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هيد ت اإلصدار 2.0        دليل التدخ

تنترش االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية عىل نحو واسع، األمر الذي يمثل عبئًا كبريًا من املرض 
واإلعاقة عىل مستوى العامل. وال تزال هناك فجوة واسعة بني قدرات النُظم الصحية ومواردها، وبني 

االحتياجات العاجلة ، وبني ما هو متوافر للتخفيف من هذا العبء. وبينام يعاين شخص واحد من بني كل 10 
ن نسبة ال تتعدى 1  من القوى العاملة الصحية يف العامل هي  أشخاص تقريبًا من اضطرابات الصحة النفسية، ف
من يقدم خدمات رعاية الصحة النفسية. وتتدخل االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية عىل نحو ملموٍس 

ة والعمل ويف املجتمع ككل. يف قدرة األطفال عىل التعلم ويف قدرة البالغني عىل أداء أدوارهم يف األ

ورة إتاحة اخلدمات لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية وإدمانية وملن  واعرتافًا منها ب
يقوم عىل رعايتهم، وحت يتسن رأب الفجوة بني املوارد املتاحة واحلاجة املاسة لتلك اخلدمات، فقد أطلقت 

إدارة الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان بمنظمة الصحة العاملية برنامج عمل رأب الفجوة يف الصحة النفسية 
يف عام 2008. وتشمل األهداف الرئيسية للربنامج تعزيز التزام احلكومات واملنظامت الدولية وسائر اجلهات 

صاحبة املصلحة بزيادة املوارد املالية والبرشية املخصصة لرعاية االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية، 
وحتقيق تغطية أوسع للتدخالت الرئيسية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. ويوفر برنامج رأب الفجوة 

يف الصحة النفسية من خالل هذه األهداف توجيهًا وأدوات ُمستندة إىل البّينات من أجل امل ُقدمًا نحو حتقيق 
أهداف خطة العمل الشاملة اخلاصة بالصحة النفسية 2020-2013

يف عام 2010 ُوضع دليل التدخالت لالضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية يف مواقع تقديم الرعاية 
الصحية غري النفسية للمساعدة يف تطبيق برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية. وُيعد دليل التدخالت بمثابة 

أداة تقنية بسيطة تعتمد عىل املباد التوجيهية لربنامج رأب الفجوة، ويقدم تدبريًا عالجيًا متكاماًل للحاالت 
يرية. وهناك فكرة  النفسية والعصبية واالدمانية ذات األولوية مستعينًا بربوتوكوالت اختاذ القرارات ال

مغلوطة منترشة عىل نطاق واسع تفيد بأن مجيع تدخالت الصحة النفسية تتسم بالتعقيد وال يمكن تقديمها إال 
من قبل موظفني شديدي التخصص. إال أن البحو يف السنوات األخرية أظهرت جدوى تقديم التدخالت 

الدوائية والنفسية االجتامعية يف مواقع تقديم الرعاية الصحية غري النفسية. وقد استفاد من دليل التدخالت، منذ 
إطالقه يف 2010 وعىل نطاق واسع، طائفة من اجلهات صاحبة املصلحة، بام فيها وزارات الصحة، واملؤسسات 

األكاديمية، واملنظامت غري احلكومية،

ري االستفادة  دف توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية. كام  احلكومية، واملؤسسات اخلريية والباحثني 
. يف أكثر من 90 بلدًا يف كل أقاليم منظمة الصحة العاملية. كام ُترمجت مواد  من دليل التدخالت  اإلصدار 

برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية إىل أكثر من 20 لغة، بام فيها اللغات الرسمية الست لألمم املتحدة.

وبعد مرور مخس سنوات من إطالق الدليل للمرة األوىل، جرى  حتدي املباد التوجيهية لربنامج رأب الفجوة 
نا  ّ يف الصحة النفسية استنادًا إىل ما استجد من دراسات، وُنرشت املباد التوجيهية املنقحة يف عام 2015. وي

سد أيضا  . والتي ال تكتفي بتجسيد تلك التحديثات، بل و اآلن أن نقدم دليل التدخالت  اإلصدار 
دف تعزيز الدليل من حي وضوحه وُي  التعليقات واآلراء الواسعة النطاق الواردة من العمل امليداين 

تطبيقه. 

دونا األمل يف أن يستمر هذا الدليل يف كونه أداة تقنية أساسية ُتسهم يف تقديم الرعاية لألشخاص الذين  و
يعانون من االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية يف مجيع أنحاء العامل، وأن يقودنا إىل حتقيق هدفنا املتمثل يف 

التغطية الصحية الشاملة.

اكسينا  شيخار 
مدير، إدارة الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان 

منظمة الصحة العاملية



د

ت اإلصدار 2.0       شكر وتقدير دليل التدخ
ية والتصور الر

شيخار ساكسينا، مدير، إدارة الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان، منظمة 
الصحة العاملية.

وع التحرير وتنسيق امل
تارون دوا، نيكوالس كالرك، نريجا تشوداري، ألكسندرا فليشامن، فهمي حنا، 

، مارك فان أومريين. شايرة سريفي

ة  املسا
أسهم العاملون التقنيون يف املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية، ويف املكاتب 
اإلقليمية والُقطرية والعديد من اخلرباء الدوليني بدور كبري يف حتدي املباد 

. من الدليل. التوجيهية لربنامج التدخالت و/أو إعداد اإلصدار 

املقر الرئي ملنظمة الصحة العاملية
، جون بريد، ألكساندر بوتشارت، دان كيشومل، ناتا درو، جني  فالنيتنا بالتا
فريغسون، بريت كيسلباخ، نيكوال ماغريني، كريس ميكتون، ايورسامل كيبيد 
، آن مارغريت بوت، فالديمري بوزنياك، جيفري ريد،  نيوغويس، آالنا اوفي

دا ريكفه، ديفيد روس،

املكاتب اإلقليمية والقطرية ملنظمة الصحة العاملية
ق آسيا؛ فلورينس بايغانا، منظمة  نانزين أنور، املكتب اإلقليمي جلنوب 

الصحة العاملية/سرياليون؛ أندريا بروين، املكتب اإلقليمي لألمريكتني؛ 
أندرسون تشيموسورو، منظمة الصحة العاملية/زيمبابوي؛ مانويل دي 

الرا، منظمة الصحة العاملية/تركيا؛ بايتغول كاريفا، منظمة الصحة العاملية/
تركمنستان؛ ر. كيسيفان، منظمة الصحة العاملية/ليبرييا؛ ديفورا كيستيل، 

املكتب اإلقليمي لألمريكيتني؛ الرس فوغارد مولر، املكتب اإلقليمي ألوروبا؛ 
ماريستيال غولدناديل مونتريو، املكتب اإلقليمي لألمريكتني؛ ماثيز ميوخني، 

املكتب اإلقليمي ألوروبا؛ جوليون مورون، منظمة الصحة العاملية/ليبرييا؛ 
سيباستيانا دي غاما كومو، املكتب اإلقليمي ألفريقيا؛ خورخي خاسينتو 

رودريغز، املكتب اإلقليمي لألمريكيتني؛ خالد سعيد، املكتب اإلقليمي لرشق 
املتوسط؛ كارولني ساي، منظمة الصحة العاملية/ليبرييا؛ يوتارو سيتويا، منظمة 

؛  الصحة العاملية/فيجي؛ شياو سوبيل، املكتب اإلقليمي لغرب املحيط اهلاد
، منظمة الصحة  سعيدة تايلور، منظمة الصحة العاملية/ليبرييا؛ سلم تلي

؛ إياد  العاملية/غويانا؛ شيانغ دونغ وانغ، املكتب اإلقليمي لغرب املحيط اهلاد
يانس، منظمة الصحة العاملية/اجلمهورية العربية السورية.

يون ا اء الدوليون األ اخل
تاباالنتي، ميليسا  سيمس، كيني كارسويل، إليزابي سينتينو لينديس أمريكا
هاربر، سوتابا هوالدر، كافيثا كوالبا، لورا باسيون، أرشانا أ. باتيل، آ شارما، 

ماريك فان ريغتريين ألتينا.

الدعم اإلدار
أديلني لو، سيسيليا أوفيليا ريانو. 

املتدربون 
، الكشمي شاندرارسكاران، بول كريستيانسني، آنييس كولن،  فرنو ع

أيسلني فريامن، آنا فريهوف، ع حيدر، هيو جارفيس، ستيفني ما، إيام بول، 
ايرب. تشارلوت فيليبس، بويا براديب، ماثيو 

املراجعة التقنية 
م يف سبيل إعداد  م وتعليقا قدم اخلرباء الدوليون التالية أسامؤهم إسهاما

اإلصدار املحّدثة من املباد التوجيهية لربنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية 
 . . و/أو دليل تدخالت الربنامج اإلصدار 

ألربت آكابالو  كلية العلوم الصحية، جامعة غانا ومجعية غانا للرصع، غانا؛ 
، املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية، جامعة جنيف/ صوفيا آشاب

، املركز املتعاون مع  ا؛ إيمليانو ألبانيز مشايف جنيف اجلامعية، جنيف، سوي
ا؛  منظمة الصحة العاملية، جامعة جنيف/مشايف جنيف اجلامعية، جنيف، سوي
، اخلدمات اخلاصة بالكحول واملخدرات، جنوب اسرتاليا، املركز  روبرت ع

املتعاون مع منظمة الصحة العاملية لعالج مشكالت الكحول واملخدرات، 
جامعة أديليد، أسرتاليا؛ فريدريك ألتيس، كلية الطب وكلية الصحة العامة 

ماتيوس،  بجامعة ييل، نيو هيفن، الواليات املتحدة األمريكية؛ خوسيه أيوسو
 ،CIBER جامعة مدريد املستقلة ومركز شبكة البحو الطبية البيولوجية

، املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية للبحو  إسبانيا؛ كورادو باربوي
ال الصحة النفسية وتقييم اخلدمات، جامعة فريونا، إيطاليا؛  والتدريب يف 

غريتشن بريبيك، جامعة والية ميشيغان، ميشيغان، الواليات املتحدة األمريكية؛ 
آنيا بوس، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة، فيينا، النمسا؛ 

، املركز الوطني لبحو االنتحار والوقاية من أمراض  فالديمري كار
 ، الصحة النفسية، معهد كارولينسكا، ستوكهومل، السويد؛ سوديبتو تشاترجي

، اهلند؛ ديكسون تشيباندا، جامعة زمبابوي،  باريفارتان تروست أند سانغا
مرشوع مقعد الصداقة، هراري، زمبابوي؛ جانيس كوبر، مركز كارتر، 

، جامعة فرجيي، أمسرتدام،هولندا؛ غوري  ليبرييا؛ ويلموس )بيم( كوجيربز
، معهد علم النفس والصحة  ، غوا، اهلند؛ كريستوفر دوريك ديفان، سانغا
واملجتمع، جامعة ليفربول، ليفربول، اململكة املتحدة؛ جوشوا دنكان، مرشوع 

، CBM الدولية، كلية  إعادة بناء أفضل، CBM سرياليون؛ جوليان ايتون
توغو ولندن للصحة العامة والطب املداري، اململكة املتحدة؛ ربيع الشاماي، 

وزارة الصحة، بريوت، لبنان؛ ييرت هيوز، معهد الطب النفيس وعلم النفس 
  ، وعلم األعصاب يف كلية كينجز، لندن، اململكة املتحدة؛ أسام مهايون



ه 

الرعاية الصحية يف ميديرتينا، إسالم أباد ، باكستان؛ الصحة الوطنية، اململكة 
املتحدة؛ مارك البورتا، قسم الطب النفيس، ماكجيل مونرتيال، منظمة الصحة 

العاملية، مركز البحو املتعاون مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومعهد 
جامعة دوغالس للصحة النفسية، مونرتيال، كندا؛ أنيتا ماريني، منظمة 

سيتادينانزا غري احلكومية، ريميني، إيطاليا؛ فر متني، مستشف ماساتشوسيتس 
العام، كلية هارفارد الطبية، الواليات املتحدة األمريكية؛ تشاو مني، مركز 

، معهد الطب جلامعة شانغهاي  عالج إساءة استخدام املخدرات يف شنغهاي
، معهد كينيا للبحو الطبية،  جياوتونغ، شنغهاي، الصني؛ تشارلز نيوتن

، مركز الصحة النفسية لألطفال  كيليفي، كينيا؛ أواليينكا أوميغبودون
، وزارة  واملراهقني، املستشف اجلامعي، إيبادان، نيجرييا؛ أكوايس أويس

 ، ا، مومباي، اهلند؛ ألفريدو بيمجني الصحة، أكرا، غانا؛ أمريتا باريخ، دا
؛ هيامما برييرا، كلية  قسم الصحة النفسية، وزارة الصحة، سانتياغو، تشي

يالنكا؛ مايكل فيليبس، مركز بحو ومنع االنتحار  الطب، جامعة كولومبو، 
، شنغهاي مركز شنغهاي للصحة النفسية، معهد  ومركز استشارات طرق البح

الطب جلامعة شانغهاي جياوتونغ، واملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
ال الوقاية من االنتحار، مستشف هيلونغوان، بكني،  للبحو والتدريب يف 
، معهد الطب النفيس وعلم النفس وعلم األعصاب،  الصني؛ مارتن برينس

، معهد علم النفس، الصحة  كلية كينجز، لندن، اململكة املتحدة؛ عاطف رحن
 ، واملجتمع، جامعة ليفربول، ليفربول، اململكة املتحدة؛ ريتشارد راوسون

ساءة استخدام املواد يف جامعة كاليفورنيا، لوس  الربامج املتكاملة املعنية ب
أنجلوس، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية؛ تاهيليا ريبيلو، جامعة 
كولومبيا، الواليات املتحدة األمريكية؛ راجي ساجار، معهد عموم اهلند 

للعلوم الطبية، نيودهلي، اهلند؛  ساندر، معهد UCL لطب األعصاب، لندن، 
، كينيا؛ كونوكاتيل شاجي،  اململكة املتحدة؛ أليسون شافر، الرؤية العاملية، نريو
، معهد عموم اهلند للعلوم  كلية الطب احلكومية، ثريسور، اهلند؛ براتاب شاران

الطبية، نيودهلي، اهلند؛ فانداد شاريفي سينيجاين، جامعة طهران للعلوم الطبية، 
، وزارة الصحة،  طهران، اجلمهورية اإلسالمية االيرانية؛ كولو سيمليوا داسا

لومي، توغو؛ ليز سنايدر، السالم يف املامرسة العملية، أمسرتدام، هولندا ؛ 
تشيت صوفال، وزارة الصحة، كمبوديا؛ جيسيكا ماريا، فيوالندا سباغنولو، 

كلية الصحة العامة، جامعة مونرتيال، كندا؛ إيامنويل سرتيل، مستشار يف الصحة 
النفسية العامة وتعاطي مواد اإلدمان، بلجيكا؛ سكوت سرتوب، كلية األطباء 

واجلراحني بجامعة كولومبيا، معهد نيويورك للطب النفيس، نيويورك، الواليات 

، اململكة املتحدة؛ كريان ثاكور،  املتحدة األمريكية؛ أثوال سوماثيباال، جامعة كي
مستشف جونز هوبكينز، بالتيمور، الواليات املتحدة األمريكية؛ رانغاسوامي 

، معهد  ثارا، مؤسسة بحو مرض الفصام، اهلند؛ جراهام ثورنيكروفت
الطب النفيس وعلم النفس وعلم األعصاب، كلية كينجز،  لندن، اململكة 
، جنوب أفريقيا؛ نيان تون،  املتحدة؛ مارك توملينسون، جامعة ستيلينبو

مستشف يانجون العام، ميانامر؛ كارمن فال، CBM ، فريتاون، سرياليون؛ بيرت 
ا؛  فنتيفوجيل، مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، جنيف، سوي

، اهليئة الطبية الدولية، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية؛  إنكا ويسبيكر
 ، SNEAH ، ا؛ الكشمي فيجاياكوما  حممد تاغي ياسامي، جنيف، سوي

مركز الوقاية من االنتحار، تشيناي، اهلند؛ آ وايس، قسم الطب النفيس، كلية 
الطب، جامعة أديس أبابا، ومشف أمانويل، إثيوبيا.

نام رأب الفجوة   ة ل عداد  املبادئ التوجيهية املحد  أعضاء املجموعة املعنية ب
الصحة النفسية

كام قدم املراجعون التالية أسامؤهم  مدخالت إضافية من خالل املسامهة يف 
االختبار التجريبي، أو التعليقات أو النقاشات اجلامعية املركزة:

؛ سوزان أكوي أوتو، أوغندا؛ روبينا أالمبويا،  هالل الدين أحد، بنغالدي
، اململكة العربية السعودية؛ عالء الدين املرصي،  أوغندا؛ لطيفة صالح احلر

األردن؛ ليىل النواز، تركيا؛ ابتسام الردهان، اململكة العربية السعودية؛ روزلني 
أبوسو، نيجرييا؛ منار عواد، األردن؛ راؤول أياال، املكسيك؛ نامسنموه أيامر، 

؛ مادور باسنيت، نيبال؛ جريترود بايونا، أوغندا؛ روز  مجهورية أفريقيا الوسط
اتاراي، نيبال؛ جيهان بو  بيوغراند، سرياليون؛ تادو بيزو، إثيوبيا؛ غوراف 

سليامن، لبنان؛ بريان بيكواسو، أوغندا؛ جولز كلود كاسومبا، جنوب السودان؛ 
أليس كليمنت، نيجرييا؛ غريتيل أسيفيدو دي بينزون، بنام؛ باركون دواه، 

ليبرييا؛ موفومبا إيامنويل، أوغندا؛ أوليفيا غابوال، أوغندا؛ كامل غوتام، نيبال؛ 
ي رام غيمري، نيبال؛ سوديب غيمري، نيبال؛ إجه  ريني جرييتزن، نيبال؛ 

تري غودوين، نيجرييا؛ كبه سيلام غوربودولو، ليبرييا؛ تيني ك.غريس، نيجرييا؛ 
، جنوب  جورجينا غروندي كامبل، اململكة املتحدة وتركيا؛ إيسوباليو هاي

السودان؛ تيسري حسون، اجلمهورية العربية السورية؛ حممود حجازي، تركيا؛ 
زينب حجازي، لبنان؛ فريد كانغاو، أوغندا؛ سيلفسرت كاتونتوكا، زامبيا؛ فريد 

، غينيا؛ سامر ليىل، تركيا؛  كييوبا، أوغندا؛ مهفري كويف، غانا؛ موس كو
ريتشارد لوفالوكا، أوغندا؛ بول لويفوال، أوغندا؛ سكوفيا ماكوما، أوغندا؛ 

غريلو اململكة املتحدة؛ سو سيسيليا مبيدوف، نيجرييا؛ كوليت  جوا ماركال
ماكلينرين، الوس؛ سعيد ناديا، اململكة املتحدة؛ رو ناكاشوا، أوغندا؛ 

جولييت ناموجانزا، أوغندا؛ إمي نامولوندو، أوغندا؛ مارغريت ناموسوبيا، 
أوغندا؛ أمادا ن. ندوربور، ليبرييا؛ شيال نديانابانجي، أوغندا؛ جويل نغبيد، 

نيجرييا؛ فريد نكوتامي، أوغندا؛ زكريا نونغو، نيجرييا؛ إيميكا نويفوه، نيجرييا؛ 
فيليب أود، نيجرييا؛ ماري أوغيزي، نيجرييا؛ مارثا أوكبوتو، نيجرييا؛ ساجون 

. بولوكا، مملكة تونغا؛  باالف بانت، نيبال؛ مونيكا بيفريغا، نيجرييا؛ مابا ه
مهند رمضان، األردن؛ نيك روز، اململكة املتحدة؛ برجييد ريان، أسرتاليا؛ 
جوزيف س. كوي، ليربيا؛ نضال سعدون، تركيا؛ لطيفة صالح، اململكة 

العربية السعودية؛ داودا سامبا، غامبيا؛ نسيزير ميتاال شيم، أوغندا؛ ميشيل 
صوفيا، لبنان؛ شادرات ج. سوبورزو الثاين، ليبرييا؛ وفيقة طفران، اجلمهورية 

العربية السورية؛ إنجي تار نيانكون، ليبرييا؛ ليالس تقي، تركيا؛ يانيبو تريمني 
يس، نيجرييا؛ نونغو ترسري، نيجرييا؛ سامنينغ ثامافونغ، الوس؛ مانيفون 

ثيكيو، الوس؛ جوشوا توسابا، أوغندا؛ تشانثاال فينثاساي، الوس؛ آنا والدر، 
سرياليون؛ عبد الواسع يوسفي، إثيوبيا.



و

هم كمراجعني خارجيني  مراجعة  املبادئ  ام اء التالية أ اهم اخل  كام 
نام رأب الفجوة  الصحة النفسية: ة ل التوجيهية املحد

موعة كوكرين املتعاونة  أتاالي أليم، جامعة أديس أبابا إثيوبيا؛ لورا أماتو، 
لالستعراض املعنية باملخدرات والكحول، إيطاليا؛ ساتيندر أنيجا، كلية الليدي 
ا؛ غايل بيل، معهد طب  هاردينج الطبية، اهلند؛ بيريباستن، عيادة بوليو، سوي

األعصاب، كلية لندن اجلامعية، اململكة املتحدة؛ دونا برجن، مركز جامعة را 
الطبي، إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية؛ خوسيه بريتولوت، كلية الطب 

، جامعة فريونا، إيطاليا؛ ستيفاين بوروز،  يف بوتوكاتو، الربازيل؛ إيرين بيغ
مركز مستشف اجلامعة يف مونرتيال، كندا؛ إيريكو كاسرتو، كوستا، فيوكروز 

)مؤسسة أوزوالدو كروز(، الربازيل؛ توين تشارمان، معهد الطب النفيس وعلم 
النفس وعلم األعصاب يف كلية كينجز، اململكة املتحدة؛ ماريك تشاوارسكي، 

مدرسة الطب يف جامعة ييل، الواليات املتحدة األمريكية؛ فريا دا روس، الشبكة 
ر وحقوق اإلنسان، الربازيل؛ كارلوس فيليب داليفريا،  الربازيلية لتقليل ال

الرابطة الوطنية ملنع االنتحار، الربازيل؛ كريان إيغان، املركز املتعاون مع منظمة 
ا؛ إريك إيمرسون، مركز  الصحة العاملية للصحة النفسية، HUG، سوي

بحو وسياسات اإلعاقة، جامعة سيدين، أسرتاليا؛ سعيد فاروق، قسم الطب 
النفيس، مستشف ليدي ريدينغ، باكستان؛ ميليسا جالدستون، جامعة ليفربول، 

اململكة املتحدة؛ شارلوت هانلون، جامعة أديس أبابا، أثيوبيا؛ أنجلينا كاكوزا، 
جامعة ماكرييري، أوغندا؛ راجي كاالريا، جامعة نيوكاسل، اململكة املتحدة؛ 

إيريني كاريوتاكي، اجلامعة احلرة، هولندا؛ مارك كيزر، كلية لندن اجلامعية، 
، ترينينيغ بوينت، أسرتاليا؛ فالنتينا ليمي، كلية لندن  اململكة املتحدة؛ نيكول 

لالقتصاد، اململكة املتحدة؛ هارييت ماكميالن، جامعة ماكامسرت، كندا؛ كارلوس 

مارتينيز، وزارة الصحة، األرجنتني؛ دانيال ماجني، جامعة إلينوي، الواليات 
موعة كوكرين املتعاونة لالستعراض  املتحدة األمريكية؛ سيلفيا مينوزي، 

موعة كوكرين املتعاونة  املعنية باملخدرات والكحول، إيطاليا؛ سوزانا ميرتوفا، 
لالستعراض املعنية باملخدرات والكحول، إيطاليا؛ جيمس موجيشا، الرابطة 

الوطنية ملنع االنتحار، أوغندا؛ أديسوال أوغوين، مستشف الكلية اجلامعي، 
نيجرييا؛ دينيس بادروشني، مركز املعلومات والتدريب يف الطب النفيس وعلوم 

املخدرات بيالروسيا؛ أمريتا باريخ، مؤسسة الصحة العامة يف اهلند؛ خارا 
 BASIC سورو، جامعة كاليغاري، كندا؛ شوبا رجا، االحتياجات األساسية

NEEDS ، اهلند؛ برايان رايشو، مركز دراسة الطفل، مدرسة الطب يف جامعة 
ييل، الواليات املتحدة األمريكية؛ ماريا لويزا سكاتوين، معهد سوبرييور 

دي سانيتا، إيطاليا؛ سوفاسيني شارما، كلية ليدي هاردينغ الطبية ومستشف 
كاالوا ساران لألطفال، اهلند؛ براتيبا سينغي، معهد الدراسات العليا يف 
، اهلند؛ لورينزو تارسيتاين، بوليكلينيكو أومربتو  التعليم الطبي والبحو

سابينزا، جامعة روما، إيطاليا؛ ويتس تول، مؤسسة بيرت ألديرمان، أوغندا؛ سارة 
، جنوب أفريقيا؛ مانجاري تريباثي، معهد عموم  سكني، جامعة ستيلينبو

ا؛ كريس  اهلند للعلوم الطبية، اهلند؛ أمربوز أوشتنهاغن، جامعة زيوريخ، سوي
وندرهيل، االحتياجات األساسية BASIC NEEDS، اململكة املتحدة؛ آنا 

ويليامز، معهد الطب النفيس وعلم النفس وعلم األعصاب كلية كينجز، اململكة 
املتحدة. 

فريق االنتا
طط تصميم وختطيط: إريكا ليفستاد.

تنسيق الطباعة: باسكال برويسني، فريدريك كلودي رودين، منظمة الصحة 
العاملية، جنيف.

الدعم املايل
قدمت املنظامت التالية مسامهات مالية إلعداد دليل التدخل وإنتاجه:

Autism Speaks، الواليات املتحدة األمريكية؛ CBM؛ فاونتني هاوس؛ 
ية، املعهد الوطني  احلكومة اليابانية، حكومة مجهورية كوريا؛ احلكومة السوي

للصحة النفسية، الواليات املتحدة األمريكية؛ سينجنتا.

النسخة العربية
مولت منظمة الصحة العاملية يف اجلمهورية العربية السورية الرتمجة إىل اللغة 

، اجلمهورية العربية السورية عىل ترمجة  العربية والشكر للسيد باسل ماشو
الدليل والشكر أيضًا لكل من الدكتور تيسري حسون، اجلمهورية العربية السورية 

و الدكتور فهمي حنا )منظمة الصحة العاملية جنيف( و الدكتور إياد يانس 
)منظمة الصحة العاملية اجلمهورية العربية السورية( عىل التنقيح والتدقيق 

ومراجعة النسخة العربية.
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 mhGAP برنام رأب الفجوة  الصحة النفسية 
ية ا معلومات أ

وفقًا ألطلس الصحة النفسية ملنظمة الصحة العاملية 2014، يعي أكثر من 
ا أقل من طبيب نفيس واحد لكل  45  من سكان العامل يف بلدان يتواجد 

. شخص، بل وتتدن نسبة أطباء األمراض العصبية إىل ما هو أقل 
من ذلك. ومن الواضح أن االعتامد عىل املتخصصني فقط لتقديم اخلدمات 

لألشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية سيمنع ماليني 
تاجوهنا. وحت عندما تتوفر هذه  األشخاص من احلصول عىل اخلدمات التي 

ن التدخالت ال تستند، يف كثري من األحيان، إىل البينات، أوال  اخلدمات، ف
تتسم باجلودة العالية. وهلذا أعدت منظمة الصحة العاملية برنامج رأب الفجوة 
يف الصحة النفسية بغية تعميم خدمات رعاية االضطرابات النفسية والعصبية 

واإلدمانية.

ويتألف هنج برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية من تدخالت للوقاية 
من احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية ذات األولوية فضال عن تدبريها 

عالجيًا. حي تم حتديد هذه احلاالت استنادًا إىل البّينات حول فعالية وجدوى 
تعميم هذه التدخالت يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وحتددت هذه 

ثله )من  احلاالت ذات األولوية بناء عىل معايري تتعلق بالعبء الثقيل الذي 
حي الوفيات واملراضة واإلعاقة(، وتكاليفها االقتصادية الباهظة أو ارتباطها 

بانتهاكات حقوق اإلنسان. وتضم هذه احلاالت االكتئاب، والذهان، وإيذاء 
الذات/االنتحار، والرصع، واخلرف، واالضطرابات اإلدمانية واالضطرابات 

النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني. إن دليل التدخالت هو بمثابة 
ذا الربنامج يف  مرجع لتيسري تقديم اإلرشادات املستندة إىل البّينات املرتبطة 

مواقع الرعاية الصحية غري النفسية.  

وقد كان الفتًا استخدام الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية وغريها من 
. من برنامج رأب الفجوة يف الصحة  صدار  اجلهات صاحبة املصلحة  ل
، احلاجة ملثل هذه األداة. واسُتخدمت  النفسية، وهو ما أظهر، عىل نحو ج

. من الربنامج عىل املستوى الُقطري من خالل الوسائل املتنوعة  اإلصدار 
التالية: باعتبارها أداة أساسية يف هنج التنفيذ التدرجيي لتعميم خدمات الصحة 

النفسية عىل الصعيد اإلقليمي والوطني ودون الوطني، وهي الوسيلة األكثر 
موعة كبرية من املتخصصني يف الصحة  شيوعًا؛ وباعتبارها أداة لبناء قدرات 

م؛ وكذلك باعتبارها دلياًل مرجعيًا لتطوير وحتدي مناهج الدراسات  ومساعد
ال الصحة. العليا واملرحلة اجلامعية األوىل للمختصني يف 

ت  اإلصدار 2.0 إعداد دليل التدخ
لقد شكلت املباد التوجيهية املحّدثة لربنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية 

والتعليقات الواردة من قبل مستخدمي دليل تدخالت الربنامج  اإلصدار 
م أداة ملراجعة هذه النسخة املحّدثة من دليل التدخالت وتطويرها.  . وتقييام

اشيًا مع املنهجية اخلاصة بعملية إعداد املباد التوجيهية ملنظمة الصحة  و
العاملية، تم تنفيذ التحدي الكامل للمباد التوجيهية لربنامج رأب الفجوة 
يف الصحة النفسية، بام يف ذلك عملية استعراض البّينات وصياغة التوصيات 

م  ووضعها، من خالل مشاركة جلنة دولية من اخلرباء واملؤسسات ممن لد
يريني، والباحثني، ومديري الربامج،  اخللفية واخلربة املناسبة، مثل: األطباء ال

وراسمي السياسات، ومستخدمي اخلدمات. وُنرش هذا التحدي يف عام 
2015. يمكن احلصول عىل األساليب التفصيلية والتوصيات املحّدثة من مركز 

مصادر البّينات اخلاص بربنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية.
(mhGAP Evidence Resource Centre)

http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/.

ووردت التعليقات من اخلرباء العاملني يف مجيع أقاليم منظمة الصحة العاملية 
ممن استخدموا حزمة دليل التدخالت يف السنوات الثالثة املاضية لتدريب 

ال الرعاية الصحية وتقديم اخلدمات النفسية  العاملني غري املتخصصني يف 
والعصبية واإلدمانية يف عدد من مواقع تنفيذ هذا الربنامج. وتبع ذلك توزيع 

، املستندة إىل اخلربة وامُلدخالت  . اإلصدار  املسودة األولية لدليل التدخالت
موعة واسعة من املراجعني يف العامل مما سمح بتنوع اآلراء يف  امليدانية، عىل 

عملية املراجعة املكثفة هذه. كام تضمنت هذه العملية تلقي التعليقات من 
عدد من املستخدمني النهائيني ومن بينهم مقدمي الرعاية الصحية غري النفسية 

وأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية وإدمانية يف كل أقاليم منظمة 
الصحة العاملية. ثم تىل ذلك مجع التعليقات من املستخدمني النهائيني من خالل 

ة عىل الصعيد  إجراء عملية استبيان ومن خالل نقاشات مجاعية مركزة مي

املح بتنسيق من منظمة الصحة العاملية. وُأدرجت استجابات املراجعني التي 
. . مُجعت يف هذه العملية يف دليل التدخالت  اإلصدار 

عالوة عىل ذلك، فقد أشار عدد من مستخدمي دليل التدخالت إىل القيود 
النامجة عن وجود نسخة ورقية فقط من الدليل، مقرتحني أن يكون لألشكال 

اإللكرتونية التفاعلية من هذا الدليل أو تلك القائمة عىل اإلنرتنت أو األجهزة 
اخللوية مزايا تتعلق بسهولة االستخدام، وزيادة الفعالية وانخفاض التكلفة. 

دف العمل عىل مستويات   . اإلصدار  وهلذا فقد ُصّمم دليل التدخالت
متعددة: الورقية، واإللكرتونية، واخللوية. والنسخة االلكرتونية من دليل 

التدخالت قْيد اإلعداد حاليًا وستصدر قريبًا.

ونتيجة إلدراج هذه التعليقات الشاملة واملباد التوجيهية املحّدثة لربنامج رأب 
الفجوة يف الصحة النفسية 2015، فضاًل عن الفرص اجلديدة التي أتاحتها 
النسخة االلكرتونية، فقد شملت التحديثات األساسية لدليل التدخالت  

 : . ما ي اإلصدار 

تلفة بناًء عىل البّينات اجلديدة والتعليقات  » حتدي املحتوى يف أقسام 
والتوصيات الواردة من مستخدمي الربنامج.

يري انسيا  » جراء تقييم  استخدام نموذج خوارزمي عامودي يسمح ب
ومبّسط.

إدراج خوارزمية جديدة إلجراء املتابعة يف كل الوحدات. »

إدراج وحدتني جديدتني: الرعاية األساسية والتدريب )وهو حتدي للفصل  »
( والوحدة اخلاصة باستخدام  . اخلاص باملباد العامة للرعاية يف اإلصدار  

الدليل.

وحدة منقحة للذهان )تشمل الذهان واالضطراب ثنائي القطب(،  »
االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني )االضطرابات 

النامئية والسلوكية والعاطفية(، واالضطرابات اإلدمانية )بام يف ذلك 
االضطراب الناجم عن تعاطي الكحول واملخدرات(. 
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ت  اإلصدار 2.0 تخدام دليل التدخ ا
وري أن يتم  . دلياًل نموذجيًا، ومن ال ُيعد دليل التدخالت  اإلصدار 

تكييفه ليتوافق مع األوضاع الوطنية أو املحلية الفريدة. ويمكن ملستخدمي 
موعة فرعية من احلاالت ذات األولوية أو التدخالت لتكييفها  الدليل اختيار 
وتطبيقها وفقًا الختالف السياقات املتعلقة بانتشار املوارد وتوافرها. ويكتسب 

ورة من أجل ضامن تغطية احلاالت التي تشكل العبء املر  التكييف 
. من دليل التدخالت  األكرب يف بلد حمدد وضامن أن تكون اإلصدار 

متالئمة مع الظروف املحلية التي تؤثر عىل عالج األشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات نفسية وعصبية وإدمانية يف مرافق الرعاية الصحية. وينبغي استخدام 
عملية التكييف كفرصة للتوصل إىل توافق يف اآلراء حول املسائل التقنية اخلاصة 

اك اجلهات الوطنية األساسية من  باحلاالت املرضية. ويتطلب هذا األمر إ
ا  أصحاب املصلحة. وسيتضمن التكييف ترمجة التدخالت وضامن مراعا

. للسياق الثقايف االجتامعي ومالءمتها مع النظام الصحي املح

موعة مستخدمي دليل التدخالت املستهدفني بالدليل تشمل مقدمي  إن 
الرعاية الصحية غري النفسية العاملني يف مرافق الرعاية الصحية من املستويني 

األول والثاين. ويشمل هؤالء أطباء الرعاية األولية، وطواقم التمريض، 
وأعضاء آخرين من القوى العاملة بالرعاية الصحية. وعىل الرغم من أن دليل 
. سُيطبق من قبل غري املتخصصني بشكل أسايس،  التدخالت  اإلصدار 
ن املتخصصني يف توفري الرعاية الصحية النفسية قد جيدونه مفيدًا يف عملهم  ف

أيضًا. وباإلضافة إىل ذلك، يلعب املتخصصون دورًا أساسيًا وبارزًا يف التدريب 
. إىل احلاالت التي  اف، ويشري دليل التدخالت  اإلصدار  والدعم واإل

تستوجب االتصال بمتخصصني للحصول عىل املشورة أو اإلحالة لتحسني 
االستفادة من املوارد الشحيحة. كام يمكن للمتخصصني أن يستفيدوا أيضًا من 
التدريب عىل جوانب الصحة العامة يف الربنامج وتنظيم اخلدمات. ويف الوضع 
. عماًل منسقًا من جانب  ، يتطلب تطبيق دليل التدخالت  اإلصدار  املثا

م خلفية صحية  ا، واملتخصصني امللتزمني ممن لد خرباء  الصحة العامة ومدير
ن التدريب عىل استخدام دليل التدخالت يمكن أن يتم بأفضل  عامة. ولذلك ف

صورة عندما يكون جزءًا من هنج النُظم التي تشمل القائمني عىل التخطيط 
الصحي واملديرين الصحيني وراسمي السياسات بحي حتظ التدخالت 

ورية، مثل توافر األدوية  املقرتحة بالدعم عرب توفري البنية التحتية/املوارد ال
ه باستمرار مع  تاج التدريب عىل دليل التدخالت إىل د األساسية. كام 

اف والتدريب لتنشيط املعلومات  اآلليات القائمة لضامن الدعم الكايف واإل
لدى مقدمي الرعاية الصحية.

ت  اإلصدار 2.0 تخدام دليل التدخ كيفية ا
وري أن يتم  . دلياًل نموذجيًا، ومن ال ُيعد دليل التدخالت  اإلصدار 

ُمميزة. ويمكن للمستخدمني  تكييفه ليتوافق مع األوضاع الوطنية أو املحلية ال
موعة فرعية من احلاالت ذات األولوية أو التدخالت لتكييفها  اختيار 

وتطبيقها وفقًا للسياق.

. ب الرعاية األساسية واملامرسة وهي  » يبدأ دليل التدخالت اإلصدار 
يرية اجليدة واملباد التوجيهية العامة للتفاعل  موعة من املامرسات ال

ُملتمسني للرعاية الصحية  بني مقدمي الرعاية الصحية واألشخاص ال
النفسية. وينبغي عىل مجيع مستخدمي دليل التدخالت االطالع عىل هذه 

املباد واتباعها قدر اإلمكان.

ططًا رئيسيًا يقدم معلومات عن املظاهر املشرتكة  » تضمن دليل التدخالت 
للحاالت املرضية ذات األولوية. والغاية من هذا املخطط هو إرشاد 

ظ التدبري  يريني إىل الوحدات املتعلقة بعملهم. وينبغي أن  األطباء ال
العالجي للحاالت األشد خطورة باألولوية. ويتضمن دليل التدخالت  

. إضافة جديدة عىل املخطط الرئييس وهي املظاهر الطارئة  اإلصدار 
للحاالت النفسية والعصبية واإلدمانية ذات األولوية. وقد تم إضافة هذا 

القسم للمساعدة عىل التعرف عىل احلاالت الطارئة والتوجيه إىل املباد 
التوجيهية لتدبريها عالجيًا.

وحدات الدليل، املرتبة حسب احلاالت ذات األولوية، هي أداة لصنع  »
تلف لكل  يري. وقد قمنا بتخصيص لون  القرارات والتدبري ال

وحدة للسام بالتمييز بينها بسهولة. كام أوردنا مقدمة يف بداية كل وحدة 
يعة  تستعرض احلالة )احلاالت( التي تغطيها الوحدة، فضاًل عن ملحة 

تصف اخلطوات األساسية للتقييم والتدبري العالجي. 

تتألف كل وحدة من ثالثة أقسام: »

التقييم 

جي  التدبري الع

املتابعة

يرية متعددة.  تم عرض قسم التقييم عىل شكل جداول مع نقاط تقييم 
ا، حي توجد سلسلة  تبدأ كل وحدة باملظاهر املشرتكة للحالة املشتبه 
يري التي جييب عليها املرء بنعم أو بال، مما يوجه  من أسئلة التقييم ال

يري هنائي.  املستخدم لالنتقال إىل تعليامت إضافية للوصول إىل تقييم 
من املهم أن يبدأ مستخدمو دليل التدخالت من أعىل التقييم ومن ثم 
يري وخطة تدبري  ينتقلون عرب كل نقاط القرار للوصول إىل تقييم 

عالجي شاملني. 

جي من تفاصيل التدخل التي تقدم معلومات  يتألف قسم التدبري الع
حول كيفية تدبري حاالت معينة خضعت للتقييم. ويتضمن ذلك املزيد من 

التدخالت االجتامعية النفسية الفنية والدوائية يف الوقت املناسب.

يقدم قسم املتابعة معلومات مفصلة حول كيفية مواصلة عالقة التدبري 
يري، باإلضافة إىل تعليامت مفصلة ملتابعة التدبري العالجي. ال

. سلسلة من الرموز التعبريية  » يستخدم دليل التدخالت االصدار 
دون يف الصفحة التالية قائمة  إلبراز جوانب حمددة ضمن الوحدات. 

ا. وإضافة إىل ذلك، يتم التأكيد عىل نقاط  ذه الرموز التعبريية وتفسريا
يرية أساسية يف كل الوحدات. هامة كنصائح 

كام يتضمن الدليل وحدة حول تطبيق دليل التدخالت. وتقدم هذه  »
الوحدة خطوات موجزة حول كيفية تطبيق هذا الدليل.

يوجد يف هناية الدليل قائمة باملصطلحات املستخدمة يف دليل  »
. . التدخالت اإلصدار 
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تنوي

تسلسل خطوات التقييم

1

العودة إىل اخلوارزمية
االنتقال إىل قسم آخر ضمن  بعد اتباع التعليامت

الوحدة

وتوكول 1 اذهب إىل ال

نعم

توقف واخرج من الوحدة

ال

إحالة إىل املستشف

دواء

تدخل نفيس اجتامعي

استشارة متخصص

تقييم

جي تدبري ع

متابعة

أطفال/مراهقون

نساء يف سن اإلنجاب أو احلوامل 
أو املرضعات

بالغون

كبار السن

مطلوب احلذر

ال تفعل

املزيد من املعلومات

وم االرشادية والرموز التعبريية الر
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ة ية واملامر ا الرعاية األ

ختترص هذه الوحدة مباد الرعاية األساسية جلميع من يلتمسون الرعاية الصحية، بام يف ذلك آولئك 
الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية وإدمانية، والقائمني عىل رعايتهم. يغطي القسم األول من هذه 

دف إىل تعزيز احرتام خصوصية األشخاص الذين يلتمسون  يرية، و الوحدة املباد العامة للرعاية ال
الرعاية للحاالت النفسية والعصبية واإلدمانية، وإقامة عالقات جيدة بني مقدمي الرعاية الصحية 

ومستخدمي اخلدمات والقائمني عىل رعايتهم، وضامن تقديم الرعاية بطريقة داعمة بعيدة عن األحكام 
دف إىل تزويد مقدمي  يرية للصحة النفسية و والوصم. ويغطي اجلزء الثاين أساسيات املامرسة ال

الرعاية الصحية بفكرة عامة عن تقييم وتدبري احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية عالجيًا يف املواقع 
غري النفسية.

أ املبادئ العامة »
 استخدام مهارات تواصل فعالة »

 تعزيز االحرتام والكرامة »

يرية للصحة النفسية » ة ال يات املامر ا ب  أ
 تقييم الصحة البدنية »

 إجراء تقييم نفيس وعصبي وإدماين  »

 تدبري احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية عالجيًا »
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أ مبادئ عامة
تخدم مهارات تواصل فعالة 1 ا

يتيح استخدام مهارات التواصل الفعالة ملقدمي الرعاية الصحية تقديم رعاية 
عالية اجلودة للبالغني، واملراهقني، واألطفال الذين يعانون من حاالت نفسية 

وعصبية وإدمانية. وينبغي أخذ مهارات ونصائح التواصل األساسية التالية يف 
االعتبار:

تنوي # 1

خلق بيئة تسهل التواصل املفتو
مقابلة الشخص يف مكان خاص، إذا كان ذلك ممكنًا. »

الرتحيب والبدء بمقدمات ُمراعية لثقافة الشخص. »

املحافظة  عىل التواصل البرصي واستخدام لغة اجلسد وتعابري الوجه التي  »
هد لبناء الثقة.

ية وأنه ال يمكن  » بيان أن املعلومات التي ُتناق خالل الزيارة تبق 
االطالع عليها إال بموافقة ُمسبقة. 

يف حال وجود القائمني عىل رعاية الشخص، يمكن طر فكرة التحد  »
مع الشخص بمفرده )باستثناء األطفال الصغار( واحلصول عىل موافقتهم 

يرية. للتزويد بمعلومات 

عند إجراء مقابلة مع إمرأة شابة، يتعني مراعاة وجود موظفة أو ُمقّدمة رعاية. »

تنوي # 2

ا الشخص إ
ته، بعد أخذ موافقته( يف  » اك الشخص )والقائمني عىل رعايته  وأ إ

كل جوانب التقييم والتدبري العالجي قدر اإلمكان، بام يف ذلك األطفال 
واملراهقني وكبار السن. 

تنوي # 3

اء البدء باإلص
اإلصغاء بفعالية وإبداء تفهم واهتامم. »

عدم مقاطعة الشخص أثناء حديثه. »

ه املر  » ّ بالصرب وحماولة االستيضا من الشخص يف حال كان تار التح
غري واضح. 

بالنسبة لألطفال، استخدام لغة يمكنهم فهمها. عىل سبيل املثال: طر أسئلة  »
م )األلعاب، األصدقاء، املدرسة، الخ..( عن اهتامما

بالنسبة للمراهقني، اإلعراب عن تفهمك لوضعهم ومشاعرهم. »

تنوي # 4

ي  ام وعدم إصدار األحكام   ام بالود واالح االلت
األوقات

االلتزام باالحرتام دائاًم. »

عدم إطالق األحكام عىل األشخاص بناًء عىل سلوكهم أو مظهرهم. »

اهلدوء والصرب. »

تنوي # 5

تخدام مهارات جيدة للتواصل اللفظي ا
استخدام لغة بسيطة. وااللتزام بالوضو واإلجياز. »

استخدام أسئلة مفتوحة، مع القيام بتلخيص العبارات وإيضاحها. »

تلخيص النقاط اهلامة وتكرارها. »

ُمقّدمة له. » إعطاء الفرصة للشخص لطر األسئلة عن املعلومات ال

تنوي # 6

تجابة عىل نحو مراع ملشاعر الشخص عند الكش  اال
ن أو العن أو  ، االعتداء ا م ارب صعبة  عن 

إيذاء الذات
اه املواضيع الصعبة. » إظهار املزيد من االهتامم 

يًا. » تذكري الشخص بأن ما يقوله سيبق 

اإلقرار بالصعوبة املحتمل أن يواجهها الشخص عند اإلفصا عن تلك  »
املعلومات. 
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ام والكرامة ي االح 2 تع

ي فعل ما ينب
معاملة األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية وإدمانية  »

باحرتام وكرامة.

حاية خصوصية األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية  »
وإدمانية.

يري. » ضامن اخلصوصية يف موقع التدبري ال

اطر العالج املقرت  » إتاحة االطالع عىل املعلومات بشكل دائم و 
وفوائده خطيًا، إن كان ذلك ممكنًا.

التأكد من موافقة الشخص عىل العالج. »

تعزيز االستقاللية والعي املستقل يف املجتمع. »

اتاحة وصول األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية  »
وإدمانية إىل اخليارات املدعومة املتاحة الختاذ القرار.

ي فعل ما ال ينب
التمييز ضد األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية  »

وإدمانية.

اهل أولويات أو رغبات األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية  »
وعصبية وإدمانية.

اختاذ قرارات بالنيابة عن األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية  »
وعصبية وإدمانية أو بدالً منهم.

« . استعامل تعابري عالية التقنية لرش العالج املقرت

ينبغي معاملة األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية وإدمانية 
راعية لثقافتهم. وكمقدم رعاية صحية، ينبغي أن  باحرتام وكرامة وبطريقة ُم
م،  تبذل قصارى جهدك الحرتام وتعزيز إرادة هؤالء األشخاص واختيارا

فضاًل عن دعمهم وشموهلم هم والقائمني عىل رعايتهم عىل حد سواء يف 
الرعاية. غالبًا ما يكون األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية 

وري أن يقوم  وإدمانية أكثر عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان. وهلذا، فمن ال
مقدمو الرعاية يف موقع الرعاية الصحية بتعزيز حقوق هؤالء األشخاص وفقًا 
ملعايري حقوق اإلنسان الدولية، بام يف ذلك وفقًا التفاقية األمم املتحدة حلقوق 

. األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ملزيد من املعلومات حول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: 

https://www.un.org/ development/desa/disabilities/
convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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يرية  الصحة النفسية ة ال يات املامر ا ب أ
1 تقييم الصحة البدنية

إن األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية وإدمانية يكونون 
أكثر عرضة خلطر الوفاة املبكرة من أمراض يمكن الوقاية منها. وهلذا، ينبغي 
إجراء تقييم صحة بدنية هلم عىل نحو دائم كجزء من التقييم الشامل. وينبغي 

التأكد من احلصول عىل التاريخ املر املناسب، بام يف ذلك تاريخ الصحة 
البدنية والتاريخ النفيس والعصبي واإلدماين، ويتبع ذلك تقييم الصحة البدنية 
للتعرف عىل احلاالت املتزامنة وإحاطة الشخص باإلجراءات الوقائية. وجيب 

إجراء ذلك بعد احلصول عىل املوافقة املستنرية من الشخص.

تقييم الصحة البدنية
ئلة عن عوامل اخلطر »  أخذ التاري التفصي وطر أ

مثل اخلمول البدين، والنظام الغذائي غري املناسب، والتبغ، وتعاطي الكحول 
عىل نحو ضار و/أو تعاطي مواد اإلدمان، والسلوكيات اخلطرة، واألمراض 

املزمنة.

إجراء فحص بد »

 النظر  إجراء التشخيص التفريقي »
استبعاد احلاالت البدنية واألسباب الكامنة وراء املظاهر النفسية والعصبية 
، والفحص البدين، والفحوص املختربية  واإلدمانية حسب التاريخ املر

. األساسية حسبام يقت األمر ووفقًا ملا هو متا

امنة  » الت املت  التعرف عىل االعت
غالبًا ما يكون لدى الشخص أكثر من حالة نفسية وعصبية وإدمانية واحدة يف 

الوقت ذاته. لذا، من املهم تقييم هذا األمر وتدبريه عالجيًا حال حدوثه.

جي للصحة البدنية التدبري الع
يلزم عالج االعتالالت املتزامنة مع االضطراب النفيس والعصبي واإلدماين.  »

م إذا لزم األمر. اإلحالة إىل متخصصني أو استشار

ينبغي تثقيف الشخص حول عوامل اخلطر القابلة للتعديل بغرض الوقاية من  »
املرض واحل عىل اتباع نمط حياة صحي.

يلزم دعم الصحة البدنية لألشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية  »
: وعصبية وإدمانية، وينبغي عىل مقدمي الرعاية الصحية القيام بام ي

تقديم املشورة حول أمهية النشاط البدين والنظام الغذائي الصحي. -

تثقيف األشخاص بشأن تعاطي الكحول عىل نحو ضار. -

احل عىل اإلقالع عن التدخني والتوقف عن تعاطي مواد اإلدمان. -

اطر )مثل اجلنس غري  - التثقيف حول سائر السلوكيات املنطوية عىل 
اآلمن(.

إجراء فحوص منتظمة للصحة البدنية واحلصول عىل اللقاحات الدورية. -

تأهيل  األشخاص  حلدو تغريات تتعلق بالنمو، مثل البلو وانقطاع  -
، وتقديم الدعم الالزم هلا. الطم

مناقشة اخلطط املتعلقة باحلمل ووسائل منعه لدى النساء يف سن اإلنجاب. -
: تنوي

األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة يزيد احتامل 
تعرضهم للوفاة بمقدار مرتني إىل ثال مرات جراء أمراض يمكن 
الوقاية منها مثل حاالت العدوى واالضطرابات القلبية الوعائية. 
لذا، جيب الرتكيز عىل ختفيض اخلطر من خالل التثقيف والرصد.
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2 إجراء تقييم نف وعصبي وإدما
يشمل تقييم احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية اخلطوات التالية: أوالً، فحص الشكوى املعروضة، ثم احلصول عىل التاريخ املر بام يف ذلك السؤال عن مسائل نفسية وعصبية وإدمانية سابقة، 

ة، والتاريخ النفيس االجتامعي. مالحظة الشخص )اختبار الوضع النفيس(، والقيام بالتشخيص التفريقي، وحتديد احلالة  واملشاكل الصحية العامة وتاريخ احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية يف األ
تربية حسب احلاجة. وجُيرى التقييم بعد احلصول عىل املوافقة املستنرية من الشخص.  النفسية والعصبية واإلدمانية. وكجزء من التقييم، ينبغي إجراء فحص بدين وفحوص 

    

تسجيل التاري املر

عر الشكوى
األعراض األساسية أو األسباب التي حتمل الشخص عىل التامس الرعاية.

، وملاذا، وكيف بدأت الشكوى.»  السؤال مت
من املهم يف هذه املرحلة مجع أكرب قدر من املعلومات عن أعراض الشخص وحالته.» 

التاري النف والعصبي واإلدما السابق
، أو أي عالج نفيس يف املستشف أو أدوية تم »  ة حدثت يف املا طر أسئلة عن مشاكل مشا

وصفها للحاالت النفسية والعصبية واإلدمانية، وأية حماوالت انتحار سابقة.
استكشاف مدى تعاطي التبغ، والكحول، ومواد اإلدمان.» 

التاري الصحي العام
طر أسئلة حول املشاكل الصحية العامة والعالجات الدوائية.» 
احلصول عىل قائمة باألدوية احلالية التي يقوم الشخص بتناوهلا. » 
طر أسئلة حول التحسس الدوائي.» 

1

2

3

ة تاري احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية  األ
ة، والسؤال عام إذا كان هناك فرد »  استكشاف احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية املحتملة يف األ

ة أو حصل عىل عالج حلالة نفسية وعصبية وإدمانية. ة لديه أعراض مشا من األ

التاري النف االجتامعي
السؤال عن الضغوط النفسية احلالية، وأساليب التكيف، والدعم االجتامعي.» 
السؤال عن األداء االجتامعي املهني احلا )أداء الشخص يف املنزل والعمل وعالقاته مع اآلخرين(.» 
احلصول عىل املعلومات األساسية بام فيها أين يعي الشخص، ومستوى التعليم، وتاريخ العمل/ » 

ية/ الظروف  التاريخ الوظيفي، واحلالة العائلية وعدد  األطفال وأعامرهم، والدخل، والبنية األ
املعيشية.

ا. بالنسبة لألطفال واملراهقني، السؤال عام إذا كان هناك من يرعاهم، وطبيعة العالقة بينهم وجود

4

5
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ري املتخصصني: السلوك واملظهر  أعراض وعالمات تشمل مظهر الشخص أو ترصفاته؛ املزاج واحلالة العاطفية  أعراض وعالمات تشمل تنظيم احلاالت العاطفية أو املشاعر والتعبري عنها؛ حمتوى التفكري  أعراض وعالمات تشمل جوهر األفكار بام فيها األوهام، والبارانويا،   قد يشمل فحص احلالة النفسية الذ جرى تكييف ل
يرية التي تشري إىل اضطراب يف القدرات العقلية  والشك والتفكري االنتحاري؛ االضطراب اإلدراكي  التصورات احلسية التي حتد يف غياب املنبهات )اخلارجية( املناسبة )مثل، اهللوسات السمعية أو البرصية(، وقد يكون لدى الشخص، أو ال يكون، إدراك للطبيعة غري احلقيقية لتصوراته؛ املعرفة  األعراض والعالمات والنتائج ال

والعمليات املتعلقة باالنتباه، والذاكرة، واحلكم، واملنطق، وحل املشاكل، وصنع القرار، واإلدراك  ودمج هذه الوظائف مع بعضها البعض.

عند االشتباه يف حالة نفسية وعصبية وإدمانية ذات 
أولوية، ينبغي التوجه إىل الوحدة/ الوحدات ذات 

الصلة بغرض التقييم

الفحص البد
إجراء فحص بدين بداللة املعلومات التي تم التوصل إليها يف تقييم احلالة النفسية والعصبية  »

واإلدمانية.

فحص احلالة النفسية
السؤال عن مظهر الشخص وسلوكه، وحالته املزاجية وعاطفته، وحمتوى أفكاره، وأية اضطرابات  »

مفاهيمية ومعرفية. انظر املخطط الرئييس لألعراض  ملزيد من التفاصيل.

التشخيص التفريقي
ة. » األخذ يف االعتبار التشخيص التفريقي وحذف احلاالت التي هلا أعراض مشا

ية ا ية أ ت اليل 
طلب إجراء التحاليل املختربية عند اللزوم إن كان ذلك ممكنًا، وذلك الستبعاد أي أسباب بدنية عىل  »

وجه خاص.

التاري النف االجتامعي
حتديد احلالة النفسية والعصبية واإلدمانية باستخدام الوحدات املناسبة. »
تقييم األعراض النفسية والعصبية واإلدمانية األخرى واحلاالت ذات األولوية )انظر املخطط  »

الرئييس(.
اتباع خوارزمية التدبري العالجي املناسب وبروتوكوالت العالج. »

تقييم احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية 

تنوي
نبغي عىل الدوام إجراء تقييم إليذاء الذات/االنتحار 
عند االشتباه بوجود اضطراب نفيس وعصبي وإدماين

1

2

3

4

5
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جيا 3 تدبري احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية ع
بعد إجراء التقييم، ينبغي اتباع خوارزمية التدبري العالجي يف دليل التدخالت لتدبري االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية. اخلطوات األساسية يف التدبري العالجي مدرجة أدناه:

جيا خطوات تدبري احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية ع
العديد من احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية مزمنة وتتطلب رصدًا ومتابعة عىل األمد الطويل.

يتطلب تدبري االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية عىل مدار الوقت اتباع اخلطوات التالية.

وض خطة ع بالتعاون م الشخص والقائم عىل رعايت

ت نفسية اجتامعية للشخص والقائمني عىل رعايت عىل  تقديم تدخ
نحو دائم

ت  تخدام التدخ ة االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية با معا
وم الدوائية عند الل

تطاعة وم واال اإلحالة إىل متخصصني أو إىل املستشف عند الل

بة ضامن وض خطة متابعة منا

العمل م القائمني عىل الرعاية واأل  دعم الشخص الذ لدي 
اضطراب نف وعصبي وإدما

بام فيها  ، والتعليم، واخلدمات  ي قات قوية م خدمات التو بناء ع
كان والقطاعات األخرى ذات الصلة اإل

تعديل خط الع للفئات السكانية اخلاصة

تنوي
ينبغي أن تغطي خطة العالج املكتوبة:

التدخالت الدوائية )إن وجدت( -
التدخالت النفسية االجتامعية -
اإلحاالت -
خطة املتابعة -
التدبري العالجي ألية حالة بدنية متزامنة و/أو حالة أخرى من احلاالت النفسية والعصبية  -

واإلدمانية.
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وض خطة الع
يتعني مناقشة وحتديد أهداف العالج التي حترتم استعداد الشخص للرعاية  »

وأشكال الرعاية التي يفضلها.

اك القائمني عىل رعاية الشخص بعد احلصول عىل موافقتهم. » إ

تشجيع الرصد الذا لألعراض وبيان الوقت الذي يتعني فيه التامس الرعاية  »
الفورية.

ت النفسية االجتامعية التدخ
قي النف أ الت

التزويد بمعلومات عن احلالة النفسية والعصبية واإلدمانية للشخص، بام يف 
ذلك:

بيان احلالة ومسارها ونتيجتها املتوقعة. »

العالجات املتوفرة للحالة وفوائدها املتوقعة. »

مدة العالج. »

أمهية االلتزام بالعالج، بام يف ذلك ما يمكن للشخص أن يفعله )مثل، تناول  »
ارين االسرتخاء( وما يمكن  الدواء أو ممارسة تدخالت نفسية متصلة مثل 

للقائمني عىل رعاية الشخص أن يفعلوه ملساعدة الشخص عىل االلتزام 
بالعالج.

اآلثار اجلانبية املحتملة )عىل املدى القصري واملدى الطويل( ألي دواء  »
تاج الشخص )والقائمني عىل رعايته( لرصدها. موصوف 

اك  العاملني االجتامعيني، أو مدبري العالج، أو العاملني  » إمكانية إ
الصحيني املحليني أو أفراد آخرين موثوقني يف املجتمع

الرجوع إىل قسم التدبري العالجي يف الوحدة/ الوحدات املتصلة للحصول  »
عىل املعلومات اخلاصة باالضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية.

ي الدعم االجتامعي التعامل  في الض النف وتع ب 
و النفسية االجتامعية: م الض

حتديد املسائل النفسية االجتامعية التي تشكل ضغطًا عىل الشخص و/أو  »
ية  تؤثر عىل حياته ومناقشتها، وهي تشمل، وال تقترص عىل، املشاكل األ

 ، ومشاكل العالقات، واملسائل املتعلقة بالعمل/ املهنة/ ُسبل العي
واإلسكان، والتمويل، والوصول إىل األمن األسايس واخلدمات، والوصمة، 

والتمييز، الخ.

مساعدة الشخص عىل التعامل مع الضغط النفيس وذلك عرب مناقشته حول  »
بعض الوسائل مثل تقنيات حل املشاكل.

«  ) تقييم أية حالة تنطوي عىل سوء املعاملة أو اإليذاء )مثل العنف املنز
واإلمهال )مثل إمهال األطفال أو كبار السن( وتدبريها عالجيًا.  مناقشة 

الشخص حول احتامل إحالته إىل جهة حاية موثوقة أو شبكة حاية غري 
رسمية. االتصال باملوارد القانونية واملحلية حسب احلاجة.

اكهم بأكرب قدر ممكن وعىل نحو مالئم. » ة الداعمني وإ حتديد أفراد األ

تعزيز الدعم االجتامعي وحماولة إعادة تفعيل الشبكات االجتامعية للشخص. »

حتديد األنشطة االجتامعية السابقة للشخص التي إن استأنفها، سيكون هلا  »
القدرة عىل توفري الدعم النفيس املبا أو غري املبا له )مثل التجمعات 

العائلية، زيارة اجلريان، األنشطة املجتمعية، األنشطة الدينية، الخ(. 

تعليمه كيفية التعامل مع الضغط النفيس بتقنيات مثل تقنيات االسرتخاء. »

ي األداء املتصل باألنشطة اليومية  تع
تقديم الدعم للشخص من أجل االستمرار يف األنشطة االجتامعية والتعليمية  »

واملهنية عىل نحو منتظم قدر اإلمكان.

1

2

تسهيل االندماج يف األنشطة االقتصادية. »

تقديم التدريب عىل املهارات احلياتية و/أو املهارات االجتامعية إذا لزم األمر. »

د الع النف
صصًا وُتقدم من  العالجات النفسية هي تدخالت تتطلب بشكل أسايس وقتًا 

قبل متخصصني مدربني عىل تقديمها. ومع ذلك، فقد تكون فعالة إن قّدمها 
اف وكذلك عرب  عاملون غري نفسيني حاصلني عىل التدريب وخاضعني ل

املساعدة الذاتية املوجهة )عىل سبيل املثال: استخدام برامج الصحة النفسية 
اإللكرتونية أو كتب املساعدة الذاتية(.

ويرد وصف التدخالت املدرجة أدناه بشكل موجز يف قائمة املصطلحات

: ينص ل ال عن التدخل    م

االكتئاب التنشيط السلوكي   

االكتئاب التدريب عىل االسرتخاء  

االكتئاب العالج بحل املشاكل   

االكتئاب، االضطرابات   العالج السلوكي املعريف  
النفسية والسلوكية عند        
األطفال واملراهقني،         

االضطرابات اإلدمانية،        
الذهان      

االضطرابات اإلدمانية العالج بالتعزيز   

الذهان، االضطرابات اإلدمانية ي   العالج أو اإلرشاد األ

االكتئاب العالج النفيس البني شخ   

االضطرابات اإلدمانية العالج بالتعزيز التحفيزي  

االضطرابات النفسية والسلوكية  التدريب عىل مهارات الرعاية الوالدية 
عند االطفال و املراهقني.
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ت الدوائية التدخ
يتعني اتباع اإلرشادات املتعلقة بأدوية العالج النفيس يف كل وحدة. »

تطبيق التدخالت الدوائية عند توفرها وعند اإلشارة إليها يف خوارزمية  »
التدبري العالجي واجلدول املرفق.

عند اختيار الدواء األسايس املناسب، جيب النظر يف اآلثار اجلانبية للدواء  »
)عىل املدى القصري واملدى الطويل(، وفعالية العالج السابق، والتفاعالت 

الدوائية أو تفاعالت الدواء مع املرض.

االسرتشاد بكتيب الوصفات الوطني أو كتيب الوصفات النموذجي ملنظمة  »
الصحة العاملية حسب احلاجة.

إحاطة الشخص علاًم بمخاطر العالج ومنافعه، واآلثار اجلانبية املحتملة،  »
وفرتة العالج، وأمهية االلتزام.

توخي احلذر عند تقديم دواء إىل الفئات السكانية اخلاصة مثل كبار السن، أو  »
الذين يعانون من أمراض مزمنة، والنساء احلوامل أو املرضعات، واألطفال/ 

املراهقني. واستشارة متخصص عند اللزوم.

وم اإلحالة إىل متخصص/مستشف عند الل
، عىل  » االنتباه لألوضاع التي قد تتطلب اإلحالة إىل متخصص/مستشف

سبيل املثال: عدم االستجابة للعالج، آثار جانبية خطرية للتدخالت الدوائية، 
االعتالالت البدنية املتزامنة، و/أو احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية، 

خطر إيذاء الذات/االنتحار.

املتابعة
« . الرتتيب لزيارة املتابعة بعد التقييم األّو

عند كل زيارة، جيب وضع جدول بمواعيد املتابعة والتشجيع عىل احلضور.  »
وجيب حتديد املواعيد بشكل يتالءم مع أوقات الطرفني.

وضع جدول بزيارات املتابعة بحي تكون الزيارات األوىل أكثر تواترًا إىل  »
أن تبدأ استجابة األعراض للعالج، وتقليلها وحتويلها لزيارات منتظمة حاملا 

بدأت األعراض يف التحسن.

إجراء التقييم التا عند كل لقاء متابعة: »

االستجابة للعالج، واآلثار اجلانبية للدواء، وااللتزام بالتدخالت الدوائية  -
والنفسية االجتامعية.

احلالة الصحية العامة )التأكد من رصد احلالة الصحية البدنية عىل نحو  -
منتظم(.

الرعاية الذاتية )مثل: النظام الغذائي، النظافة، املالبس( وأداء الشخص  -
داخل بيئته.

املسائل النفسية االجتامعية و/أو التغري يف ظروف العي بام يمكن أن يؤثر  -
عىل العالج.

م منه. تصحيح أية  - إدراك الشخص والقائمني عىل رعايته للعالج وتوقعا
مفاهيم خاطئة.

كملها : » ة املتابعة ب ل ف خ

اإلقرار بالتقدم املحرز لتحقيق أهداف العالج وتعزيز االلتزام به. -

احلفا عىل التواصل املنتظم مع الشخص )والقائمني عىل رعايته عند  -
تمعي أو شخص آخر موثوق )فرد من أفراد  احلاجة(، وتعيني عامل 

ة( يف حال توفره. األ

مكانه العودة للعيادة يف أي وقت بني زيارات  - التوضيح للشخص أن ب
املتابعة عند اللزوم )عىل سبيل املثال: من أجل بيان اآلثار اجلانبية لألدوية، 

الخ(

35

4

ينبغي أن يكون هناك خطة عمل بديلة عندما يتخلف الشخص عن  -
املواعيد.

ية واملجتمعية للتواصل مع األشخاص الذين ختلفوا  - استخدام املوارد األ
عن زيارات املتابعة املنتظمة.

استشارة متخصص إذا مل يتحسن الشخص أو ازدادت حالته سوءًا. -

ة يف ملف احلالة. - توثيق اجلوانب الرئيسية من التفاعل مع الشخص واأل

جي  الوحدات ذات الصلة من أجل احلصول  » الرجوع إىل قسم التدبري الع
عىل معلومات املتابعة اخلاصة باالضطراب
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ا القائمني عىل الرعاية  إ
اك القائمني عىل رعايته  » بعد احلصول عىل موافقة الشخص املعني، يمكن إ

ة يف رعايته مت كان ذلك مناسبًا.  أو فرد من أفراد األ

م حاالت نفسية وعصبية  » يلزم اإلقرار بأن رعاية األشخاص الذين لد
وإدمانية يمكن أن تشكل حتديًا.

بيان أمهية احرتام كرامة وحقوق الشخص الذي لديه حالة نفسية وعصبية  »
وإدمانية للقائمني عىل رعايته.

حتديد األثر النفيس واالجتامعي عىل القائمني عىل الرعاية. »

تقييم احتياجات القائمني عىل الرعاية  لتوفري الدعم واملوارد الالزمة هلم من  »
ية والعمل واألنشطة االجتامعية والصحة. حي احلياة األ

ي حيثام كان  » موعات املساعدة الذاتية والدعم األ تشجيع املشاركة يف 
ذلك متاحًا.

بعد احلصول عىل موافقة الشخص، إبقاء القائمني عىل الرعاية عىل علم  »
بحالته الصحية، بام يف ذلك املسائل املتعلقة بالتقييم والعالج واملتابعة وأية 

آثار جانبية حمتملة.

الرب م القطاعات األخرى
، ينبغي ربط الشخص مع  » لضامن رعاية شاملة مبنية عىل التقييم األّو

قطاعات العمل، والتعليم، واخلدمات االجتامعية )بام يف ذلك اإلسكان( 
والقطاعات األخرى ذات الصلة.

الفئات السكانية اخلاصة 
األطفال/املراهقون

استكشاف التعرض لعوامل ضارة مثل العنف واإلمهال والتي قد تؤثر عىل  »
الصحة النفسية والرفاه العام.

تقيّيم احتياجات القائمني عىل الرعاية. »

عالج املراهقني الذين قد يلتمسون املساعدة بمفردهم، حت وإن مل يكونوا  »
م أو أوصيائهم. واحلصول عىل موافقة مستنرية من املراهق. بصحبة والد

اوفه بطريقة تراعي خصوصيته. » إتاحة الفرصة للطفل/املراهق للتعبري عن 

تكييف اللغة بحي تكون بمستوى فهم الطفل/املراهق. »

ة، واملدرسة، واملجتمع » استكشاف املوارد املتاحة ضمن األ

السيدات احلوامل واملرضعات 
إذا كانت املرأة يف سن اإلنجاب، طر األسئلة حول: »

اإلرضاع -

احلمل املحتمل -

آخر دورة شهرية، إن كانت السيدة حاماًل -

لربط مع متخصص صحة األم لتنظيم الرعاية. »

النظر يف التشاور مع متخصص للصحة النفسية إذا كان ذلك متاحًا. »

توخي احلذر من التدخالت الدوائية ينبغي إجراء فحص السّمية لدى  »
اجلنني ومرور األدوية إىل حليب اإلرضاع.وينبغي استشارة املتخصص عند 

ورة. ال

كبار السن
التعامل مع الضغوط النفسية االجتامعية املتصلة بالشخص بشكل حمدد،  »

واحرتام حاجته لالستقاللية.

حتديد مشاكل الصحة البدنية املتزامنة ومعاجلتها والتعامل مع االختالالت  »
احلسية )مثل ضعف البرص والسمع( باستخدام األجهزة املناسبة )مثل، 

العدسة املكربة أو امُلعينات السمعية(.

استخدام جرعات منخفضة من الدواء. »

اطر التفاعالت الدوائية. » توقع زيادة 

التعامل مع احتياجات القائمني عىل رعاية الشخص. »

68

7
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املخطط الرئييس
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نظرة عامة عىل احلاالت النفسية 
والعصبية واإلدمانية ذات األولوية

تشري املظاهر الشائعة إىل وجود احلاجة إىل التقييم.  .1
إذا كان لدى الشخص مظاهر حلالة أو أكثر، عندئذ جيب تقييم مجيع احلاالت ذات الصلة.  .2

مجيع احلاالت تنطبق عىل مجيع األعامر، ما مل ُيذكر خالف ذلك.  .3
بالنسبة للمظاهر الطارئة، الرجاء انظر إىل اجلدول يف الصفحة 18.   .4

املظاهر الشائعة احلالة ذات األولوية

أعراض بدنية مستمرة ومتعددة بدون سبب واضح. »
تدين مستوى الطاقة، أو التعب، أو مشاكل يف النوم. »
مزاج حزين أو مكتئب باستمرار أو قلق. »
فقدان االهتامم أو االستمتاع بالنشاطات التي كانت ممتعة يف العادة. »

االكتئاب

الذهان

الرصع

اعتقادات مزيفة ثابتة ال يشاركها اآلخرون املنتمون إىل نفس  ثقافة الشخص »
تغريات سلوكية ملحوظة، إمهال املسؤوليات املعتادة املتصلة بالعمل، أو األنشطة املدرسية،  »

أو املنزلية أو االجتامعية
سامع أصوات أو رؤية أشياء غري موجودة »
عدم إدراك وجود مشاكل صحية نفسية »

حركات أو نوبات  اختالجية »
خالل االختالج: فقدان الوعي أو اختالله، تصلب، تّيبس، عض اللسان، إصابات، سلس  »

البول أو الرباز. 
بعد  االختالج : تعب، أو مخول، أو نعاس، أو ارتباك، أو سلوك شاذ، أو صداع، أو آالم  »

العضالت، أو ضعف يف أحد جانبّي اجلسم. 
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األطفال/ املراهقون الذين خيضعون للفحص بسبب شكاوى بدنية أو إلجراء 
تقييم صحي عام ممن لدهيم: 

مشكالت نامئية أو عاطفية أو سلوكية )مثال: عدم االنتباه، أو فرط النشاط،  »
أو سلوك متكرر منطو عىل حتٍد  أوعصيان أوعدوانية(

عوامل اخلطر، مثل: سوء التغذية، اإليذاء و/أو اإلمهال، املرض املتكرر،  »
األمراض املزمنة )عىل سبيل املثال: فريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز، أو 

تاريخ لوالدة صعبة(
قلق القائم عىل رعايةالطفل/ املراهق: 

صعوبة مواكبة األقران أو القيام باألنشطة اليومية املعهودة هلذا السن. »

السلوك )مثل: فرط النشاط، العدوانية، و/أو نوبات الغضب الشديد،  »
الرغبة يف البقاء وحيدًا أكثر من الالزم، رفض القيام باألنشطة املعتادة أو الذهاب 

إىل املدرسة(
قلق املعلم بالنسبة للطفل/ املراهق

مثل: سهولة التشتت، االخالل بنظام الصف، كثرة التورط يف املتاعب،  »
صعوبة إهناء الواجب املدريس.

قلق عامل الصحة املجتمعي أو عامل اخلدمات االجتامعية بخصوص الطفل/
املراهق

مثل: سلوك خرق القانون أو القواعد، االعتداء البدين يف املنزل أو املجتمع. »

االضطرابات النفسية 
والسلوكية عند األطفال 

واملراهقني

اخلرف

مظاهر شائعة من االضطرابات العاطفية والسلوكية 
والنامئية والتي قد ختتلف حسب العمر عند األطفال 

واملراهقني.

قصور أو مشاكل يف الذاكرة )نسيان شديد( واالهتداء )الوعي باملكان والزمان واألشخاص( »
مشاكل مزاجية أو سلوكية مثل الالمباالة )إبداء عدم االهتامم( أو سهولة االنفعال. »
فقدان السيطرة عىل املشاعر )الشعور بالضيق أو تعكر املزاج أو الرغبة يف البكاء بسهولة(. »
صعوبة يف القيام باألعامل أو األنشطة املنزلية أو االجتامعية املعتادة. »

يبدو  الشخص  حتت تأثري الكحول أو مادة أخرى )عىل سبيل  »
املثال توجد رائحة للكحول، صعوبة يف النطق، السكون، ترصف 

غريب األطوار(
عالمات وأعراض آلثار سلوكية حادة، أو مظاهر االنسحاب أو  »

تأثريات التعاطي لفرتة طويلة.
تراجع األداء االجتامعي )عىل سبيل املثال: مشاكل يف العمل أو يف  »

املنزل، مظهر غري مرتب( 
عالمات مرض الكبد املزمن )إنزيامت الكبد غري طبيعية(،  »

جلد وعيون يرقانية )صفراء(، حافة الكبد حمسوسة ولينة )يف 
املراحل املبكرة من مرض الكبد(، استسقاء )البطن منفوخ ومملوء 
بالسوائل(، وْحات عنكبوتية )أوعية دموية تشبه شبكة العنكبوت 

مرئية عىل سطح اجللد(، حالة عقلية متبدلة )اعتالل دماغي 
كبدي(.

مشاكل يف التوازن، وامليش، وتناسق احلركات، والرأرأة. »

نتائج عرضية: فقر الدم الكبري الكرّيات، انخفاض الصفائح  »
.(MCV( الدموية، وارتفاع حجم الكرية الوسطي

املظاهر الطارئة النامجة عن انسحاب مواد اإلدمان، أو اجلرعة  »
الزائدة، أو التسمم. يمكن أن تظهر عىل الشخص عالمات 

السكون، أو فرط االنتباه، أو االهتياج، أو القلق، أو االرتباك.
قد ال يبلغ األشخاص الذين يعانون من اضطراب إدماين عن أي  »

مشاكل متعلقة بتعاطي مواد اإلدمان. لذا جيب النظر يف:

الطلب املتكرر لألدوية النفسانية التأثري بام فيها املسكنات -

اإلصابات -

عدوى قد ترتبط بتعاطي عقار عرب الوريد )فريوس نقص املناعة  -
البرشية/ االيدز، التهاب الكبد يس(

االضطرابات 
اإلدمانية

إيذاء الذات/ االنتحار
الشعور باليأس واإلحباط الشديدين. »
أفكار أو خطط أو أفعال حالية إليذاء الذات أو االنتحار، أو تاريخ سابق مما ُذكر. »
أي من احلاالت ذات األولوية األخرى، أو أمل مزمن، أو ضيق عاطفي شديد.  »

ينبغي سؤال كل 
األشخاص الذين 

يأتون إىل مراكز الرعاية 
الصحية عن تعاطيهم 

للتبغ والكحول.
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      املظاهر الطارئة للحاالت النفسية والعصبية واإلدمانية ذات األولوية
اذهب إىل احلالة التي جيب النظر فيها املظهر الطارئ

إيذاء الذات/ االنتحار
فعل إليذاء الذات خطري من الناحية الطبية

 خطر وشيك إليذاء الذات / االنتحار

إيذاء الذات مع عالمات تسمم، أو نزيف من إصابة أحلقها الشخص  »
بنفسه، أو فقدان الوعي، و/أو اخلمول الشديد

أفكار أو خطط أو أفعال حالية إليذاء الذات أو االنتحار، أو تاريخ  »
من أي من ذلك  لدى شخص يعاين من حالة شديدة من اهلياج أو 

السلوك العنيف، أو الضيق، أو صعوبة التواصل

الرصع، اضطرابات إدمانية
الرصع

حالة رصعية
انسحاب الكحول أو املسكنات األخرى

اختالج شديد مع فقدان أو الوعي أو اختالله »
اختالجات مستمرة »

اخلرف، الذهان، اضطرابات إدمانية سلوك من اهلياج و/أو العدوانية »

اضطرابات إدمانية

انسامم  كحويل حاد

انسحاب الكحول

هذيان انسحاب الكحول

جرعة زائدة من املسكنات أو حاة انسامم

رائحة الكحول يف النفس، تلعثم الكالم، السلوك غري املتحفظ؛  »
اضطراب يف مستوى الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو العاطفة أو 

السلوك
رجفان يف اليدين، تعرق، تقيؤ، زيادة النبض وارتفاع ضغط الدم،  »

هياج، صداع، غثيان، قلق، نوبة، وارتباك يف احلاالت الشديدة
عدم القدرة عىل االستجابة أو تدين االستجابة، معدل تنفس بطيء،  »

حدقتا العني مستدقتان
حدقتا العني متوسعتان، أفكار مستثارة أو متسارعة، اضطراب يف  »

التفكري، سلوك غريب، استخدام الكوكايني أو غريه من املنشطات 
يف اآلونة األخرية، ارتفاع النبض وضغط الدم، السلوك العدواين أو 

املضطرب أو العنيف.
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االكتئاب

 يشعر الناس الذين يعانون من االكتئاب بمجموعة من األعراض التي تشمل املزاج املكتئب عىل نحو 
مستمر أو فقدان االهتامم واالستمتاع باألنشطة ملدة ال تقل عن أسبوعني.

كام يواجه الناس املصابون باالكتئاب، مثلام تبني هذه الوحدة، صعوبة كبرية يف أدائهم اليومي عىل الصعيد 
ي، واالجتامعي، والتعليمي، واملهني أو يف سائر املجاالت. ، واأل الشخ

ة طبيًا. كام يعاين العديد من هؤالء الناس من أعراض القلق وأعراض بدنية غري مف

عادة ما يتزامن االكتئاب مع حاالت نفسية وعصبية وإدمانية وحاالت بدنية أخرى.

شكاوى  أما التدبري العالجي لألعراض التي ال تصل إىل درجة االكتئاب فيتناوله الدليل يف وحدة 
شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األمهية . اذهب إىل  الصحة النفسية األخرى ذات األمهية
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يعة: نظرة عامة االكتئاب     ملحة 

جي التدبري الع

متابعة

التقييم

هل يعا الشخص من االكتئاب »

عرا » هل هنا تفسريات أخرى ل
استبعاد احلاالت البدنية -

استبعاد التاريخ السابق من اهلوس -

استبعاد ردود الفعل الطبيعية خلسارة كبرية حدثت مؤخرًا. -

إجراء تقييم حلاالت نفسية وعصبية وإدمانية أخرى ذات أولوية »

جي » بروتوكوالت التدبري الع
1. االكتئاب

2. نوبات االكتئاب يف االضطراب ثنائي القطب

3. الفئات السكانية اخلاصة

ت النفسية االجتامعية »       التدخ

ت الدوائية »       التدخ
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االكتئاب 1     التقييم

كتئاب مظاهر شائعة ل
    أعراض بدنية متعددة ومستمرة بدون سبب واضح

    تدين مستوى الطاقة، تعب، مشاكل يف النوم
    مزاج حزين أو مكتئب باستمرار، أو قلق

    فقدان االهتامم أو االستمتاع باألنشطة التي كانت ممتعة يف املعتاد

وهرية التالية ملدة ال تقل عن  هل لدى الشخص أحد األعرا ا
بوعني أ

مزاج مكتئب باستمرار -
فقدان االهتامم أو االستمتاع باألنشطة بشكل ملحو -

االكتئاب غري مرجح       اذهب إىل           
شكاوى الصحة النفسية األخرى 

ذات األمهية

هل يعا الشخص من اكتئاب

نعم ال

1



االكتئاب غري مرجح       اذهب إىل           
شكاوى الصحة النفسية األخرى 

ذات األمهية

االكتئاب غري مرجح       اذهب إىل           
شكاوى الصحة النفسية األخرى 

ذات األمهية

نعم

نعم

ال

ال
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: تنوي
قد يكون لدى الشخص املكتئب أعراض ذهانية مثل األوهام 
أو اهللوسات. يف حال وجودها، يلزم تكييف العالج اخلاص 

باالكتئاب. استشارة متخصص

بوعني هل عان الشخص عددا من األعرا اإلضافية التالية ملدة ال تقل عن أ
نوم مضطرب أو النوم أكثر من الالزم -
تغري ملحو يف الشهية أو الوزن )زيادة أو نقصان( -
أفكار بالذنب وعدم اجلدارة -
تعب أو فقدان الطاقة -
انخفاض الرتكيز -

 الرتدد  -
لمل بدين ملحو -  هياج أو 
 التحد أو التحرك ببطء أكثر من املعتاد  -
 اليأس  -
أفكار أو أفعال انتحارية -

هل يواج الشخص صعوبة فعلية  أدائ اليومي عىل الصعيد 
االت  ، واالجتامعي، والتعليمي، واملهني أو   ، واأل الشخ

أخرى

االكتئاب     التقييم االكتئاب 1

فكر  االكتئاب
النظر  االكتئاب
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ع احلالة البدنية

ذ األعرا تملة أخرى  هل هنا تفسريات 

ال حاجة للعالج

د إىل تفاقم  هل هذ حالة بدنية تشب االكتئاب أو ت
ة عن تعاطي مواد اإلدمان أو  ا نا ريات  امل دة الدرقية، أو ت ذية، أو قصور  ال وء الت مات وأعرا تشري إىل وجود فقر الدم، أو  هل هنا ع

تريويدات ا من اال ريات امل ال: ت م دوية  انبية ل ار ا ا

2

نعم

نعم

ال

ال

تمرت أعرا االكتئاب بعد الع هل ا
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تنوي
األشخاص الذين يعانون من نوبة 

اكتئاب يف االضطراب الثنائي القطب 
معرضون خلطر الدخول يف حالة هوس. 

تلف العالج عن عالج االكتئاب.   وهنا 
جيب تطبيق الربوتوكول 2

ابق حلالة هو هل هنا تاري 
ر بشكل ملحو  العمل واألنشطة  بوع، وكان شديدة لدرجة جعلتها ت امن، وملدة ال تقل عن أ هل حد عدد من األعرا التالية بشكل مت

االجتامعية أو تتطلب دخول الشخص أو إيداع املستشف

ل األشهر الستة املاضية ي خ ال: فقدان ع م هل كان هنا خسارة كبرية 

من املرج اإلصابة بنوبة 
نائي  االكتئاب  االضطراب 

القطب

 املزاج املبتهج و/أو سهولة االنفعال -

 انخفاض احلاجة للنوم -

يع -  زيادة النشاط، والشعور بطاقة زائدة، والثرثرة الشديدة أو الكالم ال

 السلوك املندفع أو املتهور مثل اإلنفاق املفرط، أو اختاذ قرارات هامة -

فقدان املوانع االجتامعية الطبيعية مما يؤدي إىل سلوك غري الئق  -

سهولة التشتت  -

الشعور بالعظمة بشكل غري واقعي -

وتوكول 2 م إىل ال 3اذهب إىل اخلطوة          

من املرج اإلصابة باالكتئاب

وتوكول 1 م إىل ال 3اذهب إىل اخلطوة          

نعم

نعم

ال

ال

االكتئاب 1



االكتئاب25

ال تعطي عدم عالج االكتئاب.

اذهب إىل       شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات 
األمهية.

هل يوجد أ من األعرا التالية

ابق من االكتئاب هل لدى الشخص تاري 

امنة نفسية وعصبية وإدمانية ذات أولوية هل هنا حاالت مت

3

ت  امنة وفقا للمخط الرئي لدليل التدخ جراء تقييم للحاالت النفسية والعصبية واإلدمانية املت   القيام ب
اذهب إىل   املخط الرئي

الناس الذين يعانون من االكتئاب أكثرعرضة خلطر اإلصابة باحلاالت النفسية والعصبية واالدمانية ذات األولوية.   
القيام بتقييم االضطرابات اإلدمانية.    

من املرج اإلصابة باالكتئاب 

تفكري انتحاري -

اعتقادات بعدم القيمة -

أعراض ذهانية  -

التحد أو التحرك ببطء أكثر من  -
املعتاد

قدام عىل االنتحار،         هل هناك خطر وشيك ل
إجراء التقييم والعالج قبل االستمرار. اذهب إىل   

إيذاء الذات/االنتحار

وتوكول 1 اذهب إىل ال  

نعم

نعم

ال

ال
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جي االكتئاب 2     التدبري الع

التثقيف النفيس للشخص والقائمني عىل رعايته. )1-2) »

ختفيف الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي. )2-2) »

تعزيز القدرة عىل أداء األعامل املتصلة باألنشطة اليومية واحلياة  »
املجتمعية. )2-3)

النظر يف وصف مضادات االكتئاب. )2-5) »

النظر يف اإلحالة إىل إحدى العالجات النفسية املوجزة التالية، يف حال  »
توفرها: العالج بالعالقات الشخصية ، العالج السلوكي املعريف، 

التنشيط السلوكي واملشورة حلل املشاكل. )2-4)

        ينبغي عدم تدبري األعراض بعالجات غري فعالة، عىل سبيل املثال:  »
حقن الفيتامني.

عرض املتابعة املنتظمة. »

االكتئاب

االكتئاب    التدبري العالجي

1

استشارة متخصص    »

يف حال عدم توفر املتخصص بشكل فوري، يلزم اتباع عالج االكتئاب  »
. ويف كل األحوال جيب عدم وصف مضادات االكتئاب  وتوكول 1 ال

لوحدها أبدًا بدون مثبتات املزاج مثل الليثيوم أو الكاربامازيبني أو 
الفالربوات ألن مضادات االكتئاب قد تؤدي إىل اهلوس عند األشخاص 

الذين يعانون من االضطراب ثنائي القطب. )اذهب إىل     الذهان( 

يف حال تطور أعراض اهلوس، يتعني إبال الشخص والقائمني عىل  »
يقاف مضادات االكتئاب فورًا والعودة من أجل التامس  رعايته ب

املساعدة. 

نائي القطب االكتئاب  االضطراب 
2

األطفال/ املراهقون

نب  » وتوكول 1 لكن مع  ال اتباع عالج االكتئاب 
مضادات االكتئاب إذا كان ذلك ممكنًا، خاصة خالل 

األشهر الثالثة األوىل.

إذا مل تكن هناك استجابة للعالج النفيس، يمكن النظر،  »
بحذر، يف استخدام أقل جرعة فعالة من مضادات 

االكتئاب.

نب األدوية طويلة املفعول مثل  » يف حالة اإلرضاع، جيب 
الفلوكستني.

استشارة متخصص، يف حال توافره.  »

احلوامل/ املرضعات

لعالج االكتئاب عند األطفال/ املراهقني، اذهب إىل    
االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني

وتوكول وتوكولال ال

االكتئاب 2

الفئات السكانية اخلاصة
املرجو مالحظة أن التدخالت قد ختتلف بالنسبة هلذه الفئات



االكتئاب27

ت النفسية االجتامعية التدخ

ية للشخص  ا ائل أ : ر قي النف 1-2 الت
والقائمني عىل رعايت

االكتئاب مشكلة شائعة يمكن أن حتد ألي شخص. »

حدو االكتئاب ال يعني أن الشخص ضعيف أو كسول. »

( قد  » استجمع قواك  ، جيب أن تكون أقوى آراء اآلخرين السلبية )مثل 
. كام  يكون السبب فيها أن االكتئاب حالة غري مرئية، بخالف الك أو اجلر

أن هناك اعتقاد خاط بأنه يمكن لألشخاص املكتئبني، وبسهولة، التحكم 
م املحضة. راد بأعراضهم ب

يميل األشخاص املكتئبون إىل تكوين آراء سلبية غري واقعية عن أنفسهم  »
م ومستقبلهم. قد يكون وضعهم احلا سيئًا للغاية، غري أن االكتئاب  وحيا
لق أفكارًا غري مربرة من اليأس وانعدام القيمة. وقد تتحسن هذه اآلراء  قد 

مع حتسن االكتئاب.

أفكار إيذاء الذات أو االنتحار شائعة. ويف حال الحظ األشخاص املصابون  »
ا، بل يتعني عليهم إخبار  ارا باالكتئاب هذه األفكار، فال ينبغي هلم 

شخص موثوق به والعودة اللتامس املساعدة عىل الفور.

ي الدعم االجتامعي في الض النف وتع  2-2
تقييم الضغوط االجتامعية وحماولة ختفيفها. )اذهب إىل   الرعاية األساسية  »

واملامرسة(.

إعادة تفعيل الشبكة االجتامعية السابقة للشخص. حتديد النشاطات  »
ًا أو  االجتامعية السابقة التي، إن استأنفها، قد تقدم دعاًم نفسيًا اجتامعيًا مبا

غري مبا له، عىل سبيل املثال: اللقاءات العائلية، وزيارة اجلريان، وأنشطة 
. املجتمع املح

ي القدرة عىل األداء املتصل باألنشطة اليومية  3-2 تع
واحلياة املجتمعية

، حت وإن بدا األمر  » تشجيع الشخص عىل القيام بأكرب عدد ممكن مما ي
صعبًا:

حماولة البدء من جديد يف مزاولة األنشطة )أو متابعة األنشطة( التي كانت  -
لب البهجة سابقًا.

- . حماولة االلتزام بأوقات منتظمة للنوم واالستيقا

حماولة القيام باألنشطة البدنية قدر املستطاع. -

حماولة تناول الطعام بانتظام رغم التغري يف الشهية. -

ة. - حماولة قضاء وقت مع األصدقاء املوثوقني ومع األ

حماولة املشاركة يف أنشطة املجتمع املح واألنشطة االجتامعية قدر اإلمكان -

التوضيح للشخص والقائمني عىل رعايته أن هذه األنشطة قد حتسن املزاج. »

كتئاب ة ل جات نفسية اجتامعية موج 4-2 ع
ال يقدم هذا الدليل بروتوكوالت حمددة لتطبيق تدخالت نفسية اجتامعية  »

موجزة. لقد قامت منظمة الصحة العاملية، من بني عدة وكاالت أخرى، 
عداد كتيبات تصف طريقة استخدام هذه التدخالت لعالج االكتئاب.  ب

http://www.) ،مثال عىل ذلك املعاجلة املطورة للمشكالت
 who.int/mental_health/emergencies/ problem_

management_plus/en/) التي تصف استخدام التنشيط السلوكي، 
والتدريب عىل االسرتخاء، والعالج بحل املشاكل، وتقوية الدعم االجتامعي. 

عالوة عىل ذلك، يصف كتيب العالج اجلامعي بالعالقات الشخصية 
http://www.who. int/) لالكتئاب، العالج اجلامعي لالكتئاب

.(mental_health/mhgap/interpersonal_therapy/en
بينام يصف كتيب التفكري بشكل صحي استخدام العالج السلوكي املعريف من 

http://www.who.int/) أجل عالج اكتئاب الفرتة املحيطة بالوالدة
(mental_health/maternal-child/ thinking_healthy/en
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ت الدوائية  التدخ

تعامل مضادات االكتئاب  2-5 التفكري  ا
مناقشة الشخص واختاذ القرار معه بخصوص وصف مضادات االكتئاب.  »

:  ما ي

مضادات االكتئاب ال تسبب اإلدمان. -

من املهم تناول الدواء بشكل يومي حسب ما هو موصوف. -

قد حتد بعض اآلثار اجلانبية خالل األيام األوىل إال أهنا غالبًا ما تزول. -

يستغرق األمر عادًة بضعة أسابيع قبل مالحظة التحسن يف املزاج،  -
واالهتامم، والطاقة. 

النظر يف عمر الشخص، واحلاالت الطبية املتزامنة، واآلثار اجلانبية للدواء. »

البدء بدواء واحد فقط وبأقل جرعة ابتدائية. »

غالبًا ما يكون هناك حاجة لالستمرار باألدوية املضادة لالكتئاب ل 12-9  »
شهرًا عىل األقل بعد زوال األعراض.

جيب عدم إيقاف األدوية أبدًا ملجرد شعور الشخص بالتحسن. ويلزم تثقيف  »
الشخص حول اإلطار الزمني املو به لتناول األدوية.

      مطلوب احلذر
إيقاف مضادات االكتئاب بشكل فوري يف حال ظهور نوبة هوس عىل  »

الشخص؛ فقد تؤدي املضادات إىل نوبات كهذه يف االضطراب ثنائي القطب 
ضع للعالج.  الذي مل 

عدم اجلمع بني مضاد االكتئاب مع مضادات االكتئاب األخرى، فقد يسبب  »
ذلك متالزمة السريوتونني.

قد تزيد مضادات االكتئاب من خطر أفكار االنتحار، خاصة عند املراهقني  »
والشباب.

مضادات االكتئاب عند الفئات السكانية اخلاصة
نة فام فو        املراهقون  عمر 12 

يف حال استمرت األعراض أو ساءت رغم التدخالت النفسية االجتامعية،  »
ينبغي النظر يف وصف الفلوكستني )ولكن ليس أي من مضادات االكتئاب 

املانعة إلعادة قبط السريوتونني االنتقائية (SSRI) أو مضادات االكتئاب 
.((TCA) ثالثية احللقة

يف حال ُوصف الفلوكستني، ُيطلب من املراهق املراجعة بشكل أسبوعي  »
خالل األسابيع األربعة األوىل، ملراقبة أفكار أو خطط االنتحار.  

      احلوامل واملرضعات

نب وصف مضادات االكتئاب، إذا أمكن. »  

لنظر يف وصف أدن جرعة فعالة من مضادات االكتئاب إذا مل يكن هناك  »
استجابة للتدخالت النفسية االجتامعية.

نب مضادات االكتئاب طويلة املفعول مثل  » يف حالة اإلرضاع، ينبغي 
الفلوكستني.

استشارة متخصص، إذا كان ذلك متاحًا »

       كبار السن

نب وصف األميرتيبتيلني، إذا أمكن. »

       املصابون باألمرا القلبية الوعائية

      عدم وصف األميرتيبتيلني. »

نتحار ون الذين لدهيم أفكار أو خط ل        البال

مضادات االكتئاب املانعة إلعادة قبط السريوتونني االنتقائية (SSRIs) هي  »
اخليار األول. قد تكون اجلرعات الزائدة من مضادات االكتئاب ثالثية احللقة 

ة. نبها يف هذه الرش (TCAs) مثل األميرتيبتيلني قاتلة ولذلك ينبغي 

إذا كان هناك خطر وشيك إليذاء الذات أو االنتحار )اذهب إىل  إيذاء  »
الذات/االنتحار(، يلزم وصف كمية حمدودة من مضادات االكتئاب فقط 

فها ألسبوع واحد فقط كل مرة(. )مثل 

مطالبة القائمني عىل رعاية الشخص باالحتفا باألدوية ورصدها ومتابعتها  »
عىل نحو متواتر ملنع تناول جرعات زائدة من الدواء.
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 جدول 1: مضادات االكتئاب 
تعامل/ املحاذير موان اال انبية ريات ا الت رعة ا الدواء

م تاريخ  جنب وصفه لألشخاص الذين يعانون من األمراض القلبية، أو لد
، زرق انسداد الزاوية،  نوبات مرضية، تضخم يف الغدة الدرقية، احتباس بو

اضطراب ثنائي القطب )إذ يمكن أن تؤدي إىل اهلوس لدى من يعانون من 
االضطراب ثنائي القطب غري اخلاضع للعالج(.

بات القلب، نقص  قد تؤدي اجلرعات الزائدة إىل نوبات مرضية، عدم انتظام 
يف ضغط الدم، الغيبوبة، أو املوت 

يمكن زيادة مستويات األميرتيبتيلني عن طريق مضادات املالريا، بام فيها 
الكينني.

التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، هبوط ضغط انتصا )خطر 
الوقوع(، عدم وضو الرؤية، صعوبة التبول، الدوخة، زيادة 

الوزن، اضطراب الوظيفة اجلنسية.

طط كهربية القلب )عىل سيبل  التأثريات اجلانبية اخلطرية: تغري يف 
بات القلب،  املثال إطالة الفاصل الزمني QT(، عدم انتظام 

تزايد خطر النوبات املرضية.

البدء ب 25 ملغم عند النوم.
 زيادة اجلرعة من 25-50 ملغم يف األسبوع إىل

100-150 ملغم يوميًا ) احلد األق 300 ملغم(.
مالحظة: أدين جرعة فعالة للبالغني هي 75 ملغم. قد 

ُيالحظ شعور بالسكون عند أخذ جرعات أقل. 

كبار السن/ املر طبيًا: البدء ب 25 ملغم وقت النوم 
ا إىل 50-75 ملغم يوميًا  وزياد

 )احلد األق 100ملغم(.

      جيب عدم وصف األميرتيبتيلني لألطفال/املراهقني.

يبتيلني   األمي
 (AMITRIPTYLINE)

ية احللقة  مضادات االكتئاب 
(TCA)

م تاريخ من النوبات االختالجية  ذر من وصفها لألشخاص الذين لد ُ

نب اجلمع بينها وبني الوارفارين )فقد يزيد من خطر  التفاعالت الدوائية: 
النزيف(. يمكن أن يزيد من مستويات مضادات االكتئاب ثالثية احللقة، 

ات مستقبالت بيتا. مضادات الذهان، حا

ذر مجعها مع التاموكسيفني والكوديني والرتامادول )إذ أهنا تقلل من تأثري هذه  ُ
األدوية(

التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، األرق، الصداع، الدوخة، 
االضطرابات اهلضمية، تغريات يف الشهية، اضطراب الوظيفة 

اجلنسية.

التأثريات اجلانبية اخلطرية: حاالت نزيف شاذة لدى األشخاص 
الذين يستخدمون األسربين وغريه من مضادات االلتهاب 
الالستريويدية األخرى، معدالت منخفضة من الصوديوم.

البدء ب 10 ملغم يوميًا ملدة أسبوع واحد ثم 20 ملغم 
يوميًا. وزيادة اجلرعة إىل 40 ملغم إذا مل يكن هناك 

استجابة خالل 6 أسابيع. )احلد األق 80 ملغم(.

بار السن/املر طبيًا: اخليار املفضل. البدء ب 10 
ا إىل 20 ملغم )احلد األق 40  ملغم يوميًا ، ثم زياد

ملغم(.

       املراهقون  
البدء ب 10 ملغم يوميًا ، و زيادة اجلرعة إىل 20 ملغم 

إذا مل يكن هناك استجابة خالل 6 أسابيع )احلد األق 
40 ملغم(.

الفلوكستني
(FLUOXETINE) مضادات 

االكتئاب املانعة إلعادة قب 
(SSRIs) السريوتونني االنتقائية



30االكتئاب 1
االكتئاب    املتابعة

االكتئاب 3     املتابعة

هل يشعر الشخص بتحسن

يف حال عدم تلقي العالج النفيس بعد،

النظر يف العالج النفيس. »

ربته معه. » يف حال تلقي العالج النفيس، تقييم مشاركة الشخص يف العالج النفيس احلا و

يف حال عدم تناول مضادات االكتئاب بعد، النظر يف وصفها. »

« : يف حال تناول مضادات االكتئاب، تقييم ما ي

هل يقوم الشخص بتناول األدوية حسب ما هو موصوف -

ا. ا، استكشاف األسباب والتشجيع عىل االلتزام    حال  يكن يتناو

ار جانبية - هل هنا 

  حال وجودها، تقييم فوائد العالج. يف حال عدم وجود آثار جانبية ملضادات االكتئاب، زيادة 
اجلرعة )اجلدول 1( املتابعة خالل أسبوع أو أسبوعني.

س احلاجة للمتابعة بانتظام بسبب احتامل زيادة اآلثار اجلانبية. ائدة.  رعة ال اذير ا

تشجيع الشخص عىل متابعة خطة التدبري العالجي احلالية حت زوال  »
األعراض لفرتة 9-12 شهر.

الرتتيب ملوعد متابعة آخر خالل أسبوع أو أسبوعني. »

التقليل من التواصل مع حتسن األعراض لدى الشخص. عىل سبيل املثال:  »
مرة كل ثالثة أشهر بعد األشهر الثالثة األوىل.

مالحظة: جيب االستمرار باملتابعة حت زوال أعراض االكتئاب بشكل  »
كامل

نعم ال

ن املتابعة  توصيات بش
الرتتيب ملوعد ثان خالل أسبوع. »

احلفا بشكل مبدئي عىل التواصل عىل نحو  »
أكثر تواترًا وبانتظام عرب املكاملات اهلاتفية 
والزيارات املنزلية والرسائل والبطاقات، 

ع سبيل املثال شهريًا خالل الشهور الثالثة 
األوىل.

1

االكتئاب 3
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رصد العالج
2

عند كل اتصال:
توفري التثقيف النفيس، التخفيف من الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي والقدرة عىل أداء األعامل املتصلة باألنشطة اليومية واحلياة املجتمعية، ومراجعة تناول األدوية  »

املضادة لالكتئاب والعالج النفيس، عند احلاجة لذلك.
هل يعاين الشخص من أية أعراض جديدة تبع عىل القلق مراجعة احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية واحلاالت البدنية املتزامنة. »
هل املرأة يف سن اإلنجاب وتفكر يف احلمل إذا كان األمر كذلك، ينبغي استشارة متخصص.    »

قدام عىل االنتحار )اذهب إىل      إيذاء الذات/االنتحار( تقييم وجود خطر وشيك ل

تعديل العالج حسب احلاجة
3

ة 9- 12 شهرا هل زال أعرا االكتئاب لف

االستمرار يف تناول األدوية حت زوال األعراض  »
لفرتة 9-12 شهرًا

اطر إيقاف الدواء وفوائد ذلك مع الشخص.  » مناقشة 

ختفيض اجلرعة الدوائية بشكل تدرجيي عىل مدى 4  »
. مالحظة الشخص للتأكد من عدم  أسابيع كحد أدن

ددًا. عودة األعراض 

عدم االستمرار يف األدوية املضادة لالكتئاب »
معاجلة اهلوس واستشارة متخصص. »

اذهب إىل     الذهان

هل هنا أعرا هو

نعم

نعم

ال

ال
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الذهان

تغطي وحدة الذهان التدبري العالجي حلالتني صحيتني نفسيتني شديدتني، ومها الذهان واالضطراب 
ثنائي القطب. ويكون األشخاص املصابني بالذهان أو االضطراب ثنائي القطب عرضًة بشكل كبري 

للوصم والتمييز وانتهاك حقهم يف العي بكرامة.

يتصف الذهان بحدو تشو يف األفكار واإلدراك، كام يف العواطف والسلوك أيضًا. وقد يصاحبه 
. ويمكن مالحظة أعراض مثل هالوس  سامع أصوات أو رؤية أشياء  عدم اتساق أو ترابط يف احلدي

غري موجودة؛ أو أوهام  اعتقادات ثابتة وزائفة؛ شذوذ شديد يف السلوك  السلوك املضطرب، واهلياج، 
واإلثارة، واخلمول أو فرط النشاط؛ ويمكن كذلك مالحظة اختالل يف العواطف  مثل الالمباالة 
، مثل تعبريات الوجه ولغة اجلسد. ا وأثرها امللحو ُمبلغ  الواضحة، أو االنفصال بني العاطفة ال

ويتسم االضطراب ثنائي القطب بنوبات يكون فيها مزاج الشخص ومستويات نشاطه مضطربة عىل نحو 
بالغ. ويكون هذا االضطراب يف بعض األحيان عىل شكل ارتفاع يف املزاج وزيادة يف الطاقة والنشاط 

)اهلوس(، ويف أحيان أخرى عىل شكل انخفاض يف املزاج ونقص يف الطاقة والنشاط )االكتئاب(. 
وبشكل عام، يكون الشفاء كاماًل بني النوبات. وجدير بالذكر أن األشخاص الذين يعانون من نوبات 

هوس هم فقط من يمكن تصنيفهم حتت مسم االضطراب ثنائي القطب.



الذهان     التقييم االكتئابالذهان 1

يعة الذهان     ملحة 

جي التدبري الع

متابعة

التقييم

عرا » البح  التفسريات األخرى ل
تقييم احلاالت الطبية  -

عىل سبيل املثال: استبعاد اهلذيان واألدوية واالضطراب االستقال

متصلة - تقييم سائر احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية ال

و احلادة » تقييم نوبات ا

إجراء تقييم ملعرفة إذا كان الشخص يعا من الذهان »

جي » بروتوكوالت التدبري الع
1. االضطراب ثنائي القطب  نوبات اهلوس

2. الذهان

3. الفئات السكانية اخلاصة: النساء احلوامل أو املرضعات، املراهقون وكبار السن

ت النفسية االجتامعية »       التدخ
ت الدوائية »       التدخ

1. الذهان: البدء بمضادات الذهان

2. نوبة اهلوس: البدء بمثبتات املزاج أو مضادات الذهان؛
نب مضادات االكتئاب  و
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جيا،  » تقييم احلالة البدنية احلادة وتدبريها ع
واإلحالة إىل خدمات الطوارئ/متخصص 

حسب احلاجة

جي للسبب  » تمرت األعرا بعد التدبري الع إذا ا
 2احلاد اذهب إىل اخلطوة 

الذهان 1     التقييم

املظاهر الشائعة للذهان
    تغريات سلوكية ملحوظة، وإمهال املسؤوليات 

االعتيادية املتعلقة بالعمل أو املدرسة أو األنشطة 
املحلية أو االجتامعية. 

    سلوك اهتياجي وعدواين وانخفاض النشاط أو ازدياده

ا اآلخرون من      اعتقادات ثابتة وزائفة ال يشاركه 
نفس الثقافة.

    سامع أصوات أو رؤية أشياء غري موجودة 
    عدم إدراك الشخص أن لديه مشاكل صحية نفسية

عرا هل هنا تفسريات أخرى ل

النعم

1

تقييم احلاالت الطبية »
يري،  ، أو عرب الفحص ال هل تشري العالمات واألعراض التي تظهر عند مراجعة التاريخ املر

أو بالنتائج املختربية إىل اهلذيان الناتج عن حالة بدنية حادة، مثل العدوى أو املالريا الدماغية، 
أو اجلفاف أو حاالت الشذوذ االستقال )مثل نقص الغلوكوز والصوديوم يف الدم(؛ أو اآلثار 

ة عن بعض األدوية املضادة للمالريا أو االستريويدات   اجلانبية لألدوية، مثل تلك النا
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إجراء تقييم للخرف، واالكتئاب، واالنسامم باملخدرات/  »

الكحول، أواالنسحاب عنهام

تشارة متخصص صحة نفسية لع احلاالت  » النظر  ا
امنة املت

امنة » جي للحاالت املت التدبري الع
اذهب إىل الوحدات ذات الصلة

ريها بشكل كبري عىل عمل وأنشطت  بوع واحد عىل األقل وكان شديدة إىل حد ت تمعة أل عان الشخص من األعرا التالية 
: تدع إيداع أو دخول املستشف االجتامعية أو ا

: يمكن أن يمر األشخاص الذين يعانون من االضطراب ثنائي  تنوي
القطب بنوبات اهلوس فقط أو مزيج من نوبات اهلوس ونوبات االكتئاب 

م. يف حيا
ملعرفة كيفية تقييم نوبات االكتئاب يف االضطراب ثنائي القطب  »

وتدبريها عالجيًا، اذهب إىل   االكتئاب

جي للهيا و/أو السلو  التدبري الع
العدوا احلاد

يف حال أظهر الشخص هياجًا و/أو عدوانية

التدبري العالجي لألشخاص الذين  » اذهب إىل 
يعانون من سلوك مهتاج و/أو عدواين    )اجلدول 

5( من هذه الوحدة، قبل االستمرار.

هل يمر الشخص بنوبة هو حادة

2

نعم

نعم

ال

ال

مزاج مبتهج أو سهولة االنفعال -

انخفاض احلاجة للنوم -

زيادة النشاط أو اإلحساس بطاقة زائدة أو الثرثرة  -
عة الشديدة أو التحد ب

فقدان املوانع االجتامعية الطبيعية مثل الطي  -
اجلنيس

سلوك متهور أو طائ مثل اإلنفاق املفرط واختاذ  -
قرارات هامة بدون ختطيط

سهولة التشتت -

الشعور بالعظمة بشكل غري واقعي -

نائي القطب أو نوبة هو االضطراب  االشتبا ب

وتوكول 1 اذهب إىل ال  
قدام عىل االنتحار،         هل هناك خطر وشيك ل

إجراء التقييم والعالج قبل االستمرار. اذهب إىل   
إيذاء الذات/االنتحار
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تشارة متخصص لفحص األعرا  » النظر  ا
األخرى املحتملة للذهان  

هل يعا الشخص من الذهان
3

نان مما ي عىل األقل: هل لدى الشخص ا
ا اآلخرون من نفس الثقافة. - أوهام، اعتقادات زائفة ثابتة ال يشاركه 

هالوس، سامع أصوات أو رؤية أشياء غري موجودة.  -

حدي و/أو سلوك مضطرب، عىل سبيل املثال: عدم ترابط/ اتساق  احلدي مثل التمتمة أو الضحك مع النفس، أو الظهور بمظهر  -
غريب، أو وجود عالمات إمهال الذات أو الشكل غري املرتب.

االشتبا بالذهان نعم ال

قدام عىل االنتحار،         هل هناك خطر وشيك ل
إجراء التقييم والعالج قبل االستمرار. اذهب إىل   

إيذاء الذات/االنتحار

وتوكول 2 اذهب إىل ال  
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جي الذهان 2     التدبري الع

«  ) تقديم التثقيف النفيس للشخص والقائمني عىل رعايته. )

«    ) البدء باألدوية املضادة للذهان. )
ا ببطء إىل أدن جرعة فعالة، للتقليل من  البدء بأدن جرعة ضمن النطاق العالجي وزياد

خطر اآلثار اجلانبية.

« ) تعزيز األداء املتصل باألنشطة اليومية. )

ضامن سالمة الشخص وسالمة اآلخرين. »

توفري املتابعة املنتظمة »

دعم إعادة التأهيل يف املجتمع. »

« ) ختفيف الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي. )

الذهان

«    ) تقديم التثقيف النفيس للشخص والقائمني عىل رعايته. )

«    ) التدخل الدوائي. )

   إيقاف مضادات االكتئاب إذا كان الشخص يتناوهلا، وذلك بغرض منع زيادة خطر اهلوس 

بدء العالج بالليثيوم، أو الفالربوات، أو الكاربامازيبني، أو بمضادات الذهان. انظر يف  -
( لالضطرابات السلوكية  أسابيع كحد أق استخدام البنزوديازيبني ألجل قصري ) 

أو اهلياج.

« ) تعزيز األداء املتصل باألنشطة اليومية. )

ضامن سالمة الشخص وسالمة اآلخرين. »

توفري املتابعة املنتظمة    »

دعم إعادة التأهيل يف املجتمع. »

«  ) ختفيف الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي. )

نائي القطب و  االضطراب  نوبة ا
12

وتوكول وتوكولال ال

الذهان     التدبري العالجي الذهان 2
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التواصل مع متخصصني يف صحة األمهات لتنظيم الرعاية.   »

تص صحة نفسية، إذا كان ذلك متاحًا.    » النظر يف استشارة 

 خطر اآلثار غري املرغوبة عىل األم والطفل، بام يف ذلك مضاعفات الوالدة واالنتكاسات الذهانية، خاصة يف حال إيقاف الدواء. »

انظر يف التدخالت الدوائية عندما يكون ذلك مالئاًم ومتاحًا. انظر أدناه.    »

مالحظة: قد ختتلف التدخالت املتعلقة بالذهان لدى هذه الفئات 
الفئات السكانية اخلاصة

نائي القطب و  االضطراب  نوبة ا

نب الليثيوم والفالربوات، والكاربامازيبني خالل فرتة احلمل  »        
واإلرضاع الطبيعي نظرًا خلطر العيوب اخللقية.

النظر يف وصف جرعة منخفضة من اهلالوبرييدول بحذر وبعد  »
استشارة املتخصص، إذا توفر. 

املوازنة بني املخاطر واملنافع عند النساء يف سن اإلنجاب. »

وس حاد أثناء تناول مثبت املزاج، جيب  » إذا أصيبت املرأة احلامل 
النظر يف التحول إىل اهلالوبرييدول بجرعة منخفضة.

الذهان
ططن للحمل أو  » بالنسبة للنساء الال يعانني من الذهان و

اإلرضاع الطبيعي يمكن النظر يف وصف جرعة منخفضة من 
اهلالوبرييدول أو الكلوربرومازين. 

      جيب عدم وصف مضادات الكولني للنساء احلوامل بسبب  »
اآلثار اجلانبية خارج اهلرمية لألدوية املضادة للذهان، إال يف 

احلاالت احلادة واالستخدام عىل املدى القصري. 

جيب عدم وصف مضادات الذهان املدخرية بشكل روتيني للنساء  »
ططن للحمل أو اإلرضاع الطبيعي  الال يعانني من الذهان و

ألن هناك معلومات قليلة نسبية حول مأمونية استخدامها هلذه الفئة 
السكانية.

املراهقونالنساء احلوامل واملرضعات

استخدام جرعات أقل من الدواء. »

توقع زيادة خطر التفاعالت الدوائية. »

      مطلوب احلذر

حتمل مضادات الذهان خطر احلواد الوعائية الدماغية 
واملوت عند كبار السن املصابني بالذهان املرتبط باخلرف. 

كبار السن

النظر يف استشارة متخصص الصحة النفسية.    »

بالنسبة للمراهقني الذين يعانون من اضطراب ذهاين أو  »
ثنائي القطب، يمكن تقديم الريسبرييدون كخيار عالجي 

اف متخصص فقط. حتت إ

ديًا، يمكن استخدام  »  إذا مل يكن العالج بالريسبرييدون 
اف  اهلالوبرييدول أو الكلوربرومازين حتت إ

متخصص فقط.
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ت النفسية االجتامعية التدخ

 : قي النف 1-2 الت
ية للشخص والقائمني عىل رعايت ا ائل أ ر

       بيان أن األعراض نامجة عن حالة صحية نفسية وأنه يمكن عالج الذهان  »
. توضيح األفكار  واالضطراب ثنائي القطب، كام يمكن للشخص أن يتعا

اخلاطئة الشائعة حول الذهان واالضطراب ثنائي القطب.

امهم بأهنم سبب األعراض. » ته أو ا جيب عدم توجيه اللوم للشخص أو أ

ة بأن الشخص بحاجة لتناول الدواء الذي وصف له  » تثقيف الشخص واأل
والقيام باملراجعة الدورية بغرض املتابعة.

بيان أن عودة األعراض و/أو تفاقمها أمر شائع وأنه من املهم إدراك ذلك يف  »
ع ما يمكن. وقت مبكر وزيارة املرفق الصحي بأ

نيب الشخص  » التخطيط لربنامج عمل أو برنامج مدريس منتظم من شأنه 
والقائمني عىل رعايته الضغط النفيس واحلرمان من النوم.  تشجيع الشخص 

عىل طلب املشورة حول القرارات األساسية، خاصة تلك املتعلقة باملال أو 
االلتزامات األساسية.

( أو غريه من األدوية  » التوصية بتجنب تعاطي الكحول أو القنب )احلشي
دون وصفة طبية، إذ اهنا قد تفاقم من األعراض الذهانية أو أعراض 

االضطراب الثنائي القطب.

تقديم النصح حول اتباع أسلوب حياة صحي، عىل سبيل املثال، اتباع نظام  »
غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدين، والنوم املنتظم، والنظافة الشخصية 

اجليدة، وغياب الضغوط. يمكن للضغط النفيس أن يفاقم من األعراض 
الذهانية. مالحظة: ينبغي االستمرار بالتغيريات يف أسلوب احلياة طاملا أن 

هناك حاجة لذلك، وقد يكون ذلك إىل أجل غري مسمي. كام ينبغي التخطيط 
هلذه التغيريات وإعدادها بام يضمن  استدامتها. 

ي الدعم االجتامعي في الض النف وتع  2-2
التنسيق مع املوارد الصحية واالجتامعية لتلبية االحتياجات الصحية البدنية  »

ة. واالجتامعية والنفسية لأل

 حتديد األنشطة االجتامعية السابقة للشخص التي، إن استأنفها، سيكون  »
هلا القدرة عىل توفري الدعم النفيس واالجتامعي املبا وغري املبا له. عىل 

سبيل املثال: التجمعات العائلية، اخلروج مع األصدقاء، زيارة اجلريان، 
األنشطة االجتامعية يف أماكن العمل، الرياضة، األنشطة املجتمعية. تشجيع 

ته حول  الشخص عىل استئناف هذه األنشطة وتقديم املشورة ألفراد أ
ذلك. 

تشجيع الشخص والقائمني عىل رعايته عىل حتسني ُنظم الدعم االجتامعي. »

ي القدرة عىل األداء املتصل باألنشطة اليومية  3-2 تع
واحلياة املجتمعية

مواصلة األنشطة االجتامعية والثقافية واملهنية االعتيادية، قدر اإلمكان. ومن  »
دية. األفضل للشخص أن يكون لديه وظيفة أو أن يشغل نفسه بأمور 

اك الشخص يف األنشطة االقتصادية، بام يف ذلك برامج التوظيف  » تيسري إ
املدعومة واملالئمة ثقافيًا.

توفري التدريب عىل املهارات احلياتية و/ أو االجتامعية لتعزيز مهارات العي  »
هم  املستقل لألشخاص املصابني بالذهان واالضطراب ثنائي القطب وأل

و/ أو القائمني عىل رعايتهم.

تيسري العي املستقل والسكن املدعوم واملتالئم مع ثقافة املجتمع وظروفه،  »
وريًا. إذا كان متاحًا و

كتئاب ة ل جات نفسية اجتامعية موج 4-2 ع
ا خاطئة أو غري حقيقية،  » اربه/ ا و نب إقناع الشخص بأن معتقداته/        

وحماولة الوقوف بشكل حيادي وداعم، حت حني ُيظهر الشخص سلوكًا غري 
مألوف.

اه الشخص املصاب  » نب توجيه االنتقاد الشديد واملستمر أو العدائية         
بالذهان.

نب تقييد الشخص، مع ضامن أمنه  » منح الشخص احلق يف حرية احلركة. 
وأمن اآلخرين بشكل أسايس يف الوقت نفسه.

تمعه ويف  » ته أو  وبشكل عام، فمن األفضل للشخص أن يعي ضمن أ
نب دخوله املستشفيات لفرتات  بيئة داعمة خارج املستشفيات. كام ينبغي 

طويلة. 

تنوي

بناء عالقة جيدة مع الشخص.
بناء الثقة املتبادلة بني الشخص ومقدم الرعاية الصحية أمر 

بالغ األمهية لضامن االلتزام بالعالج واحلصول عىل نتائج 
طويلة األمد.

تنوي

تأكد من معاملة األشخاص املصابني بالذهان 
باحرتام وكرامة.  ملزيد من التفاصيل اذهب إىل   

الرعاية األساسية واملامرسة

الذهان 2
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ت الدوائية  التدخ

5-2 الذهان
ينبغي وصف مضادات الذهان بشكل روتيني لألشخاص املصابني بالذهان. »

البدء باألدوية املضادة للذهان عىل الفور. انظر اجلدول 1. »

وصف مضاد ذهان واحد فقط يف كل مرة. »

ا ببطء ومعايرة الدواء للحد من اآلثار اجلانبية.  » البدء بأدن جرعة وزياد

ربة الدواء يف جرعته الفعالة املثىل ملا ال يقل عن  أسابيع قبل احلكم عىل  »
عدم فعاليته. 

االستمرار يف رصد تلك اجلرعة بشكل دوري قدر اإلمكان وحسب احلاجة  »
لألسابيع  األوىل من العالج. وإذا مل يكن هناك حتسن، انظر املتابعة 

واجلدول 4.  

رصد وزن الشخص الذي يتناول مضادات الذهان، وضغط دمه والسكر  »
طط كهربية القلب لديه إذا أمكن )انظر أدناه(.  الصيامي والكوليسرتول و

نائي القطب و  االضطراب  6-2 نوبات ا
 حال كان الشخص يتناول مضادات االكتئاب:

وق مضادات االكتئاب »
ملنع املزيد من خطر اهلوس

انظر  » وات والكاربامازيبني أو مضادات الذهان  يوم أو الفال بدء الع باللي
دول 3). ا

يوم: ال ينبغي التفكري يف استخدام الليثيوم كخطوة عالج أوىل لالضطراب  اللي
يري واملختربي، وال يوصف إال حتت  ثنائي القطب إال يف حال توفر الرصد ال

اف متخصص. ويف حال مل تكن الفحوص املختربية متاحة أو ممكنة، ينبغي  إ
نب الليثيوم والنظر يف وصف الفالربوات أو الكاربامازيبني. يمكن أن يزيد 

عدم االنتظام يف االلتزام بعالج الليثيوم أو إيقافه فجأة  من خطر االنتكاس. لذا 
جيب عدم وصف الليثيوم يف حال كانت اإلمدادات منه معرضًة لالنقطاع بشكل 

متكرر. وينبغي احلصول عىل حتاليل لوظائف الكىل ووظائف الغدة الدرقية، 
طط كهربية القلب، وفحص احلمل قبل البدء بالعالج  وتعداد الدم الكامل، و

إن أمكن.

وات والكاربامازيبني: النظر يف هذين الدواءين يف حال مل يكن الرصد  الفال
اف  يري واملختربي لليثيوم متاحًا أو يف حال عدم وجود متخصص ل ال

عىل وصف الليثيوم. 

الوبرييدول والريسبرييدون: النظر يف اهلالوبرييدول والريسبرييدون فقط يف  ا
يري واملختربي للبدء بالليثيوم أو الفالربوات. يمكن  حال عدم توفر الرصد ال
استخدام الريسبرييدون كبديل عن اهلالوبرييدول عند األشخاص الذين يعانون 

من اهلوس يف االضطراب ثنائي القطب يف حال كان متوفرًا 

      مطلوب احلذر
نب وصف الفالربوات والليثيوم والكاربامازيبني للنساء احلوامل أو          

املرضعات. ُينصح باستخدام جرعة منخفضة من اهلالوبرييدول مع احلذر وحتت 
رعاية متخصص، يف حال توفره.

«  ) التفكري يف استخدام البنزوديازيبني ألجل قصري ) أسابيع كحد أق
لالضطرابات السلوكية أو اهلياج:

يمكن لألشخاص املصابني باهلوس والذين يعانون من اهلياج االستفادة  -
( للبنزوديازيبني  من االستخدام القصري األجل )  أسابيع كحد أق

مثل الديازيبام.

ينبغي وقف البنزوديازيبني تدرجييًا بمجرد حتسن األعراض، فقد يتمكن  -
الشخص من حتمله.

االستمرار يف تناول عالج املداومة ملا ال يقل عن سنتني بعد آخر نوبة  »
اضطراب ثنائي القطب.  

 يمكن وصف الليثيوم أوالفالربوات كعالج مداومة الضطراب ثنائي  -
ٍد، يمكن استخدام  ُ حدى هذه املواد غري  القطب. إذا كان العالج ب

اهلالوبرييدول، أو الكلوربرومازين، أو الكاربامازيبني. يتعني توفري عالج 
اف متخصص. مضادات  املداومة يف مواقع الرعاية األولية وحتت إ

االكتئاب عند الفئات السكانية اخلاصة.

     مطلوب احلذر
انبية التي جيب رصدها: » ار ا ا

اآلثار اجلانبية خارج اهلرمية: التململ احلركي، تفاعالت ع املقوية،  -
، خلل  الرجفان، التيبس عىل شكل الدوالب املسنن والتيبس العض

احلركة املتأخر. العالج باستخدام األدوية املضادة للكولينيات عند 
اللزوم )انظر اجلدول 2(. 

تغيريات استقالبية: زيادة الوزن، ضغط الدم املرتفع، زيادة سكر الدم  -
والكوليسرتول.

طط كهربية القلب )إطالة فرتة الفاصل الزمني(: مراقبة  - تغيري يف 
طط كهربية القلب إذا أمكن. 

املتالزمة اخلبيثة للدواء املضاد للذهان )NMS(: هي اضطراب نادر  -
ولكنه قد يشكل خطرًا عىل احلياة، يتميز بتصلب العضالت، وارتفاع 

درجة احلرارة، وارتفاع ضغط الدم.

النساء احلوامل واملرضعات، األطفال/ املراهقون، كبار  بالنسبة للفئات السكانية اخلاصة، 
، انظر تفاصيل التوصيات السن
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 جدول 1: األدوية املضادة للذهان 
تعامل/ املحاذير موان اال انبية ار ا ا رعة ا الدواء

: الكىل، والكبد، والقلب، ومتالزمة الفاصل الزمني الطويل،  ذر من وصفه ملر ُ
طط كهربية القلب  وكذلك الذين يتناولون أدوية إطالة الفاصل الزمني. ينبغي مراقبة 

إن أمكن.

التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، الدوخة، عدم وضو الرؤية، 
، اإلمساك. جفاف الفم، االحتباس البو

، آثار جانبية خارج  التأثريات اجلانبية اخلطرية: هبوط ضغط انتصا
طط كهربية القلب )إطالة فرتة الفاصل الزمني(، زيادة  اهلرمية، تغيري يف 
، املتالزمة اخلبيثة للدواء املضاد للذهان. الوزن، ثر اللبن، انقطاع الطم

. ملغم يوميًا. البدء ب 
زيادة اجلرعة حسب احلاجة )20 ملغم كحد أق يوميًا(.

. طريقة أخذ الدواء: فمويًا أو عن طريق احلقن العض

الوبرييدول    ا
(HALOPERIDOL)

: القلب ُحذر من وصفه ملر

فف الكاربامازيبني من مستويات الريسبرييدون، بينام  التفاعالت الدوائية: يمكن أن 
يقوم الفلوكستني برفعها.  

التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، الدوخة، تسارع دقات القلب.

، تأثريات استقالبية  التأثريات اجلانبية اخلطرية: هبوط ضغط انتصا
)ارتفاع نسبة الدهون، مقاومة األنسولني، زيادة الوزن(، آثار جانبية 

خارج اهلرمية، ارتفاع هرمون الربوالكتني، اضطراب الوظيفة اجلنسية، 
املتالزمة اخلبيثة للدواء املضاد للذهان.

البدء ب 1 ملغم يوميًا.

.) زيادة اجلرعة إىل  ملغم يوميًا )10 ملغم كحد أق

طريقة أخذ الدواء: فمويًا 

    الريسبرييدون
(RISPERIDONE)

موانع االستعامل: اختالل الوعي، تثبيط نقي العظم، ورم القواتم.

: أمراض اجلهاز التنفيس، أمراض الكىل والكبد، الزرق  ذر من وصفه للمصابني ب ُ
، أمراض القلب، متالزمة الفاصل الزمني الطويل، وكذلك  يف العني، االحتباس البو

طط كهربية القلب إن أمكن. الذين يتناولون أدوية إطالة الفاصل الزمني. ينبغي مراقبة 

التفاعالت الدوائية: 

يزيد من تأثريات أدوية خفض ضغط الدم. -
فض ضغط الدم إذا تم تناوله مع اإلبينيفرين. -
قد تزيد مضادات املالريا، بام فيها الكينني، من مستوياته. -

التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، الدوخة، عدم وضو الرؤية، 
، اإلمساك، تسارع دقات القلب. جفاف الفم، االحتباس البو

، اإلغامء، آثار جانبية  التأثريات اجلانبية اخلطرية: هبوط ضغط انتصا
خارج اهلرمية، التحسس الضوئي، زيادة الوزن، ثر اللبن، انقطاع 

(، املتالزمة  ، اضطراب الوظيفة اجلنسية، انتصاب مستمر )قسا الطم
اخلبيثة للدواء املضاد للذهان. ندرة املحببات، الريقان.

البدء ب  ملغم يوميًا.

زيادة اجلرعة إىل  ملغم يوميًا )حت 1000 ملغم 
ورية حلاالت الذهان الشديدة(. فقد تكون 

طريقة أخذ الدواء: فمويًا 

الكلوربرومازين    
(CLOROPROMAZINE)

موانع االستعامل: اختالل الوعي، الباركنسونية.

: أمراض القلب، أمراض الكىل، أمراض الكبد.يستخدم  ذر من وصفه للمصابني ب ُ
بحذر مع كبار السن.

التفاعالت الدوائية: 

يزيد من تأثريات أدوية خفض ضغط الدم. -
فض ضغط الدم إذا تم تناوله مع اإلبينيفرين. - يمكن أن 

التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، الدوخة، عدم وضو الرؤية، 
، اإلمساك، تسارع دقات القلب. جفاف الفم، االحتباس البو

، اإلغامء، آثار جانبية  التأثريات اجلانبية اخلطرية: هبوط ضغط انتصا
خارج اهلرمية، التحسس الضوئي، زيادة الوزن، ثر اللبن، انقطاع 

(، املتالزمة  ، اضطراب الوظيفة اجلنسية، انتصاب مستمر )قسا الطم
اخلبيثة للدواء املضاد للذهان. ندرة املحببات، الريقان.

. ملغم. البدء ب 

. ملغم كل  أسابيع االستخدام 

طريقة أخذ الدواء: حقن عض يف الناحية األلوية.

نب عند النساء احلوامل واملرضعات           جيب 
طفال/املراهقني            ال يستخدم ل

فلوفينازين    
(FLUPHENAZINE)

ري / ممتد الت مدخر

الذهان     التدبري العالجي الذهان 2
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تخدام عند النساء احلوامل واملرضعات إن أمكن   نب اال بتات                             دول 3: م ا

دول 2: األدوية املضادة للكولينيات ا
تخدام عند النساء احلوامل واملرضعات إن أمكن   نب اال رمية                     انبية خار ا ار ا لع ا

رعةالدواء انبيةا ار ا تعامل/ املحاذيرا موان اال
  (BIPERIDEN) بدء اجلرعة ب 1 ملغم مرتني يوميًا.البيبرييدين

زيادة اجلرعة إىل  ملغم يوميًا.
طريقة أخذ الدواء: فمويًا أو عن طريق احلقن الوريدي

التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، االرتباك واضطراب الذاكرة 
)خاصة عند كبار السن(، تسارع دقات القلب، جفاف الفم، 

احتباس البول، اإلمساك.

صل، زرق انسداد الزاوية، والوهن العض الوبيل،  ونادرًا ما 
وانسداد اجلهاز اهلضمي.

ذر من وصفه للمصابني: بمرض القلب وأمراض الكبد والكىل. ُ

التفاعالت الدوائية: جيب احلذر عند وصفه مع مضادات الكولني األخرى.

هيكسفينيديل ال
(TRIHEXYPHENIDYL)  

بدء اجلرعة ب 1 ملغم يوميًا.
زيادة اجلرعة إىل  ملغم يوميًا. مقسمة عىل  

جرعات 
.) )20 ملغم يوميًا كحد أق

طريقة أخذ الدواء: فمويًا

تعامل/ املحاذير موان اال انبية ار ا ا رعة ا الدواء
: أمراض القلب أو الكىل الشديدة. ُيمنع استخدامه عند املر املصابني ب

يمكن أن يزيد اجلفاف من مستويات الليثيوم.

 ،)NSAIDs( التفاعالت الدوائية: يمكن أن تزيد مضادات االلتهاب الالستريويدية
ومثبطات عمل اإلنزيم املحول لالنجيوتنسني )مثبطات)ACE ، ومدرات البول 

الثيازيدية، وامليرتونيدازول، والترتاسيكلني من مستويات الليثيوم.

ويمكن أن تسبب سمية الليثيوم اإلصابة بالنوبات، واهلذيان، والغيبوبة، واملوت.

 ، التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، مشكالت إدراكية، االرتعا
خلل يف التنسيق، هبوط ضغط الدم، كثرة الكرّيات البيض، البوال، 

، الغثيان، اإلسهال، زيادة الوزن، فقدان الشعر، الطفح  الُعطا
اجللدي.

التأثريات اجلانبية اخلطرية: سكري كاذب، قصور الغدة الدرقية، 
بات القلب، متالزمة  طط كهربية القلب )عدم انتظام  تغيري يف 

.) العقدة اجليبية املريضة، تغيريات يف موجة 

ا تدرجييًا كل 7 أيام حت  بدء اجلرعة ب 300 ملغم يوميًا، وزياد
الوصول إىل مستوى الدم املستهدف )احلد األق 
1200ملغم يوميًا(. يتعني الرصد كل  أشهر.

طريقة أخذ الدواء: فمويًا

/ لرت - . مل مكاف  . مستوى الدم املستهدف: 
/ لرت - . مل مكاف  . نوبات اهلوس احلادة: 
/ لرت - . مل مكاف  . عالج املداومة: 

يلزم أخذ الدواء ل  أشهر لتحديد الفعالية التامة لعالج املداومة.

(LITHIUM) يوم اللي
       ال يستخدم إال يف حال توفر 

يري واملختربي الرصد ال

ذر من وصفه للمصابني: بمرض كبدي مستبطن أو مشتبه فيه. مراقبة فحوصات وظائف  ُ
الكبد والصفيحات الدموية إن أمكن.

التفاعالت الدوائية: يمكن أن يسبب الكاربامازيبني نقصًا يف مستويات الفالربوات، بينام 
يزيد األسربين من هذه املستويات.

، الرتنح،  التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، الصداع، االرتعا
الغثيان، التقيؤ، اإلسهال، زيادة الوزن، فقدان شعر عابر.

التأثريات اجلانبية اخلطرية: اختالل وظائف الكبد، نقص 
الصفيحات الدموية، نقص الكرّيات البيض، النعاس / االرتباك، 

الفشل الكبدي، والتهاب البنكرياس النزيف.

بدء اجلرعة ب 500 ملغم يوميًا.
زيادة اجلرعة ببطء إىل  ملغم يوميًا

)احلد األق  ملغم/كغ/اليوم(.
طريقة أخذ الدواء: فمويًا

اختيار األمثل لألشخاص املصابني بفريوس نقص ااملناعة 
البرشي/اإليدز بسبب التفاعالت الدوائية.

وات الصوديوم  فال
(SODIUM VALPROATE)

ُيمنع استخدامه عند املر الذين يعانون من: تاريخ من اضطرابات الدم، أو  -
أمراض الكىل، والكبد، والقلب.

التفاعالت الدوائية: -
قد يقلل من تأثري أدوية حتديد النسل اهلرمونية، ومثبطات املناعة، ومضادات الرصع،  -

ومضادات الذهان، وامليثادون، وبعض مضادات الفريوسات القهقرية.
يمكن أن تزيد بعض مضادات الفطريات واملضادات احليوية املعينة من مستويات  -

الكاربامازيبني.

التأثريات اجلانبية الشائعة: السكون، االرتباك، الدوخة، الرتنح، 
الشفع )الرؤية املزدوجة(، الغثيان، اإلسهال، نقص الكرّيات 

البيض املعتدلة.

التأثريات اجلانبية اخلطرية: تسمم الكبد، توصيل قلبي متأخر، 
انخفاض مستويات الصوديوم، طفح جلدي شديد.

 بدء اجلرعة ب 200 ملغم يوميًا.
زيادة اجلرعة بمقدار 200 ملغم أسبوعيًا إىل  ملغم 

مقسمة إىل جرعتني.
)احلد األق 1200 ملغم يوميًا(.

طريقة أخذ الدواء: فمويًا
مالحظة: قد يكون هناك حاجة لتعديل اجلرعة بعد أسبوعني 

بسبب التحريض عىل استقالب الدواء.

 كاربامازيبني
(CARBAMAZEPINE)

HIV
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ير  /املظهر ال تنادا إىل الوض رعات ا انبية وا ار ا ام بالدواء وا دول 4: مراجعة االلت ا

اإلجراء ير الوض ال
تقليل جرعة األدوية املضادة للذهان. »

التفكري يف التحول إىل مضاد ذهان آخر يف حال استمرت اآلثار اجلانبية. »

التفكري يف إضافة دواء مضاد للكولينيات عىل املدى القصري لعالج األعراض خارج اهلرمية إذا فشلت هذه االسرتاتيجيات أو كانت األعراض شديدة، )انظر اجلدول 2( »

ال يتحمل الشخص األدوية املضادة للذهان، أي أن لديه 
آثار جانبية خارج اهلرمية أو أعراض جانبية خطرية أخرى

مناقشة الشخص والقائمني عىل رعايته يف أسباب عدم االلتزام. »

تقديم معلومات حول أمهية الدواء. »

ات املدخرية. » النظر يف استخدام احلقن املضادة للذهان املدخرية/ممتدة املفعول كخيار بعد مناقشة اآلثار اجلانبية املحتملة الستخدامه فمويًا مقارنة باملستح

االلتزام بالعالج غري مرٍض

اطر اآلثار اجلانبية. » التحقق من أن الشخص يتلق جرعة فعالة من الدواء.وتزيد تدرجييًا، يف حال كانت منخفضة، إىل أدن جرعة فعالة للحد من 

االستفسار عن تعاطي الكحول أو املخدرات واختاذ التدابري الالزمة للحد من هذا األمر. اذهب إىل   االضطرابات اإلدمانية. »

يري واختاذ التدابري الالزمة للحد من الضغط النفيس. » هد وقع مؤخرًا وأدى إىل تفاقم الوضع ال ُ االستفسار عن حد 

مراجعة األعراض الستبعاد احلاالت البدنية و/ أو احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية ذات األولوية. اذهب إىل   الذهان 1، اخلطوة 1 »

التفكري يف الريسبرييدون كبديل للهالوبرييدول أو الكلوربرومازين، يف حال كان توافره وتكلفته ال يشكالن عائقًا. »

إذا كان الشخص ال يستجيب ألكثر من دواء من األدوية املضادة للذهان، مع استخدام دواء واحد يف كل مرة باجلرعة املناسبة واملدة الكافية، يمكن النظر يف اجلمع بني مضادات  »
. يري مبا اف متخصص مع رصد  الذهان. ويفضل أن يكون ذلك حتت إ

اف  » النظر يف التشاور مع متخصص الستخدام الكلوزابني لألشخاص الذين مل يستجيبوا ملضادات الذهان األخرى باجلرعات املناسبة ملدة كافية، وال ُيستخدم الكلوزابني إال حتت إ
تربي روتيني، بسبب احتامل وجود ندرة املحببات التي تشكل خطرًا عىل احلياة. متخصص وفقط يف حال توفر رصد 

االستجابة للعالج غري كافية

)أي أن األعراض استمرت أو تفاقمت( عىل الرغم من 
االلتزام بالدواء
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لو االهتيا و/أو العدوانية شخاص الذين يعانون من  جي ل دول 5: التدبري الع ا

التقييم   
حماولة التواصل مع الشخص »

تقييم األسباب الكامنة: »

التحقق من اجللوكوز يف الدم. إعطاء اجللوكوز إذا كان منخفضًا. -

التحقق من العالمات احليوية، بام يف ذلك درجة احلرارة والتشبع  -
باألكسجني. إعطاء األكسجني إذا لزم األمر.

استبعاد اهلذيان واألسباب الطبية بام يف ذلك التسمم. -

استبعاد تع املخدرات والكحول. -

النظر يف حالة التسمم باملنشطات عىل وجه التحديد و/أو انسحاب  -
الكحول/ املسكنات. اذهب إىل   االضطرابات اإلدمانية.

استبعاد اهلياج الناجم عن نوبة ذهان أو هوس يف االضطراب ثنائي  -
القطب. اذهب إىل التقييم، الذهان 1.

التواصل   
حتقيق السالمة أوالً »

اوفه. » احلفا عىل اهلدوء وتشجيع املريض عىل التحد عن 

استخدام صوت هاد وحماولة تبديد املخاوف إن أمكن. »

اإلصغاء باهتامم وتكريس وقت للشخص. »

عدم السخرية عىل اإلطالق. »

عدم مقابلة العدوانية باملثل. »

حماولة إجياد أصل املشكلة وتقديم احللول للشخص. »

اك القائمني عىل الرعاية وغريهم من العاملني. » إ

إبعاد أي شخص قد يكون سببًا يف إثارة العدوانية لدى الشخص. »

يف حال بقاء الشخص عدوانيًا بعد استنفاد كل االحتامالت، قد يكون من  »
وري استخدام األدوية )يف حال كانت متاحة( لتوقي اإلصابات.   ال

تخدام  تركني  كلمة تسكني تستخدم م األ وا
الدواء    

دئة( الشخص عىل نحو مالئم لتوقي اإلصابات. »  تركني ) أو 

النظر يف إعطاء 2 ملغم من اهلالوبرييدول فمويًا أو عرب احلقن العض كل  »
ساعة بواقع 5 جرعات )بام ال يزيد عن 10 ملغم( يف حال اهلياج الناجم 

عن الذهان أو اهلوس.

جيب احلذر: يمكن أن تسبب اجلرعات العالية من اهلالوبرييدول تفاعالت  »
ع املقوية. ويستخدم البيبرييدين ملعاجلة التفاعالت احلادة.

أما يف حال اهلياج الناجم عن ابتالع مواد اإلدمان، مثل انسحاب الكحول/ »
املسكنات أو التسمم باملنشطات، ُيستخدم الديازيبام بواقع  ملغم 

فمويًا ويكرر عند اللزوم. اذهب إىل   االضطرابات اإلدمانية.

 حاالت العن الشديد
يتعني طلب املساعدة من الرشطة أو العاملني. -
-  ، ملغم عن طريق احلقن العض استخدام اهلالوبرييدول بمعدل 

وتكراره خالل  دقيقة إذا لزم األمر )بام ال يتجاوز 15 ملغم(.
استشارة متخصص.  -
يف حال بقي الشخص مهتاجًا، إعادة التحقق من تشبع األكسجني  »

. والعالمات احليوية واجللوكوز. النظر يف وجود أمل. اإلحالة إىل املستشف

الرجوع إىل املخطط الرئييس فور تراجع اهلياج واختيار الوحدات ذات  »
الصلة بالتقييم.

      الفئات السكانية اخلاصة:
استشارة اختصا بشأن العالج.  
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هل يشعر الشخص بتحسن

هل يتناول الشخص أدويت

تقييم التحسن

1

التأكد من أن الشخص كان يتناول اجلرعة النمطية الفعالة لفرتة ال  »
تقل عن  أسابيع. 

احلفا عىل وترية عالية من التواصل مع الشخص إىل أن تبدأ  »
األعراض باالستجابة للعالج. 

اك الشخص والقائمني عىل رعايته بالتغريات يف خطة العالج  » إ
ا من قرارات وما يتعلق 

االستمرار يف خطة العالج. »

التقليل من وترية املتابعة حاملا ترتاجع األعراض. »

املتابعة حسب احلاجة. »

البدء باألدوية املضادة للذهان  »
)اذهب إىل اجلدول 1(

احلفا عىل وترية عالية من التواصل مع الشخص إىل أن تبدأ األعراض  »
باالستجابة للعالج. 

اك الشخص والقائمني عىل رعايته بالتغريات يف خطة العالج وما يتعلق  » إ
ا من قرارات.

القف إىل اخلطوة

الذهان 3     املتابعة

الذهان 3

الذهان

نعم

نعم

ال

ال

2

ن املتابعة توصيات بش
ينبغي أن تتكرر املتابعة األولية قدر  »

اإلمكان، حت لو كان ذلك بشكل يومي، 
إىل أن تستجيب األعراض احلادة للعالج. 

هناك حاجة إىل املتابعة املنتظمة. وُينصح  »
باملتابعة الشهرية وتتدرج إىل الفصلية 

بعد استجابة األعراض )ويكون ذلك 
يرية والعوامل املتعلقة  حسب احلاجة ال
باإلمكانية مثل توافر املوظفني والبعد عن 

العيادة، الخ(.
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الرصد الروتيني للع
2

مراجعة التدخالت النفسية االجتامعية.  »  

إذا كان الشخص يتناول األدوية، ينبغي مراجعة االلتزام واآلثار اجلانبية واجلرعات )اجلدول 4(.  »  
والتحقق من الوزن، وضغط الدم واجللوكوز.

إذا كان الشخص قد بدأ يف تناول أية أدوية أخرى هلا تفاعالت دوائية حمتملة، ينبغي النظر يف مراجعة  »  
اجلرعة الدوائية.

السؤال عن ظهور األعراض والنوبات السابقة والتفاصيل حول أي عالج سابق أو حاٍل. »  

ة أو تفاقم  إذا كان الشخص يعا من أول نوبة، أو انتكا
األعرا الذهانية

ة أشهر ر من  تمرت األعرا الذهانية لدى الشخص ألك  إذا ا

وق األدوية

3

وقف األدوية بعد 12 شهر من اختفاء األعراض »

ة بخصوص زيادة خطر االنتكاس بعد وقف الدواء مقارنة باآلثار اجلانبية للدواء عىل املدى  » التحاور مع الشخص واأل
الطويل. 

استشارة متخصص، إن أمكن. »

ة إىل التثقيف للكشف عن  » تاج األشخاص وأفراد األ ختفيف اجلرعة الدوائية تدرجييًا وبشكل بطيء. وعند سحب الدواء، 
يريًا وعن كثب. األعراض املبكرة لالنتكاس، لذا ُينصح برصد الشخص 

ينبغي النظر يف وقف األدوية إذا كانت األعراض التي يعاين منها الشخص يف  »
حالة هدوء كامل لعدة سنوات.
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هل يشعر الشخص بتحسن

هل يتناول الشخص أدويت

تقييم التحسن

1

الذهان 3     املتابعة
و   نوبة ا

نائي  االضطراب 
القطب 

نعم

نعم

ال

ال

ن املتابعة توصيات بش
ينبغي أن تتكرر املتابعة األولية قدر  »

اإلمكان، حت لو كان ذلك بشكل يومي، 
إىل أن تستجيب األعراض احلادة للعالج. 

هناك حاجة إىل املتابعة املنتظمة. وُينصح  »
باملتابعة الشهرية وتتدرج إىل الفصلية 

بعد استجابة األعراض )ويكون ذلك 
يرية والعوامل املتعلقة  حسب احلاجة ال
باإلمكانية مثل توافر املوظفني والبعد عن 

العيادة، الخ(.

الذهان     املتابعة الذهان 3

التحقق من اجلرعات الدوائية واآلثار اجلانبية. اذهب إىل اجلدولني 1 و3. »

التأكد من أن الشخص كان يتناول اجلرعة النمطية الفعالة لفرتة ال تقل عن  أسابيع. »

يف حال كان الشخص يتناول اجلرعة النمطية الفعالة لفرتة  أسابيع ومل يظهر حتسنًا،  »
ينبغي النظر يف تغيري الدواء. انظر اجلدول 3.

البدء بوصف الدواء إذا كان ذلك مناسبًا »

مراجعة التدخالت النفسية االجتامعية. »

تقييم املشكالت الطبية »

املتابعة حسب احلاجة إىل حني تراجع األعراض »

متابعة أدوية املداومة لسنتني عىل األقل. »

2القف إىل اخلطوة

تنوي

عند التحول إىل دواء آخر، ينبغي البدء 
بذلك الدواء أوالً، والعالج بالدواءين 

معًا ألسبوعني قبل إيقاف الدواء األول 
بشكل تدرجيي.
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الرصد الروتيني للع
2

مراجعة التدخالت النفسية االجتامعية وتوفريها. »

إذا كان الشخص يتناول الدواء، ينبغي مراجعة االلتزام واآلثار اجلانبية واجلرعات الدوائية. انظر اجلدول 4. »

إذا كان الشخص قد بدأ يف تناول أية أدوية أخرى هلا تفاعالت دوائية حمتملة، ينبغي النظر يف مراجعة اجلرعة  »
الدوائية.

وق األدوية

3

النظر يف وقف األدوية »

اطر وقف األدوية. - مناقشة الشخص/القائمني عىل رعايته حول 

استشارة متخصص بشأن قرار وقف أدوية عالج املداومة بعد سنتني. -

ختفيف األدوية بشكل تدرجيي عىل مدى أسابيع أو أشهر. -

هل كان األعرا التي يعا منها الشخص  حالة هدوء كامل لسنتني عىل األقل 
نائي القطب دون نوبات من االضطراب 

املتابعة الروتينية و رصد العالنعم
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الرصع

الرصع هو اضطراب مزمن غري ساٍر يصيب الدماغ ويتميز بحدوث نوبات متكررة دون وجود حمفز. 
وهو أحد أكثر االضطرابات العصبية شيوعًا، ويمكن التحكم به عىل نحو مالئم عند معظم الناس عن 

طريق العالج املناسب.

وللرصع عدة أسباب، فقد يكون وراثيًا، أو حيدث يف أشخاص لدهيم تاريخ سابق إلصابة أثناء الوالدة، 
أو اإلصابات الدماغية )بام يف ذلك رضوح الرأس والسكتات الدماغية(، أو العدوى الدماغية. ويف 

بعض احلاالت، ال يمكن إجياد سبب حمدد.

أما النوبات فيسببها نشاط كهربائي غري طبيعي يف الدماغ وهلا نوعان: اختالجية وغري اختالجية. ومن 
عالمات الرصع غري االختالجي تغري احلالة النفسية. أما عالمات الرصع االختالجي فتتمثل يف حركات 
غري طبيعية مفاجئة، بام يف ذلك تصلب اجلسم واهتزازه. واجلدير بالذكر أن الرصع االختالجي ُيعد أكثر 
ارتباطًا بالوصمة وارتفاع معدالت املراضة والوفاة. وتغطي هذه الوحدة من الدليل الرصع االختالجي 

وحسب. 
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يعة الرصع     ملحة 

جي التدبري الع

متابعة

التقييم

حالة طارئة:  »
جيا تقييم وتدبريها ع

تقييم ما إذا كان الشخص يعا من نوبات »

، ال » ال: عدوى عصبية، رضو بيل امل عىل  تقييم السبب احلاد 

باب الكامنة لذلك  » تقييم ما إذا كان الشخص مصابا بالرصع واأل
تنادا إىل التاري املر أو ع الفحص ا

امنة ذات  » تقييم احلاالت النفسية والعصبية اإلدمانية املت
األولوية 

جي » بروتوكوالت التدبري الع
1. الرصع

2. الفئات السكانية اخلاصة )النساء يف سن اإلنجاب، األطفال، املراهقون، األشخاص املصابون 
بفريوس نقص املناعة البرشي(

ت النفسية االجتامعية »       التدخ

ت الدوائية »       التدخ

الرصع

جات توفري  تتطلب املظاهر احلادة للنوبات/االخت
جي الطارئ الع والتدبري الع
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الرصع     حالة طارئة
الشخص يعا من 

ري  جات أو أن  اخت
مستجيب ويعا من تيب

مة عىل إصابة  الرأ أو العنق هل هنا أية ع

1

2
تفقد املجرى اهلوائي والتنفس والدورة الدموية. »

رى التنفس وبأن الشخص يتنفس بشكل جيد ونبضه  » ء يعيق  التأكد من عدم وجود 
مستقر.

تفقد ضغط الدم واحلرارة ومعدل التنفس. »

البدء بحساب زمن االختالجات، إن أمكن. »

التأكد من أن الشخص يف مكان آمن، وإذا أمكن، يوضع عىل جنبه ملساعدته عىل التنفس؛ مع  »
ء طري أسفل الراس )يف  فك أية ربطات عنق أو ثياب عىل الرقبة، خلع النظارات ووضع 

حال توفره(.

تركيب أنبوب وريدي لتدبري الدواء/السوائل إن أمكن.  »

       عدم ترك الشخص وحيدًا. »

ء يف الفم. »        عدم ترك أي 

(، أو عيوب بؤرية،  » بالنسبة للشخص الذي يرجح وجود إصابة يف رأسه، أو عدوى عصبية )ح
يتعني اإلحالة إىل املستشف عىل نحوعاجل.

: تنوي

ينبغي إجراء التقييم والتدبري العالجي 
يف آٍن واحد.

نعم اب »ال احلفا عىل الرأ و الرقبة  وض 
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3 ة ما بعد الوالدة الفئات السكانية اخلاصة: احلمل/ ف

بوع واحد من الوالدة ولي  ا من احلمل أو بعد أ هل املرأة  النص ال
ابق من الرصع لدهيا تاري 

النعم انسامم االشتبا بارتعا 

إعطاء 10  من سلفات املغنيزيوم بالعضل. »

إذا كان ضغط الدم االنبساطي  110 مم زئبق،  »

إعطاء 5 ملغم هيدراالزين بالوريد ببطء )3-4 دقائق(، وتكرار  »
اجلرعة كل 30 دقيقة إىل أن يصل ضغط الدم االنبساطي 90- 

مم زئبق؛
    لكن جيب عدم إعطاء أكثر من 20 ملغم يف املجموع.

 إحالة الشخص إىل املستشف عىل الفور »

جات » إعطاء الدواء لوق االخت

 حال تركيب أنبوب وريد حال عدم تركيب أنبوب وريد

4

عطاء حملول ملحي عادي ببطء »  البدء ب
)30 نقطة/دقيقة(. 

إعطاء اجللوكوز عرب الوريد. »
، األطفال: 2-5 مل / كغ من اجللوكوز  )البالغني: 5 مل من اجللوكوز 50 

 )
إعطاء أدوية احلاالت الطارئة: »

الديازيبام 10 ملغم بالوريد )األطفال: 1 ملغم وريديًا/ سنة من العمر( -
أو

لورازيبام 4 ملغم عرب الوريد )األطفال: 0.1 ملغم / كغ وريديًا / سنة من  -
العمر

إعطاء:

الديازيبام عرب املستقيم »
)البالغني: 10 ملغم، األطفال: 1 ملغم / سنة من العمر( 

أو

ميدازوالم عرب الشدق/ األنف »
)البالغني 10-5 ملغم، األطفال: 0.2 ملغم / كغ(

الرصع     حالة طارئة
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ل 10 دقائق من أول جرعة من دواء احلاالت  جات خ هل توقف االخت
الطارئة

هل توقف 

5

6

انية من دواء احلاالت الطارئة » اعطاء جرعة 

إحالة الشخص إىل املركز الصحي فورًا. »

       عدم إعطاء أكثر من جرعتني من دواء احلاالت الطارئة.

التقييم » االنتقال إىل الرصع 1 

التقييم » االنتقال إىل الرصع 1 

نعم ال

نعم ال



56

خص  حالة رصعية  هل الش
، أو » تستمر بعد تناول جرعتني من دواء الطوار
ال يوجد تعاٍف  »

7

إعطاء أحد األدوية التالية ع الوريد

9

)عىل سبيل املثال: توقفت بعد اجلرعة الثانية 
من دواء الطوار حال وصول الشخص إىل 

املركز الصحي(.

 واصلة تفقد املجرى اهلوائي والتنفس والدورة الدموية.    »
إعطاء األوكسجني. »
مراقبة احلاجة إىل التنبيب/التهوية باستمرار. »

8

10القف إىل اخلطوة

 االشتبا بحالة رصعية
جيب تلقي الع  املرك الصحي 

رويك: » ال  ال
20 ملغم/ كغ عرب الوريد ملرة واحدة، عىل أال تتجاوز اجلرعة 1  عىل مدى 30 دقيقة.

فينوباربيتال: »
، عىل أال تتجاوز اجلرعة 1  وبمعدل 100ملغم/  20-15 ملغم/كغ عرب الوريد

دقيقة.
 يف حال عدم الوصول إىل الوريد، يمكن استخدام الفينوباربيتال عن طريق العضل 

)بنفس جرعة الوريد(.

الفينيتوين: »

، عىل مدى 60 دقيقة. 20-15 ملغم/كغ عرب الوريد، عىل أال تتجاوز اجلرعة 1 
تلف عن أنبوب الديازيبام( - ينبغي استخدام أنبوب وريدي آخر )

رًا كبريًا يف حال         جيب وضع األنبوب الوريدي بشكل جيد إذ يسبب الفينيتوين 
به. ّ ت

نعم ال

الرصع     حالة طارئة
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هل توقف 

هل توقف 

استخدام أحد األدوية األخرى )يف حال توافرها( أو إعطاء 10 ملغم/كغ  »
فينيتوين إضافية )عىل مدى 30 دقيقة(.

رصد حالة الشخص حتسبُا حلدو هبوط تنفيس، هبوط يف ضغط الدم،  »
بات القلب. أوعدم انتظام يف 

: ئام ج حسبام يكون م وع تقييم السبب الكامن وراء 
، تصلب العنق، الصداع، االرتباك( - عدوى عصبية )احلم
تعاطي مواد اإلدمان )انسحاب الكحول أو ابتالع املخدرات( -
الرضو -
االضطراب االستقال )فرط صوديوم الدم أو نقص سكر الدم( -
السكتة )اخللل البؤري( -
الورم )اخللل البؤري( -
الرصع املعروف )تاريخ سابق من النوبات( -

10

ة إىل متخصص إلجراء تقييم  » اإلحال
إضا  التقييم »تشخي  االنتقال إىل الرصع 1 

نعم

نعم

ال

ال
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الرصع 1     التقييم

ر من 1-2 دقيقة جية عند الشخص ألك تمرت احلركات االخت هل ا

جية هل يعا الشخص من نوبات اخت

1

ري مرجحة جية  النوبات االخت

استشارة متخصص من أجل النوبات املتزامنة. »
املتابعة بعد 3 أشهر. »

املظاهر الشائعة للرصع
ل جات خ     حركات أو نوبات اخت

فقدان الوعي أو اختالله -

تصلب، تيّبس -

عض اللسان، إصابات، سلسل البول أو الرباز -

الم   لو شاذ، أو صداع، أو  ، أو  ، أو ارتبا ول، أو نعا : تعب أو      بعد االخت
سم  ت، أو ضع  أحد جانبي ا العض

نعم ال

الرصع     التقييم الرصع 1
: تنوي

ينبغي النظر يف نوبات اإلغامء والنوبات 
الكاذبة خالل التقييم األو ويف حال فشل 

العالج.

غالبًا ما ترتبط نوبات اإلغامء )الغيبوبة(  »
باحرار الوجه، والتعرق، والشحوب 

وأحيانًا الشعور بغشاوة الرؤية قبل 
اف خفيف يف  د ار النوبة. وقد 

النهاية.

عادًة ما ترتبط النوبات الكاذبة بمحفز  »
الضغط النفيس. وغالبًا ما تطول النوبات 

وتشمل نفضات غري منتظمة للجسم 
وإغامض العينني واندفاع احلوض 

لألمام بقوة. وعادة ما تكون هناك عودة 
يعة إىل خط األساس بعد النوبة. يف 

حال االشتباه يف نوبة كاذبة، اذهب إىل   
شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات 

األمهية.
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ات ل النوبة/ نني من األعرا التالية خ هل عان الشخص مما ال يقل عن ا

جية االشتبا  النوبات االخت

تمل  هل هنا عدوى عصبية أو مسببات أخرى 
حتقق من العالمات واألعراض: »

هل هنا أية مسببات حادة

2

االشتبا  الرصع

فقدان الوعي أو اختالله -
تصلب، تيّبس -
عض أو رض اللسان، إصابة بدنية -
سلس الرباز/ البول -

بعد: تعب أو مخول، أو نعاس، أو ارتباك، أو سلوك شاذ، أو  -
صداع، أو آالم يف العضالت، أو ضعف يف أحد جانبّي اجلسم. 

ح -
صداع -
ارتباك -

انسحاب الكحول  -
واملخدرات أو 

التسمم 

ختري سحائي  -
)مثل: تصلب العنق(

إصابة بالرأس -

اضطراب  استقال  -
)نقص جلوكوز الدم، 

نقص الصوديوم(

ري مرجحة جية  النوبات االخت

استشارة متخصص من أجل النوبات املتزامنة. »
املتابعة بعد 3 أشهر. »

نعم

نعم

ال

ال



60
الرصع     التقييم الرصع 1

تقييم احلالة الطبية وعالجها »

اإلحالة إىل املستشف »
 إذا أمكن لعالج إصابات الرأس والتهاب 

السحايا واالضطراب االستقال

ال حاجة لألدوية املضادة للرصع

املتابعة بعد ثالثة أشهر لتقييم ما إذا كان  »
ع حمتمل الشخص يعاين من 

3القف إىل اخلطوة  

 نوبة  معقدة

ا  » اإلحالة إىل املستشف ودخو

هل 

بؤرية: تبدأ يف جزء واحد من اجلسم -
ممتدة: أكثر من 15 دقيقة -
متكررة: أكثر من نوبة خالل فرتة املرض احلا -

او عمر بني 6  هل هو طفل لدي  وي
نوات أشهر إىل 6 

النعم

 نوبة  بسيطة

البح عن السبب وفقُا للمباد التوجيهية املحلية للرعاية املتكاملة  »
ألمراض الطفولة.

مالحظة املريض ألكثر من 24 ساعة. »

ال حاجة للعالج املضاد للرصع. »
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ل  تلفني خ هل أصيب الشخص بام ال يقل عن نوبتني  يومني 
العام املا 

الرصع مرج

ال تتوافر معايري الرصع

ال يتطلب األمر عالج مداومة باألدوية املضادة للرصع »

ع » املتابعة بعد 3 أشهر والتقييم عىل أساس احتامل وجود 

تقييم املسببات الكامنة إجراء فحص بد

هل الشخص مصاب بالرصع

3

جراء تقييم إضا حول  » اإلحالة إىل متخصص للقيام ب
املسببات 

تنوي

ينبغي أن يشمل الفحص البدين كال من الفحص 
العصبي، وتقييم وجود أي خلل بؤري، عىل سبيل 

املثال: التفاوت يف نقاط القوة واملنعكسات  

تنوي
ال عن : » الس

مدى تواتر النوبات -
ا العام املا - عدد النوبات التي أصيب 
مت حدثت آخر نوبة -

تاريخ سابق الختناق أو إصابة أثناء الوالدة -

عدوى دماغية -

تاريخ عائ من اإلصابة -

نعم

نعم

ال

ال
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امنة هل هنا حاالت نفسية وعصبية وإدمانية مت

امنة األخرى بناء عىل املخط الرئي » تقييم احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية املت
ت  لدليل التدخ

صابة باالكتئاب واالضطرابات اإلدمانية. وقد يرتافق الرصع مع  الرجاء مالحظة أن األشخاص املصابني بالرصع عرضة بشكل أكرب ل
اضطرابات نفسية وسلوكية واضطرابات إدمانية عند األطفال والبالغني

4

وتوكول 1 » اذهب إىل ال

الرصع     التقييم الرصع 1

قدام عىل  إذا كان هنا خطر وشيك ل
ي إجراء التقييم والتدبري  االنتحار، ينب

وتوكول اذهب إىل            تمرار  ال قبل اال
إيذاء الذات/ االنتحار
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جي      الرصع 2     التدبري الع

الرجاء مالحظة أن التدخالت املتعلقة بالرصع ختتلف عند هذه الفئات السكانية
الفئات السكانية اخلاصة

« (1-2 قي النف للشخص والقائمني عىل رعايت  توفري الت
« (3-2 البدء باألدوية املضادة للرصع 
« (2-2 ي األداء املتصل باألنشطة اليومية  تع

1

تدبري احلالة عالجيًا عند األطفال املصابني باالضطرابات النامئية،  »
اذهب إىل   االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال 

واملراهقني.

نب الفينوباربيتال عند األطفال املصابني باالضطرابات  »
السلوكية، قدر اإلمكان. القيام بتدبري احلالة عالجيًا. اذهب إىل   

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني

األطفال/املراهقون
املخاوف: تأثري األدوية املضادة للرصع عىل النمو و/أو السلوك

م/اليوم ملن عيوب األنبوب  » 5 مل داء النص بتناول الفوالت  إ
ن اإلنجاب ي النساء   العصبي عند 

وات » نب الفال

      مطلوب احلذر م املرأة احلامل: »

اطر  - نب العالج املتعدد األدوية. يزيد اجلمع بني األدوية من 
التشوهات اجلنينية خالل احلمل.

إذا تم وقف األدوية خالل احلمل، جيب إيقافها دومًا بالتدريج. -
- . إسداء النصح بالوالدة يف املستشف
عند الوالدة، إعطاء 1 ملغم فيتامني ك بالعضل حلديثي الوالدة  -

للوقاية من األمراض النزفية.

 حال كان املرأة مرضعة، يفضل الكاربامازيبني عىل غريه من  »
األدوية.

ن اإلنجاب النساء  
املخاوف: خطر األدوية املضادة للرصع عىل اجلنني/الطفل

 لرجوع إىل التفاعالت الدوائية لنظام مضادات الفريوسات  »
القهقرية واألدوية املضادة للرصع اخلاصة بالشخص، عندما يكون 

ذلك متاحا.

يفضل استخدام الفالربوات دون ما سواه، نظرًا ألن تفاعالته  »
الدوائية أقل.

نب الفينيتوين والكاربامازيبني حيثام كان ذلك ممكنًا. »

HIV

وتوكول ال

األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي
املخاوف: التفاعالت الدوائية بني مضادات الرصع ومضادات 

الفريوسات القهقرية
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ت النفسية االجتامعية التدخ

 : قي النف 2-1 الت
ية الدواء ويد باملعلومات حول الرصع و ا الت

ينجم االختالج عن نشاط كهربائي زائد يف الدما وال ينتج عن السحر أو  »
اجلن.

الرصع هو حالة من امليل املتكرر لالختالج. »

وهو حالة مزمنة، لكن يمكن السيطرة عليها بشكل كامل عند أغلب الناس  »
إذا ُأخذ الدواء وفقًا للشكل املحدد. 

يمكن أن يتوىل عدة أشخاص رعاية الشخص املصاب للتغلب عىل  »
اختالجاته. وينبغي مناقشة هذا مع الشخص نفسه. 

سؤال الشخص عاّم إذا كان يتلق العالج عند معالٍج تقليدي أو ديني  »
والتأكيد، مع إظهار االحرتام لذلك، عىل احلاجة إىل فحصه يف مركز الرعاية 

الصحية. كام ينبغي إعالم الشخص بأن األدوية واملنتجات العشبية قد حُتد 
اط مقدم الرعاية الصحية  ُ أحيانًا تفاعالت دوائية سلبية. ولذلك جيب أن 

علاًم بكل ما يتناوله الشخص.

ويد باملعلومات حول: كي يمكن للقائمني عىل رعاية الشخص تدبري  الت
ل جيا  املن جات ع االخت

ديد الشخص عىل جنبه، مع إدارة الرأس ملساعدته عىل التنفس. »

ء يف فم الشخص أو حماولة تقييده. » نب وضع أي 

ليم كد من أن الشخص يتنف بشكل  الت   

البقاء مع الشخص حلني توقف االختالج واستعادته الوعي. »

يف بعض األحيان، يعرف الشخص املصاب بالرصع بأن النوبة باتت وشيكة.  »
يف هذه احلالة، ينبغي أن يستلقي يف مكان آمن حلامية نفسه من الوقوع.

الرصع ليس مرضًا ُمعديًا، لذا، ال يمكن أن ينتقل االضطراب عرب مساعدة  »
الشخص املصاب باالختالجات.

ويد باملعلومات حول: مت جيب احلصول عىل املساعدة الطبية   الت

يكون الشخص املصاب بالرصع بحاجة إىل مساعدة طبية فورية حني تظهر  »
عليه مشكلة يف التنفس خالل االختالج.

جيب نقل الشخص املصاب بالرصع إىل املركز الصحي عندما يدوم االختالج  »
ألكثر من 5 دقائق خارج املركز الصحي.

جيب نقل الشخص املصاب بالرصع إىل املركز الصحي عندما ال يستعيد وعيه  »
بعد االختالج.

ي األداء املتصل باألنشطة اليومية واحلياة  2-2 تع
املجتمعية

اإلحالة إىل الرعاية األساسية واملامرسة للتعرف عىل التدخالت التي تعزز  »
األداء يف احلياة اليومية واملجتمعية.

باإلضافة إىل ذلك، إبال األشخاص املصابني بالرصع والقائمني عىل  »
:: رعايتهم بام ي

يستطيع األشخاص املصابني بالرصع أن يعيشوا حياة طبيعية. ويمكن هلم  -
الزواج وإنجاب األطفال.

رجوا أطفاهلم املصابني بالرصع من املدرسة. - ُ ال يتعني عىل اآلباء أن 

يمكن لألشخاص املصابني بالرصع العمل يف معظم الوظائف. لكن ينبغي  -
نب وظائف معينة قد تشكل خطرًا كبريُا عليهم وعىل اآلخرين  عليهم 

)مثل تلك التي تتطلب تشغيل اآلالت الثقيلة(.

نب طهي الطعام عىل نار مكشوفة  - عىل األشخاص املصابني بالرصع 
والسباحة بمفردهم.

نب اإلفراط يف تعاطي الكحول وأية  - عىل األشخاص املصابني بالرصع 
ية، أو عدم احلصول عىل قسط وافر من النوم، أو الذهاب  مواد إدمان ترو

ا أضواء ساطعة. إىل أماكن 

يتعني مراعاة قوانني القيادة الوطنية املتعلقة بالرصع. -

قد يكون األشخاص املصابون بالرصع مؤهلني للحصول عىل استحقاقات  -
اإلعاقة.

يمكن أن تساعد الربامج املجتمعية األشخاص املصابني بالرصع عىل  -
هم. احلصول عىل وظائف وأن توفر الدعم هلم وأل

تنوي

تعترب نوبات الرصع التي تستمر ألكثر من 5 دقائق حالة  »
يرية طارئة وعىل املرء التامس املساعدة الفورية هلا.

يمكن لألشخاص املصابني بالرصع أن يعيشوا حياة  »
طبيعية إذا التزموا بالعالج عىل نحو جيد.

ج الرصع     التدبري الع الرصع 2
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ت الدوائية  التدخ

2-3 البدء بمضادات الرصع
اختيار األدوية التي تكون متوافرة باستمرار. »

         يف حال الفئات السكانية اخلاصة )األطفال، النساء يف سن اإلنجاب،  »
األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البرشي(، جيب النظر يف القسم 

م من هذه الوحدة. اخلاص 

البدء بدواء واحد فقط وبأدن جرعة أولية. »

زيادة اجلرعة ببطء إىل حني السيطرة عىل ت. »

النظر يف رصد تعداد الدم وكيمياء الدم وفحوصات وظائف الكبد، يف حال  »
كان ذلك متاحًا.

      جيب احلذر
التحقق من التفاعالت الدوائية. يمكن أن تزيد مضادات الرصع من تأثري  »

مضادات الرصع األخرى أو ختفف منها يف حال تم استخدامها يف وقت 
واحد. كام قد ختفف مضادات الرصع من تأثري أدوية حتديد النسل اهلرمونية، 

ومثبطات املناعة، ومضادات الذهان، وامليثادون، وبعض مضادات 
الفريوسات القهقرية.

وقد ُتسبب، فيام ندر، تثبيط نقي العظم الشديد، تفاعالٍت فرط احلساسية بام  »
جونسون، تغرّيًا يف استقالب فيتامني د والنزيف  يف ذلك متالزمة ستيفنز

الناجم عن نقص فيتامني ك عند األطفال حديثي الوالدة.

نب استخدام فالربوات الصوديوم عند النساء احلوامل، إذا كان ذلك  »       
ممكنًا، نظرًا خلطر اإلصابة بعيوب األنبوب العصبي.

ينبغي وقف مجيع األدوية املضادة ببطء، إذ أن الوقف الفجائي قد يؤدي إىل  »
تطور النوبة الرصعية.

 جدول 1: األدوية املضادة للرصع 
تخدام/ املحاذير موان اال انبية ار ا ا رعة ا الدواء

م تاريخ من اضطرابات الدم وأمراض الكىل والكبد  ُحذر من وصفه للمر الذين لد
والقلب.

قد يلزم تعديل اجلرعة بعد أسبوعني بسبب التحريض عىل استقالب الدواء.

انبية الشائعة: السكون، االرتباك، الدوخة، الرتنح، الرؤية  ار ا ا
املزدوجة، الغثيان، اإلسهال، نقص الكرّيات البيض احلميد.

انبية اخلطرية: تسمم الكبد، التوصيل القلبي املتأخر، انخفاض  ار ا ا
مستويات الصوديوم.

ني: البال
ا  البدء ب 100-200 ملغم يوميًا عىل 2-3 جرعات. وزياد

بمقدار 200 ملغم كل أسبوع )بام ال يزيد عن 1400 ملغم 
يوميًا(.

األطفال:
ا  البدء ب 5 ملغم/ كغ يوميًا عىل 2-3 جرعات. وزياد

أسبوعيًا بمقدار 5 ملغم/كغ يوميًا )بام ال يزيد عن 40 
ملغم/كغ بشكل يومي أو 1400 ملغم يوميًا(.

         النساء احلوامل أو املرضعات: جيب احلذر عند 
استخدامه.

الكاربامازيبني    
(CARBAMAZEPINE)
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تتمة  جدول 1: األدوية املضادة للرصع 
تخدام/ املحاذير موان اال انبية ار ا ا رعة ا الدواء

ييمنع وصفه للمر الذين يعانون من الرُبفريية احلادة املتقطعة.

توصف جرعات أقل ملر الكىل أو الكبد.

اآلثار اجلانبية الشائعة: السكون، فرط النشاط عند األطفال، الرتنح، 
الرأرأة، خلل يف الوظيفة اجلنسية، االكتئاب.

اآلثار اجلانبية اخلطرية: الفشل الكبدي )تفاعالت فرط احلساسية(، 
انخفاض كثافة املعادن يف العظام.

ني: البال
ا  البدء ب 60 ملغم يوميًا عىل جرعة أو جرعتني. وزياد

بمقدار 2.5-5 ملغم كل أسبوع )بام ال يزيد عن 180 ملغم 
يوميًا(.

األطفال:
ا أسبوعيًا  البدء ب 2-3 ملغم/ كغ يوميًا عىل جرعتني. وزياد
بمقدار 1-2 ملغم/كغ يوميًا حسب التحمل )بام ال يزيد عن 

6 ملغم يوميًا(..

فينوباربيتال    
(PHENOBARBITAL)

ُتوصف جرعات أقل ملر الكىل أو الكبد.  ااآلثار اجلانبية الشائعة: السكون، االرتباك، الدوخة، الرجفان، حركات 
مرتعشة، الرتنح، الرؤية املزدوجة، الرأرأة، تلعثم الكالم، الغثيان، التقيؤ، 

اإلمساك.

اآلثار اجلانبية اخلطرية: تشوهات دموية، التهاب الكبد، اعتالل 
األعصاب، تضخم اللثة، حب الشباب، التهاب الُعقد اللمفية، زيادة يف 

امليول االنتحارية.

ني: البال
ا  البدء ب 150-200 ملغم يوميًا عىل جرعتني. وزياد

بمقدار 50 ملغم يوميًا كل 3-4 أسابيع )بام ال يزيد عن 400 
ملغم يوميًا(.

األطفال:
ا بمقدار  البدء ب 3-4 ملغم/ كغ يوميًا عىل جرعتني. وزياد

5 ملغم/كغ يوميًا كل 3-4 أسابيع )بام ال يزيد عن 300 
ملغم يوميًا(.

تخدام نب اال          النساء احلوامل أو املرضعات 

         كبار السن تستخدم جرعات أقل

فينيتوين     
(PHENYTOIN)

ا. ُيستخدم بحذر يف حال أمراض الكبد الكامنة، أو يف حال االشتباه 

التفاعالت الدوائية: يسبب الكاربامازيبني نقصًا يف مستويات الفالربوات، بينام يرفع 
األسربين هذه املستويات.

اآلثار اجلانبية الشائعة: السكون، الصداع، الرجفان، الرتنح، الغثيان، 
التقيؤ، اإلسهال، زيادة الوزن، فقدان شعر عابر. 

اآلثار اجلانبية اخلطرية: ضعف يف وظيفة الكبد، نقص الصفيحات 
الدموية، نقص الكرّيات البيض، النعاس/االرتباك )االعتالل الدماغي 

الناجم عن فرط األمونيا واملحرض بالفالربوات، عالمة عىل الُسّمية(، 
الفشل الكبدي، التهاب البنكرياس النزيف.

ني: البال
ا بمقدار 500  البدء ب 400 ملغم يوميًا عىل جرعتني. وزياد

ملغم يوميًا كل أسبوع )بام ال يزيد عن 3000 ملغم يوميًا(.

األطفال:
البدء ب 15-20 ملغم/كغ يوميًا عىل 2-3 جرعات. 

ا أسبوعيًا بمقدار 15 ملغم/كغ يوميًا )بام ال يزيد عن  وزياد
15-40 ملغم/كغ يوميًا(.

تخدام  نب اال         النساء احلوامل أو املرضعات 

        كبار السن تستخدم جرعات أقل

وات الصوديوم      فال
(SODIUM VALPROATE)

ج الرصع     التدبري الع الرصع 2
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مراجعة احلالة املرضية القائمة
1

تنوي حول املتابعة
جيب إجراء املتابعة كل 3-6 أشهر »

تنوي
وبة )مثل النعاس والرأرأة والشفع والرتنح( نامجة عن ارتفاع  » ري املر ار  يمكن ان تكون ا

جرعات األدوية الت يتناوهلا الشخص 

ية ذاتية )مثل أمراض احلساسية، تثبيط نقي العظام، الفشل  » سا ت  إذا كانت هناك تفاع
الكبدي(، سيلزم تغيري الدواء املضاد للرصع.

هل تقلص وترية   النوبات الرصعية عند الشخص بنسبة تتجاوز 50%

الرصع 3     املتابعة

نعم ال رعة احلالية: إذا  يتحسن الشخص با

مراجعة االلتزام باألدوية. »

النظر يف زيادة اجلرعة الدوائية حسب احلاجة وإىل أق جرعة، يف حال مل يكن هلا آثار  »
غري مرغوبة.

إذا بقيت االستجابة ضعيفة، »
النظر يف تغيري الدواء. ويتعني إعطاء الدواء اجلديد بجرعته املثىل قبل وقف الدواء  -

األول ببطء.

إذا بقيت االستجابة ضعيفة، »
مراجعة التشخيص. -
اإلحالة إىل متخصص -

املتابعة بوترية أعىل »
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إذا  يكن هنا مشاكل م األدوية

االستمرار باجلرعة احلالية. اجلرعة الصحيحة هي أدين جرعة عالجية  »
للتحكم بالنوبات الرصعية والتي تقلل من اآلثار اجلانبية غري املرغوبة.

مواصلة املتابعة احلثيثة والنظر يف وقف األدوية بعد توقف نوبات الرصع  »
لعامني عىل األقل.

نوات جات عند الشخص لعدة  هل توقف االخت

با ام كان ذلك منا النظر  وق الدواء حي
3

رصد الع
2

عدد كل تواصل:
يريًا وعن  » تقييم اآلثار اجلانبية للدواء بام يف ذلك اآلثار غري املرغوبة أو التفاعالت ذاتية التحساس )

طريق إجراء الفحوص املختربية حسب احلاجة واإلمكانية(.

توفري التثقيف النفيس ومراجعة التدخالت النفسية االجتامعية.   »

هل املرأة يف سن اإلنجاب وتفكر يف احلمل استشارة متخصص إذا كان الوضع كذلك هل لدى املريض  »
أية أعراض جديدة مثرية للقلق

هل لدى املريض أية أعراض جديدة مثرية للقلق »

مراجعة أية أعراض جديدة من االكتئاب والقلق، أخذا يف االعتبار اخلطر املرتفع الناجم عن  »
االعتالالت املتزامنة مع الرصع.  

هل يتناول املريض أية أدوية قد تسبب تفاعالت »
)تسبب العديد من مضادات االختالج تفاعالت مع األدوية األخرى(. يتعني استشارة متخصص 

إذا كان األمر كذلك.  

ناق خطر حدو النوبات مع الشخص/القائم عىل رعايته )إذا كان الرصع  »
ناجم عن إصابة يف الرأس، أو سكتة أو عدوى عصبية، فهناك خطر مرتفع 

اطر وقف الدواء  من تكرار النوبات عند وقف الدواء(، فضاًل عن مناقشة 
وفوائده.

يف حال املوافقة عىل وقف الدواء، ينبغي وقفه بشكل تدرجيي عن طريق ختفيض  »
نبًا لعودة النوبات. اجلرعات عىل مدى شهرين ورصد ذلك رصدًا دقيقًا 

نعم ال

الرصع     املتابعة الرصع 3
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االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني

تغطي هذه الوحدة تقييم االضطرابات النامئية والسلوكية والعاطفية عند األطفال واملراهقني وتدبريها 
عالجيًا.

االضطرابات النامئية هو مصطلح شامل يغطي االضطرابات من قبيل اإلعاقة الذهنية واضطرابات 
طيف التوحد. وعادًة ما تبدأ هذه االضطرابات يف مرحلة الطفولة، وتكون نامجة عن اختالل أو تأخر يف 

وظائف متعلقة بنضوج اجلهاز العصبي املركزي، وتتسم بمسار ثابت ال يامثل اهلدآت واالنتكاسات التي 
متيز عادة العديد من االضطرابات النفسية األخرى.

االضطرابات السلوكية هو مصطلح شامل يغطي اضطرابات أكثر حتديدًا، مثل اضطراب نقص االنتباه 
مع فرط النشاط أو اضطرابات سلوكية أخرى. وتشيع األعراض السلوكية متفاوتة الشدة بشكل كبري بني 
السكان. وينبغي أن يقترص التشخيص باالرضابات السلوكية عىل األطفال واملراهقني الذين لدهيم درجة 

متوسطة إىل شديدة من االختالل النفيس أو االجتامعي أو التعليمي أو املهني يف مواقع متعددة.

االضطرابات العاطفية هي واحدة من األسباب الرئيسية املرتبطة بالصحة النفسية التي ُيعزى إليها العبء 
العاملي للمرض لدى الشباب. وتتسم االضطرابات العاطفية بارتفاع مستوى القلق واالكتئاب واخلوف 

واألعراض البدنية.

وكثريًا ما تظهر لدى األطفال واملراهقني أعراض ألكثر من حالة واحدة، وقد تتداخل هذه األعراض يف 
بعض األوقات. وتتأثر رفاهية األطفال واملراهقني وأداؤهم بنوعية البيئة الثقافية املتواجدة داخل املنزل 

واملجتمع. وُيعّد استكشاف الضغوط النفسية االجتامعية والتصدي هلا، مع توافر الفرص لتنشيط الدعم، 
عوامل هامة يف خطة التقييم والتدبري العالجي.
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يعة االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني      ملحة 

جي التدبري الع

متابعة

التقييم

تقييم مشاكل التطور الذهني »

تقييم مشاكل قلة االنتبا أو فر النشا »

تقييم املشاكل العاطفية واالكتئاب املعتدل إىل الشديد  حال كان  »
الشخص مراهقا

د أو عصيان أو عدوانية » تقييم السلو املتكرر املنطو عىل 

تقييم وجود حاالت نفسية وعصبية وإدمانية ذات أولوية »

لية » تقييم البيئة املن

ية » تقييم البيئة املدر

جي » بروتوكوالت التدبري الع
تأخر/اضطراب النمو  .1

مشاكل سلوكية  .2

اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط  .3

اضطراب السلوك  .4

املشاكل العاطفية  .5

االضطرابات العاطفية واالكتئاب املعتدل إىل الشديد عند املراهقني.  .6

ت النفسية االجتامعية »       التدخ

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني
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االضطرابات العاطفية االضطرابات السلوكية االضطرابات النامئية
البكاء املفرط والتشب بالقائم بالرعاية، والتجمد )احلفا عىل  -

ثبات اجلسم والصمت( و/أو نوبات الغضب.
اخلجل الشديد أو تغري األداء )مثل وجود سلوك جديد كالتبول  -

ام( والتغوط أو مص اإل
تراجع الرغبة يف بدء اللعب والتفاعل االجتامعي -
صعوبات النوم وتناول الطعام  -

سوء التغذية، قصور النمو، ضعف التناغم احلركي،  -
التأخر يف حتقيق املقاييس النامئية املتوقعة للسن املناسب 

)مثل االبتسام، واجللوس، والتفاعل مع اآلخرين، 
، والتدريب عىل  وتقاسم االهتامم، وامليش، والتحد

املرحاض(

نوات ار < 5  الرض واألطفال الص

األعراض البدنية املتكررة وغري املربرة )مثل: آالم املعدة،  -
الصداع، الغثيان(

كره املدرسة أو رفض الذهاب إليها -
اخلجل الشديد أو تغري األداء )مثل وجود سلوك جديد كالتبول  -

ام( والتغوط أو مص اإل

التأخر يف القراءة والكتابة -

التأخر يف الرعاية الذاتية مثل ارتداء املالبس واالستحامم  -
وتنظيف 

طة الطفولة املتو

نة  12-6)

مشاكل يف املزاج أو الضيق أو القلق )عىل سبيل املثال: سهل  -
يع االنزعاج، أو حمبط، أو مكتئب، فضاًل  االنفعال، أو 

يعة وغري املتوقعة يف املزاج،  عن التغريات العنيفة أو ال
واالنفجارات العاطفية(، والشدة امُلفرطة.

التغريات يف األداء )مثل: صعوبة الرتكيز، وضعف األداء  -
املدريس، والرغبة يف البقاء وحيدًا يف املنزل يف كثري من األحيان(

ضعف األداء املدريس -

صعوبة يف فهم التعليامت -

صعوبة التفاعل االجتامعي والتكيف مع التغيريات -

املراهقون

نب مواقف أو مواضيع معينة )مثل  - اخلوف املفرط أو القلق أو 
االنفصال عن مقدمي الرعاية، أو املواقف االجتامعية، أو بعض 

احليوانات أو احلرشات أو املرتفعات أو األماكن املغلقة أو مشاهد 
الدم أو اإلصابات(

تغريات يف النوم وعادات تناول الطعام -
انخفاض االهتامم باألنشطة أو املشاركة فيها -
ُمعارض أو السلوك الالفت لالنتباه  - السلوك ال

صعوبة يف أداء األنشطة اليومية التي تعترب عادية بالنسبة 
لسن الشخص؛ صعوبة يف فهم التعليامت؛ صعوبة يف 

التفاعالت االجتامعية والتكيف مع التغريات؛ صعوبات أو 
شذوذ يف التواصل؛ أنامط تقييدية/متكررة من السلوكيات 

واالهتاممات واألنشطة

كل األعامر

األعامر 18-4
 فرط النشاط الزائد: فرط الركض يف اجلوار، وجود  -

صعوبة بالغة يف البقاء يف وضعية اجللوس، اإلفراط يف 
احلدي أو التململ يف احلركة

  نقص االنتباه، الرشود، تكرار وقف املهام قبل إهنائها  -
والتحول إىل أنشطة أخرى

االندفاع املفرط: القيام بأمور دون تفكري بشكل متكرر -
 القيام بسلوك يزعج اآلخرين بشكل متكرر ومتواصل  -

)عىل سبيل املثال، نوبات الغضب الشديدة واملتكررة 
عىل نحو غري عادي، السلوك القايس، العصيان الشديد 

قة( واملتواصل، ال
 التغريات الفجائية يف السلوك أو العالقات مع األقران،  -

بام يف ذلك االنسحاب والغضب.

ضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني حسب الفئة العمرية دول 1: املظاهر الشائعة ل ا
ل عملية التقييم حظتها خ ا القائم عىل الرعاية أو الشخص نفس أو يمكن م قد يبل 
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ضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني املظاهر الشائعة ل

: جراء معاينة للشكوى البدنية لدى الطفل/املراهق أو إجراء تقييم صحي عام تبني أن لدي ما ي     ب

أي من الشكاوى الظاهرة النمطية  املتعلقة باالضطرابات العاطفية أو السلوكية أو النامئية )انظر اجلدول 1( -

ة( - ع عوامل خطر مثل سوء التغذية واإليذاء و/أو اإلمهال، واملرض املتكرر، واألمراض املزمنة )مثل فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز أو تاريخ لوالدة مت

: ن الطفل/املراهق ألن لدي اوف بش     لد القائم بالرعاية 

صعوبة يف مواكبة أقرانه أو أداء األنشطة اليومية التي تعترب عادية بالنسبة لعمره -

وجود سلوك معني )عىل سبيل املثال: نشاط زائد، عدوانية، نوبات غضب متكررة و/أو شديدة، الرغبة يف البقاء وحيدًا أكثر من الالزم، رفض القيام باألنشطة االعتيادية  -
أو الذهاب إىل املدرسة(

: ن الطفل/املراهق ألن لدي اوف بش     لد املعلم 

ام الواجبات املدرسية - يع للذهن، إخالل بالنظام يف الصف، كثرة التورط يف املشاكل، صعوبة يف إ ود  عىل سبيل املثال: 

: ن الطفل/املراهق ألن لدي اوف بش     فلد عامل الصحة املجتمعية أو اخلدمات االجتامعية 
عىل سبيل املثال: سلوك قائم عىل ك القواعد أو القوانني، والعدوان البدين يف املنزل أو يف املجتمع املح -

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني     التقييم
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مات تشري إىل أ مما ي / ع هل هنا أعرا

خر/اضطراب النامئي االشتبا بت

ي املجاالت  احلركية، واملعرفية، واالجتامعية، والتواصل، والتكي تقييم 

2

تقييم االضطرابات النامئية

1

نعم

نعم

ال

ال

بالنسبة لصغار األطفال واألطفال: »
هل واجه الطفل أية صعوبات يف حتقيق املقاييس املناسبة لعمره يف 

مجيع املجاالت النامئية

نقص التغذية بام يف ذلك نقص اليود -
فقر الدم -
سوء التغذية -

بالنسبة لألطفال األكرب عمرًا واملراهقني: »
هل هناك صعوبات يف املدرسة )التعلم والقراءة والكتابة(، ويف التواصل 

والتفاعل مع اآلخرين، ويف ممارسة الرعاية

األمراض املعدية احلادة أو املزمنة بام يف ذلك التهاب األذن وفريوس  -
نقص املناعة البرشي/اإليدز 

القف إىل اخلطوة

 التدبري العالجي للحاالت باستخدام اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة أو  »
سائر املباد التوجيهية

(www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/ IMCI_chartbooklet)

: تنوي
ينبغي إتاحة الفرصة ملقابلة  »

املراهقني بمفردهم، دون حضور 
القائمني عىل الرعاية.

« . ية للنقا توضيح الطبيعة ال

توضيح الظروف التي يمكن فيها  »
تزويد الوالدين أو غريهم من 

البالغني باملعلومات.

استكشاف الشكوى الظاهرة من  »
خالل الطفل/املراهق والقائم عىل 

الرعاية.
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ت نقص االنتبا أو فر النشا  تقييم مشك

تشارة متخصص إلجراء تقييم » ا

2

وتوكول 1 » اذهب إىل ال

ري قادر عىل: ية، انظر إذا ما كان الطفل  لتقييم الر

النظر إىل عينيك -
اتباع جسم متحرك بالرأس والعينني -
التقاط غرض -
التعرف عىل الناس املألوفني -

ري قادر عىل: ، انظر إذا ما كان الطفل  لتقييم السم

حتريك الرأس لرؤية شخص يتكلم وراءه  -
إظهار ردود أفعال عىل الضوضاء الصاخبة -
إصدار الكثري من األصوات املختلفة )تاتا، دادا، بابا(، إذا كان رضيعًا -

تقييم اإلعاقة البرصية و/أو السمعية عند الطفل

هل الطفل/املراهق:
مفرط النشاط -

غري قادر عىل البقاء ساكنًا لفرتة -

ام املهام - يع الرشود، لديه صعوبة يف إ

يتحرك بتململ -

القف إىل اخلطوة   3

نعم

نعم

ال

ال

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني     التقييم
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جيا » ة البدنية ع تدبري احلال

النظر  املشاكل السلوكية

هل األعرا مستمرة وشديدة وهل تسبب صعوبة كبرية  األداء اليومي
هل كل ما ي صحي

تظهر األعراض يف مواقع متعددة -
استمرت ملدة 6 أشهر عىل األقل -
ال تناسب املستوى النامئي -

هناك صعوبة كبرية يف األداء اليومي عىل كافة األصعدة  -
ية واالجتامعية والتعليمية واملهنية  الشخصية واأل

وسائر املجاالت األخرى

اضطراب نقص 
االنتبا م فر 
ري مرج النشا 

النظر  اضطراب نقص 
االنتبا م فر النشا

تبعاد احلاالت التي يمكن أن تشب اضطراب نقص االنتبا م فر النشا ا
: هل يعا الطفل/املراهق من أ مما ي

أمراض الغدة الدرقية -
االعتالالت املعدية احلادة أو املزمنة، بام يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشي / اإليدز -
األمل الذي ال يمكن السيطرة عليه، مثل إلتهابات األذن، مرض اخلاليا املنجلية -

وتوكول 2 » اذهب إىل ال

وتوكول 3 » اذهب إىل ال

القف إىل اخلطوة   3

نعم

نعم

ال

ال
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تقييم االضطراب السلوكي

3

ب م العمر لدى  : السلو املتحد واملخل بالنظام املتنا تنوي
األطفال/املراهقني 

رفض القيام بام ُيمىل عليهم، ك القواعد، اجلدال، النحيب، املبالغة، التفوه بأمور غري  -
، العدوانية البدنية، إلقاء اللوم عىل اآلخرين لسوء  ء خاط صحيحة، إنكار القيام بأي 

ترصفهم.

ب،  - عادة ما تكون نوبات الغضب قصرية )انفجارات عاطفية مع البكاء، والرصاخ، وال
وما إىل ذلك(، وتستمر عادة ألقل من 5 دقائق، وال تطول ألكثر من 25 دقيقة، وحتد 

أقل من 3 مرات يف األسبوع. ال ينبغي أن تؤدي نوبات الغضب النمطية نامئيًا إىل إيذاء 
دئة نفسه بعد  اه اآلخرين، ويمكن للطفل عادة  الذات أو العدوانية البدنية املتكررة 

ذلك.

ار األطفال واألطفال  ص
نوات (18 شهر 5 

نب/ التأخر يف اتباع التعليامت، أو التسلط عىل األقران أو اجلدال مع البالغني أو األطفال  -
اآلخرين، احلنق يف بعض األحيان.

 12-6 طة   الطفولة املتو
نة

ورية، الترصف بوقاحة يف بعض  - هنا غري عادلة أو غري  حتدي القواعد واحلدود، القول ب
األحيان والرفض أو اجلدال أو التحدي.

نة  18-13 املراهقون 

ال: بيل امل ، عىل  لوكا متكررا من العدوانية أو العصيان أو التحد هل يظهر الطفل/املراهق 
 اجلدال مع الكبار

م أو القواعد التي يضعوهنا  حتدي الكبار أو رفض االمتثال لطلبا
 سهولة االنفعال بافراط/الغضب الشديد

 نوبات الغضب الشديدة واملتكررة
 صعوبة االنسجام مع اآلخرين

السلوك االستفزازي
 مستويات مفرطة من العراك أو التسلط عىل األقران

 القسوة مع احليوانات أو األشخاص
 التدمري الشديد للممتلكات، إشعال النار

قة، تكرار الكذب، التغيب عن املدرسة، اهلروب من املنزل.  ال

ري مرج نعمالقف إىل اخلطوة   4 االضطراب السلوكي  ال

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني     التقييم
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النظر  االضطراب
السلوكي

النظر  املشاكل السلوكية

ب املستوى النامئي للطفل/املراهق: هل األعرا مستمرة وشديدة وال تنا
تظهر األعراض يف مواقع متعددة )عىل سبيل املثال: يف املنزل واملدرسة وغريها من املواقع االجتامعية  -

األخرى(

استمرت األعراض ملدة 6 أشهر عىل األقل -

رد املراهقني  - رد العب الطفو أو  أكثر شدة من 

ية واالجتامعية  - هل هناك صعوبة كبرية يف األداء اليومي عىل كافة األصعدة الشخصية واأل
والتعليمية واملهنية وسائر املجاالت األخرى

وتوكول 2 » وتوكول 4 »اذهب إىل ال اذهب إىل ال

نعم ال
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4

بة م العمر عند األطفال/املراهقني   موم املتنا : املخاوف وا تنوي

اخلوف من الغرباء والشعور بالضيق عند االبتعاد عن مقدمي الرعاية - ار األطفال  لرض وص
نتني (9 أشهر 

اخلوف من العواصف، والنار، واملاء، والظالم، والكوابيس، واحليوانات - ار األطفال الص
نوات  5-2)

، واجلراثيم، والكوار الطبيعية، واالعتالل البدين،  - ، واألشبا اخلوف من الوحو
واإلصابة باجلرو البالغة

قلق حول املدرسة أو األداء أمام اآلخرين  -

طة   االطفولة املتو
نوات  12-6)

اخلوف من رفض األقران، واألداء أمام اآلخرين، واالعتالل البدين، واإلجراءات الطبية،  -
) واحلواد املأساوية )مثل احلروب واهلجوم اإلرها والكوار

نة  18-13 املراهقون 

ل إذا ما كان الطفل/املراهق: ا
يع االنزعاج أو يشعر باإلحباط أو احلزن  - سهل االنفعال يف الغالب، أو 
ا - فقد االهتامم باألنشطة أو االستمتاع 
لديه الكثري من اهلموم أو غالبًا ما يظهر عليه القلق -
عة - لديه الكثري من املخاوف أو ُيصاب باخلوف ب

غالبًا ما يشتكي من الصداع أو آالم املعدة أو الغثيان -
ليس سعيدًا أو حزين القلب أو كثري البكاء يف معظم األحيان -
يتجنب مواقف معينة أو يكرهها بشدة )مثل االبتعاد عن القائم عىل الرعاية أو مقابلة أناس ُجدد أو  -

األماكن املغلقة(

نعمالقف إىل اخلطوة   5 ال

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني     التقييم

تقييم االضطرابات العاطفية
هولة انفعال  ن أو خوف أو قلق أو  شعور بضائقة ممتدة ومعيقة تنطو عىل ح
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جيا » تدبري احلالة البدنية ع

النظر  االضطراب العاطفي

د إىل تفاقمها تبعاد احلاالت البدنية التي تشب االضطرابات العاطفية أو ت ا
مات/أعرا تشري إىل: هل هنا ع

مراض الغدة الدرقية -
األمراض امُلعدية، بام يف ذلك فريوس نقص -

املناعة البرشي / اإليدز
فقر الدم -

البدانة -
سوء التغذية -
الربو -

اآلثار اجلانبية لألدوية )مثل  -
الكورتيكوستريويدات أو أدوية االستنشاق 

املعاجلة للربو(

القف إىل اخلطوة   5

وتوكول 5 » اذهب إىل ال

وتوكول 6 » اذهب إىل ال

نعم

نعم

ال

ال

 هل هنا صعوبة  األداء اليوم عىل كافة األصعدة الشخصية 
ائر املجاالت األخرى ية واالجتامعية والتعليمية واملهنية و واأل

النظر  املشاكل العاطفية
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 هل لدى املراهق مشاكل مزاجية )سهولة االنفعال أو الشعور باإلحباط أو احلزن( أو فقد االهتامم باألنشطة 
ا أو االستمتاع 

ية واالجتامعية  هل هنا صعوبة كبرية  األداء اليومي عىل كافة األصعدة الشخصية واأل
ائر املجاالت األخرى والتعليمية واملهنية أو 

بوعني املاضيني ل األ هل كان لدى املراهق العديد من األعرا اإلضافية التالية  معظم األيام خ

تقييم االكتئاب املعتدل إىل  الشديد عند املراهقني

النوم املضطرب أو الزائد »
تغري كبري يف الشهية أو الوزن  »

)نقصانًا أو زيادة( 
اعتقادات بانعدام القيمة أو الذنب املفرط »

التعب أو فقدان الطاقة »
انخفاض الرتكيز »
الرتدد »
اهلياج أو التململ البدين امللحو »

التحد أو التحرك ببطء أكثر من املعتاد »
اليأس »
أفكار أو أفعال انتحارية »

وتوكول 5 »النظر  املشاكل العاطفية اذهب إىل ال

القف إىل اخلطوة   5

القف إىل اخلطوة   5

نعم

نعم

ال

ال

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني     التقييم
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ائر احلاالت النفسية و العصبية ذات اولوية تقييم 

5

تقييم احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية »
امنة  املت

ت انظر    امنة أخرى إجراء تقييم بناء عىل املخط الرئي لدليل التدخ هل هنا أية حاالت نفسية وعصبية وإدمانية مت
املخط الرئي

جيب عدم نسيان إجراء تقييم االضطرابات اإلدمانية. انظر   االضطرابات اإلدمانية.
بالنسبة لألطفال الذين يعانون من تأخر/اضطراب النمو، جيب عدم نسيان إجراء تقييم للرصع. انظر   الرصع

و ورد الفعل الطبيعي خلسارة كبرية  ابق لنوبة/ات ا تبعاد تاري  ا
خرا انظر     االكتئاب حد م

: تنوي

قد يكون هناك أوهام أو هلوسات. يف هذه احلالة 
ينبغي تكييف التدبري العالجي لالكتئاب. استشارة 

متخصص  

النظر  االكتئاب

وتوكول 6 » اذهب إىل ال

النعم

قدام عىل  إذا كان هنا خطر وشيك ل
االنتحار، يتعني  إجراء التقييم والتدبري 

وتوكول اذهب إىل            تمرار  ال قبل اال
إيذاء الذات/ االنتحار
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: تنوي

سؤال الطفل /املراهق بشكل مبا عن  »
تعرضه هلذه املواقف حيثام كان ذلك مناسبًا 

وآمنًا من الناحية النامئية )يف غري حضور القائم 
بالرعاية عىل سبيل املثال، فقد يكون هو من 

ساءة املعاملة( يقوم ب

ينبغي إتاحة الفرصة ملقابلة املراهقني  »
بمفردهم، يف غري حضور القائمني عىل 

رعايتهم. 

: تنوي

اءة معاملة الطفل ذيرية إل مات  ع

يرية امت 
اإليذاء البدين »

إصابات )مثل الكدمات أو احلروق أو عالمات خنق أو عالمات نتيجة  -
استخدام حزام او سوط أو عصا أو أي جسم آخر(

أية إصابات خطرية أو غري عادية بدون تفسري أو بتفسري غري مناسب -

االعتداء اجلنيس »
ة طبيًا - إصابات يف األعضاء التناسلية أو الرشجية أو أعراض غري مف
العدوى املنقولة جنسيًا أو احلمل -
السلوكيات اجلنسية )عىل سبيل املثال، إشارة إىل معرفة جنسية غري  -

مالئمة للعمر( 

اإلمهال »
مالبس متسخة وغري مناسبة للغاية  -
عالمات عىل سوء التغذية وسوء صحة األسنان -

اإليذاء العاطفي وغريها من أشكال إساءة املعاملةأي تغيري مفاج أو  »
ها سبب  جوهري يف سلوك الطفل/املراهق أو حالته العاطفية التي ال يف

آخر بشكل أفضل مثل:
خوف غري عادي أو ضيق شديد )بكاء دون توقف( -
إيذاء الذات أو االنسحاب االجتامعي -
العدوانية أو اهلرب من املنزل -
ييز - طلب العاطفة من البالغني دون 
ام - ظهور سلوكيات جديدة من التربز والتبول ومص اإل

جوانب من تفاعل القائم عىل الرعاية م الطفل/املراهق
اه الرضع )عىل سبيل  » سلوك مستمر من عدم االستجابة، وخاصة 

املثال عدم توفري الراحة أو الرعاية للطفل/املراهق عندما يكون خائفًا 
أو مصابًا أو مريضًا(

سلوك عدائي أو سلوك رافض »
استخدام التهديدات غري املناسبة )عىل سبيل املثال التخ عن  »

الطفل/املراهق( أو أساليب االنضباط القاسية.

مراجعة خدمات حاية الطفل إذا لزم األمر »
استكشاف الضغوطا والتعامل معها »
ضامن أن تكون سالمة الطفل/املراهق هي األولوية »
طمأنة الطفل/املراهق أن مجيع األطفال/املراهقني بحاجة إىل احلامية من اإليذاء »
تقديم معلومات حول املكان الذي يمكن التامس املساعدة منه ملواجهة اإليذاء املستمر »
الرتتيب لتوفري دعم إضايف بام يف ذلك اإلحالة إىل متخصص »
التواصل  مع املوارد القانونية واملجتمعية، حسب احلاجة واالختصاص  »
النظر يف إجراء تدخالت نفسية اجتامعية إضافية »
ضامن املتابعة املناسبة »

لية تقييم البيئة املن

6

ا  ي أو أ هل املشاكل العاطفية والسلوكية واملتعلقة بالنمو هي رد فعل عىل موق م أو 
تفاقم بسبب

تقييم إذا ما كانت هناك:

يري يشري إىل سوء املعاملة أو التعرض للعنف )انظر  » يرية أو أي عنرص يف التاريخ ال سامت 
تنويه(. 

ة أو وفاته، أو  » أية ضغوطات شديدة حالية أو مستمرة شديدة )مثل: مرض أحد أفراد األ
ظروف معيشية أو مالية صعبة، أو تعرضه لتسلط األقران أو األذى(.

النعم
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ر  هل لدى القائم عىل الرعاية أية حاالت نفسية وعصبية وإدمانية ذات أولوية قد ت
عىل قدرت عىل رعاية الطفل/املراهق
النظر  االكتئاب واالضطرابات اإلدمانية

: تنوي

يمكن أن يؤدي االضطراب االكتئا  »
لدى القائم عىل الرعاية إىل تفاقم 

االضطرابات العاطفية والسلوكية 
والنامئية لدى األطفال/املراهقني

صل الطفل عىل الفرص الكافية للعب والتفاعل /التواصل االجتامعي   هل 
ل املن

تفسار حول: النظر  اال

مع من يق الطفل معظم وقته »
كيف يلعب/يلعبون مع الطفل ما مدى تكرار ذلك »
كيف يتواصل/يتواصلون مع الطفل ما مدى تكرار ذلك »

إسداء النصح حول التحفيز املناسب للعمر والرعاية الوالدية. الرجوع  »
إىل الرعاية من أجل نامء الطفل

http://www.who.int/maternal_ child_
 adolescent/documents/care_child_

/development/en

النظر يف احلاجة إىل الدعم اإلضايف للطفل بام يف ذلك اإلحالة إىل  »
خدمات حاية الطفل عندما يكون ذلك متاحًا.

نعم

نعم

ال

ال

تقييم اى حالة نفسية و عصبية و ادمانية عند القائم ع  »
الرعاية

ج 6-2  دعم القائم ع الرعاية  » اذهب اىل التدبري الع
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: تنوي

سؤال الطفل /املراهق بشكل مبا عن تعرضه  »
هلذه املواقف حيثام كان ذلك مناسبًا وآمنًا من 

الناحية النامئية

 تقديم املعلومات املتعلقة باخلدمات التعليمية وتثقيف القائم عىل رعاية »

 الطفل/املراهق حول أمهية إبقائه يف املدرسة قدر اإلمكان »

لوكية عند  » ية والس اذهب إىل االضطرابات النفس
جي التدبري الع ني 2  األطفال واملراهق

التنسيق مع املعلمني وغريهم من موظفي املدرسة، بعد احلصول عىل  »
 .) املوافقة. اذهب إىل التدبري العالجي )

إذا كان هناك تغيب عن املدرسة، حماولة مساعدة الطفل/ املراهق يف  »
ع وقت ممكن واستكشاف أسباب الغياب. العودة إىل املدرسة يف أ

ية تقييم البيئة املدر

7

ة هل الطفل/املراهق  املدر

هل الطفل/املراهق:
يتعرض لتسلط األقران، أو االنتقاد، أو السخرية »
غري قادر عىل املشاركة والتعلم »
/يرفض الذهاب إىل املدرسة » ليس لديه الرغبة ب

نعم

نعم

ال

ال
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االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني 2    
جي التدبري الع

« (1-2 توفري اإلرشاد حول رفاهية األطفال/املراهقني. 

تقديم التثقيف النفيس للشخص والقائمني عىل رعايته، وإسداء  »
النصح حول الرعاية الوالدية.  وتقديم اإلرشاد حول االضطرابات 

النامئية. (2-2 و3-2   

تقديم الدعم للقائمني عىل الرعاية. (6-2) »

التنسيق مع املعلمني وموظفي املدرسة. (7-2) »

الربط مع سائر املوارد املتاحة يف املجتمع مثل التأهيل املجتمعي. »

توفري التدريب عىل مهارات الرعاية الوالدية، عندما يكون ذلك  »
متاحًا. (8-2)

إحالة األطفال الذين يعانون من االضطرابات النامئية إىل متخصصني  »
إلجراء املزيد من التقييم، وإسداء النصح بشأن خطة التدبري العالجي 

ة.   وتنظيم األ

ضامن املتابعة املناسبة كل ثالثة أشهر أو أكثر، إذا لزم األمر.   »

        عدم تقديم العالج الدوائي. »

خر/ االضطراب  خر/اضطراب النموالت ت
النامئي

1

توفري اإلرشاد حول رفاهية األطفال/املراهقني. (1-2) »

تقديم اإلرشاد حول حتسني السلوك. (3-2) »

تقييم الضغوط والتعامل معها، والتخفيف من الضغط النفيس  »
وتعزيز الدعم االجتامعي.

« (7-2 التنسيق مع املعلمني وموظفي املدرسة. 

الربط مع سائر املوارد املتاحة يف املجتمع.  »

عرض املتابعة.  »

2

توفري اإلرشاد حول رفاهية األطفال/املراهقني. (1-2) »

تقديم التثقيف النفيس للشخص والقائمني عىل رعايته ، وإسداء  »
النصح حول الرعاية الوالدية. وتقديم اإلرشاد حول حتسني السلوك. 

(2-2 و3-2)  

تقييم الضغوط والتعامل معها ، والتخفيف من الضغط النفيس  »
وتعزيز الدعم االجتامعي.

تقديم الدعم للقائمني عىل الرعاية (6-2) »

التنسيق مع املعلمني وموظفي املدرسة. (7-2) »

الربط مع سائر املوارد املتاحة يف املجتمع. »

النظر يف التدريب عىل املهارات الوالدية، عندما يكون ذلك متاحًا.  »
(8-2)

النظر يف التدخالت السلوكية عندما يكون ذلك متاحًا. (8-2) »

اإلحالة إىل متخصص لوصف امليثيلفينيديت يف حال فشلت  »
العالجات املذكورة أعاله وُشخص الطفل/املراهق باضطراب نقص 

االنتباه مع فرط النشاط وكان عمره 6 سنوات عىل األقل.  

ضامن املتابعة املناسبة كل ثالثة أشهر أو أكثر، إذا لزم األمر »

3

اضطراب نقص االنتبا م فر النشا املشاكل السلوكية

بروتوكولبروتوكولبروتوكول
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« (1-2 توفري اإلرشاد حول رفاهية األطفال/املراهقني. 

تقديم التثقيف النفيس للشخص والقائمني عىل رعايته، وإسداء  »
النصح حول الرعاية الوالدية. (2-2)   

تقديم اإلرشاد حول حتسني السلوك. (3-2) »

تقييم الضغوطات والتعامل معها، وتعزيز الدعم االجتامعي. »

تقديم الدعم للقائمني عىل الرعاية. (6-2) »

التنسيق مع املعلمني وغريهم من موظفي املدرسة. (7-2) »

النظر يف التدريب عىل مهارات الرعاية الوالدية، عندما يكون ذلك  »
متاحًا. (8-2)

الربط مع سائراملوارد املتاحة يف املجتمع. »

ضامن املتابعة املناسبة كل ثالثة أشهر أو أكثر، إذا لزم األمر.   »

النظر يف التدخالت السلوكية عندما يكون ذلك متاحًا. (8-2) »

       عدم تقديم العالج الدوائي. »

االضطرابات السلوكية
4

بروتوكول

تقديم اإلرشاد حول رفاهية األطفال/املراهقني. (1-2) »

تقديم التثقيف النفيس للشخص والقائمني عىل رعايته، وإسداء  »
النصح حول الرعاية الوالدية. (2-2)   

تقييم الضغوط والتعامل معها، والتخفيف من الضغط النفيس  »
وتعزيز الدعم االجتامعي.

التنسيق مع املعلمني وموظفي املدرسة. (7-2) »

الربط مع سائر املوارد املتاحة يف املجتمع.    »

املشاكل العاطفية
5

بروتوكول

       عدم التفكري يف العالج الدوائي كخطوة عالج أوىل. »

        عدم التفكري يف وصف العالج الدوائي لألطفال حتت 12  »
سنة.

تقديم اإلرشاد حول رفاهية األطفال/املراهقني. (1-2) »

تقديم التثقيف النفيس للشخص والقائمني عىل رعايته.  (2-2  »
و5-2   

تقديم الدعم للقائمني عىل الرعاية. (6-2) »

التنسيق مع املعلمني وغريهم من موظفي املدرسة. (7-2) »

الربط مع سائر املوارد املتاحة يف املجتمع. »

تقييم الضغوط والتعامل معها والتخفيف من الضغط النفيس  »
وتعزيز الدعم االجتامعي.

النظر يف التدريب عىل مهارات الرعاية الوالدية، عندما يكون  »
متاحًا. (8-2)

النظر يف اإلحالة لتقديم التدخالت السلوكية أو العالج بالعالقات  »
الشخصية.

استشارة متخصص لوصف الفلوكستني )وليس أي من مضادات  »
 )SSRIs( االكتئاب املانعة إلعادة قبط السريوتونني االنتقائية

أو مضادات االكتئاب ثالثية احللقة )TCAs(( عندما تثبت 
التدخالت النفسية االجتامعية عدم فعاليتها. الرجوع إىل   االكتئاب 

للحصول عىل تفاصيل حول هذه األدوية.

ضامن املتابعة املناسبة مرة كل شهر أو أكثر، إذا لزم األمر.  »

االضطراب العاطفي أو االكتئاب
6

بروتوكول

جي االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني     التدبري الع
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ت النفسية االجتامعية التدخ

ن رفاهية األطفال/املراهقني وأدائهم  2-1 إرشاد بش

تشجي القائمني عىل الرعاية عىل: 

ضية الوقت مع أطفاهلم يف القيام بأنشطة ممتعة. واللعب والتواصل معهم  »
ومع املراهقني.

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/
/documents/ care_child_development/en

اإلصغاء إىل األطفال/املراهقني وإظهار التفهم واالحرتام. »

حايتهم من أي شكل من أشكال سوء املعاملة، بام يف ذلك تسلط األقران  »
والتعرض للعنف يف املنزل واملدرسة واملجتمع.

انتظار حدو تغريات كربى يف احلياة )مثل سن البلو أو دخول املدرسة أو  »
والدة أخ أو أخت( وتقديم الدعم لتقبلها.

م عىل:  تشجي األطفال/املراهقني ومساعد

احلصول عىل قسط كاف من النوم. تعزيز اخللود إىل النوم يف أوقات منتظمة  »
وإبعاد التلفاز أو أية أجهزة إلكرتونية أخرى ذات شاشة من منطقة /غرفة 

النوم.

تاج مجيع األطفال/املراهقني إىل ثال وجبات  » تناول الطعام بانتظام. 
)اإلفطار، منتصف النهار، واملساء( وبعض الوجبات اخلفيفة كل يوم.

القيام باألنشطة البدنية. ينبغي عىل األطفال واملراهقني الذين ترتاو أعامرهم  »
بني  سنة ممارسة األنشطة البدنية بشكل يومي ملدة 60 دقيقة أو أكثر 

من خالل األنشطة اليومية أو اللعب أو الرياضة، إذا كانوا قادرين عىل ذلك. 
 www.who.int/dietphysicalactivity/publications/ انظر

recommendations5_17years

املشاركة يف األنشطة املدرسية واملحلية واالجتامعية قدر اإلمكان. »

قضاء بعض الوقت مع األصدقاء املوثوقني والعائلة.  »

نب تعاطي املخدرات والكحول والنيكوتني. »

قي النف للشخص والقائمني عىل  2-2 توفري الت
داء النص حول الرعاية الوالدية ، وإ رعايت

تفسري التأخر/الصعوبة للقائمني عىل الرعاية واألطفال/املراهقني حسب  »
م عىل حتديد نقاط القوة واملوارد.  احلاجة، ومساعد

الثناء عىل القائمني عىل الرعاية واألطفال/املراهقني عىل جهودهم. »

التوضيح للقائمني عىل الرعاية أن تقديم الرعاية الوالدية لألطفال/ املراهقني  »
الذين يعانون من تأخر/اضطراب عاطفي أو سلوكي أو نامئي يمكن أن 

يكون مثمرًا ومثري للتحدي يف الوقت ذاته.

توضيح أنه ال ينبغي إلقاء اللوم عىل األشخاص الذين يعانون من اضطرابات  »
نفسية. وتشجيع مقدمي الرعاية عىل أن يكونوا لطفاء وداعمني للمصابني 

ذه االضطرابات وأن ُيظهروا هلم احلب واملودة.

ته، وتوخي احلذر فيام  » تعزيز وحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالشخص وأ
يتعلق باحلفا عىل حقوق اإلنسان وكرامته.

م واقعية وتشجيعهم عىل  » مساعدة القائمني عىل الرعاية بأن تكون توقعا
االتصال وتبادل الدعم مع القائمني عىل رعاية أطفال/ مراهقني آخرين 

يعانون من حاالت مماثلة 

يمكن تقديم هذا اإلرشاد لكل األطفال واملراهقني  »
والقائمني عىل رعايتهم حت إذا مل يكن هناك اشتباه 

بوجود اضطراب

سني السلو ن  2-3 إرشاد بش
تشجي القائمني عىل الرعاية عىل: 

إعطاء االهتامم النابع من احلب، بام يف ذلك اللعب مع الطفل بشكل يومي.  »
وإعطاء الفرص للمراهقني للتحد إليهم.

الثبات عىل ما هو مسمو به للطفل/املراهق وما هو غري مسمو به، وإعطاء  »
ترصة حول ما يسمح به للطفل أو ما ال يسمح  تعليامت واضحة وبسيطة و

له به.

م،  » إعطاء األطفال/املراهقني مهام منزلية يومية بسيطة تتناسب مع قدرا
والثناء عليهم فور تنفيذهم هلذه املهام.

الثناء عىل الطفل/املراهق ومكافئته إذا أظهر سلوكًا حسنًا، وحجب املكافأة  »
عندما تكون هناك مشكلة سلوكية.

إجياد سبل لتجنب املواجهات احلادة أو املواقف الصعبة التي يمكن توقعها. »

إظهار رد فعل عىل املشاكل السلوكية األهم فقط وجعل العقوبة )عىل سبيل  »
ت واألنشطة املمتعة( خفيفة وأقل تكرارًا من اإلطراء. املثال حجب املكاف

نب  » دأ القائم عىل الرعاية. و تأجيل النقا مع األطفال/املراهقني إىل أن 
االنتقادات، والرصاخ، والنعت بأسامء غري مستحبة.

        عدم استخدام التهديدات أو العقاب البدين مع األطفال/املراهقني،  »
واالمتناع التام عن اإليذاء البدين، إذ يمكن للعقوبة البدنية أن ت بالعالقة 

بني الطفل والقائم عىل الرعاية؛ كام أهنا ال تنفع مقارنة مع األساليب األخرى 
عل املشاكل السلوكية أكثر سوءًا. ويمكن أن 

تشجيع اللعب املالئم لعمر املراهق )مثل األلعاب الرياضية أو الرسم  »
أو اهلوايات األخرى(، وتقديم الدعم املناسب للعمر بطرق عملية )مثل 

الواجبات املنزلية أو املهارات احلياتية األخرى.

يمكن تقديم اإلرشاد حول حتسني السلوك لكل القائمني عىل الرعاية الذين يعانون من  »
صعوبات مع سلوك األطفال/املراهقني حت لو مل يكن هناك اشتباه بوجود اضطراب 

سلوكي.
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خر/ االضطراب النامئي   قي النف حول الت 2-4 الت
تشجي القائمني عىل الرعاية عىل: 

معرفة نقاط القوة ومكامن الضعف عند الطفل وأفضل طريقة يتعلم من  »
خالهلا، وما يسبب له التوتر وما جيعله سعيدًا، وما يسبب املشاكل السلوكية 

ّد منها. لديه وما 

معرفة كيفية تواصل الطفل واستجابته )باستخدام الكلامت، واإليامءات،  »
والتعابري غري اللفظية، والسلوكيات(.

مساعدة األطفال عىل التطور من خالل مشاركتهم يف األنشطة اليومية  »
واللعب.

يتعلم األطفال بشكل أفضل خالل األنشطة املمتعة واإلجيابية. »

اكهم يف احلياة اليومية، بدءًا بمهام بسيطة، واحدة يف كل مرة. تقسيم  » إ
األنشطة املعقدة إىل خطوات بسيطة لكي يتعلم الطفل خطوة واحدة يف كل 

مرة وُيكافأ عليها.

خلق روتني يومي يمكن للطفل توقعه عن طريق وضع أوقات منتظمة لتناول  »
الطعام واللعب والتعلم والنوم.

نب ترك الطفل لوحده لساعات دون  » احلفا عىل بيئة حمفزة للطفل: 
التحد إليه واحلد من الوقت الذي يقضيه يف مشاهدة التلفاز واللعب 

باأللعاب اإللكرتونية.

إبقاؤه يف بيئة مدرسية أطول فرتة ممكنة، وتسجيله يف املدارس العادية حت لو  »
كان ذلك بدوام جزئي.

استخدام قواعد متوازنة لضبط السلوك. تقديم املكافأة للطفل/املراهق عند  »
قيامه بيشء جديد وإهلائه عن األشياء التي ال ينبغي عليه فعلها.

         عدم استخدام التهديدات أو العقاب البدين عند وجود مشكلة  »
سلوكية. 

غالبًا ما ترتافق االضطرابات النامئية التي يعاين منها األشخاص مع مشاكل  »
سلوكية يصعب عىل القائمني عىل الرعاية تدبريها. انظر إرشاد بشأن حتسني 

السلوك. (2-3)

ته، وتوخي احلذر فيام يتعلق  » تعزيز وحاية حقوق اإلنسان للشخص وأ
باحلفا عىل حقوق اإلنسان وكرامته. 

نب إدخاله إىل مؤسسة رعاية. - تثقيف القائمني عىل رعاية الشخص بشأن 

تعزيز احلصول عىل املعلومات واخلدمات الصحية. -

تعزيز فرص االلتحاق باملدارس وغريها من األشكال التعليمية. -

تعزيز احلصول عىل الوظائف. -

ية واملجتمعية. - تعزيز املشاركة يف احلياة األ

قي النف حول املشاكل/االضطرابات  2-5 الت
العاطفية بام  ذلك االكتئاب عند املراهقني

ية مثل  » التعامل مع أي من األوضاع املسببة للضغط النفيس يف البيئة األ
اخلالف بني الوالدين أو االضطراب النفيس عند أحدهم. واستكشاف 

الظروف الصعبة املحتملة يف البيئة املدرسية بمساعدة املعلمني.

ة. » توفري الفرص لقضاء أوقات طيبة مع القائم عىل الرعاية واأل

تشجيع الطفل/املراهق ومساعدته عىل مواصلة )أو معاودة البدء يف( األنشطة  »
االجتامعية املمتعة.

تشجيع الطفل/املراهق عىل ممارسة النشاط البدين املنتظم، وزيادة فرتاته  »
تدرجييًا.

ارين  » النظر يف تدريب األطفال/املراهقني والقائمني عىل رعايتهم عىل 
التنفس، واالسرتخاء التدرجيي للعضالت وغريها مما يعادهلا من الناحية 

الثقافية.

خلق روتني يمكن توقعه يف الصبا وعند النوم. وتعزيز عادات نوم منتظمة  »
ووضع أوقات منتظمة يف اليوم لتناول الطعام واللعب والتعلم والنوم.

ري الواقعية: » بالنسبة للمخاوف املفرطة و

اول القيام  - ت صغرية عندما  الثناء عىل الطفل/املراهق أو إعطاء مكاف
بأمور جديدة أو يترصف بشجاعة.

مساعدة الطفل عىل مواجهة املواقف الصعبة عن طريق القيام بخطوة  -
واحدة يف كل مرة )عىل سبيل املثال: إذا كان لدى الطفل خوف من االبتعاد 

عن القائم عىل رعايته، عليه مساعدة الطفل عىل زيادة الوقت الذي يلعب 
فيه لوحده بشكل تدرجيي بينام يكون هو يف مكان قريب(.

اوفهم. - االعرتاف بمشاعر األطفال ومهومهم وتشجيعهم عىل مواجهة 

م عىل التكيف يف  - مساعدة األطفال/املراهقني عىل وضع خطة ملساعد
افونه. حال حدو موقف 

توضيح أن االضطرابات العاطفية شائعة ويمكن أن حتد ألي شخص، وأن  »
حدو االضطرابات العاطفية ال يعني أن الشخص ضعيف أو كسول.

يمكن لالضطرابات العاطفية أن ختلق أفكارًا غري مربرة من اليأس وانعدام  »
القيمة. يلزم توضيح أن هذه اآلراء قد تتحسن مع حتسن االضطرابات 

العاطفية.

ورة إخبار شخص موثوق فيه والعودة لطلب املساعدة  » إبال األشخاص ب
عىل الفور يف حال مالحظتهم ألفكار إيذاء الذات أو االنتحار.

جي االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني     التدبري الع
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تتمة ت النفسية االجتامعية  التدخ

2-6 تقديم الدعم للقائمني عىل رعاية الطفل/املراهق 
تقييم األثر النفيس واالجتامعي لالضطرابات عند األطفال/املراهقني  »

م الشخصية واالجتامعية  عىل القائمني عىل رعايتهم، ودعم احتياجا
م الصحية النفسية. واحتياجا

ية والعمل  » تعزيز توفري الدعم واملوارد الالزمة هلم من حي احلياة األ
واألنشطة االجتامعية والصحة. 

القيام برتتيبات الرعاية املؤقتة )بحي يتوىل أشخاص آخرون جديرون  »
بالثقة رعاية الطفل/املراهق لفرتة قصرية( ليتمكن القائمون عىل الرعاية من 

احلصول عىل اسرتاحة، خاصة يف حال كان الطفل يعاين من اضطراب نامئي. 

ا عىل حلها » ة للتعامل مع املشاكل االجتامعية والعائلية ومساعد دعم األ

ة في املدر ريهم من مو 2-7 التنسيق م املعلمني و
التواصل مع معلمي الطفل/املراهق، بعد احلصول عىل موافقته وموافقة  »

القائم عىل رعايته، إلسداء النصح/وضع خطة بشأن كيفية دعم الطفل من 
خالل التعلم واملشاركة يف األنشطة املدرسية. 

بيان أن االضطراب النفيس للطفل/املراهق يؤثر عىل تعّلمه/سلوكه/وأدائه  »
االجتامعي وأن ثمة ما يمكن للمعلم أن يقوم به للمساعدة.

االستفسار عن أية مواقف قد تسبب الضغط النفيس للطفل وترتك أثرًا سلبيًا  »
عىل سالمته العاطفية وعىل قدرته عىل التعّلم. وإسداء النصح للمعلم باختاذ 

اإلجراءات املناسبة لوقف تسلط األقران يف حال كان الطفل يتعرض له.

اك الطفل يف األنشطة املدرسية وتسهل  » البح يف اسرتاتيجيات تساعد يف إ
عليه التعلم واإلدماج واملشاركة.

نصائ بسيطة: »

م.  - م ونقاط القوة لد إتاحة الفرصة لألطفال/املراهقني الستخدام مهارا

الطلب من الطالب اجللوس يف مقدمة الصف. -

إعطاء الطالب وقتا إضافيًا لفهم املهام وإكامهلا. -

تقسيم الواجبات الطويلة إىل أجزاء أصغر وختصيص جزء واحد فقط يف  -
كل مرة.

اللجوء إىل املزيد من اإلطراء عىل كل جهد يقوم به الطفل، ومكافأته عىل  -
حتقيق اإلنجازات.

       عدم استخدام التهديدات أو العقاب البدين أو االنتقاد املفرط. -

بالنسبة للطالب الذين يعانون من صعوبات كبرية يف الصفوف الدراسية،  -
يمكن توظيف متطوع للمجيء إىل الصف لتوفري االهتامم الفردي بالطالب 

أو وصله مع أقران يمكن أن يوفروا له الدعم أو املساعدة يف التعلم.

يف حال كان الطفل/املراهق خارج املدرسة، يتعني مساعدته عىل العودة  -
يف أقرب وقت ممكن من خالل وضع جدول زمني إلعادة الدمج تدرجييًا. 

وينبغي إعفاء الطالب من االختبارات واالمتحانات خالل فرتة إعادة 
الدمج. 

ة جات نفسية موج 2-8 ع
ال يقدم هذا الدليل بروتوكوالت معينة لتنفيذ تدخالت نفسية موجزة،  »

مثل التدريب عىل مهارات الرعاية الوالدية، والعالج البينشخ والعالج 
عداد حزمة تدريبية عىل املهارات  السلوكي. قامت منظمة الصحة العاملية ب

الوالدية ملقدمي الرعاية لألطفال الذين يعانون من التأخر/االضطراب 
النامئي وهي متاحة عند الطلب.
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هل يشعر الشخص بتحسن
إعادة تقييم األعراض والسلوك واألداء للطفل/املراهق ورصدها عند كل زيارة.

تقييم التحسن
1

: تنوي

يف حال ثبت التعرض لواحد أو أكثر من أنواع  »
سوء املعاملة أثناء التقييم، ينبغي إجراء تقييم 
للتعرض املستمر لسوء املعاملة وخطرها عىل 

الطفل/املراهق 

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني 3      املتابعة

النعم االستمرار يف خطة التدبري العالجي واملتابعة حت توقف األعراض أو  »
زواهلا. 

تقديم املزيد من التثقيف النفيس وإسداء النصح حول الرعاية الوالدية. »

يف حال كان يتناول الدواء، النظر يف ختفيف اجلرعة تدرجييًا بالتشاور مع  »
متخصص.  

يف حال عدم تناول الدواء، تقليل وترية املتابعة عندما ترتاجع األعراض  »
ويصبح الطفل/املراهق قادرًا عىل األداء اجليد يف احلياة اليومية. 

القف إىل اخلطوة   2
ل 6 أشهر: سن  األعرا و/أو األداء خ  حال  يكن هنا 

تقديم املزيد من التدخالت إذا كانت متاحة. »

زيادة وترية زيارات املتابعة حسب احلاجة. »

تقديم املزيد من التثقيف النفيس وإسداء النصح حول الرعاية الوالدية، حسب احلاجة.   »

مراجعة التدخالت النفسية االجتامعية وخطة التدبري العالجي حسب اللزوم. »

اك األطفال/املراهقني والقائمني عىل رعايتهم يف اختاذ القرارات، حسب احلاجة. » إ

عرض إجراء املتابعة بانتظام. »

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني     املتابعة
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اجراء التقييامت الروتينية
2

تنوي
بالنسبة للمراهقني، التخطيط لرؤيتهم بشكل  »

م/ القائمني عىل رعايتهم  منفصل عن والد
لبعض الوقت خالل زيارة املتابعة. توضيح 

ية ملناقشات الرعاية الصحية، بام يف  الطبيعة ال
ذلك الظروف التي يتم فيها إعطاء املعلومات 

للوالدين أو غريهم من البالغني.

االضطرابات النامئية
يف حال مل يكن هناك حتسن، أو حصل مزيد من التدهور، أو كان هناك توقع 

بوجود خطر عىل الطفل، أو تأثرت الصحة البدنية )مثل مشكالت التغذية(، 
تنبغي
اإلحالة إىل متخصص للمزيد من التقييم واملشورة بشأن خطة التدبري  »

العالجي.   
ف النظرعن وصف عالج دوائي.        

اضطراب نقص االنتبا م فر النشا
يف حال مل يكن هناك حتسن، وكان عمر الطفل ال يقل عن 6 سنوات وقد 

تلق العالج النفيس االجتامعي لستة أشهر عىل األقل
اإلحالة إىل متخصص او استشارته لوصف امليثيلفينيديت.   »

االضطرابات السلوكية
يف حال مل يكن هناك حتسن، أو كان هناك توقع بوجود خطر عىل املراهق

اإلحالة إىل متخصص للمزيد من التقييم واملشورة بشأن خطة التدبري  »
العالجي.  

ف النظر عن وصف عالج دوائي.        

االضطرابات العاطفية
يف حال مل يكن هناك حتسن، وكان الطفل/املراهق قد تلق العالج النفيس 

االجتامعي لستة أشهر عىل األقل
اإلحالة إىل متخصص.  »

      ال تبدأ بالعالج الدوائي.

االكتئاب
يف حال مل يكن هناك حتسن، وكان عمر املراهق 12 سنة أو أكثر وقد تلق 

العالج النفيس االجتامعي لستة أشهر عىل األقل.
اإلحالة إىل متخصص أو استشارته لوصف الفلوكستني )ولكن ليس  »

أي من مضادات االكتئاب املانعة إلعادة قبط السريوتونني االنتقائية 
   .)TCAs( أو مضادات االكتئاب ثالثية احللقة )SSRIs(

عند كل زيارة:
رصد نمو األطفال دون سن اخلامسة. »

تقييم وجود أي مشاكل أو أعراض جديدة تتعلق باملزاج أو السلوك أو النمو/التعلم.  »
عة االنزعاج أو اإلحباط،  بالنسبة للمراهقني، تقييم سوء املزاج )سهولة االنفعال، 

االكتئاب أو احلزن( أو األفكار االنتحارية.
الرجوع إىل خطوة التقييم 4 لسوء املزاج. اذهب إىل   إيذاء الذات/االنتحار لألفكار 

االنتحارية.

استكشاف الضغوط النفسية االجتامعية والتعامل معها يف املنزل أو املدرسة أو بيئة العمل،  »
بام يف ذلك التعرض للعنف أو غريه من أشكال سوء املعاملة.

ية واالجتامعية. » تقييم فرص مشاركة الطفل/ املراهق يف احلياة األ

ة. » تقييم احتياجات القائمني عىل رعاية الطفل/املراهق والدعم املتا لأل

مراقبة الدوام املدريس. »

مراجعة خطة التدبري العالجي ورصد االلتزام بالتدخالت النفسية االجتامعية. »

يف حال كان يتناول الدواء، مراجعة االلتزام بالدواء، وبيان اآلثار اجلانبية، واجلرعات. »
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رصد الع الدوائي املعمول ب
3

يلفينيدي للطفل يد من الرصد إذا وص املي م
تسجيل تفاصيل الوصفة الطبية وتعليامت تناول الدواء. »
رصد احتامل سوء استخدام الدواء أو حتويل استخدامه عن  »

الغرض األسايس.
كل ثالثة أشهر: رصد/تسجيل الطول، والوزن، وضغط  »

ا. ُمبلغ  الدم، واآلثار اجلانبية وتغريات السلوك ال
استشارة متخصص يف حال مالحظة آثار جانبية للدواء  »

)عىل سبيل املثال الفشل يف الوصول إىل الوزن أو الطول 
املتوقعني، وارتفاع ضغط الدم، واهلياج، والقلق، واألرق 

الشديد(.
بعد سنة واحدة من العالج: استشارة متخصص بشأن  »

االستمرار يف تناول امليثيلفينيديت.

يد من الرصد إذا وص الفلوكستني للمراهق م
تسجيل تفاصيل الوصفة الطبية وتعليامت تناول الدواء. »
أسبوعيًا يف الشهر األول، ثم كل شهر: رصد اآلثار اجلانبية  »

ا. وتغريات املزاج واألعراض األخرى التي ُأبلغ 
استشارة متخصص إذا وجدت آثار جانبية شديدة للدواء أو  »

أحدا ضارة )مثل األفكار االنتحارية اجلديدة أو املتفاقمة، 
سلوك االنتحار أو إيذاء الذات، اهلياج أو سهولة االنفعال 

أو القلق أو األرق(.  
إسداء النصح للمراهق بمواصلة الدواء حت لو كان يشعر  »

بالتحسن. جيب االستمرار يف تناول الدواء ملدة  شهرًا 
بعد زوال األعراض للحد من خطر االنتكاس.

إسداء النصح بعدم وقف الدواء بشكل فجائي.  »
يف حال زوال األعراض ملدة  شهرًا: مناقشة املراهقني  »

اطر التوقف التدرجيي عن  والقائمني عىل رعايتهم حول 
تناول الدواء وفوائده. ختفيض الدواء بشكل تدرجيي عىل 

، ورصده عن كثب حتسبًا لعودة  مدى 4 أسابيع كحد أدن
األعراض.

االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني     املتابعة
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اخلرف

اخلرف متالزمة مزمنة وتدرجيية سببها تغريات يف الدماغ. وعىل الرغم من احتامل حدوثه يف أي عمر، 
فهو أكثر شيوعًا بني كبار السن. واخلرف هو سبب رئييس للعجز وفقدان القدرة عىل االعتامد عىل الذات 
بني كبار السن حول العامل. كام أنه خيّلف آثارًا بدنية ونفسية واجتامعية واقتصادية عىل القائمني عىل رعاية 

الشخص املصاب وعىل أرسته واملجتمع بوجه عام.  

تؤدي احلاالت التي تسبب اخلرف إىل تغريات يف قدرات الشخص العقلية وشخصيته وسلوكه. ويواجه 
األشخاص الذين يعانون من اخلرف، عمومًا، مشاكل يف الذاكرة واملهارات الالزمة للقيام باألنشطة 

اليومية. لكن اخلرف ليس جزءًا من الشيخوخة الطبيعية. وعىل الرغم من أن مرض الزهايمر هو السبب 
األكثر شيوعًا للخرف، إال أن اخلرف يمكن أن ينجم عن خمتلف األمراض واإلصابات التي حتدث يف 

الدماغ. ويشكو األشخاص الذين يعانون منه يف كثري من األحيان من النسيان أو الشعور باالكتئاب. 

اومن األعراض الشائعة األخرى تدهور يف السيطرة عىل املشاعر أو السلوك االجتامعي أو الدافع. وممن 
املمكن أال يدرك األشخاص الذين يعانون من اخلرف عىل اإلطالق أهنم يمّرون هبذه التغريات، وقد 

ال يطلبون املساعدة. وقد يالحظ أفراد األرسة أن الشخص يعاين من مشاكل يف الذاكرة، أو تغري يف 
الشخصية أو السلوك أو االرتباك، أو الرغبة يف التجوال، أو السلس البويل. ولكن بعض األشخاص 

الذين يعانون من اخلرف والقائمني عىل رعايتهم قد ينكرون أو يقللون من شأن فقدان الذاكرة 
واملشاكل املرتبطة به. ويؤدي اخلرف إىل تديّن الوظائف املعرفّية، ويؤثر عادًة عىل أنشطة احلياة اليومية، 
مثل االغتسال، وارتداء املالبس، وتناول الطعام، والنظافة الشخصية، والذهاب إىل املرحاض. وعىل 
الرغم من عدم وجود عالج للخرف، فإن التشخيص املبكر والعالج الداعم قد يؤدي إىل حتسن حياة 

األشخاص الذين يعانون من اخلرف والقائمني عىل رعايتهم بشكل ملحوظ، وبلوغ املستوى األمثل من 
الصحة البدنية والقدرة املعرفية والنشاط والعافية.
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يعة اخلرف     ملحة 

جي التدبري الع

متابعة

التقييم

مات اخلرف » تقييم ع

عرا » هل هنا تفسريات أخرى ل
استبعاد اهلذيان -

استبعاد االكتئاب )اخلرف الكاذب( -

تقييم املسائل الطبية األخرى »

تقييم األعرا السلوكية والنفسية »

ائر احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية  » تبعاد  ا

تقييم احتياجات القائمني عىل رعاية الشخص »

بروتوكوالت التدبري »
1. اخلرف بدون أعراض سلوكية/نفسية

2. اخلرف مع أعراض سلوكية/نفسية

ت النفسية االجتامعية » التدخ

ت الدوائية   » التدخ

اخلرف
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مات اخلرف تقييم ع

اخلرف 1     التقييم
املظاهر الشائعة للخرف

مان واألشخاص الوعي باملكان وال نسيان شديد والقدرة عىل االهتداء      قصور أو مشاكل  الذاكرة 

هولة االنفعال إبداء عدم االهتامم أو مباالة  ل ال لوكية م اجية أو      مشاكل م

بة  البكاء بسهولة هولة االنفعال أو الر الشعور بالضيق أو      فقدان السيطرة عىل املشاعر 

لية أو االجتامعية املعتادة     صعوبة  القيام باألعامل أو األنشطة املن

1

هل هنا مشاكل م الذاكرة و/أو القدرة عىل االهتداء
)عىل سبيل املثال: نسيان ما حد يف اليوم السابق أو عدم معرفة أين هو/هي(

ية ا هل يواج الشخص صعوبات  أداء األدوار/األنشطة األ
)عىل سبيل املثال: األنشطة اليومية مثل التسوق، ودفع الفواتري، والطبخ، الخ(

نعم

نعم

ال

ال

ري مرج اخلرف 
فحص سائر احلاالت النفسية والعصبية  »

واإلدمانية 

ري مرج اخلرف 
فحص سائر احلاالت النفسية والعصبية  »

واإلدمانية 

: تنوي

ينبغي إجراء تقييم مبا عن طريق 
اه  اختبار الذاكرة والقدرة عىل حتديد اال

واملهارات اللغوية، مع التقييم العصبي 
العام، وذلك باستخدام أدوات تتناسب 

مع ثقافة الشخص، يف حال كانت متاحة. 
انظر   الرعاية األساسية واملامرسة. 

: تنوي

مقابلة شخص مّطلع )شخص يعرف 
املريض جيدًا(، وسؤاله عن تغريات 

حدثت مؤخرًا يف التفكري واالستدالل 
والقدرة عىل االهتداء. ُيذكر أن هفوات 

الذاكرة العرضية شائعة يف كبار السن، 
يف حني أن بعض املشاكل قد تكون 

. خطرية وإن كانت نادرة احلدو

السؤال، عىل سبيل املثال، عاّم إذا 
كان الشخص ينس كثريًا أين وضع 
األشياء. هل ينس أحيانًا ما حد 

يف اليوم الفائت هل ينس الشخص 
أحيانًا أين هو

 سؤال الشخص املّطلع مت بدأت هذه 
املشاكل، وما إذا كانت تزداد سوءًا مع 

الزمن.
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: تنوي

قد ينجم اخللل املعريف عن االكتئاب «اخلرف 
الكاذب» 

جيا اذهب إىل     االكتئاب » تدبري االكتئاب ع

مراجعة معايري اخلرف بعد ع االكتئاب »
1اذهب إىل اخلطوة 

اخلرف     التقييم

عرا هل هنا تفسريات أخرى ل

2
: تنوي

اهلذيان: حالة عقلية متقلبة عابرة تتسم باضطراب 
االنتباه الذي يتطور عىل مدى فرتة قصرية من الزمن 

ويميل إىل التقلب خالل اليوم. ويعزى اهلذيان 
إىل أسباب عضوية حادة مثل حاالت العدوى، 

، والتسمم بمواد  واألدوية، والشذوذ االستقال
ا. اإلدمان أو انسحا

ء  هل كان الشخص يعا من األعرا وكان تتطور بب
لستة أشهر عىل األقل

هل لدى الشخص اكتئاب معتدل إىل شديد 
اذهب إىل     االكتئاب

االشتبا 
باخلرف

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

اخلرف 1

ذيان االشتبا با

« : ال إن كان املر يتص ب مما ي

ظهوره كان فجائيًا -
مدته قصرية )أيام إىل أسابيع( -
اضطراب يف الليل يرتافق مع اختالل يف الوعي -
عدم االهتداء مكانيًا وزمانيًا -

بية/العدوى » تق السمية/اال باب الطبية املحتملة  تقييم األ

إجراء حتليل بول لتقييم العدوى -
مراجعة األدوية، خاصة مضادات الكولني التي هلا آثار جانبية خطرية )مثل مضادات  -

االكتئاب، العديد من مضادات اهليستامني، ومضادات الذهان(
تقييم األوجاع -
تقييم احلالة التغذوّية، والنظر يف نقص الفيتامينات أو اضطرابات الكهارل. -
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تقييم املسائل الطبية األخرى

3

هل لدى الشخص أى مما ي 
ظهور األعراض قبل سن 60 »

ترافق ظهور األعراض مع إصابة يف الرأس، أو سكتة دماغية، أو تغري أو  »
فقدان الوعي

يري من تضخم الغدة الدرقية، أو بطء النبض، أو جفاف اجللد  » تاريخ 
)قصور الغدة الدرقية( 

تاريخ من األمراض املنقولة جنسيًا بام يف ذلك فريوس نقص املناعة  »
البرشي/اإليدز

وء  هل يشكو الشخص من قلة األكل، أو 
ذية، أو فقر الدم الت

هل لدى الشخص عوامل خطر قلبية وعائية
ارتفاع ضغط الدم -
ارتفاع الكوليسرتول -
مرض السكري -
التدخني -

السمنة -
أمراض القلب )أمل يف الصدر، نوبة قلبية( -
سكتة دماغية سابقة أو نوبات نقص تروية دماغية  -

عابرة

ري عادية اهرة 
تشارة متخصص » ا

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

وريان » ذاء ورصد الوزن أمران  ناء ال إ

ب » اإلحالة إىل متخصص منا
التقليل من عوامل اخلطر القلبية الوعائية »

إسداء النصح حول اإلقالع عن  -
التدخني 

عالج ارتفاع ضغط الدم -

إسداء النصح التباع نظام غذائي للتخفيف  -
من الوزن والقضاء عىل السمنة

عالج مرض السكري -
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تقييم االكتئاب عند القائم عىل الرعاية. اذهب إىل   االكتئاب. »

حماولة التعامل مع اإلجهاد عن طريق الدعم والتثقيف النفيس. املشورة وحل املشاكل  »
والعالج السلوكي املعريف.

: تنوي

: ديد ما ي جيب 
من هو القائم الرئييس عىل رعاية الشخص -
من غريه يقدم الرعاية للشخص وما نوع  -

الرعاية التي يقدمها
ء جيد صعوبة يف التعامل معه - هل هناك 

تقييم احتياجات القائمني عىل رعاية الشخص

4

هل يواج القائم عىل رعاية الشخص صعوبة  التكي أو يعا من اإلجهاد

ا مكتئب هل يعا القائم عىل رعاية الشخص من م

هل يواج القائم عىل رعاية الشخص نقصا  الدخل و/أو نفقات إضافية 
بسبب احتياجات الرعاية

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

اخلرف     التقييم اخلرف 1

ت النفسية االجتامعية املتعلقة بالرعاية املؤقتة و تفعيل  » البح  التدخ
ى و الفردى  حالة توفره شبكة الدعم املجتمعية و العالج اال

البح  خيارات الدعم املاىل املحلية مثل خدمات  »
االعاقة
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هل لدى الشخص أ من أعرا اخلرف السلوكية أو النفسية التالية

5

ال: بيل امل لوكية، عىل  أعرا 
التجوال »
االضطرابات الليلية »
 اهلياج »
العدوانية »

ال: بيل امل أعرا نفسية، عىل 
اهللوسات »
األوهام »
 القلق »
هيجان عاطفي ال يمكن السيطرة عليه »

النعم

وتوكول 2 » اذهب إىل ال

وتوكول 1 » اذهب إىل ال

يف حال كان لدى الشخص حاالت 
نفسيبة وعصبية وإدمانية متزامنة أخرى، 

إجراء التقييم والتدبري العالجي قبل 
االستمرار يف الربوتوكول.

قدام عىل   حال وجود  خطر وشيك ل
ي إجراء التقييم والتدبري  االنتحار، ينب

وتوكول اذهب إىل            تمرار  ال قبل اال
إيذاء الذات/ االنتحار
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جي اخلرف 2     التدبري الع

«  (1.2 توفري التثقيف النفيس للشخص والقائمني عىل الرعاية. 

تشجيع القائمني عىل رعاية الشخص عىل إجراء تدخالت لتحسني األداء املعريف.  »
(4.2

« (3.2 تعزيز االستقاللية والقدرة عىل أداء األعامل اليومية واحلركة. 

« (5.2  توفري الدعم للقائمني عىل رعاية الشخص. 

النظر يف وصف األدوية فقط يف األوضاع التي يمكن فيها إجراء تشخيص خاص  »
اف الكافينْي من قبل املتخصصني،  بمرض الزهايمر وعند توافر الدعم واإل

(6.2 ورصد )اآلثار اجلانبية( من جانب القائمني عىل رعاية الشخص. 

وتوكول ال

لوكية و/أو نفسية خرف بدون أعرا 

1

جي اخلرف     التدبري الع اخلرف 2

تدبري االعراض النفسية و السلوكية عالجيا »

وتوكول 1 اتباع ال

: ل للشخص أو القائم عىل رعايت إذا كان هنا خطر وشيك ما
النظر يف األدوية املضادة للذهان إذا استمرت األعراض أو إذا كان هناك خطر  »

(7.2 وشيك لوقوع إيذاء. 

اإلحالة إىل متخصص عندما يكون متاحًا. »

+

وتوكول ال

لوكية و/أو نفسية خرف م أعرا 

2
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ت النفسية االجتامعية التدخ

قي النف  2-1 الت
سؤال األشخاص املصابني باخلرف عام إذا كانوا يرغبون يف معرفة التشخيص  »

ومع من يريدون مشاركته.

تقديم الرش عن املرض وصياغته بطريقة يمكنهم فهمها واالحتفا  -
باملعلومات.

- .) نّب إثقال كاهل الشخص باملعلومات إعطاء املعلومات األساسية. )

ية: » ا ائل أ ر

، ويسوء عادًة مع الوقت. - اخلرف مرض يصيب الدما

عىل الرغم من عدم وجود عالج، هناك الكثري مما يمكن القيام به ملساعدة  -
ة ودعمهم. الشخص واأل

يمكن التعامل مع الكثري من املخاوف والسلوكيات املحددة حال نشوئها.  -
ويمكن القيام بالكثري جلعل الشخص أكثر راحة وجعل تقديم الدعم أقل 

إرهاقًا عىل القائمني عىل الرعاية.

2-2 تدبري األعرا السلوكية والنفسية
حتديد املشاكل الصحية البدنية الكامنة التي قد تؤثر عىل السلوك وعالجها.  »

البح عن األوجاع، االلتهابات، الخ. للفحص البدين )الرجوع إىل   الرعاية 
األساسية واملامرسة(. اإلحالة إىل متخصص عند اللزوم.  

حتديد األحدا )مثل التسوق يف سوق مزدحة( أو العوامل )مثل خروج  »
الشخص بمفرده( التي قد تسبق املشاكل السلوكية أو تف إليها أو تعززها. 

وتعديل هذه املحفزات قدر اإلمكان. 

حتديد النظر يف القيام بتكييف البيئة املحيطة بالشخص مثل املقاعد املناسبة،  »
ال يوجد  ومناطق التجوال اآلمنة، والالفتات الداللية )مثل الفتة حتمل 

رج عىل الباب املؤدي إىل الشارع أو الفتة تشري إىل املرحاض(.

دئة الشخص والرتويح عنه أو إهلائه. اقرتا القيام  » تشجيع اسرتاتيجيات 
، التحد مع اآلخرين(،  بأنشطة ممتعة )مثل امليش، االستامع إىل املوسيق

خصوصًا عندما يشعرون باهلياج.

ي األداء املتصل بالنشاطات اليومية واحلياة  2-3 تع
املجتمعية

بالنسبة لتدخالت تعزيز األداء املتصل بالنشاطات اليومية واحلياة املجتمعية،  »
الرجوع إىل     الرعاية األساسية واملامرسة.

التخطيط ألنشطة احلياة اليومية بطريقة تعزز االستقاللية، وتقوي القدرة  »
عىل أداء األعامل اليومية، وتساعد عىل التكيف، وتطور املهارات، وتقلل من 

احلاجة إىل الدعم. إضافة إىل تيسري إعادة التأهيل داخل املجتمع بحي يتم 
اك الشخص والقائمني عىل رعايته يف التخطيط هلذه التدخالت وتنفيذها،  إ

واملساعدة يف ربطهم مع املوارد االجتامعية املتاحة.

تقديم املشورة حول احلفا عىل االستقاللية يف مهارات استخدام املرحاض،  »
 ، بام يف ذلك حتفيز وتنظيم تناول السوائل. )يف حال حدو السلس البو

ريب خيارات العالج قبل االستنتاج  جيب تقييم مجيع األسباب املحتملة و
بأن احلالة دائمة(.

اطر الوقوع واإلصابات. - احلفا عىل بيئة منزلية آمنة للحد من 

ة بأمهية املحافظة عىل أرضية املنزل دون فو للحد من  - إعالم أفراد األ
خطر الوقوع.

اقرتا إدخال تعديالت عىل منزل الشخص. فقد يكون مفيدًا إضافة  -
درابزين أو منحدر للكريس املتحرك، كام يمكن وضع الفتات داللية عند 

األماكن الرئيسية )مثل املرحاض، احلاّمم، غرف النوم( للمساعدة عىل 
اه يف املنزل.  ضامن أال يضيع الشخص أو يفقد اال

إسداء النصح للشخص بمامرسة النشاط البدين والرياضة للحفا عىل  -
القدرة عىل احلركة واحلد من خطر الوقوع.

إسداء النصح للشخص باملشاركة يف أنشطة ترفيهية )مصممة خصيصًا  -
لتتناسب مع وخامة اخلرف(.

التدبري العالجي ألوجه القصور احليس )مثل ضعف البرص أو ضعف  -
ُمعينات  السمع( باستخدام األجهزة املناسبة مثل العدسة املكربة أو ال

السمعية(.

اإلحالة إىل العالج املهني، يف حال توفره. -

سني األداء املعر ت  2-4 تدخ
تشجي القائمني عىل رعاية الشخص عىل:

تقديم معلومات منتظمة خاصة باالهتداء املكاين/الزماين )عىل سبيل املثال:  »
اليوم، التاريخ، الوقت، أسامء األشخاص( بحي يبق الشخص حمافظًا عىل 

اهه. ا

استخدام مواد مثل الربامج اإلذاعية أو التلفزيونية أو الصحف، وألبومات  »
العائلة، وأغراض املنزل لتعزيز التواصل معهم، وجعلهم عىل اطالع 

م  ار كينهم من مشاركة  م و ، وحتفيز ذكريا بمستجدات األحدا
وتثمينها.

استخدام مجل قصرية بسيطة جلعل التواصل الكالمي واضحًا وحماولة تقليل  »
، مثل الراديو أو التلفاز أو  األصوات التي قد تشّو عىل االنتباه أثناء احلدي

املحادثات األخرى، واالصغاء بانتباه ملا يقوله الشخص.

نب تغيري الروتني قدر اإلمكان أو  » ء، و املحافظة عىل البساطة يف كل 
تعريض الشخص ألماكن غري مألوفة وغريبة
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تتمة ت النفسية االجتامعية  التدخ

2-5 دعم القائمني عىل رعاية الشخص 
م لضامن توفري الدعم  » تقييم األثر عىل القائمني عىل الرعاية وتقييم احتياجا

ية، وعملهم، وأنشطتهم االجتامعية والصحية  م األ واملوارد الالزمة حليا
)انظر   اخلرف 1(.

اإلقرار بأن رعاية املصابني باخلرف يمكن أن تكون حمبطة ومرهقة للغاية.  »
ن القائمني عىل رعاية الشخص املصاب باخلرف بحاجة إىل  ولذلك ف

اهه أو إمهاله.   نب الترصف بعدوانية  تشجيعهم عىل احرتام كرامته و

تشجيع القائمني عىل رعاية الشخص عىل التامس املساعدة يف حال كانوا  »
يواجهون صعوبة أو إرهاقًا أثناء قيامهم برعاية أحبتهم.

تزويد القائمني عىل رعاية الشخص بمعلومات حول اخلرف، مع األخذ بعني  »
االعتبار رغبات الشخص املصاب به.

توفري التدريب والدعم يف مهارات حمددة، عىل سبيل املثال: التعامل مع  »
السلوك الصعب، عند اللزوم. ولتحقيق أكرب قدر من الفعالية، ينبغي تشجيع 

املشاركة النشطة، مثل لعب األدوار.

النظر يف تقديم الدعم العم حيثام أمكن، عىل سبيل املثال، الرعاية املنزلية  »
اف عىل  ة أو شخص مناسب باإل املؤقتة، كأن يقوم فرد آخر من األ

املصاب باخلرف والعناية به إلعطاء الفرصة للقائم الرئييس عىل الرعاية بأخذ 
فرتة راحة أو القيام بأنشطة أخرى.

عاقة  » البح فيام إذا كان الشخص مؤهاًل للحصول عىل أي استحقاقات ل
أو غريها من أشكال الدعم االجتامعي/املا )احلكومي أو غري احلكومي(.

لوكية و/أو نفسية 2-6 اخلرف بدون أعرا 
        ال جيب النظر يف استخدام مثبطات كولينسترياز )مثل الدونبيزيل  »

وغاالنتامني وريفاستغمني( أو امليامنتني بصورة روتينية يف مجيع حاالت 
اخلرف.

النظر يف وصف الدواء فقط يف احلاالت التي يكون فيها باإلمكان إجراء  »
اف الكافينْي من  تشخيص حمدد ملرض الزهايمر، وعند توافر الدعم واإل
قبل متخصصني، والرصد من جانب القائمني عىل رعاية الشخص )حتسبًا 

حلدو أعراض جانبية أو تفاعالت(.

با:  حال كان ذلك منا

النظر يف وصف مثبطات كولينسترياز )مثل الدونبيزيل وغاالنتامني  »
وريفاستغمني( أو امليامنتني، مع الرصد الدقيق، للمصابني باخلرف عند 

االشتباه بمرض الزهايمر.

النظر يف وصف امليامنتني حلاالت اخلرف املرتافقة مع األمراض الوعائية. »

عرا السلوكية و/ 2-7 األدوية املضادة للذهان ل
أو النفسية

تقديم التدخالت النفسية االجتامعية أوالً.   »

يف حال وجود خطر وشيك ماثل للشخص أو القائمني عىل رعايته، النظر  »
يف وصف األدوية املضادة للذهان. الرجوع إىل   الذهان 2، التدبري العالجي 

للحصول عىل تفاصيل حول األدوية املضادة للذهان.

« : اتباع املباد اخلاصة ب

ا ببطء )أي معايرة الدواء( ومراجعة  - البدء بجرعات منخفضة وزياد
احلاجة له بانتظام )شهريًا عىل األقل(.

استخدام أقل جرعة فعالة. -

رصد الشخص حتسبًا لوجود أعراض خارج اهلرمية.  -

نب إعطاء اهلالوبرييدول بالوريد. »         

نب وصف الديازيبام. »         

جي اخلرف     التدبري الع اخلرف 2
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1

سن   ال توجد أعرا تدهور أو تراج  األداء هنا  هل الشخص مستقر 
األعرا السلوكية/النفسية  حال كان قائمة

اخلرف 3      املتابعة

تقييم التحسن

يف حال مل يكن الشخص يتناول األدوية »النعم
البدء بالتدخل الدوائي، إذا كان مناسبًا.

يف حال كان الشخص يتناول األدوية »

مراجعة االلتزام بالعالج، واآلثار اجلانبية، واجلرعات. تعديل اجلرعة  »
الدوائية أو التفكري يف دواء بديل، إذا كان ذلك مناسبًا.

مراجعة التدخالت النفسية االجتامعية. »

تقييم املشكالت الطبية. »

االستمرار يف خطة التدبري العالجي »
القيام باملتابعة كل 3 أشهر عىل األقل »

توصيات حول املتابعة:

املتابعة كل 3 أشهر عىل األقل »

ُيو باملتابعة الشهرية يف حال كان  »
الشخص يتناول األدوية.
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إجراء التقييامت الروتينية

مواصلة تعزيز األداء وتقديم التثقيف النفيس. »
،  والرعاية األساسية واملامرسة للحصول عىل التفاصيل.  انظر    اخلرف 

3

2

القيام بالتقييم الروتين عند كل زيارة و اجراء ما يىل :
اآلثار اجلانبية للدواء »

يف حال كان الشخص يتناول مضادات الذهان، التحقق من وجود األعراض خارج  »
اهلرمية )اذهب إىل    الذهان(. وإيقاف الدواء أو تقليل اجلرعة يف حالة وجود هذه 

األعراض.

االعتالالت الطبية والنفسية والعصبية واإلدمانية املتزامنة »

القدرة عىل املشاركة يف أنشطة احلياة اليومية، وأية احتياجات خاصة بالرعاية »

دد السالمة وتوفري التعديالت السلوكية املناسبة يف حال تطور املرض  » املخاطر التي 
)عىل سبيل املثال: احلد من القيادة، الطبخ، الخ..(

أعراض سلوكية أو نفسية جديدة »

أعراض اكتئاب )اذهب إىل    االكتئاب( أو خطر وشيك إليذاء الذات/ االنتحار  »
)اذهب إىل    إيذاء الذات/االنتحار(.

احتياجات القائمني عىل رعاية الشخص. »

ت النفسية االجتامعية تقديم التدخ

اخلرف     املتابعة اخلرف 3
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االضطرابات اإلدمانية

تتضمن االضطرابات اإلدمانية ارضابات تتعلق باستخدام املخدرات والكحول وبعض احلاالت املحددة 
بام يف ذلك االنسامم احلاد واجلرعات الزائدة و السحب .

االنسامم احلاد هو حالة عابرة تعقب تعاطي مادة نفسانية التأثري وتؤدي إىل اضطرابات يف الوعي أو 
القدرات املعرفية أو اإلدراك أو املشاعر أو السلوك. 

اجلرعة الزائدة هو استخدامأية عقاقري بكميات تؤدي إىل آثار بدنية ونفسية ضارة وحادة.

سحب مواد اإلدمان هو مواجهة جمموعة من األعراض املزعجة بعد االنقطاع الفجائي أو التقليل من 
جرعة مادة نفسانية التأثري؛ عقب استهالك هذه املادة بجرعات عالية ولفرتات طويلة كفيلة بجعل 

الشخص يعتمد عليها بدنيًا ونفسيًا. يذكر أن أعراض  السحب هي، بشكل أسايس، عكس تلك التي 
تنتج عن املادة نفسانية التأثري نفسها.

استخدام مواد اإلدمان عىل نحو ضار هو نمط من أنامط تعاطي املواد نفسانية التأثري عىل نحو ضار 
بالصحة. وقد يكون هذا الرضر بدنيًا، مثل أمراض الكبد، أو نفسيًا، مثل نوبات االضطراب االكتئايب. 

وكثريًا ما يرتبط بعواقب اجتامعية، مثل املشاكل العائلية أو مشاكل العمل.

االعتامد عىل مواد اإلدمان هو جمموعة من الظواهر الفيسيولوجية والسلوكية واملعرفية حيتل فيها تعاطي 
املواد النفسانية التأثري أولوية كبرية لدى فرد معني عىل حساب سلوكيات أخرى كانت يف السابق أكثر 

قيمة. وتتميز بوجود رغبة ملحة لتعاطي املادة وفقدان السيطرة عىل تعاطيها. وغالبًا ما يرتبط ذك 
باستخدام مستويات عالية من مواد اإلدمان ثم بوجود حالة انسحاب نتيجة اإلقالع عنها. 
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يعة االضطرابات اإلدمانية     ملحة 

جي التدبري الع

متابعة

التقييم

تقييم احلاالت الطارئة: »
هل هنا اشتبا بوجود انسامم أو انسحاب

هل يظهر السكون عىل الشخص -

هل يظهر التنبيه املفرط أو القلق أو اهلياج عىل الشخص -

هل يبدو الشخص مشوشًا -

ري » هل يستخدم الشخص املواد النفسانية الت

تخدام ملواد اإلدمان عىل نحو ضار » هل هنا  ا

هل يعا الشخص من االعتامد عىل مواد اإلدمان »

بروتوكوالت التدبري »
1. االستخدام عىل نحو ضار

2. االعتامد
3. سحب الكحول

4. سحب  األفيونيات
5. عالج املداومة بمقلدات األفيونيات

6. انسحاب البنزوديازيبينات

ت النفسية االجتامعية »         التدخ

ت الدوائية »         التدخ

االضطرابات اإلدمانية
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ضطرابات اإلدمانية  مظاهر احلاالت الطارئة ل

االضطرابات اإلدمانية     احلاالت الطارئة

    االنسامم  بالكحول: رائحة الكحول يف النفس، تلعثم الكالم، السلوك غري 
متحفظ، اضطراب يف مستوى الوعي أو احلالة املعرفية أو اإلدراك أو العاطفة أو 

السلوك.

    جرعة زائدة من األفيونيات: عدم استجابة الشخص أو إظهار احلد األدن 
من االستجابة، معدل تنفس بطيء، حدقتا العني دبوسيتان.

ري من املسكنات: رجفان يف اليدين، تعرق، تقيؤ،      انسحاب الكحول أو 
زيادة النبض وارتفاع ضغط الدم، هياج، صداع، غثيان، قلق؛ اختالجات أو 

تشو يف الوعي يف حاالت االضطرابات اإلدمانية الشديدة.

     االنسامم باملنشطات: حدقتا العني متوسعتان، أفكار مستثارة أو متسارعة، 
اضطراب يف التفكري، السلوك الغريب، استخدام املواد النفسانية التأثري يف اآلونة 

األخرية، ارتفاع النبض وضغط الدم، السلوك العدواين أو الشاذ أو العنيف.

تخدام  مواد اإلدمان: االرتباك، اهللوسة، تسارع األفكار، القلق،  ذيان املرتب ا      ا
اهلياج، عدم االهتداء، يرتافق ذلك عادة مع التسمم باملنشطات أو انسحاب الكحول 

)أو غريه من املسكنات(.

يف حال عدم وجود حاالت طارئة، اذهب إىل      االضطرابات اإلدمانية 1، التقييم
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كني  عىل الشخص هل يظهر السكون ال

1

تقديم الرعاية الداعمة. »

رصد العالمات احليوية. »

وضع الشخص عىل جنبه ملنع   االستنشاق الشفط. »

إعطاء األكسجني يف حال توافره. »

نب إعطاء السوائل فمويًا عندما يكون  » النظر يف اإلماهة عن طريق الوريد مع 
الشخص يف حالة سكون.

« . رصد الشخص حت التعايف التام أو نقله إىل املستشف

رى اهلواء، والتنفس، والدورة الدموية. » التحقق من 
« . تقديم الدعم التنفيس األو
إعطاء األوكسجني. »

االشتبا بالتسمم باملسكنات
ائر املسكنات  الكحول، األفيونيات، 

ري مستجيب أو يعا من فشل  تجابة أو هل يظهر الشخص حدا أدن من اال
تنف 

2 نعمالقف إىل اخلطوة

نعم

ال

ال

: تنوي

االشتباه /بجرعة زائدة من املسكنات  »
عند أي شخص يعاين من نعاس غري 

مف وبطء يف التنفس

االضطرابات اإلدمانية
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ل دقيقتني تجاب الشخص للنالكسون خ هل ا

فحص حدقتا العينني »

يتان حدقتان دبو

االشتبا بجرعة زائدة 
من األفيونيات

م  » اعتني وتكرار النالكسون إذا ل رصد الشخص لساعة أو 
األمر

مواصلة اإلنعا ورصد الشخص حت التعا التام أو نقل 
إىل املستشف 

حدقتان طبيعيتان

هنا احتامل أقل لتعاطي جرعة زائدة من  »
ائدة من  رعة ال األفيونيات النظر  ا

باب  ري من املسكنات، أو أ الكحول، أو 
، أو عدوى، أو  أ إصابة بالرأ طبية أخرى 

نقص السكر  الدم

نعم ال رعة » تكرار ا

رصد الشخص حت التعا التام أو نقل إىل املستشف

م نالكسون بالوريد أو  » 2 مل إعطاء 0.4
لد بالعضل أو داخل األن أو  ا

مواصلة الدعم التنف »
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2

يا عىل الشخص هل يظهر التنبي املفر أو القلق أو ا

جي » التدبري الع

 إذا كان الشخص يعاين من الرجفان أو التعرق أو غريها من التغريات يف العالمات احليوية، فيلزم  -
إعطاء الديازيبام 10-20 ملغم فمويًا، أو نقل الشخص إىل املستشف أو مركز إزالة السّمية إذا أمكن.

الرصد وتكرار اجلرعات حسب اللزوم عند استمرار عالمات )الرجفان، التعرق، ارتفاع ضغط الدم،  -
بات القلب(. زيادة معدل 

الكحو فقط: إعطاء 100 ملغم ثيامني يوميًا ملدة 5 أيام.  -

: ة  حال وجود ما ي نقل الشخص إىل املستشف مبا

مشاكل طبية خطرية أخرى، مثل االعتالل الدماغي الكبدي، أو نزيف اجلهاز اهلضمي، أو اإلصابة يف  -
الرأس.

النوبات: إعطاء 10-20 ملغم من الديازيبام فمويًا أو عرب الوريد أو عرب املستقيم أوالً. -

اهلذيان: إعطاء 10-20 ملغم من الديازيبام فمويًا أو عرب الوريد أو عرب املستقيم أوالً.  يف حال كانت  -
حالة الذهان شديدة ومل يكن هناك استجابة للديازيبام، إعطاء االدوية املضادة للذهان مثل 1-2 ملغم من 

اهلالوبرييدول فمويًا أو بالعضل. مواصلة عالج العالمات األخرى لالنسحاب )الرجفان، التعرق، تغري 
العالمات احليوية( باستخدام الديازيبام فمويًا أو عرب الوريد أو عرب املستقيم.

3 القف إىل اخلطوة النعم

االضطرابات اإلدمانية

أ

جي ددأ التقييم والتدبري الع

خرا أو يقوم  ب م شخص توق عن ال
ن أ من  بتعاطي املسكنات ويظهر علي ا

، ارتفاع  ، تقي مات التالية: رجفان، تعر الع
بات القلب، هيا ض الدم، زيادة معدل 

االشتبا بانسحاب الكحول 
وديازيبينات أو البن
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باب الطبية األخرى واحلاالت النفسية د تبعاد األ ا
والعصبية واإلدمانية ذات األولوية

توق الشخص عن تعاطي األفيونيات وتظهر 
مات التالية: تو حدقتا  علي أ من الع
جات   ت، اخت الم  العض العينني، 

ن  ي هال،  ، إ يان، تقي البطن، صداع، 
، القلق، التململ العينني واألن

االشتبا باالنسحاب احلاد 
فيونيات ل

خرا ب تخدم الشخص املنشطات م ا
الكوكايني، أو املنشطات األمفيتامينية ويظهر 

مات التالية: تو حدقتا  علي أ من الع
ارية، أفكار  ت ، فر اال يا العينني، القلق، ا

متسارعة، زيادة النب وارتفاع ض الدم

االشتبا بالتسمم احلاد 
باملنشطات

جي  النسحاب األفيونيات » التدبري الع

ورة. - 20 ملغم من امليثادون، مع 5-10 ملغم جرعة إضافية بعد 4 ساعات عند ال

ورة. - 4-8 ملغم من البوبرينورفن، مع جرعة إضافية بعد 12 ساعة عند ال

يف حال عدم توفر امليثادون أو البوبرينورفن، يمكن استخدام أي مادة أفيونية يف األوضاع احلادة،  -
مثل سلفات املورفني )10-20 ملغم كجرعة أولية مع 10 ملغم إضافية عند اللزوم(. يمكن 

النظر أيضًا يف منبهات ألفا األدرينالية، أي الكلونيدين أو اللوفيكسيدين.

تخدام مواد اإلدمان 2. » ة عن ا حاملا يستقر وضع االنتقال إىل      االضطرابات النا

دأ  » إعطاء 5-10 ملغم من الديازيبام فمويًا أو عرب الوريد أو عرب املستقيم بجرعات معايرة حت 
الشخص ويسكن قلياًل.

إذا مل تستجب األعراض الذهانية للديازيبام، عندئذ ينبغي النظر يف إعطاء األدوية املضادة للذهان  »
مثل 1-2.5 ملغم من اهلالوبرييدول فمويًا أو بالعضل. تقديم العالج حت زوال األعراض. ويف 

حال استمرار األعراض، الرجوع إىل   الذهان.

لعالج السلوك العدواين و/أو املهتاج لدى األشخاص، الرجوع إىل   الذهان، اجلدول 5. »

عي، أو  » ّ نقل الشخص إىل املستشف يف حال كان يشكو من أمل يف الصدر، أو اضطراب النظم الت
عالمات عصبية أخرى.  

جيب التنبه حتسبًا لوجود أفكار أو أفعال انتحارية خالل مرحلة ما بعد التسمم، يف حال وجود أفكار  »
انتحارية، اذهب إىل       إيذاء الذات/االنتحار.
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3
هل يبدو الشخص مرتبكا

نعم

نعم

ال

ال

القف إىل االضطرابات اإلدمانية 
1  التقييم

جي أ التقييم والتدبري الع

ذيان ناجم  االشتبا 
عن انسحاب الكحول 

وديازبني أو البين

 : بوع املا ب األ توق الشخص عن ال
 ، ة، تسارع األفكار، قلق، هيا ، هلو ارتبا

افق هذ  مان، وت عدم اهتداء للمكان وال
األعرا عادة م باملنشطات أو االنسحاب 

ري من املسكنات أو  الكحويل 

ري  » ، ت الرجفان، التعر مات انسحاب الكحول أو املسكنات  هرت عىل الشخص ع إذا 
مات احليوية  الع

العالج بواسطة الديازيبام 10-20 ملغم عن قمويًا عند اللزوم. -

نقل الشخص إىل املستشف   -

م فمويا أو  » الوبرييدول  مل ل ا جي للهذيان بمضادات الذهان م التدبري الع
بالعضل

أ

جيا وإحالة الشخص إىل  » تدبري احلالة البدنية ع
املستشف 

االضطرابات اإلدمانية

هل هنا حاالت طبية تف االرتبا ، بام  ذللك :
رضو بالرأس -

نقص سكر الدم -

االلتهاب الرئوي أو غريه من  -
االلتهابات

االعتالل الدماغي الكبدي -

احلواد الوعائية الدماغية -
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ل األيام  ب بكميات كبرية خ كان الشخص ي
مات التالية:  القليلة املاضية ولدي أ من الع

يعة ومتكررة حركة عينني ال إرادية،  رأرأة 

ر من  - /شلل واحدة أو أك ضع شلل العني 
ت التي تتحكم بحركة العني العض

قة - ري متنا حركات  ترن 

ل األيام القليلة  تناول الشخص املنشطات خ
ارة  عتان، أفكار مست املاضية: حدقتا العينني متو
ريب،  لو  أو متسارعة، اضطراب  التفكري، 

ونة األخرية،  ري  ا تناول املواد النفسانية الت
زيادة النب وارتفاع ض الدم، السلو 

العدوا أو الشاذ أو العني

ل الدما  االشتبا باعت
لفرينيك

االشتبا باملنشطات

تنوي

     اذهب إىل      االضطرابات اإلدمانية1 التقييم و    
االضطرابات اإلدمانية 2 بروتوكول1-  6 بعد التدبري 

العالجي ملظاهر احلاالت الطارئة، وحسب احلاجة

التدبري العالجي باستخدام 100-500 ملغم ثيامني مرتني إىل ثال مرات بالعضل أو بالوريد من 5-3  »
أيام.

نقل الشخص إىل املستشف  »

التدبري العالجي باستخدام 5-10 ملغم ديازيبام فمويًا أو عرب الوريد أو املستقيم إىل أن يسكن  »
املريض قلياًل.

إذا مل تستجب األعراض الذهانية للديازيبام، عندئذ ينبغي النظر يف استخدام األدوية املضادة  »
للذهان مثل 1-2.5 ملغم من اهلالوبرييدول فمويًا أو بالعضل. 

يف حال استمرار األعراض الذهانية، اذهب إىل      الذهان. »

ب
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االضطرابات اإلدمانية 1     التقييم

م  ال، رائحة الكحول، تلع بيل امل عىل  ري من مواد اإلدمان  ار الكحول أو  هور      
ري السو م، السكون، السلو  الك

مات حقن جديدة، التهابات جلدية ع ونة األخرية  مات عىل املخدرات  ا     ع

انظر  ات طويلة  ريات لف لوكية حادة، مظاهر انسحاب أو ت ريات  مات وأعرا ت     ع
املرب 1

ئق ري ال ، أو املظهر  أ الصعوبات  العمل أو البي      تدهور  أداء األدوار االجتامعية 
األخرية، ارتفاع النب وض الدم، السلو العدوا أو الشاذ أو العني

لد  اصفرار  ا ، يرقان  يامت الكبد شذوذ أن منة  مات عىل أمرا الكبد امل     ع
ء البطن املنتف  امت تسقاء  ، ا سو  املرحلة األوىل من أمرا الكبد والعينني، الكبد 

ري  ، وت لد ط ا أوعية دموية عىل شكل العنكبوت تظهر عىل  ات عنكبوتية  ، و بالسوائل
ل الدما الكبد اعت احلالة العقلية 

ق احلركات، والرأرأة ، وتنا     مشاكل  التوازن، وامل

    نتائ عرضية: فقر الدم كبري الكريات، انخفا تعداد الصفيحات الدموية، ارتفاع حجم 
طي الكرية الو

ائدة او التسمم قد  رعة ال ة عن انسحاب مواد اإلدمان أو ا     مظاهر حاالت الطوارئ النا
يا أو القلق أواالرتبا يظهر عىل الشخص السكون أوالتنبي املفر أوا

ي      قد ال يقوم األشخاص املصابون باضطرابات إدمانية باإلب عن أية مشاكل ولذلك ينب
البح عن:

طلب األدوية النفسانية التأثري عىل نحو متكرر بام فيها املسكنات. -

اإلصابات. -

االلتهابات املرتافقة مع تعاطي املخدرات عن طريق احلّقن الوريدي )فريوس نقص املناعة  -
البرشي/اإليدز، التهاب الكبد النمط(.

ضطرابات اإلدمانية املظاهر الشائعة ل

تنوي

نب التنميط ينبغي سؤال مجيع األشخاص الذين       
ون إىل مراكز الرعاية الصحية عن التدخني وتعاطي 

الكحول

االضطرابات اإلدمانية     التقييم االضطرابات اإلدمانية 1
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ات طويلة ريات التعاطي لف ت مظاهر االنسحاب ريات السلوكية احلادة الت
تضاؤل حجم املخ، انخفاض القدرات املعرفية، اختالل القدرة عىل 
احلكم، فقدان التوازن، تليف الكبد، التهاب املعدة، فقر الدم، زيادة 

موعة من املشاكل الطبية  طان و خطر اإلصابة ببعض أنواع ال
األخرى.

بات القلب  ، الغثيان/ التقيؤ، زيادة معدل  الرجفان، الرعا
وارتفاع ضغط الدم، النوبات االختالجية، اهلياج، االرتباك، 

اهللوسات

يمكن أن تكون مهددة للحياة

رائحة الكحول يف النفس، تلعثم الكالم، السلوك غري متحفظ، 
اهلياج، التقيؤ، الرتنح يف امليش.

الكحول

ضعف يف الذاكرة، زيادة خطر الوقوع عند كبار السن، خطر اجلرعة 
الزائدة املميتة من املسكنات

، الغثيان/ التقيؤ، زيادة معدل  القلق، األرق، الرجفان، الرعا
بات القلب وارتفاع ضغط الدم، النوبات االختالجية، اهلياج، 

االرتباك، اهللوسات
يمكن أن تكون مهددة للحياة

تلعثم الكالم، السلوك غري متحفظ، الرتنح يف امليش وديازيبينات البن

اإلمساك، خطر اجلرعة الزائدة املميتة من املسكنات، قصور الغدد 
التناُسلّية، التكيف يف االستجابات املتعلقة باملكافأة والتعلم والضغط 

النفيس

توسع حدقتا العينني، القلق، الغثيان/ التقيؤ/اإلسهال، اختالجات 
يف البطن، آالم وأوجاع يف العضالت، صداع، سيالن العينني 

بات  واألنف، التثاؤب، وقوف شعر الذراعني، زيادة معدل 
القلب وارتفاع ضغط الدم

حدقتا العني دبوسيتان، النعاس والنوم، انخفاض مستوى الوعي، 
بطء الكالم

األفيونيات

أمراض الرئة )عند املدخنني(، األمراض القلبية الوعائية، خطر اإلصابة 
طانات واآلثار الصحية األخرى بال

سهولة االنفعال، العدوانية، القلق، االنزعاج، املزاج املكتئب، زيادة 
بات القلب، زيادة الشهية معدل 

اإلثارة، زيادة االنتباه والرتكيز والذاكرة، انخفاض القلق والشهية، 
وتأثريات تشبه تلك النامجة عن املنشطات

التب

ارتفاع ضغط الدم، زيادة خطر احلواد الوعائية الدماغية، عدم انتظام 
بات القلب، أمراض القلب، القلق، االكتئاب

التعب، زيادة الشهية، املزاج املكتئب والعصبي
ينبغي االنتباه لألفكار االنتحارية

بات القلب،  وسع حدقتا العينني، ارتفاع ضغط الدم وزيادة 
يع، األفكار  السلوك املتحمس واملبتهج، فرط النشاط، الكالم ال

املتسارعة، اضطراب التفكري، البارانويا، السلوك العدواين وغري 
السوي والعنيف.

امفيتامينات واملنشطات  الكوكايني، املي
األمفيتامينية

يق مستخدمو القات وقتًا كبريًا من هنارهم يف مضغ القات؛ اإلمساك 
وخطر اإلصابة بمشاكل الصحة النفسية مثل الذهان

النوام، املزاج املكتئب، سهولة االنفعال يقظة، شمق، إثارة خفيفة القات

زيادة خطر مشاكل الصحة النفسية بام يف ذلك القلق والبارانويا 
والذهان، فقدان الدافع، صعوبة الرتكيز، زيادة خطر االختالج الوعائي 

الذي يؤدي إىل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية

املزاج املكتئب أو املتغري، القلق، سهوللة االنفعال، اضطراب النوم 
)قد ال يكون هناك أية مظاهر يمكن مالحظتها بشكل واضح(

حدقتا العني طبيعيتان، امللتحمة حراء اللون، تأخر االستجابة، 
الشمق، االسرتخاء

القنب

االعتامد عىل األفيونيات، خطر اإلصابة بالنوبات االختالجية، اضطراب 
النوم

تأثريات انسحاب األفيونيات بالدرجة األوىل مع بعض أعراض 
انسحاب مثبطات إعادة قبط الّسريوتونني والنوربينيفرين )املزاج 

املكتئب، النوام(

التأثريات األفيونية )السكون، الشمق، الخ( تليها تأثريات املنشطات 
)اإلثارة، والنوبات االختالجية عند استخدام جرعات عالية( 

ترامادول

انخفاض الوظيفة املعرفية واخلرف، اعتالل األعصاب، عقابيل عصبية 
بات القلب التي تسبب املوت  أخرى، زيادة خطر عدم انتظام 

املفاج

زيادة قابلية حدو نوبات الدوار، انعدام االهتداء، الشمق، الدوخة، مزاج منتيش، اهللوسة، 
األوهام، انعدام التناسق، االضطرابات البرصية، اخلدر، السكون

املذيبات املتطايرة

ددًا  اع تأثري املخدرات ومواجهتها  نوبات الذهان احلادة واملزمنة، إر
بعد فرتة طويلة من التوقف عن تعاطيها

ال يوجد بّينات بات القلب، ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة  زيادة معدل 
اجلسم، انخفاض الشهية، الغثيان، التقيؤ، عدم اتساق احلركة، توسع 

احلليامت، اهللوسات

ات املهلو

العصبي الذي يؤدي إىل عواقب سلوكية وفيسيولوجية، واالكتئاب الغثيان، تيبس العضالت، الصداع، فقدان الشهية، عدم وضو 
الرؤية، جفاف الفم، األرق، االكتئاب، القلق، التعب، صعوبة 

الرتكيز

زيادة الثقة بالنفس، والتعاطف، والتفهم،
واإلحساس باحلميمية، والتواصل، والشمق، والطاقة

امفيتامني يلني ديوك مي املي

ات طويلة ريات التعاطي لف ريات السلوكية احلادة، مظاهر االنسحاب، ت ري: الت املرب 1: املواد النفسانية الت
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التأكيد عىل الفوائد الصحية لتجنب تناول األدوية  »
النفسانية التأثري

اخلرو من الوحدة »

1

2

هل يتعاط الشخص مواد اإلدمان

هل يتعاطي مواد اإلدمان عىل نحو ضار
تقييم ما ي لكل مادة إدمان يتم تعاطيها:

ري  ال الشخص عن التب والكحول ووصفات األدوية النفسانية الت
ال حول القنب ومواد اإلدمان األخرى بناء عىل الوض  والنظر  

واملظاهر املوجودة 

تنوي

: ال عام ي عند تسجيل التاري املر الس

كيف بدأ بتعاطي مواد اإلدمان »
مت بدأ يف تعاطيها »
د يف حياته يف ذلك الوقت » ماذا كان 
ة أو دائرته  » إذا ما كان أحد ما يف األ

االجتامعية يتعاط مواد اإلدمان
إذا كان قد حاول التخفيف من  »

استخدامها 
ملاذا وماذا حد عندئذ »

نعم

نعم

ال

ال
ا الحقًا  ينبغي تذكر اإلجابات لالستعانة 

خالل التقييم

االضطرابات اإلدمانية     التقييم االضطرابات اإلدمانية 1

بوع ما هي الكمية التي تتعاطاها يوميا كم مرة تتعاط هذ املواد  األ ال  : الس تلمي أ تنوي حول تكرار التعاطي وكميت 
ية مشاكل لك هل يتسبب تعاطي مواد اإلدمان ب ال  : الس تلمي ب السلوكيات الضارة 

اإلصابات واحلواد -
القيادة حتت تأثري مواد اإلدمان -
احلقن باملخدرات، وتبادل اإلبر، وإعادة استخدامها -
مشاكل يف العالقات مع اآلخرين نتيجة تعاطي مواد اإلدمان -

ممارسة اجلنس حتت تأثري مواد اإلدمان بحي يشكل  -
خطورة أو يتبعه شعور بالندم.

املشاكل القانونية أو املالية -
عدم القدرة عىل رعاية األطفال بشكل مسؤول -

اه اآلخرين - العنف 
ضعف أداء األدوار التعليمية والوظيفية -
ضعف أداء األدوار االجتامعية املتوقعة )مثل األبوة  -

واألمومة(
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3

تفسار  ال عن مظاهر االعتامد عىل مواد اإلدمان عند اال الس
عن كل مادة:

تعاطي مواد اإلدمان بوترية عالية -

الرغبة القوية يف تعاطي مواد اإلدمان أو اإلحساس بدافع ال ُيقاوم  -
اهها

صعوبة يف ضبط مواد اإلدمان ذاتيًا رغم املخاطر والعواقب الضارة -

زيادة مستوى التحمل وأعراض االنسحاب عند التوقف عن تعاطي  -
مواد.

هل من املرج االعتامد عىل مواد اإلدمان

نعم

نعم

ال

ال

هل مواد اإلدمان عىل نحو ضار
،  اخلطوة 2. انظر اإلجابة أع

تنوي

تتضمن أنام التي تشري إىل االعتامد عىل مواد اإلدمان:

. : عدة مرات يف اليوم، وغالبًا ما تبدأ منذ الصبا التب
الكحول: أكثر من 6 جرعات قياسية يف املرة، والتعاطي يوميًا.

حبوب الوصفات الدوائية: تناول جرعة من الدواء أعىل من املذكورة يف الوصفة 
والكذب للحصول عىل الوصفات.

القنب: 1  يوميًا عىل األقل.

تقديم التثقيف النفيس حول املستويات املختلقة ملخاطر  »
تعاطي كل مادة من مواد اإلدمان. 

اخلرو من الوحدة »

وتوكول 2 االنتقال إىل ال  

قدام عىل   حال وجود خطر وشيك ل
ي إجراء التقييم والتدبري  االنتحار، ينب

وتوكول اذهب إىل            تمرار  ال قبل اال
إيذاء الذات/ االنتحار

وتوكول 1 االنتقال إىل ال  

قدام عىل   حال وجود  خطر وشيك ل
ي إجراء التقييم والتدبري  االنتحار، ينب

وتوكول اذهب إىل            تمرار  ال قبل اال
إيذاء الذات/ االنتحار
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عىل نحو ضار

ر بالصحة. » تقديم التثقيف النفيس والتأكيد عىل مستوى/نمط مواد اإلدمان الذي يسبب ال

البح يف دوافع الشخص لتعاطي مواد اإلدمان. إجراء مقابلة حتفيزية. »
. ية  ت التحفي انظر التدخل النف االجتامعي املوج املقاب

إسداء النصح حول التوقف عن تعاطي مواد اإلدمان بشكل كامل أو استهالكها بمستويات غري ضارة، يف حال وجودها. »

ذا التغيري » التعبري عن االستعداد لتقديم الدعم للشخص من أجل القيام بذلك، وسؤاله إن كان جاهزًا للقيام 

«  . ر  اتيجيات احلد من ال اتيجيات احلد من مواد اإلدمان أو التوق عنها  وا البح يف ا

التعامل مع االحتياجات املتعلقة بالغذاء والعمل »

املتابعة »

يف حال كان الشخص مراهقًا         أو امرأة        يف سن اإلنجاب أو امرأة حاماًل أو مرضعًا »
انظر الفئات السكانية اخلاصة

جي االضطرابات اإلدمانية 2     التدبري الع

بروتوكول

جي االضطرابات اإلدمانية     التدبري الع االضطرابات اإلدمانية 2
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االعتامد

إذا كان الشخص يعا من االعتامد عىل األفيونيات:

بصفة عامة، يكون عالج املداومة أكثر فاعلية من إزالة السّمية. »

تقييم درجة وخامة االعتامد، وتقديم عالج املداومة بمقلدات األفيونيات )املعروف أيضُا باسم العالج ببدائل  »
ع املداومة بمقلدات  وتوكول 5  زالة السّمية. اذهب إىل ال األفيون( أو إحالة الشخص إليها، بعد القيام ب

األفيونيات

حب  » وتوكول 4  ورة. اذهب إىل ال يف سائر احلاالت، الرتتيب إلزالة السمّية حسب اخلطة، عند ال
األفيونيات

وديازيبينات: إذا كان الشخص يعا من االعتامد عىل البن

يمكن أن يؤدي التوقف املفاج عن تعاطي البنزوديازيبينات إىل نوبات وهذيان. لذا ينبغي النظر يف تقليل اجلرعات  »
ع يف عيادة داخلية. اذهب إىل الربوتوكول 6  اف أو بتخفيفه عىل نحو أ بشكل تدرجيي إما برصفه مع اإل

)انسحاب البنزوديازيبينات(.

إذا كان الشخص يعا من االعتامد عىل الكحول:

يمكن أن يؤدي التوقف املفاج عن تعاطي الكحول إىل نوبات وهذيان. ومع ذلك، إذا كان الشخص عىل استعداد  »
لوقف تعاطي الكحول، جيب تسهيل األمر عليه عن طريق حتديد الوضع املناسب للتوقف والرتتيب إلزالة السّمية 

.) يف عيادة داخلية، عند احلاجة. اذهب إىل الربوتوكول 3 )االنسحاب الكحو

إسداء النصح للشخص بتناول 100 ملغم ثيامني/اليوم فمويًا.  »

النظر يف التدخل الدوائي ملنع االنتكاس والعودة إىل االعتامد عىل الكحول. وتشمل األدوية األكامربوسيت  »
والنالرتيكسون والديسولفريام. كام يمكن استخدام الباكلوفني، غري أن آثاره اجلانبية املتمثلة يف الرتكني واساءة 

االستخدام جيعل من األفضل أن يقترص إعطاؤه عىل األماكن التخصصية. وتشمل االستجابة الفعالة عند تناول 
هذه األدوية انخفاضًا يف كمية الكحول وتواتر استهالكه، إن مل يكن االمتناع عنه بشكل كامل. اذهب إىل

دول 1.   ا

لسائر مواد اإلدمان:

إسداء النصح بالتوقف عن مواد اإلدمان بشكل كامل وإظهار االستعداد لتوفري الدعم للشخص من أجل للقيام  »
ذا التغيري. بذلك، وسؤاله إن كان جاهزًا للقيام 

ر. » اتيجيات احلد من ال اتيجيات احلد من مواد اإلدمان أو التوق عنها وا البح يف ا

تمعية عالجية تأهيلية/ داخلية، يف حال وجودها. » موعات مساعدة األقران أو مراكز  النظر يف اإلحالة إىل 

تلبية احتياجات الغذاء والسكن والعمل. »

، ينبغي القيام بذلك بعد التوقف عن تعاطي مواد اإلدمان ب  » تقييم أي اعتالل بدين أو نفيس متزامن. وبشكل مثا
2-3 أسابيع، إذ أن بعض املشاكل قد تزول عند توقف التعاطي.

لكل احلاالت:

تقديم التثقيف النفيس. »

ورة أو القيام بالعالج يف مركز صحي داخ يف حال توافره. عالج أعراض  » الرتتيب خلدمات إزالة السّمية عند ال
االنسحاب حسب احلاجة.

إجراء تدخل موجز من خالل القيام بمقابلة حتفيزية لتشجيع الشخص عىل املشاركة يف العالج من االعتامد عىل مواد  »
اإلدمان.

التفكري يف العالج النفيس االجتامعي عىل مدى أطول لألشخاص الذين يعانون من مشاكل مستمرة تتعلق بتعاطي  »
م استجابة للتدخالت املوجزة األولية. تتضمن العالجات النفسية االجتامعية  مواد اإلدمان يف حال مل تكن لد

لالضطرابات اإلدمانية املستندة إىل البّينات برامج فردية ومجاعية منظمة عىل مدى 6-12 أسبوعًا أو أكثر. وتستخدم 
هذه الربامج تقنيات مثل العالج السلوكي املعريف، العالج بالتعزيز التحفيزي، العالج بالتعزيز، هنج التعزيز 

ي. بينام تشمل هُنُج الدعم االجتامعي املستندة إىل البّينات دعم العمل والسكن. املجتمعي، والعالج اال

وتوكول ال
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الكحول

نبهة، قدر اإلمكان، بحي تكون جيدة اإلضاءة هنارًا، ومضاءة لياًل بام يكفي ملنع الشخص  » توفري بيئة هادئة وغري ُم
من الوقوع عند االستيقا لياًل. 

، مثل البوتاسيوم واملغنيزيوم. » ضامن حصول الشخص عىل كميات كافية من السوائل واحتياجاته من العنا

فاف: احلفا عىل اإلماهة الكافية بام يف ذلك اإلماهة عن طريق الوريد، عند اللزوم، والتشجيع عىل  » التعامل م ا
يع اإلصابة باعتالل الدما لفرينيكه. ب السوائل. التأكد من إعطاء الثيامني قبل اجللوكوز لتجنب ت

ت الدوائية:  » التدخ

، عندما يكون ذلك مناسبًا. ومنع أعراض االنسحاب باستخدام الديازيبام يف  عالج أعراض االنسحاب الكحو
حال وجود خطة إلزالة السّمية. وختتلف جرعة العالج بالديازيبام ومدته حسب وخامة االنسحاب. 

إعطاء جرعة أولية من الديازيبام، حت 40 ملغم يوميًا )10 ملغم أربع مرات يف اليوم أو 20 ملغم مرتني يف  -
اليوم( ملدة 3-7 أيام فمويًا. تنخفض اجلرعة و/أو عدد املرات بعد ذلك تدرجييًا حاملا تتحسن األعراض. كام 

ينبغي رصد الشخص بشكل متكرر، إذ ختتلف استجابة األشخاص هلذا الدواء. 

، يمكن إعطاء الديازيبام بوترية أكرب فمويًا )أي كل ساعة(، وبجرعات أعىل  - يف حال كان الشخص يف املستشف
ورة وبناًء عىل التقييم املتكرر ألعراض االنسحاب عند  تصل إىل 120 ملغم يوميًا ألول ثالثة أيام، عند ال

الشخص وحالته النفسية.

م  - أما بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من خلل يف عملية االستقالب يف الكبد، )أي األشخاص الذين لد
عالمات عىل أمراض الكبد أو املسنني(، فُتستخدم جرعة منخفضة يف البداية، 5-10 ملغم فمويًا، إذ أن تأثري 

البنزوديازيبينات يكون أطول عند هذه الفئات السكانية. ويمكن استخدام البنزوديازيبينات، ذات التأثري 
األقرص، مثل األوكسازيبام كبديل عن الديازيبام. انظر اجلدول 1.

مطلوب احلذر -
جيب احلذر عند البدء بالبنزوديازيبينات أو عند زيادة اجلرعة، إذ أهنا قد تسبب تثبيطًا يف اجلهاز التنفيس. كام 
ُتستخدم بحذر عند األشخاص الذين يعانون من أمراض اجلهاز التنفيس و/أو االعتالل الدماغي الكبدي.

: ج ل الدما لفرينيك وع من اعت

صابة  » األشخاص الذين يتعاطون الكحول بكميات كبرية وعىل نحو متواصل معرضون ل
باعتالل الدما لفرينيكه، وهو متالزمة نقص الثيامني التي تتسم باالرتباك، والرأرأة، وشلل 

العني )مشكلة يف حركات العني(، والرتنح )حركات غري متناسقة(.

م تاريخ من التعاطي املزمن  » وملنع هذه املتالزمة، ينبغي إعطاء مجيع األشخاص ممن لد
للكحول 100 ملغم من الثيامني يوميًا فمويًا. وُيعط الثيامني قبل إعطاء اجللوكوز لتجنب 

يع اإلصابة باعتالل الدما لفرينيكه. ت

تنوي
ع عن الكحول  ق عرا االنسحاب الشديدة عند التخطي ل ي تقييم خطر إصابة الشخص ب ينب

ال عن: الس

هل مر الشخص من قبل بأعراض االنسحاب الشديدة، بام يف ذلك النوبات االختالجية أو اهلذيان  »
هل هناك مسائل طبية أو نفسية هامة أخرى »
هل تتطور أعراض االنسحاب اخلطرية عند الشخص خالل 6 ساعات من آخر مرة تعاط فيها  »

الكحول 
ب الكحول خارج املرفق الصحي » هل فشلت حماوالت الشخص يف اإلقالع عن 
هل الشخص بال مأوى أو بدون أي دعم اجتامعي »

 حال كان اخلطر عاليا، يفضل إجراء عملية إزالة السمية للشخص  املرافق الصحية

وتوكول ال
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جي أل نوع من أنواع االنسحاب ل التدبري الع ي تطبيقها خ : مبادئ عامة ينب تنوي

املداومة عىل اإلماهة. »
تدبري أعراض االنسحاب عالجيًا فور ظهورها، أي: معاجلة الغثيان بمضادات القيء،  »
واألمل باملسكنات البسيطة؛ واألرق باملسكنات اخلفيفة. »
السام للشخص بمغادرة مركز العالج إذا رغب بذلك. »
االستمرار بالعالج وتقديم الدعم بعد إزالة السّمية. »

قد تظهر أعراض اكتئاب بعد فرتة إزالة السّمية، أو خالل فرتة االنسحاب أو بعدها، و/ »
أو قد يكون الشخص قد عان من االكتئاب مسبقًا. لذا جيب التيقظ خلطر حماولة إقدام 

الشخص عىل االنتحار.
، برصف النظر  » توفري العالج والدعم والرصد لكل األشخاص بعد إزالة السّمية بنجا

عن املكان الذي ُأزيلت فيه السمّية.

بروتوكول

األفيونيات

         مطلوب احلذر قبل الرشوع يف سحب األفيونيات، خاصة يف حال استخدام احلقن. وعندما يؤخذ القرار  »
بالرشوع يف هذه العملية، ينبغي إخبار الشخص بام ينتظره، بام يف ذلك أعراض االنسحاب والفرتة التي 

سيستغرقها. عىل سبيل املثال: يؤدي االنسحاب إىل تدين القدرة عىل حتّمل األفيونيات. وهذا يعني أنه إذا استمر 
الشخص باستخدام األفيونيات بنفس اجلرعة املعتادة بعد عملية االنسحاب، فسيكون عرضة للجرعة الزائدة. 

ن أفضل وقت للرشوع يف عملية االنسحاب هو عندما تكون هناك خطة إلدخال الشخص  ونظرًا هلذه املخاطر، ف
، أو برامج دعم نفسية اجتامعية أخرى. وكبديل آخر، يمكن الرتتيب للعالج  يف برنامج إعادة تأهيل داخ

ببدائل األفيونيات، إما بامليثادون أو البوبرينورفني؛ انظر القسم اخلاص بعالج املداومة بمقلدات األفيون )انظر 
الربوتوكول 5(، الختيار إحدى اخليارات الدوائية التالية للعالج:

البوبرينورفني: لتدبري االنسحاب عالجيًا، يتم إعطاء البويرينورفني حتت اللسان بجرعة ترتاو بني 4-16 ملغم  »
يوميًا ملدة 3-14 يومًا. وقبل الرشوع يف العالج بالبوبرينورفني، من املهم االنتظار حلني تصبح أعراض وعالمات 

انسحاب األفيون واضحة 8 ساعات عىل األقل بعد آخر جرعة من اهلريوين و24-48 ساعة بعد آخر جرعة 
من امليثادون؛ وإال فسيكون هناك خطر من أن يقوم البوبرينورفني نفسه بتعجيل متالزمة االنسحاب. وينبغي إيالء 

اهتامم خاص إذا كان الشخص يتناول عقاقري مسكنة أخرى.

امليثادون: ُيعط فمويًا بجرعة أولية بني 15-20 ملغم، ُترفع إىل 30 ملغم يوميًا إذا دعت احلاجة، ومن ثم تقليلها  »
تدرجييًا حت إيقافها بشكل كامل عىل مدى 3-10 أيام. وكام هو احلال مع  البوبرينورفني، ينبغي إيالء عناية خاصة 

لألشخاص الذين يتناولون عقاقريمركنة أخرى.

كلونيدين أو لوفيكسيدين: يف حال عدم توافر بدائل األفيون، يمكن استخدام الكلونيدين أو اللوفيكسيدين لتدبري  »
بعص أعراض األفيونيات عالجيًا، ال سيام فرط االستثارة. ُيعط الكلونيدين أو اللوفيكسيدين بجرعة ترتاو بني 

0.1 إىل 0.15 ملغم فمويًا 3 مرات يوميًا، حسب وزن اجلسم. وقد ينجم عن ذلك شعور بالدوخة والسكون. 
ينبغي رصد ضغط الدم بشكل دقيق. كام جيب تدبري سائر أعراض االنسحاب عالجيًا، أي معاجلة الغثيان 

بمضادات القيء، واألمل باملسكنات البسيطة، واألرق باملسكنات اخلفيفة.

سلفات املورفني: ُتعط جرعة أولية بني 10-20 ملغم، مع 10 ملغم جرعة إضافية عند اللزوم. قد ينجم عنها  »
دد حياة الشخص. كام قد يؤدي استخدام سلفات املورفني  الشعور بالسكون أو تثبيط اجلهاز التنفيس بام قد 

دول 1 لفرتات طويلة إىل االعتامد عليها. ملزيد من التفاصيل، اذهب إىل ا



122

6 56
وديازيبيناتع املداومة بمقلدات األفيون انسحاب البن

يتطلب عالج املداومة بمقلدات األفيون وجود إطار وطني قائم وُمنظم. يتميز هذا النوع  »
من العالج بوصف مقلدات األفيون ممتدة التأثري )أو مقلدات جزئية(، مثل امليثادون 

اف. وهناك بّينات قوية عىل أن عالج  والبوبرينورفني بشكل عام عىل أساس يومي وحتت إ
املداومة بمقلدات األفيون من ميثادون وبوبرينورفني يقلل من تعاطي مواد اإلدمان عىل 

سن  نحو غري مرشوع ومن انتشار فريوس نقص املناعة البرشي ومن الوفيات واجلريمة، و
الصحة البدنية والنفسية وأداء األدوار االجتامعية.

الرصد: يمكن أن تتعرض األدوية املستخدمة يف عالج املداومة بمقلدات األفيون لسوء  »
تلفة للحد من  االستخدام أو حتويل االستخدام. لذلك، ينبغي أن تتبع الربامج أساليب 

اف. ضع استهالكها ل خطر حتويل االستخدام، بام يف ذلك أن 

دول 1. » ملزيد من التفاصيل، انظر ا

يمكن الرتتيب لسحب البنزوديازيبني عن طريق التحول إىل البنزوديازيبينات ممتدة التأثري  »
وختفيض اجلرعات تدرجييًا عىل مدى 8-12 أسبوعًا، بحي يتم ذلك بالتزامن مع الدعم 

ع فقط يف حال كان األشخاص من  النفيس االجتامعي. يمكن ختفيض اجلرعات بشكل أ
املر الداخليني، كأن يتم ذلك يف املستشف أو مركز إزالة السّمية.

يف حال حدو انسحاب شديد وغري منضبط للبنزوديازيبني أو حدوثه نتيجة التوقف  »
، ينبغي استشارة متخصص أو شخص آخر للرجوع إليه للبدء عىل الفور  العشوائي أو املفاج

 . يف نظام الرتكني التسكني بجرعة عالية من البنزوديازيبني مع إدخال الشخص إىل املستشف
اف.  ف البنزوديازيبني ملر غري معروفني دون إ كام جيب احلذر من 
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ت النفسية االجتامعية التدخ

قي النف   الت
يمكن عالج االضطرابات اإلدمانية بفعالية يف كثري من األحيان ويمكن  »

لألشخاص الذين يعانون من هذه االضطرابات أن يتامثلوا للشفاء.  

ُيسبب النقا حول االضطرابات اإلدمانية شعورًا باحلرج واخلزي لدى  »
الكثري من األشخاص. لذا ينبغي، وعىل الدوام، استخدام هنج بعيد عن 

إطالق األحكام عند التحد إىل األشخاص عن مواد اإلدمان. فقد يصبح 
نب إظهار  املرء أقل انفتاحًا للحدي عندما يشعر بأنه ُمدان. كام ينبغي 

املفاجأة عىل أية إجابة.

إخبار الشخص وبثقة أنه من املمكن وقف أو تقليل استخدام الكحول عىل  »
ر وتشجيعه عىل العودة إذا كان يريد مناقشة  نحو ينطوي عىل خطر أو 

املسألة بشكل أوسع. 

يكون احتامل نجا الشخص يف تقليل مواد اإلدمان أو وقفه أكرب عندما  »
يكون القرار نابعًا من الذات. 

ة ت موج تدخ ية  ت التحفي  املقاب
التدخالت املوجزة باستخدام املقابالت التحفيزية هي هنج ملناقشة مواد  »

اإلدمان بطريقة بعيدة عن إطالق األحكام. فهي تشجع الشخص عىل التفكري 
ا كجزء من لقاء قصري  يف خياراته املتعلقة مواد اإلدمان. ويمكن االستعانة 

دف إىل التعامل مع مواد اإلدمان عىل نحو خطر أو ضار. ويمكن  جدًا 
ري عىل عدة جلسات لتدبري  ُ أن تستخدم أيضًا كجزء من مناقشة أطول 

أنامط االعتامد عىل مواد اإلدمان عالجيًا؛ وهذا ما يشار إليه بالعالج بالتعزيز 
التحفيزي ومن املهم أن تتضمن مراحل املناقشة مجيع أجزاء العملية: بدءًا من 
التعبري عن التعاطف وخلق جو من الثقة، مع اإلشارة أيضًا إىل نقاط التناقض 

نب  يف رواية الشخص، واالعرتاض عىل املعتقدات اخلاطئة. كام ينبغي 
اجلدال معه، إذ جيب أن يشعر الشخص بأن املامرس الصحي موجود لدعمه 
وليس النتقاده. ويف حال كان الشخص غري قادر عىل االلتزام بوقف النمط 

الضار من مواد اإلدمان يف هذا الوقت، فينبغي مناقشته حول السبب، عوضًا عن 
إجباره عىل قول ما يعتقد أنه متوقع.

ر عمقا:  » تقنيات ملناقشات أك

تقديم التعليقات الشخصية للشخص حول املخاطر املرتبطة بنمط مواد . 1
اعتامدًا أو مل يكن،  اإلدمان، سواء كان هذا النمط  عىل نحو ضار أو 

خرين. ار املحددة التي قد يواجهها أو يسببها ل واأل

تشجيع الشخص عىل حتمل املسؤولية حول خياراته املتعلقة مواد اإلدمان، . 2
وخياره يف التامس أو عدم التامس املساعدة حول هذا التعاطي. يمكن 

القيام بذلك عن طريق سؤال الشخص عن مدى قلقه بشأن تعاطي مواد 
اإلدمان.

سؤال الشخص عن أسباب ملواد اإلدمان، بام يف ذلك رد الفعل عىل مسائل . 3
أخرى مثل مشاكل الصحة النفسية أو ضغوط معينة، واملنافع التي يتوقع 

أن جينيها من جراء ته هلذه املواد، حت لو كان ذلك عىل املدى القصري 
وحسب.  

سؤال الشخص عن تصوره آلثار تعاطي مواد اإلدمان، اإلجيابية . 4
ورة االعرتاض عىل املبالغة يف تقدير املنافع  منها والسلبية، وعند ال

ار.  واالستهانة باملخاطر/األ

سؤال الشخص عن أهدافه الشخصية، وفيام إذا كان مواد اإلدمان يساعد . 5
عىل حتقيق هذه األهداف أو يمنعها.

مناقشة الشخص فيام أفصح عنه بشأن ملواد اإلدمان، وأسبابه، وآثاره، . 6
واألهداف الشخصية التي يطمح إليها مما يتيح له اكتشاف التناقض 

الواضح بني عواقب مواد اإلدمان واألهداف التي أشار إليها. 

مناقشة خيارات التغيري استنادًا إىل اختيار أهداف واقعية وحماولة إجياد . 7
مسار عمل متفق عليه من الطرفني.

دعم الشخص إلحدا هذه التغيريات عن طريق التعبري عن الثقة بقدرته . 8

عىل إحدا تغيريات إجيابية يف حياته، من خالل تقديم معلومات عن 
اخلطوات التالية حسب احلاجة )القيام بمراجعة أخرى وإزالة السمّية 
والدعم النفيس االجتامعي(، وتزويد الشخص بمواد يأخذها معه إىل 

املنزل، يف حال توافرها.

ص أفكار الشخص  » تخ ئلة التي يمكن توجيهها للشخص ا لة عن األ أم
ئلة التالية دون إط األحكام: املتعلقة مواد اإلدمان عن طريق طر األ

1 .) مادة اإلدمان  هل فكرت يومًا ملاذا  أسباب  ملواد اإلدمان. )السؤال: 

بامذا تعود . 2 ما هي املنافع التي يتوقع أن جينيها من  هذه املواد. )السؤال: 
) مادة اإلدمان وهل تسبب لك أية مشاكل عليك 

هل . 3 ار الفعلية واملحتملة  هذه املواد. )السؤال:  هل هناك إدراك لأل
ارًا  ر  وهل تتصور أهنا ستسبب لك أ مادة اإلدمان أي  سبب لك 

) يف املستقبل

ما هو اليشء األكثر أمهية بالنسبة للشخص. )السؤال: ما هو اليشء األكثر . 4
أمهية بالنسبة لك يف احلياة
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ع اتيجيات للحد من مواد اإلدمان واإلق  ا
ع عنها: إذا كان الشخص مهتاًم  ي مواد اإلدمان أو اإلق خطوات لتقليل 

بالتقليل من مواد اإلدمان، ينبغي مناقشة اخلطوات التالية معه:

تيس  » نبها. عىل سبيل املثال: احلانات حي  حتديد مسببات ي وطرق 
الناس الكحول أو األماكن التي اعتاد الشخص عىل احلصول عىل املخدرات 

منها، الخ. 

حتديد اإلشارات العاطفية وسبل التغلب عليها )مشاكل يف العالقات  »
أوصعوبات يف العمل، الخ...(.

تشجيع الشخص عىل عدم االحتفا بمواد اإلدمان يف املنزل. »

موعات املساعدة املتبادلة  
يمكن ملجموعات املساعدة املتبادلة مثل مدمني الكحول املجهولني  »

«Alcoholics Anonymous» أو مدمني املخدرات املجهولني 
 Smart» أو سامرت ريكفري «Narcotics Anonymous »

Recovery» أن تكون بمثابة مراجع مساعدة لألشخاص الذين يعانون 
من االضطرابات اإلدمانية. حي تقوم هذه املجموعات بتقديم املعلومات 

واألنشطة املنظمة ودعم األقران يف بيئة بعيدة عن إطالق األحكام. لذا ينبغي 
موعات املساعدة املتبادلة املتوافرة. البح عن 

ر الناجم عن  املخدرات  اتيجيات ملن ال  ا
وع احلاالت ذات الصلة 

تشجيع الشخص عىل اتباع سلوكيات أقل خطورة. »

إسداء النصح بعدم القيادة حتت تأثري املخدرات. -

ة بالنالكسون،  - إذا كان الشخص األفيونيات، ينبغي تزويد أفراد األ
العض أو األنفي، بحي يقوم أفراد زائدة من املخدرات بينام ينتظرون 

. وصول املساعدة أو أثناء توجههم إىل املستشف

 حال كان الشخص املخدرات عن طريق احلقن:

إبال الشخص بمخاطر املخدرات عن طريق احلقن الوريدي، وتشمل هذه  »
املخاطر: التعرض خلطر اإلصابة بالعدوى مثل العدوى بفريوس نقص املناعة 

البرشي/اإليدز، والتهاب الكبد النمطني B و C، وااللتهابات اجللدية، 
التي يمكن أن تسبب االلتهابات الدموية والتهاب الشغاف واخلُراجات 

السيسائّية، والتهاب السحايا، واملوت.

وبالنظر إىل أن الشخص قد ال يتوقف فورًا عن حقن املخدرات، فينبغي توفري  »
املعلومات عن أساليب احلقن األقل خطورة. مع التأكيد عىل أمهية استخدام 

اإلبر املعقمة واملحاقن يف كل مرة يتم فيها احلقن وعدم مشاركة أدوات احلقن 
مع اآلخرين أبدًا.

التزويد بمعلومات عن إمكانية الوصول إىل برامج تبادل اإلبر واملحاقن حيثام  »
وجدت أو مصادر أخرى ملعدات احلقن املعقمة.

تشجيع الشخص عىل القيام، عىل األقل، باختبار سنوي لألمراض الفريوسية  »
املنقولة بالدم، بام يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز، والتهاب 

الكبد من النمطني B و C، وتوفري هذا النوع من االختبار له.

- .B التشجيع عىل احلصول عىل اللقا ضد التهاب الكبد النمط

ضامن توافر الواقي الذكري.  -

ضامن توافر العالج لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي/ -
اإليدز وااللتهاب الكبدي.

امنة: الت املت ع االعت

تيسري القيام بالفحص للكشف عن مرض السل عند األشخاص الذين  »
يعانون من االضطرابات اإلدمانية.

النظر يف القيام بالفحوص املتعلقة باألمراض املنقولة عن طريق اجلنس  »
وعالجها.

 دعم القائمني علىل رعاية الشخص 
دعم األ والقائمني عىل رعاية الشخص:

ة الشخص و/أو القائمني عىل الرعاية حول تأثري االضطرابات  » مناقشة أ

ة، بمن فيهم األطفال.  اإلدمانية عىل سائر أفراد األ

توفري املعلومات والتثقيف حول االضطرابات اإلدمانية. »

تقييم االحتياجات الشخصية واالجتامعية واحتياجات الصحة النفسية.  »
وتقديم العالج لالضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية ذات األولوية. 

إعالمهم بمجموعات دعم األ والقائمني عىل الرعاية )يف حال توافرها(  »
م عىل الوصول إليها واملوارد االجتامعية األخرى ومساعد
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: تنوي
/السل/التهاب الكبد وتعاطي مواد اإلدمان فريو نقص املناعة الب

األشخاص الذين يقومون بحقن املخدرات معرضون بشكل أكرب خلطر  »
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز والتهابات الكبد، خاصة 

إذا مل يستخدموا أدوات احلقن املعقمة أو كانوا يامرسون اجلنس بشكل غري 
آمن مقابل احلصول عىل املخدرات؛ وما إن يصابوا بالعدوى حت يصبح 

مسار املرض أسوأ من ذي قبل. كام يزيد فريوس نقص املناعة البرشي/
اإليدز من خطر اإلصابة بالسل، والسل النشط هو سبب رئييس للموت 
لدى األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز. كام أن 

األشخاص الذين يتعاطون الكحول واملخدرات بكميات كبرية معرضون 
خلطر اإلصابة بمرض السل عىل نحو أكرب. ولذلك يكون هناك مظاهر 

شائعة لدى األشخاص الذين يتعاطون مزجيًا من املخدرات، وخصوصًا 
اهلريوين عن طريق الوريد، وأولئك املصابني بالسل، وفريوس نقص املناعة 

البرشي/اإليدز، والتهابات الكبد يف نفس الوقت.

جيب عىل مقدمي اخلدمات التي تعالج األشخاص الذين يتعاطون  »
املخدرات والكحول إجراء اختبار كشف فريوس نقص املناعة البرشي/
اإليدز والتهابات الكبد بشكل منتظم جلميع األشخاص الذين يقومون 

بحقن املخدرات، وجيب االشتباه يف اإلصابة بالسل بشكل كبري عند أي 
شخص يعاين من السعال أو احلم أو التعرق اللي أو فقدان الوزن.

يتطلب عالج فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز والسل تناول األدوية  »
بشكل يومي، حي أن كل يوم له أمهية يف العالج. كام قد يؤدي الرصد 

املبا للعالج إىل حتسني االلتزام به. إذا كان الشخص يعتمد عىل 
ن تقديم العالج بامليثادون أو البوبرينورفني بشكل يومي  األفيونيات، ف

وحتت املالحظة ويف نفس املكان والزمان من شأنه أن يسهل االلتزام 
بالعالج بشكل أكرب.

ُتعالج التهابات الكبد بشكل يومي أو أسبوعي. وجيب إسداء النصح  »
للمر املصابني بالتهاب الكبد من النمط B أو C بتجنب تعاطي 

الكحول بشكل كامل.
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املراهقون 
كيفية تقييم املراهق:

ية للنقا مع القائمني عىل الرعاية الصحية، بام يف ذلك  » توضيح الطبيعة ال
الظروف التي ُتعط من خالهلا املعلومات للوالدين أو القائمني عىل رعاية 

املراهق.

. حتديد أهم القضايا  » السؤال عام جيري يف حياة املراهق من أمور أخرى
بالنسبة للمراهق، مع األخذ يف االعتبار أن املراهقني غالبًا ال يكونون قادرين 

عىل التعبري بشكل كامل عام يزعجهم.  

قد يساعد طر أسئلة مفتوحة عىل استخالص معلومات حول املجاالت  »
التالية: املنزل، والتعليم، والعمل، وتناول الطعام، واألنشطة، واملخدرات 

والكحول، واألمور اجلنسية، والسالمة، واالنتحار/االكتئاب. وينبغي 
إتاحة الوقت الكايف ملناقشتها. كام ينبغي تقييم حاالت الصحة النفسية ذات 

األولوية األخرى. ويف حال تم حتديد أية حاالت أخرى ذات أولوية، الرجوع 
إىل     االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني

قي النف للمراهقني: الت
تزويد املراهق وأهله بمعلومات عن آثار الكحول وغريها من مواد اإلدمان  »

عىل صحة الفرد وأداء األدوار االجتامعية.

ا، بدالً  » التشجيع عىل إحدا تغيري يف بيئة املراهق واألنشطة التي يقوم 
، كأن يتم تشجيعه عىل  مشكلة من الرتكيز عىل سلوك املراهق باعتباره 

املشاركة يف األعامل واألنشطة املدرسية التي تشغل وقته. وتشجيع مشاركته 
تمعه.  يف األنشطة اجلامعية اآلمنة والتي تساعد يف بناء مهاراته ومسامهته يف 

مهم. ومن املهم أن يشارك املراهقون يف األنشطة التي 

تشجيع األهل و/أو القائمني عىل رعاية املراهق عىل البقاء عىل علم باألماكن  »
التي يذهب إليها، ومن يرافق، وماذا يفعل، ومت سيعود إىل املنزل، وأن 

ا. ينتظروا منه أن يكون مسؤوالً عن األنشطة التي يقوم 

الفئات السكانية اخلاصة

ن اإلنجاب أو احلوامل أو  النساء  
املرضعات

الكحول:
إسداء النصح للنساء احلوامل أو الال يفكرن يف احلمل بتجنب الكحول  »

امًا. 

إعالم املرأة بأن استهالك حت كميات صغرية من الكحول يف وقت مبكر من  »
احلمل يمكن أن يؤذي اجلنني النامي، وأن كميات كبرية من الكحول يمكن 

أن تؤدي إىل متالزمة من مشاكل التطور الذهني الشديدة )متالزمة اجلنني 
.) الكحو

امًا. » إسداء النصح للنساء املرضعات بتجنب الكحول 

نظرًا لفوائد الرضاعة الطبيعية اخلالصة )وبخاصة يف أول 6 أشهر(، وإذا  »
ب الكحول، فينبغي نصحهن باحلد من استهالكه،  واصلت األمهات 

والتقليل من نسبة الكحول يف حليب الثدي، إما عن طريق إرضاع أطفاهلن 
ب الكحول، وعدم القيام باإلرضاع مرة أخرى إال بعد هبوط  قبل 

مستويات الكحول يف الدم إىل الصفر )منح حوا ساعتني لكل مرشوب، أي 
4 ساعات إذا استهلكت املرأة مرشوبني(، أو عن طريق القيام بشفط حليب 

الثدي.

مطلوب احلذر

ينبغي توفري خدمات الدعم االجتامعية املتاحة جلميع األمهات الال يتعاطني  »
مواد اإلدمان الضارة وأطفاهلن الصغار، بام يف ذلك الزيارات اإلضافية بعد 

الوالدة، والتدريب عىل الرعاية الوالدية، وتقديم الرعاية لألطفال أثناء 
الزيارات الطبية.

 املخدرات:
االستفسار عن الدورة الشهرية وإعالم املرأة بأن مواد اإلدمان يمكن أن يؤثر  »

لق أحيانًا انطباعًا خاطئًا بأن احلمل غري ممكن. عليها و

مناقشة املرأة حول التأثري الضار للمخدرات غري املرشوعة عىل kl اجلنني  »
وضامن حصوهلا عىل وسائل منع احلمل الفعالة.  

تقديم املشورة والدعم للنساء احلوامل بوقف تعاطي مجيع املخدرات غري  »
املرشوعة. وتقديم النصح لال يعانني من االعتامد عىل األفيونيات بشكل 

عام بأخذ بدائل من مقلدات األفيون مثل امليثادون.  

فحص أطفال األمهات الال يعانني من اضطرابات إدمانية حتسبًا إلصابتهم  »
بأعراض االنسحاب )املعروفة أيضًا بمتالزمة االمتناع لدى حديثي الوالدة(. 

ينبغي عالج متالزمة االمتناع لدى حديثي الوالدة النامجة عن تعاطي 
األم لألفيونيات بجرعات منخفضة من األفيونيات )مثل املورفني( أو 

الباربيتورات. ملزيد من التفاصيل، يرجي الرجوع إىل املباد التوجيهية حول 
حتديد تعاطي مواد اإلدمان واالضطرابات اإلدمانية وتدبريها عالجيًا أثناء 

احلمل، واملتوافرة عىل املوقع
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/

.107130/1/9789241548731_eng.pdf

درات غري مرشوعة. » تقديم املشورة والدعم للنساء املرضعات بعدم أية 

تقديم املشورة والدعم لألمهات املصابات باضطرابات إدمانية للقيام  »
باإلرضاع الطبيعي اخلالص ألول 6 أشهر عىل األقل، ما مل ينصح املتخصص 

بعكس ذلك. 
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      ال ُيستخدم مع األشخاص الذين يعانون من السكون. وينبغي 

نب  احلذر من مجعه مع املسكنات األخرى. ويتعني عىل املر 
القيادة. قد يمتد التأثري لدى األفراد الذين يعانون من أمراض كبدية 

اف عىل اجلرعات للتقليل من خطر حتويل  شديدة. وينبغي اإل
االستخدام )أي بيع الدواء لشخص آخر(.

السكون وتثبيط اجلهاز التنفيس الذي 
دد حياة الشخص. ويمكن  يمكن أن 

أن يؤدي تناوله لفرتات زمنية طويلة إىل 
االعتامد عليه

ُيعط 10-20 ملغم عند مالحظة مظاهر الكحو أو باملنشطات كل ساعتني 
دأ الشخص. وتستخدم جرعات  إىل أن تصبح هذه املظاهر غري ملحوظة أو 

أقل )تصل إىل 10 ملغم أربع مرات يوميًا( لالنسحاب الكحو خارج املرافق 
الصحية.

(Diazepam) الديازيبام وديازيبينات البن

لع االنسحاب 
الكحويل، باملنشطات، 

والذهان 
قد ينتج عنه الشعور بعدم الراحة أو 

أعراض انسحاب.
0.4-2 ملغم عن طريق الوريد أو العضل، أو حتت اجللد أو داخل األنف مع 

تكرار اجلرعات عند اللزوم.
(Naloxone) نالوكسون مقلدات األفيون

ائدة من  رعة ال لع ا
األفيون

100 ملغم فمويًا ملدة مخسة أيام للوقاية من اعتالل الدما لفرينيكه. 

100-500 ملغم عن طريق الوريد أو العضل، مرتني إىل ثال مرات يوميًا 
ملدة 3-5 أيام لعالج اعتالل الدما لفرينيكه. 

(Methadone) ادون املي فيتامينات

للوقاية من أو ع 
ل الدما لفرينيك اعت

ُيستخدم بحذر مع األشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو 
اجلهاز التنفيس.

السكون، االرتباك، الغثيان، التقيؤ، 
اإلمساك، تغريات هرمونية حمتملة، نقص 

طط كهربية  يف الرغبة اجلنسية، تغري يف 
القلب، مثل إطالة فرتة الفاصل الزمني 

أو بطء القلب، هبوط ضغط الدم، تثبيط 
اجلهاز التنفيس.

انسحاب األفيونيات: 20 ملغم من امليثادون كجرعة أولية، مع جرعة إضافية 
ورة. من 5-10 ملغم بعد أربع ساعات عند ال

مداومة األفيونيات: جرعة أولية من 10-20 ملغم، مع 10 ملغم جرعة 
إضافية عند اللزوم، وزيادة اجلرعة اليومية بمقدار 5-10 ملغم كل بضعة 

أيام إذا دعت احلاجة لذلك إىل أن تتوقف معاناة الشخص من جراء انسحاب 
األفيونيات و األفيونيات غري املرشوعة. وينبغي املداومة عىل الدواء إىل أن 

يصبح الشخص جاهزًا لوقف العالج بمقلدات األفيون.

(Buprenorphine) البوبرينورفني مقلدات األفيون

لع األفيونيات 
واالعتامد عليها

ُيستخدم بحذر يف حاالت قصور القلب االحتقاين، أو  -
أمراض اجلهاز التنفيس، أو أمراض الكبد.

احتامل إساءة االستخدام. -

قد يؤدي التوقف الفجائي إىل ظهور أعراض  -
االنسحاب.

لسكون، الدوخة، الرتنح، الغثيان، التقيؤ، 
اإلمساك، تثبيط اجلهاز التنفيس.

جرعة أولية من 4-8 ملغم، تزيد بمقدار 4-8 ملغم كل يوم حسب احلاجة إىل 
أن تتوقف معاناة الشخص من جراء انسحاب األفيونيات وتعاطي األفيونيات 

غري املرشوعة. وينبغي املداومة عىل الدواء إىل أن يصبح الشخص جاهزًا لوقف 
العالج بمقلدات األفيون.

(Buprenorphine) البوبرينورفني

       ال ُيستخدم مع األشخاص الذين يعانون من السكون. وينبغي 

نب  احلذر من مجعه مع املسكنات األخرى. ويتعني عىل املر 
تد فرتة تأثريه عند األشخاص الذين يعانون من أمراض  القيادة. قد 

اف عىل اجلرعات للتقليل من خطر  كبدية وخيمة. وينبغي اإل
حتويل االستخدام )أي بيع الدواء لشخص آخر(. يلزم إعطاء 

أفيونيات ذات تأثري أطول عند توفرها مثل امليثادون أو البوبرينورفني 
مرة يف اليوم للمر غري املقيمني يف املرافق الصحية.

السكون، وتثبيط اجلهاز التنفيس الذي 
دد حياة الشخص. يمكن أن  يمكن أن 
يؤدي تناول الدواء لفرتات زمنية طويلة 

إىل االعتامد عليه.

جرعة أولية من 10-20 ملغم، مع 10 ملغم جرعة إضافية عند اللزوم.  Morphine) لفات املورفني
(sulphate

ط األدوية    جدول 1: 
ت الدوائية  التدخ
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جيب توخي احلذر عند وصفه لألشخاص املصابني بأمراض القلب، 

واألمراض الدماغية الوعائية، وأمراض الكبد. كام تستخدم جرعات أقل عند 
املصابني بأمراض الكىل.

ينبغي التنبه إىل احتامل إساءة االستخدام، ورصد العالمات احليوية عن كثب. 

         عدم وقف الدواء بشكل فجائي، فقد يسبب االنسحاب فرط ضغط 
نب وصفه للنساء احلوامل أو املرضعات.  الدم االرتدادي. 

السكون، الدوار، الدوخة، الصداع، الغثيان/التقيؤ، جفاف 
الفم، اإلمساك، اضطراب الوظيفة اجلنسية، االكتئاب، اهلياج، 

انخفاض ضغط الدم، تسارع القلب، بطء القلب اجليبي، 
إحصار أذيني بطيني.

البدء ب 0.1 ملغم، 2-3 مرات يوميًا، وزيادة اجلرعة حسب 
التحمل، بحي ُتعط عىل جرعات متعددة لتدبري أعراض 

االنسحاب وبقدر ال يتجاوز 1 ملغم يوميًا.

الكلونيدين 
(Clonidine)

منبهات ألفا األدرينالية

لعالج انسحاب 
األفيونات

جيب توخي احلذر عند وصفه لألشخاص املصابني بأمراض القلب، 
نب استخدامه مع  واألمراض الدماغية الوعائية، وأمراض الكىل. وجيب 

م متالزمة إطالة الفاصل الزمني القلبي، أو اضطراب  املر الذين لد
االستقالب، أو املر الذين يتناولون أية أدوية إلطالة فرتة الفاصل الزمني.

رصد العالمات احليوية عن كثب.

         عدم وقف الدواء بشكل فجائي، فقد يسبب االنسحاب فرط ضغط 
الدم االرتدادي.

طط كهربية  السكون، الدوار، انخفاض ضغط الدم، تغري يف 
القلب، مثل إطالة فرتة الفاصل الزمني وبطء القلب اجليبي.

البدء ب 0.4-0.6 ملغم مرتني يوميًا، وزيادة اجلرعة حسب 
احلاجة بمقدار 0.4-0.8 ملغم يوميًا بشكل ال تتجاوز فيه 

اجلرعة الواحدة 0.8 ملغم واجلرعة اليومية القصوى 2.4 ملغم 
)مقسمة عىل 2-4 جرعات(.

لوفيكسيدين 
(Lofexidine)

تعط جرعة أقل للمر املصابني بأمراض الكىل املعتدلة، 333 ملغم فمويًا 
3 مرات يوميًا.

         يمنع استعامله للمر املصابني بأمراض الكىل الشديدة وأمراض الكبد 
الشديدة.

اإلسهال، انتفاخ البطن، الغثيان/التقيؤ، أمل يف البطن، 
د  االكتئاب، القلق، امليول االنتحارية، احلكة. ويمكن أن 
أحيانًا، طفح ُبقعي حطاطّي، ونادرًا، تفاعالت اجللد الُفّقاعّي.

البدء ب حبتني من عيار 333 ملغم فمويًا 3 مرات يوميًا ملدة 
12شهر. وإذا كان وزن الشخص أقل من 60 كغ، ُتعط حبتان 

فمويًا مرتني يوميًا فقط ملدة 12شهر.

ي  و أكام
(Acamprosate)

أدوية ملنع االنتكاس 
ومعاودة االعتامد عىل 

الكحول

خطر املوت من اجلرعة الزائدة عند املر الذين األفيونيات ألكثر من لكبح الرغبة يف الرشب
يع للتأثري  24 ساعة بعد آخر جرعة من النالرتيكسون، بسبب الفقدان ال

املعاكس.

         ال جيوز استخدامه مع مر الفشل الكبدي أو املر الذين يعانون 
من التهابات الكبد احلادة. 

السكون، الدوخة، الغثيان/التقيؤ، أمل يف البطن، األرق، القلق، 
انخفاض الطاقة، آالم املفاصل والعضالت. رصد وظائف 

صابة بتسمم الكبد.   الكبد حتسبًا ل

البدء ب 50 ملغم يوميًا ملدة 6-12 شهرًا. ويف حال االعتامد عىل 
األفيونيات، ينبغي التأكد من عدم تعاطي الشخص لألفيونيات 
خالل األيام السبعة األخرية )عىل سبيل املثال عن طريق إعطاء 

جرعة من النالوكسون(

يكسون  نال
(Naltrexone)

تزيد مضادات االكتئاب ثالثية احللقة )TCAs(، ومثبطات أكسيداز ُأحادّي 
األمني )MAOIs(، ومضادات الذهان، واملوسعات الوعائية، ومستقبالت 
ألفا أو بيتا األدرينالية من خطورة تفاعل الديسلفريام مع الكحول. ويستمر 

التحسس للكحول 6-14 يومًا بعد تناول الديسلفريام، حت لو كانت كمياته 
صغرية.

دد التفاعالت حياة الشخص أو           ال جيوز استخدامه مع الكحول، فقد 
قد تكون قاتلة.

         ال جيوز وصفه للنساء احلوامل أو املرضعات.

         يمنع استعامله عند املر الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو 
م تاريخ من احلواد الدماغية  أمراض القلب، والكبد، والكىل أو من لد
الوعائية، أو الذهان، أو االندفاعية أو يف حال كانوا معرضني خلطر اإلقدام 

عىل االنتحار.

النعاس، الدوخة، الصداع، احرار الوجه، التعرق، جفاف 
ة، اضطراب  ، رائحة جسم كر الفم، الغثيان/التقيؤ، الرعا

د بشكل نادر، ردود فعل ذهانية،  الوظيفة اجلنسية.  وقد 
التهاب اجللد األرجّي، التهاب األعصاب املحيطية، أو تلف 

خاليا الكبد. وقد تؤدي التفاعالت الشديدة إىل االرتباك، 
والوهط القلبّي الوعائّي، واملوت.

البدء ب 200-400 ملغم يوميًا. ديسلفريام 
(Disulfiram)
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تقييم التحسن

إجراء التقييم التايل عند كل زيارة:

كمية مواد اإلدمان ومدى تكرار ، الصحة النفسية، الصحة البدنية، عوامل اخلطر والوقاية )مثل  »
العالقات، والسكن، والعمل، الخ..(

السؤال عن العوامل التي أدت إىل تعاطي مواد اإلدمان وآثار هذا التعاطي. »

التعاطي احلايل ملواد اإلدمان
ونة األخرية أو التحول إىل  التوق عن التعاطي  ا

ري الضار ري الضارالتعاطي  التوق الطويل عن التعاطي أو التعاطي 

ر » وضع اسرتاتيجيات للحد من ال

عالج املشاكل الصحية »

وضع اسرتاتيجيات للحد من التعاطي »

الرتتيب إلزالة السّمية أو عالج املداومة يف حال وافق العميل عىل  »
ذلك.

إجراء مراجعات وإسداء النصائح للتوعية عىل نحو متكرر  »

النظر يف إجراء اختبار بول للتأكد من االمتناع عن تعاطي مواد  »
اإلدمان

إعطاء تعليقات إجيابية لتشجيع الشخص عىل املداومة عىل  »
االمتناع/التعاطي غري الضار  

عالج املشاكل الطبية األخرى »

النظريف أدوية منع االنتكاس يف حال االعتامد عىل الكحول  »
واألفيونيات

النظر يف العالجات النفسية االجتامعية ملنع االنتكاس وكذلك  »
موعات املساعدة املتبادلة

دعم العوامل التي تقلل من خطر االنتكاس مثل السكن والعمل »

النظر يف إجراء اختبار بول بني احلني واآلخر للتأكد من عدم  »
التعاطي 

التعليقات اإلجيابية »

دعم العوامل التي تقلل من خطر االنتكاس )مثل السكن  »
والعمل(

عالج املشاكل الطبية األخرى »

موعات املساعدة املتبادلة » تشجيع املشاركة يف 

القيام باملراجعة عىل نحو أقل تواترًا »

نصائ حول املتابعة:

التعاطي عىل نحو ضار: املتابعة خالل شهر  »
واحد، ثم حسب احلاجة بعد ذلك.

االعتامد: املتابعة عدة مرات يف األسبوع  »
خالل أول أسبوعني، ثم أسبوعيًا خالل أول 
شهر. وخفض عدد مرات املتابعة عند حتسن 
الشخص إىل مرة واحدة يف الشهر ثم حسب 

احلاجة بعد ذلك. 
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من ملواد اإلدمان والفحوصات التي جيب النظر فيها مات امل املرب 2 ع

من واملفر للكحول  ته امل مات اال ع

أمراض الكبد: يرقان )اصفرار( يف اجللد والعينني، حافة الكبد حمسوسة ولينة )يف املراحل املبكرة من مرض الكبد(،  »
االستسقاء )البطن منفوخ ومملوء بالسوائل( وحات عنكوبوتية )أوعية دموية تشبه شبكة العنكبوت مرئية عىل سطح 

اجللد(، وحالة عقلية متبدلة )اعتالل دماغي كبدي(

ر املخيخي: مشكالت يف التوازن، وامليش، وتناسق احلركات، والرأرأة. » ال

الفحوصات التي جيب النظر فيها: »

أنزيامت الكبد: يشري ارتفاع إنزيامت الكبد واألمونيا إىل وجود مرض يف الكبد. -

تعداد الدم الكامل: النظر يف فقر الدم الكبري الكرّيات وانخفاض الصفائح الدموية. -

من للمخدرات  ته امل مات اال ع

صعوبة يف رعاية الذات، حالة األسنان سيئة، التهابات جلدية طفيلية مثل القمل أو اجلرب، وسوء التغذية. »

عالمات احلقن: البح عن مواضع احلقن عىل الذراعني أو الساقني، مع العالمات املرئية القديمة منها  »
قن فيها وفحصها للتأكد من عدم وجود عالمات للعدوى  واجلديدة. سؤال الشخص عن املواضع التي 

املحلية.

املضاعفات الصحية الشائعة املخدرات عن طريق احلقن: األشخاص الذين يقومون بحقن املخدرات هم أكثر  »
 ،C و B صابة بالعدوى مثل العدوى بفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز والتهاب الكبد النمطني عرضة ل

صابة بااللتهابات اجللدية يف مواضع احلقن. ويف بعض احلاالت، يمكن أن  والسل. كام أهنم أكثر عرضة ل
تنترش هذه االلتهابات عن طريق الدم وتسبب االلتهابات الدموية، أو التهاب الشغاف، أو اخلُراجات السيسائّية، 

أو التهاب السحايا، أو املوت.

الفحوصات التي جيب النظر فيها: »

فحص املخدرات يف البول: ينبغي القيام بفحص البول يف احلاالت الطارئة عند االشتباه بوجود  انسامم أو  -
سحب  أو جرعة زائدة، خاصة يف احلاالت التي ال يكون الشخص فيها قادرًا عىل اإلبال بام تناوله. 

إذا كان الشخص قد قام بحقن املخدرات، ينبغي إجراء اختبار حتديد اخلصائص املصلية للفريوسات املنقولة  -
بالدم، كفريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز والتهاب الكبد النمطني B وC، الخ..

إذا كان الشخص قد قام بعالقات جنسية غري حممية، ينبغي إجراء اختبار لألمراض املنقولة جنسيًا، بام يف ذلك  -
.(HPV( فريوس نقص املناعة البرشي والزهري والكالميديا والسيالن وفريوس الورم احلليمي البرشي

احلصول عىل اختبار السل، وعينة من البلغم، وأشعة سينية للصدر عند االشتباه بالسل. البح عن عالمات  -
، والقشعريرة، وفقدان الوزن. وأعراض مثل السعال املزمن املنتج للبلغم، واحلم
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إيذاء الذات/االنتحار

االنتحار هو فعل قتل النفس عمدًا. أما إيذاء الذات فهو مصطلح أوسع يشري إىل تسميم النفس أو 
صابتها، وقد يكون أو ال يكون وراءه  نية أو نتيجة قاتلة. أي شخص يزيد عمره عن 10  التسبب ب
سنوات يعاين من أي من احلاالت التالية جيب سؤاله عام إذا كانت قد راودته أفكار أو خطط إليذاء 

: يذاء الذات خالل العام املا ، أو قام فعليًا ب الذات خالل الشهر املا

أي من احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية ذات األولوية )انظر        املخطط الرئييس( »

أمل مزمن »

ضيق عاطفي حاد »

، وبعد ذلك  جيب إجراء تقييم حتسبًا لوجود أفكار وخطط وأفعال إيذاء الذات خالل التقييم األو
بشكل دوري حسب احلاجة. كام جيب إيالء اهتامم بحالة الشخص النفسية وأي ضيق عاطفي يعاين منه. 

: تنوي

فف يف العادة من القلق املرتبط  االستفسار عن إيذاء الذات ال يثري أية أفعال من إيذاء الذات، بل 
بتلك األفكار أو األفعال، ويساعد الشخص بأن يشعر بأن هناك من يفهمه. لكن جيب توطيد العالقة 
مع الشخص قبل طر أسئلة حول إيذاء الذات. جيب كذلك أن ُيطلب إىل الشخص  األسباب 

التي تدفعه إليذاء نفسه.



132

يعة إيذاء الذات/االنتحار      ملحة 

جي التدبري الع

متابعة

التقييم

تقييم إذا ما حاول الشخص اإلقدام عىل فعل خطري طبيا إليذاء  »
الذات

تقييم وجود خطر وشيك إليذاء الذات/االنتحار »

تقييم أية حاالت نفسية وعصبية وإدمانية ذات أولوية »

من » تقييم األ امل

تقييم وخامة األعرا االنفعالية »

بروتوكوالت التدبري »
1.فعل خطري طبيًا إليذاء الذات

2.خطر وشيك إليذاء الذات/االنتحار
3.خطر إيذاء الذات/االنتحار

ت النفسية االجتامعية » جي العام والتدخ         التدبري الع

إيذاء الذات/االنتحار 
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إيذاء الذات/االنتحار 1     التقييم

1

2 

: خص أ مما ي هر عىل الش تقييم إيذاء الذات/االنتحار إذا 

مات السمية/التسمم،  /أفعال حالية إليذاء الذات/االنتحار أو تاري من ذلك، أفعال إيذاء الذات م ع ، أفكار/خط     الشعور بحالة شديدة من الي واإلحبا
ول شديد، أو  ، فقدان الوعي و/أو  ف من جر أحلق الشخص بنفس ن

من، أو ضيق عاطفي حاد     أية حاالت نفسية وعصبية وإدمانية ذات أولوية، أو أ م

هل حاول الشخص اإلقدام عىل فعل خطري طبيا إليذاء الذات

تقييم وجود دالئل عىل إيذاء الذات و/أو عالمات/أعراض بحاجة إىل عالج طبي عاجل:   

فقدان الوعي -

مخول شديد -

عالمات لوجود تسمم -

نزف من جر أحلقه الشخص بنفسه -

تنوي
إجراء التدبري العالجي املناسب، حسب 

احلاجة، يف حال كان الشخص مستقرًا من 
الناحية الطبية

مطلوب تدبري فعل إيذاء الذات اخلطري طبيا

وتوكول 1  » اذهب إىل ال

العودة إىل اخلطوة          حاملا يستقر الشخص من الناحية الطبية. »

نعم ال
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، أو أ قيام  ل الشهر املا هل كان هنا أفكار أو خط إليذاء الذات خ
ل العام املا يذاء الذات خ فع ب

2
هل هنا خطر وشيك إليذاء الذات/االنتحار

: ال الشخص والقائمني عىل رعايت عن وجود أ مما ي
أفكار أو خطط حالية إليذاء الذات/االنتحار -

يذاء الذات خالل العام املا لدى  - ، أو أي قيام فع ب تاريخ من أفكار أو خطط إليذاء الذات خالل الشهر املا
األشخاص الذين يعانون حاليًا من حالة شديدة من اهلياج، أو السلوك العنيف، أو الضيق أو صعوبة التواصل 

احتامل وجود خطر وشيك إليذاء 
الذات/االنتحار

ري  اخلطر الوشيك إليذاء الذات/االنتحار 
، لكن اخلطر ما زال قائام مرج

م متابعة  » وتوكول 3، تدبري احلالة،  اذهب إىل ال
 اخلطوة   

م متابعة  » وتوكول 2، تدبري احلالة،  اذهب إىل ال
 اخلطوة   

ري مرج خطر اإلقدام عىل إيذاء الذات/االنتحار 

نعم

نعم

ال

ال

إيذاء الذات/االنتحار      التقييم إيذاء الذات/االنتحار 1
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3

4

5

امنة »  تدبري احلاالت املت
انظر الوحدات ذات الصلة.

امنة هل يعا الشخص من أية اضطرابات نفسية أو عصبية أو إدمانية مت

االكتئاب -

االضطرابات اإلدمانية -

االضطرابات النفسية والسلوكية  -
عند األطفال/املراهقني 

الذهان -

الرصع -

تدبري األمل وعالج أي حاالت طبية ذات صلة. »

من هل يعا الشخص من أ م

يريا  جها  هل يعا الشخص من أعرا انفعالية شديدة  تستدعي تدبري ع

صعوبة يف القيام باألنشطة املهنية أو  -
املدرسية أو املنزلية أو االجتامعية االعتيادية

تكرار التطبيب الذا للتعامل مع الضيق  -
ة العاطفي أو األعراض البدنية غري املف

ضيق واضح أو تكرار التامس  -
املساعدة

اذهب إىل إيذاء الذات/االنتحار 
املتابعة  3

جيا » تدبري األعرا االنفعالية 

ية » اذهب إىل     شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال
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التخلص من وسائل إيذاء الذات/االنتحار. »

خلق بيئة آمنة وداعمة؛ وإذا أمكن، وضع الشخص يف غرفة هادئة  »
مستقلة أثناء انتظار تقديم العالج.

        عدم ترك الشخص بمفرده. »

ة  » اف عىل الشخص وتعيني أحد العاملني أو أفراد اال اإل
لضامن سالمته يف كل األوقات.

إيالء اهتامم بحالة الشخص النفسية وأي ضيق عاطفي يعاين منه. »

تقديم التثقيف النفيس االجتامعي للشخص والقائمني عىل رعايته.  »
(5-2

« (3-2 توفري الدعم النفيس االجتامعي وتفعيله. 

« (4-2 تقديم الدعم للقائمني عىل رعاية الشخص. 

استشارة متخصص يف الصحة النفسية، إن ُوجد. »

املحافظة عىل التواصل املنتظم واملتابعة.  »

ي احلاالت: يودع الشخص يف بيئة آمنة وداعمة داخل  »  
املركز الصحي.

        عدم ترك الشخص بمفرده. »

تقديم العالج الطبي ألية إصابة أو حالة تسمم.          »
ويف حال وجود تسمم حاد باملبيدات، اتباع تدبري التسمم 

.(1-2 باملبيدات 

، ينبغي االستمرار يف  » يف حال اقتضت احلاجة دخول املستشف
مالحظة الشخص عن كثب ملنعه من اإلقدام عىل االنتحار.

« .(2-2 تقديم الرعاية للشخص الذي يعاين من إيذاء الذات 

« .(3-2 توفري الدعم النفيس االجتامعي وتفعيله 

« .(4-2 تقديم الدعم للقائمني عىل رعاية الشخص 

استشارة متخصص يف الصحة النفسية، إن ُوجد. »

املحافظة عىل التواصل املنتظم واملتابعة. »

12

« (3-2 توفري الدعم النفيس االجتامعي وتفعيله. 

استشارة متخصص يف الصحة النفسية، إن ُوجد. »

املحافظة عىل التواصل املنتظم واملتابعة.  »

3
بروتوكولبروتوكولبروتوكول

خطر إيذاء الذات/االنتحارخطر وشيك إليذاء الذات/االنتحار فعل خطري طبيا إليذاء الذات

جي إيذاء الذات/االنتحار 2     التدبري الع

جي إيذاء الذات/االنتحار      التدبري الع إيذاء الذات/االنتحار 2
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جيا 2-1 تدبري التسمم باملبيدات ع
إذا توفر  مرك الرعاية الصحية احلد األدن من املهارات واملوارد، يمكن 

ير للتسمم  التدبري ال يقة منظمة الصحة العاملية  ع احلالة وفق و
http://www.who.int/mental_health/)  احلاد باملبيدات

 .(publications/ 9789241596732/en

ف ذلك، ينقل الشخص فورا إىل مرك صحي متا لدي املوارد التالية: بخ

يرية  - مهارات ومعارف حول كيفية إنعا األفراد وتقييم املظاهر ال
للتسمم باملبيدات؛

مهارات ومعارف للتدبري العالجي ملجرى اهلواء؛ وال سيام التنبيب، ودعم  -
التنفس حلني ربط الشخص بجهاز التنفس الصناعي؛

األتروبني وسبل إعطائه بالوريد يف حال ظهور عالمات التسمم الكوليني؛ -

الديازيبام وسبل إعطائه بالوريد يف حال أصيب الشخص بنوبات. -

التفكري يف إعطاء الشخص الفحم املنّشط إذا كان واعيًا، وأعط موافقة  »
مستنرية، وح لتلقي الرعاية خالل ساعة واحدة من التسمم.

ي. » ال ُينصح بالتقيؤ الق

        ينبغي عدم إعطاء الشخص السوائل فمويًا. »

2-2 رعاية الشخص الذ أقدم عىل إيذاء الذات
جيب إيداع الشخص يف بيئة آمنة وداعمة يف املركز الصحي )        وعدم تركه  »

بمفرده(. وإذا كان عليه انتظار العالج، ينبغي توفري بيئة تقّلل الضيق إذا أمكن 
ة لضامن  اف أحد العاملني أو أفراد األ يف غرفة مستقلة هادئة حتت إ

سالمته يف مجيع األوقات.

التخلص من سبل الوصول إىل وسائل إيذاء الذات. »

استشارة متخصص يف الصحة النفسية، إن ُوجد.   »

ة واألصدقاء وغريهم من األفراد املهتمني أو موارد املجتمع  » حشد األ
توفري  املتاحة لرصد الشخص ودعمه خالل فرتة اخلطر الوشيك )انظر 

(2-3  . الدعم النفيس االجتامعي وتفعيله

توفري نفس القدر من الرعاية واالحرتام واخلصوصية لألشخاص الذين  »
أقدموا عىل إيذاء أنفسهم ُأسوة بغريهم، ومراعاة احتامل وجود ضائقة عاطفية 

يذاء الذات. مرتبطة ب

اك القائمني عىل رعاية الشخص يف حال أراد احلصول عىل دعمهم خالل  » إ
التقييم والعالج. كام جيب أن يشمل التقييم النفيس االجتامعي مقابلة فردية 

بني الشخص والعامل الصحي، إذا أمكن، من أجل استكشاف املسائل 
الشخصية.

ة إذا كانوا  » توفري الدعم العاطفي للقائمني عىل رعاية الشخص/أفراد األ
(2-4 بحاجة إليه. 

ضامن استمرارية الرعاية. »

دف  » دخال الشخص ملستشف عام تقدم خدمات غري نفسية  ال ُينصح ب
وري إدخال الشخص ملستشف  منعه من إيذاء نفسه. وإذا كان من ال

)غري نفيس( ملعاجلة العواقب الطبية لفعل إيذاء الذات، عندئٍذ جيب مالحظة 
 . الشخص عن كثب ملنع إقدامه عىل إيذاء نفسه الحقًا يف املستشف

 حال وص الدواء:

دليل التدخالت ذات الصلة لالطالع عىل التدخالت  - انظر وحدات 
الدوائية عند التدبري العالجي للحاالت املتزامنة. 

استعامل األدوية التي تشّكل أقل مستوى من اخلطورة يف حالة اجلرعة  -
الزائدة املتعمدة. 

إعطاء وصفات طبية ملدة قصرية )كأن ُتعط ألسبوع واحد يف كل مرة(. -
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ت النفسية االجتامعية التدخ

2-3 توفري الدعم النف االجتامعي وتفعيل
توفري الدعم للشخص »

استكشاف مربرات وسبل البقاء عىل قيد احلياة. -

الرتكيز عىل نقاط القوة لدى الشخص بجعله يتحد عن الطريقة التي  -
ا مشاكله يف السابق. حل 

النظر يف العالج بحل املشاكل لألشخاص الذين أقدموا عىل إيذاء أنفسهم  -
خالل العام املا وذلك إذا توفرت املوارد البرشية الكافية. الرجوع إىل   

الرعاية األساسية واملامرسة

تفعيل الدعم النف االجتامعي »

ة واألصدقاء وغريهم من األفراد املهتمني وموارد املجتمع  - حشد األ
املتاحة مللحظة الشخص عن كثب طاملا أن خطر إيذاء الذات/االنتحار ال 

يزال قائاًم. 

إسداء النصح للشخص والقائمني عىل رعايته باحلد من قدرته عىل  -
الوصول إىل وسائل إيذاء الذات )مثل املبيدات احلرشية/املواد السامة، 

وأدوية الوصفات الطبية، واألسلحة النارية، الخ..( طاملا أن لدى 
الشخص أفكار أو خطط إليذاء الذات/االنتحار.

تعزيز الدعم االجتامعي من املوارد املجتمعية املتاحة، بام فيها املوارد غري  -
الرسمية، مثل األقارب واألصدقاء واملعارف والزمالء ورجال الدين، أو 

املوارد املجتمعية الرسمية إذا توفرت، مثل مراكز معاجلة األزمات ومراكز 
الصحة النفسية املحلية.

2-4 دعم القائمني عىل رعاية الشخص
ة بأن االستفسار  » إخبار القائمني عىل رعاية الشخص وغريهم من أفراد األ

عن االنتحار من شأنه أن يمنح الشخص الشعور بالراحة والتفهم ويقلل من 
إحساسه بالقلق. 

غالبًا ما يعاين القائمون عىل رعاية الشخص املعرض خلطر إيذاء الذات وأفراد  »
ته من ضغط شديد. لذلك جيب توفري الدعم العاطفي هلم إذا كانوا  أ

بحاجة له.

إخبار القائمني عىل رعاية الشخص املعرض خلطر إيذاء الذات/االنتحار أنه  »
عىل الرغم من أهنم قد يشعرون باإلحباط منه، إال أنه من األفضل أن يتجنبوا 

الترصف معه بعدوانية  أو انتقاده بشدة.

قي النف االجتامعي 2-5 الت
ية للشخص والقائمني عىل رعايت » ا ائل أ ر

إذا كان لدى املرء أفكار إليذاء الذات/االنتحار، جيب التامس املساعدة  -
ة أو األصدقاء املوثوقني أو مقدمي  بشكل فوري من أحد أفراد األ

الرعاية الصحية.

ليس هناك مانع من التحد عن االنتحار، فالتحد عن االنتحار ال يثري  -
فعل االنتحار عند الشخص.

يمكن تدارك االنتحار. -

وجود حادثة من إيذاء الذات/االنتحار هو مؤ عىل الضيق العاطفي  -
الشديد عند الشخص. إذ أن الشخص ال يرى بدياًل أو حاًل لذلك، ومن 

املهم احلصول عىل الدعم الفوري للمشاكل والضغوط العاطفية لدى 
الشخص.

ينبغي التخلص من وسائل إيذاء الذات )مثل املبيدات احلرشية واألسلحة  -
النارية واألدوية( من املنزل.

ة وغريها من اجلهات ذات الصلة،  - تعد الشبكة االجتامعية، بام فيها األ
مهمة لتوفري الدعم االجتامعي.

جي إيذاء الذات/االنتحار      التدبري الع إيذاء الذات/االنتحار 2
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1

2

إجراء تقييم روتيني ألفكار وخط إيذاء الذات/االنتحار عند كل تواصل هل هنا خطر وشيك إليذاء  »
التقييم الذات/االنتحار  انظر إيذاء الذات/االنتحار 1 

إيذاء الذات/االنتحار 3     املتابعة

تقييم التحسن

هل يشعر الشخص بتحسن

إجراء تقييم روتيني ألفكار وخط إيذاء 
الذات/االنتحار 

ورة » ا حسب ال زيادة عدد مرات املتابعة أو مد

وم » اإلحالة إىل متخصص عند الل

سن حالة الشخص » التقليل من التواصل حال 

مواصلة املتابعة لسنتني، واملباعدة بني فرتات التواصل مع حتسن الشخص  »
)عىل سبيل املثال: مرة كل 2-4 أسابيع بعد أول شهرين ومرتني يف السنة 

الثانية(.

ن املتابعة توصيات بش

البقاء عىل تواصل منتظم مع الشخص )عرب  »
اهلاتف، أو الزيارات املنزلية، أو الرسائل أو بطاقات 
االتصال)، بوترية عالية يف البداية )عىل سبيل املثال، 

يوميًا أو أسبوعيًا( خالل أول شهرين.

متابعة الشخص طاملا استمر خطر اإلقدام عىل إيذاء  »
الذات/االنتحار.

النعم
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شكاوى الصحة النفسية األخرى 
ذات األمهية

 هتدف هذه الوحدة إىل تقديم اإلرشاد األسايس حول التدبري العالجي ملجموعة من شكاوى الصحة 
النفسية التي مل تشملها الوحدات األخرى من هذا الدليل. بعض من هذه الشكاوى قد تكون شبيهة 

باالكتئاب، إال أن الفحص الدقيق هلا يبني أهنا خمتلفة عن احلاالت التي يغطيها هذا الدليل.

تعترب شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات أمهية عندما تسبب خلاًل يف األداء اليومي، أو حني يلتمس 
الشخص املساعدة بشأهنا. ويمكن أن تكون شكاوى الصحة النفسية األخرى نامجة عن الضغط النفيس.

ال ينبغي النظر يف مالءمة هذه الوحدة لألشخاص الذين يستوفون معايري أي من احلاالت ذات األولوية الـُمدرجة يف »رأب الفجوة يف الصحة النفسية« )باستثناء إيذاء الذات(. «

ال جيب استخدام هذه الوحدة إال بعد االستبعاد الرصيح لالكتئاب. «

جيب استخدام هذه الوحدة عند مساعدة البالغني. أما إذا كان الشخص طفاًل أو مراهقًا، فيجب الرجوع إىل   االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني «
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يعة ية       ملحة  شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ

جي التدبري الع

متابعة

التقييم

باب البدنية التي قد تف األعرا الظاهرة » تبعاد األ ا

ائر احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية  » تبعاد االكتئاب أو  ا

تقييم ما إذا كان الشخص يلتم املساعدة لتخفي األعرا أم أن  »
يعا من صعوبة كبرية  أدائ اليومي

و شديدة » تقييم ما إذا كان الشخص قد تعر لض

تقييم ما إذا كان هنا خطر وشيك إليذاء الذات/االنتحار »

بروتوكوالت التدبري »
1. شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األمهية

2. شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األمهية عند األشخاص املعرضني للضغوط الشديدة

ية  شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ



ية 143 شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ

ية 1     التقييم شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ

ية ائعة لشكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ املظاهر الش

هولة االنفعال أو القلق أو الض النف الشديد      الشعور بالتعب أو االكتئاب أو 

بب عضو معروف يف هذ األعرا بشكل كامل ا  أ األعرا البدنية التي لي  ة طبيا  ري مف     شكاوى بدنية 

1

2

بب عضو يف األعرا الظاهرة بشكل كامل هل هنا 

هل هذ حالة اكتئاب أو حالة نفسية أو عصبية أو إدمانية أخرى نوقش  
وحدة أخرى من هذا الدليل

التدبري العالجي ألية حالة بدنية تم حتديدها وإعادة فحصها  »
ملعرفة ما إذا كانت األعراض ال تزال موجودة.

اذهب إىل الوحدة ذات الصلة »

نعم

نعم

ال

ال



ية      التقييم144 شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ

3

4

نعم

نعم

ال

ال

وتوكول 1 » اذهب إىل ال

وتوكول 1 و 2 » اذهب إىل ال

م إجراء التقييم  نتحار، يل  حال وجود خطر وشيك ل
وتوكول اذهب إىل            تمرار  ال والتدبري قبل اال

إيذاء الذات/ االنتحار

هل يلتم الشخص املساعدة لتخفي األعرا أم أن يعا من صعوبة كبرية  أدائ 
اليومي بسبب هذ األعرا

ية هنا احتامل لوجود شكاوى صحة نفسية أخرى ذات أ

ال حاجة لتقديم العالج »

وطات شديدة هل تعر الشخص لض
نس أو احلواد اخلطرية أو الفقد أو حواد كبرية أخرى ل العن البد أو ا م



ية 145 شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ

1

ا املتخصص » ما ينص         جيب عدم وص األدوية املضادة للقلق أو االكتئاب 

ري الفعالة » جات  ريها من الع        جيب عدم إعطاء حقن الفيتامني أو 

ية  » ا الرعاية األ ي الدعم االجتامعي كام هو مبني   في الض النف وتع ي احلاالت، يتعني   
ة واملامر

التعامل مع الضغوط النفسية االجتامعية احلالية. -

تعزيز الدعم. -

تعليم الشخص كيفية تدبري الضغط النفيس مثل تقنيات االسرتخاء )انظر املربع 1 يف هناية الوحدة(. -

ي اإلقرار بوجود  » ديد حالة عضوية تف األعرا البدنية الظاهرة بشكل كامل، ينب عندما ال يتم 
األعرا وتقديم التفسريات املحتملة للشخص

نب طلب املزيد من الفحوص املختربية أو غريها من الفحوصات ما مل يكن هناك مؤ طبي واضح،  -
مثل عالمات حيوية غري طبيعية.

إذا ُطلب املزيد من الفحوصات املختربية عىل أّية حال، ينبغي التقليل من التوقعات غري الواقعية عن  -
طريق إبال الشخص بأن النتيجة املتوقعة ُيرجح أن تكون طبيعية.

ية شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ

جي ية 2     التدبري الع شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ
بروتوكول

يرية واملخبرتية  - إبال الشخص بأنه مل يتم التعرف عىل أي مرض خطري، وإبالغه بأن النتائج ال
كانت طبيعية

يف حال أ الشخص عىل إجراء املزيد من الفحوصات، يتعني النظر يف إخباره أن إجراء  -
اوف وآثار جانبية يمكن  ورية يمكن أن يكون ضارًا ألهنا قد تسبب  الفحوصات غري ال

نبها.

وري عالج األعراض التي تسبب حالة  - اإلقرار بأن األعراض غري ومهية وأنه ال يزال من ال
كبرية من الضيق

ات  - اوفه، فقد يعطيك هذا مؤ سؤال الشخص عن تفسريه اخلاص لسبب هذه األعراض وعن 
حول مصدر الضيق. وينبغي كذلك املساعدة يف بناء عالقة ثقة مع الشخص وزيادة التزام 

الشخص بالعالج

ربة مرتبطة بأحاسيس  - التوضيح للشخص أن املعاناة/الضيق العاطفي غالبًا ما ينطوي عىل 
، الخ.. فضال عن السؤال عن الروابط املحتملة بني مشاعر  بدنية، مثل آالم املعدة والشد العض

الشخص/الضيق وبني األعراض، ومناقشتها

التشجيع عىل مواصلة األنشطة اليومية )أو العودة التدرجيية إليها( -

تذكر تطبيق ممارسة ختفيف الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي.      اذهب إىل  الرعاية  -
األساسية واملامرسة
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2

و الشديدة ية لدى األشخاص املعرضني للض شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ
)مثل العنف البدين أو اجلنيس، أو احلواد اخلطرية، أو الفقد أو حواد أخرى هامة(

واء عان الشخص أم   » ي األحوال،  اء باهتامم   وتوكول 1 واإلص جيب تقديم الدعم املبني  ال
و شديدة  لوكية بعد التعر لض ت عاطفية أو بدنية أو  يعان من مشك

       جيب عدم الض عىل الشخص للتحد عام وق ل »

التعامل م االحتياجات االجتامعية للشخص »

اوفه. - سؤال الشخص عن احتياجاته و

ة وغريها من  - مساعدة الشخص يف تلبية احتياجاته األساسية والوصول إىل اخلدمات والتواصل مع األ
وسائل الدعم االجتامعي. 

ر، إذا لزم االمر. - حاية الشخص من )املزيد من( ال

تشجيع الشخص عىل العودة إىل األنشطة االعتيادية السابقة، كالذهاب إىل املدرسة أو العمل، والقيام  -
باألنشطة املنزلية واالجتامعية، يف حال كان ذلك ممكنًا ومالئاًم ثقافيًا.

« : ي بيان ما ي  حال حدو أ خسارة كبرية ينب

زن املرء خلسارة شخص أو مكان أو ملكية أو  - من الطبيعي أن نحزن عىل أي خسارة كبرية. يمكن أن 
خلسارة الصحة والرفاه، وللحزن آثار نفسية وبدنية.

تلفة. فبعض األشخاص يظهرون مشاعر قوية يف حني ال يفعل آخرون. والبكاء ال  - زن الناس بطرق 
يعني أن الشخص ضعيف. كام أن األشخاص الذين ال يبكون قد يشعرون باألمل العاطفي بنفس العمق، 

م طرق أخرى للتعبري عنه. إال أن لد

يتالش احلزن مع مرور الوقت يف أغلب احلاالت. قد يعتقد املرء أن مشاعر احلزن واالشتياق واألمل  -
التي تعرتيه لن تفارقه أبدًا، إال أن هذه املشاعر تتضاءل مع مرور الوقت يف معظم احلاالت. ويف بعض 

ددًا. ما  األحيان، قد يشعر الشخص بالتحسن لفرتة من الزمن ثم يذكره أمر ما باخلسارة فيشعر بالسوء 
حساس باحلزن، فقد يكون املرء حزينًا جدًا يف بعض األحيان،  من طريقة صحيحة أو غري صحيحة ل

ا  ويفقد اإلحساس يف أوقات أخرى أو يتمكن من االستمتاع بحياته. فعادًة ما تفقد هذه التجارب حد
وتواترها مع الوقت.

قافيا » ئمة  قلم و/أو احلداد امل ، مناقشة إجراءات الت ي  حال فقدان شخص ع

سؤال الشخص عاّم إذا جرت مراسم/طقوس احلداد املناسبة أو تّم التخطيط هلا. ويف حال النفي، مناقشة  -
املعوقات وكيفية التغلب عليها.

تشارة متخصص من أجل التو  التقييم والتدبري  » ن طويل األمد، ا  حال االشتبا باضطراب ح
جي   الع

جياد  - من املمكن أن يكون الشخص قد أصيب باضطراب حزن طويل األمد إذا عان من أعراض معينة ك
صعوبة يف أدائه اليومي ل 6 أشهر عىل األقل، واستحواذ الشخص املتويف عليه بشدة والشعور بتوق 

شديد له مصحوب بمشاعر أمل مربحة. 

بروتوكول

جي ية       التدبري الع شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ



ية 147 شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ

« : ي توضي ما ي خرا حلد يرج أن يكون صادما، ينب  حال وجود ردود أفعال عىل التعر م

تل الردود هذ  » ذا النوع من األحدا وقد  البا ما يكون لدى األشخاص ردود أفعال بعد التعر 
ري م مرور الوق خر، ومن املمكن أن تت بشكل كبري من شخص إىل 

وقد تتمثل هذه الردود بأعراض بدنية مثل خفقان القلب الشديد، واآلالم، واألوجاع، واالضطراب  -
املعدي، والصداع، واألعراض العاطفية والسلوكية التي تشمل اضطرابات النوم، واحلزن، والقلق، 

وسهولة االنفعال، والعدوانية.

ددًا إثر حدو أمر ما يذكر باحلد الضاغط أو ظهور  - ومن املمكن أن تتفاقم هذه املشاعر أو تظهر 
ضغوط جديدة.

 من املحتمل أن تتالش هذه األعراض يف أغلب احلاالت مع مرور الوقت، خاصة إذا حصل الشخص  -
عىل الراحة والدعم االجتامعي وشارك يف التثقيف حول ختفيف الضغط النفيس. اذهب إىل   الرعاية 

األساسية واملامرسة. اذهب إىل املربع 1.

تشارة متخصص من أجل التو  التقييم  » ي ا  حال االشتبا باضطراب كرب ما بعد الصدمة، ينب
والتدبري 

من املمكن أن يعاين الشخص من اضطراب كرب ما بعد الصدمة بعد وقوع حد ُيرجح أن يكون  -
صادمًا إذا اتسمت األعراض التي يعاين منها بصعوبة كبرية يف األداء اليومي لشهر عىل األقل وشملت 

اع، أو ذكريات اقتحامية للحد وترافقت بشعور باخلوف الشديد أو الرعب؛  كوابيس متكررة، أو ار
؛ أو فرط التخّوف أو التيقظ للخطر أو القيام بردود أفعال قوية عىل  أو التجنب املتعمد ملا يذكر باحلد

األصوات الصاخبة أو احلركات غري املتوقعة.
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تقييم التحسن

هل يشعر الشخص بتحسن

يف حال مل يكن هناك حتسن أو أن الشخص أو القائمني عىل رعايت أرصوا 
: عىل القيام بفحوصات إضافية وتقديم الع

وتوكول 1 و2 » مراجعة ال

تشارة متخصص  »  النظر  ا

االستمرار يف خطة العالج »

املتابعة حسب اللزوم  »
النعم

ن املتابعة توصيات بش

اطلب إىل الشخص العودة بعد 2-4 أسابيع  »
يف حال مل تتحسن األعراض التي يعاين 

منها، أو يف أي وقت، يف حال تفاقمت هذه 
األعراض.

شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات 
ية 3     املتابعة األ

ية      املتابعة شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ



ية 149 شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ

تقوم ب »  ما 

سأقوم بتعليمك كيفية التنفس بطريقة تساعدك عىل االسرتخاء بدنيًا وعقليًا. ستتطلب منك هذه التقنية 
بعض املامرسة قبل أن تشعر بفوائدها بشكل كامل. تركز هذه االسرتاتيجية عىل التنفس ألنه عندما يكون 

يعًا وضحاًل، فيزداد شعوره بالتوتر. وللبدء باالسرتخاء جيب تغيري طريقة  املرء متوترًا يصبح تنفسه 
 . التنفس. وقبل البدء علينا حل اجلسم عىل االسرتخاء

ء م عر كيفية التنف » خاء بب البدء بتامرين اال

ز الذراعني والساقني بلطف وارخائهاما بحي يكتسبان مرونة وليونة. أرجع الكتفني إىل الوراء   قم 
وحرك الرأس من جانب إىل آخر بلطف. ضع إحدى اليدين عىل املعدة واألخرى عىل أعىل الصدر. ختيل أن 
يف معدتك بالونًا وأنك ستنفخه عند الشهيق، بحي تتمدد معدتك. وعند الزفري سيخرج اهلواء من البالون 

. عند عرض كيفية التنفس من  بحي تتسطح املعدة. راقبني أوالً. سأبدأ بالزفري إلخراج اهلواء من معد
املعدة، ينبغي حماولة املبالغة يف الدفع داخل املعدة وخارجها. 

كي عىل تقنيات التنف » ال

دعنا نجرب التنفس من املعدة سويًة. تذكر بأننا نبدأ بالزفري إلخراج اهلواء بالكامل؛ ثم نقوم بالشهيق. 
حاول إدخال اهلواء من أنفك وإخراجه من فمك، إن أمكن. اخلطوة التالية هي إبطاء معدل التنّفس. لذلك 

سندخل اهلواء يف ثال ثواٍن، ونوقف التنفس ثانيتني، ثم نخرجه يف ثال ثواٍن. سنقوم بالعّد سوّية. 
دخال اهلواء ببطء 1، 2، 3. توقف، 1، 2. واآلن قم  يمكنك إغالق العينني أو تركهام مفتوحتني. قم ب
رين التنفس ملدة دقيقة واحدة تقريبًا، ثم أخذ اسرتاحة لدقيقة  خراج اهلواء، 1، 2، 3. ينبغي تكرار  ب

أخرى، ثم إعادة الدورة مرتني.

ة الذاتية » تشجي املامر

. جرب القيام بالتمرين لوحدك ملدة دقيقة. فهو أمر يمكنك من ممارسته بمفردك

خاء  املرب 1: إرشادات حول التدريب عىل اال
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ت عملية تطبيق دليل التدخ
نام من أجل  مخططي ال ا ل مو  موعة من اإلجراءات ال هنا 

ري النفسية يمكن  تطبيق هذا الدليل  مواق تقديم الرعاية الصحية 
م البيا التايل الذ يضم عددا من  تلخيص هذ اإلجراءات  الر

ية واألنشطة املتواصلة وتقدم هذ الوحدة ملحة عن  ا اإلجراءات األ
ت عملية تطبيق دليل التدخ

ي فريق تطبيق دليل  ت
ت التدخ

ليل الوض1

التكيي

خطة التطبيق

اف التدريب واإل

الرصد والتقييم

2

3

4

5

6

تقديم الع 
والرعاية

التعاون بني 
القطاعات

الدعوة والتوعية
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ت ي فريق تطبيق دليل التدخ          ت
وري وجود فريق أو أكثر بناًء عىل املنطقة/ املناطق  » قد يكون من ال

اجلغرافية التي ستشملها التغطية.

ينبغي حتديد اهلدف من وجود فرق تطبيق الدليل واالختصاصات اخلاصة  »
ا بشكل واضح، كام ينبغي وضع خطة عمل لكل عضو من أعضاء الفريق. 

اف عىل عملية تطبيق  وستكون إحدى املهام الرئيسية هلذا الفريق هي اإل
الدليل.

موعة قائمة، مثل اللجنة الصحية أو املجموعة  » ويتعني العمل مع أي هيئة أو 
االستشارية املجتمعية، بدالً من إنشاء واحدة جديدة. ومن املمكن يف بعض 

موعة واحدة. وقد يكون احلل هنا هو دمج  األحيان أن يكون هناك أكثر من 
موعة جديدة بمشاركة أعضائها كلها. هذه املجموعات أو إنشاء 

ينبغي أن يضم فريق تطبيق الدليل عضوًا واحدًا عىل األقل من كل فئة من  »
الفئات التالية: املجتمع املدين ومستخدمي اخلدمات، راسمي السياسات، 

الداعمني أو املانحني املاليني الفعليني واملحتملني، مديري الربامج، مقدمي 
اخلدمات، وموظفي االتصاالت.

موعات عمل أو فرق عمل صغرية للرتكيز عىل أنشطة حمددة،  » يتعني تشكيل 
موعة عمل لتطبيق األنشطة التدريبية وأخرى لتطبيق  عىل سبيل املثال 

أنشطة الدعوة والتوعية. وينبغي أن يتم دائاًم، وبشكل واضح، حتديد مهام 
فرق العمل ودور كل عضو فيها.

ليل الوض          
دف حتليل الوضع بشكل أسايس إىل اإلبال عن التخطيط والتكييف وعملية 

التطبيق املتعلقة باملوارد واالحتياجات اخلاصة باحلاالت النفسية والعصبية 
واإلدمانية. وتنطوي هذه العملية عىل مراجعة تقييمية، مثل التحقق من أطلس 

امللف القطري للصحة النفسية ملنظمة الصحة العاملية، وتقرير أداة املنظمة 
لتقييم نظم الصحة النفسية )AIMS( أو التقييامت املوجودة مسبقًا، واملقابالت 

واملناقشات اجلامعية مع اجلهات املتعددة صاحبة املصلحة، وذلك بغرض 
اإلجابة عن األسئلة التالية:

ا أوالً وما املعروف  » ما نوع تقييامت االحتياجات واملوارد التي ينبغي القيام 
منها حاليًا

ما هي السياسات الوطنية املتعلقة بالصحة النفسية، وقدرات العاملني يف  »
البلد/ املنطقة واملنظامت التي تقدم خدمات الصحة النفسية

ما هي ُنُظم املعتقدات وسلوكيات التامس الرعاية املرتبطة بالصحة النفسية يف  »
البلد/املنطقة

ما العوائق املحتملة أمام تنفيذ دليل التدخالت، عىل سبيل املثال: الوصم  »
م حاالت نفسية وعصبية وإدمانية  اه األشخاص الذين لد والتمييز 

وأولويات الصحة الوطنية التي حتل حمل هذه احلاالت...الخ.

ت          خطة تطبيق دليل التدخ
جابة  استنادًا إىل حتليل الوضع، توضع خطة تطبيق دليل التدخالت وذلك ل

عن األسئلة التالية:

أين
أين سيتم تطبيق الدليل، )عىل سبيل املثال: يف املرافق، النواحي، املدن( »

مت
مت سيتم تنفيذ كل نشاط من أنشطة الدليل )مثال: اإلطار الزمني للتكييف،  »

اف والدعوة( تدريب املدربني، األنشطة التدريبية، أنشطة اإل

ماذا
ما هي املوارد الالزمة واملتاحة لتطبيق الدليل، بام يف ذلك املوارد البرشية  »

واملالية والبنية التحتية، )مثال: املرافق واإلمدادات الدوائية(

من
م، )مثال: املهارات  » من سيتدرب وما هي املعرفة واملهارات املتاحة لد

واملعارف املوجودة مسبقًا لدى أطقم التمريض وأطباء مركز الرعاية الصحية 
األولية(، ومن سيكون مسؤوالً عن كل نشاط، )مثال: من سيقوم بالتدريب 

اف( واإل

كي
كيف يمكنك حتسني مسارات التواصل واإلحالة عرب املستويات املختلفة  »

للنظام، يف الوقت الذي تقوم به بتقديم اخلدمة اجلديدة

ها مع  » كيف يمكنك مجع بيانات حول األنشطة اخلاصة بتطبيق الدليل ود
ات نظام املعلومات الصحية مؤ
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         التكيي
تكييف دليل التدخالت هو عملية الختاذ القرار وإجراء التغيريات الالزمة 

يف دليل التدخالت، ومواده التدريبية، وأدوات الرصد والتقييم وغريها من 
األدوات لتتناسب مع سياق البلد أو املنطقة املحددة.

ت: ر من تكيي دليل التدخ ال
، بام يف ذلك  أن يكون من السهل تطبيق الدليل من خالل النظام الصحي املح

مكونات التقييم والتدبري العالجي.

« . ضامن أن يكون الدليل مقبوالً يف السياق الثقايف واالجتامعي املح

استخدام تعبريات حملية لتحسني التواصل مع املستخدمني والقائمني عىل  »
الرعاية.

توضيح مسارات اإلحالة. »

حتقيق االتساق بني املواد واملباد التوجيهية لطرق العالج الوطنية  »
ا، وحسب ما هو مناسب. والسياسات املتعلقة 

توفري قاعدة إلعداد برامج وأدوات التدريب املناسبة. »

ات الرصد والتقييم مع ُنُظم املعلومات الصحية الوطنية. » ضامن توافق مؤ

ت: طريقة تكيي دليل التدخ
موعة من اجلهات صاحبة املصلحة عىل اختالفها  » تنظيم ورشة عمل مع 

إلرساء السياق املناسب للدليل باإلضافة إىل مواده التدريبية، والرصد 
والتقييموغريها من األدوات وتكييفها.

اك اخلرباء الذين يمثلون التخصصات ذات الصلة )مثل: الطب النفيس،  » إ
واإلدمان، وطب األعصاب، وطب األطفال، والعمل االجتامعي، وعلم 

تلفة من الرعاية الصحية  النفس(، واألشخاص الذين يمثلون مستويات 
ال الصحة العامة، ومقدمي الرعاية الصحية  بصفة عامة )مثل: العاملني يف 
ة، وأطقم التمريض، والصيادلة، والعاملني  األولية، ومتخص طب األ
يف نظام املعلومات الصحية(، ومستخدمي اخلدمات، وراسمي السياسات. 

استخدام حتليالت الوضع التي أجريت للمناطق التي سُيطبق فيها دليل  »
التدخالت.

ضامن أن تكون عملية التكييف متوائمة مع الوثائق الوطنية، )مثل: السياسة  »
الصحية الوطنية، الترشيع والتخطيط، الربوتوكوالت واملباد التوجيهية 

يرية املستخدمة يف الرعاية الصحية العامة/األولية، قائمة األدوية  ال
الوطنية(.

ت  اف  دليل التدخ          التدريب واإل
إن تدريب مقدمي الرعاية الصحية العاملني يف املواقع غري النفسية عىل تقديم 
تدخالت باعتبارهم عاملني يف اخلط األمامي، جنبًا إىل جنب مع آليات ضامن 

اف الذي يقدمونه، يشكل جانبًا مهاًم من جوانب تطبيق  استمرار الدعم واإل
دليل التدخالت. وعىل الرغم من أنه سيتم تطبيق دليل التدخالت من قبل غري 

ن ذلك يتطلب تنسيق جهود املتخصصني وخرباء  املتخّصصني يف املقام األول، ف
الصحة العامة لضامن تقديم اخلدمة األمثل.

إن هدف التدريب عىل هذا الدليل هو تعليم مقدمي الرعاية الصحية غري النفسية 
املهارات واملعرفة الالزمة لتقييم وتدبري األشخاص الذين يعانون من حاالت 

نفسية وعصبية وإدمانية ذات أولوية. وتعتمد فرتة التدريب عىل التكييفات 
املحلية التي تم إجراؤها، وعىل املعارف واملهارات التي يمتلكها مقدمو الرعاية 

الصحية غري النفسية مسبقًا. وعادة ما تستغرق عملية التدريب هذه عدة أيام 
ويمكن إجراؤها وجهًا لوجه أو عرب التعليم االلكرتوين حسب اإلمكانية. 

ويمكن أن يعتمد هيكل التدريب عىل خطة متتالية من مستويني: بحي يقوم 
املدربني ومن ثم يقوم املدربون بتدريب مقدمي الرعاية  مي رئييس بتدريب 

الصحية غري النفسية يف اخلطوط األمامية.
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ت: تدريب املدربني  دليل التدخ
م عىل  م املهارة والثقة بقدرا اهلدف من تدريب املدربني هو التأكد من أن لد
تدريب مقدمي الرعاية الصحية غري النفسية وأن يكونوا بمثابة موارد يسرتشد 

ا مقدمو الرعاية الصحية.

ت اخلصائص التالية: فني عىل دليل التدخ ي أن تتوافر لدى املدربني/امل ينب

أن يكونوا متخصصني يف رعاية الصحة النفسية والعصبية واإلدمانية )أطباء  »
نفسيني، ممرضني نفسيني، أطباء أمراض عصبية، الخ..(، أو أطباء أو أطقم 
ريض مدربني وذوي خربة يف تدبري احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية 
عالجيًا باستخدام دليل التدخالت و/أو مرشفني حاليني عىل نظام الصحة 

العامة.

ال الصحة النفسية و/أو تدبري احلاالت  » يرية وخربة يف  م مهارات  لد
النفسية والعصبية واإلدمانية عالجيًا.

م املهارة واخلربة يف اجلوانب اإلدارية املتعلقة بتدبري احلاالت النفسية  » لد
والعصبية واإلدمانية عالجيًا، بام يف ذلك حفظ السجالت واملتابعة واإلحالة.

ين متكنني وقادرين عىل حّل املشاكل. » أن يكونوا مي

اف املنتظمة. » اف بام يف ذلك زيارات اإل أن يتواجدوا لتقديم الدعم واإل

جدول أعامل التدريب:

جراء دورات تدريبية عىل دليل  من املتوقع أن يقوم املدربون يف املستقبل ب
اف ملقدمي الرعاية الصحية. وإىل جانب  التدخالت وتقديم الدعم واإل

التدريب عىل تقييم وتدبري احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية عالجيًا، كام 
هو مبني يف دليل التدخالت، فسوف يتعلم هؤالء املدربون أساليب التدريب 

اف وضامن اجلودة. وختطيط املناهج وطرق اإل

ت: اف  دليل التدخ الدعم واإل
عادًة ما يكون املشاركون يف الدورة التدريبية لدليل التدخالت )املتدربون عىل 
الدليل( من طاقم الرعاية الصحية غري النفسية ممن يعملون يف عيادات/مشايف 

تاج هؤالء إىل املساعدة املستمرة لنقل ما  الرعاية الصحية األولية أو الثانوية. و
اف جزءًا من استمرارية  يرية. ويعترب اإل تعّلموه يف التدريب إىل ممارسات 

ال برنامج رأب الفجوة  التعليم املطلوب إلعداد مقدمي رعاية صحية أكفاء يف 
اف إىل مساعدة املتدربني عىل دليل  دف الدعم واإل يف الصحة النفسية. ال 

يري( وحسب بل  اف ال التدخالت لتقديم رعاية صحة نفسية أفضل )اإل
اف اإلداري  توفري الدعم يف بيئة العمل املتصلة بتطبيق دليل التدخالت )اإل

اف عىل الربامج(. واإل

اف  األهداف املحددة للدعم واإل

املساعدة يف نقل املهارات واملعرفة املتعلقة بدليل التدخالت من التدريب إىل  »
يرية. املامرسة ال

ضامن تقديم تدخالت الصحة النفسية املالئمة التي تتسق مع دليل التدخالت  »
االت معينة لتطوير مهارات إضافية. والتعامل مع 

حتديد املشكالت التي تواجه املتدربني عىل دليل التدخالت يف التدبري  »
م عىل حلها. يرية املعقدة ومساعد العالجي احلاالت ال

ال الرعاية الصحية عىل تقديم  » املساعدة يف حتفيز العاملني غري النفسيني يف 
رعاية ذات نوعية جيدة لألشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية 

وإدمانية.

ورة إنشاء سجالت وإجراءات إدارية خاصة باحلاالت  » التأكيد عىل 
ها مع األنظمة  النفسية والعصبية واإلدمانية، مثل اإلحاالت واملتابعة و/أو د

احلالية يف مرافق الرعاية الصحية املحلية. 

ضامن اإلمداد باألدوية واملعدات الطبية وأية أنظمة دعم أخرى لتطبيق دليل  »
التدخالت.

توضيح املواقف املحرتمة البعيدة عن إطالق األحكام والتعامل األخالقي  »
مي احلقوق االنسانية لألفراد الذين يعانون من حاالت نفسية  الذي يعزز و

وعصبية وإدمانية والتشجيع عىل ذلك.

تقديم الدعم ملقدمي الرعاية الصحية الذين يعانون من الضغط النفيس. »
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         الرصد والتقييم
يمكن أن يقدم الرصد والتقييم معلومات عن الربنامج بشأن ما إذا كان قد 

االت الربنامج التي تسري كام هو  أحد فرقًا وملن أحدثه؛ كام يمكن حتديد 
طط هلا أو اجلوانب التي حتتاج إىل تعديل. ومن املمكن أن توضح املعلومات 

م تؤ  املستخلصة من الرصد والتقييم ملنفذي وممو الربنامج أن استثامرا
ثامرها. ويوفر الرصد والتقييم أيضًا معلومات أساسية لالستفادة من التجارب 

السابقة، وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة، والقيام بعملية التخطيط، وختصيص 
املوارد، وإظهار النتائج كجزء من املساءلة أمام اجلهات الرئيسية صاحبة 

، أمهية الرصد  ما يتم قياسه هو ما يتم إنجازه املصلحة. وتلخص عبارة: 
والتقييم يف ختطيط الربنامج وتطبيقه.

يشمل الرصد والتقييم عملية التخطيط والتنسيق ومجع البيانات من املستويات 
املحلية واملناطقية والوطنية وحتليلها واستخدامها، بام يف ذلك املرافق الصحية 

، سيكون من املفيد أن  ي دليل التدخالت واملتدربني واملرشفني؛ وبالتا ومي
يعني فريق تطبيق دليل التدخالت منسقًا للرصد والتقييم أو جلنة فرعية للقيام 

بالتخطيط والتنفيذ.

ات التي يمكن استخدامها لرصد تطبيق دليل  وفيام ي بعض األمثلة للمؤ
ات عىل مستوى املرفق الصحي، عىل سبيل املثال: عدد  التدخالت: مؤ

مقدمي الرعاية الصحية غري النفسية املدربني عىل دليل التدخالت، عدد زيارات 
ات مستوى  اف لكل مرفق صحي يقوم بتطبيق الدليل؛ مؤ الدعم واإل

النظام، عىل سبيل املثال: عدد

املرافق الصحية التي تستخدم الدليل لتقييم وتدبري احلاالت النفسية والعصبية 
ورية  واإلدمانية عالجيًا، عدد املرافق الصحية التي تقوم بتوفري األدوية ال

للحاالت النفسية والعصبية واإلدمانية دون انقطاع. 

ات هي جزء من نظام معلومات الصحة الوطنية. إن مجع  التأكد من أن املؤ
ات سيساعد يف رصد دليل التدخالت. كام  البيانات باستخدام هذه املؤ

ات يف تقديم تقرير عن الصحة النفسية عىل الصعيد الوطني إىل  ستساعد املؤ
دف رصد  أطلس الصحة النفسية ملنظمة الصحة العاملية كل عامني، وذلك 

ُمحرز يف تطبيق خطة عمل الصحة النفسية لألعوام 2020-2013. التقدم ال

6

إجراء تقييم لعملية تطبيق دليل التدخالت، وحتديد قصص النجا 
واالحتياجات اخلاصة بالتحسني وحتدي حتليل الوضع.

إضافة إىل اإلجراءات الستة املوصوفة أعاله، هناك ثالثة أنشطة مستمرة تشكل 
جزءًا أساسيًا من تطبيق دليل التدخالت، وهي مذكورة يف األقسام أدناه.

تقديم الع والرعاية أ

ينصح دليل التدخالت أن يقوم مقدمو الرعاية الصحية غري النفسية بتقديم عدد 
من التدخالت الدوائية والنفسية، فهو ينصح، عىل سبيل املثال، بالعالج بحل 

املشاكل والعالج النفيس بالعالقات الشخصية لعالج اكتئاب البالغني. لقد 
أعدت منظمة الصحة العاملية تدخالت نفسية بصيغة مبسطة، وهي تدخالت 
قابلة للتحدي ويتطلب تقديمها مستوى أقل من املوارد البرشية املتخصصة. 

وهو ما يعني أن التدخالت قد ُعّدلت بحي تستخدم مواردًا أقل مقارنة 
بالتدخالت النفسية االجتامعية التقليدية، وبحي يمكن لألشخاص مع 

التدريب أو بدون تدريب سابق يف رعاية الصحة النفسية تقديم نسخة مبسطة 
يطة تدريبهم  من العالج بحل املشاكل والعالج النفيس بالعالقات الشخصية 

اف عليهم. وتتضمن كتيبات التدخالت النفسية القابلة للتعديل والتي  واإل
تشكل جزءًا من حزمة برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية األمثلة التالية: 

(  منظمة الصحة العاملية، دليل  PM( دليل املعاجلة املطورة للمشكالت
العالج بالعالقات الشخصية )IPT(  منظمة الصحة العاملية، دليل التفكري 

الصحي لالكتئاب األمومي  منظمة الصحة العاملية، دليل التدريب عىل 
مهارات الرعاية الوالدية  منظمة الصحة العاملية. 

يمكن استعامل األدوية األساسية بغرض عالج أعراض احلاالت النفسية 
والعصبية واإلدمانية، واختصار مسار العديد من االضطرابات، واحلد من 

اإلعاقة ومنع االنتكاس. وهذه األدوية هي جزء من قوائم منظمة الصحة العاملية 
النموذجية لألدوية األساسية. كام أن الوصول إىل األدوية األساسية هو مكون 

أعىل مستوى يمكن بلوغه من الصحة. احلق يف التمتع ب  من مكونات 

موعات رئيسية لألدوية التي تستهدف احلاالت النفسية والعصبية  هناك أربع 
واإلدمانية ذات األولوية املذكورة يف هذا الدليل:

مضادات الذهان لعالج الذهان؛ »

العقاقري املستخدمة يف اضطرابات املزاج )االكتئاب أو االضطراب ثنائي  »
القطب(؛

مضادات االختالج/ مضادات الرصع؛ »

ا  » األدوية املستخدمة للتدبري العالجي النسحاب مواد اإلدمان والتسمم 
واالعتامد عليها.

ارب العديد من الدول إمكانية حتسني اإلمداد باألدوية واستخدامها.  ُتظهر 
ُمتعقل  : )1( االختيار ال أما حصول السكان عىل األدوية األساسية فمنُوط ب

لألدوية؛ )2( أن تكون األسعار ميسورة؛ )3( ضامن التمويل املستدام؛ )4( 
توافر أنظمة صحية وأنظمة إمداد موثوقة.

الدعوة والتوعية ب

تعمدة واسرتاتيجية  ال الصحة النفسية املعلومات بطرق ُم ُتوظف الدعوُة يف 
من أجل التأثري عىل اآلخرين وإحدا التغيري. وتنطوي عىل مؤازرة احتياجات 

وحقوق األشخاص الذين يعانون من االضطرابات النفسية، فضاًل عن 
احتياجات عموم السكان. وختتلف الدعوة عن التعليم. فالتعليم يقوم عىل 

دف الدعوة إىل اإلقناع. ويتم  االطالع واملساعدة يف خلق فهٍم للقضية، بينام 
ذلك من خالل املناشدات والدعوات الختاذ إجراءات حمددة. ومن املباد 

األساسية للدعوة هي أن تكون فعالة وحسب عندما ُيطلب من اجلمهور 
املستهدف أن يقوم بأمٍر ما، إذ أن حشد الناس تعني مطالبتهم بأن يكونوا جزءًا 

من احلل.
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لة عن إجراءات الدعوة أم
إجراءات الدعوة  صفوف السكان

حشد األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية وإدمانية  »
والقائمني عىل رعايتهم وشموهلم  يف إجراءات الدعوة، والتأكد من أن 

املجتمع متواصل بشكل مبا واجيا مع األشخاص الذين يعانون من هذه 
احلاالت.

االستفادة من وسائل اإلعالم بغرض زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية،  »
عىل سبيل املثال: من خالل اإلعالنات العامة ومقاالت املجالت واإلعالنات 

يف املراكز الصحية، مع التأكيد يف نفس الوقت عىل احلاجة إىل أن يكون 
اإلبال مسؤوال، وبخاصة اإلبال باالنتحار.

تقديم التثقيف حول قضايا الصحة النفسية يف األماكن العامة )كاملدارس  »
ومراكز الرعاية الصحية(.

ات حول مواضيع الصحة النفسية. » عقد فعاليات عامة وإلقاء حما

ال الصحة والصحة النفسية » إجراءات الدعوة مع العاملني يف 

تعزيز فهم أمهية الرعاية املجتمعية واملشاركة املجتمعية واحلقوق اإلنسانية  »
لألشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية وعصبية وإدمانية.

ال الصحة النفسية والصحة  » تقديم التدريب والدعم املناسبنْي للعاملني يف 
العامة.

 التشبيك والتعاون بني القطاعات

هات صاحبة  تل القطاعات وا ت تعاونا بني  يتطلب تنفيذ دليل التدخ
ل: املصلحة، م

خدمات الصحة النفسية وغري النفسية ومقدمو الرعاية: عىل سبيل املثال:  »
متخصصو علم النفس، والعاملون الصحيون املحليون، واإلخصائيون 

االجتامعيون، ومقدمو اخلدمة للمر الداخليني واخلارجيني، والعاملون يف 
ال الرعاية والتوعية.

مستخدمو اخلدمة: مثل، املجموعات أو األفراد الذين يعيشون نفس احلالة،  »
م نفس احلالة أو يعتنون بشخص لديه هذه احلالة  وأفراد األ الذين لد

)بعد التامس املوافقة من كافة املعنيني(.

ة واألصدقاء: التعرف عىل أنشطة الشخص االجتامعية السابقة، والتي  » األ
إذا تم استئنافها، قد يكون هلا الفضل يف تقديم دعم نفيس واجتامعي مبا 

. )عىل سبيل املثال: التجمعات العائلية، اخلروج مع األصدقاء،  أو غري مبا
زيارة اجلريان، األنشطة االجتامعية يف مواقع العمل، األلعاب الرياضية، 

األنشطة املجتمعية( وتشجيع الشخص عىل مواصلة هذه األنشطة.

موعات  » الدعم املجتمعي غري الرسمي: مثل، املجموعات الروحية، 
موعات دعم  االدخار، املجموعات الرتفيهية، املجموعات النسائية، 

موعات املساعدة الذاتية، خطوط املساعدة. الشباب، املجموعات الثقافية، 

التعليم والتوظيف: كاملدارس، والتعليم، وبرامج توليد الدخل أو برامج  »
التدريب املهنية. وعىل وجه اخلصوص برامج الوقاية من االنتحار يف املدارس 
ال الصحة النفسية والتدريب عىل  والتي تتضمن التدريب لزيادة الوعي يف 
املهارات للتقليل من حماوالت االنتحار والوفيات نتيجة االنتحار يف صفوف 

الطالب املراهقني.

املنظامت غري احلكومية: مثل، املساعدة القانونية، خدمات حاية الطفل، برامج  »
العنف القائم عىل النوع االجتامعي أو برامج الدعم النفيس االجتامعي.

اخلدمات واملزايا التي تقدمها احلكومة: مثل، أنظمة العدالة العامة، ورفاهية  »
األطفال، والرواتب التقاعدية، واإلعاقة، 

واخلصومات عىل وسائل النقل.

ولتسهيل التعاون الفعال بني هذ املجموعات، من املهم:

التأكد من وضو أدوار أفراد فريق تطبيق دليل التدخالت ووظائفهم. »

إعداد قائمة باملوارد واملنافع التي ستساعد طاقم الرعاية الصحية غري  »
التخص عىل خلق روابط ُمفيدة مع األشخاص الذين يعانون من حاالت 

ذات أولوية يف برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية، ومع القائمني عىل 
ة اآلخرين وذلك من خالل مجع املعلومات من حتليل  رعايتهم وأفراد األ

الوضع والتحدي املنتظم للقائمة بناء عىل املعلومات اجلديدة.
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التعري املصطل

ورية للعي املستقل، بام فيها  مفهوم يتعلق باألداء ويشري إىل األنشطة األساسية ال
تناول الطعام واالستحامم والذهاب إىل املرحاض. وهلذا املفهوم أدوات تقييم عدة من 

شأهنا حتديد قدرة الفرد عىل أداء النشاط مع املساعدة أو بدوهنا.

انشطة احلياة اليومية

لمل ملحو ونشاط حركي مفرط مصحوب بالقلق. يا ا

اضطراب يف الدم يتميز بغياب املحببات )إحدى أنواع خاليا الدم البيضاء(. وهي 
حالة مرضية شديدة وخطرية تّتصف بقلة عدد كريات الدم البيضاء، واملعروفة أيضًا 

باملحببات الثانوية امُلحدثة باألدوية.

ندرة املحببات

شعور ذا بعدم الراحة، تصحبه غالبًا حركات مفرطة ملحوظة )مثل حركات 
يعة، عدم القدرة عىل  لمل الساقني، التأرجح من قدم إىل أخرى، امليش بخطوات 

اجللوسأو الوقوف من دون حركة(.

ل ال التململ احلركي 

غياب أو فقدان احلركة الطوعية، وتتميز هذه احلالة بصعوبة يف القيام باحلركات أو 
االنتقال من نموذج حركي إىل آخر، وهو مرتبط بداء باركنسون.

تعذر احلركة

تغري مستوى الوعي أو احلالة النفسية الذي ال يصل إىل مستوى الالوعي وغالبًا ما يتم 
حتريضه نتيجة تعاطي املخدرات أو احلاالت النفسية أو العصبية األخرى. وتشمل 

. ذيان وحالة االرتبا األمثلة حول ذلك االرتباك وعدم القدرة عىل االهتداء. انظر ا

تقلب احلالة النفسية

ّ غري معروف األسباب يف معظم احلاالت، يرتافق مع مظاهر  مرض دماغي تنكيس أّو
اعتالل عصبي وكيميائي عصبي. وعادة ما يبدأ هذا االضطراب خفيًا يف البداية ويتطور 

ببطء لكن بثبات عىل مدى سنوات.

هايمر مر ال

تعيق األدوية املضادة للكولينات تأثريات االستيل كولني يف مستقبالت املسكارين، 
وتشمل اآلثار املضادة للكولينات جفاف الفم، وتكرار أو احتباس البول، واخلفقان، 

وتسارع القلب اجليبي.

انبية املضادة  ار ا ا
للكولينات

مرض يتميز بعدم قدرة اخلاليا اجلذعية عىل إنتاج خاليا ناضجة جديدة، وانخفاض 
مستويات خاليا الدم احلمراء والبيضاء والصفيحات الدموية. وقد يظهر عىل املريض 

شحوب، وتعب، ودوخة، وزيادة خطر اإلصابة بااللتهابات أو الكدمات أو النزف.

تنسجي فقر الدم ال

. يعاين املصابون بالرتنح من مشكالت يف التنسيق نتيجة  فشل يف التنسيق العض
إلصابة أجزاء النظام العصبي التي تتحكم باحلركة والتوازن. ويمكن أن يؤثر الرتنح 
عىل األصابع، واليدين، والساعدين، والساقني، واجلسم، والكالم، وحركات العني.

ن ال

التعري املصطل

مصطلح شامل يغطي حاالت مثل التوحد واضطراب الطفولة االنحال ومتالزمة 
أسبريغر.

اضطرابات طي التوحد

إدراك ملموس بقدرة املرء عىل السيطرة عىل أسلوب حياته اليومية والتكيف معه واختاذ 
قرارات شخصية بخصوصه، وفقًا لقواعده وتفضيالته.

لية تق اال

عالج نفيس يركز عىل حتسني املزاج من خالل االنخراط يف أنشطة عىل شكل مهام 
كانت ممتعة يف السابق، عىل الرغم من انخفاض مزاج الشخص حاليًا. يمكن استخدام 
التنشيط السلوكي كعالج قائم يف حّد ذاته وهو أيضا جزء من العالج السلوكي املعريف.

التنشي السلوكي

عملية تنطوي عىل اخلسارة والفجيعة والتعايف وترتبط باملوت عادًة. ي فقدان شخص ع

اضطراب مفاج يف عمل الدما يعزى ملرض وعائي، يف الدرجة األوىل ختثر الدم، أو 
النزف الدموي، أو االنسداد الدموي. انظر السكتة الدماغية.

ي احلاد الوعائي الدما

مصطلح يشري إىل العمليات الذهنية املرتبطة بالتفكري كاالستنتاج، والتذكر، واحلكم، 
وحل املشاكل والتخطيط. 

معر

عالج نفيس جيمع بني املكونات املعرفية )التي حت الشخص عىل التفكري بشكل 
تلف، كتحديد األفكار السلبية غري الواقعية ومواجهتها( واملكونات السلوكية )التي 
تلف، كمساعدة الشخص عىل ممارسة عدد أكرب  حت الشخص عىل الترصف بشكل 

من األنشطة املجزية(. 

الع السلوكي املعر 

مصطلح يصف األمراض أو االضطرابات التي تتواجد بشكل متزامن. امنة الت املت االعت

مصطلح يشري إىل حفظ اخلصوصية املتعلقة بالتواصل املميز )مثل املشاورات بني 
الطبيب واملريض( والسجالت الطبية.

ية ال

حالة خلل يف الوعي مرتبطة بمرض دماغي عضوي حاد أو مزمن. وتتميز هذه احلالة 
يريًا بعدم االهتداء، وبطء العمليات الذهنية مع ضعف ترابط األفكار، واخلمول، 

وانعدام املبادرة، والتعب، وقلة االنتباه. ويمكن استثارة االستجابات العقالنية 
والسلوكية من خالل الفحص يف حاالت االرتباك اخلفيفة، إال أن درجات االضطراب 

عل الفرد غري قادٍر عىل االستمرار بالتواصل مع البيئة املحيطة. األكثر شدة قد 

، حالة االرتبا  االرتبا
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نب  طريقة منظمة ملكافأة بعض السلوكيات املرغوبة، مثل حضور جلسات العالج و
ت عىل السلوكيات املرغوبة  استخدام  مواد اإلدمان عىل نحو ضار. وتنخفض املكاف

ت الطبيعية. مع مرور الوقت حني ترتسخ املكاف

ي الع بالتع

ة عن تفريغ مفاج وغري  يرية ذات وظيفة قرشية نا يرية أو دون  اضطرابات 
يرية  طبيعي ومفرط وغري منظم للخاليا الدماغية )انظر النوبة(. تشمل املظاهر ال

حركة غري طبيعية وظواهر حسية ونفسية.

االخت 

حالة نفسية متقلبة مؤقتة تّتسم بتشو االنتباه، )أي انخفاض القدرة عىل توجيه 
وتركيز وتثبيت االنتباه وانتقاله( وتشو الوعي، )أي ضعف االهتداء بالبيئة 

يل إىل التقلب خالل اليوم. تصحبها اضطرابات  املحيطة(، تنشأ يف فرتة زمنية قصرية و
أخرى يف اإلدراك أو الذاكرة أو التفكري أو املشاعر أو الوظائف النفسية احلركية. وقد 

ا عضوية حادة مثل العدوى أو األدوية أو االضطرابات االستقالبية أو  تكون أسبا
ا. التسمم بمواد اإلدمان أو انسحا

ذيان ا

الف للدالئل املوجودة وال يمكن تغيريه باجلدال العقالين، وال يكون  اعتقاد راسخ 
مقبوالً من قبل األفراد اآلخرين الذين يشاركون الشخص الثقافة أو الثقافة الفرعية 

التي ينتمي إليها )أي أنه ليس جانبًا من املعتقد الديني(.

الوهم

عملية يتم فيها سحب آثار املادة النفسانية التأثري من الفرد. وتشري إزالة السّمية أيضًا إىل 
يري الذي تتم فيه عملية السحب بشكل آمن وفعال بحي يتم ختفيض  اإلجراء ال

 . األعراض إىل احلد األدن

إزالة السمية

أي تقييد أو انعدام )ناجم عن خلل( يف القدرة عىل أداء نشاط ما بطريقة طبيعية، أو 
اإلعاقة نتائج اخللل من  نسان. ويعكس مصطلح  ضمن النطاق الذي ُيعترب طبيعيًا ل

حي أداء الفرد للوظائف واألنشطة.

اإلعاقة

االفتقار إىل ضبط النفس الذي يظهر يف صورة عدم احرتام التقاليد االجتامعية، 
واالندفاع والتقييم الضعيف للمخاطر. ويمكن هلذا السلوك أن يؤثر عىل اجلوانب 

احلركية والعاطفية واملعرفية واإلدراكية ألداء الشخص.

، فقدان  ري املتحف السلو 
التحف

اضطراب يف عملية التفكري الرتابطي تتجىل عادًة يف الكالم حي يتحول الشخص 
. وال  فجأة من موضوع إىل آخر غري ذي صلة باملوضوع األول أو مرتبط به باحلد األدن

يعطي الفرد أي مؤ عن إدراكه لعدم الرتابط هذا أو ال منطقية تفكريه.

ري املنظم/املضطرب التفكري 

شمل هذا السلوك طريقة الوقوف وامليش وأي نشاط آخر ال يمكن التنبؤ به أو غري 
موجه هلدف معني )كالرصاخ عىل الغرباء يف الشارع(. 

ري املنظم السلو 

التعري املصطل

صعوبة يف الرتكيز عىل املهام وحتول االنتباه بسهولة بسبب حمفز خارجي. هولة التشت

تقلص مستمر للعضالت أو حركات ال إرادية يمكن أن تؤدي إىل أوضاع غري طبيعية 
خر. ثابتة. انظر خلل احلركة املت

ع املقوية

اي حالة تؤثر عىل النساء احلوامل، وتتميز بنوبات أو اختالجات تنشأ خالل احلمل. 
، واالختالجات، والنوبات،  وغالبًا ما ترتبط هذه احلالة بارتفاع ضغط الدم احلم

والقلق، واألمل الرُشسويّف، والصداع الشديد، وعدم وضو الرؤية، والبيلة الربوتينية، 
والوذمة التي يمكن أن حتد أثناء احلمل أو املخاض أو النفاس.

تسمم احلمل ارتعا 

حالة مزاجية إجيابية تتميز بازدياد الطاقة واالعتداد بالنفس، والتي قد ال تتناسب مع 
ظروف حياة الفرد.

ا املبته امل

 ، شذوذ يف حركة العضالت، ينتج غالبًا عن األدوية املضادة للذهان. وتشمل الرعا
التصّلب، االختالج العض و/أو التململ احلركي. 

انبية  ار ا /ا األعرا
رمية  خار ا

مشورة تتطلب عدة جلسات مقررة )أكثر من ستة عادة( عىل مدى عدة أشهر. وينبغي 
، وجيب أن تشمل الشخص الذي  تقديمها أل بمفردها أو ملجموعة من األ

ي وظائف داعمة وتثقيفية  يعاين من مرض نفيس، إذا كان ذلك ممكنًا. وللعالج األ
وعالجية، وغالبًا ما تشمل حل املشاكل بالتفاوض أو إدارة األزمة.

الع األ

متالزمة اجلنني الكحو هي متالزمة تشوه نامجة عن استهالك األمهات للكحول أثناء 
موعة فريدة من شذوذات  احلمل. وتتميز بنقص نمو قبل الوالدة و/أو بعد الوالدة و

خلقية طفيفة يف الوجه قد تظهر يف مجيع املجموعات العرقية، ويتم التعرف عليها عند 
الوالدة، وال ختتفي مع التقدم يف السن. يظهر لدى األطفال املصابني تشوهات شديدة 
يف اجلهاز العصبي املركزي بام يف ذلك: صغر الرأس واخللل املعريف والسلوكي )عجز 

يف القدرات العقلية، قصور يف اإلدراك العام والتعلم واللغة، والوظائف التنفيذية، 
واملعاجلة البرصية املكانية، والذاكرة، واالنتباه(.

نني الكحويل زمة ا مت

جات. مصطلح عامي لالختالجات. انظر االخت النوبات

وضع آفة  عالمات عصبية عبارة عن ظواهر بدنية أو استجابات ملحوظة تدل عىل 
متناهية نسبيًا يف اجلهاز العصبي

ر خلل ب
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س أو يشم أو يتذوق أشياء  إدراك خاط للواقع حي يرى الشخص أو يسمع أو 
غري حقيقية.

ة لو ا

حالة نفسية غري طبيعية تشمل اخلمول أو االرتباك أو الغيبوبة، سببها خلل الكبد 
الوظيفي.

ي الكبد ل الدما االعت

موعة من األدوية الشعبية، اكُتشفت فعالية الكثري منها عن طريق التجربة قبل مئات 
السنني، تتكون من أجزاء من النباتات أو يتم استخراجها منها. وقد تم احلفا عىل 

املعرفة حول فعالية العالج باألعشاب وُنقلت شفهيًا من جيل إىل آخر يف العديد من 
الثقافات.

املنتجات العشبية

تفريغ ذا كثيف وطويل يرتافق مع حالة من االحرتاس والتنبه املتجمد للمحفزات 
البيئية. وُتالحظ ردود األفعال هذه يف اضطرابات كرب ما بعد الصدمة يف كثري من 

ا. األحيان، وتكون غالبًا مرتبطة بتعاطي مواد اإلدمان أو انسحا

فر التيق

تفاعالت فرط التحسس هي اآلثار غري املرغوبة للرتاكيب الدوائية )بام يف ذلك 
يرية. وتنتمي هذه  املكونات الفعالة واألسوغة( وهي تشبه احلساسية من وجهة نظر 

التفاعالت إىل التفاعالت الدوائية السلبية نوع ب، والتي تم تعريفها من قبل منظمة 
ا، وضارة،  الصحة العاملية عىل أهنا استجابة غري معتمدة عىل اجلرعة، وال يمكن التنبؤ 

ة عن تناول دواء باجلرعة التي تستخدم للبرش عادة. ويغطي هذا  وغري مقصودة، نا
يرية املختلفة مع تغري يف بداية ووخامتها. املصطلح العديد من األنامط الظاهرية ال

تفاعل فر التحس

ا وال تعتمد عىل  استجابة ألي مادة من مواد اإلدمان وهي فردية ال يمكن التنبؤ 
اجلرعة: النعاس أو الشمق، احرار الوجه، االختالج الُرسغّي القدمّي، انقطاع التنفس، 

الخ....

التفاعل ذا التحسا

ا مقدم الرعاية الصحية بالكشف عن املعلومات املناسبة للشخص  العملية التي يقوم 
لكي يتمكن من القيام بخيار طوعي يف قبول العالج أو رفضه. وتتضمن هذه املوافقة 

إجراء نقا حول العنا التالية: طبيعة القرار/اإلجراء؛ البدائل املناسبة للتدخل 
؛ املخاطر ذات الصلة، منافع التدخل، الشكوك املتعلقة بكل خيار بديل؛ تقييم  املقرت

فهم الشخص، وأخذ موافقته عىل التدخل.

املوافقة املستنرية

عالج نفيس يركز عىل الصلة بني األعراض االكتئابية واملشاكل ، السّيام
تلك التي تشمل احلزن العميق، والنزاع، والتغرّيات احلياتية، والعزلة االجتامعية. 

وُيعرف أيضًا بالعالج.

الع البينشخ 

حالة مزاجية تتميز بسهولة االنزعاج واالستفزاز والغضب بطريقة ال تتناسب مع 
املوقف.

هولة االنفعال،
ار ا املست امل

التعري املصطل

 ) طفح جلدي يتكون من بقع )مناطق من اجللد أو مناطق تغري لون اجللد )مثل النم
منبسطة )متعذرة اجلس(( وحطاطات )بقع صغرية بارزة فوق اجللد، وغالبا ما تكون 

عىل شكل قبة وقطرها أقل من 5 ملم(.

الطف البقعي احلطاطي

يج يف طبقات النسيج الذي يغطي الدما والنخاع الشوكي، تسببه العدوى عادًة. التهي السحائي

غالبًا ما ينجم مرض السحايا )األغشية التي تغطي الدما والنخاع الشوكي( عن 
. عدوى ذات منشأ بكتريي، أو فريويس، أو فطري، أو طفي

التهاب السحايا

عالج منظم )ألربع جلسات أو أقل( ملساعدة الناس الذين يعانون من اضطرابات 
إدمانية. وينطوي هذا العالج عىل هنج لتحفيز التغيري عن طريق استخدام تقنيات 

اك الشخص يف النقا حول تعاطيه ملواد اإلدمان بام يف  املقابالت التحفيزية، أي إ
ادلته يف  نب  ار املتوقعة واملرتبطة بالقيم الذاتية للشخص، و ذلك الفوائد واأل

حال أبدى ممانعة، وتشجيعه عىل اختاذ القرار بنفسه حول ما يمكن ان يكون هدفه.

ي التحفي الع بالتع

. انظر االخت ارتعاشات حركية

ضعف يف العضالت القحفية واهليكلية.  اضطراب يف النقل العصبي العض يتسم ب
يرية شفع مؤقت، وإطراق اجلفن، وضعف يف عضالت الوجه  قد تشمل املظاهر ال

والعضالت البصلّية وعضالت التنفس وعضالت األطراف الدانية.

الوهن العض الوبيل

دمان داخل الرحم إىل أعراض  يمكن أن يؤدي تعرض اجلنني للمواد املسببة ل
االنسحب، وعادة ما تكون هذه األعراض عصبية فتمنع العمل الذا الطبيعي. 

يرية النسحاب مواد اإلدمان عىل عوامل عدة وختتلف باختالفها،  وتعتمد امظاهر ال
مثل نوع املادة املتعاطاة وجرعتها، ومعدل االستقالب وإفرا الرباز عند األم 

والرضيع.

ي  زمة االمتناع لدى حدي مت
الوالدة

التهاب يطال الدما و/أو النخاع الشوكي. االلتهاب العصبي

اضطراب نادر يشكل خطرًا عىل حياة االنسان، سببه األدوية املضادة للذهان. وهو
، واهلذيان، وتصلب العضالت وارتفاع ضغط الدم. يّتسم بأعراض مثل احلّم

ة للدواء املضاد  زمة اخلبي املت
للذهان
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عالج مصمم ملساعدة األفراد عىل حتسني استقالليتهم يف أنشطة احلياة اليومية من 
خالل إعادة التأهيل والتامرين واستخدام أدوات املساعدة. ويقدم هذا العالج، عالوة 

عىل ذلك، أنشطة لتعزيز النامء واالكتفاء الذا وتقدير الذات.

الع املهني

، يمكن أن يتجىل  سلوك متحدي، أو متمّرد، أو استفزازي، أو حاقد عىل نحو ملحو
يف املزاج الدائم الغضب وسهولة االنفعال، ويكون مصحوبًا بنوبات مزاجية شديدة يف 

الغالب، أو يف السلوك العنيد أو اجلد أو املتحدي.

السلو املعار

هبوط مفاج بضغط الدم يمكن حدوثه عندما يغري املرء وضعيته من االستلقاء إىل 
اجللوس أو الوقوف، مسّببًا دوخة أو دوارًا يف العادة. وهو ال يشكل خطرًا عىل حياة 

اإلنسان.

هبو ض الدم االنتصا

دف إىل تغيري سلوك الوالدين وتعزيز ثقتهم يف تبني اسرتاتيجيات  ي  رامج عالج أ
والدية فعالة. وتشمل هذه الربامج تعليم الوالدين مهارات التواصل العاطفي 

والتفاعل اإلجيا مع الطفل، وأساليب التعزيز اإلجيا لتحسني سلوك األطفال/ 
املراهقني وأدائهم.

التدريب عىل مهارات الرعاية 
الوالدية

ورم يف الغدد الصم العصبية ينشأ يف نخاع الغدد الكظرية ويسبب أعراضًا )الصداع 
واخلفقان وزيادة التعرق يف الدرجة األوىل( وعالمات )ارتفاع ضغط الدم وفقدان 

الوزن ومرض السكري بشكل خاص( تعكس آثار األدرينالني والنورأدرينالني عىل 
مستقبالت ألفا وبيتا األدرينالية.

ورم القواتم

اضطراب وخلل وظيفي يف األعصاب الطرفية، وقد يتجىل بخدر يف األطراف، أو مذل 
(، أو ضعف يف األطراف، أو فقدان العضالت وفقدان  الدبابيس واإلبر )الشعور ب 

يف املنعكسات الوترية العميقة.

ل األعصاب اعت

وصف أكثر من دواء يف آن واحد ملعاجلة احلالة املرضّية نفسها. الع املتعدد األدوية

موعة من األمراض التي تتميز بمظاهر عصبية حشوية متقطعة، أو  شكل البورفرييا 
يرية للمرض يف مرحلة البلو عادة،  آفات جلدية أو االثنتني معًا. تظهر العالمات ال

إال أن بعض أنواع البورفرييا تؤثر عىل األطفال. وقد تسبب السمية العصبية مظاهر 
 . عصبية بشكل مبا أو غري مبا

البورفرييا

حالة التحرر من التدخل بدون إذن، مثل اخلصوصية الشخصية يف أنشطة احلياة اليومية 
ية السجالت الصحية. )عىل سبيل املثال خصوصية العمالء يف املرافق السكنية( أو 

اخلصوصية

عالج نفيس قائم عىل االستخدام املنهجي لتقنيات حتديد املشكالت وحّلها يف عدد من 
اجللسات.

مشورة حل املشاكل

احلُكاك، شعور قوي بالرغبة يف حك أو هر اجللد للحصول عىل الراحة. احلكة

التعري املصطل

اضطراب يشبه اخلرف، لكنه ال يعود ملرض دماغي عضوي، وقد يكون قاباًل للعكس 
عن طريق العالج؛ ومن املمكن أن يظهر كأعراض اكتئاب عند بعض كبار السن.

اخلرف الكاذب

عملية تعليم األشخاص املصابني باضطرابات نفسية وعصبية وإدمانية والقائمني عىل 
هم عن طبيعة املرض، بام يف ذلك األسباب املحتملة، والتطور،  رعايتهم/ أفراد أ

والعواقب، وتوقعات سري املرض، والعالج والبدائل.

قي النف الت

طالة  ثار جانبية حمتملة ألدوية عودة االستقطاب لعضلة القلب البطيني وتتميز ب
طط كهربية القلب التي يمكن أن تؤدي إىل أعراض  فرتة الفاصل الزمني )QT( يف 
بات القلب البطينية وزيادة خطر التوقف املفاج لعضلة القلب. اضطراب نظم 

(QT مني  إطالة الفاصل ال

يع مع حركة عرضية من فكرة إىل أخرى، وغالبًا ما ترتبط هذه  نمط تفكري 
األفكار باهلوس أو بأمراض نفسية أخرى.

األفكار املتسارعة

ب الكحول أو تعاطي املخدرات بعد فرتة من االمتناع، وغالبًا ما يكون  العودة إىل 
مصحوبًا بعودة أعراض االعتامد. كام يستخدم هذا املصطلح للداللة عىل عودة أعراض 

االضطراب النفيس والعصبي واإلدماين بعد فرتة من التعايف.

االنتكا

ارين التنفس لتحقيق االستجابة لالسرتخاء. يشمل التدريب عىل تقنيات معينة مثل  خاء التدريب عىل اال

معدل تنفس بطيء غري مالئم يسّبب نقصًا يف األوكسجني، من أسبابه الشائعة إصابات 
الدما والتسمم )مثلو االنسامم  )مثاالنسامم  بالبنزوديازيبني(.

بي التنف ت

توفري مرافق الرعاية الصحية املؤقتة لشخص يتم االهتامم به يف املنزل عادًة. قتة الرعاية امل

مقاومة احلركة السلبية لألطراف والتي تظل مستمرة طيلة مداها. وهو أحد أعراض 
باركنسون.

التيب

يع وذلك  نشاط ادخاري يتسن فيه للفقراء مجع كمية كبرية من النقود بشكل 
م يف صندوق مشرتك يمكن أن يستخدم الحقًا من قبل املجموعة أو  بتجميع مدخرا

فرد منها الستثامر إنتاجي.

موعة ادخار

حالة من اخللل الوظيفي الدماغي بسبب اضطرابات الوظيفة القرشية تؤدي إىل تفريغ 
يرية  مفاج وغري طبيعي ومفرط وغري منظم للخاليا الدماغية. وتشمل املظاهر ال

هلذه احلالة حركة غري طبيعية وظواهر حسية ونفسية.

النوبة

تسميم النفس أو التسّبب بأذيتها عن عمد، وقد يكون أو ال يكون وراءه نّية أو يؤدي 
إىل نتيجة قاتلة.

يذاء الذات
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التعري املصطل

تتميز هذه املتالزمة بزيادة مستوى السريوتونني يف اجلهاز العصبي املركزي، وترتبط 
تلفة، بام يف ذلك مضادات االكئتاب املانعة إلعادة قبط السريوتونني. قد  بتناول مواد 

، واهلياج، واالرتباك،  تسبب متالزمة السريوتونني تيبس العضالت، والرمع العض
وفرط احلرارة، وفرط املنعكسات، فضاًل عن أعراض خلل الوظائف املستقلة، مع 

خطر حدو صدمة مع انخفاض مقاومة األوعية الدموية الطرفية، والنوبات، 
والغيبوبة، وانحالل الربيدات و/أو التخثر املنترش داخل األوعية الدموية.

زمة السريوتونني مت

التحد بلفظ غري واضح م م الك تلع

بنية يف علم االجتامع التحلي تشري إىل خصائص الروابط االجتامعية بني الناس كوسيلة 
لفهم سلوكهم بدالً من الرتكيز عىل صفات األفراد.

الشبكة االجتامعية

عدم قدرة الشخص عىل االنخراط يف األنشطة املناسبة لعمره أو التفاعل مع أقرانه أو 
ته. أفراد أ

االنسحاب االجتامعي

موعة من األوعية الدموية احلمراء الدقيقة حتت سطح اجللد عىل نحو مرئي،  مع 
حتد عادة أثناء احلمل أو تكون أحد أعراض أمراض معينة )عىل سبيل املثال: تلّيف 

الكبد أو الُعّد الوردي(.

ة العنكبوتية الو

حالة تصيب النخاع الشوكي تنجم عن عدوى من مصدر بكتريي أو فريويس أو 
فطري. وتتسم هذه احلالة بتجمع املواد القيحية داخل النخاع الشوكي. وقد ترتافق هذه 

احلالة مع ح وآالم يف الظهر وعجز عصبي. وتنتقل العدوى عرب انتشار دموي املنشأ 
للعامل امُلعدي.

اخلرا السيسائي

ا مخس دقائق أو أكثر، أو نوبات  يرية متواصلة مد هي نوبة الكرتوغرافيكية و/أو 
متكررة بدون تعاٍف )أي العودة إىل خط األساس( بني النوبات، ويمكن أن تكون 

اختالجية أو غري اختالجية.

احلالة الرصعية 

مرض جلدي يشكل خطرًا عىل حياة الشخص، وهو يّتسم بتقرش مؤمل للجلد وبتقّر
وفقاعات وجلبات يف األنسجة املخاطية مثل الفم والشفاه واحلنجرة واللسان والعينني 

، وينجم يف أغلب األحيان عن  واألعضاء التناسلية. يكون أحيانًا مصحوبًا بحّم
تفاعل شديد مع األدوية ال سيام مضادات الرصع.

تيفن جونسون زمة  مت

عالمة مميزة تشكل حدًا فاصاًل بني الشخص املوصوم واآلخرين الذين ينسبون 
له صفات سلبية. وغالبا ما تؤدي الوصمة املرتبطة باملرض النفيس إىل االستبعاد 

ر. االجتامعي والتمييز، وختلق عبئًا إضافيًا عىل الفرد املت

الوصمة

ي انظر احلاد الوعائي الدما ية السكتة الدما

التعري املصطل

أفكار أو تصورات أو اهنامك بالتفكري يف إمكانية إهناء املرء حلياته، بدءًا من التفكري بأنه 
من األفضل أن يكون ميتًا إىل صياغة خطط تفصيلية حول االنتحار.

األفكار االنتحارية/ التفكري 
االنتحار

حالة من التوتر الذي يتميز بتقلصات عضلية الإرادية متكررة تؤثر عىل مناطق يف 
الرأس والرقبة، والظهر أحيانًا. وقد ال يتحسن بعد وقف األدوية املضادة للذهان.

جل ع احلركة ا

انفجار عاطفي عند الطفل أو أولئك الذين يعانون من ضيق عاطفي. ضب  نوبة 

انخفاض غري طبيعي يف عدد صفيحات الدم. وقد يظهر عىل املريض زيادة يف 
الكدمات أو حاالت النزف. يتم التأكد من انخفاض الصفيحات عن طريق حتديد عدد 

الصفيحات الدموية يف عينة الدم.

نقص الصفيحات

تقرش للجلد يشكل خطرًا عىل حياة الشخص، ناجم عادة عن تفاعل مع دواء أو
عدوى. وهو شبيه بمتالزمة ستيفنز جونسون ولكنه أكثر شدة.

تق األنسجة املتموتة 
وية التسممي الب

تلف الثقافات  نظام من طرائق العالج القائمة عىل معرفة السكان املحليني من 
باملداواة.

الع الشعبي

نوبة خلل عصبي بؤري حاد عابرة نامجة عن إقفار بؤري يف الدما أو شبكية العني، 
يرية. وينبغي أن تزول األعراض  دون ظهور احتشاء حاد يف املنطقة الدماغية ال

بشكل كامل خالل 24 ساعة.

ية عابرة نوبة نقص تروية دما

حركات اهتزاز أو رجفان، عادة ألصابع اليدين، عىل شكل حركة غري طوعية جلزء من 
اجلسم.

الرعا

د بعد  يمكن أن ُيسبب نقص فيتامني ك نزف شديد عند حديثي الوالدة وعادة ما 
د حت عمر ال  أشهر. وقد يكون النزف جلدي، أو  ة، إال أنه قد  الوالدة مبا

معوي، أو داخل اجلمجمة أو املخاطية. وقد يكون تناول األمهات لألدوية  معدي
املضادة للرصع أحد أسبابه.

نقص فيتامني  عند األطفال 
ي الوالدة حدي

يشعر الناس املصابون باخلرف بالرغبة يف امليش ويرتكون منازهلم يف بعض احلاالت. 
وغالبًا ما يواجهون مشاكل تتعلق بالقدرة عىل االهتداء، مما يتسبب بضياعهم. 

التجوال
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تنترش االضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية بشكل واسع، مشكلًة عبئًا كبريًا من املرض واإلعاقة عىل 
مستوى العامل. ولرأب الفجوة بني املوارد املتاحة واحلاجة الكبرية للخدمات، أطلقت منظمة الصحة العاملية 

دف هذا الربنامج إىل توسيع نطاق الرعاية واخلدمات باستخدام التدخالت  برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية. و
املستندة إىل البّينات للوقاية من احلاالت النفسية والعصبية واإلدمانية وتدبريها عالجيًا. يف عام 2010، ُوضع دليل التدخالت 

. كأداة فنية بسيطة تسمح بالتدبري  لالضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية يف مواقع تقديم الرعاية الصحية غري النفسية  اإلصدار 
يرية. العالجي املتكامل للحاالت النفسية والعصبية واإلدمانية باستخدام بروتوكوالت اختاذ القرارات ال

. نجاحًا واسع النطاق عندما تم استخدامه يف أكثر من 90 بلدًا. ويسعدنا أن نقدم برنامج  اإلصدار  لقد حقق دليل التدخالت
، مع التحديثات املضافة التي تتضمن إرشادات جديدة مستندة إىل البّينات،  . رأب الفجوة يف الصحة النفسية اإلصدار 

واستخدامًا أسهل للدليل، وأقسامًا جديدة لتوسيع نطاق استخدامه من قبل مقدمي الرعاية الصحية ومديري 
الربامج.

يئة خارطة الطريق لتقديم الرعاية واخلدمات  نأمل أن يستمر هذا الدليل يف 
لألشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واإلدمانية حول العامل 

وأن يقودنا إىل حتقيق هدفنا يف التغطية الصحية عىل مستوى العامل.

ت اإلصدار 2.0 األقسام التالية: يتضمن دليل التدخ

ة » ية واملامر ا الرعاية األ
املخط الرئي »
االكتئاب »
الذهان »
الرصع »
االضطرابات النفسية والسلوكية عند األطفال واملراهقني »
اخلرف »
االضطرابات اإلدمانية »
إيذاء الذات/االنتحار »
ية » شكاوى الصحة النفسية األخرى ذات األ
ت » تطبيق دليل التدخ

mhgap-info@who.int  :الربيد االلكرتوين
www.who.int/mental_health/mhgap :املوقع االلكرتوين
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