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قدرة الدماغ تؤثر على قيادة السيارة

سيقوم الطبيب بتقييم الموانع الطبية

إن الدمانسيا تشخيص مرضي لمجموعة من األعراض ،التي يمكنها أن
تنجم عن أمراض وأضرار مختلفة ،تصيب الدماغ .تجعل هذه األعراض
األمر أصعب في للتفكير ،التخطيط والتواصل.

سيقوم الطبيب كذلك ،بالبحث فيما إذا كانت هناك بعض الموانع الطبية،
التي تحول دون قيادة السيارة .عندما يتم تقييم الحالة بهذا المستوى،
يكون الطبيب مجبراً على رفع تقرير بذلك ،إلى لجنة النقل ،التي ستقوم
ـ وقتها ـ بإصدار قرار،
حول مدى مواصلة
التمتع برخصة القيادة.
في حالة ما إذا كان
المعني باألمر ،يرى أن
قرار لجنة النقل خاطئ،
يمكن االستئناف ضده
بالمحكمة.

إن النسيان وصعوبات تحديد االتجاه ،غالبا ً ما تكون العالمات المبكرة
للداء .بما أن الداء غالبا ً ما يأتي متسلالً ،فإنه من الصعب االنتباه إليه،
في المراحل األولى.
عالمات منبهة لسائقي السيارات
إن كثيراً من المصابين بداء الدمانسيا ،ليست لديهم مشاكل كبيرة ،في
التحكم في جهاز تغيير السرعة وفي الدواسات .إن أعراض داء الدمانسيا
غالبا ً ما تظهر ـ بادئ األمر ـ عند حاالت التوتر ،عند التعامل مع
مجموعة كبيرة من المعلومات ،وعند االتخاذ السريع للقرار .من أمثلة
هذه الحاالت ،قيادة السيارة عند زحام المرور ،أو د تقاطع الطرق.
إن المراحل األولى لداء الدمانسيا ،يمكن أن تظهر بطرق متعددة لدى
القيادة .بعض العالمات المنبهة هي:
ـ عند تعديل السرعة حسب المرور
ـ نسيان إيقاف اإلشارات الضوئية ،الخاصة بالدوران أو َمساحة
الزجاج
ـ عدم مالحظة اآلخرين بالطريق
ـ صعوبات إيجاد الطريق ـ كثرة التيه عن االتجاه الصحيح
ب داء الدمانسيا في الكثير من حوادث السير
س ُّب ُ
َت َ
لقد أظهرت األبحاث ،أن أكثر من نصف سائقي السيارات ،الذين يموتون
في حوادث المرور ،والذين هم أكثر من سن  65سنة ،قد حصلت لديهم
تغيرات في الدماغ ،تحمل عالمات داء الدمانسيا .معظم هؤالء ،ربما
لم تظهر عليهم أية أعراض أكيدة .إن سائقي السيارات ،المصابين بداء
الدمانسيا ،ال يعرضون فقط حياتهم للخطر ،بل كذلك حياة اآلخرين.

ـ ماذا يقول القانون؟
مبدئياً ،من الممنوع سياقة السيارة ،إذا تم تشخيص إصابتك بداء
الدمانسيا .في بعض الحاالت ،فإن الحاالت الخفيفة لداء الدمانسيا ،يمكن
معها مواصلة التمتع برخصة القيادة ،للسيارات الخاصة .هذا ،في حالة
ما إذا لم يتم تقييم األعراض ،بأنها تؤثر على أمن وسالمة المرور .في
هذه الحالة ،خالل سنة من تاريخ أول تشخيص ،يجب على الطبيب تقييم
ما إذا كان الشخص ،مناسبا ً للتمتع برخصة القيادة مرة أخرى.
قضية حساسة
أن ال يسمح لك بقيادة السيارة مستقبالً ،غالبا ً ما تكون قدية حساسة ،لها
عالقة بالثقة في النفس ،وبحرية الذهاب حيثما تريد .بسبب هذا ،فإن كل
من المعني مباشرة باألمر ،وكذا أقاربه ،يجب أن يشاركوا في النقاش،
حول قيادة السيارة والتمتع برخصة القيادة.
المزيد من المعلومات
لجنة النقلwww.transportstyrelsen.se :
قواعد و نصائح عامة ،من مصلحة الطرق ،متعلقة بالشروط الطبية،
للتمتع برخصة السياقة و غير ذلك.

( )TSFS 2010:125الفصل  ،10المتعلق بداء الدمانسيا.

التشخيص المبكر ضروري
اتصل بالطبيب ،بأسرع وقت ممكن ،عن الشك في احتمالية إصابتك بداء
الدمانسيا .إنه لمن المهم إجراء بحث في الوقت المناسب ،حتى تحصل
على التشخيص ،المساعدة ،والعالج الضروري.
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