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األعراض ُت َع ِّق ُد من اتخاذ القرار المتأني

قضية حساسة

إن الدمانسيا هي تشخيص مرضي ،لمجموعة من األعراض ،التي تجعل
األمر أصعب ،للتفكير ،التخطيط ،والتواصل .تنجم هذه األعراض عن
أمراض وظواهر مختلفة ،تصيب الدماغ.

إن المنع من مواصلة التمتع بملكية السالح ،يمكنه أن يكون قضية
حساسة ،بخصوص الهوية والثقة في النفس .بالنسبة للكثير من الناس،
فإن قنص األيائل ،هو واحد من أبهج أنشطة السنة ،الذي يرمز إلى
اإلثارة ،المشاركة ،والتقاليد .بسبب
هذا ،من الجيد أن يقوم األقارب
وذوي العالقة ـ في المراحل المبكرة
حتى ـ بإدماج أنفسهم ،للمشاركة في
النقاشات ،المتعلقة بمدى مواصلة
حمل السالح ،بالنسبة للمعني باألمر.
ربما قد يكون للمعني باألمر ،دور
جيد في فريق القنص.

عادة ما يلحق الضرر الذاكرة أوالً ،فيصير األمر أكثر صعوبة ،في
تحديد االتجاه ،كذلك اللغة وقدرات عقلية أخرى ،تتأثر بالداء.
تصير أعراض الدمانسيا قابلة للتحديد ،بشكل أخص ،في الحاالت التي
يتطلب فيها األمر التعامل مع مجموعة كبيرة من المعلومات ،واإلسراع
في اتخاذ القرار .إن التعامل مع األسلحة النارية ،يمكن اعتباره مثاالً
لهذه الحاالت.
مخاطر التعامل مع األسلحة ،عند اإلصابة بالدمانسيا
إن القدرة التقنية األساية ،للتعامل مع السالح ،ال تختفي تلقائ ًّيا عند اإلصابة
بالدمانسيا .لكن المشكل ،هو أن هذا الداء يؤدي إلى تغييرات بالدماغ،
تغييرات يمكنها ـ عند المراحل األولى ـ التأثير سلب ًّيا في القدرة على
التصرف ،التركيز ،وتقدير المواقف .عبر حمل سالح ناري ،فإن الشخص
المصاب بداء الدمانسيا ،معرض لخطر إصابة نفسه واآلخرين .إن داء
الدمانسيا يجعل ـ كذلك ـ األمر أكثر صعوبة ،التباع القواعد الخاصة بحفظ
السالح .بسبب هذا ،ثمة خطر أن يقع السالح في غير محله.
التحدث إلى الطبيب
عند الشك في اإلصابة بداء الدمانسيا ،يجب االتصال بالطبيب ،في
أسرع وقت ممكن .إنه لمن المهم الشروع في تقييم الحالة في وقت
مبكر ،للحصول على التشخيص ،المساعدة ،والعالج الصحيح .في حالة
ما إذا تم تشخيص داء الدمانسيا ،يجب إخبار الطبيب ،ما إذا كنت تملك
سالحا ً نار ًّيا.
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عندما تكون هناك موانع طبية
إن الدمانسيا هي من بين الحاالت المرضية ،التي يمكنها أن تكون مانعا ً
طب ًّيا ،أمام مواصلة ملكية السالح .حسب قانون حمل األسلحة ،فإن من
مسؤولية الطبيب ،تقييم ما إذا كان المريض مالئما ً ـ ألسباب طبية ـ
لملكية سالح ناري.
إذا لم يكن مالئما ً لذلك ،يجب إخبار المريض .إن الطبيب مجبر كذلك،
على تقديم نقرير إلى الشرطة ،التي ستتخذ قراراً ،بخصوص مدى
مواصلة ملكية السالح الناري ،ورخصة حمل السالح.

للمزيد من بطاقات المعلومات بلغات أخرى ،يمكن طبعها
من الموقع اإللكتروني السويدي لداء الدمانسيا:
www.demenscentrum.se/Faktablad
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