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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

تطوير مضادات اكتئاب جديدة : لمواجهة تداعيات الجائحة

 ؛ حيــث أثــرت 2020تــأثرت الصــحة النفســية لألفــراد فــي جميــع أنحــاء العــالم بشــكل كبيــر خــالل عــام
حتهم العديـد مـن التحـديات لصـوتسببت في-على الرفاهية الجماعية والفردية-" 19-كوفيد"جائحة 

.النفسية

مليــون شــخص مــن جميــع األعمــار علــى مســتوى 264مــن تزامنــت الجائحــة مــع إصــابة أكثــر وقــد
صـابين عنـدما يتعلـق األمـر بـالعالج، فـإن نحـو ثلـث المومـا يزيـد األمـر سـوءًا أنـه .العـالم باالكتئـاب

. يستجيبون الثنين أو أكثر من مضادات االكتئابالباالكتئاب

يـات فـالتطورات العلميـة الحديثـة أدت إلـى تطـوير مضـادات اكتئـاب جديـدة تعمـل عبـر آلهذا،رغم
ــــا؛  U.S. Food and Drug" (إدارة الغــــذاء والــــدواء األمريكيــــة"وافقــــت حيــــث مختلفـــة تمامً
Administration( ـــة"، و ـــة لألدوي ـــة األوروبي ـــى مـــادة )European Medicines Agency" (الوكال ، عل

، لعـالج )ketamine" (الكيتـامين"، وهي مادة كيميائية مرتبطة بعقـار )Esketamine" (اإلسكيتامين"
.   كتئاباالكتئاب المقاوم لألدوية، األمر الذي يزيد من إمكانية تطوير الجيل التالي من عالجات اال

"19-كوفيد"الجهود العالمية لتعزيز الصحة النفسية خالل جائحة 
، بعنــوان)world Economic Forum" (منتــدى االقتصــاد العــالمي"ســلط المقــال الصــادر عــن 

ع الضــوء علــى التطــورات التــي شــهدها قطــا،"ابتكــارات فــي مجــال الصــحة النفســية10أهــم "
بهدف خلق عـالم أفضـل لكـل مـن يعـاني مـن ؛"19-كوفيد"الصحة النفسية خالل تفشي جائحة 

.االكتئاب



2

مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

"19-كوفيد"الرعاية الصحية النفسية أثناء جائحة 

 ــة مــن خــالل العــالج عــن بُعــد، وتطبيقــات الصــحة ــة الرقمي مــن جانــب آخــر يمكــن القــول إن الرعاي
؛ حيـــث وصــلت خـــدمات "19-كوفيــد"النفســية الجديـــدة، شــهدت نمـــوًا هائلًــا خـــالل تفشــي جائحـــة 

خـاذ قـرار اإلنترنت إلى المناطق النائيـة، وشـجعت األشـخاص للتغلـب علـى المخـاوف المرتبطـة بات
.  العالج

سـية في السياق ذاته، طور القطاعان العام والخاص في العديد من الدول تطبيقات الصـحة النف
ـــل ـــت، مث ـــر اإلنترن ـــي أصـــبحت ،7 Cups ،(UCLA STAND))(، (ReachOut)، (Togetherall): عب والت

.مصادر موثوقة لمساعدة الشباب وأسرهم ممن يعانون من اعتالل الصحة النفسية

ون تجدر اإلشـارة هنـا، إلـى أنـه علـى الصـعيد العـالمي، فـأكثر مـن أربعـة مليـارات شـخص يسـتخدم
، وسائل التواصـل االجتمـاعي، ممـا يـؤدي إلـى تخـزين بيانـات ضـخمة علـى أجهـزة هـؤالء األشـخاص

شــركات وبفضــل التقــدم فــي الــذكاء االصــطناعي وأدوات علــوم البيانــات األخــرى، يمكــن للبــاحثين و
انـــات التكنولوجيـــا والوكـــاالت الحكوميـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، االســـتفادة مـــن قواعـــد البي

.نتحاراالكتئاب والقلق وخطر اال: الضخمة هذه للبحث عن حالة الصحة النفسية لألفراد، مثل

فـراد،  مـع ورغم أن أبحاث الصحة النفسـية السـكانية كانـت تركـز علـى تحليـل األحـداث الماضـية لأل
دأ يتغيــر، انخفــاض القــدرة علــى توقــع المســارات المســتقبلية بشــكل تحليلــي، لكــن الوضــع اآلن بــ

علـى " 19-كوفيـد"، طُـورت سلسـلة نمـاذج لآلثـار االجتماعيـة واالقتصـادية لفيـروس 2020ففي عام 
ــي تُالصــحة حة وقــرارات انتظــار خــدمات الصــ. مســارات االضــطراب النفســيحــاكي النفســية والت

مـــس النفســـية، وعـــروض المستشـــفيات المتعلقـــة بالصـــحة النفســـية واالنتحـــار علـــى مـــدار الخ
ليـة وضـخ وساعدت تلك النماذج على تحديد أينما تكمن االسـتثمارات األكثـر فاع. سنوات القادمة

.استثمارات ضخمة في أنشطة تحسين الصحة النفسية والوقاية من االنتحار

 أشـخاص يعـانون مـن اضـطرابات نفسـية فـي الـدول 5مـن كـل 4تجدر اإلشـارة هنـا إلـى أن هنـاك
ســهم المنخفضــة والمتوســطة الــدخل ال يتلقــون أي شــكل مــن أشــكال الرعايــة النفســية؛ حيــث يُ

ة لرعايـة ضعف الوعي حول عالجات الصحة النفسية جنبًا إلى جنب مع تخصيص ميزانيـات صـغير
.  الصحة العقلية لألفراد في المستشفيات في هذه النتيجة

 التعلـيم ظـم نختامًا، من أكثر الطرق فعالية لتثقيف األفراد فـي مجـال الصـحة النفسـية، هـي تبنـي
علــى النشــط؛ حيــث ســيتكون مســتقبل التعلــيم مــن نمــاذج رقميــة وهجينــة، كمــا يمكــن االعتمــاد

عزيــز ، لتالشــراكة بــين القطــاع العــام والخــاص، والشــراكات الخاصــة بمواقــع التواصــل االجتمــاعي
.الصحة النفسية للمراهقين

Source: fox, C. "These are the top 10 innovations in mental health.". World Economic forum. Sep 14, 2021. 
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