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الدول  من  عدد  في  والعقلية  النفسية  الصحة  إلى  يُنظر  ما  غالبا 
النامية وبينها لبنان، على أنها من األمور الثانوية، أو على أنّها من 
ينشغل  وفيما  عنها...  يتحّدث  أن  اجملتمع  يخاف  التي  التابوهات 
نكرانها  أو  النفسية  اإلضطرابات  وجود  من  باإلختباء  العديدون 
الرمال،  في  ــرؤوس  ال دفن  طريقة  على  شأنها  من  التخفيف  أو 
مثل  عن  بالتفتيش  اإلختصاص  أصحاب  من  العديدون  ينشغل 
األفراد  أجل حماية  من  فيها،  والتعّمق  ودراستها  اإلضطرابات  هذه 
واجملتمعات منها. وعلى رأس هؤالء اإلختصاصيني، طبيب قّرر العودة 
إلى لبنان في العام 1982 من الواليات املتحدة خلدمة بلده، حني كان 
أوجها  في  كانت  التي  احلروب  من  هربا  إلى خارجه  يفرون  الكثيرون 

آنذاك. إنه مؤسس جمعية »إدراك« الدكتور إيلي كرم...

الدكتور إيلي كرم هو املدير التنفيذي جلمعية »إدراك«، أستاذ مؤسس 
لقسم علم الطب النفسي وعلم النفس اإلكلينيكي في مستشفى 
الطبي  املعهد  رئيس  البلمند،  وجامعة  اجلامعي  جاورجيوس  القديس 
العامة في  األوبئة والصحة  لإلضطرابات العصبية، رئيس قسم علم 
الرابطة العاملية للطب النفسي. مؤسس جمعية »إدراك« التي تعنى 
باألبحاث وتقدمي اخلدمات امليدانية في مجال الصحة العقلية. له أكثر 
من 150 مقاال علميا و35 منشورا وتقريرا في مجال الصحة النفسية 

والعقلية.
»إدراك« هي فخر الدكتور كرم وأهم إجنازاته، وعنها يقول: »هي جمعية 
العربي،  والعالم  لبنان  في  والعقلية  النفسية  للصحة  مكرسة 
األبحاث، قبل  أجرى أعضاؤها عددا من  بدأت عملها عام 1982 عندما 
محلية  دراسات  عدة  في  وانخرطوا  للجمعية،  الرسمي  التأسيس 
وعاملية استهدفت مختلف شرائح اجملتمع، وطالت أنواعا مختلفة من 
احلاالت في مجال الصحة العقلية. وتوفر »إدراك« خدمات مجانية في 
مجال التوعية واألبحاث ذات املستوى العاملي، وتنقسم خدماتها إلى 3 

مستويات: التوعية، األبحاث، واخلدمات الفردية واإلجتماعية.«

صعبة  مراحل  كانت  أنها  كرم  الدكتور  يؤكد  التأسيس  مراحل  وعن 
واجهنا  النواحي.  جميع  من  لبنان  على  صعبة  كانت  الفترة  تلك  ألن 
صعوبات وبخاصة على الصعيد املادي، الدولة اللبنانية دعمتنا معنويا 
بعدم  واتهامها  الدولة  على  البعض  هجوم  أستغرب  ولذلك  تزال  وما 
على  اتكلنا  ولذلك  لدعمنا،  اإلمكانات  الدولة  متلك  ال  ماديا  التعاون. 

هذه  مثل  تنفيذ  لنستطيع  اخلارج  مع  وعالقاتنا  الشخصي  مجهودنا 
األعمال.« ويضيف: »بدأ أعضاء »إدراك« بإجراء البحوث منذ عام 1982، 
بيانات  أي  هناك  ليس  قامتة:  يواجهون حقيقة  كانوا  الوقت،  ذلك  وفي 
بشأن اضطرابات الصحة العقلية في لبنان، وال أي أدوات متاحة لتقييم 
مدى انتشار هذه االضطرابات )على نطاق واسع(. وقبل كل شيء، احلرب 
كانت تعصف بالبالد، وكان هناك القليل من املعرفة حول تأثيرها على 

الصحة النفسية للسكان...« من الصفر بدأ العمل، فأين وصل اآلن؟

الرسالة والرؤية

الصحة  جوانب  جميع  لتغطية  مصممة  »إدراك«  في  األنشطة 
وقد  اجملتمع.  يحتاجها  التي  واالجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية 

أكثر من 3 عقود من األبحاث والعمل امليداني اجملاني

الدكتور إيلي كرم: »إدراك« جمعية مكّرسة

للصحة النفسية والعقلية

رائد

 . أيار 2002  تأسست اجلمعية عام 1997 ومت تسجيلها رسميا في 14 
وعلى راس نشاطاتها، قيادة األبحاث في مجال الصحة العقلية، ونشر 
األساسية،  اإلنسان  حقوق  من  كحق  العقلية  الصحة  حول  التوعية 
مع توفير الرعاية جلميع الفئات العمرية )األطفال واملراهقني، والبالغني 

وكبار السن(. 

اللبنانيني واعني أكثر ألهمية الصحة  رؤية اجلمعية على جعل  وتقوم 
العقلية، ومدركني أّن من يعانون من مشاكل في هذا اإلطار هم قادرون 

على تلقي العناية الالزمة مع احلفاظ على حقوقهم اإلنسانية.

األهداف

تقوم أهداف »إدراك« على األسس التالية:
• التثقيف وزيادة الوعي بشأن الصحة العقلية. 

• الوصول إلى صناع السياسات جلعل الصحة العقلية هما وطنيا. 
• الدعوة للصحة العقلية كحق من حقوق اإلنسان أساسية، والعمل 
بأمراض عقلية  املصابني  اإلنسان لألشخاص  احلفاظ على حقوق  على 

ونفسية. 
• تنفيذ برامج تدخل في اجملتمع تطال اجلوانب اخملتلفة للصحة العقلية.
• توفير خدمات لألفراد واجملتمعات تثقف على كيفية حتديد اإلضطرابات 

النفسية  والتعامل معها والتغلب عليها. 
املتعلقة  والبحوث  التطبيق  مجالي  في  واملهنيني  الطالب  تدريب   •

بالصحة النفسية. 
• تطوير وتكييف أدوات مناسبة للبحوث في لبنان وفي املنطقة العربية.
• إجراء وتشجيع البحوث في مجال الصحة العقلية على املستويات 

الوطنية واإلقليمية والدولية.
على  اخلدمات  يقدمون  »إدراك«  أعضاء  أّن  على  كرم  الدكتور  ويؤكد 
واملنح  الهبات  هو  للجمعية  الوحيد  التمويل  ومصدر  مجانا،  أنواعها 

وأنشطة جمع التبرعات.

محطات مهمة

وإجنازات  محطات  »إدراك«  جلمعية  كان  اليوم،  وحتى  عملها  بدء  منذ 
مهمة، بينها:

مدى  لتقييم  بحثية  دراسات  على  العمل  بدأوا  »إدراك«  1982أعضاء 
انتشار اضطرابات الصحة العقلية في لبنان.

جامعة  مع  بالشراكة   .L.E.B.A.N.O.N اسم:  حتت  دراسة  بدء   2005
هارفارد. 

2006 إنشاء خط للرد على اللبنانيني الذين أصيبوا بصدمات أثناء حرب 
متوز 2006

2007-2009 بدء العمل على »قانون الصحة العقلية« اجلديد.
2009-2011 بدء »برنامج املدرسة« لبناء املرونة والتكيف بدعم االحتاد 

األوروبي.
2013-2016 التحقق من صحة عدة جداول مستخدمة دوليا للكشف 

عن االكتئاب واخلرف والقلق بدعم من »الرابطة األميركية لأللزهامير«
2013-2014 بدء تنفيذ برنامج حتويل املعلمني إلى مربني على التسامح 
الصغيرة   املنح  برنامج  من  بدعم  اللبنانية  املدارس  في  النزاعات  وحل 

للسفارة األميركية.
عام 2015 »إدراك« تشارك في حملة » أكثر إشراقا« الذي بدأته جامعة 

أكسفورد.
2015-2016 بدء »مشروع متكني املسنني« بالتعاون مع بلدية بيبلوس-

جبيل، وبدعم مالي من االحتاد األوروبي.
هجوم  من  املتضررين  للبنانيني  لالستجابة  أزمة  خلية  إنشاء   1996

»عناقيد الغضب« على لبنان.
2002 »إدراك« تسجل  رسميا )تصريح رقم 63(.

األطفال  ألمهات  األمومة«  مهارات  تطوير  »برنامج  إطالق   2006-2005
كيبيك/ أوكسفام  منظمة  من  بدعم  السلوكية«  »املشاكل  ذوي 

الوكالة الكندية للتنمية/الصندوق الكندي للتنمية االجتماعية.
لألطفال  واالجتماعية  النفسية  لألوضاع  تقييمية  دراسة   -2007

واملراهقني في جنوب لبنان والضاحية اجلنوبية بعد حرب متوز.
2010 - إصدار دليل املعلم ملشاكل التعلم واالضطرابات النفسية في 
التربوية« والتنمية  الصفوف الدراسية، باالشتراك مع مركز »البحوث 

)CERD(، وبدعم من املؤسسة والوكالة األميركية للتنمية.
السوريني« بدعم  الالجئني  »رفاه أسر  تنفيذ مشروع  بدء    2014-2013

من وزارة اخلارجية األميركية. 
2014 فوز حملة »إدراك« »فّكر فيها« بجائزة بيكاسو الذهبية.

2015-2016 إطالق برنامج الوقاية والوعي لطالب الطب.
على  العمل  بدأ  لبنان،  في  الفرنسية  السفارة  من  بدعم   2017-2015
مشروع  وهو  لبنان«،  في  اآلشورية  اجملموعات  حاجات  »تلبية  مشروع 
واالجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  توفير  إلى  يهدف 

للطائفة اآلشورية في لبنان.

L.E.B.A.N.O.N

حول  العاملي  املستوى  على  موثقة  معلومات  على  احلصول  أجل  ومن 
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اضطرابات الصحة العقلية، قامت »إدراك« بدراسة حتمل اسم »لبنان« 
L.B.A.N.O.N بالتعاون مع جامعة هارفرد ومنظمة الصحة العاملية، وقد 
متّ اختيار »إدراك« لتمثيل العالم العربي في هذه الدراسة التي شكلت 
بلدا،  النفسية طالت حوالي 27  الصحة  دراسة عاملية حول  جزءا من 
وكان لبنان البلد الشرق أوسطي األول الذي ينظم مثل هذه الدراسة. 
من  األولى  الدراسة  وكانت  اللبنانية  األراضي  جميع  الدراسة  طالت 

الوطني، جرى خاللها استجواب 2850 عينة، لم  نوعها على الصعيد 
يكن يوجد قبلها أي معلومات على هذا الصعيد. وقد أعطت الدراسة 
معلومات دقيقة حول اإلضطرابات النفسية والعقلية في لبنان على 

الصعيد الوطني وكانت جزءا من دراسة عاملية.

اجملتمع، وحتسني  أفراد  إلى كافة  الوصول  »إدراك« هو  أهّم نشاطات  إّن 
الصحة النفسية لديهم، من خالل سلسلة خدمات مقسمة كاآلتي: 
في  التثقيف  النفسية،  الصحة  فحص  النفسية،  األمراض  عالج 
مجال الصحة العقلية، اإلغاثة في مجال الصحة العقلية في حاالت 
الكوارث، اإلرشاد اجملاني في حاالت الصدمات النفسية،  الدعم النفسي 

واالجتماعي خالل احلروب اللبنانية، البرامج اجملتمعية املستدامة.

اإلنتحار

وفي شباط املاضي، أظهرت دراسات تناولها خبراء مشاركون في ندوة 
العالج  وتطوير  األبحاث  )مركز  »إدراك«  لبنان نظمتها  اإلنتحار في  عن 
في مستشفى  وعلمه  النفسي  الطب  دائرة  مع  بالتعاون  التطبيقي( 
القديس جاورجيوس اجلامعي وكلّية الطب والعلوم الطّبية في جامعة 
من  املئة  في   2 وهي  لبنان  في  اإلنتحار  محاوالت  نسبة  أن  البلمند، 
إجمالي عدد السّكان، تُقارِب معّدل نسب محاوالت االنتحار في 17 بلداً 
وهي 2.7 في املئة، غير إن األرقام املتعلقة باإلنتحارات املكتملة، والتي 
منخفضة  مراتب  في  لبنان  تضع  العاملّية،  الصّحة  منّظمة  تنشرها 
وبعيدة من املعدل العاملي )0.2 في املئة في لبنان مقارنة بـ1.4 في املئة 
والعدل  والداخلية  الصحة  لوزارات  العامون  املديرون  وكشف  عاملياً(. 
آليات  وحتسني  القوانني  لتحديث  وزاراتهم  بني  مشتركة  جهود  عن 
الشرعي  الطّب  دور  وحتديد  الوفاة،  وثائق  وتوحيد  الوفيات،  عن  التبليغ 
فيها، وشددوا على أهمية الوقاية من اإلنتحار بتوفير خدمات الصحة 

النفسية وإنشاء خط ساخن لإلنتحار.

يقول  لبنان  وفي  العالم  في  االنتحاري  السلوك  إنتشار  موضوع  وعن 
والتي تنشرها  املكتملة  باإلنتحارات  املتعلقة  األرقام  الدكتور كرم »إن 
منّظمة الصّحة العاملّية تضع لبنان  في مراتب منخفضة وبعيدة من 

املعدل العاملي )0.2 في املئة في لبنان مقارنة بـ1.4 في املئة عاملياً«(
الدراسات  إطار  في  »إدراك«  أجرتها  التي  الدراسات  أن  وكشف 
االستقصائّية العاملية عن الصّحة النفسّية، بّينت أّن نسبة محاوالت 
البلدان  في  االنتحار  محاوالت  نسب  معدل  تقارب  لبنان  في  اإلنتحار 
التي شملتها الدراسة )17 بلداً(، إذ بلغت 2 في املئة من إجمالي عدد 
السّكان في لبنان مقارنة مع املعدل )2.7 في املئة( في العّينة الكاملة 
أرقام  أن  »األول  احتماالن:  هناك  وأضاف،  الدراسة«.  شملتها  التي 
منّظمة الصّحة العاملّية املتعلقة باإلنتحارات املكتملة قد تكون أقل 
من الواقع مما يعني أننا بحاجة إلى إجراءات جدية لتوثيق حاالت اإلنتحار 
الصحة  منظمة  أرقام  تكون  أن  الثاني  واإلحتمال  لبنان،  في  املكتملة 
العاملية صحيحة وتكون نسبة اإلنتحارات املكتملة في لبنان متدنية 
اللبناني عوامل وقائية من   تتوافر في مجتمعنا  وبالتالي  بالفعل  جذاً 

اإلنتحار  قد يستفيد منها العلم والعالم«.

متكني كبار السّن

السن  كبار  يحمي  قانونا  »إدراك«  جمعّية  أعدت  آخر،  موضوع  وفي 
في لبنان من التمييز واإلهمال، وضع في كانون األول املاضي في ضوء 
مراجعة قانونية شاملة للقوانني املتعلقة بهم في لبنان، ضمن مشروع 
احلفاظ على حقوقهم. ومشروع »متكني كبار السّن« انطلق مع بلدية 
األميركية  الشراكة  ومتويل من مبادرة  األوروبي  اإلحتاد  بدعم من  جبيل 

الشرق أوسطية. 

وحماية املسنني يقول الدكتور كرم، »تكون من خالل متكينهم من اتخاذ 
تدابير احترازية حتسباً إلمكان تدهور حالهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك 
أو انعدام أهليتهم، نتيجة اعراض غالباً ما تكون ناجتة عن التقّدم في 
السن. ويستحدث القانون آلية تتيح للمعّني »تفويض شخص موضع 
ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه«، وتهدف إلى »تأطير 

هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه ومفاعيله.« 
والقانون الذي سلك فعال طريقه رسميا إلى التنفيذي يتيح لشخص 
في  التقّدم  عن  ناجتة  تكون  ما  غالباً  اعراضا  يعاني  أو  السّن  كبار  من 

رائد

ويصبح  الصحية  حاله  تتدهور  أن  قبل  احترازية  تدابير  اتخاذ  السن، 
فاقداً إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة. 

تشّكل  القانون،  عليها  ينص  التي  اآلليات  »أن  كرم  الدكتور  وشرح 
سوء  أشكال  من  السّن  كبار  حماية  دائرة  لتوسيع  مالئمة  سبال 
نتيجة وضعهم  يقعوا ضحيتها  أن  التي ميكن  االستغالل  أو  املعاملة 
في  إرادتهم  للتعبير عن  وفرصة  لهم حرية خيارهم  وتكفل  الصحي، 
بالكامل  إدراكهم  فقدوا  حال  في  اليومية  وحياتهم  تسيير شؤونهم 
اإلختصاص  أصحاب  وبجهود  »إدراك«  جمعّية  بوجود  وبعد،  جزئياً...  أو 
من داخل اجلمعية ومن خارجها، بات الوعي ألهمية الصحة النفسية 
والعقلية، وتأثيرها على حياة األفراد والشعوب ضرورة قصوى، وفي ظّل 
تنفع معاجلات اإلستخفاف  الدراسات األخيرة ل»إدراك« لم تعد  نتائج 
أو النكران.. ولذلك يبقى املطلوب املزيد من الدعم ل«إدراك« ومثيالتها، 
والنظر بجّدّية أكبر من قبل املسؤولني إلى هذا الشّق البالغ األهّمّية من 

القطاع الصحي في لبنان.

الرا سعد مراد

عقار يكافح امراض السرطان

متفرقات

سجلت  احلديثة  أالميركية  الدراسات  احدى  ان  املعلومات  نقلت 
املوافقة  على عقار  لعالج سرطان الدم، ميكنه مكافحة أنواع أخرى من 

السرطانات، واهمها  سرطاني الثدي واملبيض.
وأجرى الدراسة باحثون من معهد بيوديسني، التابع جلامعة والية أريزونا 

األميركية، ونُشرت نتائجها في عدد دورية »Oncogene« العلمية.

وسعى الباحثون في دراستهم الى اكتشاف فاعلية عقار »إبروتينيب« 
 )FDA( وهو عقار وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء األميركية ،)Ibrutinib(

عام 2013، لعالج سرطان الدم.
كيناز«،  التيروسني  »مثبطات  تسمى  عالجات  جملموعة  العقار  وينتمي 

التي تستخدم لعالج عدد من أمراض الدم واألورام.

واكتشف الباحثون أن هذا العقار يعتبر عالجا ميكن أن يوقف منو األورام 
السرطانية، بعد اختبارهم لفاعلية العقار »إبروتينيب« على مجموعة 
من الفئران املصابة بالسرطان، حيث أظهرت النتائج أن العقار يحد من 
منو اخلاليا السرطانية البشرية في اخملتبر، كما أنه يقلل من حجم األورام 

الصلبة لدى الفئران.

تبدأ  التى  اخللية  نوع  أو  العضو  حسب  الصلبة  األورام  نوع  ويختلف 

فيها، وعندما ينتشر السرطان عن طريق الدم فهو غالبا ينتشر للعقد 
اللمفاوية القريبة أو أعضاء أخرى مثل الرئة، والثدي، والكبد، والدماغ، 

والعظم وغيرها.
من  عدد  عالج  على  قــادرا  يكون  قد  العقار  أن  الدراسة  وأوضحت 
السرطانات، بينها سرطان الثدي وسرطان املبيض، فيما قال الباحثون 
تستهدف  جديدة  أدوية  تطوير  أمام  الطريق  متهد  الدراسة  نتائج  إن 

األورام الصلبة مبختلف أنواعها.

عقار  أن  كشفت   ،2014 عام  في  أجريت  أميركية  دراسة  أن  إلى  يُشار 
»إبروتينيب« يعد مبثابة العالج األول لسرطان الدم، ألنه جنح بشكل كبير 
في السيطرة على املرض، وأطال بقاء 98% من املرضى على قيد احلياة، 
البروتينات  العقار  هذا  يستهدف  حيث  الكيميائي،  بالعالج  مقارنة 
املوجودة باخلاليا السرطانية، ويقوم بإضعافها، ويتميز بأنه ال يؤثر على 

اخلاليا السليمة كما يفعل العالج الكيميائي.

وللعقار آثار جانبية، تتمثل في النزيف والّرجفان األذيني للمرضى الذين 
لديهم تاريخ من عدم انتظام ضربات القلب.


