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 صقن بارطضا جالعل مدختسملا ءاودلا نأ ديدج ثحب رهظي
 .قيرطلا ىلع ةايحلا ذقني نأ نكمي نيغلابلا لاجرلا يف هابتنإلا
 يف اكسنيلوراك دهعم اهب ماق ةسارد يف درو ام بسحو
اجر اهب طرخني قرطلا ثداوح فصن ىلإ لصي ام نإف ،ديوسلا
هبنجت نكمي ام وهو هابتنإلا صقن بارطضا ضرم نم نوناعي
.مهتلاحل ًءاود نوذخأي اوناك ام اذإ

عوضوملا اذه يف ثحبت اهسفن ةيتارامإلا ةحصلا ةرازو تناكو
 :يتآلا تدروأ ثيح ،ةساردلا يف ةيولوأ هل عوضومك ديدحتلاب
 لوح ةيفاضإ تامولعم مدقُت نأ ةيحصلا ماسقألا ىلع"

ام لخدتو ،ةدايقلا تاسراممو لعفلا دودرو ةيسفنلا تافلملا
 طرف بارطضا ضرم نإ .ةجيتنلا ةساردو ،ةساردلا دعبو لبق
تارامإلا يف ًاعئاش ًاضرم ربتعُي نيغلابلا دنع هابتنإلا ةلقو ةكرحلا
".قمعأ فاشكتسا ىلإ جاتحيو ،ةدحتملا ةيبرعلا
)

 راودلا نع هيفرعت نأ بجي ام
ةخودلاو

 ةيئاذغلا تالَمكملاو ةمعط�ا
رظنلل ةيوقملا

 رطاخم زَزعت ةيثارو لماوع
بلقلا ضارمأ

ةلص تاذ عيضاوم

يھ ةلجم | قيرطلا ىلع ةايحلا ذقنت هابتنالا ةلق جالع ةيودأ

في مركز علم  د. جوتا ماركوارد متخصصة في عالج مرض اضطراب فرط الحركة وقلة اإلنتباه 
األعصاب األلماني في دبي تقول أن عدد األطفال بين سن 6 إلى 18 ممن تم تشخيص حالتهم 

باإلعاقة ُيقدرون بحوالي 6 إلى 10%. "يظن أغلبية الناس ظنا خاطئًا أن اضطراب نقص اإلنتباه هو 
مرٌض طفولي فقط، ولكن 30% من األطفال المرضى يستمرون في اظهار أعراض المرض عند 

بلوغهم. في الغالب تقَل أعراض المرض، ولكن يرافق ذلك بعض اإلختالالت النفسية مثل اإلكتئاب،
والقلق، واضطرابات الشخصية واإلدمان". وتضيف "على الرغم من أن العديد من المصابين بمرض 
اضطراب فرط الحركة وقلة اإلنتباه يظهرون بحال طيبة، فتركهم من دون عالج من الممكن أن يؤدي

إلى نتائج خطيرة عند بلوغهم، كما تظهر البحوث".

قام الباحثون بدراسة 17 ألف حالة فردية تعاني من مرض اضطراب فرط الحركة وقلة اإلنتباه على 
مدار أربع سنوات )2006 – 2009( باستخدام سجالت الصحة السكانية المتعددة. وبعدها أصبحوا 

قادرين على تحليل خطورة حوادث الحركة المتعلقة باألفراد ممنُ شخصوا بالمرض وكيف يؤثر عالجه 
على مستوى الخطورة. وبالتوازي مع البحث السابق في نفس المجال فإن نتائج الدراسة الحالية ُتشير 

إلى أن األفراد ممن يعانون من هذا المرض معَ رضون بنسبة 45% أعلى من غيرهم للتعرض للحوادث 
المرورية، مثل حوادث السيارات أو الدراجات البخارية، مقارنًة باألفراد الذين ال ُيعانون من المرض.

وأشارت الدراسة بعدة طرق إلى أن خطورة الحوادث المرورية بين الرجال البالغين الذين يعانون من 
تتناقص بشكل ملحوظ إذا عولجت الحالة باألدوية المناسبة مرض اضطراب فرط الحركة وقلة اإلنتباه 

كبداية، فإن حوادث الطرق أقل بين الرجال الذين ُيعانون من مرض اضطراب فرط الحركة وقلة اإلنتبا
وقد تلقوا العالج أكثر من الرجال ممن يعانونه ولم يتم عالجهم. عندما قورن الرجال بأنفسهم (على 

مدار الوقت ومع أو بدون الدواء) تمكن الباحثون من التحقق من اآلتي: أن العالج الدوائي قَلل بصورة
ملحوظةمن خطورة الحوادث المرورية، فخالل فترات تناول دواء المرض كانت نسبة الحوادث المرورية

أقل بنسبة %58.



 ضرم نم نوناعي ًالاجر مضت يتلا ةيرورملا ثداوحلا نم ةئاملا يف 41 نأ ترهظأ ىرخأ ٌةيئاصحإ
 ةعباتملا عم بسانملا جالعلا اوقلت اذإ اهبنجت نكمملا نم ناك هابتنإلا ةلقو ةكرحلا طرف بارطضا
 ىلع ضرملل يجالعلا ءاودلا ريثأت ءارو ةنيعُم تايلآ حرشت ال نآلا ترشُن يتلاو ةساردلا هذه .ةلماكلا
ل جلاعملا ءاودلا نأب اهحرش نكمي ةساردلا جئاتن نأ نوثحابلا دقتعي كلذ نم مغرلابو.ثداوحلا ةيلامتحا
عوقولا ةروطخ ليلقت ىلإ يدؤي يذلاو ،تتشتلاو عافدنإلا لثم ضرملل ةيساسألا ضارعألا ىلع ٌريثأت
.قيرطلا ىلع ثداوح يف

وأ لافطأ مهو ضرملا مهيدل ناك نيذلاوأ ،ضرملا اذه نم نوناعي نمم سانلا نأ لوقت دراوكرام .د
 مهصحف نكمي ثيح ةدعاسملا ىلإ اوعسي نأ مهيلع هب اوبيصأ دق مهنأ يف كش كلانه ناك نيذلا
.فارتحاب

 نيرامت نإف ،اهيلع بردتلا نكمي ٌرومأ سفنلا ميظنتو عازنلا ةرادإو ،زيكرتلاو ءاودلا نوك بناج ىلإو"
 ميظنتو ةيمويلا ةايحلا ميظنت ىلإ ةفاضإلاب .ديفُت دق نسبوكاجل ءاخرتسإلا ىقيسوم لثم ءاخرتسإلا
ةايح مهل نوكي نأل صاخشألل ًةدعاسم ءايشألا هذه لكربتعُت مهيلع بردتلا نكمملا نم يتلا سفنلا
."اًنامأ رثكأ ةدايقلا عم مهتبرجت لعجتس عبطلابو لضفأ

."مهلمع يف ًاحاجنو مهتاقالعو مهتايح يف ًالماك اًريغت نورهظي ىضرملا لك اًبيرقت ،جالعلا دعب"
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