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ABSTRACT
داء فرايبرغ " "Freiberg's diseaseوتأثيره على الصحة النفسية
ضحى محمد شبانة ،أ.عبير رشدي قنيبي.
مدرسة وداد ناصر الدين الثانوية للبنات ،وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
Published in May 2022
الخلفية :يعتبر السبب الرئيسي وراء تطور داء فرايبرغ مبهم وغير مفهوم حيث يعتقد العديد من العلماء أنه ناتج عن عدة عوامل
مرتبطة على األغلب بتأثير عدد من الجينات مع نمط حياة المصاب والعوامل البيئية ،بينما ترى اغلب النظريات الحديثة أن تطور
المرض ناتج عن الصدمات أو عن االضطرابات الدموية الوعائية كتلك الناتجة عن النخر الالوعائي الذي يسبب خلالً في التروية
الدموية إلى الجزء المصاب من القدم.
يتميز داء فرايبرغ بوجود آالم مرتبطة بالحركة في مقدمة القدم المصابة وتكون األعراض ظاهرة كاآلتي- :غالبا ما يكون المشي
لوحدة كافيا ً ليسبب باأللم ،وقد يصف المصابون بهذا المرض االلم الذي يشعرون به أنه مزمن يستمر لشهور أو حتى سنوات مع
حدوث نوبات شديدة من األلم بينما تظهر اآلالم الحديثة عند اآلخرين نتيجة حادث أو إصابة معينة.

األهداف الرئيسية من البحث :يهدف هذا البحث إلى التوعية حول مرض فرايبرغ أسبابه ومسبباته من جهة وتأثيره على الصحة
النفسية للمصابين به من جهة أخرى.

األسلوب المتبع :اعتدت الباحثة المنهج الوصفي ،واستخدمت أداة البحث المقابلة للبحث في تأثير داء فرايبرغ على الصحة النفسية
للمرضى.

النتائج :بينت نتائج مقابلة الطبيب أن مرض فرايبرغ يصيب اإلناث أكثر من الذكور ،وأن شخص من كل مائة مصاب بالمرض،
وأن المرض يؤثر على الصحة النفسية للمصاب بشكل سلبي خاصة إذا كان في المرحلة الثانية أو الثالثة من المرض الذي
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يستوجب التدخل الجراحي .كما بينت النتائج أن تأثير المرض على الفتيات يكون مضاعفا بسبب عدم قدرتهن على ارتداء األحذية
التي يرغبن بها وحدوث بعض الحاالت كصعوبة المشي يفقد المصابة الثقة في نفسها.

الخاتمة :بعد االطالع على النتائج توصي الباحثة وهي احدى المصابات بالمرض الى ضرورة نشر التوعية حول مرض فرايبرغ
وعدم إهمال أي إصابة والفحص المبكر والتغذية السليمة كحلول للتخفيف من اآلثار السلبية للمرض وتحسين الصحة النفسية.

الكلمات الرئيسية للبحث :مرض فرايبرغ ،الصحة النفسية.
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