتنا ، فإن ردود الفعل على األحداث الطارئة والخطرة تأخذ أشكال منها : -

  غبة في إستعادة اإلتصال بهم.* إستدعاء ذكريات متزايدة حول الماضي واألصدقاء، والر

* زيادة اإلعتماد على العائلة ورفض المساعدة ممن هم خارجها ، والقلق والخوف من الموت والفقدان ، وأحيانا الرغبة 
 فيه عند اآلخرين ، وإستجابات فيزيولوجية وبخاصة ) إضطرابات النوم والشهية للطعام ( .

 اسة، وزيادة الحساسية للخسارات ) شخصية، مادية، كرامة، األمل بالمستقبل (.* الكآبة من الحاضر والمستقبل، واإلنتك

* التشوش بسبب أنقطاع الروتين، وصعوبة بالتركيز والتواصل، واللجوء لإلنكار كرد فعل دفاعي طبيعي، واإلستجابه 
 المباشرة تكون الخوف، ولكنها متبوعة بالغضب واإلحباط عند عدم السيطرة على وضع ما.

) تأمين اإلرتباطات والعالقات األسرية الداعمه، توفير الرعاية الصحية اآلمنة،   علينا أن نقدم لهم المساعدة بأشكال منها *
الحديث معهم عن الحدث الحاصل و تزويدهم بالمعلومات الموثوقه، إعادة الروتين لحياتهم قدر اإلمكان، طمأنتهم حول ردود 

  وبنائين للثقة معهم، وطلب المساعدة المختصصة عند الحاجة (الفعل الطبيعية، كانوا داعمين 
 



 إحترامنا لكم
 جالل ودانا

  
 


