
Topic No 4 Anorexia Nervosa in Children (Arabic) 
 

 حقائق ومعلومات لألهل
 

أنوريكسيا ( مرض اإلمتناع عن األآل 
عند األطفال والشباب ) نرفوزا

 حقائق ما الذي علينا أن: والصبايا
 نعرفه آوالدين وما ومعلومات لألهل

 الذي نستطيع فعله للمساعدة؟  
 

  ؟ )إلمتناع عن األآلا (Anorexia nervosaما هو 
 

وأول شيء يالحظه آثيرون من .   هو إضطراب في نظام األآلاإلمتناع عن األك
تأآل أقل ويتغير نظام أآلها وتخسر , وعادة ما تكون فتاة, الناس أن الصغير في السن

إذ هو في الواقع مرض , ولكن هو أآثر من آونه مشكلة في تناول الطعام.  الوزن
وتعاني منها فتيات ) بوليميا نرفوزا(ة أخرى تتعلق باألآل تدعى وهناك مشكل. جدي

وقد ال يتغير وزنهن آثيرا لكنهن يتوقفون عن األآل .  قاصرات متقدمات في السن
وربما يتبعن نظام تقليل الوزن أواإلفراط في الطعام أو التقيؤ في .  بشكل إعتيادي

مثل عدم أآل الوجبات وممارسة وآذلك تظهر احيانا أنماط أآل أخرى .  اليوم ذاته
و ُتالحظ على نحو أآثر في أوساط الشبان عادات .  نظام تقليل الوزن بشكل مفرط

ولكن بما أن اإلضطراب في نظام .  أآل سيئة وممارسة التمارين الزائدة عن حدها
فإن ورقة الحقائق هذه سوف تعالج قضية بناتنا , األآل شائع أآثر في أوساط الصبايا

 .  تي يعانين من مرض اإلمتناع عن األآلاللوا
 

 لماذا تعتبر إضطرابات األآل خطيرة؟  
 

فإلى .  إلى النتائج الجسدية  ذاتها التي تنتج عن الجوع يؤدي اإلمتناع الشديد عن الطعا
جانب خسارة الوزن وتلف العضالت هناك الضعف وهبوط في الطاقة و إلحاق 

ؤدي الخسارة في الوزن إلى توقف العادة و قد ت. الضرر باإلعضاء مثل القلب
باإلضافة إلى اإلصابة , مما قد يسفر عن إنعدام القدرة على إنجاب األطفال, الشهرية

وربما تكون األثار العاطفية واإلجتماعية على .  اي , بمرض ضعف وهشاشة العظام
 . هي األآثر مدعاة للقلق هؤالء الفتيات المصابات بمرض اإلمتناع عن األك

 ,  سبق لهن  مزاولتها والكثيرات منهن يتوقفن عن عمل األشياء التي
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و ايضا فكثيرات .   ويقلقن ألنهن يتطلعن إلى الكمال ويصبحن حزينات ومكتئبات
 .  منهن ال يداومن على تعليمهن بإنتظام أو يصبح لديهن هاجس التعلق بالمدرسة

 
 بات األآل؟  ماذا نستطيع أن نفعل لحماية أطفالنا من إضطرا

 
فبناتنا يتلقين تعليمات مختلقة .  من الصعب علينا أن نسيطر على العالم المحيط بعائلتنا

ولكن يتلقين ايضا الرسائل , ففي المدرسة يتم تشجيعهن على األآل الجيد.  وممزوجة
و نجد تقريبا أن معظم القاصرات من اعمارهن .  من إعالنات األطعمة السريعة

هذا باإلضافة إلى أنه يجري , أن بناتننا ينظرن إليهن آمثلهن االعلىعلما , نحيفات
من أآثر األشياء التي نستطيع أن نساعد فيها هو أن .  الحكم عليهن إستنادا لمظهرهن

وأيضا ضبط الطريقة التي , نحاول السيطرة على تصرفاتنا تجاه األآل وتخفيف الوزن
وعلينا عدم اإلنتقاد المتواصل لمظهرنا .  نتحدث فيها حول المظهر الجسدي لآلخرين

حيث أن مثل هذه اإلنتقادات تعطي مثاال سيئا وقد تشجعهن , أوإنتقاد مظهر أطفالنا
وهو األمر الذي قد يؤدي إلى بدء , على تصرفات سيئة في مجال تخفيف الوزن

 .  مشكلة جدية في نظام أآلهن
 

 ام األآل؟  آيف نستطيع أن نعرف أن طفلنا مصاب بإضطراب في نظ
 

 :في ما يلي بعض إالشارات التحذيرية حول اإلضطراب في نظام األآل
  

وينصح معظم .  من المهم النظرإلى نظام تخفيف الوزن لدى األطفال والمراهقين 
, األطباء أنه من الخطورة بمكان أن يتبع الصغار في السن نظاما قاسيا لتخفيف الوزن

 بشكل صحي وممارسة التمارين الرياضية على وأنه من األفضل لهم تناول الطعام
 .نحو منتظم

 
 .  اذا آانت بناتنا ال تأآلن الوجبات وتخسرن وزنهن بسرعة 

 
فتبدأ بعادات أآل معقولة , ربما تصاب إبنتنا باإلضطراب في نظام أآلها تدريجيا 

 . ثم تتفادى مع مرور الوقت الطعام وخاصة منتجات األلبان
 

 .  ها تتقيأ بعد الوجباتربما يتملكك الشك أن 
 

تشمل العالمات التحذيرية األخرى التمارين المتكررة والسرية وإرتداء البسة  
 . إلخفاء خسارة الوزن) أي غير محكمة(فضفاضة 

 
 آيف نتحدث مع طفلنا حول قلقنا؟ 

 
ونقول لهم أننا قلقون حيال صحتهم , من األفضل عادة أن نتحدث معهم بطريقة لطيفة 

مثل أنهم يبدون , وقد يشمل ذلك أشياء الحظناها.  م عن قلقنا تجاه أآلهمثم نخبره
إن هذا النهج أفضل من أن نقول لهم .  متعبين ويتجنبون وجبات الطعام العائلية

والحديث فقط عن الوزن قد يتحول إلى جدل .  مباشرة أنهم بدأوا يخسرون الوزن
ن هي قضية صعبة ألننا نتلقى وآذلك فإن قضية الوز.  حول ما هو الوزن الصحيح



وهذا يجعل من الصعب وقف نظام تخفيف الوزن .  عادة المديح اذا آنا أآثر نحافة
 . عند الوصول إلى وزن صحي

 
 ماذا نستطيع أن نفعل اذا آان أطفالنا بحاجة إلى المساعدة ولكن ليس لدينا األجوبة؟  

 
فمن األفضل أن نناقش , بنادة اذا آان لدينا طبيب أو طبيبة للعائلة على معرفة جي

و في الوقت الذي يجب فيه أيضا علينا آوالدين مقابلة الطبيب أو . األمر معه أو معها
فهناك آذلك حاجة للفتاة الصغيرة لقضاء بعض , الطبيبة لشرح القلق الذي يعترينا

.  الوقت لوحدها مع الطبيب أو الطبيبة لفحص إبنتكما وإجراء بعض إختبارات الدم
ألنها ستدرك عندئذ بأن صحتها , يكون ذلك آافيا لجعلها تتوقف عن تخفيف وزنهاوقد 

فربما تكون بحاجة لتلقي , ولكن اذا لم تكن هذه الزيارة للطبيب آافية. في خطر
و التي باإلمكان الحصول عليها من المرآز الصحي اإلجتماعي في ناحيتكم , المشورة

.  األآل أو من فريق طب المراهقينأو من طبيب نفسي أو من خدمة إضطرابات 
فإن بوسع طبيبكم المحلي إبالغكم عن الخدمات المناسبة أوعن أقرب مستشفى , وأيضا
 .لألطفال

 
 ماذا تفعل اذا رفضت إبنتك المساعدة؟

 
, ولذا. بإمكان إضطرابات األآل أن تكون خطيرة جدا واحيانا مهددة لحياة االنسان

وقد يعني ذلك العثور . ؤية شخص ما طلبا للمساعدةفمن المهم تشجيع إبنتكم على ر
اذا لم .  ومن المهم أن تدعمنا العائلة بأسرها في هذا المسعى. على الدعم خارج المنزل

تستطع العائلة إقناعها في الحصول على المساعدة فقد تكون هناك حاجة لكي نذهب 
ال تحاولوا . مساعدتناإلى أشخاص اخرين مثل مرشدتها المدرسية أو أصدقاء العائلة ل

من اجل استرضائها أن تتجاهلوا تصرفاتها أو السماح لها بالتفاوض معكم من أجل 
علما أن معالجة إضطرابات األآل تصبح أصعب آلما ,  عدم حصولها على المساعدة

 . آانت هذه اإلضطرابات أآثر شدة
 

 ما الذي باإلمكان فعله للمساعدة؟ 
 

صحيون معالجة الصغار في السن ممن يعانون من يحاول معظم األخصائييون ال
اي ما يقال له , وبدون إدخالهم إلى المستشفى, إضطرابات األآل عبر معايانتهم

, و يحقق هذا النوع من العالج النجاح األآبر اذا آانت العائلة مشارآة فيه.  باإلنكليزية
بة الوزن والصحة آما أن هذا العالج يشمل مراق.  بما في ذلك األشقاء والشقيقات

 .  الجسدية
 

وقد تكون هناك حاجة إلدخال ابنتنا إلى المستشفى اذا آانت صحتها الجسدية غير 
فإن الفتاة الصغيرة تكون جائعة , وفي هذه المرحلة.   أو اذا آان العالج ال ينفع, جيدة

ن وقد تكو. مما يجعل من الصعب التحدث معها, إلى حد ال تعود فيه تفكر بشكل سليم
اذا آان هناك خطر من أن , بحاجة إلى اإلدخال إلى المستشفى بدون اإلذن الكامل منا

 .  تموت من الجوع
 



 آوالد أو آوالدة آيف أدعم عالج إبنتي؟ 
 

آما أن هؤالء الفتيات .  تشعر بالقلق العائالت التي تدعم بناتها اللواتي يتلقين العالج
ونحن آوالدين حساسين .  دي و سليم ايضايقلقن جدا من فكرة العودة إلى وزن عا

ومحبين قد نقلق مع بناتنا بالرغم من أننا نعرف أن ما يخضعن له يهدف إلى إنقاذ 
من المهم أن نعقد االجتماعات العائلية المنتظمة مع أخصائي الصحة لكي .  حياتهن

ا المصاعب أن تواجه ابنتن وعلينا أن نتوقع في بادئ األمر.  نبقى على معرفة باألمور
حيث , وهذا األمر أآثر شيوعا اذا تم إدخالها إلى المستشفى.  في التجاوب مع العالج

.  سنجد أن لدى ابنتنا شكاوي عديدة ضد الموظفين في المستشفى والعالج الذي تتلقاه
اي (ولكن ذلك عائد ألن التوجيه , وقد نقلق ايضا العتقادنا أنها ال تتلقى التوجيه الكافي

.  المرآز لن يكون مؤثرا في المراحل األولى من إعادة إطعامها)  أو المشورةاإلرشاد
بينما ,  والتعرف عليها, فالموظفين سوف ينفقون معظم الوقت في شرح العالج لها

 .  سيكون التوجيه الفردي أآثر نفعا بعد أن تتعافى جسديا
 

 التعافي
 

 اذا آان اإلضطراب وخاصة, عندما تصاب اي فتاة صغيرة بإضطراب في األآل
.  فإنها سوف تأخذ بعض الوقت للتعافي, شديدا بحيث تحتاج لدخول المستشفى

يبقى هناك بعض , إذا تم تحقيق ذلك. والخطوة األولى هي إستعادة الوزن الصحي
من اجل مساعدتها على أن تكون مسرورة في الوزن , العمل الطويل المدى إلنجازه

مثل اإلآتئاب , ل أخرى متعلقة بإضطرابات األآلوقد تكون هناك مشاآ.  العادي
وقد يستغرق التعافي الكامل من ثالث إلى .  أوالقلق المتكرر أو محاولة أن تكون آاملة

علما أن اإلآتشاف المبكر لإلضطراب والخطوات والدعم العائلي , خمس سنوات
 .للعالج يؤدي إلى نتائج افضل

 
, ل وتقليص الوزن شائعة في أوساط الشبيبةفي الوقت الذي نجد فيه أن مشاآل األآ
فإن إضطرابات األآل الشديدة قد تشكل , وخاصة بين النساء الصغيرات في السن
نستطيع أن نساعد بناتنا عبر , آوالدين.  خطرا على الحياة وتعود بنتائج خطيرة

وايضا عبر مساعدتهن في الحصول على المساعدة في وقت , إدراآنا ألنماط أآلهن
وبإمكاننا أيضا أن نكون مدرآين لمواقفنا الشخصية .  ر اذا آانت هناك اي مشاآلمبك

 .  من األآل وتقليص الوزن ومظهر الجسد
 

 مرآز الصحة العقلية المتعدد الثقافات
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