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من هذا الكتاب
البد لنا بدءا ً أن نؤكد أمرين مهمين ،األول هو ان استعراض هذه
االضطرابات ودراستها يجب أن اليكون للحكم على المصابين وادانتهم أو
االنتقاص منهم ،فهم مرضى مبتلون ويستحقون الرعاية الطبية.
نؤكددد علددى أهميددة وتددأ ير أسددلوب التعامددل السددليم مددل الطفددل فددو مراحددل نمددوه
كلها وضرورة إدامة العالقة الودية بينه وبين مقددمو الرعايدة لده (األبدوان أو
غيرهما) واإلعتددال فدو اإلهتمدام بده وعددم اإلفدراط بدالقل ،عليده ،واإلسدتجابة
الوديددة إلحتياجاتدده األساسددية ورغباتدده المشددروعة ،واإلبتعدداد عددن العنددف فددو
تربيته ،والتصرف كقدوة حسنة صادقة أمامده .كدل ذلد سديؤد بده الدى نمدو
نفسو سليم ويحصنه ضد اإلضطراب النفسو مستقبالً بإذن هللا.
ان العاملين فو مراكز الرعاية الصحية األولية يشكلون روة كبيرة بصفتهم
العددية كقوة بشرية عاملة ،وصفاتهم العلمية بدراساتهم الطبية والصحية
وبخبراتهم التو اكتسبوها من عملهم فو حقل الخدمات الصحية ،ويمكنهم بعد
تدريبهم بالشكل المناسب أن يقدموا خدمات الرعاية الصحية النفسية
ويطورونها ألحسن صورة ممكنة.
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المقدمة
عزيز القارئ
بين يديك اآلن طبعة جديدة لكتاب الصحة النفسية في الرعاية الصحية األولية.
وكانت الطبعة األولى قد صدرت عام 0222م وشارك في تأليفها مجموعة من
أفضل الخبراء آنذاك .وأصبح من الضروري إعادة طبعه لمواكبة االهتمام
العالمي واالقليمي والمحلي المتزايد بموضوع الصحة النفسية بعد أن انتبه
العلماء والناس ألهميتها ودورها الكبير في بناء المجتمع الصحي وأدركوا
مخاطر وتبعات إغفالها.
لم يصمم هذا الكتاب ليكون كتابا ً منهجيا ً أو تقليديا ً في الطب النفسي ،بل ليكون
مرجعا ً مبسطا ً للعاملين في الرعاية الصحية األولية يمكنهم العودة إليه واالستفادة
منه في تقديم خدمات الرعاية النفسية األولية بشكل جيد .وما يميز هذا الكتاب
أنه معد محليا ً في العراق وليس ترجمة حرفية لكتاب أجنبي .وقد روعي فيه أن
يكون شامالً وموجزا ً بأقصى قدر ممكن ،وأن يكون بلغة مباشرة وسهلة الفهم
بحيث يمكن لذوي المهن الطبية والمهن الصحية واالجتماعية كلهم االستفادة منه
كل بقدر إختصاصه والمهام المطلوبة منه.
المعلومات الموجودة في الكتاب تساعد في تنفيذ أنشطة تطوير الصحة النفسية
والوقاية من اضطراباتها بالتنسيق والتكامل مع فعاليات وبرامج الرعاية الصحية
األولية األخرى .كما تفيد من ناحية ثانية في تحسين قدرات العاملين في مجال
التشخيص المبكر والمعالجة المناسبة لالضطربات الشائعة وفي متابعة الحاالت
المزمنة ،إضافة إلى إمكانية االستفادة منها في نشاطات التوعية المختلفة.
7

لقد تمت مراجعة الطبعة السابقة للكتاب من قبل مجموعة كبيرة من
إختصاصيي الطب النفسي وإختصاصيي طب المجتمع وباحثين نفسيين
وممرضين جامعيين من المحافظات كافة ،و تم إجراء بعض التعديالت
واإلضافات الالزمة لجعل الكتاب أكثر شمولية ونفعا ً.
نأمل ان يلبي هذا الكتاب بعضا ً من حاجة العاملين في مجال الرعاية الصحية
النفسية األولية ،ونؤكد ان الفائدة المتوخاة منه تحصل بعد المشاركة في الدورة
التدريبية الخاصة بالصحة النفسية والتي يتبعها التدريب السريري في العيادة
األستشارية النفسية ومن المؤكد ان الممارسة العملية ستزيد الخبرة بمرور
الزمن وتحسن مهارات العاملين في تقديم خدمات الصحة النفسية في مراكز
الرعاية الصحية األولية باذن هللا.

وهللا ولي التوفيق
الدكتور أياد نور فتاح
مدير الرعاية النفسية األولية
وزارة الصحة /جمهورية العراق
بغداد 2352م
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الرعاية الصحية النفسية األولية
أقرت منظمة الصحة العالمية ومعظم دول العالم (ومنها العراق) ضرورة اتباع سياسة
الرعاية الصحية األولية لتحقيق الصحة للجميع.
وتتضمن هذه السياسة عناصر متعددة لبلوغ هدفها ومنها تدبير المشاكل الصحية
الشائعة .ولو استعرضنا المشاكل الصحية النفسية لوجدناها من أكثر المشاكل شيوعا ً
وتأثيرا ً في حياة األفراد والمجتمعات اذ تبين احصاءات منظمة الصحة العالمية ان أكثر
من مليار ونصف المليار شخص يعانون من المشاكل العصبية والنفسية أو االدمان
وانحرافات السلوك ،بل ان ثلث هذا العدد يعاني من أكثر من مشكلة .وسنذكر هنا
بعض األرقام المقدرة لعدد المصابين ببعض االضطرابات علما ً بأن ثالثة ارباع
المصابين يعيشون في الدول النامية.
 433مليون انسان
القلق
 343مليون انسان
اضطرابات المزاج
 213مليون انسان
اضطرابات الشخصية
 23مليون انسان
التخلف العقلي
 41مليون انسان ( 33مليون منهم يعيشون في
الفصام
الدول النامية )
 13مليون انسان ويزداد بمعدل  2مليون سنويا ً
الصرع
( %83منها في الدول النامية)
%23 - %1
التعرض لإلساءة الجنسية (للجنسين)
%13 - %21
اإلساءة الجسدية لألطفال
سوء استخدام المواد
(التبغ ،الكحول ،العقاقير)

أكثر من مليار وربع المليار انسان

ولكن القليل جدا َ فقط من المضطربين نفسيا ً يُكتَشَفون وتتم معاملتهم كمرضى نفسيين
فعالً عند تقديم الخدمات الصحية لهم ،ومثلهم بذلك كجبل الثلج الذي اليرى إال أعاله
فقط ومعظم حجمه الفعلي مغمور تحت الماء غير منظور.
ان الرعاية النفسية الصحيحة ال تعني تشخيص ومعالجة المرضى فقط ،بل تعني
االهتمام بالجانب النفسي ألفراد المجتمع كافة ومراعاته في كل الفعاليات (الوقائية،
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العالجية أو التأهيلية) التي تنفذها المؤسسات الصحية لالرتقاء بصحة المجتمع نحو
الكمال .ومما يذكر ان الدراسات تشير إلى أن حوالي ( )233,333,333طفل من
أطفال العالم ال يصلون إلى مستوى التطور النفسي واالجتماعي المناسب والمتوقع
إلعمارهم؛ وهذا يبين الحاجة الماسة ألنشطة تعزيز الصحة النفسية والوقاية من
اضطراباتها اضافة لرعاية المرضى النفسيين.
ً
ً
ونرجو أن ال يتبادر الى الذهن أن هذا سيكون عبئا اضافيا ال داع له على المؤسسات
الصحية فالعكس هو الصحيح ألنه سيزيد من فاعلية الخدمات الصحية المقدمة وجدواها
االقتصادية ويزيد ثقة الناس وقناعتهم بها وبالتالي يقلل العبء على هذه المؤسسات.
ولكن تقديم الرعاية الصحية النفسية الجيدة يجابه صعوبات كثيرة في الحياة العملية،
أهمها:
 قلة عدد المختصين بالطب النفسي والصحة النفسية. ضعف قدرات األطباء العموميين والمالكات الصحية األخرى بأمور الصحةالنفسية.
 الزال كثير من الناس ال يصدقون بوجود األمراض النفسية وبوجوب معالجتهالدى األطباء.
 كثير من الناس يعتبر المرض النفسي وصمة عار أو عيبا ً مما يجعلهم ينكرونهأو يخفونه.
 شحة المعلومات والخبرات لدى العوائل والتربويين والناس عامة بأساليبالتعامل النفسي الصحيح مع األطفال والطلبة بما يؤمن نموا ً سليما ً وصحة
نفسية جيدة لهم.
لكل ماتقدم وألسباب منطقية كثيرة فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية موضوع
تقديم خدمات الصحة النفسية واحدا ً من العناصر المهمة للرعاية الصحية األولية
وقامت بفعاليات كثيرة لحث الدول ومساعدتها على دمج تقديم الخدمات النفسية
الجيدة في مراكز الرعاية الصحية األولية .وذلك لالسباب التالية:
 .5ان مراكز الرعاية الصحية الألولية تستقبل عادة غالبية مراجعي المؤسسات
الصحية ،وفيها يكون التقييم األول ومنها تكون االحالة .وقد أظهرت الدراسات
العالمية أن ( %31 - %54وفي بعض الدراسات  )%23من مراجعي
العيادات الخارجية يعانون من اضطرابات نفسية أصالً ولكن معظمهم يشكو
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من أعراض بدنية فقط .وغالبا ً ماتجرى لهم الفحوصات المكلفة وتعطى لهم
األدوية المختلفة وبدون طائل ألنها ال تداوي العلة الحقيقية.
 .2ان المراكز موزعة حسب الرقعة الجغرافية ،وهذا بمرور الزمن يعطي العاملين
في المركز الصحي فرصة أكبر ووقتا ً أكثر للتعرف على سكان المنطقة عن كثب
مما يتيح اكتشاف االضطرابات النفسية لديهم مبكرا ً.
 .3ان تشخيص وعالج ومتابعة الكثير من االمراض النفسية يستدعي التعرف على
عائلة المريض ،وتزويدهم بالمعارف الالزمة عن المرض لضمان حسن تعاونهم
ورعايتهم لمريضهم .وقد يتطلب األمر احيانا ً القيام بزيارات منزلية ،وعمل ذلك
يكون أسهل نسبيا ً من قبل العاملين في المركز الصحي القريب من مسكن
(انظر ملحق رقم  5رجاء ًا)
المريض.

ماهي عناصر الرعاية الصحية النفسية األولية؟
يساهم الفريق النفسي في المركز الصحي (الطبيب والمالك المساعد) بصورة
فعالة في تقديم الرعاية الصحية النفسية المناسبة ،والتي تتضمن تطوير الصحة
النفسية ،الوقاية من االضطرابات النفسية والعصبية ،االكتشاف المبكر والعالج
السريع للمرضى ،المتابعة والتأهيل .ويتم ذلك من خالل واجبات (عناصر) معينة
(انظر ملحق رقم  2رجاء ًا)
نذكرها بايجاز فيما يلي:
 .5خدمات صحية سريرية مباشرة :وتشمل
 خدمات الوقاية ،وذلك بالتأكد من تنفيذ المركز للخدمات الصحية الوقائية
األخرى والتي تقي أيضا ً من االضطرابات النفسية ،مثل تلقيح البنات ضد
الحصبة األلمانية ،فحص المقبلين على الزواج ،متابعة الحالة الصحية
للحامل ،تغذيتها ،تلقيحاتها ،تأمين والدة مأمونة ،إكمال تلقيحات االطفال،
اكتشاف ومعالجة أمراض الطفولة وخاصة تلك الني قد تسبب مضاعفات
خطيرة بالدماغ (مثل اليرقان والفينل كيتون يوريا)  ..والخ.
 االكتشاف المبكر لالضطرابات النفسية الشائعة اذ يؤدي ذلك الى تحسن
أكثر ومآل ( )Prognosisأحسن( .انظر المخططات العالجية لألمراض
الشائعة)
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 معالجة االضطرابات النفسية البسيطة ،الشائعة والطارئة التي ترد للمركز
واالحالة العلمية الرصينة للمصابين الى االختصاصيين عند الحاجة( .انظر
ملحق رقم  7رجاء ًا)
 متابعة عالج الحاالت المرضية المزمنة التي سبق تشخيصها وتم تحديد
طريقة عالجها من قبل اختصاصي الطب النفسي.
 .2تقديم خدمات الصحة النفسية المدرسية بالتعاون مع التربويين وذوى الطلبة
في مدارس المنطقة (انظر ملحق رقم  1رجاء ًا)
 .3التدريب :بأقامة الدورات والندوات والمحاضرات المتخصصة للمالكات
الصحية العاملة في المركز لزيادة معارفهم ومهاراتهم في هذا الحقل (وخاصة
فيما يتعلق بالوقاية من االضطرايات النفسية والعصبية) .كما يشمل التدريب
قطاعات المجتمع األخرى كالمدرسين والقابالت األهليات ومتطوعي
المنظمات الجماهيرية وغيرهم( .انظرالمالحق  4 ،3 ،2 ،5و  1د رجاء ًا)
 .4مكافحة التدخين ومكافحة سوء استخدام المواد.
 .1مكافحة العنف .وبضمن ذلك تقديم الرعاية النفسية المناسبة لضحايا العنف
المبني على النوع االجتماعي.
 .2رعاية المعرضين للخطورة (المرأة ،المراهقون ،كبارالسن).
 .7الرعاية النفسية األولية للناجين من الكوارث .ومنهم النازحون والمهجرون.
 .8تقديم خدمات المشاورة واإلرشاد والدعم النفسي للمراجعين المحتاجين.
(انظر ملحق رقم  2رجاء ًا)
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 .9التوعية :بأمور الصحة النفسية وسبل تحقيقها ،الوقاية من اضطراباتها
ف بالتوعية المراجعون،
وأسلوب التعامل الصحيح مع المصابين .ويُ ْست َهدَ ُ
المعلمون ،طلبة المدارس ،المقبلون على الزواج ،الحوامل واألمهات ،العوائل
عامة وعوائل المرضى بصورة خاصة( .إن التغيرات االجتماعية السريعة

التي حصلت وتحصل في نمط حياة العائلة (وخاصة الشرقية) تتطلب توعية
األبوين باألساليب الصحيحة الواجب اتباعها مع األطفال لتأمين نموهم السليم
بدنياً ونفسياً واجتماعياً ووقايتهم من االضطرابات النفسية (انظرالمالحق ،2 ،5
 4 ،3و  1د رجاء ًا)

 .53التوثيق واالخبار :بتسجيل المعلومات المتعلقة بالفعاليات السابقة كلها وتحليلها
وارسال التقارير الشهرية بذلك الى القطاع ليرسلها بدوره الى دائرة الصحة ثم
الى وزارة الصحة .وهذا الواجب من اهم الواجبات وأشدها تأثيرا ً في نجاح
تحقيق الصحة عموماً ،فان االهتمام الجدي بهذه التقارير هو الذي يوفر
المعلومات الصحيحة الكافية التي نعلم منها واقع الحال ،نوعية المشاكل
والمعوقات وسبل تجاوزها ،فاعلية االجراءات المتخذة ،اضافة الى اخبارنا
عن كفاءة العاملين ومدى التزامهم بتنفيذ الخطط والمهام المطلوبة منهم.

 .55أي مهام أخرى ذات طبيعة نفسية قد تستجد مستقبالً.
كيف يمكن أن تنجح فعاليات الصحة النفسية؟
ان تحقيق الصحة النفسية ألي مجتمع ال ينجح اال بمشاركة وتعاون قطاعات ذلك
المجتمع كلها ،لذا البد من إشراك المجتمع في تحقيق الصحة النفسية من خالل
التنسيق مع المجاميع واألشخاص المعروفين والمؤثرين في المنطقة ومجلس
الرعاية الصحية األولية ومنظمات المجتمع المدني ،بهدف:
 معرفة القيم ،األفكار ،المخاوف ،الحاجات والمطالب المشتركة لساكني
المنطقة ،وماهي رؤاهم للصحة النفسية والمرض النفسي ،وماهي المشاكل
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النفسية االجتماعية الشائعة  Psycho–Socialوماهي الحلول المقبولة لديهم
لهذه المشاكل ومن الذين يمكن أن يساهموا في معالجتها.


معرفة االشخاص القابلين لالصابة  ،Vulnerableومجاميع االختطار
Risk Group

 مساعدة المرضى للحصول على الدعم االجتماعي المكمل للتدبير الصحي
الذي يقدمه المركز الصحي.

إن إغعِ لني يف رإكز إغرعِية إغصحُة إ ألوغُة يشلكون ثروة
كبرية بصفهتم إغعددية كقوة برشية عِ ةل ،وصفِهتم إغعلمُة
بدرإسِهتم إغطبُة وإغصحُة وخبربإهتم إغيت إكتس بوهِ ن معلهم
يف حقل إخلد ِت إغصحُة ،وميكهنم بعد تدريهبم ابغشلك
إملنِسب أأن يقد وإ خد ِت إغرعِية إغصحُة إغنفس ُة
ويطوروهنِ ألحسن صورة ممكنة.
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الصحة النفسية واألضطراب النفسي
الصحة :كما عرفتها منظمة الصحة العالمية ،عام ( 5942هي حالة المعافاة التامة
بدنيا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً وليست الخلو من المرض أو العوق فقط ،).ومؤخرا ً أضيفت
المعافاة "الروحية" إيضا ً للتعريف.
وهذا التعريف يبين بوضوح ان المعافاة النفسية (الصحة النفسية) هي مكون ودعامة
رئيسة في الصحة؛ حيث ال تتحقق حالة الصحة التامة للفرد أو المجتمع إال بتحقق
الصحة النفسية.
ولكن ماهي الصحة النفسية ومن هو المصاب باألضطراب النفسي؟!
من الملحوظ اننا حين نذكر مصطلح الصحة النفسية في أي مكان فأن أول ما يتبادر
إلى أذهان السامعين هو المرض النفسي الشديد وفقدان البصيرة (مايسمى الجنون)
وهذا شيئ غير صحيح والبد من العمل الكثير لتوضيح فكرة ومعنى الصحة النفسية
حتى نستطيع تحقيقها ولكي نتمكن من تمييز الشخص السليم والشخص المصاب
باألضطراب النفسي.
ولفهم معنى الصحة النفسية واألضطراب النفسي البد أوالً من معرفة ثالثة أبعاد
تحدد شكل الحالة النفسية ألي فرد ،وهذه األبعاد هي :األفكار ،المشاعر ،والسلوك.
 -5األفكار :وهي ما يدور في ذهن الفرد من أمور وآراء أو قرارات أو
خطط وغير ذلك وال يعرفها إال الشخص نفسه وال نستطيع معرفتها إال
إذا أخبرنا هو بها ،وقد نخمنها أو نستدل عليها فقط من سلوكه.
 -2المشاعر :ويقصد بها ما يحسه المرء بداخله من عواطف كالحب،
الغيرة ،الكره ،الغضب أو غير ذلك مما يعتري المرء من إنفعال تجاه
شخص ما أو موضوع ما أو موقف ما .ونحن عادة ال نعرف مشاعر
اآلخرين إال مما يظهر عليهم من تعابير أو من كالمهم وتصرفاتهم
األخرى.
 -3السلوك :وهي كل ما يقوم به الفرد من أعمال وحركات وأقوال ويمكن أن
يحسها اآلخرون عادة( .انظر فصل األعراض الشائعة رجاء ًا)
بالنسبة لنا كأفراد في المجتمع فنحن ال نحس من اآلخرين إال سلوكهم (تصرفاتهم)
فقط ،أما أفكارهم ومشاعرهم فنستدل عليها من تحليلنا و فهمنا لتصرفاتهم وتعابيرهم
باإلستناد إلى خبراتنا الشخصية و المقاييس والمعايير المتعارف عليها في مجتمعنا.
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في ممارستنا المهنية وحين نريد تقييم الحالة النفسية ألي شخص ،سواء في حالة
الصحة أو المرض ،فالبد أن ندرس حالة هذه األبعاد الثالثة (االفكار ،المشاعر،
السلوك).

تعريف الصحة النفسية:
ليس من السهل وضع تعريف واحد للصحة النفسية يناسب المجتمعات األنسانية كلها؛
ألن معايير الصحة النفسية ليست أقيام رقمية مطلقة (كما في قياس ضغط الدم مثالً) بل
معايير نسبية غالبا ً .ومنظمة الصحة العالمية عرفت الصحة النفسية مؤخرا ًعلى أنها:
(حالة من العافية يستطيع فيها الفرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيّف مع حاالت
التوتّر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد واإلسهام في مجتمعه المحلي).
ونحن في الرعاية األولية ولتسهيل الفهم والتطبيق العملي ،فأن ما نعنيه بالصحة
النفسية :هي حالة من اإلحساس اإليجابي بالرضا عن الذات المت ِصفة بالتوازن بين
مشاعر وأفكار وتصرفات الفرد وانسجامها مع القيم واألعراف والتقاليد والقوانين
السائدة في المجتمع.
ومن عالمات تمتع الفرد بالصحة النفسية:
 -5معرفة القدرات واالمكانات الحقيقية للذات وتقبلها والسعي لألستفادة منها
وتطويرها ،ومعرفة السلبيات الذاتية واالعتراف بها والعمل على تجاوزها.
 -2القدرة على التعامل السليم مع ضغوط الحياة المعتادة وعلى مواجهة وحل المشاكل
اليومية بشكل إيجابي ،وباعتدال بعيدا ً عن األفكار واالنفعاالت المبالغ فيها
والتصرفات السلبية والتهور.
 -3القدرة على إقامة عالقات اجتماعية سليمة مع اآلخرين وإدامة تلك العالقات.
 -4القدرة على العمل واإلنتاج المثمر وعلى العطاء لتطوير نفسه وعائلته ومجتمعه.
 -1المرونة والثبات أمام األزمات والقدرة على مداواة الذات وتجاوز األزمات النفسية.

(ولندعوها لسهولة التذكر "السلوان").

و يمكن القول بكل بساطة وشمولية أن الشخص المتمتع بالصحة النفسية يكون راضيا ً
عن نفسه بشكل ايجابي ويكون اآلخرون (أهله ،معارفه والمتعاملون معه) راضين عنه.
و في مجتمعنا ،لعل أحسن ما نصف به الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية هو انه
كالوردة؛ ولذا فأننا قد اخترنا الوردة لتكون شعارنا للصحة النفسية.
نحن نأمل أن نشارك جميعأ في زيادة الوعي المجتمعي لتصبح الوردة هي أول ما
يتذكره الناس حين يذكر موضوع الصحة النفسية بدالً من تذكر الجنون.
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من هو الفرد الذي نعتقد أنه مريض (مضطرب) نفسياً؟
التصنيف العالمي العاشر لألمراض يستخدم كلمة االضطراب ليعبر عن جملة من

األعراض أو السلوكيات التي يمكن تمييزها سريرياً والتي تكون مصحوبة في معظم
الحاالت بضائقة وتشوش في الوظائف الشخصية .والينبغي ادراج االنحراف أو النزاع
االجتماعي الذي اليصاحبه خلل ادائي في الوظائف الشخصية ضمن االضطرابات
النفسية.

وفي الرعاية الصحية األولية يمكننا القول :أن الشخص قد يكون مصابا ً باضطراب
نفسي إذا كانت لديه أفكار أو مشــاعر أو تصــرفات مزعجة له أو لآلخرين وتسبب
مصاعبا ً او تراجعا ً في أدائه الحياتي.

غتقيمي إحلِةل إغنفس ُة للفرد جتب درإسة :أأفاكره ،شِعره و ترصفِته
بعض خصوصيات الصحة النفسية:
 .5في مفاهيم الصحة النفسية ال يوجد خطأ مطلق وال صحيح مطلق ،بل يعتمد
ذلك على المجتمع والظروف التي يعيش فيه المرء فالقيام بعمل معين قد يكون
مقبوالً ومعتادا ً في مجتمع ما ولكن العمل نفسه قد يعتبر سلوكا ً غريبا ً أو معيبا ً
في مجتمع آخر.
 .2ان كثيرا ً من أعراض االضطرابات النفسية التي تظهر لدى المرضى ،قد
تظهر أحيانا ً لدى أي شخص سليم في المجتمع ولكن الفرق في شدة تلك
األعراض ومدتها .فمثالً كل أنسان قد يتعرض لموقف خاص فيحزن لمدة ما
وتقل نشاطاته لفترة محدودة وهذا شئ مقبول ومتوقع ،ولكن إذا استمر حزنه
لفترة طويلة وقلت نشاطاته بشكل كبير مما أثر سلبا ً على أداءه لوظائفه
االجتماعية ،فالمتوقع أنه عبر خط اإلنفعال الطبيعي الى االنفعال المرضي.
 .3ان اآلالم واألضرار المباشرة للمرض البدني يعانيها المريض نفسه فقط (وهذا
ال يعني عدم انشغال وحزن ومعاناة ذويه ألجله) أما في االضطرابات النفسية
فقد يعاني األهل والمحيطون بالمريض األمرين "أحيانا ً" وهو اليدرك ذلك
(عند فقدان البصيرة) .ان الغالبية العظمى من المصابين باألمراض النفسية
يدركون مرضهم ويعانون منه وقد يسعون لمعالجته .ولكن البعض القليل من
المرضى ال يدركون انهم مرضى ،وبهذا يسببون المتاعب واالحراج للذين
حولهم بدون علم أو قصد منهم ،وال يجوز أن نلومهم وننتقدهم فهم مرضى
وهذه أعراض مرضهم.
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من العناصر االساسية الالزمة لتحقيق الصحة النفسية لالنسان:
 oالجسم السليم (بسالمة اعضائه كافة وخاصة الدماغ)
 oالدفء العائلي الذي يوفر السكينة وأجواء المودة والرحمة
 oالتربية والتعليم المناسبين للعلم والحضارة ولقيم ومعتقدات المجتمع
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ومن عالمات الصحة النفسية للفرد:


انسجام افكار ومشاعر المرء وسلوكه ،وانسجامها مع قيم المجتمع
السائدة
احترام االنسان لنفسه ولآلخرين والقدرة على كسب احترامهم
الثقة بالنفس والثقة المناسبة باآلخرين والقدرة على أن يكون موضع
ثقتهم
حب اآلخرين والحصول على حبهم والتعاون المشروع معهم
القدرة على االحساس بالسعادة والرغبة في إسعاد عائلته واآلخرين
القدرة على العمل واالنتاج المثمر لتطوير نفسه ومحيطه



السلوان ،ونعني به هنا :القدرة على الثبات وتحمل ضغوط الحياة ومداواة
الذات وتجاوز األزمات النفسية
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أفكار مغلوطة شائعة

حقائق علمية

 -5األضطرابات النفسية ال تصيب  -5األطفال أيضا ً قد يصابون
باألضطرابات النفسية وحتى في
األطفال!
أعمار مبكرة.
 -2ان االضطرابات
ال تشفى!

النفسية

كلها  -2االضطرابات النفسية تشابه األمراض
البدنية ،بعضها يُشفى تماما ً وبعضها
ُمزمن ويستوجب معالجة مستمرة
للسيطرة عليها( .تشبه بذلك مرض
السكري مثالً)

 -3عالج االمراض النفسية ليس بأيدي  -3تجب معالجة المريض النفسي بأيدي
األطباء المختصين كما في معالجة
األطباء ،ألن سببها هو التلبس
أي مرض بدني؛ فهناك أسباب
بالجن أو الحسد أو السحر!
بيولوجية وكيمياوية واجتماعية
واليجوز
لالضطرابات النفسية
شرعيا ً أوقانونيا ً أوعلميا ً حرمان
المريض من العالجات الطبية التي
ثبتت فائدتها للسيطرة على هذه
األمراض .وهذا اليتعارض مع أهمية
وضرورة الدعاء والتضرع هلل لشفاء
كل مريض.

الاضطرإب إغنفس غيس عُب ًِ والتقصري ًإ ن إملريض ،والجيوز علمُ ًِ وال إخلقي ًِ والرشعُ ًِ
والقِنونُ ًِ أأن نعترب رضه ومصة ،فنقلل ن شأأنه ونعِ هل عىل هذإ إ ألسِس .ونذكر ونكرر إن أأ ًاي نِ
أأو ن عوإئلنِ قد يصِب به المسح هللا ،فيجب عِ ةل إلآخرين كام حنب أأن يعِ لوننِ به
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مفاهيم عامة في الطب النفسي

تصنيف األضطرابات النفسية
بااالنظر لالخااتالف النساابي الموجااود فااي العااالم فيمااا يخااص تشااخيص االضااطرابات
النفسية فقد اختلفت صيغ التصنيف ولكن بالشكل فقط ال بالجوهر .وأحادث التصانيفات
المعتمدة مان قبال منظاـمة الصـاـحة العالمياة هاو التصاـنيف العاالمي العاشاـر لألماراض
(International classification of Diseases )ICD-10
إن اخااتالف التصااانيف قااد يهاام إختصاصاايي الطااب النفسااي ولكاان لاايس العاااملين فااي
الرعاية األولية .وسنذكر أدناه أصناف االضاطرابات النفساية بشاكل مبساط وبتصارف
يناسب العمل في الرعاية الصحية األولية:

 -5عسر التعلم :Learning Disability
وهو عوق القدرات المعرفية والذكاء ويظهر في بداية العمر وقد يكون منذ الوالدة.
كما يدعوه البعض صعوبة التعلم ،عوق التعلم أو عجز التعلم( .وكان سابقا ً
يسمى التخلف العقلي )Mental Retardation
 -2اضطراب الشخصية
وهااو النزعااة أو المياال للتصاارف غياار األعتيااادي (الشاااذ) نساابة الااى طبااائع المجتمااع
الذي يعيش فيه المرء3
Personality Disorder

 -3االضطرابات النفسية ( Mental Disorderوسيأتي تفصيلها أكثر)
وتشاامل أي اضااطراب فااي الساالوك او الوظااائف النفسااية والخباارات الااذي لااه بدايااة
واضحة ويحدث بعد فترة من الحالة النفسية الطبيعية .وفيها:
 oاالضطرابات الذهانية.
 oاالضطرابات الوجدانية (المزاجية).
 oاالضطرابات العاطفية (االنفعالية).
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 -4االضطرابات النفسية العضوية:
 oالخرف
 oالهذيان
 -5سوء استخدام المواد واالدمان.
 -2االضطرابات النفسية الخاصة باألطفاال والماراهقين  Disorders of Childhoodوهاي
اضطرابات تحدث ألول مرة في هذه المراحل العمرية ولن نجدها في الكباار إال فاي
حالة استمرارها .كاداء التوحاد  ،Autismألتباول الاالارادي  ،Nocturnal Enuresisفارط
الحركة وقلة التركيز  ،ADHDاضطرابات السلوك Conduct Disorders
 -7اضطرابات أخرى:
وهااااااي التااااااي ال يمكاااااان تصاااااانيفها مااااااع أي ماااااان األنااااااواع المااااااذكورة أعاااااااله
كانحرافات الرغبة الجنسية sexual deviation
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فيمااا يلااي ،ساانذكر تفاصاايل أنااواع االضااطرابات النفسااية (المااذكورة فااي الفقاارة 3
أعاله) مصنفة بما يحقق السهولة واإليجاز المطلوب في هذا الكراس:
 .1االضطرابات الذهانية:
أ  .الفصام
ب .اضطراب الوهم األحادي
 .2االضطرابات الوجدانية : Mood disorder
أ  .نوبة اكتئابية (الكآبة الشديدة والبسيطة)
ب .نوبة هوسية (الهوس والهوس الخفيف)
ج .اضطراب وجداني ثنائي القطب.
.3االضطرابات االنفعالية (العاطفية)
أ .اضطرابات القلق

Emotional & stress disorder

أوالً :أضطراب القلق العام
ثانيا :أضطراب الذعر (الرعب)
ثالثا :الرهاب

ب .اضطراب وسواسي قسري
ت .اضطرابات التكيف والكرب بعد الشدة
ث .اضطرابات انفصالية (تحويلية)
ج .اضطرابات جسدية الصور

Anxiety disorder
Generalized Anxiety disorder
panic disorder
phobic disorder
Obsessive compulsive disorder
Reaction to severe stress & adjustment Dis.

Dissociative (conversion) disorder
Somatoform disorder
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أسباب االضطرابات النفسية
اليمكن ان يعزى االضطراب النفسي الى سبب او عامل واحد فقط وال تفسره نظرياة
واحدة فقط .ويُعتَقَد حاليا ً أنه حصيلة اجتماع عدة عوامل .ويمكن عموما ً تقسيمها الى:

 . 1عوامل ممهدة ( )predisposingلحدوث االضطراب ومنها:
أ – االستعداد الوراثي
ب – المرحلااة الجنينيااة ماان حياااة الطفاال ومااا تعرضاات لااه االم اثناااء
الحمل من امراض او شدة او اشعاع وما تناولته من عقاقير.
ج – التعرض للشدة اثناء الوضع ( الوالدة ).
د – سمات شخصية الفرد والعوامل النفسية واالجتماعية التي تعارض
لها في بداية حياته( .كاليتم ،التشرد ،األعتداء الجنسي)..،

 . 2عوامل

مرسبة ()precipitating

أي التااي تحاادث قباال ظهااور االضااطراب النفسااي مباشاارة وتااؤدي الااى ظهااور
األعراض او النوبة المرضية عند الذين لديهم اصالً االستعداد لحدوث المرض
بسبب العوامل الممهدة اعاله .ومنها:
أ  .االمراض العضوية والعقاقير
ب .الشدة النفسية (الكروب)
ج .المتغيرات االجتماعية
د .األزمات االقتصادية.

 . 3عوامل تديم االضطراب النفسي

()perpetuating

وهي التي تؤدي الى استمرار االضطراب بعد ان يبدأ وتشمل:
أ .االضاااطراب النفساااي بذاتاااه :فماااثالً فاااي حالاااة الرهااااب يتجناااب
المريض الشيء الذي يرهبه كالطائرة مثال وهاذا التجناب المساتمر
بذاته يديم االضطراب ويزيد من شدته.
ب .العواماال االجتماعيااة كموقااف االهاال واالقااارب ماان المااريض او
موقف رئيس الدائرة او المعلم او االخرين منه.
ت .المرض المزمن او العاهة.
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ولتطبيق ماورد اعاله سريريا ً لندرس مثالً حالة ماريض مصااب بالفصاام،
فان العامل الممهد قد يكون وراثياً ،أما العامل المرسب فقاد يكاون تعرضاه الاى
صدمة او شدة نفسية كفقدان احد ابوياه ،واماا العامال الماديم فهاو فاي الاداء ذاتاه
وذلك في انعزال الماريض وابتعااده عان المجتماع اضاافة الاى عادم فهام وتقادير
ذويه والمحيطين به لحالتاه المرضاية وانفعااالتهم السالبية تجااه سالوكه وميولاه،
او نقده بمرارة والتقليل من شاأنه بأساتمرار او اهتماامهم الفاائق عان الحاجاة باه
احيانا ً.
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األعراض النفسية الشائعة
ألغراض التشخيص السريري في الطب النفسي يتعين التعرف علاى المصاطلحات و
معاني األعراض النفسية الشائعة ،كما يتوجب التفريق بين شكل العارض ومحتاواه ألن
التشخيص يعتمد على الشكل أكثر من المحتوى.
واألعااراض نوعااان :أوليااة  Primaryو ثانويااة  .Secondaryويكااون التركيااز علااى
األولية في التشخيص.
ولنأخااذ مثاااأل تطبيقياا ً فنفتاارض أن شااابا ً يعتقااد أن زوجااة أخيااه مااثالً تعماال لااه السااحر
لترغيبه في الزواج من أختها دون أن يكون لذلك صلة بالحقيقاة .الشاكل :هناا هاو الاوهم
 Delusionوهو إعتقاد خاطئ ،اما المحتوى فهو اضطهادي (زوري) paranoid
ولنفترض شخصا ً آخر يعتقد فجأة وبدون سابق إنذار بأنه رسول من هللا إلى البشرية
ثم يبدأ بسماع كالم يؤكد له ذلك (مع عدم وجود من يكلمه فاي الحقيقاة) فالشاكل هناا هاو
الوهم ومحتواه هو العظمة  Grandiose Delusionوهو عارض أولاي إذ لام يسابقه عارض
أخار ،أماا الكاالم الاذي سامعه فهاو هلوساة سامعية  Auditory Hallucinationsوهاي ثانوياة
ألنها جاءت في التوقيت بعد وهم العظمة.
وسنذكر أدناه تعريفا ً لبعض المصطلحات التي يكثر استعمالها في الطاب النفساي والتاي
بحتاجها القارئ ليسهل عليه فهم االضطرابات النفسية.
المعرفة  :Cognitionقدرة ذهنية يمكن من خاللها االستعراف على المادركات واالفكاار،
وتشمل عمليات التعلم كلها كاالدراك ،التذكر ،االستنتاج ،واالجتهاد.
اإلدراك  :Perceptionهاااو عملياااة عقلياااة يمكااان بواساااطتها تميياااز االشاااياء والحاااوادث
والتعرف على كل مايدور حولنا من امور تثير أيا ً من اعضاائنا الحساية الخمساة .ومان
اضطرابات االدراك ،الخداع والهلوسة3
المزاج  :Moodويقصد به العاطفة وانفعاالتها من حزن وفرح .ويضاطرب المازاج عناد
االصابة باالكتئآب او الهاوس وكاذلك اساتجابة للمثيارات المختلفاة ساواء كانات خارجياة
(بيئية) أو داخلية (بيولوجية)3
الوجااادان  :Affectوهاااو حالاااة المااازاج لفتااارة قصااايرة محااادودة وتعااارف اضاااطراباته
باالضطرابات الوجدانية أو العاطفية (كالكآبة والهوس).
المشاعر  :Feelingsالخبرات أو االنفعاالت الوجدانية (العاطفية) من حزن وفارح وحاب
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وكراهية والتي ترافق حالة الفرد النفسية3
السااالوك  :Behaviorهاااو مجموعاااة تصااارفات الفااارد اساااتجابة للمثيااارات الخارجياااة أو
الداخليااة ،كااالمثيرات االجتماعيااة والحاجااات البيولوجيااة .وفااي علاام الاانفس يقصااد بااه
االستجابات المختلفة التي يمكن مالحظتها من اآلخرين وتخضع للقياس3
البصيرة  :Insightقدرة الفرد على تفهم ذاتاه ومشااكله والتميياز باين الصاحة والمارض
والتفريق باين االضاطراب النفساي والعضاوي .ويفقاد الماريض بصايرته عنادما يصااب
باضطراب ذهاني.
األعااراض االنسااحابية  :Withdrawal symptomsاألعااراض التااي تظهاار جااراء التوقااف
المفااااجيء عااان تنااااول المخااادرات والكحاااول عناااد وجاااود حالاااة االعتمااااد أو التعاااود أو
االدمان .وهي اما نفسية في طبيعتهاا أو عضاوية وقاد تكاون شاديدة وخطيارة تهادد حيااة
المدمن.
الهياااج  :Agitationحالااة ماان كثاارة الحركااة وعاادم االسااتقرار كالااذهاب والمجاايء فااي
الغرفة بدون هدف.
االكتئاب  : Depressionالشعور باالحزن والقناوط ،ويانعكس علاى تعاابير الوجاه بشاكل
طيات عمودية في جزء الجبهة أعلى األنف بين المحجرين وتهدل زوايا الفم لألسفل مع
انحناء الرأس وثني الكتفين لألمام والنظر لألسفل.
اإلبتهاج (التيه)  : Elationحالة حيوية المزاج المفرحة وحرارة التعابير على الوجه .
القلق  : Anxietyخوف عاام (غيار ناوعي) غيار مبارر مقارون بتاوتر وارتعااش وعادم
استقرار ،يرافق ذلك طيات أفقية في الجبهة مع شحوب وتعرق اليدين والقدمين.
الغضب  :Angerمزاج منفعل وتوتر عام يرافقه توجاه الحااجبين إلاى أسافل ،توساع فاي
الحدقتين و التكشير عن األسنان.
ألرهاب  :Phobiaالخوف من شئ محدد (كالظالم أوالحيوانات األليفة) وغير مخيف فاي
العادة لمعظم الناس؛ ويؤدي بالمريض إلى تجنبه واالبتعاد عن مصدره آو حتاى التفكيار
به.
الخااداع  :Illusionسااوء تفسااير الماادركات الحسااية للمااؤثرات الخارجيااة الحقيقيااة بساابب
خلل في اإلدراك وكماا يحصال فاي حالاة الساراب (أي يوجاد ماؤثر خاارجي فعاالً ولكان
تفسيره من قبل المريض مخطوء)
الهلوسااة  :Hallucinationأدراك أشااياء بصاارية ،ساامعية ،تذوقيااة ،شاامية أو لمسااية مااع
عدم وجود مصدر خارجي حقيقي لهاا .مثاال ذلاك ساماع أصاوات أو رؤياة أشاخاص أو
اإلحساس بحشرات تمشي على الجلد.
الوهم  :Delusionاعتقاد خاطئ ال يتزحزح عناه الماريض واليقبال النقااش فياه ،ماع أناه
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بدون أساس كاف واليتفق مع رأي النااس مان نفاس المساتوى الثقاافي والعرقاي والاديني
واالجتماااعي .وقااد يكااون محتااوى الااوهم أضااطهاديا ً (زوري اا ُ)  Persecutoryأو يتصااف
بالعظمة  Grandioseأو سحريا ً  Magicاو الغيرة  ... Jealousyالخ
الوساوس أو األفكار التسلطية  : Obsessionأفكار أو نزوات (اندفاع) أو صاور ذهنياة
تدخل ذهن الفرد قسرا ً وال يستطيع تفاديها أو التخلص منها رغام جهاوده ومعرفتاه بعادم
جدواها .والمصاب يستطيع أن يميزها بأنها منه وليست مفروضة عليه من الخارج.
األفعال القسرية  : Compulsionوهي كسابقتها الوساوس في كل الصفات ولكنها أفعاال
وليست أفكار ويقاوم بهاا المصااب وهاو مكاره رغام مقاومتاه غيار المجدياة .وهاي ذاتياة
أيضا ً أي أنه ال يشعر بأنها موجهة إليه من الخارج.
الهاذيان  : Deliriumحالاة ماان حااالت اضااطراب الاوعي تتصااف باضاطراب مسااتوى
الشااعور واضااطراب التفكياار والااذاكرة وعاادم تاارابط الكااالم مااع قلااق وخااوف وهلوسااة
معظمها بصرية وتعكس اضطرابا نفسيا ً عضوي المنشأ.
الخاارف  : Dementiaاضااطراب تاادريجي وتاادهور مسااتمر فااي الااذاكرة والشخصااية
والقدرات المعرفية والسلوك.
الذهول  : Stuporحالة من سبات المشاعر أو شبه الغيبوبة واألنشداه والخدر العاام فاي
المشاعر وقد يكون نفسيا ً أو عضوي المنشأ.
االنتباه  : Attentionهو القدرة على التركيز على الشيء اآلني.
التركيز  :Concentrationهو القابلية على توجيه اقصى ماايمكن مان الطاقاة الذهنياة إلاى
عمل أو فعالية ذهنية محددة .وعكسه عدم التركيز أي فقدان القدرة علاى االساتمرار فاي
االنتباه أثناء القراءة واإلصغاء أو العمل .
التذكر والنسيان  :Remembering & Forgettingالذاكرة  Memoryهي مخزن للمعلوماات
فااي مكااان معااين فااي الاادماغ؛ حيااث يحااتف الشااخص بكاال مااا إكتساابه ماان معلومااات
أومهارات خالل حياته ويمكنه استرجاعها عند الحاجة .وقد تضاطرب الاذاكرة جاراء
اضااطرابات نفسااية أو عضااوية المنشااأ ،وقااد تضااطرب للحااوادث القريبااة ( ) Recentأو
البعياادة فااي الماضااي ( ) Remoteوقااد يلجااأ المااريض لالخااتالق "الفبركااة " للتمويااه علااى
إصابته باضطراب الذاكرة.
الكرب  : Stressويقصد به الضغط النفسي وما يؤدي إليه من تغيرات فسيولوجية
ونفسية لدى الفرد.
والضغط النفسي هو مجموعة التجارب العصيبة التي يتعرض لها الشخص ويمكن
أن تؤثر ايجابيا ً أو سلبيا ً على أدائه وحياته.
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تشخيص االضطرابات النفسية
لتشخيص االضطراب النفسي بشكل دقيق ينبغي اتباع ما يلي:
 -5يقادم الطبياب نفساه للمااريض للتعارف باه ويحيياه ويظهاار لاه رغبتاه فاي مساااعدته
ويتحدث معه بأمور عامة قبل سؤاله عن مرضه.
 -2يأخذ التاريخ المرضي بصورة تفصيلية ،وقد يحتاج إلى االستعانة بذوي الماريض
أو غيرهم للحصول على المزيد من المعلومات المفيدة.
 -3أثناء المقابلة يحرص الطبيب على مالحظة:
 مظهر المريض.
 سلوك المريض وطريقته في التكلم ومحتوى الكالم.
 مزاج المريض.
 تفكياار المااريض شااكالً ومحتااوى ،و يتحاارى جياادا ً عاان وجااود األوهااام
أوالوساوس أوأعراض اضطراب اإلدراك كالخداع والهلوسة.
 -4بعاد ذلاك يقاوم الطبيااب بفحاص وتقيايم درجاة االنتباااه والتركياز والاذاكرة والتوجااه
والمعلومات العامة والبصيرة.
 -1ثااام يجاااري الفحاااص الساااريري الجسااادي ويركاااز بصاااورة خاصاااة علاااى الجهااااز
العصبي.
 -2قد يحتاج إلى إجراء اختبارات نفسية و /أو فحوص مختبرياة وشاعاعية أو مخطاط
كهربائي للدماغ.

o
o
o

نؤكد أن على الطبيب أن:
يميز بين شكل أعراض المصاب ومحتواها فالشكل هو األهم.
أن يميز بين العرض األولي والثاانوي اساتنادا ً ألاى تسلسال حادوثها ألن
األعراض األولية أهم للتشخيص من الثانوية.
معرفة شدة األعراض ومدى تأثيرها على الحالة العامة للماريض وعلاى
عمله وحياته االجتماعية وفيما إذا كانت معوقاة لاه أو فيهاا خطاورة علياه
أوعلى اآلخرين.
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طرق العالج في الطب النفسي
هناااك أساااليب متعااددة لمعالجااة المصاااب باضااطراب نفسااي تتباااين الحاجااة لهااا ماان
مااريض آلخاار؛ لااذلك يتوجااب وضااع خطااة عالجيااة متكاملااة لكاال مااريض نفسااي بحيااث
تناسب حالته المرضية واالجتماعية وباالستفادة من كل اإلمكانات العالجية المتيسرة.
وفيما يلي استعراض موجز لطرق عالج االضطرابات النفسية:

 -1العالج بالعقاقير
بالرغم من تعدد العقاقير النفسية المتعارف عليها أو الحديثة في عالج األمراض
النفسية ,فان هناك بعض العقاقير األساسية الواجب معرفتها على مستوى الرعاية
الصحية األولية وتشمل:
أ -مجموعة مضادات القلق  Anti-anxietyومنها:
Diazepam (valium): 2-5mg (up to 30mg /day orally) or 10 mg/ IV slowly.
Chlordiazepoxide (librium): 5-10mg up to 40 mg /day

توصااف هااذه العقاااقير عنااد الحاجااة لفتاارة ال تتجاااوز األساابوعين تجنباا ً ماان اإلدمااان
عليهااا وسااوء اسااتخدامها ،وتعطااى للمصااابين باضااطرابات القلااق بأنواعااه ،األفكااار
التسلطية ،الكرب ما بعد الشدة ،االكتئاب البسيط واالضطرابات التحويلية أحيانا ً.
ب -مجموعة مضادات االكتئاب  Antidepressantsومنها:
Amitriptylline (Tryptizol): 10-25 mg up to 3 times/ day
Imipramine (Tofranil): 10-25 mg up to 3 times/ day
Clomimpramine (Anafranil): 10-25mg up to 3 times/ day
Maproptylline (Ludiomil):10-25mg up to 3 times/ day
Fluoxetine (Prozac): 20 mg twice/ day

توصف عادة لفترات طويلة نسبيا ً ألن مفعولها يظهر بعد مارور ثالثاة أساابيع علاى
األقل وال يخشى من اإلدمان عليها .وتوصف عادة للمصابين باالكتئااب واضاطراب
القلق بأنواعه واالضطرابات النفسجسمية .ال تخلو هاذه األدوياة مان تاأثيرات جانبياة
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يمكن تحملها؛ ولكن يجب الحذر من وصافها لألطفاال وكباار السان والتأكاد مان عادم
وجود مرض في القلب أو تضخم البروستات أو داء الزرقاء.
ج .مجموعة مضادات الذهان  Antipsychoticsومنها:
) Chlorpromazine (largactil): 50-100 tid (tab or injection
Trifluperazine (stelazine): 5 mg tid.
Fluphenazine Deconoate (Modecate): 25 mg. i.m./ Month.

توصف هاذه األدوياة للمصاابين باالضاطرابات الذهانياة بأنواعهاا .وينبغاي اإلنتبااه
عند وصف هاذه العقااقير إلاى آثارهاا الجانبياة كهباوط الضاغط الوضاعي ( Postural
 )hypotensionوأعااراض ماارض باركنسااون ,والتقلصااات الحااادة فااي عضااالت الفاام
والوجه والرقبة والحركات الالإرادية.
د-العقاقير المضادة لتصلب العضالت االرتجافي :Antiparkinsonian

تساتعمل العقااقير المضاادة لتصالب العضاالت اإلرتجاافي كالبنزهيكساول (آرتاين,
بااااركيزول) وغيرهاااا فاااي عاااالج المااارض الباركنساااوني  Parkinsonismوالتاااأثيرات
الجانبية للعقااقير المضاادة للاذهان .ومان أهام تأثيراتهاا الجانبياة جفااف الفام وتشاوش
النظاار .وفااي حالااة إسااتعمالها بجاارع عاليااة فأنهااا تساابب الشااعور بااالفرح والتهاايج
والهلوسة مما يهدد بخطر اإلدمان عليها عند إساءة إستعمالها؛ لاذلك التساتعمل حالياا ً
ويستعمل بدلها حب بروسكايكلدين ( كيمادرين).

 -2العالج بالصدمة الكهربائية :ECT
وهااي طريقااة فعالااة ومهمااة ضاارورية لاابعض المرضااى علااى أن ال يصاافها وال
يعطيها إال اختصاصاي الطاب النفساي حصارا ً .وتساتخدم فقاط للحااالت المقاوماة لطارق
العالج األخرى أوعندما يشكل المريض خطرا ً على نفسه أو على الغيار كماا فاي بعاض
االضطرابات ألذهانية وحاالت االنتحار واالكتئاب الشديد.
 -3العالج النفسي  :Psychotherapyويشمل
Counselling
أ -المشاورة واإلرشاد
Supportive Psychotherapy
ب -العالج النفسي األسنادي
Cognitive therapy
ج -العالج المعرفي
Behavior therapy
د -العالج السلوكي
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يفيد اإلرشاد والعالج النفسي اإلسنادي في اإلضطرابات النفسية كافة ويتعاين أن نجياد
إستخدامها ,وفي بعض اإلضطرابات يكتفى بها كماا فاي حااالت القلاق والكآباة البسايطة.
ويستخدم العالج المعرفاي فاي إضاطراب الكآباة وبعاض إضاطرابات القلاق .أماا العاالج
السلوكي فيفيد في الرهاب والوساوس واضطراب السلوك وبصورة خاصة في األطفاال
.
يعتمد نجاح هذه العالجات على تعاون المريض وعلى قدرة الطبيب على اإلستماع
واإلصغاء للمريض ,ويتوجب إرشاد المريض ومساعدته على التفكير اإليجابي
وتطمينه وتدريبه على تمارين اإلسترخاء.
وهناك بعض الحاالت التي تتطلب التداخل الطبي السريع ونسميها عالج األزمة
 Crisis interventionكمحاولة اإلنتحار وإيذاء النفس وحاالت الذعر والهياج ،وهنا ينبغي
إحتواء الحالة بمخاطبة المتأزم بلطف وحزم مهذب وإرشاده وتطمينه وعرض الرغبة
بالمساعدة إضافة إلى إستخدام بعض العقاقير سالفة الذكر.

 -4العالج اإلجتماعي

:Social therapy

وذلك بدراسة الحالة اإلجتماعية للمريض مان قبال الباحاث اإلجتمااعي ومناقشاتها ماع
الطبياااب لوضاااع الحلاااول المناسااابة لظاااروف الماااريض فاااي األسااارة والساااكن والعمااال
والدراسة وغير ذلك.

 -5التأهيل

:Rehabilitation

أ -التأهيل في المستشفى :وذلك بوجود مشغل في المستشفى يعمل فيه المرضى
الراقدون لملئ فراغهم وتادريبهم وتاوفير الفارص المناسابة لهام لممارساة هوايااتهم
وتنميتهااا وإشااراكهم فااي نشاااطات ثقافيااة وإجتماعيااة كالزيااارات خااارج المستشاافى
والسفرات الترفيهية والرياضية.
ب -التأهيااال خاااارج المستشااافى :تاااأهيلهم للعمااال فاااي المصاااانع ومرافاااق العمااال
المناساابة األخاارى وبفشااراف معااالجين مختصااين بهااذا الجانااب خاصااة فااي حالااة
الفصام المزمن.
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العقاقير النفسية التي يجوز وصفها في مراكز الرعاية الصحية األولية

 يوصى الطبيب العام (الذي سبق تدريبه نظرياً وسريرياً لتقديم خدمات الصحة النفسية)بوصف هذه األدوية لمدة أسبوعين فقط ويجب إحالة المريض الختصاصي النفسية قبل إعادة
وصفها( .انتباه رجاء ًا :جدول األدوية هذا قد يتغير تبعاً للمستجدات العلمية وللموارد المتاحة)
 يجب إعادة االستشارة دوريا ً (خالل ثالثة اشهر كحد أعلى) . في حال حصول اعراض جانبية من مجموعة االدوية المضادة للذهان ومنها التشنجاتالعضلية يتوجب اضافة مادة البروسايكلدين (كيمادرين) الى العالج.
االضطرابات
االنفعالية
كالقلق،
الوسواس
وغيرها

الكآبة
الذهانية
األعراض
الجانبية
للعالج
الصرع

الطوارئ
النفسية

العقاقير
حبوب:
 دايزيبام (فاليوم) كلوردايزيبوكسايد(لبريوم) ترايفلوبيرازين (ستيالزين) كلوربرومازين(الرجكتيل) كلوميبرامين (انافرانيل) حب امبرامين (توفرانيل)-

-

قوة الدواء

الجرعة

( )2و ( )1ملغم
( )1و ( )53ملغم
( )5ملغم
( )53و( )21ملغم
( )53و( )21ملغم
( )5و( )21ملغم

 3×5 3×5  2×5او 3×5  2×5او 3×5  2×5او 3×5ً
 مرة واحدة ليال وتزادالجرعة تدريجيا ً
 مرة واحدة ليالً  5×5أو2×5 2×5  2×5أو3×5  2×5أو3×5 )Im& iv (slowly(حسب األبر المتوفرة)
تحدد الجرعة حسب
وصف الطبيب
االختصاصي.

 ()53و( )21ملغمحب امتربتلين (تربتزول)
 ( )23ملغمكبسول فلو كستين (بروزاك)
 ( )1ملغمحب أوالنزابين ( زايبركسا)
 ( )5,1و ( )1ملغمحب هالوبيريدول (سرنيز)
حب بروسكايكلدين (كيمادرين)  )1( -ملغم
 ( )53مغمابر بروسايكلدين

 كاربامازبين (تكريتول) فينوباريتون (لومينال) صوديوم فالبروات (ديباكين)أبر (امبول):
 دايزيبام (فاليوم) كلوربرومازين (الرجكتيل) هالوبريدول (سرنيز) -ابر بروسايكلدين

 ( )233ملغم ( )33 - 51ملغم ( )233ملغم ( )53ملغم ( )13ملغم (  ) 1ملغم )53( -مغم

 )im& iv (slowly im )im& iv (slowly )im& iv (slowly(حسب األبر المتوفرة)
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النمو النفسي
Psychological development
يهتم العلماء بدراسة النمو النفسي للطفل بمراحله المختلفة وبالعوامال الماؤثرة فياه مان
بدنية وبيئية لمعرفة أحسن الوسائل الممكنة للحفاظ علاى الصاحة النفساية للفارد والوقاياة
من اإلنحرافات واإلضطرابات النفسية وفي اإلكتشاف المبكار ألي منهاا بهادف التعامال
الصحيح معها والوصول الى أفضل المستويات الممكنة من الحياة السوية الصحية.
وقاااد درس العلمااااء موضاااوع النماااو مااان جواناااب متعاااددة (التطاااور الحركي،التطاااور
المعرفي ،النمو اإلجتماعي ،العاطفي و……الخ) لكونها تتفاعال ماع بعضاها لتاؤثر فاي
الشااكل الكاماال والنهااائي للبناااء النفسااي للفاارد الااذي يعتمااد علااى الصاافات الخلقيااة للطفاال
(البنية) وظروف تنشئته (المحيط) والتفاعل بين هذين المحددين.
سنتحدث هنا بايجاز عن بعض هذه الجوانب وذلك لنتعرف على:
 العوامل الوقائية والنصائح التي يجب تقديمها لألبوين لتأمين أقضل مايمكن للنماوالنفسي للطفل.
 الساامات العامااة للنمااو بمختلااف المراحاال العمريااة وبمااا يساااعدنا فااي األكتشااافالمبكر ألي انحراف عن المعتاد.
مرحلة اإلخصاب
تبدأ رحلة الحياة بالتقاء حيمن الرجل ماع بويضاة المارأة حياث ياتم اإلخصااب فاي قنااة
فالوب لتتكون البيضة المخصبة التي تنقسم عدة مارات حتاى تصابح كارة صاغيرة تنازل
الى الرحم لتكاوين المشايمة والجناين .ولنتوقاف عناد هاذا الحاد ،فافن وجاود أي خلال فاي
حيمن الرجل أو بويضة المرأة قد يسبب اضطرابا ً نفسيا ً أو جسديا ً لدى الطفل وهنا تبادو
أهمياة الفحاص والمشااورة الطبياة قبال الازواج والحمال Premarital and Preconceptional
 Counsellingفالطبيب:
• ينصح بتجنب زواج األقارب عند وجود مرض وراثي.
• كمااا ينصااح باااإلجراءات الالزم اة عنااد عاادم تطااابق دم الاازوجين (عاماال )Rh
وبأنه ليس مانعا للزواج،
• كما يبين أن زيادة عمر األبوين ترافقها زيادة ملحوظة في احتماال والدة طفال
منغولي.
• كما يسعى الكتشاف بعض األمور قبل الزواج والحمل ،مثل االصابة بفياروس
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التهاب الكبد الفيروسي أو فيروس نقص المناعة المكتسب أو األخماج المنقولاة
جنسيا ً والى غير ذلك لغرض اتخاذ الالزم بشاأنها مان أماور التوعياة والوقاياة
والمعالجة.
ً
ولعل من المناسب ان نذكر في هذه المرحلة ان من الضاروري جادا ان يكاون األباوان
راغبين فعالً بالحمل وبالطفل المنتظر؛ إذ تشير الدراسات ان الحمل المرفاوض (الطفال
الغلطة) يؤثر سلبيا ً في حياة الطفل مستقبالً بشكل أو بآخر رغم حب األم لاه بعاد والدتاه
ورعايتها له.
مرحلة الحمل (المرحلة الجنينية)
ولنعااد اآلن للجنااين الااذي يبقااى فااي رحاام أمااه أشااهرا ً طويلااة لينمااو وتتطااور انسااجته
وأجهزته المختلفة حتى يكتمل ويحين وقت الوالدة.
ولنتوقف هنا من جديد إذ تتجلى أهمية الفحص الدوري للحامال لمتابعاة الحالاة الصاحية
والتغذوية لها وللجنين واإلكتشاف المبكار لعوامال الخطاورة والتصارف أزاءهاا .اضاافة
لتقديم النصح واإلرشاد للحامل ،فهناك عوامل عديدة قد تتعارض لهاا الحامال وتاؤثر فاي
مستقبل الطفل المنتظر ومنها مثالً:
• تناول األدوية.
• التعرض لإلشعاعات الضارة.
• اإلصابة باألمراض المختلفة (كالحصبة األلمانية ،السفلس ،األيدز…الخ).
• مشاكل عدم تطابق الدم بين األم والجنين.
• مشاكل سوء التغذية وخاصة نقص اليود ،الفولك أسيد… الخ.
مرحلة الوالدة
وعند الوالدة ففن تعارض الطفال لقلاة األوكساجين ،تاأخر الاوالدة وتعسارها ،أياة شادة
على الارأس قاد تسابب ضاررأ ً فاي الادماغ ،وكال هاذه عوامال قاد تسابب أضارارا ً نفساية
وعصبية مستديمة ان لم تسبب الوفاة .لذا البد ان تكون الوالدة بمساعدة أيد أمينة ماهرة
متدربة على التعامل مع كل اإلحتمااالت أثنااء الاوالدة؛ مماا يساتوجب التخطايط المسابق
والتهيئة لمكان الوالدة ومن سيساعد في عملية الوالدة.
مرحلة ما بعد الوالدة والطفولة
ً
بعااد الااوالدة يااأتي كااائن انساااني جديااد منفصاال جسااديا عاان أمااه وماازود بوسااائل كثياارة
تساااعده أن يشااق طريقااه فااي الحياااة .فهااو قااادر علااى التاانفس ،المااص ،البلااع ،التغااوط،
التبول ،البكاء ،التحسس بالظروف المحيطة به…الخ.
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حااين يولااد الطفاال يكااون حجاام دماغااه حااوالي ثلثااي حجاام الاادماغ الناضااج (مااع وجااود
المكونات األساسية كلها فيه) وينمو ويكبر بسارعة خاالل السانتين األوليتاين مان العمار.
إن تااوفر الغااذاء المناسااب ضااروري جاادا ً لهااذا النمااو ممااا يسااتوجب اإللتاازام بالرضاااعة
الطبيعية التي توفر الغذاء األنسب وتعطي اإلحساس باألمان والطمأنينة والثقاة للطفال،
كمااا يسااتوجب توعيااة األمهااات بااانواع األغذيااة التكميليااة التااي يجااب اعطاؤهااا للطفاال
والعمر الذي تعطى فيه للطفل.
ان النمااو النفسااي الطبيعااي يحتاااج الااى الصااحة البدنيااة ،التغذيااة الجياادة ،الوقايااة ماان
األمراض المعدية (لذا يجاب اإللتازام بفكماال التلقيحاات) واإلكتشااف المبكار والمعالجاة
السريعة ألي مرض قاد ياؤثر فاي نماو الطفال مثال الفينايال كيتاون يورياا ،قصاور الغادة
الدرقية…الخ .وهذا يبين أهمية إجراء فحوص الغربلة لألمراض األيضية.
كمااا يتطلااب ايضاا ً وجااود المااؤثرات الخارجيااة المحفاازة لقاادرات الطفاال كالتحاادث معااه
ومالعبته وابعاده عن مصادر األذى واإلزعاج ،التواصل معه ،ضمه إلى الصدر ،إلاخ.
ومن المهم أن نذكر هنا ان الطفل ليس كائنا ً سلبيا ً متلقيا ً فقط بل هو كائن ايجابي يتفاعال
بطريقته الخاصة مع البيئة المحيطة به أثنااء نماوه حتاى يكبار ويكاون لاه الشاكل النفساي
الخاص به.
وثمة حقيقة مهمة الباد مان معرفتهاا وتعليمهاا لكال األبااء واألمهاات وهاي ان األطفاال
األصاااحاء نفسااايا ً ياااأتون عاااادة مااان العوائااال الاااودودة المتحاباااة التاااي يساااودها الااادفء
واإلحترام المتبادل بين افرادها مهما كان النمط التربوي الذي تتبعه العائلة.
السمات العامة للمراحل العمرية:
يماار كاال األطفااال عااادة أثناااء نمااوهم بااأدوار متعاقبااة ماان النمااو النفسااي واإلجتماااعي
والمعرفااي بمااوازاة النمااو الباادني والحركااي وتظهاار عل ايهم خاللهااا ساامات وخصااائص
متشابهة عموماً ،ولكن اليوجد عمر معين ثابت لظهاور لكال سامة بال هاو مادى عماري
عام ،ويختلف الطفل الواحد عان اآلخار فاي العمار الاذي تظهار فياه السامة المعيناة .وإذا
ظهاارت ساامة معينااة بعماار مبكاار (كالتساانين أو الكااالم المبكاار) فهااذا اليعنااي ان الطفاال
سيكون عبقريا ً بالضرورة كما ان تأخر ذلك اليعني انه متخلف بالضرورة؛ لذا البد مان
دراسااة مجموعااة الساامات الموجااودة للطفاال ومقارنتهااا بالمتوقعاة لمرحلتااه العمريااة قباال
إعطاء التقييم النهائي عنه.
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وفي كل دور تظهر بعض األعراض والمشاكل النفساية التاي تعتبار مقبولاة طبياا ً لتلاك
المرحلة العمرية .ان معرفتنا لسمات مراحل النمو هاذه تسااعدنا فاي التميياز باين مااهو
طبيعي وغير طبيعي للمرحلة العمرياة فسالس الباول الاال إرادي ماثالً يعتبار طبيعياا ً فاي
عمر الثالث سنوات ولكنه غير طبيعي بعمر الثمان سنوات.
وندرج فيما يلي بفيجاز السمات العامة للمراحل العمرية :
السنة االولى من العمر:
نوع النمو
العمر
يبدأ الطفل باإلبتسام مما يفرح والديه كثيرا ً.
شهرين
يميز والديه ويبتسم لهما ،واليستغرب من األخرين.
 4 – 3أشهر
يبدأ باإلستجابة عند مناداته بفسمه.
سبعة أشهر
الخوف والتوجس والبكاء من الغرباء.
ثمانية أشهر
يبدأ بتقليد التصرفات الجديدة.
تسعة أشهر
القلق والبكاء عند ابتعاد األم أو عند تركه مع األخرين.
عشرة أشهر
اثني عشر شهرا ً
عالقة وطيدة مع األم واآلخرين في األسرة ،انتظام أوقات النوم
واألكل ،يتعلم تمييز األشياء في بيئته تدريجيا ً ويكون عالقات
سببية بين األشياء والظواهر حوله ،ويتمكن من نطق بعض
الكلمات مثل بابا ،ماما ،دادا ويستمتع بذلك.

السنة الثانية من العمر:
 يبدو وكأنه يرغب بفرضاء والديه ويقلق اذا أحس بزعلهم. يتعلم السيطرة على سلوكه تدريجيا ً وحسب ماتقتضيه المواقف المختلفة. تتوطد عالقته اكثر مع األبوين واألسرة من حوله والذين يهتمون به وبرعايته. نوبات انفعال عصبية وبكاء عند تقييد رغباته أو حركته أو فضوله في استطالعاألشياء حوله.
 يقل الخوف من الغرباء ويبدأ الخوف من بعض الحيوانات كالكالب.في نهاية السنة يستطيع تشكيل جملة من كلمتين أو ثالثة.
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السنوات الثالثة – الخامسة من العمر ( سنوات الروضة والتمهيدي)
 نمااو كبياار وسااريع فااي الااذكاء والقاادرات العقليااة والمعرفيااة وخاصااة القاادرة علااىالكالم من فهم وتعبير.
 نمااو إجتماااعي واضااح ،تقليااد اآلخاارين فااي ساالوكهم وتقمااص طبااائع وتقاليااد وقاايماألبااوين (بدايااة مرحلااة تكااوين الضاامير وإكتساااب القاايم وهنااا تباادو أهميااة تصاارف

األبوين كقدوة حسنة أمام أطفالهم).

-

تكوين عالقات ودية مع األخوة واألخوات في األسرة ومع األخرين.
تستمر نوبات اإلنفعال والعصبية والتوتر ولكنها تقل وتختفي نهاية العام الخامس.
تبرز كثيرا ً ظاهرة الفضول وحب اإلستطالع وكثرة األسئلة.
ينمو لديه الخيال الذي يشبع رغباته التاي ال يساتطيع إشاباعها فاي الواقاع ويساتمتع
ببعض اللعب واألشياء.
يبااادأ بتميياااز هويتاااه الجنساااية كاااذكر أو أنثاااى وتميياااز جااانس اآلخااارين .كماااا يهاااتم
بأعضائه الجنسية ويداعبها.
يزداد الخوف من الحيواناات فاي البداياة ولكان ماع الوقات يتغيار نحاو الخاوف مان
األخطار الخيالية كاإلشباح والوحوش.
تشمل مشاكل هاذه الفتارة صاعوبات وإضاطرابات األكال والناوم والتعلاق بااألبوين
والقلق عند إبتعادهم واإلنفعال الشديد عند اإلحباط في الحصول علاى ماا يرياد وقاد
تصل حد العدوانية.

عمر السادسة – أحد عشر عاما ً ( عمر المدرسة )
 يستطيع تمييز هويته الجنسية ومكانه في األسرة. التأقلم مع محيط المدرسة وتعلم القراءة والكتابة والحساب. التعامل مع المعلم والمعلمة كشخصية مهمة في حياته. يدرك ما يستطيع فعله وما ال يستطيع فعله . يفضل اللعب الجماعي واإلختالط مع أطفاال مان جنساه (الولاد ماع األوالد والبناتمع البنات).
 الخااوف ماان األخطااار الخياليااة موجااود ولكاان الطفاال يباادأ بااالخوف ماان المااوتوالتفكير في معناه ،وبعض األطفال تسيطر علايهم فكرةالخاوف مان فقادان األباوين
مبكرا ً.
 من أهم المشاكل في هذه المرحلة :الخوف ،القلق ،كوابيس الناوم ،بعاض العالقااتالمضطربة مع أقرانه ،عدم الطاعة في بعض األحيان والمشاجرات مع اآلخرين.
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فترة المراهقة
هي مرحلة النمو التي تتوسط بين الطفولة والنضج وتبادأ عاادة باالبلوغ الجسادي الاذي
يباادأ بعماار  53-55ساانة لألناااث و  57-53ساانة للااذكور .ويحصاال فااي هااذه الفتاارة نمااو
جساااماني كبيااار وساااريع وخاصاااة باألعضااااء التناسااالية كماااا تتجلاااى المظااااهر الجنساااية
األخرى مثل غزارة الشعر وتوزيعه ،تغير الصوت ،زياادة االفارازات الدهنياة وظهاور
حب الشباب ،الخ.
ويرافق ذلك تغيرات نفسية ملحوظة منها:
 إدراك الفرد المتزايد لشخصيته وللفروقات الفردية التي تميزه عن اآلخرين بحيثيعرف من هو أو من هي والى ماذا يصبو.
 نمو العالقات القوية بشلة األقران التاي تنماي لدياه روح إساتقالل الاذات واإلعتماادعلى النفس.
 اإلهتمام بالجنس اآلخر والتودد اليه ونمو الرغبة الجنسية تجاهه. ماان أهاام مشاااكل هااذه الفتاارة :الحساسااية المفرطااة والمزاجيااة ،القلااق ،النفااور ماانالمدرسة عند البعض ،صعوبة إقامة وإدامة العالقات مع شلة األقاران أحيانااً ،عادم
الطاعااة ،التمااارد ،وفاااي بعاااض األحيااان الجناااوح السااالوكي (كالسااارقة ،العدوانياااة،
المشااااجرة ،الهاااروب مااان البيااات أو المدرساااة ،ساااوء إساااتخدام العقااااقير والماااواد
األخرى ،الخ).

نؤكد على أهمية وتأ ير أسلوب التعامل السليم مل الطفل فو مراحدل نمدوه
كلها وضرورة إدامة العالقة الودية بينه وبين مقدمو الرعاية لده (األبدوان
أو غيرهمدددا) واإلعتددددال فدددو اإلهتمدددام بددده وعددددم اإلفدددراط بدددالقل ،عليددده،
واإلسددتجابة الوديددة إلحتياجاتدده األساسددية ورغباتدده المشددروعة ،واإلبتعدداد
عن العندف فدو تربيتده ،والتصدرف كقددوة حسدنة صدادقة أمامده .كدل ذلد
سيؤد به الى نمو نفسو سليم ويحصنه ضد اإلضطراب النفسو مسدتقبالً
بإذن هللا.
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عوامل الخطورة على نمو الطفل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
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سوء التغذية ،فقر الدم
نقص اليود
االختناق ما حول الوالدة
قلة وزن الوليد
األخماج
الفقر
الجهل عامة وبتنشئة الطفل خاصة
ضعف الدعم العائلو واالجتماعو
االضطراب النفسو لمربو الطفل
تلوث البيئة
اليتم
سوء الظروف المدرسية
الهجرة من الريف للمدن الكبيرة

الطوارئ الطبية النفسية
PSYCHIATRIC EMERGENCIES

البد من اإللمام بصيغ تشخيص ومعالجة الطوارئ النفسية تفاديا ُ للخطر الذي
قد يقع على المضطرب نفسيا ً أو على اآلخرين أو كليهما.
وتعاارف الطارئااة النفسااية بأنهااا إضااطراب شااديد فااي أفكااار ومشاااعر وساالوك
المصاب مما يجعله في حاجة إلى عالج فوري .وتعتبر الحالة طارئاة ساواء كاان
ذلااك ماان وجهااة نظاار المضااطرب ذاتااه أو المعنيااين بااه أو المرجااع الااذي أحالااه
للطبيب .وأهم هذه الطوارئ مايلي:
 -1محاوالت اإلنتحار وإيذاء النفس.
 -2محاوالت القتل.
 -3اإلضطرابات النفسية الحادة والشديدة:
 إضطراب القلق كالذعر اإلضطراب التحويلي (سابقا ً تسمى الهستيريا). إضطراب الشخصية والسلوك العدواني -4الهذيان
 -5اإلضطراب الذهاني او الوجداني الحاد:
Dilirium

 بعض حاالت الفصام -بعض حاالت الهوس

 -6المضاعفات الجانبية لبعض األدوية.
 -7األعراض االنسحابية او التسممية لسوء استخدام المواد والمخدرات.
 -8نوبات الصرع المتعاقبة المستمرة.

فيما يلي سنقدم شرحا ً موجزا ً لبعض حاالت الطوارئ الهامة والتي لم
تذكر في مكان آخر في هذا الكتاب
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اإلنتحار

غالباً ،تكون هناك مؤشرات تدل على إحتمال إقدام الفرد على اإلنتحار ومنها:
-1مؤشرات لفظية :بأن يتحدث الفرد عن الرغبة في إنهاء حياتاه أوينطاق بأفكاار
إنتحاريااة غياار مباشاارة( .مااثالً :الحياااة التسااتحق أن نعيشااها ،أو أن الراحااة
الوحيدة هي في الموت).
 -2مؤشرات سلوكية :كتناول جرعة بسيطة من مادة مميتة أو توزيع
ممتلكاته على اآلخرين أو وضع خطة لذلك.
 -3مؤشاارات وضااعية :وذلااك بتعاارض الفاارد إلااى كااروب أو ضااغوط نفسااية أو
صاادمات كاإلصااابة بماارض خطياار أو فقاادان شااخص عزيااز أو الفصاال ماان
العمل.
-4مؤشرات إضاطراب نفساي :الكآباة مان األماراض التاي تعارض المصااب إلاى
اإلنتحاااار وكاااذلك الهاااذيان واإلضاااطراب الاااذهاني اإلضاااطهادي تحااات تاااأثير
األوهام وكذلك في حاالت الرغبة في التحدي.
وتاازداد أهميااة وخطااورة هااذه المؤشاارات لاادى كبااار الساان ,األراماال ,المطلقااين,
األزواج المنفصلين بدون طالق ,المنعزلين والذين في وحشة الوحدة.
التدبير ( المعالجة )
 -5أخذ التاريخ المرضي واإلجتماعي والعائلي بدقة ومالحظة وجود أي مؤشار
سابق لالنتحار.
Managment

 -2فحااص الحالااة النفسااية والتحااري عاان بعااض األعااراض المرضااية المهمااة
كالشعور بأنه منبوذ وغير نافع أو عالة على األخرين.
 -3التحااري عاان اإلصااابة بااأمراض مزمنااة ومعوقااة ومؤلمااة أو خطاارة ومميتااة
وباااألخص التااي يرافقهااا إضااطراب النااوم الماازمن وعاان اللجااوء إلااى سااوء
إستخدام الكحول والمواد الكيمياوية للتخفيف عن معاناته.
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 -4يجب أدخال المريض المستشفى إذا كانت رغبته في األنتحار شديدة أو إذا لم
يوجد من يحمي المريض ويرعى حالته النفسية والصحية أو أنه بدون ماأوى
امن او انه من الذين يتسمون باإلندفاع والتحدي أو المخااطرة ,وعناد وضاعه
فاااي المستشااافى ينبغاااي إبعااااد كااال ماااا يمكااان أن يساااتخدمه لتنفياااذ المحاولاااة
اإلنتحارية كالعقاقير واالالت الحادة والمكاان العاالي أو المصاادر الكهربائياة
ويتعين أن يكون تحت مراقبة دقيقة مستمرة.
 -1معالجااة اإلضااطراب النفسااي األساسااي كالكآبااة أوالفصااام وإسااتخدام العااالج
النفسااي اإلساانادي والتوجيااه والعااالج المعرفااي ومساااعدته فااي إيجاااد الحلااول
لمعضاالته اإلجتماعياة واإلقتصاادية والعائلياة .وعناد وصاف العقااقير ينبغااي
عدم وصف تلك التاي عناد أخاذها بجرعاات عالياة تشاكل خطاورة علاى حيااة
المريض ،كما ويجب إعطاؤه كمياات صاغيرة منهاا ويفضال أن يكاون تنااول
الدواء بفشراف أحد ذويه .ويمكن إستخدام الصدمات الكهربائية في المعالجاة
إذا استدعى الوضع ذلك.

القتل
ويقصد به هنا القتل تحت تأثير اإلضاطراب النفساي ،أماا القتال المتعماد ماع سابق
األصرار والترصد فليس للطبيب شأن فيها وإنما هاو شاأن الجهاات المعنياة األخارى
كالشاارطة والمحاااكم .وممااا يااذكر أن معظاام حاااالت القتاال تحاادث فااي اللياال وأيااام
العطل وفي المساكن ويكون الضحية عادة من ذوي المريض.
يرتكاب القتال مان قبال الاذكور خماس مارات أكثار مان اإلنااث وخاصاة المصاابين
بأضطرابات نفسية أضطهادية ومن الذين يمتازون باالعنف وبأضاطراب الشخصاية
الالاجتماعية ( تسمى السابكوباثية سابقا) والمصابين بالغيرة المرضاية واإلكتئااب إذ
يرى المكتئب بالقتل إنقاذا ً للضحية من المعاناة واأللم( كاألم المكتئبة التاي تقادم علاى
قتل أبنائها وزوجها ثم قتل نفسها بعد ذلك).
ينبغي دراسة الحالة النفسية للذي يقدم على مثل هذه المحاولة ومعالجة اإلضاطراب
النفسي الذي يعاني منه ومتابعة الحالة تفاديا ً من األنتكاسة.
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المريض المتهيج أو العنيف
Excited or Violent patient

 -5يجااب التعاماال مااع المااريض المتهاايج أو العنيااف بصاايغة تتميااز بضاابط الاانفس
والمنهجية وتحمل وقبول سلوكه كأحد أعراض إضطرابه النفسي واال يعماد إلاى
رفااض معالجتااه ،مااع تجنااب إسااتخدام التهديااد والمعارضااة الصااريحة أو الوعااد
بشيء اليمكن تحقيقه أو السخرية بالمريض وخدش مشاعره والتقليل من قيمته.
 -2على الطبيب مواجهة الحالاة بسارعة وبثقاة وهادوء وحازم ولطاف وعلياه تقاديم
نفسه للمريض والترحيب به ويظهر له أستعداده لسماع مايريد أن يقول ويحاول
إقناعه بهدوء للتعرف على التاريخ المرضاي بأيجااز وفحصاه أيضاا ً بسارعة إن
أمكان ماع األساتعانة بمرافقياه لالساتفادة ممااا لاديهم مان معلوماات تساهم بتكااوين
فكرة أولية عن حالة المريض.
 -3البد للطبيب من أن يقر مع نفسه بالخوف من السلوك العادواني ولكان ال يصااب
بالذعر ويهتم بالحذر ويؤمن لنفساه ماا يحمياه مان عناف الماريض ،ويحدثاه عان
بعد معقول .وقد تستوجب الحالة تقييد يدي المريض (عند الضرورة) ماع إخاالء
الغرفاة ماان كاال ماا يمكاان أن يسااتخدمه المااريض لإلياذاء ،وعلااى المساااعدين فااي
العيادة أن يكونوا مهيأين للتدخل عند الحاجة ،ويجب أن يكون الوصول إلى باب
الغرفااة سااريعا ً وممكناا ً للطبيااب ,وفااي حالااة هااروب المااريض يسااتعان بالشاارطة
لإلمساك به.
 -4على الطبيب عدم إهمال التهديدات التي توجه له بالهاتف أو بالرسائل وماا شاابه
الن مثل هذا اإلهمال قد يدفع المريض إلى الفعل الحقيقي.
 -1يمكن إساتخدام العقااقير التالياة كمرحلاة أولياة وتعااد حساب الضارورة للسايطرة
على السلوك العدواني:
Chlorpromazine (largactil): 100 mg i.m

i.m
-2
-7
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Haloperidol (serenace): 10 mg

نقل المريض إلى أقرب مركز متخصاص إلكماال عالجاه عناد شاعور الطبياب
بضرورة ذلك .
معالجااة اإلضااطراب النفسااي األساااس للمااريض والااذي أدى إلااى حالااة الهياااج
والعدوانية لديه وحسب نوع اإلضطراب.

االضطرابات النفسية العضوية
وتعرف بأنها اإلضطرابات الذهانية المصاحبة ألي إختالل عضاوي أو وظيفاي فاي
الدماغ نتيجة التهاب أو تنكس  Degenerationأو شدة خارجية على الدماغ ،أو أي مارض
بدني يستدل عليه بواسطة الفحوصات الطبية المتنوعة .وتشمل ما يلي:
 -1االضطرابات العضوية الحادة مثل الهذيان
الصفات السريرية:
إضااطراب حاااد فااي الااوعي واإلدراك مااع قلااة التركيااز وضااعف الااذاكرة يصاااحبها
أحياناا ً هااالوس وأوهااام ,تشااتد هااذه األعااراض أحياناا ً وتتهاااود فااي أحيااان أخاارى ولكنهااا
تكون شديدة وسيئة أثناء الليل عادة.
األسباب:
أوالً :اإللتهاباااات الجرثومياااة بصاااورة عاماااة وخاصاااة التهااااب المجااااري البولياااة أو
الصدر.
ثانيا ً :إختالطات ما بعد العمليات الجراحية.
ثالثا ً :العقاقير الطبياة ( مثال المهادئات ,المنبهاات ,مشاتقات األتاروبين ,الساتيرويدات
والديجوكسين )
رابعا ً :األعراض األنسحابية للكحول واألدوية المخدرة.
خامسا ً :أحتشاء العضلة القلبية.
سادسا :الجلطة الدماغية والشدة على الرأس والصرع.

التدبير:
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يكااون فااي المستشاافى عااادة حيااث يتوجااب إجااراء الفحوصااات والتحالياال الالزمااة
لمعرفة السبب ومعالجته والبد من تقديم الرعاية الطبية في جاو هاادئ ذي إناارة مناسابة
مع الحفاظ على توازن السوائل واألمالح فاي الجسام ,ويمكان إساتعمال العقااقير المهدئاة
مثل  :الالرجكتيل أو السرنيز في الحاالت الشديدة.
 -2األضطرابات العضوية المزمنة ومثالها الخرف
الصفات السريرية:
تدهور تدريجي في القابليات الذهنية والفكرية مع إضطراب الذاكرة وعدم القدرة
على إستيعاب المعلومات والمهارات الحديثة مع إضطراب اإلدراك للزمان والمكان
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واألشخاص يصاحبها تغير في الشخصية وظهور بعض الهالوس واألوهام ويتعرض
المريض بين وقت وأخر إلى حالة هذيان شديدة أو خفيفة قد تطول أو تقصر .هذا و
تتراوح أعراض الخرف من النسيان البسيط والقيام ببعض التصرفات الشاذة كوضع
المالبس القذرة في الثالجة إلى خروج المريض للشارع تائها ً اليعرف مكانه وزمانه.
يحصل خرف الشيخوخة بنسبة حوالي %1لدى المسنين بعد  73 - 21سنة ولما كان
من المتوقع زيادة متوسط العمر في المجتمعات عامة فأن العدد المتوقع للمصابين
بالخرف سيزداد تبعا ً لذلك.
األسباب:
أوالً  :تنكسية  Degenerativeمثل داء الزهايمر وبيكس.
ثانيا ً  :وعائية كالنزف تحت السحايا أو أحتشاءات في الدماغ.
ثالثا ً  :التهابات الجهاز العصبي المركزي ومنها السفلس واإليدز ومرض جنون
البقر.
رابعا ً  :التصلب المنتشر Multiple sclerosis
خامسا ً :إضطرابات الغدد الصماء مثل قلة إفراز الغدة الدرقية.
سادسا ً  :أمراض أخرى مثل داء الرقص  Huntington choreaوالشلل األهتزازي
Parkinsonisim

التدبير:
معظم حاالت الخرف مزمنة واليوجد دواء نوعي شاف لهاا ,ولكان الباد مان الفحاص
والتأكد من وجود بعض األسباب المرضية التي تسبب تادهور القادرات الذهنياة المشاابه
للخرف والتي يمكن عالجها إذا شخصت مبكرا ً مثل أستسقاء الدماغ ذي الضغط العاالي
الذي يعالج جراحيا ً ,أو حاالت قلة إفراز الغدة الدرقية أو نقاص فيتاامين  B12والنياساين
أو السفلس.
امااا علااى مسااتوى الرعايااة الصااحية األوليااة فماان المهاام جاادا ً توعيااة ذوي المااريض
وإرشااادهم فااي كيفيااة التعاماال معااه وتقااديم العنايااة التمريضااية واإلجتماعيااة المناساابة
ومراجعة الطبيب عند حصول طوارئ كالهذيان.
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اإلضطرابات الذهانية
PSYCHOTIC DISORDERS

وهي اإلضطرابات التي تتصف بوجود إختالل في التفكير والعاطفة والكالم والسالوك
مصحوبة بعدم القدرة على التميياز باين الحقيقاي وغيار الحقيقاي أو باين الصاح والخطاأ؛
فتكثر الهالوس واألوهام وتتناقص صلة المريض بالعالم الاواقعي الخاارجي ,وقاد تصال
احيانا ً في الحاالت الشديدة إلى أن يعيش منعزالً في دنيا خاصة باه فقاط  .ويضااف إلاى
ذلك كله تدهور عام تدريجي في الشخصية.
سااببها غياار واضااح تمامااا فااي الوقاات الحاضاار و تشااير دراسااات الكيمياااء الحياتيااة إلااى
إحتماااال وجاااود إخاااتالل فاااي اإلميناااات العضاااوية  Biogenic aminesومساااتقبالتها
 Receptorsفي الخاليا العصبية .وتشمل هذه اإلضطرابات ما يلي:
Schizophrenic disorders
أ -الفصام
Delusional disorders
ب -إضطرابات الوهم

أ -اضطراب الفصام
يطلااق لف ا الفصااام (فصااام العقاال) علااى نااوع ماان أنااواع اإلضااطراب الااذهاني الااذي
يصاايب األشااخاص فااي مرحلااة المراهقااة والشااباب عااادة ،وتظهاار أعراضااه باادرجات
متفاوتة وهم يشكلون النسبة األكبر من الراقدين في المستشفيات النفسية ومن أهم أسبابه
العوامل الوراثية والبيوكيمياوية وهناك من يعزوه إلى عوامل نفسية وإجتماعية عديدة.
األعراض :تشمل إختالالً في أغلب النواحي العقلية
 -1التفكير :ويتصف بصعوبة في التفكير وبطء مجراه وأحياناا ً عادم تناساق محتوياات
الفكر ويظهر ذلك في عدم ترابط الكالم.
 -2الكالم :قد يكون طبيعيا ً أو ربما أستعمل المريض األلفااظ العادياة فاي غيار معانيهاا
المتعااارف عليهااا أو كثاارت فااي كالمااه الرمااوز والكلمااات المسااتحدثة .وقااد يلاازم
المصاب الصمت المطبق أو يكتفي باإليماءات واإلشارات.
 -3التمييز :يفقد المريض قدرته على التمييز بين ما هو حقيقي وغير حقيقاي  .فتظهار
لدياه الهاالوس واألوهاام فقاد يعتقاد إن النااس مان حولاه يقارأون أفكااره أو يااؤثرون
عليه بوسائل سحرية أو ألكترونية ويدفعونه ألفعال معينة وغير ذلك.
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 -4الوجااادان :يتبلاااد أو يخمااال الوجااادان أو العواطاااف فتااانقص أو تنعااادم اإلساااتجابة
العاطفيااة لمختلااف المواقااف فيقطااع المااريض صاالته بالعااالم الخااارجي روياادا ً روياادا ً
ويصبح عديم المباالة أو غريب االستجابة لماا يادور حولاه مان أحاداث فقاد يضاحك
في المواقف المحزنة وقد يبكي في المواقف المفرحة مثالً.
 -1السلوك :قاد يفقاد الماريض أرادتاه وقدرتاه علاى الحركاة أو يقاوم بأعماال إندفاعياة
عنيفااة وخطاارة وأحيانااا ً منافيااة للعاارف واللياقااة والقااانون وقااد تصاادر منااه ألفاااظ
وتصرفات غير محتشمة خالفا ً لما كان يتصف به مان باراءة وإحتشاام ,وفاوق ذلاك
كله فقد يفقد المريض بصيرته فهو اليعتبر نفسه مريضاا ً وبالتاالي يارفض مراجعاة
األطباء ويرفض مساعدتهم وعالجهم له.
العالج:
 -1إسااااتعمال العقاااااقير الطبيااااة المضااااادة للااااذهان مثاااال اوالناااازابين ،الالرجكتياااال,
الهالوبيرياادول ،بجاارع عالجيااة قااد تبدوعاليااة ،مااع األخااذ بنظاار اإلعتبااار ظهااور
األعراض الجانبية للدواء ومن أهمهاا رعشاة فاي اليادين وأعاراض مشاابهة للشالل
األهتاازازي (الرعاشااي) والتملماال والتشاانجات العضاالية التااي قااد تصاايب عضااالت
الوجااااه واللسااااان والرقبااااة والجااااذع ممااااا تسااااتوجب المعالجااااة الفوريااااة بعقااااار
البروسيكادين (الكيمادرين) بالوريد او العضلة حسب الحقن المتوفرة.
 -2العااالج الكهربااائي :ويعطااى ماان قباال الطبيااب اإلختصاصااي فقااط .وذلااك بأعطاااء
الصاادمات الكهربائيااة محسااوبة العاادد والفتاارات والتااي تااؤدي إلااى تحساان بعااض
حاالت الفصام ومن أهمها الفصام الجمودي واإلضطهادي وهو عاالج آماين عاادة
ومضاعفاته نادرة ولكنه اليستعمل إال عند الضرورة الفعلية.
 -3العالج النفساي السالوكي :ويبادأ دوره بعاد تحسان حالاة الماريض وعاودة إتصااله
بالواقع ويكون بتفهم حالته النفسية وإرشاده.
 -4التأهياال المهنااي واإلجتماااعي :بتأهيلااه ألنسااب األعمااال التااي يسااتطيع القيااام بهااا
كالخط ,الرسم ,الخياطة ,التطريز ,النجاارة ،أو الحادادة ,وغيرهاا مماا يسااعد علاى
رجااوع المااريض إلااى مهنتااه األصالية أو تعلاام مهنااة جدياادة والقضاااء علااى العزلااة
اإلجتماعية واإلشتراك بالفعاليات اإلجتماعية داخل الردهة وخارجها.
وتقوم الممرضة والباحثة اإلجتماعياة بتعلايم الماريض النظافاة وأصاول المائادة
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وآداب الكالم وملء أوقات الفراغ وتوعية العائلة وتدريبهم لالستمرار في ذلك.
وأهم واجب لطبيب الرعاياة الصاحية األولياة هاو توعياة العائلاة ومسااعدتهم علاى
تقبل حالة المريض ومداراته حيث يتطلاب عاالج هاذه الحااالت الكثيار مان الصابر
واألناااة .كمااا يمكاان للمركااز الصااحي متابعااة حالااة المااريض وعالجااه بعااد تحساان
الحالة وتحديد العالج من قبل الطبيب اإلختصاصي.

ب -أضطراب الوهم
ويتصف بظهاور فكارة خاطئاة واحادة أو أكثار غيار قابلاة للتغييار رغام كال المباررات
المنطقية (وهم) مع عدم وجود أي أعراض أخرى تؤدي إلاى تشاخيص مارض الفصاام,
وإذا ظهرت الهالوس فأنها تكون ثانوية وذات عالقة بالفكرة الخاطئة.
تظهر األعراض في العادة عند سن  43 -33سنة من العمر أو بعد ذلك وال تؤدي إلى
تدهور في الشخصية ,وغالبا ً يتعايش الماريض ماع حالتاه المرضاية ولكنهاا أحياناا ً تاؤثر
بصااورة شااديدة فااي تصاارفاته وعالقتااه بماان حولااه وتدفعااه إلااى إلحاااق األذى (وربمااا
ارتكاب جريمة) بحق المقاربين إلياه نتيجاة شاعوره اإلضاطهادي تجااههم مماا يساتوجب
المعالجااة الفوريااة بالعقاااقير المضااادة للااذهان وماان قباال الطبيااب اإلختصاصااي ,وماان
األفضل أن يكون ذلك في المستشفى.
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مخطط التدبير السريري للذهان
اذا عانى المريض أو أهله من:
 تصرفات شاذة -األفكار الغريبة

 اضطراب النوم -العزلة أو الحزن

 إهمال العمل والتعطل  -الشكوك -أعراض جسمية مختلفة  -التهيج

نشك بإصابته بالذهان
لذا اسأل وتحقق

فان وجدت:

 تغيرا ً حديثا ً في السلوك. سماع أصوات أو رؤية أشياء غير حقيقية (هالوس). وجود األوهام. تغير العادات اليومية كاضطراب أوقات النوم أو األكل أو الكميات مثالً. تدهور الوظائف االجتماعية والعناية بالنفسإذن المريض مصاب بالذهان
قبل بدء المعالجة تأكد أوالً

هل يوجد أي مما يلي؟

 خطر االنتحار أو  -خطر على اآلخرين من المريض. حمى أو اضطراب الذاكرة. تاريخ مرضي بالصرع أو سوء استخدام األدوية.نعم

ال

عالج الذهان ،تابع المريض واستشر
الطبيب النفسي خالل اسبوعينً

يحال الى
المستشفى

ال

هل تحسن المريض
نعم
متابعة توصيات االختصاصي

األدوية المضادة للذهان
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( )1ملغم/
حب أوالنزابين ( زايبركسا)
( )5,1و ( )1ملغم/
حب هالوبيريدول (سرنيز)
حب كلوربرومازين (الرجاكتيل) ( )533 -13ملغم/

بجرعة 2×5
بجرعة  /3 -2يوم
بجرعة  /3 -2يوم

اإلضطرابات الوجدانية (المزاجيـة)
MOOD DISORDERS

االضطراب االسااس فاي هاذه االماراض هاو الحازن او الفارح الشاديدين لدرجاة تاؤثر
على نمط حياة الفرد وعلى قابليته على العمل وعالقاته مع الناس فاي المجتماع .ويمكان
من الناحية العملية تقسيمها إلى:

 .1الكآبة:
أ  -الكآبة الشديدة
ب -الكآبة البسيطة

Major Depression
Minor Depression

 .2الهوس  Maniaوالهوس الخفيف
 .3األمراض المزاجية الثانوية.

Hypo Mania

***************

 -1الكآبة
أ  -الكآبة الشديدة :
تحدث في سن  44-58سنة وتصيب النساء أكثر من الرجال ،وهي أكثر
انتشارا ً بين المطلقين والعاطلين عن العمل.
األعراض والتشخيص:
يتطلب تشخيص هذه الحالة وجود خمسة أو أكثر من األعراض التالية خالل
األسبوعين السابقين وعلى أن يكون بضمنها األول أو الثاني إضافة لألعراض
األخرى:
أوالً :الشعور بالحزن واالكتئاب ،وتزداد شدة الشعور بالحزن في الصباح عنه
في المساء.
ثانيا ً :فقدان االهتمام واالستمتاع بفعاليات الحياة اليومية وعدم الشعور بلذة
الحياة.
ثالثا ُ :فقدان الشهية للطعام وفقدان الوزن وهي المظاهر العامة في معظم حاالت
الكآبة إال أن بعض المرضى تزداد شهيتهم للطعام ويزداد وزنهم.
رابعا ً :األرق واالستيقاظ المبكر وعند بعض المرضى تزداد ساعات النوم.
خامسا ً :الجمود الفكري والبدني أو التهيج.
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سادسا ً :الشعور بالتعب أو فقدان الطاقة.
سابعا ً :الشعور بانعدام قيمة الفرد أو الشعور بالذنب.
ثامنا ً :صعوبة التركيز الذهني وانعدام القدرة على التفكير واتخاذ القرارات.
تاسعا ً :أفكار متكررة عن الرغبة في الموت أو االنتحار أو وضع خطط لالنتحاار
أو محاولته فعالً.
وفااي حاااالت الكآبااة العقليااة (الذهانيااة)  Psychotic Depressionوالتااي تعتباار ماان
الحاالت النادرة تظهر أعراض أخرى إضافة لما ذكر أعااله وهاي األوهاام وخاصاة
أوهاااام الشاااعور بالاااذنب واإلثااام وأوهاااام الفقااار وأوهاااام المااارض واألوهاااام العدمياااة
واألوهام األضطهادية ،كما وتظهر الهالوس خاصة السمعية ويكاون الماريض فاقادا ً
للبصيرة ()Loss of insight

ب .الكآبة البسيطة:
وهي أكثر أنواع الكآبة انتشارا وقاد ارتفعات نسابة وقوعهاا بشاكل ملحاوظ وتحادث
عادة في سن العشرين والثالثين.
األعراض:
تتصف هذه الحالاة بظهاور أعاراض مشاابهة للكآباة الشاديدة والفارق بينهماا هاو فاي
شاادة األعااراض ودرجااة تأثيرهااا علااى نمااط حياااة المااريض وعالقاتااه االجتماعيااة
وقدرتااه علااى العماال؛ حيااث يعاااني المااريض ماان الشااعور بااالحزن واليااأس واألسااى
وعاادم القاادرة علااى االسااتمتاع بمباااهج الحياااة وخمااود الهمااة ونقااص االهتمااام بااأمور
الحياة اليومية وانعدام الثقة بالنفس وتقليل قيمة الذات.
وقد يكون الشعور بالحزن مستمرا ً أو يتناوب مع فترات من المازاج الطبيعاي والاذي
يمتد لفترة زمنية ال تتجاوز عدة أسابيع.
تكااون ردود فعاال المااريض لمشاااكل الحياااة اليوميااة مبااالغ فيهااا ويتصااف المااريض
بالشكوى الكثيرة ولوم اآلخرين واألسى على النفس عناد تعرضاه للفشال أو اإلحبااط
ويكون الفرد ملحاحا ً وعادة تظهر في شخصيته سمات الوسواس والقلق.
وتتميز الكآبة البسايطة باالنفعاال المزاجاي الشاديد والقلاق والتاوتر وعادم األساتقرار
النفسااي والباادني وعااادة مااا يكااون األرق فااي أول اللياال ،كمااا وأن الشااعور بااالحزن
يكاون علااى أشااده فاي المساااء وكنتيجااة ألعاراض هااذه الحالااة فاأن الحياااة االجتماعيااة
للفاارد تكااون محاادودة كمااا وأن عالقاتااه مااع الناااس غياار مسااتقرة وهاام أكثاار عرضااة
للتعود واإلدمان على الكحول والعقاقير.
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ان معظاام حاااالت الكآبااة البساايطة تسااتمر لفتاارة قصاايرة وتظهاار بعااد تعاارض الفاارد
لتجااارب نفسااية قاسااية كالفشاال العاااطفي أو الخسااارة الماديااة أو المعنويااة أو مااوت
شخص عزيز .على أن بعضا من هذه الحااالت تساتمر لشاهور أو سانين ويعتماد هاذا
على شخصية المريض وخصوصية الحالة المرضية.

عالج الكآبة:
ال توجد طريقة عالجية واحدة أو عقاار واحاد يضامن الشافاء لجمياع المرضاى وقاد
تختلف استجابات المرضى للعالج حتى في الحاالت المتشاابهة ،وقاد يحتااج الطبياب
للجمع بين أكثر مان طريقاة فاي آن واحاد ويعتماد هاذا علاى خبرتاه الشخصاية وحالاة
المريض واستجابته.
تعالج معظام الحااالت فاي العياادة الخارجياة ولكان يجاب إدخاال الماريض للمستشافى
لحمايته وحماية اآلخرين وتقليل معاناته في الحاالت التالية:
أوالً  :التفكير باالنتحار أو محاولته فعالً.
ثانيا ً  :تدهور الصحة العامة للمريض أو امتناعه عن تناول الطعام.
ثالثا  :إذا كانت ظروف المريض العائلية غير مناسبة.
هذا وتستعمل األساليب التالية في العالج:
أوالً :الصدمة الكهربائية  ،ECTوهي أكثر فائدة في حاالت التفكيار باالنتحاار أو
التوقاااف عااان تنااااول الطعاااام(.عنااادما يصااابح الماااريض خطااار ًا علاااى نفساااه أو اآلخااارين
واليستجيب للعالجات األخرى)
ثانيا ً :العقاقير المضاادة للكآباة ،وهاي كثيارة ومتنوعاة والباد للطبياب أن يلام جيادا ً
بالعقاااقير التااي يصاافها للمااريض وإن يشاارح للمااريض وعائلتااه اآلثااار الجانبيااة لهااا
وللفترة التي تستغرقها لتعطي مفعولها .ويجب أن تعطى العقااقير بجرعاة بسايطة ثام
تزاد تدريجيا ً وحسب استجابة المريض وعمره .ومن أكثر العقاقير استعماالً
 التربنزول وله تأثير مهدئ ويفيد في حاالت اضطراب النوم. التوفرانيل ويستخدم في حاالت الكآبة المتميزة بالخمول النفسي والحركي. الفلوكستين.13

ثالثاا ً :العااالج النفسااي :ويهاادف إلااى تقااديم اإلسااناد المعنااوي عاان طريااق التعاااطف
والتقاادير واالهتمااام بمساااعدة المااريض علااى كسااب تقاادير نفسااه واسااتعادة ثقتااه بهااا
وزرع األماال بالشاافاء وبيااان الجوانااب األيجابيااة فااي حياتااه واالبتعاااد عاان األفكااار
السلبية .وهذا العالج مهم كثيرا ً لحاالت الكآبة البسيطة.
رابعاا ً :العااالج األجتماااعي :ويتضاامن البحااث عاان األسااباب االجتماعيااة كالمشاااكل
العائليااة والزوجيااة والعزلااة االجتماعيااة والبطالااة والمشاااكل الماليااة التااي أدت إلااى
حدوث الكآبة ومساعدة المريض على تفهام ومعالجاة هاذه األساباب ،وفاي حالاة عادم
القاادرة علااى التغيياار ومعالجااة هااذه األسااباب االجتماعيااة فعلااى المااريض أن يتكيااف
ويتأقلم معها.
الوقاية من الكآبة:
عنااد معالجااة حاااالت الكآبااة الشااديدة يتفااق معظاام الباااحثين علااى ضاارورة تناااول
العقاقير المضادة للكآبة لفترة ستة أشهر بعد الشفاء لمنع تكرار وقوعها ويجب تقليال
الجرعة بصورة تدريجية علاى مادى  2-5شاهر منعاا ً لظهاور األعاراض األنساحابية
للعالج.

 -2الهوس
ويحاادث عاادة بااين ساان  21 - 23ساانة وقااد يكااون خفيفاا ً  . Hypomaniaأو شااديدا ً
 Maniaوفي بعض الحاالت فانه يتوالى مع الكآبة ويسامى باداء الهاوس األكتئاابي أو
األضطراب المزاجي ذو القطبين (.)Bipolar
األعراض:
يكون الشعور العاطفي الغالب هو الشعور بالفرح والنشوة ومن صفاته:
أ  -نشاط زائد وتدخل في شؤون اآلخرين وهياج وعدوانية.
ب -ارتفاع المزاج والسعادة الغامرة.
ج -أوهام العظمة أو الثقة العالية بالنفس واالعتزاز بها ووجود الهاالوس السامعية
التي تتصف بالزهو والمديح وأحيانا ً يعتبرها كأصوات إلهية.
د -سرعة التفكير وتطاير األفكار حيث ينتقل المريض بسرعة مان موضاوع إلاى
آخر دون وجود رابطة معقولة بين المواضيع الكثيرة التي يطرقها.
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ه -تشتت االنتباه وضعف التركيز.
و -أعراض بيولوجية ومنها قلة النوم وزيادة النشاط االجتماعي والجنسي.
ز -القيام ببعض التصرفات المخجلة واإلباحية وصرف النقود بتهور وشراء وبيع
األشياء الخاصة بثمن بخس وبدون مبررات.
أمااا بالنساابة للهااوس الخفيااف  Hypomaniaفيختلااف عاان الهااوس بكااون األعااراض
السريرية أقل شدة وأقل تأثيرا ً على الحياة االجتماعية للفرد والمجتمع.
عالج الهوس:
أ -العالج الادوائي :بواساطة العقااقير المضاادة للاذهان مثال السارنييز والالرجكتيال
وأحيانا ً التكريتول.
ب -العالج الكهربائي :يستعمل نادرا ً للسيطرة على النشااط الزائاد للماريض ويسارع
في شفائه.
ج -إستعمال عقاار الليثياوم ماع التكريتاول أو الكلوناازابين ماع الاديباكين فاي الحااالت
المقاومة للعالج.
(مالحظة :يرجى مراجعة فصل الطوارئ النفسية – المريض المتهيج أو العنيف)

 -3األمراض المزاجية الثانوية (الهوس أو الكآبة)
األمراض المزاجية الثانوياة الناتجاة عان اإلصاابة بمارض بادني وخاصاة إصاابات
الاادماغ واضااطراب الغاادد الصااماء أو أنهااا ناتجااة عاان اإلصااابة باااألمراض النفسااية
األخرى أو استخدام المخدرات والعقاقير.
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مخطط التدبير السريري لالكتئاب
إذا عانى المريض لمدة أسبوعين أو اكثر من خمسة أعراض مما يلي ومنها واحدة رئيسة على األقل
 قلة االهتمام أو المتعة بأمور الحياة (رئيسة). عدم الراحة وصعوبة االسترخاء واالستقرار. الشعور بأن وفاته تريح اآلخرين. قلة التركيز وضعف القدرة على اتخاذ القرار. -تقليل الفرد من اعتباره لقيمة نفسه.

 الشعور بالحزن المستمر(رئيسة). الشعور بالتعب وبدون سبب. التغير الواضح في الشهية والوزن. -اضطراب النوم.

فالمريض مصاب باالكتئاب
تصرف

عند وجود تغير حديث بالسلوك

كما يلو

عند عدم وجود حادث محزن

عند وجود حادث
محزن

تأكد هل يوجدأي مما يلي؟
 اضطراب الذاكرة -التفكير باالنتحار

ال

 قدم الدعم واالرشادللمريض وعائلته
 -إعط عالج الكآبة

 -محاولة االنتحار

 -أعد التقييم بعد اسبوعين

نعم

يحال
إلى
المستشفى

ال

-

12

ال

هل تحسن المريض؟

نعم
هل تحسن المريض

نعم
اكمال العالج
توعية ونصح

األدوية المضادة للكآبة:

 .اشرح الحالة
للمريض وعائلته
 .قدم الدعم والنصيحة
 .تابع لمدة اسبوعين

استمرار التوعية
والنصح

حب امبرامين (توفرانيل) ( )53و( )21ملغم /الجرعة :واحدة ليالً وتزاد تدريجيا ً (الحد األقصى 3مرات /يوم)
حب امتربتلين (تربتزول) ( )53و( )21ملغم /الجرعة :واحدة ليالً (الحد األقصى 3مرات /يوم)
الجرعة /2 -5 :يوميا ً
 -كبسول فلو كستين (بروزاك) ( )23ملغم/

األضطرابات االنفعالية (العاطفية)
EMOTIONAL DISORDERS

هذه االضطرابات مهمة جدا ً ألنها من أكثر االضطرابات شيوعا ً التي تواجه الطبياب
في الممارسة اليومية .وهاي مجموعاة مان األضاطرابات وظيفياة المنشاأ (اليوجاد سابب
عضوي معروف لها لحد األن) وتتصف بأعراض نفسية تماثال األنفعااالت التاي تحادث
لمعظم الناس في حياتهم اليومية ولكنهاا تختلاف عنهاا فاي الشادة .ولكان مهماا كانات هاذه
األعااراض شااديدة فهااي ال تشاامل ظهااور اعااراض األمااراض الذهانيااة (مثاال األوهااام
والهالوس ،أو فقدان البصيرة.) ،
والمصاب باألضطراب االنفعالي (العصابي) يعاني من األعراض التي تقلاق راحتاه
وتاؤثر علاى وظائفاه النفساية واالجتماعياة والبدنيااة وعلاى انجاازه لواجباتاه اليومياة ممااا
يدفعه لزيارة الطبيب وطلب المشاورة للاتخلص مان هاذه األعاراض .هاذه االضاطرابات
متعددة وسنذكر فيما يلي شرحا ُ موجزا ً لما يلي منها:
 -5اضطرابات القلق:
أ -أضطراب القلق العام
ب -أضطراب الذعر (الرعب)
ج -الرهاب

 -2اضطراب وسواسي قسري
 -3اضطرابات التكيف والكرب بعد الشدة:
أ -االنفعاالت الحادة
ب -الكرب بعد الشدة
ج -اضطراب التأقلم
 -4اضطرابات انفصالية (تحويلية)
 -5اضطرابات جسدية الصور:
أ -االضطراب التجسيدي
ب -المراق
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 -1اضطرابات القلق

ANXIETY DISORDERS

وهي المجموعة األولى من األضطرابات االنفعالية ،ويشمل اضطراب القلق
العام ،اضطراب الرهاب ،واضطراب الذعر .وفيما يلي شرح موجز لها:
أ -اضطراب القلق العام
وهو شائع باين مراجعاي العياادات الطبياة ويصايب حاوالي (  )21-21باااللف
من السكان سنويا ً .ويعتقد ان كالً من الوراثة والتربياة فاي الطفولاة تلعاب دورا ً فاي
حدوثه .وهو يصيب األفراد مهما كانت انماط شخصياتهم.
ومن العوامل المرسبة له:
 الظروف التي تسبب ضغطا نفسيا ً وتهدد طمأنينة الفرد.
 العالقات الشخصية المضطربة.
 الخوف من الفشل ،مان األماراض العضاوية والخاوف مان فقادان ماا
يعتز به الفرد.
األعراض :كثيرة ومتنوعة ،و قد تكون نفسية ،بدنية أو مختلطة وأهمها:
أهاام األعااراض النفسااية :الخااوف ماان المجهااول ،توقااع الخطاار دون وجااود
مباارر كاااف ،ساارعة األسااتثارة ،التحسااس ماان الضوضاااء ،الشااعور بالضاايق
وعدم األستقرار ،وضعف التركيز.
األعراض البدنية :تشمل معظم اجهزة الجسم ،و تنشأ من فرط نشااط الجهااز
الساامبثاوي (العاااطفي) وزيااادة التااوتر العضاالي .وأهمهااا جفاااف الفاام ،صااعوبة
البلع ،اضطراب المعادة ،الغثياان ،الغاازات المعوياة ،اإلساهال ،ضايق التانفس
والصاادر ،التاانفس العميااق او السااريع ،خفقااان القلااب ،كثاارة التبااول ،ضااعف
إنتصاااب العضااو الااذكري ،إضااطرابات الطمااث ،اإلرتعاااش وأحاساايس غياار
طبيعياااة كالتنمااال والاااوخز ،طناااين األذن ،الااادوار ،الصاااداع ،األالم العضااالية
المختلفة.
وعلاى الطبيااب أن يميااز إضااطرابات القلااق عان األمااراض األخاارى التااي قااد
يكون القلق واحدا ً من أعراضاها مثال فارط إفاراز الغادة الدرقياة ،إضاطرابات
الغاادة الكضاارية ( ،)suprarenal glandهبااوط السااكر فااي الاادم ،داء اإلكتئاااب،
الفصام ،الخرف و سوء استخدام الكحول والعقاقير والمواد األخرى.
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العـالج:
وهااو نفسااي بالدرجااة األولااى؛ بتطمااين المااريض وارشاااده لحاال مشاااكله الخاصااة
بشاااكل مناساااب ،ماااع ممارساااة تماااارين األساااترخاء والسااايطرة علاااى التااانفس .وقاااد
نسااتعمل (لاادورات قصاايرة) العقاااقير المضااادة للقلااق مثاال الااديازيبام Diazepam
(الفاليوم) أو كلوردايزيبوكسايد ( chlordiazepoxideالليبريوم) بجرعة  1ملغم ثاالث
مرات يوميا ً على ان ال تزيد الفترة عن اسبوعين واذا احتاج المريض لفتارة أطاول
من العالج فتجب إحالته إلى اختصاصي الطب النفسي.
ب -اضطراب الرهاب (الفزع(

فااي هااذه الحالااة يخاااف المصاااب ماان شاايء معااين معااروف وغياار مخيااف عااادة
لمعظم الناس (مثل الحيونات األليفة ،المصاعد ،الطائرات .. ،الخ) فيلجأ المريض الى
االبتعاد عن مصدر الخوف.
أما األعراض فهي اعراض اضطراب القلق العام نفسها ولكنها تظهار فقاط عناد
مواجهااة الموقااف المخيااف أو عنااد توقااع مواجهتااه باال وحتااى عنااد التفكياار بااه .أمااا فااي
األوقات األخرى فالشخص يتمتع بحالة نفسية طبيعية وتختفي األعراض منه.
ويشتمل الرهاب على األنواع الرئيسة التالية:
الرهااااب البسااايط  :simple phobiaوهاااو الخاااوف مااان أشاااياء محاااددة

كالحشاارات ،األماااكن المرتفعااة ،والااخ .و يحاادث لألطفااال عااادة ولكنااه قااد
يستمر مع تقدم العمر .وافضل عالج هو العالج السلوكي.
الرهااب األجتمااعي  :social phobiaحياث تظهار اعاراض القلاق عنادما

يكاااون الشاااخص تحااات انظاااار أو مراقباااة األخااارين لاااه أو عناااد تعرضاااه
لمالحظاتهم وأنتقاداتهم ( عند القاء كلمة مثال ،او في الحفالت ..الخ) فيعاني
ماان التعاارق الشااديد والخجاال واعااراض القلااق العااام األخاارى .ويحاادث عااادة
للمراهقين وللكبار .ويستجيب معظم المصابين للعالج المعرفي.
رهاااب الساااح (الخااالء أو األماااكن المفتوحااة)  :agora phobiaويحاادث

عند ابتعااد الماريض عان بيتاه أو عناد تواجاده فاي امااكن مزدحماة ال يمكان
مغادرتهااا بسااهولة كالقطااارات  ،دور المساانين ..الااخ حيااث يشااعر المصاااب
بعدم إمكانية وصول االسعافات األولية إليه .يصيب البالغين عادة وهو اكثر
حدوثا ً بين األناث .العالج المفضل هو العالج السلوكي.
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ج -اضطراب الذعر (الرعب) Panic

وهو نوع من القلق الشديد الذي يظهر على شكل نوبات مرضاية يعاود الشاخص
بعدها الى وضعه الطبيعي .تحادث النوباة بشاكل مفااجىء حياث تظهار اعاراض القلاق
العام نفسها بصورة سريعة وشديدة ،ويطغى علاى الماريض الشاعور بأناه سايموت أو
سيفقد عقله او سيطرته على نفسه.
العااالج يكااون بااالتطمين وشاارح الحالااة واألسااباب المرساابة لهااا .كمااا قااد تسااتخدم
مضادات القلق ومضادات الكآبة احيانا ً لتوقي تكرارها.

 -2اضطراب وسواسي قسري

Obssesive Compulsive Dis.

وهااو المجموعااة الثانيااة ماان االضااطرابات االنفعاليااة .يتساام هااذا األضااطراب بوجااود
الوساوس أو األفكار التسلطية بصورة رئيسة اضافة الاى اعاراض اخارى تعتبار ثانوياة
لألضطراب كالقلق واالكتئاب.
الوساوس هي كلماات ،افكاار ،صاور ذهنياة  ،imagesشاكوك  ،doubtsدوافاع impulses
أو إجترارات  rumminationsلمناقشات في ذهن الفرد النهاياة لهاا ،تادخل فكار المصااب
بصورة قسرية رغم انه يحاول مقاومتها والتخلص منها ولكن دون جدوى .وهاي ليسات
ذات معنااى مفيااد وقااد تحااوي معنااى يخااالف ويعاااكس مااا يااؤمن بااه الفاارد وقااد تصاال حااد
السباب والكالم الباذئ وحتاى الكفار .والمصااب يعارف ان هاذه األفكاار تاأتي مان داخلاه
وليست مفروضة عليه من الخارج (وهذا ما يميزها عن الوهم) ،لكنه يجاد نفساه ضاعيفا ً
امامها.
وقد يكون محتوى الوسواس عدم اليقين (الشك) بأمور سبق وان انجزها كقفال البااب
مثالً أو اطفاء النور؛ مما يدفعه الاى العاودة وتكارار التحقاق مماا فعلاه .وقاد يشاكك بعادد
الركعات التي صالها أو بأتمامه الوضوء.
تأخااذ الاادوافع شااكل رغبااات لعماال أماار مااا غياار مقبااول منااه وال يتناسااب مااع وضااعه
ويرفضااه عااادة مثاال العنااف تجاااه األطفااال أو الكفاار امااام األخاارين .وكاال ذلااك يقتاارن
بمقاومة شديدة من داخله لمنع ذلك ،فيسبب هذا الصراع بين الدافع ومنعه ضاغطا ً نفسايا ً
شديدا ً للمصاب.
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وهناك ما يسمى باألفعال القسرية  compulsive ritualsوهي ان يقوم المصاب وبقسار مان
داخله بأعمال اليجد ضرورة أو مبررا ً لها ولكنه ال يهدأ قبل ان يفعلها ومنها مثالً غسال
اليدين عشرات المرات أو تكرار عد األشاياء .ويسابق هاذه األفعاال عاادة افكاار تسالطية
كالشك بالنظافة أو عدم اليقين من صحة عدد األشياء.
ان هااذه األفكااار التساالطية واألفعااال القساارية تااؤخر الشااخص عاان عملااه وتااؤثر علااى
انجازه لواجباته كما تنتج عنها اعراض ثانوية كالقلق والكآبة.
معظاام المصااابين بهااذا األضااطراب (حااوالي الثلثااين) هاام ماان ذوي نمااط الشخصااية
الوسواسية القسارية ( obsessive – compulsive personalityوهاي الشخصاية المثالياة الدقيقاة
التااي تتمسااك بالتقاليااد والقاايم والمتصاالبة وتمياال الااى التفاصاايل وإعااادة التحقااق ماان كاال
شيء).
يعزى هذا األضطراب الى عوامل الوراثة أو اضطرابات عضاوية فاي الادماغ أو الاى
التربيااة وخباارات الطفولااة عناادما تكااون األم ماان الاانمط الوسواسااي .وغالب اا ً مااا يظهاار
األضطراب بعد التعرض الى الشدة النفسية.
عاااالج الحالاااة يكاااون باااالعالج النفساااي اإلسااانادي  supportive psychotherapyبتطماااين
المصااب الااذي يخشااى حاادوث عواقااب نفسااية وخيمااة وبتطمينااه ايضاا ً بأنااه لاان يسااتجيب
للااادوافع المرفوضاااة كاااالعنف واإلياااذاء .ويجاااب توضااايح الحالاااة ومناقشاااتها ماااع عائلاااة
المصاب ليتعاونوا ويساهموا في منع اعادة األفعال القسرية ،وحسب توجيهات الطبياب
المعالج.
ويستعمل العالج السلوكي احيانا ً .كما أن للعقاقير دورهاا ايضاا ً فقاد تساتعمل مضاادات
القلق ومضادات األكتئاب وخاصة عقار الكلومبرامين (األنفرانيل).
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 -3إضطرابات التكيف والكرب بعد الشدة
Reaction to severe stress & Adjustment disorders

وهااي اإلنفعاااالت التااي تحاادث جااراء التعاارض للضااغوط النفسااية (الكااروب)
ويمكن تصنيفها الى:
أ -اإلنفعاالت الحادة Acute Stress reaction
وتظهااار غالباااا ً عقاااب التعااارض للكااارب الشاااديد مباشااارة (خاااالل الشاااهراالول)
وتستمر لفترة ال تتجاوز البضعة أيام -أقل من شهر .ويعتماد هاذا اإلنفعاال علاى
نوع الكرب ،فااذا كاان الكارب ذا محتاوى مخياف أو فياه تهدياد أو خطاورة فاأن
اإلنفعال يأخذ شكل القلق النفساي .وإذا كاان الكارب هاو فقادان شاخص أو شايء
عزياااز جااادا ً وبصاااورة مفاجئاااة (كماااا فاااي حاااوادث الطااارق أو الحرائاااق ماااثالً)
فاإلنفعال يأخاذ شاكل اإلكتئااب .وهكاذا فقاد يأخاذ شاكل القلاق واإلكتئااب معاا ً أذا
إجتمع في الكرب التهديد والفقدان.
يعاني المصاب من قلة النوم ،ضعف التركيز ،الشعور بالدوخة والخفقان
واالرتعاش إضافة الى اعراض القلق والكآبة األخرى.
يتضمن العالج تخفيف االنفعال العاطفي بتشجيع المصاب للتحدث عماا أصاابه
وعما يشعر به ،وتوجيه األسئلة التي تساعده علاى استحضاار ذكرياات الحادث
واستيعاب آثاره السلبية .ومن المفيد وصف مضادات القلق لعدة ايام.
ب-اضطراب الكرب عقب الرتح (الشدة)
وهو انفعاال شاديد يظهار خاالل االشاهر الساتة التاي تعقاب الحاادث وقاد يتاأخر
ظهوره احيانا ً اكثر مان ذلاك ،ويساتمر لفتارة طويلاة عاادة ،وفاي احياان أخارى
يظهر عقب األنفعال الحاد مباشرة ويعتبر استمرارا ً له.
يمكن أن يصيب أي شخص شاهد أو تعرض لشادة (رتاح) قوياة غيار اعتيادياة
(كالزالزل ،الحرائق ،القصف الحرباي ،األغتصااب ..الاخ) وفيهاا تهدياد لاه فاي
حياتااه او فااي جسااده .وخاصااة اذا كاناات الحادثااة غياار متوقعااة .واكثاار الناااس
عرضة لألصابة به هم األطفال والشيوخ والذين يعانون اصالً مان اضاطرابات
نفسية.
PTSD
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أهم اعراض الحالة:
القلق المستمر ،سرعة األنفعال ،صعوبة النوم ،قلة التركيز ،نوبات من الذعر
أو العدوانيااة ،تجاهاال وتجنااب المصاااب لكاال مااا يااذكره بالحااادث أو ياادل عليااه،
نوبات استذكار للحادث مصحوبة بانفعاالت شاديدة مشاابهة للتاي حادثت اثنااءه،
األنهماك في صور الحادث واألحالم المرعبة المتكاررة ماع فقادان الرغباة بااي
نشاط .كما تحصل تغيرات في شخصية المصاب.
عالج الحالة يشاابه عاالج حالاة األنفعاال الحااد ولكان بتركياز وتفصايل اكثار،
وتتالشى الحالة عادة خالل اشهر عادة وفي حاالت نادرة قد يستمرلسنوات.
ج -اضطراب التأقلم Adjucment Disorder

وهو االنفعاالت النفسية التي تحدث للفرد جاراء عادم التكياف للمتغيارات المهماة
الحاصاالة فااي حياتااه ومحيطااه (مثاال الطااالق ،الفصاال ماان الوظيفااة ،األنتقااال ماان
األعدادية للجامعة ،أو فقدان شيء عزيز ..الخ)
األعااراض تشااابه اعااراض األنفعااال الحاااد ولكاان تظهاار تاادريجيا ً وتسااتمر لماادة
اطااول .يسااتوجب العااالج تخفيااف القلااق وذلااك بحااث المااريض علااى التعبياار عاان
مشااااعره وتشاااجيعه علاااى الاااتخلص مااان افكاااار الحااادث وعااادم األبتعااااد عناااه،
ومساعدته باستعراض الحلول المختلفة ليختار الحل األنسب له .هذا وقد تستخدم
مضادات القلق لفترات قصيرة3

 -1اضطرابات انفصالية (تحويلية)
Dissociative (conversion) disorder

في هذا اإلضطراب(المسمى الهستيريا سابقا ً) يتحول القلق ليظهر بشكل أعراض
جسدية ليس لها أساس عضوي .و من المؤشرات الدالة على هذه الحالة:
أ -عدم تطابق األعراض مع أعراض المرض العضوي الحقيقي.
ب -المباالة المريض باألعراض الجسدية.
ت -وجود ما يدل على حصاول الماريض علاى كساب أولاي  primary gainوهاو
التخلص من القلق وكسب ثانوي  secondary gainوهاو جلاب إنتبااه اآلخارين
لمشكلته.
ومن األعراض الجسدية الشائعة :أعراض حركية (شلل األطراف ،اإلرتعاش
والحركات الالإرادية) .وأعراض حسية (الصمم ،العمى ،الخرس ،فقدان اإلحساس
أو زيادته).
23

أما األعراض النفسية الشائعة االنفصالية فمنها فقدان الذاكرة ،الذهول.
يعزى هاذا اإلضاطراب الاى وجاود صاراع داخال الفارد يسابب القلاق الاذي يتحاول
الشعوريا ً (وال إراديا ً) الى أعراض عضوية ونفسية.
عند التشخيص يجب أن نفتش عن العوامل المثيرة وهي إجتماعية عاادة ،ونتأكاد
ماان عاادم وجااود ساابب عضااوي مااع وجااود مباارر نفسااي لحاادوث اإلضااطراب
ووجود الكسب األولي والثانوي.
العالج نفسي والبد من محادثة الماريض علاى إنفاراد وتشاجيعه علاى التحادث عان
صااعوباته ومساااعدته علااى إختيااار الطريااق األمثاال لتااذليلها ،مااع التطمااين بعاادم
وجود مرض عضوي .وقد نستعمل مضادات القلق لفترة قصيرة.

 -6األضطرابات جسدية

الصور Somatoform Disorders

(تسمى ايضا ً المحاكية لألضطرابات الجسدية ،أو شبيهة األمراض العضوية)
وتمتاز بأن المريض يشكو من أعراض بدنية متعددة أو متكاررة (ماع عادم وجاود أي
مؤشاار أو دلياال علااى وجااود أساااس عضااوي لهااا) كمااا تمتاااز بتكاارار إجااراء الفحااوص
السااريرية والمختبريااة باارغم كااون نتائجهااا طبيعيااة وتأكيااد األطباااء بعاادم وجااود ماارض
عضااوي .وتسااتمر هااذه الحالااة لساانوات متعااددة وتااؤثر علااى أداء المااريض لوظائفااه.
وتشمل هذه األضطرابات ما يلي:
أ -األضطراب التجسيدي Somatization Dis
ً
وأهاام صاافاته ،شااكوى المااريض ماان أعااراض جساادية متعااددة ومتكااررة وغالباا مااا
تتغياار ماان فتاارة ألخاارى وتسااتمر لساانوات عدياادة .يراجااع المااريض اطباااء عدياادين
ويجاااري الفحوصاااات الكثيااارة وال يظهااار فيهاااا خلااال .وقاااد يعااارض نفساااه للعملياااات
الجراحية أيضا ً .ويصر على وجود المرض رغم نفي األطباء وتأكيدهم.
وأهم الشكاوى الجسدية:
 هظمية :كألم البطن ،الغثيان ،التقيؤ والتجشوء. جلدية :كالحكة ،الحرقة ،التنمل ،الدغدغة ،بقع وبثور. أعراض جنسية وحيضية.تبدأ الشكاوي بعمر مبكر عادة ويرافقها القلق والحزن ويصاب النساء بهاا أكثار مان
الرجال عادة.
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العالج:
يجب عدم اإلسراف بافجراء الفحوصاات أو وصاف األدوياة غيار الالزماة التاي ال
تخلااو ماان أضاارار جانبيااة ويجااب عاادم اإلسااتجابة لطلبااات المااريض فااي ذلااك مااع
اإلصرار على العالج النفسي والتطمين.
ب -المراق
في هذه الحالاة يشاكو الماريض مان إحتماال إصاابته بمارض خطيار ويصار علاى
تفسااير أي عااارض علااى أنااه عالمااة تاادل علااى وجااود الماارض العضااوي الخطياار
كالساارطان مااثالً ،رغاام نفااي األطباااء لااذلك .أعااراض المااراق تشااابه اإلضااطراب
السابق إال أن المصاب يشكو من عرض واحد أو عدد محدود من األعراض فقط .
Hypochondriasis

ينبغي التأكياد علاى ضارورة عادم إعاادة إجاراء التحاليال والفحوصاات بادون مبارر
وعدم وصف العالجات غير الالزمة فعاالً ،ويجاب اإلساتمرار فاي تطماين الماريض
ونفي وجود المرض .هذا والبد أن نذكر باأن العاالج عاادة ال يانجح معهام بالسارعة
أو السهولة المطلوبة.
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مخطط التدبير السريري للقلق
إذا شكى المريض من أحد األعراض التالية عدة أيام في الشهر ولمعظم األشهر:
 شعور مستمر بالخوف بدون سبب واضح. شعور مستمر بالتوتر وعدم االستقرار. فرط االستجابة للمنبهات الخارجية( .الجفلة) -نوبات من الخوف الشديد دون سبب واضح.

 اضطراب النوم. أعراض جسمية مختلفة(.)1 الغضب(النرفزة)ألتفه األسباب. -النسيان وضعف التركيز.

فمن المحتمل أن يكون مصابا ً بالقلق
لذا تحقق أوالً ...هل يوجد

أي مما يلي؟

 زيادة إفراز الغدة الدرقية أو مرض السكري أو أحد أمراض الغدد الصماء األخرى. أمراض القلب والجهاز التنفسي. أي سبب عضوي للصداع. سوء استعمال األدوية أو المواد األخرى.ال

نعم

المريض مصاب بالقلق

إحالة للمستشفى العام

عالج القلق

كما يلي:

 عالج نفسي إسنادي)2(. تعليم المريض تمارين االسترخاء والتنفس. وصف أحد األدوية المضادة للقلق لفترة ال تتجاوز األسبوعين)4(.()3

نعم

استمرار النصح واإلرشاد
ومتابعة لستة اشهر.

تابع المريض

هل يوجد تحسن؟

ال

يحال للطبيب النفسي

( )1األعراض البدنية :صداع ،دوخة ،شحوب ،جفاف الفم ،الشعور بصعوبة البلع ،آالم البطن ،إسهال ،الشعور باالختناق،
خفقان ،آالم عامة ،آالم المفاصل ،ارتجاف األطراف ،اضطراب الدورة الشهرية.....والخ3
( )2العالج اإلسنادي :االستماع لشكوى المريض ،الفحص الجيد ،التطمين ،المشورة3
( )3تمارين االسترخاء :تنفس عميق ،شد وإرخاء العضالت بالتناوب ،والتأمل3
( )4األدوية الشائعة المضادة للقلق:
 1 -2ملغم ثالث مرات  /يوم (الحد األقصى  33ملغم /يوم).
أ  -الدايازيبام (فاليوم)
ب -كلوردايزيبوكسايد (ليبريوم)  53 -1ملغم ثالث مرات  /يوم (الحد األقصى  43ملغم /يوم).
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مخطط التدبير السرير للمراجعين المتكررين دائمو الشكوى
إذا راجعك مريض يتميز بما يلي:
زيارات متكررة لألطباء
وأعراض متعددة غير
مترابطة وغير نوعية

فحوصات وتحريات سابقة
كثيرة ووصفات متعددة مع
قلة االستجابة

شرح األعراض بإسهاب
ممل وإعطاء تفسيرات
خاصة غير صحيحة

أعراض هستيرية
متكررة ويشفى منها
دون تشخيص

الشك في احتمال وجود توتر أو مشاكل نفسية واجتماعية

تحقق بإجراء فحص سريري مختصر و تجنب التحريات غير الضرورية وتصرف كالتالي:
اذا لم تجد أي احتمال لمرض
عضوي فتأكد هل يوجد اكتئاب
غير مشخص

عند وجود سبب عضوي
لألعراض أو شك معقول بذلك

ال

نعم
اذن عالج
الكآبة

بعالج أو يحال إلى
اختصاصي الباطنية

تعرف على شخصية المريض قبل الشكوى واستكشف
ظروفه االجتماعية وتصرف كما يلو:
إذا كانت شخصيته متزنة سابقا ً
وحصلت له مشكلة أو توتر مؤخراً

إذا كانت شخصيته غير متزنة أصالً
وحصلت له مشكلة أو توتر مؤخراً

 1دعه يتحدث عن حالته
 1عامله باهتمام واحترام
 .قدم الدعم واإلسناد النفسي
 1ناقش الحلول الممكنة
 1علمه وسائل االسترخاء
 1يمكن إعطاء المهدئات
البسيطة لفترة قصيرة

عند عدم االستجابة

 1دعه يتحدث عن حالته
 1عامله باهتمام واحترام
 .قاادم الاادعم واإلسااناد النفسااي
ناقش الحلول الممكنة
 1علمه وسائل االسترخاء
 1تجنب إعطاء المهدئات

يحال إلى
الطبيب
النفسو

عند عدم االستجابة
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اإلضطرابات النفسية الخاصة بالمرأة
PSYCHIATRY OF WOMEN

تتميز المرأة بمواصفات فسلجية ونفسية خاصة تؤهلها لكاي تكاون زوجاة وأماا ً تاؤدي
دورهااا فااي رعايااة العائلااة واألطفااال ومااا تتخلاال حياتهااا ماان فتاارات الحماال والااوالدة ثاام
حضانة الطفل ورعايته الى أن يكبر ،وكل ذلك جعلها متميازة؛ فاأذا حصال اضاطراب
نفسااي أو ذهنااي يتعلااق بوظيفتهااا هااذه فساايؤدي الااى اخااتالل فااي دورهااا األنثااوي وقااد
تصاحبه أو تعقبه سلبيات تؤثر علاى أفاراد العائلاة جمايعهم .ويمكان ان نلخاص أهام هاذه
االضطرابات المتوقعة فيما يلي:

 -1اإلضطرابات النفسية الخاصة بالدورة الشهرية
أ -الحيض:
ً
حااين التكااون األنثااى مهيااأة نفساايا لباادء الاادورة الشااهرية فقااد تصاااحبها حاااالت ماان
الخوف والقلق والتوتر .وقد يضطرب الحايض بالتقادم والتاأخير أو التكارار أو التوقاف
أو الشاادة أو القلااة  ،ويصاااحبه عااادة أو يساابقه بعااض األعااراض المرضااية فااي المجااال
النفسي والجسمي تتصف بالكآبة والتاوتر والحصار وسارعة االنفعاال كماا تظهار بعاض
األعااااراض الجساااامية كالصااااداع والتشاااانجات العضاااالية واآلالم العامااااة فااااي المفاصاااال
واألطراف وهذا هو ما يسمى باالتوتر الساابق للحايض  . Premenstrual Tensionومان
الحاااالت كثياارة الوقااوع بااين النساااء توقااف الاادورة كلي اا ً  Amenorrheaوهااذه الحالااة قااد
تحدث في مرض الكابة بشكل خاص ويكون رجاوع الادورة أهام دليال علاى قارب زوال
الكابة.
ب -سن ما بعد األنجاب (سن توقف الحيض واألنجاب):
ان توقاااف الحااايض واالنجااااب  Menopauseقاااد تصااااحبه أعاااراض اكتئابياااة ،وان
استعمال البعض لمصطلح (سن اليأس) هنا كثيرا ً ما يفهم خطأ فيعتبر يأساا ً فاي المجاال
النفسي واألجتماعي وهذا غيار صاحيح فهاو علمياا ً يعناي الياأس مان الحايض إذ يتوقاف
في مرحلة من مراحل العمار تنتهاي فيهاا القادرة علاى األنجااب واليعناي توقاف المزاياا
األخرى للمرأة كأنثى.
28

 – 2االضطرابات النفسية الخاصة بالحمل واألنجاب
أ -العقم:
أن القاادرة علااى الحماال فااي الماارأة تعتمااد فااي األساااس علااى عمليااة إنماااء وإصاادار
البويضااة ماان المباايض الااى الاارحم وهااذه تعتمااد باادورها علااى العمليااات الهرمونيااة
الالزمة الخاصة بذلك ،وهنالك ما يثبت بأن هذه العمليات تتاأثر بالعملياات العقلياة فاي
المراكز العصابية العلياا فاي الادماغ وأن مان الممكان لالنفعااالت العاطفياة مثال القلاق أو
الخوف أن تؤثر في هذه المراكز العصبية وبالتالي في األفرازات الهرمونياة التاي تاؤثر
في النهاية على عمل المبيض.
ب .منع الحمل:
ان أحتمال حصول حمال مان عملياة جنساية واحادة فاي أفضال فتارات األخصااب
التتعاادى  %21ولكاان دلاات اإلحصااائيات فااي دول الغاارب بااأن حااوالي ثلااث الااوالدات
المسجلة ناتجة عن حمل غير مرغوب فيه؛ بسبب فشل طرق منع الحمال المتبعاة .وهاذا
يكون له تأثير سلبي على الحالة النفساية لاألم ثام علاى نفساية الطفال .ومان ناحياة أخارى
ف اان عاادم أعتماااد طريقااة ناجحااة لمنااع الحماال وتخطاايط اإلنجاااب قااد يشااير الااى وجااود
أضطراب عام في نظام العائلة وعالقاتها.
ج .اإلجهاض:
يزداد أحتمال حصول اإلضطرابات النفسية بعد اإلجهاض في حاالت:
أوالً :وجود تاريخ مرضي نفسي قبل اإلجهاض.
ثانيا ً :إذا كان قرار اإلجهاض غير مخطط له من قبل الزوجين ومصحوبا ً
بتردد وحيرة.
ً
ثالثا ً :إذا كان أكتشاف الحمل مصحوبا بقلق شديد مع عدم تدخل األب في
األمر وكأنه ال يعنيه.
رابعا ً :في حاالت اإلجهاض المتكرر.
ان غالبية اإلضطرابات التي تحصل بعد األجهاض هي مان األضاطرابات االنفعالياة
( كاألكتئااب ،القلاق والرهااب) أماا اإلضاطرابات الذهانياة post- abortion psychosis
فنادرة الحصول.
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 .3اضطرابات ما بعد الوالدة
ان والدة طفاال جديااد تعتباار مناساابة مهمااة تساار العائلااة وتسااعدها عااادة وذلااك بعااد أن
تكاااون األم قاااد مااارت بشاااهور الحمااال الطويلاااة ثااام باااالوالدة وماااا يصااااحبها مااان معانااااة
وتوقعات .ولكن فترة ماا بعاد الاوالدة (النفااس) هاي مان الفتارات التاي تجعال األم فاي
وضع خاص قاد يعرضاها إلضاطرابات نفساية وذهنياة متعاددة .وقاد لوحظات زياادة فاي
اإلضطرابات النفسية في األشاهر الثالثاة األولاى التاي تعقاب الاوالدة أكثار مان أياة فتارة
أخرى خالل سنتين ما قبل الوالدة وسنتين ما بعدها .وفيما يلي أهم هذه األضطرابات:
أ .غم الوالدة (غم األمومة) Maternal Blues

نسبة حصول هذه الحالة هو حوالي ( %13أي نصف حاالت الوالدة) وتازداد فاي
الوالدات األولى وخاصة أذا كانت األم تشكو اصالً من التوتر السابق للحيض.
وهو اضطراب مؤقت في مازاج األم ويتمياز بالشاعور باالكتئااب وعادم اإلساتقرار
وشاعور األم بأنهااا بعيادة عاان الطفاال ويرافاق ذلااك أرق وصاداع وضااعف التركيااز.
تبدأ الحالة في األسبوع األول من الوالدة عادة وتستغرق يومين أو ثالثة ،وأسابابها
ماازيج ماان أسااباب نفسااية وأسااباب كيميائيااة-حياتي اة  .أمااا عالجهااا فهااو تطمااين األم
وإسنادها نفسيا ً ومراقبتها وإخبار العائلة بأنها حالة مؤقتة.
ب .اكتئاب مابعد الوالدة Postnatal Depression

نساابة حصااوله هااي ( %53حالااة واحاادة لكاال  53والدات) .وهااو أشاابه بالكآبااة
االنفعالية التي تحدث في الظروف واألوقات األخرى غير المرتبطة بالوالدة.
تبدأ الحالة في األسبوع الثاني أو الثالث بعد الوالدة عادة وتستغرق  2-4أسابيع،
أساااااااباب الحالاااااااة هاااااااي تفاعااااااال األساااااااباب الحياتياااااااة ماااااااع األساااااااباب الااااااانفس/
اجتماعيااة ( psychosocialكمااا فااي حاااالت حاادوث الااوالدة مااع عاادم تااوفر السااند
االجتماااااعي الكااااافي) وياااازداد حصااااول الحالااااة لاااادى األمهااااات ذوات الشخصااااية
العصااابية  ،Neurotic personalityوقااد لوحظ ات أيض اا ً زيااادة حصااول الحالااة لاادى
األمهات اللواتي كن يعانين من العالقة الصعبة مع الوالدين أثناء مرحلة الطفولة.
تتميز أعراض الحالة بشعور باألكتئاب مع فترات من الميل للبكاء وعدم االساتقرار
إضافة إلاى شاعور بالتعاب واإلنهااك واإلحسااس بعادم الكفااءة لتلبياة حاجاات الطفال
ويصاحبها ضعف في الشهية والتركيز والرغبة الجنسية.
وتعالج الحالة كما يلي:
أوالً :الطرق اإلسنادية العامة كالتشجيع والشرح والتطمين.
ثانيا ً :العالج باألدوية المضادة للقلق والكآبة3
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ثالثا ً :العالج النفسي الزواجي Marital therapy
المآل:Prognosis :

حوالي  %93منها تنتهي في أقل من شهروحوالي  %4تتحسن خالل سنة.
ج .ذهان النفاس :Puerperal Psychosis

ويحصاال بنساابة حالااة واحاادة ماان كاال  133حالااة والدة (أي بنساابة  2لكاال ألااف
والدة) .وتظهاار أعراضااها عااادة فااي األساابوع الثاااني أو الثالااث بعااد الااوالدة ،وقااد
تحتاج الى  52-2أسبوعا ً لكي تختفي أعراضها.
يعاازى المااارض لعوامااال وراثياااة وعوامااال حياتيااة إضاااافة إلاااى العامااال النفساااي
المصاحب للوالدة ،أما إحتمال حصول الحالة في الوالدات الالحقة فيرتفع ليصال
الى  %23من الوالدات الالحقة (خمس الوالدات).
أعراض المرض
تبدأ باألرق وعدم األستقرار وتتطور الى تشوش الوعي مع حيرة وقاد يصااحبها
أوهام  Delusionsوهالوس ( Hallucinationيتعلقان بالطفل) مع غياب البصيرة
 Loss of insightإضافة الى ميول إنتحارية أو ميول لقتل الطفل.
العالج:
تحتاااج معظاام الحاااالت الااى إدخااال األم إلااى الردهااات أو المستشاافيات النفسااية،
وتفضال ردهاة خاصاة بااألم والطفال  Mother and child unitلإلبقااء علاى
تماااااس األم بالطفاااال وتشااااجيع التماسااااك  Bondingبينهمااااا .وينصااااح بالرضاااااعة
الطبيعية وتشجيع األب ليكون حلقة الوصل بين األم وبقية أفراد العائلة 3كماا ان
استعمال األدوية المضادة للذهان له دوره المهام فاي المعالجاة .وقاد تحتااج بعاض
الحاااالت الشااديدة إلااى أسااتعمال الصاادمة الكهربائيااة  ECTوالتااي تعطااي عااادة
أستجابة جيدة.
مآل المرض :يحصل تحسن كامل في حوالي  %73من الحاالت مع احتمال
معاودة الحالة في الوالدات الالحقة بنسبة .%23-54
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اضطرابات األطفال النفسية
 -1االضطرابات السلوكية والعاطفية والعصابية التي تبدأ عادة في الطفولة
أو المراهقة:
أ-اضطراب نقص التركيز وفرط الحركة
ب-اضطرابات السلوك (ا.س)
اوال -ا.س المحصورة في محيط العائلة
ثانيا -ا.س المنفردة
ثالثا -ا.س الجماعية
رابعا -ا.س العاطفية المشتركة

ج-االضطرابات العاطفية والعصابية:
اوالً  -االضطرابات العاطفية المشابهة للكبار
ثانيا ً -االضطرابات الخاصة بالطفولة

 -2اضطرابات النمو النفسي .
أ -االضطرابات النوعية
ب -االضطرابات الشاملة:
اوال -داء التوحد
ثانيا -فصام الطفولة
ثالثا -اضطراب الشخصية الفصامي
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 تشير الدراسات المختلفة إلى ان ما يقاارب  %7مان األطفاال يعاانون مان
اضاااطرابات نفساااية وهاااذه النسااابة مرشاااحة للزياااادة إلاااى الضاااعف فاااي
المجتمعات الكبيرة والمزدحمة.
 األطفال الاذكور أكثار تعرضاا ً لالضاطراب النفساي مان اإلنااث ألساباب
غير مفهومة وتتقارب النسبة بين الجنساين أثنااء المراهقاة ثام تميال الكفاة
بجهة اإلناث عند البالغين.
وسنقدم فيما يلي شرحا موجزا لالضطرابات المذكورة اعاله:

73

 -1االضطرابات السلوكية والعاطفية التي تبدأ عادة في الطفولة
أوالمراهقة
أ -اضاااطراب نقاااص التركياااز وفااارط الحركاااة
Attention Deficit & Hyperactivety Disorder ADHD

نسبة انتشار هذا االضطراب قاد تصال الاى  ،َ%9وتشاير الدراساات الحديثاة أناه
يصااايب األطفاااال بمعااادل  21حالاااة لكااال الاااف طفااال ،والماااراهقين يمعااادل . %2
والماارض يصاايب الااذكور أكثاار ماان اإلناااث بنساابة  ،5/4أسااباب الماارض غياار
معروفة وتشير الدراسات الى وجود اسباب وراثية وبيئية مختلفة وراءه.
يبدأ في الطفولة المبكرة وصفاته الرئيسة:
 بدء ظهور األعراض قبل سن السبع سنوات.
 الحركة الزائدة وتكون حركة غير موجهة وليست لهدف معين.
 انعدام التركيز وتشتت األنتباه.
 االندفاع والالأبالية.
 ان األعراض ملحوظة في مكانين على األقل (ماثالً فاي البيات والمدرساة
او أي مكان آخر).
 تساابب األعااراض ارباكااا ً فاااي أداء الوظااائف الحياتيااة اليوميااة المناسااابة
المتوقعة لعمر الطفل.
العــالج:
 األدوياااة :مهماااة جااادا ً للسااايطرة علاااى فااارط الحركاااة ومااان ثااام زياااادة األنتبااااه
والتركيز وتستعمل مشتقات األمفيتامين (وهي من المنبهات) وتعتبرفعالة لهاذا
المرض .كذلك يمكن استخدام المهدئات الكبرى للعاالج مثال الالرجكتيال ،كماا
يسااتعمل حالي اا ً السااتراتيرا  .وال يسااتعمل الفينوباااريتون كونااه يزيااد ماان تهاايج
الطفل (وهذا عكس ما يحصل في الكبار).
 التعليم :يتم في صفوف خاصة ،فيها أقل ما يمكن من المؤثرات لضمان زياادة
أنتباه الطفل وتجنب تشتته.
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مآل المرض :قد يقل فرط الحركة مع تقادم العمار وربماا يختفاي فاي المراهقاة إال أن
االناادفاع والالأباليااة قااد تسااتمر وربمااا تتطااور إلااى أحااد االضااطرابات الساالوكية أو
الجنوح.

ب -اضطراب السـلوك

Conduct disorder

العدوانية والجنوح هي من األعراض الشائعة في أواساط الطفولاة وقاد تصال نسابتها
بين االطفال إلاى  %4وهاي مان العوامال التاي تثيار اآلبااء والمعلماين الساتعمال القساوة
تجاااه الطفاال ،وقااد نجااد أن الجنااوح فااي المراهقااة يكااون مساابوقا ً باضااطراب الساالوك فااي
الطفولة وبعالقات عائلياة تتمياز بالعدوانياة واالضاطراب وبفقادان أحاد أو كاال األباوين،
وقد يكون أحد األبوين ذا ميول ال إجتماعية أو مضطربا ً نفسيا ً.
كما أن هذه االضطرابات قد تنتج عن معاناة الطفال مان الكآباة أو مان أحاد األماراض
العصابية األخرى خصوصاا ً إذا ماا حصالت فاي طفال اليتمياز بالعدوانياة واالضاطراب
سابقا ً.
ويمكن تقسيم هذه االضطرابات السلوكية إلى عدة فئات وكما يلي:
أوالً :االضطرابات السلوكية المحصورة في محيط العائلة :هي عبارة عن أحتجااج
الطفل تجاه شيء ماا (ماثالً :تجااه زوجاة األب أو تجااه عالقاة مختلاة ماع أحاد االباوين).
وهذه االضطرابات ال تؤدي بالضرورة إلى الجنوح.
ثانياااا ً :اضاااطرابات السااالوك المنفاااردة :يمارساااها الطفااال لوحاااده وتناااتج عاااادة عااان
الحرمان العاطفي للطفل في سنوات عمره المبكرة أو عن وجاود صافات شخصاية تمناع
الطفل من إنشاء عالقات حميمة مع اآلخرين.
ثالثا ً :اضطرابات السالوك الجماعياة :يمارساها عاادة مجموعاة مان األطفاال خاارج
محيط األسرة ،مثل السرقة ،الهروب من المدرسة ،العبث … الخ.
رابعا ً :اضاطرابات السالوك العاطفيةالمشاتركة :وتصااحب عاادة الكآباة أو القلاق أو
أحد األضطرابات العاطفية األخرى.
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أعراض االضطراب السلوكي:
 العدوانيااة :وتشاامل إيقاااع األذى باااآلخرين والممتلكااات والحيوانااات ،العصاايان،
نوبات الغضب الشديد ،النزوع إلى التدمير والعراك المستمر والزائد عن الحد.
 الهروب من المدرسة والتجوال خارج البيت (.)Truancy

 الســرقة ،الغش والكذب.
 تناول الكحول او المخدرات.
العـــالج:
عالج االضطرابات السلوكية ال تحدده نوعية األعراض المرضية فقط وإنماا عوامال
أخرى أهمها:
 oشخصية الطفل،
 oتجاربه وظروفه الحياتية،
 oوبيئته العائلية والمدرسية.
فعندما تكون األضطرابات ناتجة عن أزمة عائلية تهادد اساتقرار العائلاة كالخالفاات
الزوجيااة ،الطااالق ،وفاااة أحااد الوالاادين ،الااديون ،البطالااة .... ،الااخ ،فاافن العااالج يتوجااه
أساسا ً لمسااعدة العائلاة لتجااوز محنتهاا ثام مسااعدة الطفال عان طرياق العاالج السالوكي
والعالج العائلي.
أمااا فااي حالااة ماارض أحااد األبااوين نفساايا ً فتجااب معالجتااه وبالنساابة للطفاال فنسااتمر
بمساندته عان طرياق العاالج النفساي ،وفاي حالاة كاون المارض شاديدا ً ياؤثر علاى قادرة
العائلااة فااي تربيااة الطفاال فيفضاال تااوفير عائلااة بديلااة للطفاال مااع مالحظااة أن األطفااال
الصغار يجب أن ال يفصالوا عان عاوائلهم إآل فاي الحااالت الشاديدة والمستعصاية ،بينماا
يستفيد األطفال األكبر عمرا ً (الياافعون) مان إبعاادهم عان عاوائلهم جزئياا ً كوضاعهم فاي
مدارس داخلية.
أما اضطراب السلوك الناتج عن أمراض عاطفية أو وجدانياة فأناه يساتجيب لعاالج
الحالة المسببة.

ج -األضطرابات العاطفــية والعصابية:
يمكن تقسيمها إلى نوعين:
اوالً -اإلضطرابات العاطفية (العصابية) المشابهة للكبار:
لاان نتحاادث عنهااا ألنهااا شاابيهة الااى حااد مااا بااأمراض الكبااار ماعاادا نااوع واحااد ماان
المخاوف  Phobiasوهو الخوف من المدرسة (رهااب المدرساة  )School Refusalالاذي قاد
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يكااون نوعاا ً ماان أنااواع قلااق اإلنفصااال حيااث ياارفض الطفاال الااذهاب للمدرسااة بشاادة فااي
الصااباح مااع أنااه ذو مسااتوى دراسااي جيااد وينصااح ب االعالج الساالوكي لااه بفعااادة الطفاال
تدريجيا ً للمدرساة وقاد يكاون رفاض الاذهاب للمدرساة بسابب إضاطراب نفساي شاديد أو
بسبب ظروف المدرسة أو ألن لديه إهتمامات أخرى في البيت.
والخااوف مااان المدرساااة يختلاااف عااان الهاااروب مااان المدرساااة  Truancyالاااذي هاااو
اضطراب سلوكي ،وفيه يهرب الطفل من المدرسة أو اليذهب لهاا أساساا ً ولكناه اليعاود
الى البيت بل يبقى في الخارج و يكون مستوى الطالب الدراسي متادنيا ً عاادة ً وقاد ياؤدي
مستقبالً إلى الجنوح.
ثانيا ً -االضطرابات الخاصة بالطفولة :وهي كثيرة وأهمها:
( - )1الحساسية االجتماعية( :ويسمى ايضاا ً الخجال االجتمااعي) رغام أن الطفال
يتجاوب ويتفاعل مع اآلخرين أال أنه ال يرتاح لوجود الغرباء.
( )2أمراض عصابية خاصة باألطفال :قد يؤدي القلق الذي يعااني مناه الطفال إلاى
أعاقاااة قياااام عالقاااات وتفاعااال عااااطفي بيناااه وباااين اآلخااارين حتاااى األشاااخاص
المألوفين له .وقد يبين تاريخ المرض وجود صعوبات حياتية أو ضغوط نفسية
تفاعل الطفل معها بالكبات للنزعاات العدوانياة داخلاه فأصابح يعااني بادالً عنهاا
مااان االنطاااواء ،البكااااء وأحياناااا ً الكآباااة .وهاااذه االضاااطرابات تصااايب الاااذكور
واإلناااث بالتساااوي وال عالقااة لهااا باالنحاادار االجتماااعي للطفاال وقااد ينااتج عاان
صعوبات معيناة فاي المدرساة أو تفكاك العائلاة .علماا ً أن معظام المصاابين ذوو
مستوى دراسي جيد.
( )3اضطرابات التكيف االجتماعي :أهمها البكم الوقائي (اإلنتقائي) حيث يارفض
الحديث مع شخص معين في مكان معين بينما يتكلم بشاكل طبيعاي فاي مواقاف
أخرى .كذلك هناك اضطرابات ناتجة عن اضطراب العالقة باين الطفال وباين
المحيطااين بااه خصوص اا ً عناادما يتعاارض الطفاال إلااى اإلهمااال الشااديد ماان قباال
األبوين أو إلى سوء المعاملة حيث يعاني الطفل من مشاعر متباينة تجاه النااس
ويعاااني ماان االناازواء العاااطفي وعاادم التفاعاال مااع اآلخاارين وكااذلك يعاااني ماان
خوف شديد يعبر عنه باليقظة المستمرة ومراقبة اآلخرين وكأنه يتوقع حادوث
شيء مؤذ له بشكل دائم .أو قد يتفاعل الطفل بشكل أكبر مما هو طبيعاي بحياث
ال يخشى واليراعي القيود االجتماعية بينه وبين اآلخرين.
77

( )4سلس البول الليلي :من األمراض الشائعة ياتم تشخيصاه بعاد السانة الرابعاة أو
الخامسة من العمر .يصيب  %53من األطفال ،الذكور اكثر مان اإلنااث ،وقاد
تلعااب الوراثااة دورا ً فااي حصااول الماارض .وهااو أكثاار انتشااارا ً فااي الطبقااات
االجتماعية الدنيا ،كما أنه قد يرافق بعض االضطرابات العاطفية والسلوكية أو
اضطرابات النمو النفسي مثل تاأخر النطاق ،المشاي والفشال المدرساي  ..الاخ .
كمااا أن التهاااب المسااالك البوليااة قااد تلعااب دورا ً مااا خصوصاا ً فااي اإلناااث وهنااا
يالح وجود ألم في أسفل البطن ويؤدي عالج االلتهاب إلى شفاء الطفل.
ويعالج سلس البول كما يلي:
 ينصح بعدم تناول الساوائل فاي الليال قادر المساتطاع وباففراغ المثاناة جيادا ًقبل النوم وإيقاظ الطفل للتبول مرة أو مرتين اثناء فترة النوم.
 العالج الدوائي :تستعمل األدوية الثالثية الحلقات المضادة للكآبة وخصوصاا ًالتوفرانيل.
 العاااالج السااالوكي:يساااتعمل جهااااز خااااص يسااامى الجااارس والبطانياااة لهاااذاالغرض.
( )1التغوط في المالبس أو األماكن غير المخصصة لذلك :وهذا يشبه التبول الليلي
في بعض الوجوه وقد يكون مصااحبا ً لاه ،علماا ان بعاض األطفاال يعاانون مان
فطر الشرج أواإلمساك وعالجهما قد يعطي الشفاء.
( )2التأتااأة الكالميااة :حالااة شااائعة خصوصاا ً فااي العوائاال الفقياارة والتعتباار مرضاا ً
نفسياً ،وتختفي عادة في المراهقاة إال أن إصارار األهال وإلحااحهم علاى الطفال
لتجاوزها يؤدي الى نتائج سلبية.
( )7اضطرابات أخرى خاصة بالطفولة :مخاوف خاصة باألطفال ،الغيرة مان األخ
أو األخت ،قلق االنفصال عن الوالدين.
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 -2اضطرابات النمو النفسي
أ -االضااطرابات النوعيااة :وتشاامل أحااد أوجااه النمااو النفسااي بينمااا تكااون األوجااه
األخرى طبيعية مثل:
 oاضطراب اللغة والكالم.
 oاضطراب المهارات الحركية.
 oاضطراب المهارات المدرسية.

ب -االضاااطرابات الشااااملة (وهاااي ماااا يمكااان أن نساااميه ذهاااان الطفولاااة)
وتشمل:
أوالً -داء التوحد :Autism
تبلغ نسبة اإلصابة به  4 -2في كل عشرة آالف طفل وهو اكثر بين الذكور .و
يبدأ المرض عادة قبل الشهر الثالثين من العمر .ويتميز بثالث صفات:
( )5اضطراب التفاعل العاطفي ماع اآلخارين ومان عالماتاه تجناب النظار فاي
عيااون اآلخاارين ،وعاادم إظهااار الفاارح أو السااعادة عنااد مالطفتااه أو حملااه
ومداعبته.
( )2اضطراب اللغة والكالم :حيث أن الطفل قد ال يمتلك أية قدرة علاى الكاالم
أو أنه يتكلم بشكل غير طبيعي مثال تكارار ماا يقاال أماماه بشاكل ببغاائي أو
استعمال الضمائر بشكل معكوس.
( )3اإلصااارار علاااى طقاااوس معيناااة مثااال الكيفياااة التاااي يقااادم بهاااا طعاماااه أو
اإلصرار على وجود أشياء معينة وعند تغيير أي من هذه الطقوس يغضاب
ويحتج بعنف.
( )4عدم إظهار التفاعل من خالل إشارة أو تقليد أو المشاركة باللعاب والمارح
مع اآلخرين.
األطفال المصابون يعانون عادة من صعوبة التعلم والخمول ،وتكون حركاتهم
خرقاء وغير هادفة ومكررة.
بعد ادخال مصطلح (طيف التوحد) الذي يتصف فيه المصابون بانفس الخصاائص
النوعيااةلمرض التوحااد النمااوذجي ،فقااد زادت نساابة انتشااار االضااطراب الااى حااوالي
طفل واحد لكل  22طفل .ونسبة اصابة الذكور به الى اإلناث هي 5 /4
الدراسات الحديثة تذكر أن اسباب األضطراب متعددة وهي وراثية جينية محيطية.
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العالج:
ويشاامل اسااتعمال األدويااة فااي حاااالت االضااطراب الساالوكي الشااديد كمااا تسااتعمل
أدوية الصارع عناد حدوثاه خصوصاا ً أثنااء المراهقاة .ويجاب االهتماام بتعلايم الطفال
حيث يستفيد بشاكل مهام وماؤثر فاي حياتاه مان التعلايم المتخصاص الثناائي (معلام و
طالب او عدد صغير محدود من األطفال) وقد يحتاج ذلك إلى مدرسة داخلياة (تعلايم
خاص وسيطرة على السلوك وتأهيل)  .كذلك البد من تقديم الدعم والمساندة للعائلة.
مآل المرض:
يعتمد على صحة التشخيص ،األساباب والماداخالت وعلاى نادبير الحالاة .وبصاورة
عامة ففن المآل سيئ حياث يحتااج نصاف المصاابين بطياف التوحاد إلاى عناياة طبياة
خاصة وطويلة أو دائمياة .ويعتبار اماتالك الطفال لغاة مفيادة جيادة قبال سان الخامساة
عالمة جيدة على مآل المرض .وعموما ً فأن الدراسات تشير إلى ان حوالي:
مآل جيد جدا ً
%52 o
مآل جيد
%53 o
مآل مقبول
%23 o
مآل سيئ
%42 o
مآل سيئ جدا ً
%52 o
ثانيا ً -فصام الطفولة:
مشابه لفصاام العقال عناد الكباار حياث توجاد األوهاام والهاالوس والتصارفات غيار
الطبيعية وعالجاه مشاابه لعاالج المارض عناد الكباار وال يحادث قبال سان  8سانوات
ونادر الحدوث قبل سن المراهقة .
ً
ثالثا ً -اضطراب الشخصية الفصامي:
يكون الطفل خجوالً ،حساسا ً ومياالً إلى العزلة وعدم المشاركة مع اآلخرين وتكاون
عالقاتااه االجتماعيااة بزمالئااه محاادودة أو معدومااة .وعااادة مااا يلفاات االنتباااه خااالل
الدراسة حيث يالح هبوط مستواه الذي ال يعود إلاى انخفااض فاي ذكائاه وإنماا إلاى
عدم الرغباة فاي الدراساة والمشااركة .ان كال ماا يحتاجاه الطفال هناا هاو تفهام حالتاه
وقابليتااه مااان جانااب األهااال ومااان جانااب المدرساااة وعااادم اإللحاااح علياااه للمشااااركة
االجتماعية.
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عسر (صعوبات) التعلم
LEARNING DISABILITIES

(كان يسمى سابقا ً ،التخــلف العقلــي)
هو حالة توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي وتتواجد قبال سان البلاوغ ألساباب والدياة
أو مكتسبة.
وللتعبياار عاان مسااتوى النمااو العقلااي تسااتخدم عاادة مقاااييس لمعرفااة القاادرة علااى الااتعلم
والكفاااءة االجتماعيااة .ومنهااا معاماال الااذكاء الااذي يقاااس باسااتعمال طاارق معينااة وحسااب
العماار .يعتباار الااذكاء طبيعي اا ً إذا كااان  523 - 93درجااة امااا معاماال الااذكاء للمصااابين
بالصااعوبات فيكااون مااا دون  73درجااة .أمااا الفئااة الواقعااة بااين  73إلااى  93فهااي فئااة
بطيئي التعلم.
األسباب كثيرة وأهمها ما يلي:
 -1العيوب الكروموسومية والجينية.
-2

االلتهابات المختلفة :كاأللتهابات التي تنتقل من األم إلاى الجناين أثنااء الحمال
مثاال الحصاابة األلمانيااة والزهااري و التوكسوبالزموسااز ،األنفلااونزا وكااذلك
األلتهاباااات الشاااديدة التاااي تصااايب الطفااال فاااي السااانوات األولاااى مااان العمااار،
خصوصا ً التهابات السحايا والدماغ.

-3

التسمم بالمواد المختلفاة :ومنهاا التسامم بالرصااص .وكاذلك الكحاول ،حياث
يعاني أطفال النساء المدمنات على الكحاول مان عسار الاتعلم أكثار مان أطفاال
النساء األخريات.

-4

استسقاء الدماغ.

-5

اليرقان الوالدي.

-6

تعسر الوالدة.

 -7سوء التغذية لألم والطفل ونقص اليود خصوصا ً في السنتين األوليتين من
عمر الطفل.
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األعراض:
قد تكون األعراض واضحة على الطفل منذ البداية كما في متالزماة الطفال المنغاولي،
استسقاء الدماغ ،صغر حجم الدماغ .واحياناا ً قاد نتوقاع حصاول التخلاف بسابب حصاول
أمراض شديدة في الطفولة المبكرة.
ً
وفي أحيان أخرى يتم تشاخيص الحالاة الحقاا حاين يتاأخر معادل النماو عناد الطفال عان
الحد الطبيعي المتوقع لعمره .وقد يتاأخر تشاخيص بعاض الحااالت لحاين دخاول الطفال
إلى المدرسة.
العـالج:
كما هو معروف لم يتوصل الطب إلى عالج يساعد على تطور ذكاء األنساان .ورغام
ما يقال عن بعض األدوية في هاذا الخصاوص فاأن الدراساات الرصاينة لام تثبات صاحة
ذلك؛ ولهذا يجب التركيز على محورين ،محور الوقاية ومحور تأهيل المصابين.
 -5الوقاية من عسرالتعلم :وهو من المواضايع المهماة خصوصاا ً علاى مساتوى
الرعاية الصحية األولية وتتم على أربع مراحل:
أ -مرحلاااة ماااا قبااال الحمااال :مااان خاااالل التلقااايح ضاااد الحصااابة األلمانياااة،
االستشارة الوراثية ،وتنظيم األسرة.
ب -أثناااء الحماال :ماان خااالل العنايااة بالحاماال ورعايتهااا وتغااذيتها (وخاصااة
اليااود والفولااك أساايد) ،تجنااب ااألدويااة الضااارة والكحااول والنيكااوتين،
تجنب التلوث وخاصة الرصاص ،التحري عن األماراض المختلفاة التاي
تصاااايب الحاماااال ومعالجتهااااا ،و التشااااخيص المبكاااار لحاااااالت األجنااااة
المعرضة ودراسة امكانية إجهاضها.
ج -أثناء الوالدة :العناية بالحامل أثناء الوالدة وتجنب عسر الوالدة واختنااق
الوليااد أو تااأخره فااي التاانفس وساارعة إنعاشااه .فحااص الوليااد وتشااخيص
الحاااالت مبكاارا ً وتاادبيرها مبكاارا ً مثاال هبااوط الغاادة الدرقيااة والفنيلكيتااون
يوريا ،استسقاء الدماغ .واستعمال الـ  Anti-Dعند الحاجة.
د -بعااد الااوالدة :تطبيااق برنااامج التلقيحااات للطفاال ،الوقايااة ماان األمااراض
المختلفااة خصوصااا ً االلتهابااات ومعالجتهاااا يشااكل صااحيح ومبكاار عناااد
حاادوثها .الساايطرة علااى الصاارع ،حمايااة الطفاال ماان الحااوادث وسااوء
المعاملة أو اإلهمال والتلوث.
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 -2تأهيل األطفال المصابين :بتدريبهم وبرعايتهم صحيا ً واجتماعيااً ،وحماايتهم
ماان الحااوادث وسااوء المعاملااة واالسااتغالل وتاادريبهم للوصااول إلااى أحساان
مستوى ممكن لقدراتهم العقلية.
إن التأهيااال جاناااب مهااام وفعاااال فاااي تحدياااد المساااار الحيااااتي واالجتمااااعي
للمصاااب وهااو مهمااة البااد أن تضااطلع بهااا الجهااات التربويااة واالجتماعيااة
بالتنسيق والتعاون مع الجهات الصحية.
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بطء التعلم
SLOW LEARNENG

االطفال بطيئوا التعلم هم الذين يظهرون بطءا ً فاي تعلام المهاارات األكاديمياة كاالقراءة
والحساب والكتابة والتهجئة ،وضعفا ً في العمليات العقلية العليا كالفهم والتمييز والتحليل
واالستنتاج والتذكر وحل المشكالت ،و االنتقال المنظم مان فكارة الاى أخارى .وتتاراوح
درجااة ذكااائهم بااين  93-73درجااة فااي اختبااارات معاماال الااذكاء .وهاام اليصاانفون عااادة
ضمن فئة المصابين بعسر التعلم الذين تكون درجتهم أقل من  73درجة.
قد تكون الحالة ناتجة عن قصور وظيفي في الجهاز العصبي المركزي ،واليمكن أن
تعزى لسبب واحد بل ألسباب متعددة ومعقدة؛ لذا البد من وجود برامج تربوية
متخصصة فعالة للتعامل مع المصابين ورعايتهم.
وعموما ً فأن أهم خصائص وسمات هؤالء االطفال اذا ماقورنوا مع االطفال العاديين
هو أنهم يعانون من صعوبات تعلمية قد تظهر في واحدة أو أكثر من الخصائص
السلوكية التي تعيق القدرة على التعلم ،وتشمل هذه الخصائص مايلي:
 oالسلو الصفو والمدرسو:
التململ وكثرة الحركة ,صعوبة في بدء او إنهاء المهمة ,االنتباه مشتت وعدم
التقيد بالتعليمات اللفظية ،التعب ,التغيب عن المدرسة ,الهدوء واالنسحاب,
االعتماد الزائد على الغير وصعوبات في التكيف االجتماعي ,.اضافة الى
مؤشرات دراسية غير مطمئنة.
 oفو مجال القراءة:
خلط بين الكلمات واألحرف المتشابهة (مثالً ج ح خ) ,استخدام األصبع في
تتبع سطور القراءة وعدم الرغبة في القراءة.
 oفو مجال الحساب:
صعوبة فهم العمليات الحسابية المجردة وادراك المفاهيم األساسية ،خلط بين
األعمدة والفراغات ,و صعوبة في المطابقة بين االرقام والرموز.
 oفو مجال التهجئة:
استخدام الحروف في الكلمة بطريقة غير صحيحة ,صعوبة في ربط
االصوات بالحروف المناسبة لها ,عكس الحروف والكلمات أوقد يزيد او
يحذف او يقلب الحروف في الكلمة.
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 oفو مجال الكتابة واالمالء:
عدم القدرة على تتبع الكلمات في السطر الواحد ,صعوبة في نسخ مامكتوب
على السبورة.
 oفو مجال السلو اللفظو:
التردد عند بدء الكالم ,عدم االنسجام بين الفاظه وعمره.

الخصائص الجسمية:
قد يختلف معدل النمو الجسمي لهؤالء االطفال عن اقرانهم ،وقد يعاني الطفل
من متاعب وأمراض بسيطة اضافة الى الضعف العام ونقص حيوية الجسم
وبعض العيوب الجسمية مثل (عيوب النطق والكالم ،السمع ،البصر ،االسنان
 ...والى غير ذلك).

التشخيص:
للتشخيص الصحيح والمبكر أهمية كبيرة في حياة الطفل ومساتقبله ،ولكان التشاخيص
يتأخر في كثير من الحاالت بسابب عادم مالحظاة األهال لعالماتاه (لعادم معارفتهم بهاا).
وعادة يكون التشخيص بعد دخول المدرسة حياث يالحا المعلام تاأخر الطفال فاي الاتعلم
نسبة القرانه ( .وهذا يبين أهمية معرفة المعلمين بهذا األمر لغرض مالحظته واكتشاافه
مبكر ًا).
هذا ويعتمد التشخيص الصحيح على نتائج االجراءات التالية:
 .1التقييم التربوي :ويقوم به المعلم في المدرسة بمالحظة ووصف قدرة الطفل علاى
التعلم ،السلوك االجتماعي واالنفعاالي لاه داخال الصاف وخارجاه ونسابة غياباه عان
المدرسة.
 .2التقياايم االجتمااااعي :ويقااوم باااه الباحاااث االجتماااعي وذلاااك بدراسااة نشاااأة الطفااال
ووضعه االجتماعي والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها أسرته.
 .3الفحااص الطبااي :ويقااوم بااه اختصاصااي الطااب النفسااي ،لبيااان سااالمة الطفاال ماان
االضطرابات النفسية والعصبية.
 .4االختبارات النفسية :ويقوم بهاا عاادة الباحاث النفساي المخاتص بالقيااس النفساي؛
لتحديد درجة الذكاء ودراسة الشخصية والنضج والتكيف االجتماعي.
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في العادة تبدأ هذه السلسلة من المدرسة أوالً ،وذلك بمالحظاة المعلام لوجاود عالماات
بطء التعلم على الطفل ،ثم احالة الطفل الى المركز الصحي لفحصه طبياا ً ثام احالتاه الاى
اللجنة المختصة التخاذ الالزم واعطااء الارأي النهاائي بحقاه .فاأذا ثبات باطء الاتعلم لادى
الطفل فينقل الى صافوف التربياة الخاصاة فاي المدرساة او الاى احادى المعاهاد المناسابة
المختصة بتدريب وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة وحسب ماتقتضيه حالته.
هذا وتجب توعية العائلة بحالة الطفل وماا تتطلباه مانهم مان الجهاود المضااعفة لرعايتاه
ومساعدته على التعلم.
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اضطرابات الشخصية
PERSONALITY DISORDERS

البااد لنااا باادءا ً أن نؤكااد أماارين مهمااين ،األول هااو ان اسااتعراض هااذه االضااطرابات
ودراسااتها يجااب أن اليكااون للحكاام علااى المصااابين وادانااتهم أو االنتقااا ماانهم ،فهاام
مرضى مبتلون ويستحقون الرعاية الطبية.
واألمااار الثااااني هاااو انناااا ال نطلاااب مااان طبياااب الرعاياااة الصاااحية األولياااة تشاااخيص
اضطرابات الشخصية أو تدبيرها ولكن معرفة الطبيب بهاذه االضاطرابات تسااعده فاي
اختيار السبيل األمثل للتصرف مع كل مراجع بما يناسبه.
الشخصية:
هي االنماط الثابتة لتفكير الفرد ومشاعره وسلوكه والتاي تجعلاه متوافقاا ً ماع اآلخارين
ومتميزا ً عنهم .ان شخصية الفرد هي الهوية التعريفية له (مان الناحياة النفساية) وعلاى
اساسها نتنبأ بانفعاالته وردود أفعاله وتصرفاته في المواقف المختلفة.
اضطراب الشخصية (:)P.D
هاو االضااطراب (فااي شخصااية الفارد) الااذي يااؤثر علااى توافقاه مااع بيئتااه ،علااى ان ال
يكااون االضااطراب بساابب ماارض نفساي اّخاار .وغالباا ً مااا يساابب اضااطراب الشخصااية
معاناة كبيرة للمصاب نفسه ولعائلته التي قد تعاني من مشاكل ومتاعب اجتماعياة كبيارة
نتيجة لسلوكه وتصرفاته.
تظهاار اعااراض اضااطراب الشخصااية مبكاارا ً عااادة وتسااتمر بعااد البلااوغ ولكنهااا قااد
تصبح أقل شدة عناد تقادم الماريض بالسان .ولتشاخيص حالاة اضاطراب الشخصاية الباد
من جمع المعلومات الموضوعية الكافية عن حالة المريض .ويستفاد كثيرا ً في ذلك مان
البحث االجتماعي؛ ألن المصاب اليدرك غالبا ً حاجتاه للعاالج واليشاكو مان الصاعوبات
والمشاااكل الكثيااارة التاااي يساااببها لعائلتاااه ولآلخاارين؛ لاااذا الباااد مااان ساااماع رأي العائلاااة
والمدرساااة وغيااارهم .وقاااد تساااتعمل أحياناااا ً الفحاااوص النفساااية للكشاااف عااان الشخصاااية
( )Psychological testsللمساعدة في الوصول للتشخيص.
قد تكون لدى المصاب سمات سلبية وأخرى ايجابية وواجبنا هو اكتشاف االثنتين لدياه
ومساااعدته علااى معرفتهااا ،لتطااوير االيجابيااة منهااا وتجاااوز الساالبية .علم اا ً بااأن ساامات
الشخصية المضطربة تظهر بدرجات متفاوته من واحد آلخر وقد يعاني الفارد مان أكثار
من نوع اضطرابات الشخصية في الوقت نفسه.
وفيما يلي استعراض لبعض االضطرابات الشائعة للشخصية:
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الشخصية االضطهادية
PARANOID PERSONALITY DISORDER

ويظهر في األفراد من الطبقات الفقيرة اقتصاديا ً وأجتماعيا ً أكثر مان غيارهم .والصافة
األساسااية لهااذه الشخصااية هااي الشااك وسااوء الظاان والحساسااية المفرطااة تجاااه أفعااال
اآلخرين؛ فالمصاب:
 oيتوقع دائما ً أن يكون مخدوعا ً من اآلخرين لذا فهو كتوم وحذر.
 oاليتقبل عبارات اللوم حتى عندما يستحقها.
 oاليقدر افعال اآلخرين االيجابية نحوه حق قدرها.
 oيهتم كثيرا ً بالدوافع الخفية لسلوك اآلخرين.
 oغيرته شديدة وقد تصل حد الذهان.
 oسريع الغضب ،غلي القلب اليرحم ،ضيق الصدر اليتقبل المزاح.
 oوماااع كااال ذلاااك فهاااو يشاااعر باااالزهو والغااارور ويصاااف نفساااه بأناااه يمتااااز
بالموضوعية والعقالنية.
اذا أصاايب بماارض باادني فماان المتوقااع منااه إسااقاط مشاااعر الغضااب والعدوانيااة علااى
اآلخاارين وماانهم المااالك الطبااي؛ لااذا يجااب التعاماال معااه بصااراحة ووضااوح وصاادق
وإطالعه على تفاصيل االجراءات العالجية ،ماع تجناب االقتاراب مناه اكثار مان اللازوم
او اقامة عالقات حميمة معه.

الشخصية الفصامية

)SCHIZOID (P.D

ويمتاز المصاب بما يلي:
 االنطواء والعزلة االجتماعية المتمثلة في ندرة األصدقاء. تحسس المزاج مع فتور المشاعر وانعدام العواطف الرقيقة. مثالي ،نظري وغير عملي في التفكير وال يكترث بمديح اآلخرين أو نقدهم له. يميل الى االعمال المنعزلة ومعدومة المنافسة واليرغب بالزواج.التعني االصابة باضطراب الشخصية الفصامية استعدادا ً لالصابة بالفصام العقلي.
اذا أصاايب المضااطرب بماارض باادني فأنااه يتااأخر فااي استشااارة الطبيااب حتااى تتفاااقم
الحالة ،وقد يترك المريض المستشفى رغام نصاائح االطبااء لاه بضارورة البقااء .وعلاى
الطبيااب أن ياادرك ان كسااب ثقااة المااريض تحتاااج الااى الوقاات والصاابر الطااويلين ويجااب
التعامل بلطف ومرونة مع المصاب وتجنب التدخل في شؤونه الشخصية.
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الشخصية الرحامية

)HISTRIONIC (P.D

تصيب النساء عادة اكثر من الرجال ،وأهم خصائصها مايلي:
 )5البحث الدائم عن عبارات اإلطراء والمديح ،وعناد عادم الحصاول علاى االنتبااه
يحس بالضجر ويتصف سلوكه بالعصبية.
 )2بالرغم مان المظهار الخاارجي الجاذاب والرقياق للمصااب فهاو مغارور ،وقاادر
علااى الكااذب والمغاااالة فااي اظهااار المشاااعر ،كالمااه مااؤثر ويمياال الااى المبالغااة
والتمثيل ولكن عواطفه سطحية متغيرة.
 )3حب الذات واإلهتمام بها وعدم االكتراث بمراعاة شعور اآلخرين.
 )4غير صبور واليتحمال تأجيال رغباتاه ولكناه عاادة اتكاالي ،غيار مثاابر ويبحاث
عن الطمأنينة من اآلخرين إلزالة مخاوفه.
تحااااول المااارأة المصاااابة اثاااارة اهتماااام اآلخااارين وجاااذبهم بمختلاااف طااارق اإلغاااواء
كاالهتمام الشديد بالملبس والزينة والمظهر الجميل وهي في الوقت نفساه تعااني عاادة ً
من البرود الجنسي بسبب عدم النضوج في النمو العاطفي الجنسي.
اذا راجااع الطبيااب لساابب مااا فأنااه يباادو جااذابا ً وفاتن اا ً (خاصااة اذا كااان الطبيااب ماان
الجنس االخر) .وعلاى الطبياب التمساك باأداب السالوك المهناي ،ماع معاملاة الماريض
بلطف وان يقدم له الدعم واالسناد النفسي ويتجنب العقاب والنقد واللوم.

الشخصية المتجنبة (القلقة)

AVOIDANT (ANXIOUS) P. D

يتصف المصاب بما يلي:
 الخجل والخوف الذي اليتناسب مع الظروف التي يواجهها.
 يتحاشااى تكااوين عالقااات انسااانية بااالرغم ماان وجااود الرغبااة لديااه لالخااتالط
بالناس ،وهذا التجنب ناشئ من شعور الفرد باالخوف مان ان يكاون مرفوضاا ً
من اآلخرين ومن خشيته انتقاد الناس لسلوكه لاذلك تجاده ينتقاد نفساه ويلومهاا
دائما ً ويشعر بهبوط معنوياته.
 يتجنب المهن والفعاليات التي تتطلاب االخاتالط بااآلخرين ويميال الاى اختياار
االعمال الثانوية ومن النادر ان يحقق اي تقدم وظيفي او مهني مهم.
 اليحاول أن يستخدم اي شكل من اشكال السلطة فاي تعاملاه ماع اآلخارين بال
أنه اثناء حديثه مع اآلخرين يتكلم بطريقة تدل على ضعف الثقة بالنفس وعدم
اليقين.
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 يخاف ويتوقع الخطر من مصدر غير واضح وعندما يكون المصدر واضاحا ً
فأن ردود فعله تكون اكثر شدة وقلقا مما يقتضيه الموقف.
عندما يستشير الطبيب فأنه يكون متعاونا ً وقادرا ً على رعاية نفسه وتنفيذ التعليماات
الطبية ،وتكون عالقاته بالكاادر الطباي جيادة ولكان يجاب االنتبااه الاى ان مريضاا ً مان
هذا النوع يكون حساسا ً جدا ً ألي نقد يوجه الياه او أياة تصارفات تهادف الاى الساخرية
منه أو تبدو كذلك.

الشخصية الوسواسية
)OBSESSIVE- COMPULSIVE (P.D

يتميز المصاب بهذا االضطراب بما يلي:
 حبه للنظام وميله نحو االتقان والكمال الى الحد الذي يؤخر انجاز العمل.
 العناد والبخل والتصلب في اآلراء والمواقف.
 عدم القدرة على اظهار المشاعر الرقيقة والدافئة والودية تجاه اآلخرين.
 اهتمامه بالنظافة ومظهره انيق في العادة.
 يكون وضع جسمه في حالة الوقوف او الجلوس متكلفا ً او متخشبا ً.
 من ابرز اهتماماته هي الجدية في العمل واالهتمام بالوقت ودفاتر
المالحظات وعادات التغوط.
 يتميز حديثه بكثرة التفاصيل والتشعب في دقائق الموضوع قبل ان يصل
الى النتيجة التي يريد وصولها.
 اليتخلص من الحاجات غير المفيدة او المستهلكة بالرغم من عدم وجود اية
قيمة عاطفية او مادية لها.
 يستحوذ على تفكيره االنشغال بالقواعد والنظام والتفاصيل والتمسك بالقيم
واالعراف االجتماعية.
 يعطي الكثير من وقته وطاقته للعمل على حساب حياته االجتماعية.
ان اصااابة الفاارد الوسواسااي بااأي ماارض باادني يااؤدي الااى زيااادة ظهااور خصااائص
الوسواس لديه فيصبح اكثر عنادا ً وتصالبا عان ذي قبال؛ مماا ياؤدي الاى الشاكوى مان
نظام المستشفى والعناية الطبية بشكل عام .وعلى الطبيب المعالج ان يعطاي الماريض
الفرصة الكافية للمشاركة في اتخاذ القرارات الطبية حول فحوصاته وعالجه.
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الشخصية المضادة للعرف االجتماعي

ANTISOCIAL P. D

تتصف هذه الشخصية عادة بما يلي:
 التاااريخ الطوياال والساالوك المسااتمر فااي اإلضاارار بحقااوق اآلخاارين الماديااة
والمعنوية.
 المصاااب أنااااني يركااز اهتماماااه فاااي ذاتااه فقاااط ،ويقصااار فااي حاااق زوجتاااه
واطفاله.
 فاقد للشعور بأحاسيس ومشاعر اآلخرين.
 ملحاح ومطلبي.
 عاادواني شااديد االنفعااال وكثياار الشااجار ويتصااف ساالوكه اليااومي بااأالخالل
بقواعااد الساالوك المتعااارف عليهااا فااي المجتمااع وبااالرغم ماان تصاارفاته هااذه
وإضراره باآلخرين فهو ال يشعر بتأنيب الضمير وال بالقلق او باأللم.
 اليتعلم من تجاربه في الحياة كيف يكبح نزواته وهفواته.
 ال يستطيع ان يخطط لمستقبله فهو طائش متهور.
 كذاب ومراوغ يستطيع ان يستميل االخرين الياه عان طرياق المكار والادهاء
مستغال ثقة الناس به لتحقيق مآربه واليفي بألتزاماته المادية.
 يتعثر ويهرب من عمله ويغيره بأستمرار.
 يعتبر االدمان على العقاقير من الحاالت الشائعة لدى هاؤالء المصاابين وهام
اليراجعون عياادات الطاب النفساي اال مكارهين او ألن اللجاوء الاى مثال هاذه
االستشارات هي محاولة منهم للتخلص مان المساؤولية الجنائياة؛ فهام يمثلاون
نسبة عالية من زبائن المحاكم ونزالء السجون.
عندما يراجع المصاب المؤسساة الصاحية يكاون مراوغاا ً وال يتعااون فاي المعالجاة
ويخااالف التعليمااات ويصااعب علااى الكااادر الصااحي التعاماال معااه ألنااه ال يااؤتمن وقااد
يغادر المستشفى ويرفض العالج رغام نصايحة االطبااء لاه .علاى الطبياب المعاالج ان
يكون صارما ً معه مع عدم اللجوء الى االساليب العقابية أوالتأديبية في التعامل معه.
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الصرع
EPILEPSY

هو نوباات متكاررة مان إضاطراب وظاائف الادماغ ,تحادث بصاورة مفاجئاة وتنتهاي
تلقائيا ً ويرافقها إضطراب كلي أو جزئي في الوعي والسلوك ويقادر باأن واحادا ً مان كال
( )53شخص معرض له.

األسباب:

أوالً -ذاتي (أولي)  :Idiopathicوالمقصود به أنه مجهول السبب.

ثانيا ً -ثانوي  :Secondaryحيث يحدث الصرع جراء وجود أمراض أخرى مثل:
أ -أمااراض الاادماغ الموضااعية (كاااألورام) أو الشاااملة واإللتهابااات والشاادة
على الرأس.
ب -اإلضطرابات األيضية  Metabolicواألمراض األخرى التاي تصايب بااقي
أعضاء الجسم وتؤثر أيضا ً على وظائف الدماغ ،كحاالت التسمم ونقاص
األوكسااجين وهبااوط السااكر والكالساايوم واألمااالح األخاارى وعجااز الكبااد
والكليتين والقلب والحمى العالية … ،إلخ.
ت -األعراض األنسحابية للكحول والعقاقير أو التسمم بها
أنااواع الص ارع :يصاانف الصاارع إلااى نااوعين رئيسااين وفيهمااا أنااواع فرعيااة كثياارة
وسنذكر األهم منها ،وكما يلي:
 .1الصرع الشامل األولي :Generalized
Grandmal
أ -الصرع األكبر
Petitmal or Abscence
ب -الصرع األصغر
Myoclonus
ت -الصرع الرمعي (االرتعاشي)

 .2جزئي
أ-
ب-
ت-

:Partial
Simple
بسيط
معقد Complex
جزئي يتحول إلى شامل ثانوي
Partial evolving to Secondary generalized

92

 -1الصرع الشامل األولي
أ -الصرع األكبر
وهو أكثر األنواع شيوعا ً ويبدأ في الطفولة أو المراهقة وأحيانا ً بعد ذلك .تبدأ النوبة
غالب اا ً بصاارخة عاليااة وتخشااب عااام وسااقوط وفقاادان وعااي كاماال وازرقاااق تعقبااه بعااد
حااوالي ½ دقيقااة إختالجااات عضاالية شااديدة فااي الجسااد كلااه واحتكاااك األساانان وقضاام
اللسان وزبد من الفم وسلس البول والبراز ،وتستمر لمدة دقيقة تقريبا ً يعقبها الخلاود إلاى
النوم ليستيق بعدها المصاب متعبا ً وقد يعاني من الصاداع والدوخاة والغثياان واليادري
بما حصل له.
وقد يحس المصاب بقرب حدوث النوبة جراء مايسبقها من أنذار يسمى النسمة .Aura
Grandmal

ب -الصرع األصغر
يبدأ في الطفولة عادة وينتهي عند البلوغ ويكون فقدان الوعي فيه غير ملحوظ
ولثواني معدودة فقط ويكون مصحوبا ً بتحديق في الفراغ أو بسقوط جزئي أو برمح
عضلي ( Myoclonusحركة ال إرادية شديدة ،سريعة وقصيرة األمد) .وتنتهي النوبة
دون أن يتذكرالمريض شيئا منها في النهاية.
(Absence) Petitmal

والبااد ماان اإلنتباااه لهااذا النااوع ماان الصاارع فااي الماادارس؛ فقااد يحاادث ألحااد التالميااذ
ويظهر بشكل شرود ذهناي أو إنشاغال الفكار بشايء آخار .و يسابب الكثيار مان المشااكل
للعمليااة الدراسااية وللطفاال الااذي يتاادهور مسااتواه الدراسااي ويتعاارض لكثياار ماان اللااوم
والعقوبااات ماان المعلمااين واألهاال الااذين اليعلمااون بااأن مايحصاال للطفاال هااي أعااراض
مرضية تستوجب مساعدة الطفل ومعالجته.
ت -الصرع الرمعي
يحاادث علااى شااكل تقلااص وحركااة ال إراديااة ،قويااة ،جزئيااة أو شاااملة فااي عضااالت
الجساام وباادون إضااطراب فااي الااوعي أو الساالوك واليسااتغرق سااوى أجاازاء ماان الثانيااة
ويتكاارر باانفس الشااكل (بنمطيااة) وقااد يعقبااه حاادوث الصاارع األكباار ,أو يرافااق الصاارع
األصغر ,أو يحدث لوحده عند المصابين بفعتالل الدماغ واألمراض األيضية الوراثية.
Myoclonus
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 -2الصرع الجزئي

Partial

أ -الصرع الجزئي البسيط
ومثاله صرع جاكسون ,وسببه عادة آفة موضعية في الدماغ كاألورام ,ويحدث على
شااكل إضااطراب فااي واحاادة ماان وظااائف الاادماغ الحركيااة أو الحسااية أو الساامبثاوية أو
النفساية ولفتارة وجيازة يادركها المصااب إلنااه يكاون محتفظاا ً بوعياه .وتتصاف بحاادوثها
المفاااجيء وتكرارهااا بنمطيااة ثابتااة وإنتهائهااا تلقائي اا ً .وقااد يتطااور إلااى الصاارع الجزئااي
المعقد إذا رافقه اضطراب الوعي.
Simple Partial

ب -الصرع الجزئي المعقد
ومثاله الصرع الصدغي ,أو الصرع الحسي الحركي .وساببه عاادة آفاة موضاعية فاي
الفص الصادغي للادماغ .وهاذا الناوع يشابه الصارع الجزئاي البسايط ولكان يرافقاه (مناذ
البدايااة أو الحق اا ً) إضااطراب مسااتوى الااوعي باادرجات متباينااة وقااد يتطااور إلااى صاارع
شامل.
Complex Partial

ت -الصرع الجزئي الذي يتحول إلى شامل ثانوي
وهااو يباادأ علااى شااكل الصاارع البساايط أوالمعقااد إال انااه يتطااور إلااى صاارع شااامل
كالصاارع األكباار ،وال يمكاان التمييااز بينهمااا إال ماان النساامة التااي تساابق هااذا النااوع عااادة ً
وبصااورة واضااحة ووقاات كاااف قباال حاادوث نوبااة الصاارع األكباار الثااانوي ويتااذكرها
المريض .وسببه عادة ً أفة موضعية في الدماغ.
هذا وهناك أنواع عديدة أخرى من الصرع ال يسمح المجال والضرورة لذكرها هنا.

تشخيص الصرع:
لغرض الوصول لتشخيص الصرع يحتاج الطبيب إلى:
 .5الوصاااف الساااريري التفصااايلي للنوباااة مااان قبااال الماااريض أو مرافقياااه وهااال كانااات
مصحوبة بفضطراب الوعي أو الغيبوبة ام ال.
 .2التخطايط الكهرباائي للادماغ )  ( Electro Encephalo Gramحياث تحصال تغيارات فياه
أثناء النوبة وبعدها ولفترة غير محاددة .علماا ً باأن المخطاط الطبيعاي باين النوباات ال
ينفي وجود المرض.
 .3التصوير الشعاعي للجمجمة ،مفراس الدماغ و الفحوص المختبرية للدم .
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يعتمااد التشااخيص النهااائي علااى تقاادير الطبيااب المسااتند للفحااص السااريري والتحريااات
األخرى مع ضرورة اإلنتباه إلى أن كل حالة صرع تبدأ بعد سن العشرين تعتبار ثانوياة
ويجب إجراء التحريات كلها بحثا ً عن السابب العضاوي األسااس وعالجاه أماا الحااالت
قبل هذه السن فمعظمها أولية وبدون سبب معروف وقد نكتفي بتحريات قليلة لها.

التشخيص التفريقي:
البد من تمييز الصرع عن الحاالت التالية والتي تشابه نوبات الصرع:
 .5نوبات السقوط التحويلية (المسماة بالهستيريا سابقا ً).
Syncope
 .2حاالت اإلغماء البسيطة بسبب هبوط ضغط الدم
Vasovagal syncope
 .3حاالت اإلغماء الوعائي بسبب الخوف
Panic attacks
 .4نوبات الذعر
 .1اإلضطرابات األيضية كهبوط نسبة السكر أو الكالسيوم في الدم.

العالج:
 .5عاااالج النوباااة :تنتهاااي النوباااة تلقائياااا ً عاااادة والتساااتوجب أياااة مداخلاااة عااادا
المحافظااة علااى تاانفس المااريض بثنااي الرقبااة للخلااف قلاايالً وللجانااب مااع فااتح
األربطة واألزرار عان الصادر والعناق ماع التأكاد مان عادم وجاود شايء فاي
الفاام تجنب اا ً لإلختناااق ويفضاال وضااع عااازل فااي الفاام عناادما يحصاال ويفااتح
المصاب فمه ،وينبغي تجنب إستعمال القوة لذلك.
 .2العااالج الوقااائي :ويهاادف إلااى تجنااب حصااول نوبااات الحقااة ويااتم بوصااف
مضااادات الصاارع وأهمهااا مااايلي مااع مالحظااة إن الجاارع المااذكورة أدناااه
عمومية وللبالغين ويترك تحديد نوع العالج وجرعته للطبيب االختصاصي:
1. Carbamazepine (Tegretol): 200 mg tid daily
2. Sodium Valproate (Depakine): 200- 400 mg bid or tid .
3. Phenobarbiton (Gardenal): 30 mg tid .
4. Phenytoine (Epanutin): 100 mg tid .
5. Clonazepam (Rivotril): 0.5 - 2 mg bid - tid .
6. Ethosuxemide (Zarontin): 250 mg tid .
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 oبالنسبة للصرع األكبر والصرع الجزئاي بأنواعاه يمكان إساتعمال أحاد العقااقير
األربعة األولى أعاله.
 oأما الصرع األصغر فيستعمل له الثاني أو السادس.
 oأماالصرع الرمعي (االرتعاشي) فتستعمل له عقااقير الصارع االصاغر إضاافة
إلى الخامس.

مالحظات مهمة في المعالجة:
 الفينوباربيتون يجعل حالة المصاب بالصرع األصغر أكثر سوءا ً. ينبغي تفادي الفينتوين للبنات النه يسابب حاب الشاباب ويغيار معاالم الوجاه كااألنفوالحواجب.
 يفضل تفادي الريفوتريل قدر المستطاع ألنه يسبب األدمان. على المريض إستخدام عالج الصرع لمدة ال تقل عن ثاالث سانوات بعاد آخار نوباةثم يقلله تدريجيا ً وببطء وعلى مدى عدة أشهر.
 يجاااب مالحظاااة التاااأثيرات الجانبياااة لهاااذه العقااااقير وتغييااار العقاااار عناااد الضااارورةواإلبتعاد عن وصف أكثر من عقاار فاي وقات واحاد .وعناد التغييار يعطاى العقاار
الجديااد أوالً ويسااحب العقااار السااابق تاادريجيا ً تفادياا ً لحاادوث الصاارع المسااتمر (أي
نوباات صارعية متكاررة وبادون توقاف)  status epilepticusالاذي يساببه التوقاف
المفاااجيء عاان أخااذ الاادواء ويعتباار حالااة طارئااة وقااد تااؤدي إلااى الوفاااة إذا أهملاات,
ويكون العالج بأعطاء أمبول فاليوم )  ( 10 mgبالوريد بابطء ويعقباه فااليوم وريادي
مستمر (توضع  23ملغم فاليوم في  213كلوكوز سالين ويغذى المريض به بابطء
وتكيف سرعة التغذية الوريدية بجهاز اإلعطاء حسب تجاوب حالة المصاب).
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نصائح عامة للمريض وألهله:
 .5يجب االنتظاام بأخاذ الادواء ومراجعاة الطبياب بصاورة دورياة أوعناد حادوث أي
شيء جدياد ويجاب عادم اإلنتبااه إلاى توجيهاات غيار األطبااء بهاذا الخصاوص أو
التصرف كيفيا ً.
 .2يجااب عاادم التمييااز بااين المااريض وأقرانااه فااي المعاملااة وعاادم إشااعاره وتااذكيره
بحالته وينبغي أن يمارس حياته بصورة اعتيادياة ,فاال يتوقاف عان دواماه وعملاه
مثالً.
 .3يمكن للمصاب أن يتزوج ولكن من عائلة ليس فيها مصاب بالصرع .
 .4يمكن للمارأة المتزوجاة أن تنجاب كاألخرياات بعاد المداولاة ماع الطبياب المعاالج,
وينبغي اإلنتظام في العالج أثناء الحمل وبعد الوالدة.
 .1يسااتطيع المصاااب ممارسااة هواياتااه كاملااة ,ولكاان ينبغااي اإلبتعاااد عاان المااؤثرات
الضااوئية والضوضاااء والجااوع والصااوم واألرهاااق .وتجااوز مشاااهدة التلفزيااون
باعتدال مع عدم الجلوس قرب الشاشة أو بمواجهتها .ويستطيع ممارسة الرياضة
والعمااال ,ولكااان علياااه أن يتجناااب األمااااكن المرتفعاااة واألالت والمكاااائن الااادوارة
واألسالك الكهربائية .ويمكنه ممارسة السباحة في األحواض غير العميقة وتحات
إشراف المنقذ ،وبامكاناه ركاوب الدراجاة الهوائياة بوجاود أحاد ذوياه أو أصادقائه
وبعيدا ً عن الشوارع والطرق الرئيسة التي تكثر فيها المركبات.
 .2يمنع المصااب مان الساياقة لحاين مارور ثماان سانوات علاى األقال علاى إكتساابه
الشاافاء التااام ( أي بعااد أخاار نوبااة ) وخمااس ساانوات علااى ايقاااف العااالج ماان قباال
الطبيب المعالج وعليه أن يستشير طبيبه في ذلك.
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مخطط التدبير السريري للصرع
نوبات سقوط متكررة
بدون حمى

مصحوبة بحمى

توقع اإلصابة بالصرع
تحقق من النوبات
 السقوط المفاجئ على األرض السقوط في األماكن الخطرة ارتعاش الجسم أو األطراف ال إراديا -التبول أو التغوط الالإرادي

هل يرافقها؟
 نوبات متكررة من فقدان الوعي حصول أضرار من السقوط قضم اللسان -نسيان ما حدث أثناء النوبة

ال

نعم
إذن المريض مصاب بالصرع

تأكد أوالً :هل يوجد

أي مما يلي:

 اضطراب الذاكرة آثار لشدة قديمة على الرأس أية مؤشرات لمرض عضوينعم

ال
ابدأ عالج الصرع وتابع
هل تحسنت الحالة بعد أربعة
أسابيع
نعم

ال

استمر بالعالج
والتوعية
مضادات الصرع ( :تحدد الجرعة من قبل الطبيب األختصاصي)
  98كاربامازبين (تكريتول) )233( /ملغم 3 /مرات يوميا ً
 فينوباريتون (لومينال) )33 -51( /ملغم3 /مرات يوميا ً
 صوديوم فالبروات (ديباكين) )433 -233( /ملغم 3 -2 /مرات يوميا ً

إحالة
المصاب
إلى
المســتشفى

العالقة بين الطبيب والمريض و االتصال
DOCTOR-PATIENT INTERACTION & COMMUNICATION

من العوامل المهمة التي تعاين الطبياب علاى النجااح فاي عملاه فاي ممارساته الطبياة
عموما ً هي قدرته على إقامة عالقة جيدة ناجحة مع المريض ،فمثل هذه العالقة:
 تساااعد الطبيااب فااي الوصااول الااى التشااخيص الصااحيح ووضااع خطااة العااالج
المناسبة.
 تزيد من ثقة المريض بالطبيب وقناعته والتزامه بالعالج.
 تزيد من ثقة الطبيب بنفسه واحترامه لذاته.
 خفض كلفة العالج ورفع الجدوى االقتصادية.
 تقلل بشكل كبير من المشاكل واحتماالت المقاضاة القانونية والمالية.
وتختلااف قاادرات األطباااء فااي بناااء هااذه العالقااة باااختالف معااارفهم بعلاام االتصااال
 COMMUNICETIONومهاراتهم في التطبيق3
واالتصااال بكاال بساااطة يعنااي عمليااة التفاااهم ماان خااالل نقاال المعلومااات او األفكااار
(الرسائل) من ذهن الفرد األول (المرسل) الاى ذهان الفارد الثااني (المساتقبل) وباالعكس
حيث يتم تبادل هذه الرسائل بينهما للوصول الى فهم مشترك للموضوع المبحوث3
واالتصال عموما ً نوعان:
 -5االتصال اللفظي :أي المعلومات التي ياتم تبادلهاا باساتعمال الكلماات (المنطوقاة
أو المكتوبة) .ويشكل هذا النوع حوالي  %31من مجموع االتصال الناجح3
 -2االتصااال غياار اللفظااي :ويشاامل كاال المعلومااات المتبادلااة باسااتعمال اإليماااءات
والحركات وتعابير الوجاه وماا شاابه 3وهاذا الناوع مهام جادا ً فهاو يشاكل %21
ماان مجمااوع االتصااال .ويعتمااد علااى نااوعين ماان التعااابير او المؤشاارات التااي
تعطينا المعلومات عن الشخص المقابل:
ا  -المظاهر او المؤشرات الثابتاة :والمقصاود بهاا الشاكل او المظهار كاالطول
او القصر ،المالبس ،ارتداء الحلي او المجوهرات ،المكياج3
ب -المظاااااهر او المؤشاااارات المتغياااارة (الحركيااااة) :مثاااال وضااااعية الجساااام
وحركاتااه ،النظاار فااي العينااين ،تعااابير الوجااه ،طريقااة الكااالم ،نباارة التحاادث،
درجة الصوت ونغمته 3الخ
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ولتحقيق االتصال الجيد البد للطبيب ان يعتني بترتيب مظهاره الخاارجي ماع ارتاداء
الصااادرية النظيفاااة ،وان يساااتقبل الماااريض بهااادوء ورزاناااة وابتساااامة تااادل علاااى الاااود
واالحتاارام ويستحساان ان يجلااس المااريض بجانااب الطبيااب ولاايس مواجه اا ً لااه وبينهمااا
منضدة؛ لكي ال تبدو المقابلة وكأنها تحقيق واستجواب .ماع الساعي لتاأمين مكاان ووقات
مناسبين لتحقيق األتصال الفعال (بيئة اتصال مناسبة).
سنذكر هنا األساليب الصحيحة التي يتبعها العامل الصحي النااجح الجياد فاي ممارساته
العملية:
 -5ينظر في عيني المريض منذ البداية بشكل ودي تعبيرا ً عن احترامه واهتمامه به.
 -2يبدأ بأسئلة مفتوحة عن شكوى المريض وليس بأسئلة مغلقة جوابها (نعم) أو (ال).
 -3يستعمل مفاردات لغوياة بسايطة ومفهوماة للماريض ويتجناب المصاطلحات العلمياة
المعقدة.
 -4يستوضح شكوى المريض بصورة جيدة.
 -1يظهر تعاطفه ( ولكن ليس الشفقة) مع المريض .أي يبين تفهمه وتقاديره لماا يشاعر
به المراجع.
 -2يبين للمريض منذ البداية بأنه مستعد وحاريص علاى مسااعدته (وهاذا مهام لتطماين
المراجع وتعاونه).
 -7يجيد اإلصغاء.
 -8ينتبه ويالح اللمحات العاطفية التي تبدو على المريض ولكل ماا يادلل علاى حالتاه
النفسية (مثالً الحزن او الخوف أو الغضب) ويتصرف بطريقة مناسبة للحالة.
 -9ال يتصرف بطريقة سلطوية متعالية.
 -53قادر على المداخلة الساندة عند تحادث الماريض ويساتطيع إيقافاه بصاورة دبلوماساية
إذا استدعى األمر.
 -55يتجنب إعطاء اآلراء والمعلومات منذ الدقائق االولى للمقابلة.
 -52يتصرف بودية وباسترخاء مع المستفيد و ال يتحرك بسرعة وال يتحدث بعصبية.
 -53ينحني قليالً باتجاه المستفيد من وقت آلخر إلشعاره باألمان واأللفة والمشاركة.
 -54يستخدم اإليماءات واالستجابات التي تظهر االهتمام وتشجع التواصل.
 -51يتجنب استخدام الكلمات التي تبدو وكأنها تصدر أحكاما ً بحق المراجع.
 -52يسجل المالحظات المهمة للعودة لها عند الحاجة.
 -57يخرج المراجع من عنده وهو يشعر بان الطبيب ( أو العامل الصحي) قاد فعال كال
ما يستطيع لمساعدته في حل مشكلته.
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قد يتبادر الى ذهان القاارئ فاي الوهلاة األولاى أن هاذا الكاالم مثاالي ونظاري واليمكان
تطبيقه عملياً ،ولكن لو تمعنا فيه لوجدناه اليتعدى اخالقيات وقواعد التعامال االجتمااعي
المتمدن وأننا نطبق كثيرأ منه فعلياا ً .كماا اناه مهاارة تتطاور باساتمرار التطبياق وتصابح
بمرور الوقت سلوكا ً مهنيا ً معتادا ً وروتينيا ً.
والبااد ان نؤكااد فااي نهايااة هااذا الفصاال ان هااذه العالقااة الجياادة مطلوبااة وواجبااة فااي
الممارسة الطبية عموما ً لكل الفروع الطبية وليست خاصة بممارسة الطاب النفساي
فقط ،ال بل انها مهمة وضروربة لكل الممارسات الحياتية.
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المشاورة واالرشاد النفسي
هي عملية علمية ،هادفة ،ومرتبة تتضمن محادثة سرية بين المشاور(المرشد)
النفسي وبين المراجع (المستفيد) (سواء كان فردا ً ،أو زوجين ،أو غير ذلك)  .و تهدف
الى مساعدة المراجع على استيعاب وفهم الصعوبات التي يمر بها واختيار أفضل
أسلوب ممكن لتجاوزها .والمشاورة عملية فعالة يقوم خاللها المشاور النفسي
وبالتعاون مع المراجع ،بالعمل على استكشاف وتحليل مشاكل ،أفكار ،وعواطف،
وامكانيات ال ُمراجع وتحديد موارد الدعم واإلسناد والمساعدة المتيسرة له والتي يمكن
أن يستفيد منها لتجاوز الصعوبات التي يمر بها وليعيش في أحسن حال ممكن بالنسبة
له.
المشاورة تدعم وتساعد المراجع على التعامل مع الظروف الصعبة بشكل مقبول؛ إذ
يقوم المشاور بمساعدة ال ُمراجع على إعادة ترتيب أفكاره لتحديد أبعاد مشكلته بوضوح
واستبيان ودراسة الحلول أو أساليب التعامل الممكنة معها واختيار األسلوب األفضل
له .كما يقوم المشاور بفعطاء المعلومات واإلرشادات الصحية الالزمة وذات الصلة
بمشكلة المراجع .ومن المهم جدا ً في المشاورة المتابعة وتحديد موعد الزيارة التالية
وعادة يحتاج المستفيد  2الى  8جلسات للوصول للنتيجة المتوخاة.
عند بحث مشكلة المراجع ،ال يجوز التقليل من قيمة وأهمية أي شكوى له مهما كان
استرخ قليالً،
التبك،
رأينا الشخصي بها .واليجوز أن نطلب منه كبت مشاعره (مثالً:
ِ
ِ
أو إهدأ لنتفاهم) وعلى عكس ذلك نبين له تفهمنا وتقديرنا لمشاعره وله الحرية في
التعبير عنها.
على المشاور استكشاف مصادر الدعم المتيسرة للمستفيد (مثل العائلة ،األصدقاء،
العمل ،الدراسة ،المواهب ،المساعدات القانونية ،المساعدات االجتماعية) ثم يتدارس
معه امكانية االستفادة العملية منها .ومن المهم ان نتذكر بأننا ال نقدم الحل لمشكلة
المراجع بل نساعده الختيار الحل األنسب له (ليس المشاور الذي يقرر الحل األنسب
بل المراجع نفسه).
إن أهم األدوات التي يستعملها المشاور هي :االستماع الفعَّال ،طرح األسئلة المناسبة
في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة ،اإلنتباه الجيد لحالة المراجع النفسية وإبداء
االحترام الفعلي له ولمشاعره وتشجيعه عند قيامه بأي شيئ ايجابي مهما كان صغيرا ً.
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إن تطبيق مهارات المشاورة واالتصال بشكل جيد تُم ِ ّكن ال ُمراجع غالبا ً من اتخاذ
القرار المناسب بشأن التغييرات التي يمكنه إجراؤها في حياته والتقدم نحو اتباع أنماط
حياتية أكثر نفعا ً وراحة له.
إن حل المشاكل يكون أسهل:
• بتجزئة المشاكل إلى مشاكل أصغر.
• باالهتمام بالمشكلة األهم بالنسبة للمستفيد.
• بالبحث عن الحلول والبدائل الممكنة.
انظر ملح ،رقم (  ) 6رجاءا ً (موجز أسس المقابلة للمشاورة واالرشاد النفسو)
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العنف
العنف :هو عدوان غير مشروع موجود منذ قديم الزمان .وهو سلوك غير محبب
وخطير أحيانا ً .وعدم التصدي لمشكلة العنف يؤدي الى تاثيرات سلبية كثيرة في
المجتمع ويعطل طاقاته ويعيق تقدمه1؛ لذلك يتوجب العمل على مكافحة العنف
والسيطرة عليه 2وتقديم أفضل الخدمات لضحاياه.
ان السيطرة على العنف هي مسؤولية وواجب المجتمع بمؤسساته وأفراده كافة،
أما بالنسبة لنا فنحن معنيون بتقديم الخدمات الصحية للناجين منه مع العمل لمعالجة
الجاني قدر ما أمكن ذلك .وال يجوز لنا أن نضع انفسنا بموقع القضاء والحكم على
هذا أو ذاك وننسى دورنا األساس في تقديم الخدمات الصحية .ولكن نؤكد أن من
واجبنا األساسي ،أن نعمل كل ما بوسعنا لتثبيت الحقائق والمشاهدات الطبية
لمساعدة القضاء وحف الحقوق .كما ونتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات
المجتمعية ذات الصلة لتوفير الخدمات القانونية واالجتماعية واألمنية وغيرها
للضحية.
العنف كما عرفته منظمة الصحة العالمية هو االستعمال المتعمد 3للقوة الفيزيائية
(المادية) او القدرة سواء بالتهديد او االستعمال الفعلي لها من قبل الشخص ضد
نفسه او ضد شخص آخر او ضد مجموعة أو مجتمع بحيث يؤدي الى حدوث (او
رجحان احتمال حدوث) اصابة أو موت أو اصابة نفسية أو سوء النمو او
الحرمان.
ً
على من يقع العنف؟ :قد يكون العنف موجها للذات أو لآلخرين وكما يلي:
 -1العنف نحو الذات ويظهر بشكل:
أ – سلوك انتحاري
ب -انتهاك ذاتي (إيذاء النفس)
 -2بين االشخا
أ-

1
2
3

عائلي :يحصل من أحد افراد العائلة تجاه فرد آخر فيها (طفلُ ،مسِن،
أو قرين) وغالبا ً ما يكون داخل المنزل

للعنف عواقب وخيمة ذات أبعاد صحية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية ،وحضارية.
السيطرة عليه تعني تقليل حدوثه وانتشاره ألدنى مايمكن.
غير القانوني
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ب -مجتمعي :يحصل عادة خارج المنزل ويكون تجاه معارف او أغراب.
ت -جماعي :يحصل من مجموعة أو أكثر تجاه مجموعة أخرى أو اكثر.
العنف المبني على النوع االجتماعي (الجندر) :ويقصد به العنف الممارس على
اآلخر بسبب جنسه او باعتباره أدنى قيمة .وما يعنينا هنا بشكل خاص هو العنف
الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة ،وهو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر،
وينتج عنه او يحتمل ان ينتج عنه ضرر او معاناة بدنية او جنسية او نفسية للمرأة،
ويشمل ذلك التهديد بمثل تلك األعمال او االكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية،
سواء حصل ذلك في الحياة الخاصة او العامة( .قد يحصل العنف تجاه الرجل ولكن
نسبة ذلك قليلة جدا ً وال تذكر مقارنة بالعنف الحاصل على النساء في العالم)
اشكال (انواع) العنف:
 -5نفسي ( لفظي أو عاطفي) :ومن أمثلته ،االهانة العلنية والنبز بألقاب
مكروهة ،التهديد والضغط ،العزل (المنع من االختالط والزيارات بسبب
الغيرة أو غيرها) ،إهمال الطفل أو سوء األستغالل ،الحرمان ،الخ.
 -2جسدي :ومن أمثلته ،الضرب ،اللكم ،الركل ،والخ.
 -3جنسي :إتباع ممارسات جنسية قسرية أو مؤلمة ويشمل ذلك ايضا ً كل أنواع
التحرش الجنسي بالقول أو الفعل المباشر وغير المباشر.
مالحظة :من الناحية العملية فأن المعاناة والمضاعفات النفسية تصاحب انواع العنف
كلها.
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العنف المنزلي
• هو العنف الموجه من قبل شخص إلى شخص آخر يعيش معه وذي عالقة
وثيقة به (قرابة ،زواج ،عالقة عاطفية أو رفقة)
• قد يصيب الرجل أو المرأة ( ولكنه قي األعم األغلب يصيب النساء)
• المسيئ في العادة يتحكم بالضحية الذي غالبا ً يخاف المسيئ أو يحبه.
العوامل المرتبطة بالعنف المنزلي:
• تأريخ عائلي بالعنف
• سوء استعمال الكحول من المسيئ ،الضحية أو االثنين
• تأريخ مرض نفسي
• اإلساءة أثناء الطفولة
دورة العنف المنزلي :تتكون الدورة من ثالث مكونات:
أوالً :طور تصاعد التوتر:
– الضحية يكون مطاوعا ً وعطوفا ً محاوالً تجنب التعنيف.
– نوبات غضب المسيئ تزداد شدة وتكرارا ً.
ثانيا ً :طور التعنيف الحاد :ويحدث اثناءه التعنيف بأي شكل من أشكاله.
ثالثا ً :طور المصالحة أو شهر العسل :يظهر المسيئ تصرفات المحبة واالعتذار
والتأكيد أن ذلك لن يتكرر( .احتمالية طلب الضحية للمساعدة تقل كثير ًا بهذا الطور)
لماذا تستمر العالقة رغم العنف؟!
• بيئة العنف المنزلي معقدة وتتضمن اسباب متعددة للصبر والتحمل ،ومنها:
– الحب.
– األمل بأن هناك إمكانية للتغيير.
– االعتمادية:
 oاعتماد عاطفي
 oاعتماد اقتصادي وخاصة عند وجود األطفال
– الخوف من زيادة التعنيف.
– الخوف من فقدان األطفال أو المسكن.
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– االستسالم والشعور بالعجز ويظهر ذلك في:
 oلوم النفس
 oالقلق المزمن
 oعكس اتجاه الغضب نحو الداخل (الذات)
بأي أعراض تراجعنا الضحايا؟
– إصابات جسدية مختلفة تشمل :كدمات ،أنزفة ،خدوش ،أورام إلخ.
– شكاوى طبية غامضة.
– آالم حادة بدون إصابات منظورة.
– آالم مزمنة.
– أعراض ضغوط نفسية أو اكتئابية.
– ضعف التواصل بالنظر.
(مالحظة :المسيئ قد يرافق الضحية ويرفض عادة ترك الضحية لوحدها ويصر على
إجابة األسئلة بدل الضحية)
المؤشرات السريرية الدالة على التعرض للعنف:
 -5المشاكل الجسدية الناتجة مباشرة من التعرض للعنف ،كالجروح ،الكسور
وماشابه ذلك.
 -5المشاكل النفسية الناتجة من المعاناة ومن العيش بالخوف وتكرار التعرض
للعنف.
 -2المشاكل الجنسية مثل االجهاض ،الحمل ،أو االمراض المنقولة عن طريق
الجنس.
العوامل التي تمنع العامل الصحي من التدخل:
– عوامل اجتماعية :أي التحمل المجتمعي (نظرة المجتمع)
– عوامل شخصية:
 oالتحيز نحو الجنس (النوع)
 oتأريخ شخصي باإلساءة
 oاالهتمام بالخصوصية وعدم التدخل بشؤون اآلخرين.
 oالشعور بالعجز وبعدم القدرة والسلطة
537

– عوامل مهنية:
 oضيق الوقت.
 oعدم كفاية المهارات.
 oعدم االهتمام والقناعة بالمهنة أو بدوره في مكافحة العنف المنزلي.
 oوجود عالقة شخصية مع المسيئ أو غيره من أطراف المشكلة.
 oتأنيب ولوم الضحية وعدم إقرار ظروفها أو قراراتها
التدبير
• ِأمن بيئة آمنة للضحية.
• إسأل عن التعنيف المنزلي أو إعرف باإلساءة من المعلومات المأخوذة.
وطمئن المعنفة بأنك
• شخص حالة تعنيف منزلي ،أقر بوجود اإلساءة
ِ
ستساعدها.
• حدد اإلصابات البدنية وقم باألجراءات الطبية الالزمة واالحالة للمستشفى إن
لزم األمر.
• قيِم الحالة النفسية وعالج المشاكل النفسية.
• قدر الخطر المحتمل للضحية واألطفال وقيم األمان والخيارات الممكنة.
• قدم خدمة المشاورة واالرشاد النفسي واتفق على خطة المتابعة.
• احالة الضحية الى المؤسسات األسرية أو المنظمات المجتمعية لتلقي الرعاية
االجتماعية أو القانونية الالزمة إن أرادت ذلك.
• وثق الحالة والعالمات المادية والمداخالت بوضوح كامل.
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الرعاية النفسية للناجين من الكوارث
الكارثة :هي حدث مفاجئ غير متوقع ،خارج عن سيطرة المتأثرين به ،وينطوي على
تهديد كبير للحياة والممتلكات.
ً
وتخلف الحوادث عادة اضرارا نفسية واجتماعية شديدة اضافة الى الوفيات
واالصابات والعوق والخسائر المادية الجسيمة.
انواع الكوارث:
 -5طبيعية مثل البراكين والفيضانات والزالزل وإلخ..
 -2من صنع األنسان مثل الحروب والنزاعات والتهجير وحوادث النقل وإلخ..
ومن التبعات الشائعة للكوارث هي النزوح والهجرة طلبا ً لألمان وللحصول على
ضروريات الحياة األخرى لالنسان.
النازحون :ويقصد بهم الذين فروا من محل السكن والعيش األصلي المعتاد لهم ورحلوا
الى منطقة أخرى ،ولكنهم بقوا ضمن الحدود الدولية لبلدهم األصلي ولم يجتازوها.
وتقع مسؤولية رعاية النازحين بالدرجة األولى على حكومتهم ويمكن لها ان تستعين
بمساعدات اقليمية او دولية.
الالجئون :وهم الذين فروا من بلدهم األصلي ولجأوا الى دولة أخرى .ورعاية الالجئين
مسؤولية عالمية مع ضرورة تحمل حكوماتهم األصلية قسطا ً من تكاليف ومستلزمات
رعايتهم.
األضرار النفسية للكوارث :قد تسبب الكوارث صدمات نفسية تفوق تحمل كثير من
الناس ،وقد تؤثر سلبا ً ولفترات طويلة في األداء الوظيفي النفسي/االجتماعي لهم.
قد تحصل الصدمة النفسية نتيجة التعرض المباشر للموت او العنف او تعرض
المقربين واألحبة للموت ،وقد تحصل من رؤية المناظر المرعبة مثل:
 مشاهد القتل والتعذيب.
 مناظر الدماء و الجرحى وتناثر أالشالء.
 استغاثات و صراخ الجرحى والمصابين.
 العنف الجنسي و االغتصاب.
 الحراثق واألدخنة.
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العوامل المؤ رة فو حصول الصدمة النفسية :ان الضرر النفسي الذي يصيب
الناجين يعتمد على عوامل كثيرة ومنها:
 العمر فاالطفال أكثر تأثرا ً.
 الجنس فالنساء أكثر تاثرا ً.
 المسافة من مكان جصول األزمة ،فالقريب منها أكثر تأثرا ً.
 نوع األزمة وشدتها.
األمراض النفسية المحتملة لدى الناجين من الكار ة:
أن التعرض للظروف الصادمة قد يسبب مختلف أنواع االمراض النفسية ،ولكننا
نذكر هنا الشائع منها:
 .1القلق.
 .0االكتئاب.
 .3التدخين ،االدمان على الكحول او على المخدرات.
 .4االنتحار.
 .5اضطراب الكرب مابعد الصدمة.
 .6قد يرسب األمراض الذهانية عند من لديهم االستعداد لذلك.
االسعاف النفسو االولو :ويشمل كل الخدمات وكل مداخالت الدعم والرعاية النفسية
واالجراءات العالجية المقدمة للناجين من الكوارث او الحوادث المروعة ،بهدف
التخفيف من اآلثار والمضاعفات النفسية للصدمات الناجمة عن تلك الحوادث .ويجب
تقديمها بشكل يحفظ كرامة واحترام المستفيدين وموافقتهم ومراعاة حقوق األنسان.
تنظيم الرعاية النفسية للناجين من الكوارث :ويكون ذلك من خالل:
 -1االستعداد المسب :،ويعني ذلك اتخاذ التدابير وتحوطات األمان الالزمة
كما ويعني ايضا ً التهيوء وبناء
لتجنب حدوث الكوارث قدر المستطاع.
فرق كفوءة و مؤهلة للتدخل العلمي والعملي السريع فيما لو حصلت الكارثة.
ويتم التهيوء بالتدريب المسبق وبناء القدرات البشرية والمادية لالستعداد
لمواجهة الكوارث والتقليل من آثارها للحد األدنى.
 -0األسعاف والدعم النفسو للناجين من الكوارث :وضعت المنظمات العالمية
الرصينة هرما ً قياسيا ً للمداخلة وتقديم الرعاية واالسعاف والدعم النفسي
للناجين من الكوارث .يتكون الهرم من اربعة مستويات محددة هي:
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 المستوى األول :ويتضمن توفير المأوى واألمن ومستلزمات العيش من ماء
وغذاء وغير ذلك ،وهذا هو المستوى األهم و يحتاجه  %122من الضحايا
المنكوبين.
 المستوى الثاني :وهو اعادة انتماءات الفرد اليه مثل لم شمل العائلة ،توفير
اماكن للدراسة ،للعب االطفال ،مكان للعبادة ،االستفادة من ذوي الخبرات
والقادرين على العمل من الناجين .وهذا قد يحتاجه حوالي  %02من الناجين.
 المستوى الثالث :وهو توفير خدمات المشاورة والعالج والدعم النفسي والذي
يمكن ان يقدمه عاملون صحيون غير متخصصين بالطب النفسي بعد ان يتم
تدريبهم جيدا على تقديم خدمات المشاورة والدعم النفسي واكتشاف معالجة
الحاالت البسيطة واالحالة الرصينة لالختصاصيين .وقد يحتاج حوالي
 %02من الناجين لهذه الخدمات.
 المستوى الرابع :وهو تشخيص ومعالجة االشخاص المصابين باالضطرابات
النفسية التي تحتاج لخدمات اختصاصي بالطب النفسي وتبلغ نسبتهم %4 -0
عادة.
دور مؤسسات الرعاية الصحية األولية :نالحظ في هرم الدعم النفسي ان الحاجة
للطبيب االختصاصي النفسي هي  %4فقط ،مما يعني أن  %66من خدمات الدعم
النفسي للناجين يمكن تقديمها من قبل الرعاية الصحية األولية .ويكون تنظيم العمل
كما يلي:
 التعاون والتنسيق والتوجيه والمتابعة مع الجهات المعنية األخرى (الحكومية
وغير الحكومية) لتقديم الخدمات المذكورة في المستويين األول والثاني.
وهذا واجب ادارة المركز الصحي والعاملين فيه جميعا ً.
 تدريب و زيادة قدرات العاملين في وحدات الصحة النفس-اجتماعية في
المركز الصحي وتوفير مستلزمات العمل لهم؛ لتمكينهم من تقديم الخدمات
النفسية المطلوبة في المستوى الثالث .ويتضمن ذلك بالخصوص خدمات
المشاورة واالرشاد والدعم النفسي.
 اكتشاف وتسجيل المرضى المحتاجين لخدمات طبية متخصصة وتأمين
عرضهم على اختصاصي الطب النفسي لمعالجتهم .وهذا واجب العاملين في
وحدة الصحة النفس-اجتماعية في المركز الصحي.
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المالحق
(يمكن األستفادة منها كمحاضرات موجزة جاهزة)
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موجبات دمج خدمات الصحة النفسية
ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية
(محاضرة موجزة)
 .5ألنها عنصر من عناصر الصحة حسب تعريف منظمة الصحة العالمية .وهي
العنصر األهم ألن توفرها يتيح للفرد الوصول إلى أحسن مستوى ممكن من
المعافاة البدنية واألجتماعية ،والعكس صحيح.
 .2قلة الوعي العام بعالمات الصحة النفسية وأساليب تحقيقها وتطويرها واكتشاف
اضطراباتها.
 .3كثرة األفكار الخاطئة حول أسباب االضطرابات االنفسية وطرق عالجها.
 .4أسباب طبية:
أ-

انتشار األضطرابات النفسية بشكل كبير جدا ً في المجتمع.

ب -ضعف قدرات العاملين الصحيين بأساليب تدبير المشاكل المرتبطة
بالصحة النفسية.
ت -أكثر من  %33من مراجعي العيادات الخارجية يعانون من مشاكل نفسية
ولكنهم يعاملون كمرضى بدنيين فقط؛ مما يؤدي إلى فشل المعالجة
وبالتالي انعدام ثقة الناس بالخدمات الصحية وبمقدميها.
ث -األعداد الكبيرة للمعوقين ألسباب نفسية وعصبية.
ج -ميل شخصيات معينة نحو بعض األمراض كارتفاع ضغط الدم.
ح -أهمية الضغوط النفسية في ترسيب بعض األمراض كمرض السكر.
خ -دور الحالة النفسية في تعجيل بعض األمراض ومضاعفاتها كالسرطان.
د -زيادة العرضة للحوادث.
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ذ -وجود امكانية حقيقية لتطوير الًصحة النفسسية وللسيطرة على كثير من
األضطرابات النفسية ومعالجتها.
 .1أسباب إقتصادية:
• تقليل ال ُكلَف العالجية على الفرد واألسرة والدولة.
• تقليل الخسائر.
• زيادة األنتاجية.
 .2أسباب إجتماعية.
أ -يتطور المجتمع طرديا ً مع تحسن الصحة النفسية ألفراده وأسره.
ب -الوصمة ،العزل ،و الرفض الذي يتكبده المرضى بدون داع.
ت -احتمالية الزيادة في معدالت األنحراف و العنف والجريمة.
 .7موجبات قانونية ،أخالقية ،و شرعية.
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عناصر الرعاية الصحية النفسية األولية
الرعاية الصحية النفسية المناسبة تتضمن :تطوير الصحة النفسية ،الوقاية من
االضطرابات النفسية والعصبية ،االكتشاف المبكر والعالج السريع للمرضى ،المتابعة
والتأهيل .ويتم ذلك من خالل واجبات (عناصر) معينة نذكرها بايجاز فيما يلي:
 )5خدمات صحية سريرية مباشرة :وتشمل
ب .التأكد من تنفيذ المركز للفعاليات الصحية األخرى والتي تقي من
االضطرابات النفسية( .ومنها مثالً /تلقيح النساء في سن االنجاب،
فحص المقبلين على الزواج ،رعاية الحوامل ،تلقيح االطفال ،معالجة
أمراض الطفولة وخاصة تلك الني قد تسبب مضاعفات خطيرة بالدماغ
كالفينل كيتون يوريا)
ت .االكتشاف المبكر لالضطرابات النفسية.
ث .معالجة االضطرابات النفسية البسيطة ،الشائعة.
ج .االحالة العلمية الرصينة للمصابين الى االختصاصيين عند الحاجة.
ح .متابعة عالج الحاالت المرضية المزمنة.
)2

)3

)4
)1
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تقديم خدمات الصحة النفسية المدرسية بالتعاون مع التربويين وذوى الطلبة
في مدارس المنطقة ،وباالستفادة من مكتب الخدمات المدرسية النفسية
واالجتماعية.
التدريب :بأقامة الدورات والندوات والمحاضرات المتخصصة للمالكات
الصحية العاملة في المركز لزيادة معارفهم ومهاراتهم في هذا الحقل (وخاصة
فيما يتعلق بالوقاية من االضطرابات النفسية والعصبية) .كما يشمل التدريب
قطاعات المجتمع األخرى كالمدرسين والقابالت األهليات ومتطوعي
المنظمات الجماهيرية وغيرهم.
مكافحة التدخين وسوء استخدام المواد.
مكافحة العنف ويشمل ذلك تقديم الرعاية النفسية المناسبة لضحايا العنف
المبني على النوع االجتماعي.

 )2رعاية المعرضين للخطورة (المرأة ،المراهقون ،كبارالسن).
 )7الرعاية النفسية األولية الناجين من الكوارث .ومنهم النازحون والمهجرون.
 )8تقديم خدمات المشاورة واإلرشاد النفسي للمراجعين المحتاجين.
 )9التوعية :بأمور الصحة النفسية وسبل تحقيقها ،الوقاية من اضطراباتها
وأسلوب التعامل الصحيح مع المصابين.
ف بالتوعية المراجعون ،المعلمون ،طلبة المدارس ،المقبلون على
ويُ ْست َهدَ ُ
الزواج ،الحوامل واألمهات ،العوائل عامة وعوائل المرضى بصورة خاصة.
 )11التوثيق واالخبار :بتسجيل المعلومات المتحصلة من الفعاليات السابقة كلها
وجدولتها وتحليلها وارسال التقارير الشهرية بذلك الى القطاع ليرسلها بدوره
الى دائرة الصحة ثم الى وزارة الصحة .وهذا الواجب من اهم الواجبات وأشدها
تأثيرا ً في نجاح تحقيق الصحة عموماً ،فان االهتمام الجدي بهذه التقارير هو
الذي يوفر المعلومات الصحيحة الكافية التي نعلم منها واقع الحال ،نوعية
المشاكل والمعوقات وسبل تجاوزها ،فاعلية االجراءات المتخذة ،اضافة الى
اخبارنا عن كفاءة العاملين ومدى التزامهم بتنفيذ الخطط والمهام المطلوبة منهم
ويساعدنا في التخطيط السليم للمستقبل القريب والبعيد.

 )11أي مهام أخرى ذات طبيعة نفسية قد تستجد مستقبالً.
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الوصايا األساسية للتربية النفسية السليمة
(رسائل صحية للتوعية)

-

-

-

-
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لنعمل على تأمين أحسن صحة نفسية ممكنة ألطفالنا (بفذن هللا) من خالل:
االلتزام بفجراء فحوص ما قبل الزواج ،التهيئة الجيدة للحمل ،الرعاية المناسبة
للحامل ،الوالدة بمساعدة أيد مدربة وأمينة ،رعاية الطفل بالتغذية السليمة
وإكمال تلقيحاته ،والتنشئة المعتدلة ،ثم التعليم المناسب.
عزيزتي االم :لتشعري بسعادة االمومة ارضعي طفلك من ثديك  ..انظري في
عينيه  ..ابتسمي له وحدثيه بلطف  ..فهو انسان يحتاج منك الغذاء والطمأنينة
ويتفاعل ايجابيا ً ويتبادل معك الحب والسعادة.
االكتشاف المبكر ألي خلل في سمع الطفل أو بصره يساعد في نجاح عالجه
ويؤمن نموا ً نفسيا ً واجتماعيا ً مقبوالً له.
الضرب والعقاب الجسدي اليصلح سلوك الطفل بل يعلمه العدوانية وايذاء
االخرين عند الكبر.
احترام الطفل وخاصة أمام أقرانه يعطيه الثقة بنفسه ويعلمه احترام اآلخرين.
العائلة المستقرة  +الجسم السليم  +التعليم والتربية الصحيحين تؤمن بيئة النمو
النفسي المناسب للطفل3
انشغال االبوين المستمر وابتعادهما عن طفلهما يزرع قي نفسه االلم ويعرضه
للعقد واالضطرابات النفسية وقد يسبب المعاناة له ولعائلته وللمجتمع.
االبتعاد عن الخالفات العائلية امام االطفال  ..يبعدهم عن العقد واالضطرابات
النفسية.
األبوان والمعلمون هم القدوة والمثل االعلى لألطفال ،فهم يقلدونهم في
حسناتهم وسيئاتهم عادة .والتصرف الصحيح أمام الطفل يعلمه األخالق
الحميدة ويهذب شخصيته.
ان تقويم السلوك المخطوء للطفل يعتمد على قدرة األبوين والمعلمين في بناء
وتعزيز جسور الثقة المتبادلة بينه وبين الطفل.

-

-

-

-

ان االسلوب األمثل واألسهل لبناء الثقة المتبادلة بين المربي والطفل هو ابداء
الحب واالحترام الحقيقي للطفل واإلصغاء له لفهم معاناته ومشاكله ومساعدته
على حلها3
لنتذكر دائما ً ان معاناة الطفل واضطراباته النفسية ،غالبا ً ما تظهر على شكل
أعراض أخرى مثل تأخر المستوى الدراسي ،الغياب ،المشاكسة ،الهروب من
المدرسة أو مخالفة النظام المدرسي .أو قد تظهر بشكل أعراض بدنية فقط .
المرض النفسي هو كالمرض البدني ،وهو ليس عيبا ً أو نقصا ً فال يجوز التقليل
من شأن المريض النفسي أو وصمه أو السخرية منه ،و قد يصيب أي فرد منا
أو من عائلتنا فلنعامل الناس كما نود أن يعاملوننا به.
يجب معالجة المريض النفسي على يد الطبيب المختص فقط وبتعاون العائلة
والمدرسة والمجتمع.
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معلومات عامة عن الصحة النفسية
 الصحة هي حالة المعافاة التامة بدنيا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً (وروحياً) وليست خلو
االنسان من المرض او العوق فقط ،فالصحة النفسية اذن جزء رئيس لكمال
الصحة وليست ترفا ً طبيا ً.
 ان تمتع الفرد بالصحة النفسية ضرورة أساسية له ليكون فردا ً مقبوالً في
المجتمع ،ناجحا ً في عمله ،عالقاته سليمة مع اآلخرين ،قادرا ً على التعامل مع
ضغوط الحياة المعتادة بشكل صحيح ويسعى لتطوير نفسه وبيئته ومجتمعه .وهذا
ينطبق على الرجال والنساء ولكافة األعمار.
 المرض النفسي اليعني الجنون ابدا ً فالغالبية العظمى من المرضى النفسييين
اليفقدون بصيرتهم ،وهناك نسبة ضئيلة فقط من االمراض النفسية يكون المصاب
فيها فاقد البصيرة فتدعونا انسانيتنا لمساعدته اكثر.
 االمراض النفسية ليست وصمة عار أو عيبا ً ..فكل انسان "السمح هللا" قد يصاب
بها يوما ً والبد له من معالجة ليعيش حياة هادئة له ولعائلته وللمجتمع 3وبعض
هذه االمراض طارئ "حاد" يعالج في فترة وجيزة ،وبعضها مزمن يحتاج لعالج
طويل أو مستمر ويشبه في ذلك مرض السكر او ارتفاع ضغط الدم مثالً.
 األطفال كثيرا ً مايصابون باضطرابات نفسية وال ينتبه األهل لها ،وقد تكون
عالماتهم بعيدة جدا ً عما نعتقده مرضا ً نفسياً ،فقد يشكو الطفل مثالً من قلة األكل
أو التقيؤ أو اإلسهال أو رفض الذهاب للمدرسة ،أو الهروب منها والحقيقة انه
يعاني من القلق.
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 يمكن الوقاية من كثير من األمراض في مختلف المراحل:
 قبل الزواج :بالفحص الطبي وتجنب زواج األقارب عند وجود تاريخ مرضي
في العائلة اال بعد استشارة الطبييب.
 أثناء الحمل :بالمراجعة الدورية لمراكز الرعاية الصحية األولية للحصول
على الرعاية الصحية المناسبة.
 اثناء الوالدة :بأن تتم الوالدة بأيد متدربة علمية امينة33
 اثناء تنشئة الطفل :بالرعاية السليمة والرضاعة الطبيعية وابداء الحب والحنان
للطفل والتصرف كقدوة حسنة أمامه  33اذ تبين الدراسات أن عالقة الطفل
بمجتمعه هي مرآة تعكس عالقة أمه به في طفولته وأن الخالفات العائلية
المستمرة هي من أهم االسباب التي قد تؤدي الى االنحراف النفسي للطفل.
 اثناء تربية وتعليم الطفل في المدرسة :وهي فترة بالغة األهمية ألنها الفرصة
األخيرة التي تمكننا من اكتشاف ومعالجة أي خطأ في تنشئة الطفل أو أي
انحراف في صحته قد يؤثر على تعلمه وعلى نموه ونضجه النفسي وعلى
أدائه مستقبالً كفرد في المجتمع .ويبرز هنا الدور المهم للمعلمين وللمدرسين
بصفاتهم الثقافية والعلمية ولما يمكن أن يكون لهم من تأثير ايجابي في نفوس
األطفال.
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ملحق (  1أ )

الصحة النفسية المدرسية
(من قانون رعاية األحداث رقم ( )67لسنة )3891

قانون مكتب الخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية
الباب ال الث
الوقاية
الفصل االول
االكتشاف المبكر
المادة 16
االكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية االجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من
خالل توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال
الرعاية النفسية واالجتماعية الواقية من الجنوح.
المادة 17
اوال – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية ،في مركز كل
محافظة ضمن تشكيالت الصحة المدرسية ،يعنى بدراسة ومعالجة االحداث المشكلين او المعرضين
للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى.
انيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية بقرار من وزير الصحة من :
ا – طبيب مختص او ممارس في االمراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند االقتضاء.
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.
جـ  -عدد من الباحثين االجتماعيين.
المادة 18
اوال – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث االجتماعي للحدث بطلب من ادارة
المدرسة وفق ما ياتي :
ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص االمراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية
ونضجه االنفعالي.
ب – دراسة حالة الحدث االجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى عالقتهما بمشكلته.
انيا – ينظم المكتب تقريرا مفصال عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية واسباب
تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة او اية جهة اخرى لمعالجته
ورعايته.
522

المادة 19
اوال – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده بشانه ويطلب منه التعاون
معه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها.
انيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن في اهماله
لواجباته فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق االحداث او االدعاء العام اتخاذ االجراء بحق الولي
وفق احكام هذا القانون.
المادة 21
اوال – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.
انيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة ال تزيد على ستة اشهر يرفع خاللها تقارير
شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.
المادة 21
اوال – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤوال عن حل مشاكلهم ،ويجوز عند االقتضاء
ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.
انيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات
المدرسية النفسية واالجتماعية.
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ملحق (  1ب )

الصحة النفسية المدرسية
التعليمات التنفيذية لمكتب الخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية
-5

-2
-3

-4
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يؤلف المكتب في كل دائرة صحة في المحافظات من كل من:
 طبيب اختصاصي بالطب النفسي ( أو ممارس نفسية إن لم يتوفر
اختصاصي في دائرة الصحة)
 مدير وحدة الصحة المدرسية في الدائرة
 مدير وحدة الصحة النفسية في الدائرة.
 باحث نفسي أو اجتماعي
يجتمع المكتب مرة واحدة في األسبوع على األقل الستقبال األطفال المحالين
له .ويمكن زيادة عدد ايام االجتماع بحسب الحاجة.
يكون مكان المكتب في أحد المراكز الصحية التي يمكن الوصول لها بسهولة
من مراكز المحافظة األخرى .وال يكون المكتب في مستشفى نفسي وال في
وحدة األمراض النفسية او الطب النفسي في المستشفى العام.
يتم اخبار المراكز الصحية كافة بمكان وموعد دوام المكتب؛ وذلك ليتسنى
للمراكز الصحية إحالة األطفال ال ُمشكلين له بسهولة وبيسر.

ملحق (  1ج )

الصحة النفسية المدرسية
الرعاية الصحية النفسية المدرسية
الهدف :هوتقديم الخدمات الصحية النفسية الجيدة التي تساعد في تأمين الظروف
المناسبة للنمو النفسي واالجتماعي السليم للتالميذ والطلبة .كما وتؤمن االكتشاف
المبكر ومعالجة المصابين منهم باالضطرابات النفسية.
يتم تقديم الرعاية النفسية المدرسية بالتعاون والتكامل بين وحدة الصحة النفسية
ومسؤول الصحة المدرسية في المركز الصحي وبالتنسيق مع المدراء والمرشدين
التربويين او من يقوم مقامهم في المدارس الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للمركز.
وتتضمن الخدمات مايلي:
 -5فحص الطلبة الجدد للتاكد من سالمة حالتهم النفسية والعصبية وسالمتهم
الجسدية الالزمة للنمو النفسي السليم (حجم الجسم والراس ،تناسق حركات
الراس واالطراف ،البصر ،السمع ،الكالم ،التواصل بالنظر ،االستجابات
وتعابير الوجه).
 -2فحص التالميذ والطلبة المحالين من ادارات المدارس بسبب أعراض المشاكل
النفسية او السلوكية والعمل على معالجتها بقدر االمكان.
 -3إحالة التالميذ والطلبة المشكلين إلى مكتب الخدمات النفسية واالجتماعية (عند
الحاجة) لغرض الفحص والتشخيص والمعالجة.
 -4متابعة المدارس والتاكد من توفر الظروف المناسبة للتربية والنمو النفسي
السليم للتالميذ والطلبة ،بما يؤمن وصولهم إلى أعلى مستوى ممكن من الذكاء
لكل منهم واكتساب المهارات النفس اجتماعية وتنميتها ليصبحوا اعضاء نافعين
في المجتمع والظروف المناسبة تعني:
• بيئة مناسبة صحياً،
• وجود األنشطة الالصفية { الرياضية والفنية واألدبية والمهارية واالجتماعية}.
• التزام المعلمين واالدارات المدرسية بالسلوك الحسن كونهم القدوة للتالميذ
والطلبة.
• عدم اتباع أساليب العنف والعقوبات المهينة أو االستهزاء او التمييز مع
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التالميذ والطلبة.
• وجود عالقة تواصل ودية بين الهيئات التعليمية والطلبة واولياء األمور.
• تفعيل دور المرشد التربوي في المدارس كونه المحطة األولى واألهم في
التعامل مع التالميذ والطلبة المشكلين لحل مشاكلهم بالتعاون مع ذويهم
واالدارة واحالة من يحتاج منهم الى المركز الصحي لغرض التشخيص
والمعالجة.
 -1التعاون مع مسؤول الصحة المدرسية في مركز الرعاية الصحية األولية للقيام
بفعاليات التوعية والتدريب للهيئات التعليمية ولذوي التالميذ والطلبة بمعدل
ندوة واحدة شهريا ً للهيئات التعليمية ولذوي التالميذ والطلبة.
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ملحق (  1د )

الصحة النفسية المدرسية
األعراض الشائعة لالضطرابات النفسية بين التالميذ والطلبة
للمدرسة دور كبير في تقديم الرعاية النفسية البنائنا  333اذ ان االكتشاف
المبكر للحاالت المرضية يساعد في نجاح معالجتها ويسهم في توفير الصحة
والطمأنينة للطالب ولعائلته ولضمان مجتمع آمن في المستقبل  33وفيما يلي
ندرج بعض العالمات الشائعة التي تستوجب دراسة حالة الطالب واحالته الى
مكتب الخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية  33اذا اصبحت ظاهرة متكررة
وعالمة مميزة على التلميذ أو الطالب المعني.


تراجع مستوى األداء الدراسي أو االجتماعي.



المشاكسة المتكررة ،االعتداء ،الحركة الزائدة ،مخالفة النظام المدرسي،
الغياب ،الهروب من المدرسة ،االنحراف الجنسي.



حاالت التلعثم والتلكؤ في النطق ،الخجل والتردد الشديدين ،الخوف
والفزع ،االعراض االكتئابية كالبكاء غير المبرر ،نوبات السقوط المتكرر
عند االزمات ،سلس البول ،قضم االظافر ،مص االصابع ،قلع الشعر،
اضطراب النوم.



التدهور والتغير الحديث في الشخصية والسلوك ،االهتمام غير المعقول
في امور الحياة النفسية والجديدة والغريبة على شخصية الطالب المعروفة
واالهتمامات الفكرية والفلسفية والعلمية المتطرفة او أي اتجاهات اخرى
مشابهة.



األعراض السايكوسوماتية (النفس /جسدية) مثل التقيؤ ،اإلسهال ،رفض
او شراهة االكل ،التعرق ،حركات الإرادية في الوجه أو األجفان او
الرأس او األطراف.
527

ملحق ( ) 2

موجز أسس المقابلة والمشاورة
 .5عرف المستفيد بنفسك و َ
طمئِنهُ بأنك ستعمل لمساعدته.
 .2أظهر احترامك الحقيقي للمستفيد.
 .3ال تنشغل بأي شيئ عندما يتكلم.
 .4احرص على التواصل الودي المريح بالنظر.
 .1التزم الهدوء واألسترخاء وبكل ما يطمئن المستفيد.
 .2إبدأ بموضوع عام عن حالة المستفيد وبسؤال مفتوح.
 .7كاان متعاطفاا ً مااع المسااتفيد أي تفهاام وتصااور كيااف يشااعر الماارء بهااذا الموقااف
وأظهاار تشاااعرك (تعاطفااك) لااه ،ولكاان ال تكاان عطوفاا ً وال تنجاارف بمشاااعرك
نحوه فتحزن معه أو تغضب او تكره معه.
 .8استخدم االيحاءات واإليمااءات واالساتجابات التاي تظهار للمساتفيد إهتماماك باه
وبأنك مصغ له وتمنحه الوقت الالزم.
 .9وفر للمستفيد فرصاة التحادث بادون وجاود أحاد مان أهلاه ،كماا حااول أيضاا ً أن
تتحدث مع األقارب.
 .53أعااد التفكياار بمااا يقولااه المسااتفيد وأوجاازه للمسااتفيد لتتأكااد ماان صااحة فهمااك لمااا
يعنيه.
 .55تجنب استخدام الكلمات التي تبدو وكأنها تعني أحكاما ً.
 .52سجل المالحظات المهمة للعودة لها عند الحاجة.
 .53حين تقدم خدمة المشاورة واألرشاد النفسي فتذكر:
أ -انك ال تقرر الحل لمشكلة المراجاع وانماا تسااعده إلعاادة ترتياب أفكااره
بشكل منتظم ليختار الحل األنسب له هو بنفسه.
ب -ساعده على اكتشاف مصادر الدعم المتيسرة والتي يمكنه االستفادة منهاا
لتجاوز مشكلته.
ت -ان تجزئة المشكلة لعدة مشاكل أصغر يسااعد فاي تيساير حلهاا ،ويفضال
البدء بحل المشكلة الجزئية األهم.
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ملحق ( ) 7

العقاقير النفسية التي يجوز وصفها في مراكز الرعاية الصحية األولية

 يوصى الطبيب العام (الذي سبق تدريبه نظرياً وسريرياً لتقديم خدمات الصحة النفسية)بوصف هذه األدوية لمدة أسبوعين فقط ويجب إحالة المريض الختصاصي النفسية قبل إعادة
وصفها( .انتباه رجاء ًا :جدول األدوية هذا قد يتغير تبعاً للمستجدات العلمية وللموارد المتاحة)
 يجب إعادة االستشارة دوريا ً (خالل ثالثة اشهر كحد أعلى) . في حال حصول اعراض جانبية من مجموعة االدوية المضادة للذهان (فينوثايازين) ومنهاالتشنجات العضلية يتوجب اضافة مادة البروسايكلدين (كيمادرين) الى العالج.
االضطرابات
االنفعالية
كالقلق،
الوسواس
وغيرها

الكآبة
الذهانية
األعراض
الجانبية
للعالج
الصرع
الطوارئ
النفسية
(الهلع،
التهيج،
الهوس،
..إلخ)

العقاقير
حبوب:
 دايزيبام (فاليوم) كلوردايزيبوكسايد(لبريوم) ترايفلوبيرازين (ستيالزين) كلوربرومازين(الرجكتيل) كلوميبرامين (انافرانيل) حب امبرامين (توفرانيل)-

-

قوة الدواء

الجرعة

( )2و ( )1ملغم
( )1و ( )53ملغم
( )5ملغم
( )53و( )21ملغم
( )53و( )21ملغم
( )5و( )21ملغم

 3×5 3×5  2×5او 3×5  2×5او 3×5  2×5او 3×5ً
 مرة واحدة ليال وتزادالجرعة تدريجيا ً
 مرة واحدة ليالً  5×5أو2×5 2×5  2×5أو3×5  2×5أو3×5 )Im& iv (slowly(حسب األبر المتوفرة)
تحدد الجرعة حسب
وصف الطبيب
االختصاصي.

 ()53و( )21ملغمحب امتربتلين (تربتزول)
 ( )23ملغمكبسول فلو كستين (بروزاك)
 ( )1ملغمحب أوالنزابين ( زايبركسا)
 ( )5,1و ( )1ملغمحب هالوبيريدول (سرنيز)
حب بروسكايكلدين (كيمادرين)  )1( -ملغم
 ( )53مغمابر بروسايكلدين

 كاربامازبين (تكريتول) فينوباريتون (لومينال) صوديوم فالبروات (ديباكين)أبر (امبول):
 دايزيبام (فاليوم) كلوربرومازين( الرجكتيل) هالوبريدول ( سرنيز) -ابر بروسايكلدين

 ( )233ملغم ( )33 - 51ملغم ( )233ملغم ( )53ملغم ( )13ملغم (  ) 1ملغم )53( -مغم

 )im& iv (slowly im )im& iv (slowly )im& iv (slowly(حسب األبر المتوفرة)
529

ملحق ( ) 8

533

ملحق ( ) 9

أسماء الذوات الذين شاركوا في مراجعة الكتاب
ت

األسم

 .5د .عماد عبد الرزاق عبد الغني
 .2د .دمحم جبر حويل
 .3د .باسم داوود صادق
 .4د .خالد عواد خليفة
 .1د .عباس جبار صاحب
 .2د .سرمد نزهة
 .7د .دمحم صالح
 .8د .ماهر توفيق مجيد
 .9د .إبراهيم سبعاوي
 .53فراس ستار كريم
 .55د .انتظار إبراهيم أسد
 .52د .كاظم جبار
 .53د .عباس سعيد
 .54د .حميد نعمة سلمان
 .51د .صباح علي كاظم الغانمي
 .52د .عامر فاضل
 .57د .حسن جفات كروان
 .58د .خالدة رشيد حسن
 .59د.احالم عز الدين عبد المجيد
 .23يحيى عادل حنون
 .25عصام سالم اسماعيل
 .22آمنة عدنان وهيب
 .23اكرام تحسين مهدي
 .24احمد شاكر إبراهيم
 .21مصطفى جمال مصطفى
 .22عبد هللا جمعة زغير
 .27عماد خزعل عيدان

مكان العمل
المستشار الوطني للصحة النفسية
معاون مدير عام /دائرة الصحة العامة
م .ابن رشد التدريبي لألمراض النفسية
شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
دائرة صحة بغداد -الكرخ
دائرة صحة نينوى
دائرة صحة نينوى
دائرة صحة صالح الدين
دائرة صحة صالح الدين
دائرة صحة بغداد -الكرخ
دائرة صحة البصرة
دائرة صحة بابل
دائرة صحة بابل
دائرة صحة كربالء
دائرة صحة كربالء
دائرة صحة الديوانية
دائرة صحة ديالى
دائرة صحة كركوك
دائرة صحة ذي قار
دائرة صحة واسط
شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
الهيئة الوطنية للصحة النفسية
دائرة صحة النجف
دائرة صحة المثنى
شعبة الصحة النفسية /وزارة الصحة
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أسماء الذوات المشاركين من كردستان في مراجعة الكتاب
ت

األسم

 .5د .سامان احمد حلبجي
 .2د .عبد هللا مصطفى عبد هللا
 .3د .نزار عصمت
 .4د .ريزان حسين رشواني
 .1د .ئاالن دمحم طاهر
 .2د .سامان انور
 .7د .جوان مرزة مجيد
 .8د .روه شت رشيد
 .9د .اسماء صبحي محي الدين
 .53د .برجان هاشم
 .55د .ذكرى احمد محمود
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مكان العمل
وزارة الصحة /إقليم كردستان
وزارة الصحة /إقليم كردستان
وزارة الصحة /إقليم كردستان
دائرة صحة السليمانية
دائرة صحة السليمانية
دائرة صحة السليمانية
دائرة صحة السليمانية
دائرة صحة أربيل
دائرة صحة أربيل
دائرة صحة دهوك
دائرة صحة دهوك

شرح صورة الغالف الخلفي
من العناصر االساسية الالزمة لتحقيق الصحة النفسية لالنسان:
o
o
o

الجسم السليم (بسالمة أعضائه كافة وخاصة الدماغ).
الدفء العائلي الذي يوفر السكينة وأجواء المودة والرحمة.
التربية والتعليم المناسبين للعلم ولقيم ومعتقدات المجتمع.

ومن عالمات الصحة النفسية للفرد:


انسجام افكار ومشاعر المرء وسلوكه ،وانسجامها مع قيم المجتمع
السائدة.



احترام االنسان لنفسه ولآلخرين والقدرة على كسب احترامهم.



الثقة بالنفس والثقة المناسبة باآلخرين والقدرة على أن يكون موضع
ثقتهم.



حب اآلخرين والحصول على حبهم والتعاون المشروع معهم.



القدرة على االحساس بالسعادة والرغبة في إسعاد عائلته واآلخرين.



القدرة على العمل واالنتاج المثمر لتطوير نفسه ومحيطه.



السلوان ،ونعني به هنا :القدرة على الثبات وتحمل ضغوط الحياة
ومداواة الذات وتجاوز األزمات النفسية.

تصميم الغالف :د .اياد نوري فتاح
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