األطباء النفسيين شبكة التدريب العالمية
مجموعة طبية غير هادفة للربح

دليل مرجعي سريع

رعاية الصحة العقلية

في البيئات التي تفتقر إلى موارد الصحة العقلية

د .باميال سميث

دليل مرجعي سريع لرعاية الصحة العقلية في البيئات التي تفتقر إلى موارد الصحة
العقلية.

حقوق الطبع والنشر لعام  3102محفوظة لصالح باميال سميث

ال يعد هذا الدليل بديالً عن الكتب الدراسية المعنية بالطب النفسي الشامل وعلم النفس أو غيرها من الكتب المتعلقة
بالصحة العقلية ،بل إنه يهدف إلى أن يكون بمثابة دليل مرجعي موجز وسريع يقدم خالصة المفاهيم الرئيسية
والمُداخالت األساسية في مجال رعاية الصحة العقلية .لقد بُذلت كافة الجهود للتأكيد على دقة المعلومات المُقدَّمة ووصف
الممارسات المقبولة عمومًا .يقع على عاتق الطبيب الممارس أو مُقدِّم الرعاية الصحية مسؤولية تطبيق هذه المعلومات
في موقف معين.
تم نشره بشكل مستقل .باميال سميث  .يُرجى إرسال االستفسارات عبر البريد اإللكتروني إلى irg.pgtf@ofni :

2

شكر وتقدير

شكر خاص ألولئك الذين قدموا اقتراحات وتعليقات على األقسام الواردة في هذا الدليل:
ألكساندرا باجيك ،دكتور صيدلي
ويتني إيه .راليف  ،ماجستير في اآلداب.
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األطباء النفسيين شبكة التدريب العالمية ( )PGTNهي مجموعة طبية غير هادفة للربح تتألف
من استشاريين في رعاية الصحة العقلية ومجاالت أخرى من الرعاية الصحية يهدفون إلى الحد
من مستوى انتشار المرض وآثاره السيئة وإساءة االستخدام من خالل زيادة فرص الحصول
خدمات رعاية الصحة العقلية والتعليم .تقدم مجموعة األطباء النفسيين شبكة التدريب العالمية
خدمات استشارة متخصصة في الصحة النفسية والتدريب لمنظمات الصحة وأطباء الرعاية
األولية الذين يعملون في البيئات التي يكون فيها موارد الصحة العقلية محدودة أو منعدمة.

باميال سميث ،دكتوراه في الطب .أتمت الدكتورة باميال سميث دورة تدريبية متخصصة في مجال
الطب النفسي في نيويورك -مستشفى جامعة كولومبيا وكورنيل التابعة للكنيسة المشيخية،
وعملت فيما بعد في هيئة التدريس في كلية الطب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس
كأستاذ مساعد في الطب النفسي .وقد عملت في مجال المساعدات اإلنسانية الدولية ل ُتقدِّم الدعم في
مجال الصحة العقلية لألشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز في
أوغندا ،وكذلك للناجين من إعصار تسونامي في إندونيسيا وسيريالنكا ،والالجئين من
جراء الصراع في دارفور والسودان .وقد شاركت الدكتورة باميال سميث في تنسيق المشاريع مع
منظمات ووكاالت شملت مؤسسة الرعاية الصحية من اإليدز ( ،)FHAوالهيئة الطبية الدولية
( ،)CMIومنظمة الصحة العالمية ( )OHWومنظمة اليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين ( .)RCHIUباإلضافة إلى ذلك ،فقد عملت في هيئة مراجعة الزمالء التابعة
لألمم المتحدة  /وفريق العمل المعني بالصحة العقلية في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
لوضع مبادئ توجيهية دولية لمداخالت الصحة العقلية أثناء اإلغاثة في حاالت الكوارث الطارئة.
كما قد قدمت الدكتورة باميال سميث أيضًا خدمات طبية لمجتمعات مختلفة تعاني من محدودية
الموارد في المناطق الحضرية والريفية بالواليات المتحدة ،وقد عملت قطاعات الخدمات الصحية
األمريكية الهندية ( )CHIلدعم الصحة العقلية للسكان األمريكيين األصليين.
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قائمة االختصارات الطبية
 – dobمرتان يوميا ً

 -piعن طريق الفم

 – PBضغط الدم

 - prfعند الحاجة

- papكبسولة

 – qكل

IPI

 –qhqعند النوم

–ال َتعْ دَ ا ٌد ال َكا ِم ٌل لعَ َناصِ ِر الدَّم

 3 –qobمرات يوميا ً

 –ICIالجهاز العصبي المركزي

 –ICUCمثبطات إعادة امتصاص

-الدليل التشخيصي واإلحصائي

MIM
نورأَ ِبي ِن ْفرين االنتقائية
– bdالتشخيص

مثبطات استرجاع

 –GKEمخطط كهربية القلب

 - IUاإلطالق البطيء
-IIUCمثبطات إعادة امتصاص السيروتونين

 -GBIأعراض مرض السبيل خارج الهرمي
االنتقائية
-GIUمعدل ترسب الكريات الدموية

مثبطات

 –HUمعدّل دقات القلب

-qdاألعراض

–CIM

 –DMخلل الحركة المُتأخر

التصنيف الدولي لألمراض

 -CMعضلي – tobثالث مرات يوميا ً
 –CIوريدي

 –OHWمنظمة الصحة العالمية

-MFWCمثبطات األنزيم المؤكسد األحادي األمين

 –LXالطول المديد

 –X/Meqمللي مكافئ/لتر

 –LUاإلطالق المديد

 –ggمللي جرام
 –gmمللي ليتر
 –MIGاختبار الحالة العقلية
 –fgنانو جرام
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الغرض من هذا الدليل

يهدف هذا الدليل إلى أن يكون بمثابة أداة لمقدِّمي الرعاية الصحية الذين يعملون في البيئات التي
كان يعد فيها الوصول إلى موارد الصحة العقلية محدو ًدا أو منعدمًا .ال يعد هذا الدليل بديالً عن
الكتب الدراسية المعنية بالطب النفسي الشامل وعلم النفس أو غيرها من الكتب المتعلقة بالصحة
العقلية ،بل إنه يهدف إلى أن يكون بمثابة دليل مرجعي موجز وسريع يُقدِّم خالصة المفاهيم
والمُداخالت األساسية في مجال رعاية الصحة العقلية .هذا وستؤثر االختالفات في المعتقدات
والممارسات الثقافية في طريقة ومدى استخدام الدليل من جانب الممارسين المنفردين في المناطق
المختلفة.
اإل ْخال ِفيَّة للتعامل مع حاالت الصحة العقلية
لقد قدمنا في هذا الدليل منهجا (غربيا) للمُعالَجَ ِة ِ
المختلفة .في واقع األمر يمثل نظام المُعالَجَ ِة اإلِ ْخال ِفيَّة الطبية طريقة واحدة من طرق التعامل مع
مشكالت الصحة العقلية وقد تكون نظم الرعاية الصحية األخرى أكثر مالءمة أو قابلية للتطبيق
بشكل أفضل في أنحاء مختلفة من العالم.
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التعرف على األعراض النفسية
كيفية
ُّ

أوصاف الصحة النفسية والمرض النفسي
إن الشخص الذي يتمتع "بعقل سليم" يكون ذو أفكار واضحة ،ويمتلك القدرة على حل مشكالت
الحياة اليومية ويتمتع بعالقات جيدة مع األصدقاء وأفراد العائلة وزمالء العمل ،كما أنه يشعر
بالسكينة على المستوى الروحاني ويمكنه تحقيق السعادة لآلخرين (.)3113Batem .I
يمكن تعريف المرض العقلي على أنه مرض يصيب الشخص ويؤثر على مشاعره أو أفكاره أو
سلوكه ويمنعه من التماشي مع معتقداته الثقافية وشخصيته ،ويكون له تأثير سلبي على حياته أو
حياة عائلته .يمكن أن تظهر أعراض المرض على شكل تغييرات مستمرة في الحالة المزاجية أو
إدراك الواقع أو القدرة على تنظيم األفكار واالحتفاظ بها .مثل هذه التغييرات سوف تتعارض مع
معتقدات الشخص العادية أو شخصيته أو وظيفته االجتماعية.

يعد تاريخ الطب النفسي واختبار الحالة العقلية ( )MIGمن األدوات المستخدمة للتعرُّ ف على
المرض النفسية وأعراضه .ويمكن استخدام المعلومات والمالحظات التي تم الحصول عليها
لتوجيه انطباعات مُقدِّم الرعاية الصحية والتدخالت العالجية.
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التاريخ النفسي

قد تتأثر المعاناة النفسية والمرض العقلي بالتجارب والظروف الماضية أو الحاضرة .التاريخ
النفسي هو وصف للعادات واألنشطة والعالقات والظروف المادية التي ش َّكلت الطريقة التي
يشعر ويفكر ويتصرف بها الفرد .يتم التعرُّ ف على التاريخ النفسي من خالل إجراء مقابلة
شخصية مع الفرد أو طرح مجموعة من األسئلة عليه فيما يتعلق بوظيفته النفسية .وفيما يلي
توضيح للعناصر القياسية للتاريخ النفسي.

عناصر التاريخ النفسي

 )0تحديد البيانات  -االسم والعمر والعرق والجنس.

 )3الشكوى الرئيسية –  .عبارة عن بيان مختصر بالمشكالت النفسية التي يعاني منها المريض
يعبر عنها المريض بأسلوبه الخاص.

 )2التاريخ المرضي الحالي – يمثل الظروف الحالية التي ظهرت خاللها األعراض النفسية.

 )3التاريخ النفسي السابق  -يمثل أي أعراض نفسية سابقة أو عالجات (عالج أو أدوية)؛ أو
احتجاز في مستشفيات نفسية.

 )1التاريخ الطبي  -يمثل تاريخ الحاالت الطبية الهامة والعالجات/العمليات الجراحية ،واألدوية
الحالية؛ وتاريخ الحساسية من األدوية أو غيرها من العوامل؛ تاريخ اإلصابات في الرأس؛
والنوبات المرضية؛ وفقدان الوعي أو االضطرابات العصبية األخرى.
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 )3التاريخ النفسي لألسرة  -أي أقارب عصب لهم تاريخ من األعراض أو العالج النفسي أو
سوابق احتجاز في مستشفيات نفسية.

 )7تاريخ إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات أو االعتماد عليها – المدة أو فترة إساءة
االستخدام  /االعتماد عليها ،وتاريخ وكمية آخر جرعة؛ سجل العالج بالعقاقير أو برامج إعادة
التأهيل.

 )8التاريخ االجتماعي -
مَحَ ُّل ْالمِيالَد ووصف أفراد األسرة؛ والحالة االجتماعية والمستوى التعليمي الذي تم الحصول
عليه؛ والوظائف التي شغلها في الماضي والحاضر.

اختبار الحالة العقلية

يكمن الغرض من اختبار الحالة العقلية في تقييم حالة الفرد العاطفية الحالية وقدرة األداء
للوظائف العقلية .اختبار الحالة العقلية هو إطار منهجي منظم لتسجيل المالحظات التي يتم
رصدها أثناء المقابالت الشخصية مع األفراد .وبصفة عامة ،فهو يتضمن تصنيف المالحظات
على أساس السلوك والمظهر ،واألفكار ،والمشاعر ،والحكم على األشياء ،والبصيرة وغيرها من
الوظائف ،مثل الذاكرة والتركيز.
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عناصر اختبار الحالة العقلية ()ESM

 )1المظهر العام  -على سبيل المثال ،الم ْشيَة والهندام؛
ووضعية الجلوس.
 )3السلوك الحركي على سبيل المثال ،الهياج الجسدي أو التخلف؛ االرتعاش؛ القلق.
 )2الكالم  -بطيء؛ سريع؛ مرتفع؛ منخفض/غير مسموع؛ تمتمة؛ يتحدث بعجلة؛ قليل الكالم؛
يتحدث بكثرة.
 )3الموقف على سبيل المثال ،متعاون؛ عصبي؛ غاضب؛ عدواني؛ دفاعي ؛ حذر؛ ال مبال.
 )1الحالة المزاجية -حزين؛ سعيد؛ سريع الغضب؛ مهذب أو صريح.
 )3المظهر أو تعبير الوجه  -مُنس ِجم مع الحالة المزاجية أم غير منسجم؛ عديم الحس؛ متذبذب.
 )5المضمون الفكري  -ضُالالت (اعتقاد دائم غير متسق مع الواقع) ،جنون االضطهاد؛ أفكار
االنتحار أو جنون القتل.
 )8معالجة األفكار  -منطقية /غير منطقية؛ متكررة؛ مفككة؛ الميل إلى الخروج عن الموضوع؛
صلد .متباطئ؛ أو بطيء ،أو تعاقب سريع لألفكار.
 )9اإلدراك  -الهالوس السمعية أو البصرية أو الخاصة بحاسة الشم.
 )01الحكم على األشياء  -القدرة على فهم العالقات بين الحقائق للخروج باستنتاجات مناسبة.
 )00البصيرة -هل المريض قادر أو لدية الرغبة في فهم حالته.
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 )12اإلدراك
أ) مستوى الوعي  -يقِظ؛ غامض؛ مشوش .
ب) التوجّه  -نحو الذات ،والمكان ،والتاريخ والوقت.
ج) الذاكرة  -على المدى الطويل (أحداث الماضي مثل محل الميالد ،أو تاريخ الزواج أو
التخرُّ ج)؛ األحداث القريبة (مثل ،أحداث األمس أو األسبوع الماضي)؛ على المدى القصيرة
(اختبر قدرة استرجاع  2عناصر بعد مرور  1دقائق ).
د) التركيز أو االنتباه (اختبار السلسلة  - 7تبدأ من  011والعد تنازليا بمقدار ..)7
ه) الوظيفة التنفيذية أو القدرة على التفكير المنطقي  -التجريد  -ما أوجُّ ه الشبه بين التفاحة
والموزة؟ تفسير أحد األمثال بما يتالءم مع الثقافة؛ اختبار التسميات أو مهارة التعرُّ ف على
الكلمات (على سبيل المثال ،هل يمكن للفرد تسمية أجزاء الساعة/الوقت المختلفة).
و) التناسق الحركي والبصري ،قد يتم تعريف هذه المصطلحات بشكل أساسي على أنها
قدرة العقل على تنسيق المعلومات التي يدركها عضو الحس (العينين) مع الوظائف الحركية
المُعقدة (مثل الكتابة) ..يتم اختبار التناسق البصرية الحركي بأن تطلب من الفرد في رسم الكائن
أو الشكل الذي يتصوره .على سبيل المثال ،ارسم دائرة تتصل بمستطيل واطلب من الشخص
نسخ الصورة .عدم القدرة على نسخ الصورة قد تكون مؤشرً ا دقي ًقا لحاالت مثل تلف خاليا الدماغ
نتيجة إلصابته بمرض طبي أو تعاطي المخدرات (على سبيل المثال مرض الزهايمر والخرف
نتيجة إدمان الكحول؛) أو انفصام الشخصية أو التخلف العقلي.

15

16

الحاالت النفسية:
ال ُفصام والحاالت النفسية األخرى

لقد ُاستخدم مصطلح " ُ
الذهان" لوصف األفراد الذين يسيئون تفسير الواقع أو يعانون من تشوهات
في الفكر تؤدي إلى اضطراب السلوك مع العائلة واألصدقاء في المدرسة أو في العمل .قد تظهر
بعض الحاالت النفسية في األسر وال يتسنى فهم أسبابها بشكل كامل فيما تكون بعض حاالت
نفسية أخرى ناجمة عن حاالت طبية أو مواد تؤثر على الحالة النفسية.

ال ُفصام

الفُصام هو اضطراب مزمن قد يوُ صف بأنه تراجع الحافز أو االِ ْن ِدمَا ُج في المُجْ َتمَع أو الوظيفة،
ضعف تعبيرات الوجه ،وإحساس مشوه بالواقع مع اضطرابات في اإلدراك والتعبير عن الفكر.
وقد وضعت نظريات بشأن هذا السبب ولقد تضمنت أسبابًا بيولوجية وجينية ،ونفسي واجتماعية
وشكلت أساسًا لإلصابة بهذا المرض .وقد وُ صِ ف ال ُفصام في العديد من الثقافات.
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عالمات/خصائص ال ُفصام
* انخفاض في مستوى الوظائف والقدرة على التواصل االجتماعي (ويمكن وصف
ذلك باسم االنسحاب أو االنفصال أو االنعزال عن اآلخرين؛ ويمكن أيضًا اإلشارة إليه
باسم العدوانية)..
* يتم التعبير عن األفكار بطريقة َم ُ
شوبٌة أو غير منطقية (أي ،التشوش في الفكر وعدم
اتساقه؛ حيث قد يظهر الفرد بأنه ينتظر فترات توقف طويلة ،حيث يوجد "خواء" أو
هبوط في الفكر؛ حيث قد يفقد الشخص موضوع الحديث ،وتصبح األفكار مشتتة مع فقد
الترابط بين األفكار)..
* الفكر الضاللي (أي األفكار التي ال تتسق مع الواقع ،وتكون محافظة باستمرار)..
* اإلدراك المعتل (الهلوسة  -الهالوس السمعية أو سماع أفراد أو أشياء غير موجودة فعليًا
هي العرض األكثر شيوعًا في الفُصام ،وقد يصاحب ذلك أي ً
ضا الهالوس البصرية أو
الهالوس في التذوق واللمس والشم ولكنها أقل شيوعًا).
* تعبيرات الوجه العليلة أو غير المتطابقة (التجهم وعدم ظهور أي تعبيرات موحية،
البكاء بسهولة على أشياء ليس لها طابع حزن).
* تغيُّر الدافع (التناقض بشأن القيام باألنشطة أو فقدان تام للدافع للقيام باألنشطة)..

ظروف نفسية أخرى (اإلصدار الرابع من الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات
النفسية  /نظام التصنيف بالواليات المتحدة)
وباإلضافة إلى الفُصام ،قد يحدث ال ُذهان نتيجة لظروف أخرى من بينها اضطراب وهمي ضاللي
صا ِم ُّي ال َّش ْكل (أعراض شبيهة بمرض الفصام لمدة < 3
(يمثل الضُالل أبرز األعراض)؛ فُ َ
شهور)؛ االضطراب الفُصامي العاطفي (تظهر فيه األعراض المزاجية واألعراض الذهان)؛
ولكن أعراض ال ُذهان تكون قصيرة األمد ( تستمر أعراض الذهان < 0شهر)؛ ذهان ما بعد الوالدة
(أعراض ال ُذهان بعد الوالدة) ،والذهان الثانوي الناتج عن العقاقير النفسية أو الحاالت الطبية.
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التدخالت االستشارية لحاالت ال ُفصام وغيرها من حاالت الذهان األخرى
 .0ضع جدوال أسبوعيًا مع المريض .إن الروتين المنظم يساعد الفرد على معرفة ما يجب القيام
به ،وما يتوقعه ويساعد على تقليل التوتر والقلق الذي يمكن أن يشكل أعراضًا مفاجئة .ضع
األنشطة األساسية للحياة اليومية بوضوح في جدول (االستحمام ،الحالقة ،المالبس ،تحضير
الطعام ،التنظيف) بحيث يتم الحفاظ على مهارات الرعاية الذاتية األساسية .بما في ذلك األعمال
اليومية بحيث يتم المحافظة على اإلحساس بالمسؤولية .وأيضا ً األنشطة المبهجة .تأكد أن هناك
توزان جيد بين األنشطة الداخلية والخارجية .تأكد أيضا ً أنك تدخل األنشطة التي تحتوي على
تفاعل اجتماعي.
 .3امنح المكافآت على األعمال البناءة .حدّد العناصر أو المواقف التي يستحقها المريض وامنحه/
امنحها إياها عندما يتم إبداء السلوك المالئم (مثل ،تقديم جائزة قيّمة إلنهاء كافة األعمال
واألنشطة اليومية كما ينبغي).
 .2ساعد المريض في التعرّف على المواقف التي تسبب الضغط والقلق حيث إنهما قد يكونا سببا ً
في عودة المرض .ساعد المريض على الحد من االنخراط في هذه المواقف .إذا تعذر تجنب
موقف ما ،ساعد المريض في التفكير مقدمًا فيما قد يحدث ،وكيفية االستجابة لذلك.
 .3أكد على االلتزام بتناول الدواء .ناقش مع الطبيب خيارات الدواء والنظم العالجية التي ستجعل
من تناول الحبوب أمراً سهالً .
 .1اطلب من مقدمي الرعاية شرح نوعية اآلثار الجانبية التي قد تكون متو َقعة وما الذي يجب
فعله حيالها.
 .3أكد على الحفاظ على المواعيد .يمكن أن تؤدي التعيينات وجرعات األدوية الخاطئة
إلى تعرض المريض لعودة المرض.
 .7تعليم األسرة أو مقدمي الرعاية .اجعلهم على علم بأن الهياج أو التصرفات الغريبة هي
أعراض ال ُفصام وأفعال غير متعمدة .ويمكن حدوث االنتكاس ومن ثم يجب أن يكون متوقعًا.
راجع عالمات الفُصام وأعراضه.
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الحاالت المتعلقة بالمِزاج:
االكتئاب الشديد واالضطراب ثنائي القطب

االكتئاب الشديد

تم وصف االكتئاب بشكل عام بأنه تدهور في الحالة المزاجية يستمر لفترة طويلة ،ويتضح
في انخفاض في مستوى أداء الوظائف عما قبل ،ويتسبب في اختالل أداء بعض الوظائف.
يوصف االكتئاب في العديد من الثقافات على أنه شكاوى جسدية أو بدنية (مثل ،اإلجهاد وآالم
عامة ،ومشاكل بالجهاز الهضمي ،وصداع) ..ونوجز فيما يلي بعض العالمات
والخصائص األخرى لالكتئاب.

العالمات/الخصائص

 حالة مزاجية مكتئبة بشكل دائم وفقدان المتعة في أداء األنشطة والتي تمنحنا عادة المتعة؛ نقص أو زيادة الوزن؛ -األرق أو فرط النوم (أي النوم بقلة أو بكثرة)؛؛الهياج الحركي النفسي أو التخلف ،أو فقدان الطاقة؛ الشعور بالذنب أو التفاهة واالحتقار؛ ضعف التركيز أو الذاكرة؛ اليأس أو األفكار االنتحارية التي تصحبها العزم على االنتحار أو وضع خطط محددة لذلك؛ -ال تكون هذه األعراض نتيجة لحالة طبية أو مادة قادرة على تنشيط الجهاز العصبي المركزي.

لقد أشارت الدراسات إلى أن العوامل البيولوجية والجينية والنفسية واالجتماعية تلعب دورً ا في
االكتئاب .وتشمل العوامل البيولوجية اضطرابات في الناقالت العصبية (جزيئات التوصيل بين
خاليا الدماغ) ،وخلل وظائف الجهاز المناعي ،والتنظيم غير الطبيعي للهرمونات .وقد ظهر من
األسر (مثل ،أقارب من الدرجة األولى ،والتوائم)
خالل دراسات ألنماط المرض التي تشيع في 21

التدخالت االستشارية لالكتئاب
إذا كانت األعراض مستمرة وحادة ،ارجع إلى المركز/الطبيب/المستشفى الخاصة بعالج األزمة
للحصول على تقييم وتشخيص وعالج إضافي.
تقديم الدعم :توضيح أن الشعور باالكتئاب ليس أمراً مخجالً؛ ساعده/ساعدها في التعرف على
اآلخرين الذين يمكن أن يكونوا له بمثابة دعم (كاألسرة واألصدقاء)؛ ساعده/ساعدها في التعرف
والتركيز على نقاط القوة لديه واإليجابيات الناشئة من الموقف الصعب؛ ساعده/ساعدها في
التعرف والتركيز على األشياء التي يمكنهم التحكم فيها ،اسأل عن شعور اليأس وفكرة االنتحار
بهدف التأثير في هذا الشعور.

العالج باألدوية
راجع قسم "دليل األدوية" في الدليل للحصول على تفاصيل العالج باألدوية.
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االضطراب ثنائي القطب

االضطراب ُثنائي القطب هو نوع من االضطراب المزاجي يتميّز في مراحل ظاهرة من
االنزعاج المستمر (االكتئاب) و/أو النشوة (اإلثارة) ..كما قد يظهر ُ
الذهان أيضُا في أي مرحلة.
يلخِص الجدول أدناه أهم خصائص أشد حاالت االضطراب ثنائي القطب ،االضطراب ثنائي
القطب من النوع .0

العالمات/الخصائص (الجدول)

االضطراب
االضطراب
ثنائي القطب
من النوع 0

أسباب المرض

 الدليل الوراثيباعتباره أحد
العوامل
 العواملالبيولوجية
والعوامل البيئية

التشخيص

األعراض
مرحلة الهوس :حالة مزاجية مرتفعة/
عصبية ،وطاقة زائدة أو هياج؛ مبالغة
في تقدير الذات أو هوس العظمة؛
األفكار المتسارعة؛ قلة الحاجة إلى
النوم ،أو اإلفراط في الكالم أو
سرعته؛ الشرود؛ االندفاع ،واحتمالية
اإلقدام على سلوكيات مدمرة

المرحلة االكتئابية :تستوفي أعراض
االكتئاب معايير الحلقة االكتئابية
الكاملة (انظر قسم االكتئاب من هذا
الفصل للتعرُّ ف على األعراض بدقة)
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يتم تحديد األعراض من
خالل اختبار الحالة العقلية
()MIG؛

استبعاد العقاقير واألسباب
الطبية عن طريق
االختبارات التشخيصية إذا
توفرت (على سبيل المثال،
عمليات فحص السموم،
اختبارات وظائف الغدة
الدرقية ،والمواد الكيميائية،
ال َتعْ دَ ا ٌد ال َكا ِم ٌل لعَ َناصِ ِر الدَّم)
 ،وتصوير المخ)

أنواع أخرى من االضطرابات ثنائية القطب

 )0االضطراب رقم  - 3يتسم بوجود حالة اكتئاب شديد واحدة على األقل وحالة هوس
خفيف واحدة .لم تحدث أي حالة هوس خفيف .تعد معايير حالة الهوس الخفيف هي
نفس أعراض حالة الهوس إال أنه في حالة الهوس الخفيف ال تتسبب األعراض في
حدوث خلل كبير في الوظيفة االجتماعية أو المهنية .قد يحدث ُ
الذهان في هذه الحالة.

 )3الهوس المختلط أو "سريع الحلقات"  -تحدث حاالت الهوس واالكتئاب في شكل متناوب كل
بضعة أيام ( 2-3أيام) بدالً من أن تحدث على مدى أسابيع أو شهور أو سنة .قد يحدث ُ
الذهان
كجزء من هذه الحالة أيضًا.
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التدخالت االستشارية للهوس /االضطراب الثنائي القطب
تثقيف األسرة/مقدمي الرعاية .يجب تثقيف األسرة والمريض بأن الهياج وتقلب المزاج واالندفاع
تمثل أعراض شائعة لالضطراب ثنائي القطب وأنها غير متعمدة .ويمكن حدوث االنتكاس
ومن ثم يجب أن يكون متوقعًا .استعرض معهم عالمات وأعراض االضطراب ثنائي
القطب .أكد على أهمية االلتزام بتناول الدواء.
 .3أكد على االلتزام بتناول الدواء .ناقش مع الطبيب خيارات الدواء والنظم العالجية التي ستجعل
من تناول الحبوب أمراً سهالً (على سبيل المثال ،استخدام صناديق تنظيم حبوب الدواء؛ والتعرُّ ف
على ما إذا كان تناول الجرعة مرة واحدة في اليوم أمراً مالئمًا وممكنا ً أم ال؟)..
 .2امنح المكافآت على األعمال البناءة .حدد العناصر أو المواقف التي يُقدِّرها المريض وكافئه
بها عندما يلتزم بالسلوك المناسب (على سبيل المثال ،قدّم مكافأة ذات قيمة عند تجنب السلوكيات
االندفاعية)..
 .3قم بتشجيعه على وضع جدول دوري .ضع جدول أسبوعي مع المريض .إن الروتين المنظم
يساعد الفرد على معرفة ما يجب القيام به ،وما يتوقعه ويساعد على تقليل التوتر والقلق الذي
يمكن أن يشكل أعراضًا مفاجئة.
 .1ساعد المريض في التعرّف على المواقف التي تسبب الضغط والقلق حيث إنهما قد يكونا سببا ً
في عودة المرض .ساعد المريض على الحد من االنخراط في هذه المواقف .إذا ما تعذر تجنب
موقف متوتر ،فساعد المريض في التفكير مقدمًا فيما قد يحدث ،وكيفية استجابته لذلك .إن
ممارسة تمارين التنفس واالسترخاء يمكن أن تساعد في الحد من القلق الذي يستشعره المريض
في هذه المواقف (راجع الفصل الذي يتناول "حاالت القلق" للتعرُّ ف على تمارين التنفس
واالسترخاء)..
 .3أكد على الحفاظ على المواعيد .يمكن أن يؤدي عد االلتزام بالمواعيد إلى استنفاذ المريض
للدواء .ويمكن أن تؤدي جرعات العالج المفقودة إلى تعرُّ ض المريض لخطر رجوع األعراض
وعودة المرض.

العالج باألدوية
راجع قسم "دليل األدوية" في هذا الدليل.
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الحاالت المرتبطة بالقلق

قد يتم تعريف القلق على أنه حالة من االستثارة العصبية تتميَّز بوجود عالمات جسدية ونفسية.
قد يكون القلق رد فعل طبيعي يعمل بمثابة إشارة إلى الجسم بأن هناك جوانب من أجهزته تقع
تحت ضغط وتوتر أو قد اختل توازنها .ال تزال اآلليات العصبية البيولوجية الكامنة وراء القلق
مُعقدة وغير مفهومة تمامًا .كما تلعب العوامل الوراثية والبيولوجية والنفسية دورً ا في ذلك .يوجز
الجدول التالي العالمات الشائعة للقلق:

األعراض النفسية

األعراض الجسدية

الشعور بالفزع

الصداع

ضعف التركيز

الشد العضلي

عدم انتظام النوم

آالم الظهر

ضعف الرغبة الجنسية

ألم في البطن
االرتعاد أو "الرجرجة"
اإلجهاد
الخدر
ضيق التنفس
حاالت الخفقان
التعرق
فرط منعكسات اليقظة (التنبه بسهولة " ّ
وثاب")
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ينظر بعين االهتمام إلى القلق "االضطرابات" عندما تنتج اإلشارات التي يطلقها الجسم حالة
من عدم الراحة الجسدية أو النفسية لمدة طويلة أو نمط أو درجة من المعاناة التي تلحق الخلل
بالوظائف الطبيعة .يتم تدارس حالة اضطراب القلق إذا لم يتم التعرُّ ف على أي مرض طبي
ضمني ،أو أي سكر بالمواد (أو انسحاب) ،أو سمية في األدوية أو سُميِّة عوامل أخرى وتحديده
باعتباره السبب في حالة القلق .وفيما يلي ملخص ألنواع اضطرابات القلق (التي تم وصفها في
المصادر الغربية  /اإلصدار الرابع من الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية ).

 .0اضطراب القلق العام
يُعرف بأنه القلق المزمن المستمر الذي يستمر طوال اليوم بشكل دائم لمدة ال تقل عن شهر.

 .3الهلع ورُ هابُ ال َميَادين
قد تظهر أعراض القلق الغامر فجأة بتلقائية وقوة؛ مع أعراض
رُهابُ ال َميَادين أو بدونها (أي ،الخوف من األماكن المفتوحة ،أو من كونك وحي ًدا خارج المنزل،
أو من التواجد وسط جمع من الناس)..

 .2الرُهاب (الفوبيا)
هو خوف غير منطقي من كائن مُعين أو موقف مما يسبب أعراض القلق.

 .3الرُهاب االجتماعي/اضطراب القلق االجتماعي
الخوف غير المنطقي المعيّن /عدم الراحة في المواقف االجتماعية أو العامة.
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 .1اضطراب الوسواس القهري ()WIM
األفكار التسلطية (الوساوس) أو السلوك القهري (القهر) المستمر الذي يكون خارج وعي
المريض ويسبب أعراض القلق إذا تم تجاهلها.

 .6اضطراب الكرب التالي للرضح الحاد
يظهر عند القلق من محيط الحياة المليء بالضغوط .تسبب استمرارية المعاناة من أزمات الحياة
(أثناء األحالم أو االستيقاظ) فرط التيقظ والميل نحو االنطواء .من الممكن تشخيص الحالة على
أنها مرض اضطراب الكرب التالي للرضح إذا استمرت األعراض ألكثر من شهر; وفي حال
استمرار األعراض أقل من شهر ت ُ
شخص على أنها اضطرابات نفسية حادة.
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التدخالت االستشارية :تمارين حاالت القلق
أ) تمرين التنفس
(قد يكون مفي ًدا خاصة لحاالت الهلع ورُ هاب الميادين؛ والقلق العام ،والرُ هاب ،والرهاب
االجتماعي/القلق؛ والحاالت التالية للرضح واإلجهاد الحاد).

ضيق التنفس هو شعور شائع بين معظم الناس عند الشعور بالقلق .عندما يشعر المرء بقصر
النفس فإنه يميل بشكل طبيعي إلى التنفس بشكل أكثر أو أسرع .ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فرط
التهوية ما يجعل حالة القلق أكثر سوءًًً ا.

من الوسائل الفعّالة للسيطرة على التنفس بشكل غير طبيعي عند الشعور بالقلق القيام بما يلي:


تنفس ببطء مع العد إلى ثالثة.



تنفس من البطن بد ًال من المقدمة.



عندما تصل إلى ثالثة ،تنفس ببطء إلى ثالث ثوان.



توقف لمدة ثالث ثوان ثم تنفس مرة أخرى لمدة ثالث ثوان.



استمر في هذا التمرين لمدة خمس دقائق.



مارس هذا التمرين مرتين في اليوم.
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ب) تمرين استرخاء العضالت

(قد يكون مفي ًدا خاصة لحاالت الهلع ورُ هاب الميادين؛ والقلق العام؛ والقلق االجتماعي؛ والحاالت
التالية للرضح واإلجهاد الحاد).

قم بشد كل مجموعة من مجموعات العضالت في جسمك ،لمدة  11-01ثانية ،ثم استرخ لمدة
 01ثوان .قم بشد عضالتك بشكل معتدل (وليس إلى الحد الذي يسبب األلم) .ال تحاول حمل
عضالتك على التخلص من التوتر  -بكل بساطة دع التوتر يتبدد ودع عضالتك تسترخ .اعمل
على استرخاء عضالتك بالترتيب التالي:

اليدان ـــــامسك قبضة واحدة بإحكام ،ثم حررها لتسترخي .افعل نفس الشيء مع اليد األخرى.
أسفل الذراعين— اثن يدك ألسفل عند المعصم ،كما لو كنت تحاول لمس الجانب السفلي من
ذراعك ،ثم استرخ.
أعلى الذراعينـــ اثن المرفقين ثم قم بشد الذراعين .حتى تشعر بهذا الشد في أعلى الذراع ،ثم

استرخ.

الكتفان— ارفع كتفيك ألعلى كما لو كنت تحاول لمس أذنيك بهما ،ثم استرخ.
العنق— مدد عنقك برفق إلى اليسار ،ثم إلى األمام ،ثم إلى اليمين ،ثم إلى الخلف في حركة
دائرية بطيئة ،ثم استرخ.

الجبهة وفروة الرأس— ارفع حاجبيك ،ثم استرخ.
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العينان  -انظر حولك مع تحريك عينيك ،ثم استرخ.
الفك— أطبق أسنانك (فقط لشد العضالت) ،ثم استرخ.
اللسان— اضغط لسانك ضد سقف فمك ،ثم استرخ.
الصدر— تنفس بعمق حتى تمأل رئتيك بالهواء ،ثم أخرج هذا الهواء ،ثم استرخ.
المعدة  -ادفع بطنك لشد العضالت ،ثم استرخ.
أعلى الظهر  -اسحب كتفيك إلى األمام مع وضع ذراعيك إلى جانبيك ،ثم استرخ.
أسفل الظهر  -بينما أنت جالس ،أمل رأسك وأعلى الظهر إلى األمام ،بحيث تحرك ظهرك في
شكل قوس سلس وبذلك تشد أسفل الظهر ،ثم استرخ.
األ ْليتان -شد ْ
األليتان ،ثم استرخ.
الفخذين  -بينما أنت جالس ،ادفع قدميك بقوة باتجاه األرض ،ثم استرخ.
ب ََّط ُة السَّاق — ارفع أصابع قدميك ألعلى باتجاه

ص َب ُة السَّاق ،ثم استرخ.
َق َ
القدم — لف أصابع قدميك بلطف بحث تضغط بها على األرض ،ثم استرخ.

تمتع بالشعور باالسترخاء :تنفس ببطء وأنت ال تزال جالسًا لبضع دقائق ،تمتع بالشعور
باالسترخاء.

مارس هذه التمارين مرة أو مرتين في اليوم لفترة ال تقل عن ثمانية أسابيع .خالل اليوم ،حاول
أن ترخي العضالت التي تالحظ توترها.
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ج) تمرين حل المشكالت
(قد يكون مفي ًدا خصوصا ً في حاالت القلق العام والقلق االجتماعي)..
اختر مشكلة أو اثنين من المشكالت األكثر إزعاجً ا واتخذ قرارً ا بمحاولة حلها على أفضل وجه
ممكن.
 .0سجِّ ل تلك المشكالت المعينة على ورقة.
 .3سجِّ ل خمسة أو ستة حلول ممكنة لهذه المشكلة .اكتب أي أفكار تطرأ على بالك ،وليس األفكار
"الجيدة" فقط.
 .2قم بتقييم النقاط اإليجابية والسلبية لكل فكرة.
 .3اختر الحل الذي يناسب احتياجاتك.
 .1قم بوضع خطة محددة بالخطوات التي ستتخذها لوضع الحل موضع التنفيذ.
 .3راجع جهودك بعد محاولة تنفيذ الخطة .قم باإلثناء على جميع الجهود .إذا لم تنجح ،حاول من
جديد.
د) إدارة التفكير السلبي المضطرب
(قد يكون مفي ًدا خصوصا ً في حاالت القلق العام; القلق االجتماعي; اضطراب الوسواس
القهري)..
يمكن للقلق الخطير أن يؤثر في األفكار والمشاعر وأن يرتقي إلى مشاعر سلبية ومتشائمة وحتى
أفكار مضطربة غير عقالنية.
وتتضمن إدارة األفكار السلبية المضطربة ما يلي:


تحديد األفكار السلبية والمضطربة



استبدال هذه األفكار بأخرى أكثر واقعية (أنشئ قائمة بأفكار بديلة تتسم بكونها واقعية
وإيجابية ومواجهة لكل األفكار السلبية الموجودة) ..تعد هذه مهارة هامة يمكن أن تساعد
على التقليل من أعراض القلق.
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ذ) التعرُّ ض التدريجي ( التعرُّ ض التدريجي لألهداف أو المواقف المخيفة) .سيتنوع مدى االرتباط بين
األمثلة المذكورة بين الثقافات والمجتمعات المختلفة.

وقد يكون ذلك ً
مفيدا خصوص ًا في حاالت الرُهاب .كما أنها تشتمل على تمارين التنفس
واالسترخاء كذلك .وتتضمن االستراتيجية الرئيسية للتغلب على المخاوف من هذا النوع إنشاء
خطة أو تسلسل زمني بالخطوات .حيث يتعرض المريض تدريجيًا إلى كائن أو موقف مخيف،
في خطوات صغيرة ،وبذلك يقل القلق في نهاية المطاف نتيجة التعرض المتكرر عند وجود
الكائن أو الموقف .على سبيل المثال ،ترفض امرأة أن تستقل حافلة عامة خشية أن تتعرض
لحادثة .ومع ذلك ،فإنه يتعيَّن عليها أن تستخدم الحافلة للذهاب إلى العمل والقيام بالمهام
الضرورية كالذهاب إلى السوق.

أوالا– قم بتعليم المريض تمارين التنفس واالسترخاء حيث إن هذه التقنيات ستكون مهمة في الحد
من الشعور بالقلق أثناء اللحظات التي يواجه فيها المريض وجود الكائن أو الموقف المخيف.

ثانيا ًَّ -
لخص مع المريض بوضوح خطوات عملية التعرُّ ض:


ابدأ بصورة للكائن المخيف (الحافلة)..



انظر في صور الحافلة أو قم برحلة إلى محطة الحافالت دون استقالل الحافلة فعليا ً.



استقل الحافلة لمسافة قصيرة ج ًدا (محطة أو محطتين)



قم بزيادة مقدار الوقت الذي تقضيه في الحافلة.
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أثناء كل خطوة ،يجب أن يعرب المريض عن مشاعره ،مستخدمًا تمارين التنفس واالسترخاء
للتح ُّكم في القلق الحادث أثناء هذه اللحظة.
في جلسات منفصلة ،استخدم التمارين في "إدارة التفكير السلبي المضطرب" لتصحيح
اضطرابات الفكر أو االعتقادات الخاطئة أو المخاوف التي تتعلق بهذا الكائن أو الموقف.

العالج باألدوية
راجع قسم "دليل األدوية" في هذا الدليل.
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الشكاوى واألعراض الجسدية غير المبررة:
الحاالت جسدية ال ّشكل والحاالت النفسية

االضطرابات جسدية ال ّ
شكل

العالمات/الخصائص

نظراً للعالقة بين العقل والجسم ،فمن الممكن أن يعبر األفراد عن األسى والمعاناة العاطفية
طبيعيًا .فبعض األشخاص قد يشكون من أعراض جسدية بالرغم من كون نتائج الفحوصات
الجسدية أو االختبارات التشخيصية تأتي سلبية .يجب األخذ في االعتبار االضطراب الجسدي
ال ّ
شكل إذا كان الشخص مهمومًا باستمرار مع ظهور األعراض الجسدية والفحوصات البدنية
واالختبارات التشخيصية سلبية باستمرار.

قد يبدي المرضي الذين يعانون من االضطراب الجسدي الشكل أ) سلو ًكا مبالغ فيه يسعى لجذب
االنتباه أو أعراض متعلقة بطلب انتباه اآلخرين; ب) أعراضًا غريبة تتعارض مع المرض
المعروف; ج) أعراضً ا قد تتنوع من لحظة ألخرى أثناء الخضوع للفحص .وسيزور المريض
بصورة متكررة مرافق الخدمات الصحية لفترة زمنية طويلة ،ويكون لديه ميل إلى طلب
تخفيف األعراض فقط ،ولديه قدرة قليلة على تقبل فكرة أنه ال يوجد مرض جسدي.

يوجد أنواع متعددة من االضطرابات جسدية ال ّ
شكل (راجع القائمة في الصفحة التالية) .).غالبًا
ما تصاحب االضطرابات جسدية ال ّ
شكل ظروف نفسية أخرى مثل االكتئاب واضطرابات القلق.
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أنواع االضطرابات جسدية ال ّ
شكل (نظام تصنيف الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية)
االضطراب

األعراض

الجسدنة

شكاوى جسدية من أنظمة عضوية متنوعة

ال َتحويل

عبارة عن شكوى عصبية أو أكثر (الرنح ،العمى ،الصمم،

(مُصنف على أنه اضطراب

عُسْ ُر الب َْلع ،فقد الوعي ،الشلل ،نوبات وهمية أو كاذبة; "عدم
الالمباالة" أو عدم االهتمام بالمرض)..

َت َفا ُرقِيّ طب ًقا للتصنيف الدولي
لألمراض)01-

األلم

األلم; غالبًا ما تكون أعراض االكتئاب موجودة

ِوسْ واسُ المَرَ ض (المُراق)

اعتقاد (> ست أشهر) بأن الشخص يعاني من مرض خطير حينما ال
يوجد أي مرض

تشوُّ ه بِ ْنيَة الجسم

اعتقاد بوجود خلل في جزء معين من الجسد; االعتقاد ليس متأصل
بشدة كما هو الحال في االضطراب الوهامي

للحصول على شرح لمعاني المختصرات الواردة في هذا الجدول ،يرجى مراجعة ”قائمة
المختصرات الطبية“ في مقدمة هذا الدليل.
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التدخالت االستشارية في الحاالت جسدية الشكل

اعتبارات عامة:


اإلقرار بأن شكاوى المريض حقيقية لكن تجنب التوصية بإجراء اختبارات تشخيصية غير
ضرورية أو وصف أدوية جديدة لكل عرض جديد.



اسأل المريض عن رأيه في األسباب المحتملة لألعراض.



دعم مفهوم العافية بدالً من التركيز على األعراض والمرض.



ناقش الضغوط العاطفية التي قد تكون صاحبت األعراض في األصل .اشرح اآلليات التي
يتمكن من خاللها اإلجهاد في التسبب في أعراض المرض .قد يكون من المفيد للمرضى
الذين يشتكون من اإلجهاد مؤخراً الحصول على فترة راحة قصيرة .في حالة التوصية
بذلك ،فاقترح أساليب االسترخاء التي يمكنها التقليل من التوتر.



بالنسبة للمرضى الذين يعانون من شكاوى مزمنة ،عين لهم مواعيد منتظمة ومحددة مع
نفس الطبيب إن أمكن.
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تمرين
بالنسبة لألفراد الذين لديهم بعض المعرفة بشأن العالقة بين عواطفهم والشكاوى الجسدية فقد
تكون الطريقة التالية مفيدة.
 .0اجعل المريض يسرد الشكاوى البدنية لديه في قائمة ،بحيث تحتوي على درجة خطورة
الشكاوى واألنشطة المكتنفة في كونها مشاكل بدنية يعاني منها المريض والعواطف التي تظهر
كمشاكل بدنية يعاني منها المريض:

المشاكل البدنية

 -0صداع

درجة خطورة المشكلة (مقياس من -0
01؛  =01خطيرة جد ًا)

.8

األنشطة

العواطف

الذهاب إلى السوق

ُم َت َهيِّج

.3
.2
.3
.1

 .3استكشف مع المريض ،العالقة الممكنة بين الشكوى الجسدية والعواطف التي مر بها.
 .2ناقش السبل الممكنة لتعديل األنشطة بحيث تحد من المعاناة العاطفية (على سبيل المثال ،تغيير
اليوم أو ذلك الوقت من اليوم لوقت آخر ً
بعيدا عن األعمال الروتينية المملة; والحد من فعل
األشياء في وقت واحد لكي نحصل على مزيد من وقت الفراغ; االستعانة بمساعدة اآلخرين;
ودمج نشاط ممتع في رحلة إلى السوق; اإلشادة بالذات ومكافأتها لمجهوداتها).
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العالج باألدوية لالضطرابات جسدية الش ّكل

العالج باألدوية لالضطرابات جسدية الشكل

الحالة

العالج باألدوية

الجسدنة

غالبًا ما يكمن االكتئاب والقلق وراء االضطرابات
جسدية الش ّكل .يتم عالج اضطرابات االكتئاب أو القلق
المستبطن باستخدام األدوية المضادة لالكتئاب أو األدوية
المضادة للقلق

التحويل (مصنفة على أنها
اضطراب تفارُقي طبقا للتصنيف
األلم
ِوسْ واسُ المَرَ ض (المُراق)
تشوه بِ ْنيَة الجسم
ُّ

لقد َثبُت أن األدوية السيرُوتوني ِنيُّة ال َم ْفعول تعد عالجً ا
فعّاالً

راجع قسم "دليل األدوية" بهذا الدليل للعالج باألدوية لحاالت االكتئاب والقلق. .
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االضطرابات الجسدية النفسية

العالمات/الخصائص
تذكر أن االضطرابات جسدية الش ّكل تتضمن الشكاوى فقط .ينطوي االضطراب الجسدي النفسي
على شكاوى ووجود أعراض مرضية يمكن اكتشافها عند الفحص مع عدم وجود دليل بوجود
حالة طبية بوصفه السبب بعد إجراء اختبار تشخيصي إضافي .قد يتفاقم الضغط النفسي أيضًا
عند وجود حاالت طبية قائمة .تشمل الحاالت الطبية التي تتأثر بالضغط النفسي ما يلي:
الوعائِيُّ -اضطراب النظم; مرض الشريان التاجي; فرط ضغط الدم.
 )0الدَّا ُء ال َق ْل ِبيُّ ِ
 )3أمراض النسيج الضام  -التهاب المفاصل الروماتويدي; الذئبة الحمراء المجموعية.
 )2أمراض الجهاز الهضمي (القرحة الهضمية; أمراض األمعاء االلتهابية)..
 )3أمراض الجهاز التنفسي  -الربو; فرط التهوية.

التدخالت االستشارية والعالج باألدوية
يتضمن العالج استقرار أي أعراض طبيبة حالية ،واالستعانة بمضادات القلق واألدوية المضادة
لالكتئاب لعالج اضطرابات القلق أو االكتئاب القائمة ،مع االستشارة والمعالجة النفسية.
التدخالت االستشارية

راجع القسم السابق (االضطرابات جسدية الشكل) لالستفادة من التمرين.
العالج باألدوية
راجع قسم "دليل األدوية" بهذا الدليل للعالج باألدوية لحاالت االكتئاب والقلق.
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االضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة

العالمات/الخصائص

أ) تعريفات متعلقة بمواد نفسية التأثير (على سبيل المثال ،المواد التي تنشط المخ وتؤثر في
األفكار والعواطف والسلوكيات)..

 .0ال ُس ْكر  -سلوك غير مهايئ مصاحب البتالع العقاقير مؤخرً ا.

 .3االنسحاب -أعراض بدنية ونفسية سلبية تحدث بعد وقف تناول العقار.

 .2التحمُّل -الحاجة إلى تناول مزيد من المواد لتحقيق نفس المستوى من التأثير.

 .3إساءة االستعمال أو سوء االستخدام  -نموذج غير مهايئ لالستخدام الذي يؤدي إلى مشاكل
متكررة وعواقب سلبية (على سبيل المثال ،االستخدام في المواقف المحفوفة بالمخاطر مثل
القيادة; يؤدي استعمالها إلى مشاكل قانونية واجتماعية ومهنية).
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 .1تعاطي المخدرات (اإلدمان) -رغبة مستمرة في الحصول على مواد نفسية المفعول
واستخدامها لتلبية دوافع ممتعة و/أو تخفيف تأثير االنسحاب .قد يكون اإلدمان نفسي أو جسدي
في طبيعته.

اإلدمان النفسي:



استمرار تعاطي المواد المخدرة ،على الرغم من وجود أدلة على آثارها الضارة.



صعوبات التحكم في تعاطي المواد المخدرة.



إهمال االهتمامات وزيادة الوقت المُستغرق في الحصول على المواد أو التعافي من آثارها.



يعد دليل التحمّل لمثل هذه الجرعات المرتفعة أمرً ا مطلوبًا لتحقيق نفس التأثير.



القهر أو الرغبة :رغبة قوية لتناول هذه المواد.



يحدث القلق أو اضطراب المزاج إذا لم يتم تناول العقاقير.

اإلدمان البدني:



تحدث األعراض البدنية إذا لم يتم تناول العقاقير (على سبيل المثال ،صداع; العسر المعدي
المعوي; تغيّرات في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتعرُّ ق والرعشة وأالم
العضالت)..
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ب) تأثير المواد النفسانية المفعول

الكحول
أعراض التسمم :تداخل الكالم; عدم استقرار المشي; تغيّر المزاج; العدائية; القلق; ُ
الذهان;
األرق; الهذيان.
أعراض االنسحاب :الغثيان; الصداع; الرأرأة (حركة أفقية سريعة لمقلة العين); عدم
استقرار ضغط الدم ومعدل ضربات القلب; الفصام; القلق; اضطراب المزاج; األرق;
الهذيان; نوبات الصرع.

الحشيش
أعراض التسمم :المزاج عالي أو مكتئب; القلق; الضحك من غير مناسبة; بارانويا; الهلوسة;
احمرار العين; زيادة الشهية; جفاف الفم; ارتفاع معدل ضربات القلب.
جرعة عالية=الهذيان ،الهلع ،هذيان مستمر.
استخدام طويل األجل= القلق ،االكتئاب ،فقد الدافع.

ت) تداخالت


الرجوع إلى التقييم والتشخيص الطبي والتثبيت الطبي



تقييم الظروف الكامنة وراء األمراض النفسية (على سبيل المثال ،االكتئاب ،القلق)

 الرجوع إلى البرنامج االستشاري الخاص بالعقاقير إذا كان متاحً ا أو الخدمات النفسية
للعالج.
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التدخالت االستشارية اإلضافية الضطرابات تعاطي المواد المخدرة

 .0قد يكون القلق واالكتئاب هما أساس إساءة استعمال المواد المخدرة .قد
يستخدم أيضا ً بعض األفراد المصابين باالضطراب ثنائي القطب أو
االضطراب الذهاني الكحول أو العقاقير لمعالجة أنفسهم أو للتعامل مع
األعراض .لذلك من الضروري تقييم الحاالت النفسية وتوفير العالجات
المناسبة .وبالنسبة لبعض المرضى ،يتضاءل استخدام العقاقير والكحول
إذا تم تخفيف اضطرابات القلق األساسية أو اضطرابات المزاج أو أي
ضغوط أخرى.

 .3تعلّم أساليب التنفس واالسترخاء كإحدى الوسائل للتحكم في القلق (راجع
فصل "اضطرابات القلق" للحصول على تعليمات األساليب).

 .2تشجيع األفراد للتعرف على األشخاص الذين يمكن التواصل معهم للحصول
على الدعم عند حدوث اإلدمان أو الشعور بضغط ما .كما أن الشخص
الذي امتثل للشفاء من اإلدمان ومتزن يمكن أن يكون حليفا ً جيداً.
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َ
والخرف
الهذيان

الهذيان :فقدان الذاكرة +ضعف االنتباه أثناء فحص الحالة العقلية ( ..)ESMوتشمل األسباب
أمراض الدماغ ،واألمراض الجهازية (مثل أمراض القلب) والعقاقير ،واألدوية ،وسموم أخرى.
أعراض أخرى:


البدء السريع



دورة جزئية التموج; قابل للعكس



هياج



التهيج



ُ
الذهان

الخرف :فقدان الذاكرة +عدم وجود ضعف انتباه أثناء فحص الحالة العقلية .تشمل األسباب
الزهايمر وأورام المخ واألمراض الفيروسية (على سبيل المثال ،فيروس نقص المناعة البشرية)
إدمان المسكرات والمداواة بتعاطي العقاقير وسموم أخرى ونقص األكسجين،
أعراض أخرى:


البدء البطيء



دورة جارية ومستمرة; يتعذر العكس باستثناء مرض نقص المناعة البشرية



هياج



التهيج; اكتئاب



الذهُان



تدريجي ،انخفاض دائم في الوظيفة
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تداخالت
يجب أن يُحال المريض المحدد على أن لدية أعراض مرض الهذيان أو الخرف للمستشفى لمزيد
من التقييم والتشخيص والعالج .
أ) الهذيان
.ضبط التنبيه الحسي كما هو موضح ( على سبيل المثال ،نقص التحفيز إذا تم تحفيز الشخص;
ويزداد إذا كان الشخص في حالة حرمان حسي)..
.ضع الشخص في منطقة آمنة (عدم وجود كائنات خطيرة أو مخاطر قريبة) حيث يمكن مالحظته
بسهولة.

ب) الخرف
 .رتب البيئة المحيطة حيث تتضح إشارة التوجيه للتاريخ والوقت والمكان.
.دمج التغذية السليمة ،وممارسة التمارين ،وأنشطة التحفيز العقلية.
.توفير الدعم للعائلة (على سبيل المثال ،التعليم ،العالج الجماعي)..
مساعدات لتعزيز الوظيفة:
مُعينات الذاكرة :التقويمات; أدوات التنظيم; تخطيط األنشطة الروتينية اليومية; القوائم; صناديق
الحبوب ،وأجهزة التوقيت،.
مُعينات بدنية :عصا; أثقال المعصم
مُعينات التحفيز البدنية والعقلية :التمرين -المشي ،التنزه ،إلقاء الكرة ،تحديد وتشجيع على
الهوايات السابقة ،ألعاب البطاقات واللوحات; األلغاز ،التشجيع على رواية القصص والغناء
وقضاء الوقت مع اآلخرين للتحفيز على ذلك (األصدقاء الثرثارين)..
األدوية
الديبازم والهالوبيردول أدوية مستخدمة في التعامل مع التهيج الحاد المصاحب للهذيان أو الخرف;
ويمكن اإلشارة إلى أن المواد المضادة لالكتئاب واألدوية األخرى للذهان من الممكن أن تكون
إشارة ألعراض الخرف .يمكن عالج خرف فيروس نقص المناعة والعكس محتمل مع المعالجة
المضادة للفيروس.
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مرض الصرع

عالمات/خصائص الصرع
يعد سبب إصابة  %71من حاالت الصرع غير معروف .وقد تتضمن األسباب األخرى حدوث
العدوى أو اإلصابة في المخ أو تناول العقاقير/الكحول أو اإلصابة بمرض وعائي أو خلل في
التوازن الغذائي .قد تتسبب هذه الحاالت في "نوبات الصرع" أو عدم االستقرار والتنبيه الشاذ
لخاليا الجهاز العصبي .قد يتم تشخيص نوبات الصرع بأنها إما جزئية (صرع بؤري) أو عامة
(شاملة):
 )0تبدأ نوبة الصرع الجزئي – في منطقة بؤرية وتظل مكانها
أ) النوبة البسيطة  -ال تؤثر في الوعي (مثل الحركة)
ب) المعقدة  -قد تكون بعض مناطق نوبات الصرع البؤري أو مناطق محددة في المخ
هي المناطق الترابطية األكثر تعقيداً وتعمل أكثر من مناطق أخرى .قد يتسبب
نشاط نوبة الصرع خالل هذه الدوائر في نوبات الصرع "الجزئية المعقدة" .قد
تكون نوبات الصرع الجزئية المعقدة مصحوبة بحدوث "أورة" أو مجموعة من
اإلشارات الحسية الشاذة مثل الومضات والروائح والضوضاء التي تسبق بداية
نوبة الصرع .قد يضعف الوعي أيضا ً بهذا النوع من نوبات الصرع.
النوبة العامة الثانوية -تمتد نوبة الصرع من الجزئية إلى العامة.
 )3تبدأ نوبة الصرع العامة– بؤرية ثم تستمر حتى تكون عامة (على سبيل المثال ،شاملة).
a) adqefpe/petot gam (qtarofg; qtip gob-qeftefpe thef piftofue).
ب) نوبة الصرع الكبرى ( األورة؛ النوبة التوترية الرمعية؛ أو تشنج األطراف األربعة،
أو فقد الوعي؛ أو السلس؛ أو ارتباك ما بعد نوبة الصرع؛ أو الصداع؛ أو النوم
الزائد).

األعراض النفسية

يحدث التغير في الشخصية بشكل عام بينما يتم اكتشاف أن الذهان والعنف يحدثان بتكرار أقل
مما كان يحدث سابق ًا .تم ربط صرع الفص الصِ دغي باضطراب المزاج.
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التدخالت االستشارية لمرض الصرع

 .0تعليم األسرة/مقدمي الرعاية .فحص عالمات وأعراض الصرع معهم .إسداء نصيحة
بما يجب فعله إذا تعرض فرد لنوبة صرع .التأكيد على أهمية االلتزام بالدواء .التوضيح
لألبوين أن الصرع يصاحبه تغير واضطراب سلوكي عند األطفال وتوفير اإلرشاد لهم
حول كيفية وضع القيود ودعم التصرفات الب ّناءة.
 .3مساعدة المريض في التعرف على المواقف التي تسبب الضغط والقلق حيث إنهما قد
يكونا سببا ً في عودة المرض .مساعدة المريض في المشاركة المحدودة في هذه المواقف أو
(إذا كان الموقف ال يمكن تجنبه) مساعدته في التفكير مقدما ً في ما الذي سيحدث وكيفية
االستجابة لذلك .يمكن دمج تمارين التنفس واالسترخاء للمساعدة في الحد من القلق الذي
يستشعره المريض في هذه المواقف (راجع فصل "حاالت القلق" للحصول على تعليمات
تمارين التنفس واالسترخاء).
 .2التأكد من البقاء على علم بالتعيينات .يمكن أن تؤدي التعيينات الخاطئة إلى نفاذ األدوية.
ويمكن أن تؤدي جرعات العالج غير الصحيحة تعرض المريض لخطر رجوع األعراض
وعودة المرض.
 .3االلتزام بالدواء .على المريض أن يناقش مع الطبيب خيارات الدواء والنظم العالجية
التي ستجعل من تناول الحبوب أمراً سهالً (استخدام صناديق تنظيم حبوب الدواء؛ هل
تناول الجرعة مرة واحدة في اليوم أمراً ممكناً؟)

العالج باألدوية
راجع قسم "دليل األدوية" في هذا الدليل.
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اضطراب النوم

العالمات/الخصائص
يمكن أن يحدث اضطراب في النوم كجزء من الحالة النفسية أو منفصالً عنها .قد أشارت
دراسات في الثقافة الغربية إلى أن األرق (انخفاض القدرة على النوم) أمراً شائعا ً ويمكن أن
يكون نتيجة العديد من األسباب (مثل الحالة األساسية أو نتيجة للحالة الثانوية كالعالج الطبي أو
الحاالت النفسية أو األدوية أو العقاقير والكحول) .يعد اضطراب النوم هو أحد أكثر االستجابات
شيوعا ً للضغط.

التدخالت االستشارية الخاصة باضطراب النوم
النوم الصحي (مقاييس توفير نموذج للنوم المنظم)
 )0تحديد وقت معين للنوم وبذل مجهود لاللتزام به حتى وإن لم تكن مرهقا ً.
 )3بذل مجهود للنهوض في نفس الوقت كل صباح.
 )2تجنب اإلغفاء على مدار اليوم.
 )3القيام بتمارين على مدار اليوم .القيام بتمارين االسترخاء في المساء (مثل التأمل
واليوجا).
 )1ضمان توفر مكان نوم مريح
 )3الحد من المواد المنشطة (مثل الكافيين والكحول والنيكوتين) ،ال ينصح بهم في النصف
الثاني من اليوم.
 )7معالجة أي من االضطرابات األساسية المتطلبة للعالج أو االضطرابات النفسية.

العالج باألدوية
راجع قسم "دليل األدوية" في هذا الدليل.
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الفقد وفقدان األعزاء

العالمات/الخصائص

الحزن هو االسم المناسب للمشاعر المصاحبة لفقدان أي شخص أو مكان أو شيء عزيز .يتضمن
هذا منزل المرء وصحته (مثل تشخيص الحالة بمرض مزمن أو بتر أحد األطراف) وبلده وثقافته
(في حالة طلب اللجوء مثالً).

يعد الفقدان وعملية الحزن (لفقدان األعزاء) أمراً معقداً ويختلف من فرد آلخر .لقد
وصف "كوبلر روس" االستجابات العاطفية للفقد والموت والوفاة ويتضمن ذلك ما يلي:

أ) النكران – ليست هناك القدرة على تقبل الفقدان الذي حدث .قد يصاحب هذا
شعور بالصدمة والمفاجأة والخدر .حيث ال يمكن للمرء أن يعتقد أن هذا
الشيء قد يحدث له/لها.
ب) الغضب – قد يمر المرء بمرحلة الغضب والعداء .حيث إن إلقاء اللوم على
اآلخرين أو على الذات بسبب عدم تفاديهم لهذا الفقد يعتبر فكرة شائعة.
ج) المساومة – االعتقاد أن هذا المرء لو تصرف أو فكر بطريقة مختلفة يمكنه
استعادة الشخص المفقود (أو في حالة الموت ،يمكنه تجنب هذا الفقد) .قد
ينتاب المرء الشعور الشديد بالذنب ("كان من الممكن أال يحدث هذا لو
كنت قد انتبهت أكثر من ذلك.)"...
د) االكتئاب أو االنهيار العاطفي – يبدأ إدراك الحقيقة الواقعية للفقد .حيث يكون
هناك شعور بالوحدة والحزن وفقدان الحافز والمتعة ،وقد ينصرف عن
التواصل مع اآلخرين .يمكن أن تحدث نوبات القلق والفزع واضطراب
التفكير.
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قد يتمثل االضطراب العاطفي أيضا ً في الهياج والتعب وضعف النوم والشهية.

هـ) التقبل – يكون المرء قادراً في النهاية على تخفيف أثر الفقد والمُضي قدما ً
نحو أنشطة وعالقات جديدة.
كان يعتقد في البداية أن ردود األفعال هذه حدثت بشكل ّ
خطي وشبيهه بالمرحلة الماضية وبالرغم
من ذلك ،ال تضطر االستجابات إلى الخضوع للنظام القائم .قد يحدث الشعور بالتعاقب السريع أو
بالتوليف (مثل االكتئاب والغضب)  .إضافة إلى ذلك ،قد يمر أيضا ً مقدمو الرعاية بخصوص
األشخاص المتوفين بردود األفعال هذه.

قد تؤثر عوامل عدة في قدرة الشخص على أن يواجه حاالت الفقد .قد تتضمن هذه العوامل ما
يلي:
 .0النضج السني والعاطفي.
 .3السمات الشخصية  -القدرة على التكيُّف واالعتماد على الذات وخيبة األمل والصبر.
 .2أنظمة المعتقدات  -ما الذي يمثله هذا الفقد؟ كيف يرى المرء الموت  -هل كجزء من دورة
الحياة أم حدث مرعب عليه أن يتجنبه؟ قد يعتقد المرء أن روح الشخص العزيز المتوفّى يمكنها
تعيش من خالل الذكريات التي يحتفظ بها ذويه ممن هم على قيد الحياة.
 .3آليات الدفاع النفسي  -مثل تصعيد التأثر بالفقد أو القضاء عليه من خالل تصرفات مرحة أو
خيرية.
 .1اآلمال الشخصية.
 .3نظام الدعم  -العائلة واألصدقاء ومسؤولو الرعاية الصحية.

54

التدخالت االستشارية

يختلف األشخاص في الطريقة التي يعبون بها عن الحزن وفي درجة هذا الحزن .يجب تقييم حالة
األشخاص الذين يعانون من اضطراب لفترة طويلة (ما يزيد عن عامين) أو اضطراب يؤثر على
وظيفتهم باالكتئاب الشديد وبحاالت نفسية أخرى.

قد تفيد النقاط العامة التالية في مساعدة األشخاص خالل حالة الحزن:

 .0تأكد من أن عمليات البكاء الطبيعية والمناسبة ثقافيا ً قد حدثت.
 .3أكد على االطمئنان بأن عملية الحزن عادية على الرغم من الشعور المؤلم التي تسببت فيه .ال
تجبر أحداً على التحدث .حيث يختار الناس أوقاتهم ومواقفهم الخاصة لمشاركتهم مشاعرهم -
ولكن وضّح أنه بإمكانك اإلنصات إليهم إذا أرادوا أن تشاركهم تجاربهم ومشاعرهم المؤلمة.
 .2شجّعه على إيجاد طرق بسيطة لالستمتاع بذكريات الماضي اإليجابية (من خالل صور
وقصص مثالً).
 .3وفّر االطمئنان بأن الشعور الذي ال يحتمل والمؤلم يمكن أن يتالشى بمرور الوقت.
 .1انصح باتخاذ الراحة والقيام بالتمرين المناسب.
 .3ساعد الفرد أن يفهم أنه من غير الطبيعي للناس أن يحلموا بالميت أو يمروا بكوابيس أو
تخيالت أو رغبة في التحدث إليه.
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 .7انصحه بتجنب اتخاذ قرارات كبيرة ومعقدة.
 .8ساعد الفرد في االنتباه إلى أنه قد يكون هناك أحداث وظروف يمكن حينها أن ينطلق الشعور
المؤلم بالفقد (مثل ،أعياد الميالد ،الذكرى السنوية ،حاالت وفاة أخرى ،وما إلى ذلك .)...حيث إن
التحضير لهذا سيقلل من التأثر بذلك.
 .9ساعد المرء أن يفهم أنّ الفقد يدخل في حيّز التغيير وأن األنشطة والعالقات الجديدة قد تعتبر
جزءاً من التغيير.
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الفقد وفقدان األعزاء عند األطفال

أ) عام

األطفال يكون لها ردود أفعال مختلفة في مراحل التطور المختلفة .قد يُظهر بعض األطفال الفهم
قبل أو بعد أقرانهم ومع ذلك ،يبدأ األطفال بصورة عامة في إظهار فهم الموت ببلوغهم سن
الخامسة .تشير الدراسات (الغربية) إلى أن األطفال الذين يعانون من فقدان األعزاء في بداية
طفولتهم يكونون أكثر عرضة لحدوث اضطرابات نفسية في أواخر طفولتهم .باإلضافة إلى ذلك،
يكون البالغون الذين يفقدون أحد األبوين في الطفولة أكثر عرضة لالضطرابات النفسية أكثر من
العامة .وعندما يمرون بحالة فقد أخرى ،يكونون أكثر عرضة لالكتئاب والقلق أكثر من العامة.

ب) األطفال تحت سن الخامسة

ال يفهم األطفال تحت سن الخامسة حدث الموت .حيث يظهرن التفكير غير الواقعي أو
"السحري" وهذا ما يتسبب في االعتقادات الخاطئة حول األسباب والنتائج .يكون أيضا ً لديهم
رؤية متمحورة حول الذات للعالم تؤدي إلى شعورهم بأنهم المسؤولين عن الموت (مثل "لن
تعود أمي ألنني كنت سيء السلوك ..)"..إن ردود األفعال مماثلة لردود األفعال التابعة ألي فراق
حيث يزداد االضطراب كلما طالت فترة الغياب .قد يظهر الطفل منفصالً على الرغم من أنه/أنها
ال يهتم بذلك.
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ج) األطفال في سن  01 - 1سنوات

بعد سن الخامسة ،يمكن لألطفال أن يفهموا أن الموت ال رجوع فيه وبالرغم من ذلك قد ال
يعتبروه شي ًئا يمكن أن يؤثر عليهم .وقد يواصلوا تفكيرهم السحري والواقعي والمتمحور حول
الذات .حيث يكون لدى األطفال في هذا السن تصورً ا للشيء الجيد والسيء ويصبحون فضوليين
بشأن السبب والنتيجة ولديهم القدرة على إظهار قلقهم على اآلخرين .قد يعرب األطفال عن
رغيتهم في بقاء ارتباطهم بأحد األبوين المتوفى.
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د) سن العاشرة  -المراهقة

خالل تلك المرحلة ،يبدأ األطفال في إظهار إدراكهم للمفاهيم المعنوية بما في ذلك الموت (مثل،
الموت أمر عام وحتمي ويمكن أن يؤثر عليهم شخصيا ً) .يصبحون أكثر وعيا ً بالتناقضات ويمكن
أن يمرون بتضارب في المفاهيم مثل العدل يقابله الظلم والرغبة في االستقالل تقابلها الحاجة إلى
القرب .يمكن للموت أن يبدو محيراً ومتناقضا ً  -قد يعرب األفراد في هذا العمر عن مشاعر
الالمباالة أو االنفصال أو التمييز أو الحنين إلى الماضي ردود األفعال الفورية الشائعة اإلضافية
على الموت الخاصة باألطفال في هذه المرحلة العمرية مدرجة في المربع التالي.

ردود األفعال الشائعة الفورية حول الموت/الفقد (األطفال في العاشرة  -سن المراهقة)
الشعور بالذنب وتقريع الذات والشعور
بالخجل

الصدمة وشعور اإلنكار
والرعب واالعتراض

الشكاوى الجسدية

والفتور والذهول

مشاكل المدرسة

استمرار األنشطة العادية

السلوك العدواني

القلق

االنعزال عن المجتمع

استعادة الذكريات

األوهام

مشاكل النوم

التغيرات الشخصية

والحزن والغضب

التشاؤم من المستقبل

لفترة طويلة واتباع سلوكيات غريبة

النضوج السريع
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هـ) المبادئ التوجيهية حول إدارة الفقد وفقدان األعزاء عند األطفال

عندما يمر طفل بحالة فقد ،فمن األفضل أال تخفي الحقيقة .حيث إن األطفال يحتاجون تفسيرات
واضحة وصادقة ومترابطة تالئم مستوى تطورهم .يحتاجون إلى تقبل واقع الفقد وليس إلى
حمايتهم منه يجب أن يكون التفكير السحري مضبوطا ً وصحيحا ً .فما تم تخيله قد يكون أسوأ من
الواقع وقد يلوم األطفال أنفسهم بسبب األحداث التي جرت خارج إرادتهم .التشجيع على بيئة
داعمة حيث يكون المجتمع المفتوح متاحا ً واألسئلة الصعبة مجابة ومشاعر االضطراب مسموحا ً
بها .اترك األطفال يعبرون عن حزنهم بالطريقة التي يجدونها مالئمة وعن األشخاص الذين
يثقون فيهم ويشعرون معهم بالراحة أكثر وأن يعبرون عن في كل مرة عن اختيارهم.

إذا فقد الطفل أحد األبوين أو مقدمي الرعاية المهمين ،سوف يحتاج الطفل إلى أن تقدم له رعاية
متواصلة ودائمة ومالئمة .كلما ازدادت الصلة بحياة الطفل السابقة ،كان ذلك أفضل .قد يرغب
األطفال في تجنب الرسائل التذكيرية بصدمة حادة خاصة في البداية ولكن االنتقال الكامل من بيئة
مألوفة قد يسبب ألما ً ومشاكالً أكثر على المدى الطويل يجب أن يُجمع شملهم مع أسرة كبيرة
حنونة إن كان هذا متوفراً.
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الفقد وفقدان األعزاء في النكبات/والطوارئ المأساوية

قد يتم تعريف الكارثة أو الطارئة المأساوية بأنها حدث طبيعي هام (مثل الزالزل والتسونامي
واإلعصار والفيضانات وما إلى ذلك) أو حدث بشري هام (مثل الحرب) الذي يهدد الحياة مباشرة
ويعرض االحتياجات األساسية الضرورية للبقاء على قيد الحياة للخطر (مثل الطعام أو المكان
اآلمن أو المياه والصرف الصحي أو األمان أو التحكم في األمراض أو الدخول إلى الرعاية
الصحية) .يمكن أن يكون الفقد والحزن في ظل هذه الظروف مدمر ّا وساحق ًا .قد يكون هناك
جهود ًا رسمية داعمة يوفرها العديد من المنظمات اإلنسانية أو بصورة أقل من الرسمية من خالل
األفراد والمجتمعات المجاورة األخرى.

بالنسبة للمنظمات التي تقدم يد العون ،طورت فرقة عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
المعنية بالصحة العقلية والدعم النفسي المبادئ التوجيهية الخاصة بالتدخالت االجتماعية
والنفسية األساسية (المرحلة الحادة) والفرعية /الشاملة التي قد تكون مفيدة لمساعدة األفراد
والمجتمعات في الشفاء بشكل ب ّناء (راجع قسم "المراجع" في الدليل).
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مشكالت الصحة العقلية عند األطفال

 .0اإلعاقة الذهنية (العقلية) واضطرابات النمو الشامل

خالل الدراسات الغربية ،تم اكتشاف أن اإلعاقة الذهنية تحدث بنسبة  %0من السكان كما أنها
سائدة في الذكور أكثر من اإلناث .قد تتضمن األسباب العوامل الجينية (تاي ساكس ،متالزمة
داون)؛ والعوامل النفسية (اإلعاقة البسيطة التي تحدث غالبا ً نتيجة نقص التحفيز الفكري)
وعوامل أخرى مثل التأذي الذي يحدث قبل الوالدة وخاللها وبعدها (مثل العدوى والتسمم
واإلصابة في المخ).

قد تتضمن مؤشرات اإلعاقة الذهنية العجز في األداء الوظيفي المُكيّف (مثل القدرة على
التواصل ،أو الرعاية الذاتية ،أو العيش في المنزل ،أو المهارات االجتماعية/مهارات العالقة بين
األشخاص ،أو استخدام موارد المجتمع ،توجيه الذات ،أو القدرة على المهارات األكاديمية،
المعل ،الراحة ،الصحة ،األمان ) .إذا كان اختبار الذكاء متوفر ًا ،فظهور الدرجة بما يقل عن 71

يعتبر داخ ً
ال في اإلعاقة الذهنية.

يمكن أن تشبه اضطرابات النمو الشامل اإلعاقة العقلية .تتضمن هذه االضطرابات التوحُّ د
(يضعف األداء التكيفي بقصور في اللغة ،وفي الفهم والعالقات السارية واالجتماعية ،والتطور
المعرفي)؛ واضطراب أسبرجر الذي يضعف األداء التكيفي ولكن ال يوجد تأخيرا في اللغة أو
التطور المعرفي .وتعد السمة الرئيسية لكال االضطرابين هي عدم القدرة على توضيح الحاالت
واالنفعاالت العقلية األخرى وإيجاد صعوبة في تكوين عالقات.
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معالجة اإلعاقة الذهنية واضطرابات النمو الشامل

تعد اإلعاقة الذهنية واضطرابات النمو الشامل حاالت مزمنة .من الممكن مساعدة كل من الطفل
واألسرة في عمل التكيفات الالزمة لبيئتهم والتفاعالت التي ستسهل األداء المتوازن .من
الضروري إجراء تقييم شامل للسجل النفسي الخاص بالطفل (خاصة سجل النمو) والقيام بفحص
للحالة العقلية .استعلم ما إذا كان هناك أقارب يعانون من نفس الحالة.
قم بتعليم األسرة حقيقة أن الطفل يعاني من القصور واحتماالته .اطلب التقييم من متخصص
يمكنه أن يوفر لك مدخالً إضافيا ً إلى التشخيص المحدد ودرجة القصور والتدخالت المالئمة ،إذا
كان ذلك متوفراً .سوف تجعل المهام الضرورية الطفل يقبل ما ال يستطيع أن يقبله وتعمل على
تشجيع نمو مهاراته التي يملكها بالفعل.
يمكن أن تتعلق اإلعاقة الذهنية بمشاكل أخرى مثل فرط النشاط واالكتئاب (كأن يصبح الطفل
مدركا لقصوره) والحاالت التي تحتاج إلى عالج مثل الصرع .استعلم عن هذ المشاكل ثم قدّم
العالج المناسب أو اجعلهم قيده.
على األسرة أن توفر البنية من خالل تنظيم برنامج محدّد للطفل لكي يتبعه بحيث يكون مناسبا ً
ألداء الطفل الوظيفي .سوف يساعد هذا البرنامج المحدّد الطفل في معرفة ما يجب أن يتوقعه
ويفعله  -يمكن أن يحد هذا من القلق واالضطراب .يجب أن يتضمن هذا البرنامج قائمة باألنشطة
األساسية اليومية التي تعتبر مالئمة لمستوى األداء بحيث تنشأ مهارات الرعاية الذاتية األساسية
وتظل (مثل االستحمام والتمشيط والحفاظ على الغرفة مرتبة وتحضير الطعام والذهاب إلى
السوق إن أمكن).
وأن يتضمن األعمال اليومية المناسبة لمستوى األداء بحيث يتم المحافظة على اإلحساس
بالمسؤولية .اجعل الطفل يشترك بنشاط في العمل الحاسم واألنشطة المبهجة كلما أمكن .تأكد أن
هناك توزان جيد بين األنشطة الداخلية والخارجية .تأكد أيضا ً أنك تدخل األنشطة التي تحتوي
على تفاعل اجتماعي.

64

يمكن أن يعمل تعزيز العوامل "الوقائية" على منع تدهور حالة الطفل ومساعدته في تحقيق
أهدافه .تتضمن العوامل الوقائية الحالة النفسية الجيدة ،والعالقة الصحية بين اآلباء واألطفال
ووحدة األسرة المترابطة داخل شبكة اجتماعية داعمة.

 .3المشاكل العاطفية

أ) االكتئاب والقلق

يعتبر االكتئاب وبعض اضطرابات القلق من األمراض الشائعة في البالغين ولكنها تحدث أيضا ً
بتكرار ملحوظ لألطفال .قد يتواجد االكتئاب والقلق وفي حاالت أخرى يمكن أن
يتم إظهارهم بشكل مختلف من شخص آلخر .قد تظهر هذه الحاالت في التصرفات أو في
التعبيرات غير اللفظية نظراً ألن هناك أطفال يكونون في مرحلة مبكرة من نضجهم العاطفي .قد
يظهر الطفل الذي يعاني من اكتئاب حزينا ً أو غاضبا ً أومضطرباً؛ وقد ينعزل عن اآلخرين .ومن
المحتمل أيضا ً أن يتعرض األطفال الذين يعانون من القلق أو االكتئاب أو االثنين معا ً لمشاكل في
النوم أو يؤدون أداء ضعيفا ً في المدرسة.
تستلزم إدارة االكتئاب أو القلق عند األطفال توفير الدعم للطفل والوعي لألسرة .ال يُنصح
باألدوية المضادة لالكتئاب لألطفال (لقد ظهر أن بعض األدوية تزيد من الضغط وأفكار
االنتحار) كما أن األدوية المضادة للقلق قصيرة المدى بها احتمال اإلدمان .ساعد الطفل واألسرة
في التعرف على التصرفات التي قد تظهر الضغط وساعدهم في التعرف على الظروف التي
تحدث في ظلها هذه التصرفات .وعلى الرغم من أن عواطف الطفل تنمو باستمرار ،ال يزال/
تزال يتعلم الطرق األساسية للتعبير عن الضغط .يمكن أن يكون استخدام مخططات الصور
المناسبة ثقافيا ُ التي تظهر انفعاالت ومواقف مختلفة يستطيع الطفل التعرف عليها طريقا ً لبدء
نقاشات حول المشاعر .شجّع على التعبير عن الضغط .يمكن أن يعمل التعبير على تحسين قدرة
اآلخر (العائلة ،زمالء المدرسة ،المعلّمين) على استيعاب مشكلة الطفل وتقديم رد أكثر فعالية.
ساعد في التعرف على المشاعر السلبية وفهمها مثل كون الغضب واإلحباط انفعاالت إنسانية
عادية
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وأن هناك طرق ب ّناءة لمواجهة هذه االنفعاالت (كأن تساعدهم في التعرف على المواقف الصعبة
وتوقع حدوثها وتعلمهم عديد من ردود األفعال الصحية على هذه المواقف).
وبالمثل ،من الضروري أيضا ً أن يساعد مقدمو الرعاية في حاالت االضطراب في الحصول على
الدعم حيث إن عواطف األطفال يمكن أن تعكس غالبا ً المناخ العاطفي داخل بيئتهم .على سيبل
المثال ،قد ال يكون لدى أحد األبوين الذي يعاني من اكتئاب الطاقة أو الدافع لتلبية االحتياجات
العاطفية األساسية للطفل .يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن يعاني الطفل من اضطراب نفسي أو مشاكل
عاطفية.
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مواقف األزمات

الهياج والسلوك العدواني

أسباب محتملة


عدم السيطرة على الحالة الصحية غير المنضبطة على سبيل المثال الهوس ،ذو القضبين
واالضطراب أو الخرف.



عدم عالج الحالة الطبية التي تؤثر على الدماغ كالعدوى أو الورم أو مرض األيض.



سمية الدواء الناتجة عن تناول كمية زائدة أو مجموعة متنوعة منه.



تسمم الكحول أو العقاقير واالنسحاب.

التدخل من أجل الهيجان والعدوانية


التنبيه والحصول على مساعدة من موظفي الرعايا الصحية أو سلطات أخرى.



الحرص على ترك مسافة ومساعدة اآلخرين بالبقاء بعيداً عن الشخص المهتاج.



إجراء وقائي  -إن أمكن ،حاول إزالة األشياء الموجودة التي من الممكن أن تشكل خطراً
على السالمة .البقاء هادئا وواثقا ً.



اإلصغاء واالهتمام وعدم المناقشة.



إن أمكن ((دون تعريض نفسك لألذى) حاول التحدث بهدوء ودون تصعيد عن طريق
استخدام نبرة صوت هادئة ،ومعبراً عن الدعم والتضامن مع المريض مع التقليل من
اإليماءات البدنية.
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)3االنتحار

عوامل الخطر (دراسة غربية)



العمر ( 33-01سنة; كبار السن)



الذكورة



التفكير في االنتحار لفترات طويل ومكثفة



السلوك االنتحاري القديم

أسئلة عامة عن االنتحار:
هل تشعر بالحزن الشديد؟
هل تشعر بأن ال أحد يهتم بك؟
هل تشعر بأنك ال تستطيع االستمرار في الحياة؟
هل تشعر أن الحياة ال قيمة لها؟
هل تتمنى في بعض األحيان لو أنك ميت؟
هل فكرت في إنهاء حياتك؟
هل لديك مثل هذه األفكار اآلن؟
كم عدد المرات؟
هل خططت ألي خطة فعلياً؟
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التدخل في مرحلة ارتفاع خطر االنتحار (عندما يكون لدى الشخص خطة محددة والوسائل التي
تساعده على تنفيذها فوراً).



البقاء مع الشخص .عدم تركه وحيداً.



التكلم بلطف مع الشخص وإزالة الحبوب والسكاكين والمسدسات ومبيدات الحشرات،
إلخ( .اإلبعاد عن وسائل االنتحار)..



االتصال بمتخصص صحة عقلية فوراً ،إن أمكن ; االتصال بخدمات الطوارئ
المحلية ( أو الشرطة) في حالة لم يتوفر متخصصين الصحة العقلية; إعداد سيارة
إسعاف وتهيئة المستشفى الستقبال الحالة.



االتصال بالعائلة أو غيرهم ممن هم لهم أهمية بالنسبة للمريض ودعمهم له.



في حالة إذا لم يتوفر أخصائي للدعم الجاري ،أعد تنظيم اجتماعات مستقبلية في
التداخل المنتظم واستمرار االتصال.
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 )2إعدادات الكوارث/الطوارئ
أ .عام

قد يتم تعريف الطوارئ والكوارث من منظور مختلف ووصفها استناداً إلى احتماالت تسببها فيما
يلي:



تلف بيئي جسدي ساحق.



أمراض أو وفيات كثيرة



ضعف األداء النفسي لألفراد والمجتمعات.



ضعف القدرة االقتصادية لألفراد والمجتمعات.



تحويل دخل من المنظمات والوكاالت الحكومية لتقديم المساعدة.

قد يتم تعريف الكارثة أو الطارئة المأساوية بأنها حدث طبيعي كبير (مثل الزالزل والتسونامي
واإلعصار والفيضانات وما إلى ذلك) أو حدث بشري كبير (مثل الحرب) الذي يهدد الحياة
مباشرة ويعرض االحتياجات األساسية الضرورية للبقاء على قيد الحياة للخطر (مثل الطعام أو
المكان اآلمن أو المياه والصرف الصحي أو األمان أو التحكم في األمراض أو الوصول إلى
الرعاية الصحية).

يتم تعريف المساعدة في حاالت الكوارث/الطوارئ في هذا النص بأنها اإلعانة أو المساعدة التي
تقدمها منظمات أو وكاالت عديدة استجابة لطارئة طبيعية أو بشرية.
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ب .مراحل اإلغاثة في الكوارث/الطوارئ وتدخالت الصحة العقلية

قد يتم وصف الجهد المبذول في إغاثة الكوارث أو الطوارئ من حيث المراحل التي تتضمن
مرحلة الطوارئ الحرجة ومرحلة ما بعد الطوارئ أو مرحلة إعادة التقوية .قد يمر الناس
المتأثرون بذلك بدرجات مختلفة أو يتنقلوا بين المراحل حسب الظروف اإلقليمية .لقد تم تعريف
مرحلة الطوارئ الحرجة بأنها الفترة التي يزداد فيها معدل الوفيات األولي نتيجة للظروف أو
البيئة حيث تقل االحتياجات األساسية (مثل الطعام أو المكان اآلمن أو المياه والصرف الصحي
أو األمان أو التحكم في األمراض أو الوصول إلى الرعاية الصحية).

أثناء مرحلة الطواريء ،ينصب التركيز أوالً على التدخالت االجتماعية مثل استعادة االحتياجات
األساسية (مثل الطعام أو المكان اآلمن أو المياه والصرف الصحي أو األمان أو التحكم في
األمراض أو الوصول إلى الرعاية الصحية) .تهدف التدخالت السيكولوجية والنفسية خالل تلك
المرحلة إلى معالجة المواقف الحرجة :إغاثة االضطراب الحاد من خالل اإلسعافات
األولية السيكولوجية (انظر الجدول )0؛ وتقييم وعالج الحاالت الحادة بما في ذلك الرغبات
االنتحارية والذهان والهوس واالكتئاب الحاد والصرع؛ كما أنها تهدف إلى ضمان توفّر األدوية
النفسية للمرضى المصابين بالحاالت النفسية من قبل.
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الجدول  :1عناصر اإلسعافات األولية السيكولوجية

(المصادر :فريق العمل المعني بالصحة العقلية والدعم السيكولوجي في

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت)3117 ،

عناصر اإلسعافات األولية السيكولوجية

السماح للناجين بمناقشة األحداث إذا رغبوا في ذلك بدون ممارسة ضغوط عليهم حيث يجب احترام
رغبة المرء في عدم التحدث.
اإلنصات.
إظهار التعاطف.
تقييم ومعالجة االحتياجات األساسية (مثل السكن اآلمن والطعام والحماية والعناية الصحية وما إلى
ذلك..)..
مناقشة طرق إدارة الضغط ومعالجته (ال تشجع التصرفات المدمرة مثل الكحول إساءة استعمال المواد
المخدرة؛ شجّع على القيام باألنشطة اليومية العادية الب ّناءة المناسبة ثقافيا ً).
التشجيع على مرافقة اآلخرين وليس اإلجبار على ذلك.
راجع آليات الدعم المحلي/أطباء الصحة العقلية خاصة إذا أصبح االضطراب حاداً ومستمراً إن أمكن.
َيازيبام أو
قلل استخدامك لألدوية المضادة للقلق مثل بِنزوديازيبين الذي يمكن أن يسبب اإلدمان (مثل د ِ
آلبْرا ُزوالم) .إذا كان القلق حاداً ومستمراً (كأن تضعف القدرة على أداء أو إدارة الرعاية
الذاتية) يمكن استخدام األدوية المضادة للقلق عند الحاجة (مثل البدء بدواء لثالثة أيام وتوجيه
الفرد إلى أن يستخدم الدواء فقط عند الشعور باضطراب شديد) .ارجع لألفراد الذين يعانون من
اضطراب حاد أو مستمر لتقييم وعالج آخر إذا كانت المصادر متوفرة .ال تبدأ العالجات أو
األدوية التي تتطلب متابعة على المدى الطويل أو متواصلة إن لم يتم تأسيس أو إيجاد آلية
للمتابعة ( مثل المرافق أو موظفي الصحة العقلية المختصين بالمتابعة المتواصلة).
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لقد تم تعريف مرحلة ما بعد الطوارئ أو إعادة التقوية بأنها الفترة التي يتم خاللها استعادة
مستويات ما قبل الطوارئ أو المستوى الذي يكفل للناس حالة صحية مستقرة .تستمر التدخالت
االجتماعية والسيكولوجية والنفسية خالل مرحلة الطوارئ عند الحاجة .ينصب تركيز التدخالت
االجتماعية في مرحلة ما بعد الطوارئ على االتساع والتعليم بينما يتم دمج خدمات التقييم
والعالج السيكولوجي والنفسي مرة أخرى في بنية الرعاية الصحية األساسية الحالية.
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العنف الجنسي والعنف على أساس النوع
في البيئات غير اآلمنة

نظرة عامة

في إطار هذا النقاش ،تقارن البيئة غير اآلمنة ببيئة اإلغاثة من الطوارئ /الكوارث والتي قد
تتضمن المجتمعات المشردة بسبب الحرب والمجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية أو
المجتمعات التي فقدت وحدتها أو بنيتها بسبب ظروف عدم استقرار أخرى .يتعلق العنف الجنسي
والعنف على أساس النوع المتزايد بالبيئات غير اآلمنة .وبسبب الطبيعة الصعبة للعنف الجنسي
والعنف على أساس النوع وأثره ،يتم تناول الموضوع حصريا ً في هذا الفصل.

هناك بيانات محددة عن انتشار وأثر العنف الجنسي والعنف على أساس النوع في البيئات غير
اآلمنة حيث إنه يتجه إلى أن يتم التستر عليه بسبب الخوف والعار الالحق (مفوضية األمم المتحدة
السامية لشؤون الالجئين  .)3112في الحاالت التي تم ذكرها ،تتورط المجني عليها والجاني في
ذلك مراراً .لذلك ،تم عرض تركيز مفصّل حول العنف تجاه المرأة في هذا القسم .وبسبب وجود
نزعة إلخفاء ذلك ،فمن الضروري أن يكون لدى موظفي الرعاية الصحية العاملين في بيئات
غير مستقرة الوعي واالستعداد التخاذ خطوة حاسمة عندما يشتبه في حدوث عنف ما .يوفر هذا
ً
موجزا لمعلومات حول الطبيعة واألسباب والنتائج والتدخالت السريعة المتعلقة بالعنف
الفصل
الجنسي والعنف على أساس النوع في بيئات غير آمنة.

75

تعريفات العنف الجنسي والعنف على أساس النوع وأسبابه

قد يتم وصف العنف الجنسي بأنه اإلقدام الجنسي غير المرغوب فيه والمدمر الذي يتم تنفيذه (مثل
تصرف جنسي) أو التلميح به (التعبير اللفظي الجنسي) .أشارت الدراسات إلى أن القوة
والتحكم هما أساس ارتكاب عمل عكس االنجذاب العاطفي أو الرغبة في ذلك .تضمنت أشكال
العنف الجنسي في البيئات غير اآلمنة :االغتصاب (أكثر األشكال وروداً)؛ الشروع في
االغتصاب؛ والتهديدات اللفظية الجنسية والتعليقات المهينة؛ والتحرش أو المقدمات المتكررة غير
المرغوب فيها؛ والعنف المنزلي تجاه أحد الزوجين؛ وغشيان المحارم مع أحد أفراد األسرة.

يتضمن العنف على أساس النوع التصرفات العنيفة المدمرة أو اآلثار المترتبة عليها المفروضة
على مجموعة نوع معينة كاإلناث أو الشباب أو الرجال .تتضمن األمثلة المذكورة في الدراسات
المتعلقة بالبيئات غير اآلمنة :البغاء اإلجباري؛ أو إدخال أشياء في الفتحات التناسلية إجباراً؛ أو
تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ؛ أو الممارسات الجنسية التقليدية المتعلقة بمرض أو وفيات
األمهات (وفي بعض الثقافات يتضمن هذا الزواج الحديث).

أشارت التقارير إلى أن المجموعات المتعلقة بارتكاب أعمال العنف الجنسي أو العنف على أساس
النوع في البيئات غير اآلمنة قد تشمل الالجئين؛ وأفراد جماعات أخرى؛ والجماعات الدينية أو
العرقية؛ وأفراد الجيش وموظفي اإلغاثة؛ وأفراد العائلة .فيما يخص العنف الجنسي،
يعرف مَن بقي على قيد الحياة الجاني في أغلب األحيان.
ِ
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العوامل المحتملة التي تساهم في العنف الجنسي والعنف على أساس النوع في البيئات غير اآلمنة

أ) التشرد وفقد مباني المجتمع (تبعا ً للصراع المجتمعي والمسلح؛ وكارثة
طبيعية؛ والفقر والموارد االجتماعية واالقتصادية المحدودة).

ب) السلطة والهيمنة بقصد تخويف اآلخرين أو إهانتهم أو التحكم فيهم أو
إيذائهم.

ج) في حاالت الصراع ،قد يُستخدم العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع
أيضا ً كأحد أدوات التحقيق.

د) قد يالحظ السكان المحليين أن الالجئين يتلقون معونة خاصة ولذلك
يهاجمونهم.

هـ) ازدراء الرجل للمرأة يؤدي إلى عدم المساواة في توفير الطعام والمأوى
اآلمن واألمان وغيرها من الضروريات.

و) كوسيلة للبقاء على قيد الحياة ،قد تقوم النساء بمقايضة جنسية
خطيرة للحصول على الطعام ،والمسكن وغيرهما من الضروريات مما
يعرضهن لخطر اإليذاء الجسدي والعنف.
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آثار العنف الجنسي والعنف على أساس النوع

قد تظهر آثار العنف الجنسي والعنف على أساس النوع كمشاكل طبية وسيكولوجية واجتماعية
واقتصادية:

أ) المشاكل الطبية :المرض المنقول جنسيا ً (مثل مرض الزهري ،نقص المناعة المكتسبة)؛
وإيذاء المسلك التناسلي وسرعة التأثر باألمراض المزمنة مما يؤدي إلى مرض
االلتهاب الحوضي؛ والحمل غير المرغوب فيه؛ واإلجهاض غير اآلمن.

ب) المشاكل النفسية  :االكتئاب والرعب والشعور بالذنب والخجل وفقد االعتزاز بالنفس.

ج) المشاكل االجتماعية :رفض الزوج واألسرة والمجتمع وفقد العالقة باألطفال.

د) المشاكل االقتصادية :فقد المنزل والمِلك واألمان الذي تقدمه العائلة.
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التدخالت السريعة/االستجابة لحوادث العنف الجنسي والعنف على أساس النوع (مثل االغتصاب)

 )0الحماية:
أ) الحفاظ على السرية؛
ب) منح الخصوصية للفرد ،وعدم إجبارها على قول أكثر مما ترغب في قوله
وطمأنتها بأنها معك في مكان آمن؛
ج) السماح بأن ترافقها األسرة أو األصدقاء كما ترغب؛ وإن كانت الحادثة
وقعت في وقت قريب ،كن على علم بأن التقييم الطبي قد يكون مطلوباً؛
د) اتصل بالشرطة إذا وافقت المرأة على ذلك.

 )3الرعاية الطبية ـــ راجع ووفر المرافقة في الرعاية الطبية كما هو مبين.
أ) في حاالت االعتداء/االغتصاب الجنسي ،من الضروري أن تكون مدركا ً
للقوانين المحلية والقومية (في المكان الذي يتواجدن فيه) واإلجراءات
المتبعة لجمع األدلة الشرعية كما هو مبين .تشير اإلجراءات في أغلب
األحيان إلى أن المجني عليها يجب أال تغتسل أو تتبول أو تتبرز أو ُتغيّر
مالبسها قبل الفحص الطبي لكي تحافظ على دليل هام.
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ب) يجب إجراء حصر كامل للحادثة والفحص الجسدي .وكما هو موضح،
يجب أن يتضمن الحصر طبيعة االتصال الجنسي وتاريخ الحيض والحالة
العقلية .يجب أن يُالحظ أثناء الفحص الجسدي حالة المالبس ووجود مواد
غريبة ودليل الرضح البدني ويتضمن كما هو مبين جمع مواد مثل أدوات
الشعر وقصاصات األظافر والسائل المنوي واللُعاب وعينات الدم.

ج) يجب تقديم االختبارات والعالجات كما هو مبين (مثل اختبارات الحمل،
فيروس نقص المناعة المكتسبة والزهري والعالجات المناسبة للمشكالت
الطبية).

د) توفير االستشارة الشاملة

هـ) توفير المتابعة المتواصلة للرعاية الطبية.

 )2الرعاية السيكولوجية
أ) تتضمن ردود األفعال الشائعة على العنف الجنسي الخوف والشعور بالذنب
والخجل والغضب .قد يختار المجني عليهن آليات الدفاع القوية التي
تتضمن نسيان األحداث وإنكارها وكبتها .حيث تتغير ردود األفعال من
االكتئاب البسيط والحزن والقلق والخوف والمشكالت البدنية إلى حاالت
عقلية حادة ومزمنة .قد تسبب ردود األفعال المفرطة على العنف الجنسي
في االنتحار ،وفي حالة الحمل تكون التخلي عن الطفل أو التخلص منه
بدنيا ً.
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ب) يكون األطفال والشباب عرضة للرضح بوجه خاص .يجب أن يكرس
مقدمو الرعاية وموظفو اإلغاثة وموظفو الحماية عناية خاصة الحتياجاتهم
األساسية.

ج) يجب أن يتم التعامل مع المجني عليهم بتعاطف وعناية ودعم .وعلى المدى
الطويل وفي معظم البيئات الثقافية ،يعتبر الدعم الذي تقدمه األسرة أو
األصدقاء عامالً مهما ً على األرجح في التغلب على رضح العنف الجنسي.
اتضح أن األنشطة المجتمعية فعّالة في المساعدة على التخلص من
الرضح .قد تتضمن هذه األنشطة:


تحديد مسؤولي الدعم التقليدي المجتمعي وتدريبهم؛



تطوير مجموعات دعم المرأة أو مجموعات الدعم الخاصة
بمَن تعرضوا للعنف الجنسي وأسرهم؛ و



إنشاء مراكز استقبال المجني عليهم حيث يمكنهم تلقي
العناية السرية والجيدة.
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د) أهداف االستشارة تتضمن مساعدة المجني عليهم:
 فهم ما مروا به؛
 التغلب على الشعور بالذنب؛
 التعبير عن غضبهم؛
 إدراك أنهم غير مسؤولين عن االعتداء؛
 معرفة أنهم ليسوا بمفردهم؛ و
 ؤؤالدخول إلى شبكات الدعم وخدماته.

هـ) يجب أن تكون هذه األنشطة مالئمة ثقافيا ً ومطورة بالتعاون الوثيق مع
أعضاء المجتمع.
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مشكالت أخرى

العنف الجنسي والعنف عل أساس النوع والعنف المنزلي
كن حذراً في المواقف التي يكون فيها العنف من الزوج أو أي فرد آخر من أفراد األسرة (العنف
المنزلي) .قد يكون المجني عليه أو أحد أقاربه عرضة للخطر واالنتقام خاصة إذا علم الجاني أن
الحادثة تم اإلبالغ عنها .تقييم كل حالة على أساس فردي ،واالستفادة من دعم زمالء آخرين
لتحديد االستجابة المناسبة .قد يختار مقدمو الرعاية الصحية إحالة األمر إلى لجنة تأديبية ،أو
إبالغ السلطات  ،أو تقديم االستشارة السرية للمجني عليه حول الخيارات الممكنة.

أطفال من االغتصاب
األطفال نتاج عملية اغتصاب عرضة للعار وسوء المعاملة وأيضا ً التخلي عنهم .لذلك ،يجب أن
تتم متابعة هذه األطفال عن قرب .يجب تقديم التعليم والدعم لألسر واألمهات .يجب دراسة
الوضع في الحضانة ثم التبني إذا كان الطفل مرفوضا ً أو مهمالً أو تم معاملته على نحو سيء
بطرق أخرى.
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دليل األدوية
)لالستخدام من قبل واصفي دواء معتمدين فقط)

المبادئ العامة لوصف الدواء
 .0يجب التأكد من التشخيص النفسي واألعراض المستهدفة قبل وصف الدواء.
 .3الوعي بالحاالت الطبية المُسْ َتبْطِ نة أو إدمان الكحول والمخدرات أو تفاعالت العقاقير مع
بعضها البعض والتي قد تكون عامال في ظهور األعراض النفسية.
 .2كن على دراية باآلثار الجانبية المتوقعة ،والتفاعالت المحتملة للعقاقير واحتمالية إدمان
المخدرات.
.4اسأل المرضى عن األدوية األخرى التي يتناولونها بما في ذلك األدوية التي يستخدمونها دون
وصف طبيب أو العالجات باألعشاب وحذرهم من الجمع بين األدوية أو استشارة ممارسين
آخرين دون إبالغ الواصف.
 .1تتبع الوصف الوافي للدواء مع الجرعات الكافية ومدة استمرار العالج.
.8متابعة اآلثار الجانبية.
.7بذل الجهود لتبسيط نظام األدوية لتشجيع المريض على االلتزام بها.
.5تجنب تعدد األدوية (كثرة األدوية أو زيادتها عن الحاجة).
 .9اضبط الجرعات بصورة مالئمة للفئات العمرية المختلفة مثل كبار السن واألطفال.
 .01احتفظ بسجالت الستجابة المريض واألعراض الجانبية طوال فترة العالج .
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قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية النفسية األساسية (مارس )5002

أدوية الحاالت النفسية
.1

كلوربرومازين (هيدروكلوريد) ( 011ملجم أقراص؛  17ملجم 7 /مل شراب؛  17ملجم/مل حقن في
أمبول  1مل)

.2

.فلوفينازين (يحتوي على حمض الكابريك أو ال يحتوي على حمض الكابريك) ( 17ملليجرام حقن في أمبول  1مل)

.3

هالوبيريدول (أقراص  1ملليجرام ،أقراص  7ملليجرام؛ حقن  7ملليجرام في أمبولة  0مل)

أدوية االكتئاب
 .0اميتربتيلين (هيدروكلوريد) (أقراص  17ملجم)

أدوية االضطراب ُثنائي القطب
 .1كاربامازيبين (أقراص  011مليجرام؛ و  311مليجرام بيضاوية الشكل)
 .3كربونات الليثيوم (أقراص أو كبسول  211مليجرام)
.9حمض الفالبوريك (أقراص مغلفة في شكل صيدلي  311مليجرام و 111مليجرام) [ملح الصوديوم]

دواء القلق واألرق العام
 .0الديازيبام (أقراص بيضاوية  3مليجرام و 1مليجرام)

أدوية اضطراب الوسواس القهري
 .0كلوميبرامين (كبسوالت  01مليجرام و 31مليجرام)

األدوية المُستخدمة في برامج عالج إدمان المخدرات المتوطن
 .0الميثادون (محلول فموي  1مليجرام/مل ،و 01مليجرام/مل؛ ومحلول فموي  1مليجرام /مل و 01مليجرام/
مل [هيدروكلوريد])
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العالج باألدوية لحاالت الفُصام  /الذهان
اسم العقار

الجرعة المبدئية

معدل الجرعة الفعّالة

كلُوربرُومازين

من  01مليجرام 011 -
مليجرام يوميًا (جرعة
واحدة أو جرعات مقسمة)
؛ يمكن زيادة الجرعة
بشكل آمن بمقدار 11-01
مليجرام كل  7- 2أيام إلى
 011مليجرام .يجب
المالحظة لمدة تتراوح من
 3-3أسابيع قبل اللجوء
إلى زيادات إضافية.

811-011
مليجرام يومًيا

كلُوزابين

نظرًا لمخاطر

 311-311ملجم
يوميًا

التعليق
اآلثار الجانبية
تهدئة؛ اإلمساك؛ احتباس
البول؛

احتمال أقل لإلصابة
بمرض الجُمله خارج
الهرمية؛ يمكن
استخدامه بجرعات
أقل لعالج الهياج ال
يستجيب لألدوية
األخرى المضادة
للقلق

ُم َقوِّ َم ال ْنحِنا ِء ال ِعظام ،
اضْ طِ رابُ ال َّن ْظم قد يتسبب
في نوبة صرع باحتمال
أكبر في المرضي الذين
يعانون من اضطراب
حالي في نوبات الصرع
وخلل الحركة المتأخر
عند استخدامه لفترة

َندْ َر ُة ال ُم َحبَّبات فإنه يلزم
عد كريات الدم البيضاء وعدد
ال َع ِد َالت المطلقة:
أ) قبل بدء العالج؛ ب) خالل
فترة العالج؛ و ج) بعد 4
أسابيع على األقل من وقف
العالج

ُندرة المُحببات؛ نوبة
مرضية؛ تهدئة؛ ت ّسرُوع
القلب؛ الدوار؛
اإلمساك؛ سيالن اللعاب؛
احتمال أقل لإلصابة
بمرض السبيل خارج
الهرمي

 31 :ملجم يوميًا  31 -ملجم
مرتين يوميًا -يمكن زيادة
الجرعة بشكل آمن بمقدار 31
ملجم كل  7-2أيام إلى -011
 311ملجم يوميًا .يجب متابعة
المريض لمدة تتراوح من 3-3
أسابيع قبل اللجوء إلى زيادة
الجرعة مرة أخرى.

يجب أخذ الحيطة
بالنسبة لهؤالء
المرضى الذين ال
يبدون استجابة لكافة
مضادات ُ
الذهان
األخرى؛ يتعيّن رصد
كريات الدم البيضاء
نظرً ا لوجود مخاطر
تتمثل في ُندرة
المحببات؛ ال يُستخدم
مع الكارباميزابين
ولذلك الحتمال
التعرُّ ض لمخاطر
ُندرة المحببات.

* األدوية الموجودة ضمن المربعات المظللة مدرجة على قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية (تم تنقيحها في
مارس ** .)5002مُضا ُّد ُّ
الذهان النموذجي ـــ ترتبط هذه الفئة بالمتالزمة األيضية وزيادة الوفيات بين المرضى كبار السن المصابين
ُ
بالذهان المُرتبط بالخرف.
لشرح االختصارات المُدرجة بالجداول ،راجع "قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل.
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(تابع العالج باألدوية لحاالت ال ُفصام ُ /
الذهان)...
معدل
الجرعة
الفعّالة

اآلثار

تهدئة؛ السبيل خارج
الهرمي؛ وخلل الحركة
المتأخر عند االستخدام لمدة
طويلة

احتمال كبير لإلصابة
بمرض السبيل خارج
الهرمي

تهدئة؛ السبيل خارج
الهرمي؛ وخلل الحركة
المتأخر عند االستخدام لمدة
طويلة

احتمال مرتفع لإلصابة بمرض
السبيل خارج الهرمي؛
يراعى الحذر عند استخدامه
للمرضى الذين يعانون من
ُ
الذهان المزمن الذين ال
ينتظمون في تناول األدوية عن
طريق الفم
احتمال كبير لإلصابة بمرض
السبيل خارج الهرمي؛ يمكن
استخدامه بجرعات منخفضة
لعالج الهياج ال يتفاعل
مع ألدوية األخرى المضادة
للقلق

تهدئة؛ السبيل خارج
الهرمي؛ وخلل الحركة
المتأخر عند االستخدام لمدة
طويلة

احتمال كبير لإلصابة بمرض
السبيل خارج الهرمي؛ يراعى
الحذر عند استخدامه للمرضى
الذين يعانون من ُ
الذهان المزمن
الذين ال ينتظمون في
تناول األدوية عن طريق الفم

اسم العقار

الجرعة المبدئية

فلوفينازين (عن
طريق الفم)

 1ملجم يوميًا؛ يمكن زيادة
الجرعة بشكل آمن بمقدار -3.1
 1ملجم كل  7-2أيام إلى 01-1
ملجم يوميًا .يجب متابعة
المريض لمدة تتراوح من 3-3
أسابيع قبل اللجوء إلى زيادة
الجرعة مرة أخرى.

1-01
ملجم يومياً

فلوفينازين
ديكانوات (31
ملجم/مل حقن)

 1.3مل 1.1-مل لمدة
أسبوعين

هالوبيريدول (عن
طريق الفم)

من 01-1.1ملجم (جرعة
واحدة أو جرعات مقسمة)؛
يمكن زيادة الجرعة بشكل آمن
بمقدار  0-1.1ملجم كل -2
 7أيام إلى 01-1مملجم يوميًا.
يجب متابعة المريض لمدة
تتراوح من  3-3أسابيع قبل
اللجوء إلى زيادة الجرعة مرة
أخرى.

 1.3مل-
 1.1مل
حقن
بالعضل ك
ل 2-3
أسابيع
-31
 1.1ملجم
يومياً

هالوبيريدول
ديكانوات (11
ملجم/مل حقن)

 0مل حقن بالعضل = 1
ملجم (عن طرق الفم)؛ 1.1
مل 0.1-مل لمدة  3أسابيع

 1.1مل3-
مل حقن
بالعضل ك
ل
 3أسابيع

تهدئة؛ السبيل خارج
الهرمي؛ وخلل الحركة
المتأخر عند االستخدام لمدة
طويلة

التعليق

* األدوية الموجودة ضمن المربعات المظللة مدرجة على قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية (تم تنقيحها في
مارس .)5002
لشرح االختصارات المُدرجة بالجداول ،راجع "قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل.
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(تابع العالج باألدوية لحاالت ال ُفصام ُ /
الذهان)...



معدل الجرعة
الفعّالة

اآلثار
تهدئة؛ جفاف الفم؛ تسرُّع
القلب؛ انخفاض الضغط،
احتماالت متوسطة لإلصابة
بمرض السبيل خارج
الهرمي

احتماالت متوسطة
لإلصابة بمرض
السبيل خارج
الهرمي

تهدئة؛ السبيل خارج
الهرمي؛ وخلل الحركة
المتأخر عند االستخدام لمدة
طويلة

احتماالت أقل
لإلصابة بمرض
السبيل خارج
الهرمي من استخدام
هالوبيريدول ولكن
تزداد مخاطر
اإلصابة بالسبيل
خارج الهرمي عند
إعطاء جرعات > 3
ملجم يوميًا.

اسم العقار

الجرعة المبدئية

بيرفينازين

 8-3ملجم مرتين يوميًا؛ يمكن
زيادة الجرعة بمقدار  3ملجم لمدة
 3أيام إلى  33ملجم/في اليوم؛
يجب متابعة المريض لمدة 3
أسابيع قبل زيادة الجرعة مرة
أخرى

 33-33ملجم يوميًا

**ريسبيريدون (من خالل
الفم)

 1.31ملجم 3-ملجم يوميًا؛
يمكن زيادة الجرعة بشكل
آمن بمقدار  1.31ملجم-
0مملجم يوميًا إلى  3-3ملجم
يوميًا .يجب متابعة
المريض لمدة تتراوح من -3
 3أسابيع قبل اللجوء إلى
زيادة الجرعة مرة أخرى.

 1.1-3ملجم يومياً

التعليق

األدوية الموجودة ضمن المربعات المظللة مدرجة على قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية (تم تنقيحها
في مارس ** .)5002مُضا ُّد ُّ
الذهان النموذجي ـــ ترتبط هذه الفئة بالمتالزمة األيضية وزيادة الوفيات بين المرضى كبار السن
المصابين ُ
بالذهان المُرتبط بالخرف .لشرح االختصارات المُدرجة بالجداول ،راجع "قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة
الدليل.
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مالحظات خاصة فيما يتعلق باألدوية المضادة للذهان

)0قد يتطلب التعافي من أعراض ُ
الذهان الشديدة المزمنة فترة ال تقل عن  3-3أسابيع من العالج
باألدوية المضادة للذهان.

 )3االختصار " "GBIيعني أعراض مرض السبيل خارج الهرمي = (مرض الُرعاش؛ تع ُذر
الجلوس أو شعور ذاتي بالتململ البدني؛ تصلب العضالت أو تيبُّس " المفصل"؛ المشي غير
المنتظم ،انحناء وضع الجلوس ،سيالن اللعاب أو عدم السيطرة على سيالن اللعاب من الفم) ..تعد
المالحظة إحدى طرق اكتشاف األعراض (على سبيل المثال ،الرعُاش ،سيالن اللعاب ،وانحناء
وضع الجلوس والمشي غير المنتظم) والفحص الجسدي (على سبيل المثال ،ثني مفاصل المرفق
وتحسُّس عضالت الذراع بحثا عن التصلب) .تشير الدراسات (األبحاث الغربية خصوصاا) إلى أن
أعراض مرض السبيل خارج الهرمي تكون أكثر شيوعاا مع استخدام مضادات ال ُذهان شديدة
المفعول (مثل ،هالوبيريدول وفلوفينازين) مقارنة بمضادات ال ُّذهان الضعيفة المفعول (على سبيل
المثال ،الفينوثيازين مثل كلوربرومازين) .يرتبط تناول جرعات عالية من مضادات ال ُذهان
باحتمالية كبيرة لإلصابة بمرض السبيل خارج الهرمي .لقد توصل الدراسات الغربية (الواليات
المتحدة) إلى أن األعراض تكون أكثر شيوعاا بين صفوف الرجال دون سن  21من ذوي األجسام
ذات البناء العضلي .تظهر أعراض مرض السبيل خارج الهرمي خالل أول أربعة أسابيع من
استخدام األدوية المضادة للذهان وهي تزول مع إيقاف استخدام العقار .قد تختفي األعراض في
غضون أيام إلى أشهر بعد أن يتم إيقاف الدواء المضاد لل ُذهان .إذا كان المريض بحاجة إلى
االستمرار في تناول الدواء للسيطرة على أعراض الذهان الحادة ،فقد يمكن تخفيف أعراض
مرض السبيل خارج الهرمي باستخدام األدوية المضادة للكولين مثل تريهكسفينيديل أو
ديفينهيدرامين ،وبالنسبة لت ّغ ُذر ال ُجلُوس على وجه التحديد يمكن عالجه باستخدام البروبرانولول
والبنزوديازيبينات (أي ،ديازيبام ،ولُ
ورازيبام ،والكلونازيبام).
ِ

90

 )2خلل الحركة المُتأخر يعني الحركة الالإرادية ،االرتعاش أو التواء حركة العضالت (عادة ما
تكون في الرأس ،األطراف ،أو ال ِجذع)؛ ويعتبر خلل الحركة المُتأخر
ُم َتع َِّذ ُر ال َع ْكس ويجب إيقاف استخدام الدواء المُضاد ُ
للذهان إذا ما ظهرت األعراض.

 )3متالزمة مضادات الذهان الخبيثة ( = )CMIيمكن أن تحدث بسبب استخدام األدوية المضادة
للذهان وخاصة في مع األمراض الطبية المستوطنة .وتشمل األعراض تصلب العضالت؛ وعدم
القدرة على الحركة؛ والصُمات؛ عدم استقرار معدل ضغط الدم أو معدل ضربات القلب؛ ارتفاع
درجة الحرارة بشكل كبير؛ التعرُّ ق والهياج .تعد هذه الحالة مهددة للحياة ولذا يتعيّن إيقاف
الدواء فورً ًً ا كما يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة.

 )1المتالزمة األيضية = خلل في أيض الجلوكوز وأيض الشحوم  ،توزيع الدهون/وزن الجسم،
وارتفاع في ضغط الدم مرتبط عمومًا بالفُصام واألدوية المُضادة ُ
للذهان النموذجية  .يجب
مالحظة المرضى الذين يتم عالجهم بمضادات ُ
الذهان النمطية تحسبًا لهذه الحاالت.

91

العقاقير المُستخدمة في عالج أعراض مرض السبيل خارج الهرمي الناتج عن استخدام األدوية
المُضادة للذهان

*مالحظات:
 )1يتم مالحظة اآلثار الجانبية الشائعة فقط .يجب أن يراجع أخصائي وصف األدوية نشرات األدوية لمعرفة كافة اآلثار
الجانبية المحتملة وتفاعالت العقاقير.
 )5قد تتطلب حاالت األطفال وكبار السن والبالغين ذوي البنية الجسدية الصغيرة واألفراد المصابين بمرض يتطلب
العالج أو نقص الغذاء جرعات مبدئية ومستمرة أقل للحصول على النتيجة وقد تكون هذه الحاالت أكثر عرضة لحدوث
اآلثار الجانبية.
لشرح االختصارات المُدرجة بالجداول ،راجع "قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل.

معدل الجرعة الفعّالة

اآلثار الجانبية و

اسم العقار

الجرعة المبدئية

موانع االستعمال
غثيان؛ صداع؛ زالل البول؛ أرق؛
ترنح؛ قلق؛ اكتئاب؛ هلوسة؛ هذيان

أمانتادين

 011ملجم يوميًا؛ يمكن
زيادة الجرعة بمقدار 011
ملجم إلى  011ملجم مرتين

 011ملجم مرتين
يوميًا

بنزتروبين

 1.1ملجم  0 -ملجم يوميًا؛
يمكن زيادة الجرعة كل -1
 7أيام بمقدار  0 - 1.1ملجم
يوميًا حتى يتم الوصول إلى
 3ملجم يوميًا

 0-3ملجم يوميًا

جفاف الفم؛ إمساك؛ عدم وضوح
الرؤية؛ احتباس البول؛ فرط الحرارة؛
الشعور بالنشاط وخفة الحركة؛ هذيان

دايفينهايدرامين

31-011مملجم يوميًا؛
يمكن زيادتها بمقدار -31
 11ملجم يوميًا وصوال إلى
 011ملجم /يوميًا

31-011مملجم

تهدئة؛ جفاف الفم

تريهكسفينيديل

 3ملجم يوميًا؛ يمكن زيادة
الجرعة بشكل آمن بمقدار
 3ملجم كل  7-3أيام
وصوال إلى الجرعة الفعّالة

 3ملجم يوميًا3-
ملجم ثالث مرات
يوميًا
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جفاف الفم؛ إمساك؛ عدم وضوح
الرؤية؛ احتباس البول؛ فرط الحرارة؛
الشعور بالنشاط وخفة الحركة؛ هذيان

عالج االكتئاب باألدوية

األدوية المضادة لالكتئاب
لقد تبيّن أن هناك فئات مختلفة من األدوية المضادة لالكتئاب لها تأثير فعّال على أعراض
االكتئاب .فكل فئة لها تأثير مختلف على المستقبالت الكيميائية العصبية (مثل ،السيروتونين،
والنورأَ ِبي ِن ْفرين والدوبامين) بالدماغ إلحداث تأثير .وتشمل فئات األدوية المضادة لالكتئاب شائعة
االستخدام ما يلي:

( IIUCمثبطات إعادة امتصاص السيروتونين االنتقائية)  -سيتالوبرام ،واسيتلوبرام ،وفلوكستين،
وفلوفوكسامين ،وبارواكسيتين ،وسيرترالين.
( ICUCمثبطات إعادة امتصاص نورأَ ِبي ِن ْفرين االنتقائية)  -دالوكسيتين ،نيفازودون ،فينالفاكسين.
إن المضادات غير النمطية أو غيرها (تؤثر على مستقبالت متنوعة)  -ومنها ببروبيون،
ميرتازابين ،ترازودون.
مضادات االكتئاب رباعية الحلقات (() Detrapcpmopqتؤثر على مستقبالت متنوعة)  -منها

أموكسافين ،مابروتيلين.

مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات (()Dropcpmopqتؤثر على مستقبالت متنوعة)  -منها
أميتريبتيلين ،كلوميبرامين ،ديسيبرامين ،دوكسيبين ،إيميبرامين ،نورتريبتيلين.
مثبطات األنزيم المؤكسد األحادي األمين :)EOAM( -منها سيليجيلين؛ فينيلزين .
تعد ( IIUCمثبطات إعادة امتصاص السيروتونين االنتقائية) ،و ( ICUCمثبطات إعادة
امتصاص نورأَ ِبي ِن ْفرين االنتقائية) ،ومضادات االكتئاب غير النمطية أحدث من مضادات االكتئاب
رباعية وثالثية الحلقات كما أن تأثيراتها الجانبية أقل وأقل فت ًكا إذا ما تم اإلفراط في تناول
الجرعات.
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(تابع األدوية المضادة لالكتئاب)...
مالحظات:
 )1يتم مالحظة اآلثار الجانبية الشائعة فقط .يجب أن يراجع أخصائيو وصف األدوية نشرات األدوية لمعرفة كافة اآلثار الجانبية
المحتملة وتفاعالت العقاقير )5 .قد تتطلب حاالت األطفال وكبار السن والبالغين ذوي البنية الجسدية الصغيرة واألفراد المصابين بمرض
يتطلب العالج أو نقص الغذاء جرعات مبدئية ومستمرة أقل للحصول على النتيجة وقد تكون هذه الحاالت أكثر عرضة لحدوث اآلثار
الجانبية )3 .وقد أظهرت الدراسات التي أجريت في الواليات المتحدة أن مضادات االكتئاب قد تزيد من خطر األفكار والسلوك االنتحاري
عند األطفال والمراهقين والبالغين والشباب ضمن الفئة العمرية  54-11الذين يعانون من اضطراب اكتئابية شديدة (حسب معايير
 ..)DSM IVولم يتم الموافقة على عدد من العوامل في الواليات المتحدة الستخدامها في عالج األطفال.
األدوية المضادة
لالكتئاب
أميتريبتيلين

الجرعة المبدئية
 31-11ملجم يومياا؛
يمكن زيادة الجرعة
بشكل آمن بمقدار -31
 11ملجم كل  7-2أيام
إلى  011ملجم يومياا؛
يجب فحص مستوى
الدم كل  3-0أسابيع،
وإذا لم تتوفر إمكانية
فحص الدم ،يجب
مالحظة أعراض
التسمم وضبط
الجرعات وفقا لذلك كما
يمكن تقسيم الجرعات

مضاد االكتئاب

الجرعة المبدئية

البوبريون

بداية الجرعة= 011أو 011
ملجم كل صباح لمدة أربع أيام
أو  011أو  011ملجم كل
صباح
مساء;  011=dmلمدة  2أيام من
بعد ذلك تزداد إلى  211ملجم/
يوميا ً

سيتالوبرام

 31-ملجم يوميا ً

معدل الجرعة الفعّالة
 211-011ملجم؛
يتطلب فحص عالجي
لمستوى الدم
(إذا كان فحص الدم
متوفرً ا ،يجب أن
يكون مستوى الدم
العالجي > 031
نانوجرام/مل)

معدل الجرعة الفعّالة

= 311-211ملجم
يوميا ً;

اآلثار
تهدئة ،إمساك؛ احتباس
البول؛ قد يتسبب في
نوبة صرع باحتمال
أكبر في المرضي الذين
يعانون من اضطراب
حال في نوبات الصرع

اآلثار

وتزداد خطورة الصرع في
حالة وجود سجل للنهام
المرضي;

311-211=LX
ملجم/يومياً

 31-ملجم يومياً

* إذا كان فحص الدم
غير متوفرة ،يرجى
مالحظة أعراض
التسمم (األنفلونزا
والحمى وآالم
العضالت/المفاصل؛
الغثيان أو القيء؛ عدم
انتظام النبض
والهذيان)

قد يكون مفيدا
ً
خاصة في حاالت
االكتئاب التي
يصاحبها انخفاض
في مستوى الطاقة
نظرا لتأثيره
المنشط

اضطرابات معوية؛ تأخر القذف

لشرح االختصارات المُدرجة بالجداول ،راجع "قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل * .األدوية الموجودة ضمن المربعات المظللة
مدرجة على قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية (تم تنقيحها في مارس .)5002
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(تابع األدوية المضادة لالكتئاب)...

األدوية المضادة
لالكتئاب
فلوكستين

إيميبرامين

الجرعة المبدئية

معدل الجرعة الفعّالة

 31 -7ملجم كل صباح (بسبب التأثير
المحفز)؛ يمكن زيادة الجرعة بشكل
آمنة بمقدار  01-1ملجم كل  7-2أيام
إلى  31-01ملجم يوميًا؛ يجب
المالحظة لمدة  3أسابيع قبل زيادات
الجرعة مرة أخرى؛ يمكن تقسيم
الجرعة؛ عادة ما ُتعطى جرعة واحد
في منتصف العمر

 31-11ملجم يومياا؛ يمكن زيادة
الجرعة بشكل آمن بمقدار 11-31
ملجم كل  7-2أيام إلى  011ملجم
يومياا؛ وإذا لم تتوفر إمكانية
فحص الدم ،يجب مالحظة
أعراض التسمم وضبط الجرعات
وفقا لذلك كما يمكن تقسيم
الجرعات

األدوية المضادة لالكتئاب

الجرعة المبدئية

نوتريبيتلين

 31-11ملجم يومياا؛ يمكن
زيادة الجرعة بشكل آمن بمقدار
 11-31ملجم كل  7-2أيام إلى
 011ملجم يومياا؛ يجب فحص
مستوى الدم كل  3-0أسابيع ،وإذا
لم تتوفر إمكانية فحص الدم ،يجب
مالحظة أعراض التسمم وضبط
الجرعات وفقا لذلك كما يمكن
تقسيم الجرعات

الباروكستين

 01-31ملجم يوميًا ؛ يمكن زيادة
الجرعة بشكل آمن بمقدار 01
ملجم كل  7-2أيام إلى  31ملجم
يوميًا والمالحظة لمدة  3أسابيع
قبل زيادة الجرعة مرة أخرى؛
تعطى عادة في جرعة واحدة

اآلثار

التعليق

 01-81ملجم يوميًا

األرق أو الهياج
نتيجة للتأثير المنشط

قد يكون مفيدً ا
ً
خاصة في
حاالت االكتئاب
التي يصاحبها
انخفاض مستوى
الطاقة نتيجة
لتأثيره المحتمل
المُنشط

 011-211ملجم
يوميا؛ يتطلب متابعة
لمستوى العالج في
الدم؛ (إذا توفر فحص
الدم ،يجب أن يكون
مستوى العالج في
الدم > 331نانوجرام/
مل)

تهدئة ،إمساك؛
احتباس البول؛ قد
يتسبب في نوبة
صرع باحتمال أكبر
في المرضي الذين
يعانون من اضطراب
حال في نوبات
الصرع

* إذا كان فحص
الدم غير متوفر،
يُرجى
مالحظة أعراض
التسمم (األنفلونزا
والحمى وآالم
العضالت/
المفاصل؛ الغثيان
أو القيء؛ عدم
انتظام النبض
والهذيان)

معدل الجرعة
الفعّالة

اآلثار

 011ملجم
يوميا؛ يتطلب
متابعة لمستوى
العالج في
الدم؛ (إذا توفر

مسبب للنوم؛
اإلمساك؛ احتباس
البول؛ قد يتسبب في
نوبة صرع باحتمال
أكبر في المرضي
الذين يعانون من
اضطراب حالي في
نوبات الصرع.

 31-31ملجم
يومياً

إذا توقفت فجأة عملية
التحفيز; واإلجهاد
المعوي; تأخر القذف

اختبار الدم يجب
أن يكون مستوى
العالج في الدم
 011-11نانو
جرام/مل)
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* إذا كان فحص الدم
غير متوفر ،يرجى
مالحظة أعراض
التسمم (اإلنفلونزا
والحمى وآالم
العضالت/المفاصل؛
الغثيان أو القيء؛ عدم
انتظام النبض
والهذيان)

(تابع األدوية المضادة لالكتئاب)...
األدوية المضادة لالكتئاب

الجرعة المبدئية

معدل الجرعة الفعّالة

اآلثار

التعليق

سيرترالين

 11-31ملجم يوميًا ؛ يمكن
زيادة الجرعة بشكل
آمن بمقدار  11-31ملجم
كل  7-2أيام إلى 011-11
ملجم يوميًا والمالحظة لمدة
 3أسابيع قبل زيادة الجرعة
مرة أخرى؛ تعطى عادة في
جرعة واحدة

 311-11ملجم يوميًا

اضطرابات معوية؛ تأخر
القذف

ترازودون

 11-31ملجم يوميًا ؛ يمكن
زيادة الجرعة بشكل
آمن بمقدار  11-31ملجم
كل  7-2أيام إلى -011
 311ملجم يوميًا؛ يجب
مالحظة المريض لمدة 3-3
أسابيع قبل زيادة الجرعة
مرة أخرى؛ يعطى عادة
على جرعات مقسمة

 011-211ملجم يوميًا

تهدئة؛ واضطراب النظم؛
واإلمساك؛ واحتباس البول

تشير الدراسات إلى فعاليته
كمهدئ لألرق

فينالفاكسين

 ،27=LUبجرعة 71-1
ملجم كل صباح ،إطالق
فوري=  71ملجم كل
صباح لمدة  3أيام ثم 71
كل صباح وكل مساء ،تتم
المالحظة على مدى 3-3
أسابيع قبل زيادة الجرعة
مرة أخرى

 011 =LUملجم 331 -
ملجم

يزيد االنبساط في
االضطراب ثنائي القطب
بجرعة > 211ملجم يوميًا

ً
خاصة
قد يكون مفيدً ا
لحاالت االكتئاب التي
يصاحبها انخفاض مستوى
الطاقة كأحد األعراض
نتيجة لتأثيره المحتمل
المُنشط؛ تشير الدراسات
الحديثة التي أجريت في
الواليات المتحدة
األمريكية إلى فعّاليته
لحاالت القلق العام كذلك

يوميًا؛ التأثير الفوري
=  011ملجم  271 -ملجم
مقسمة على جرعات

لشرح االختصارات المُدرجة بالجداول ،راجع "قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل.
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أدوية لعالج الهوس/االضطراب ثنائي القطب

لقد تم استخدام الليثيوم ،ومُضادُّات االِ ْختِالج (على سبيل المثال ،كارباميزابين ،المتروجين،
أوكسكاربازيبين ،توبيرامات ،فالبرويت) واألدوية المضادة ُّ
للذهان غير النمطية (مثل،
أريببرازول ،أوالنزابين ،ريسبيريدون ،زيبراسيدون) للسيطرة على أعراض الهوس .وعادة ما
يتم استخدام مزيج من دواء مضادة لالكتئاب (لتحقيق االستقرار في أعراض االكتئاب) ودواء
مضادة للهوس (لتحقيق االستقرار في أعراض الهوس) بال َّت َب ِعيَّة لالضطراب ثنائي القطب.
يُضاف دواء مضادة ُ
للذهان إذا ما ظهرت أعراض الذهان.

وفيما يلي مالحظات حول جداول الدواء في الصفحات التالية:
ُ )1تالحظ اآلثار الجانبية الشائعة فقط .يجب أن يراجع أخصائي وصف األدوية نشرات األدوية لمعرفة كافة اآلثار
الجانبية المحتملة وتفاعالت العقاقير.
 )5قد تتطلب حاالت األطفال وكبار السن والبالغين ذوي التكوين الجسدي الهزيل واألفراد المصابين بمرض طبي أو
حاالت نقص التغذية إلى تناول جرعات مبدئية ومستمرة أقل للحصول على النتيجة وقد تكون هذه الحاالت أسرع تأثراً
باآلثار الجانبية.
 )**( )3تشير إلى مضاد الذهان غير النمطي ـــ لقد ارتبطت هذه الفئة من األدوية بالمتالزمة األيضية وزيادة معدل
وفيات المرضى من كبار السن المصابين ُ
بالذهان المُتعلق بالخرف.
 )4العقاقير الموجودة ضمن المربعات المظللة مُدرجة على قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية
(تم تنقيحها في مارس .)5002
 )2لشرح االختصارات المُدرجة بالجداول ،راجع "قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل.
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أدوية االضطراب ُثنائي القطب
اسم العقار

الجرعة المبدئية

معدل الجرعة
الفعّالة

كاربامازيبين

011ملجم 011 -ملجم
مرتان يوما ً; يجب أن
تنقسم الجرعات األعلى
من  011مللي جرام
يوميا ً إلى جرعتان
يوميا ً; يمكن زيادة
الجرعة بشكل أمن 011
مللي جرام كل 7-2
يوميا ً إلى  011مللي
جرام مرتان يوميا ً;
والمالحظة لمدة 3-0
أسبوع قبل أي زيادات
إضافية

011ملجم مرتان
يوميا ً 311 -
ملجم مرتان
يوميا ً;

لم تكن
مستويات العالج
في الدم مُالحظة
دائماَ قبل
االضطراب
الثنائي القطب
(عكس مرض
الصرع)

اسم العقار

الجرعة المبدئية

معدل الجرعة الفعّالة

كربونات الليثيوم

 211ملجم مرتان يوميًا
  211ملجم ثالثمرات يوميًا .بالنسبة
لحاالت الهوس
الحادة ،يجب مالحظة
المستوى كل يومين
ويكون معيار الجرعة
لمستوى المصل
بالدم هو - 0.1
 0.1مل مكافئ/لتر؛
كعالج مستمر ،ويجب
مالحظة كل المستويات
كل أسبوع  0حتى
يصل المستوى العالجي
إلى ( 0.3 - 1.3مل
مكافئ /لتر) ،وذلك في
صورة جرعات
منتظمة ،ويمكن
مالحظة المستوى كل
 3-0أشهر.

الهوس الحاد :تعادل
الجرعة مستوى المصل
بالدم وهو  0.1-0.1مل
مكافئ/لتر كعالج
مستمر :تعادل الجرعة
مستوى المصل
بالدم  0.3-1.3مل
مكافئ/لتر

اآلثار الجانبية

الدوار؛
واضطراب المعدة؛
نادرا ما يتسبب في
مرض الكبد أو
الطفح الجلد؛
ونادراً ما يحدث
ضعف خاليا الدم
الحمراء والبيضاء
مما ينتج عنه
اإلصابة باألنيميا
وسرعة التأثر
باألمراض

اآلثار

العطش؛ زيادة التبول؛
ارتعاش؛ زيادة الوزن

التعليق

تستقر مرحلة
الهوس في حاالت
االضطراب الثنائي
القطب تتم متابعة
مستويات خاليا
الدم البيضاء إذا لم
يكن االختبار
متوفراً ،متابعة
أعراض التسمم (ا
ألنفلونزا؛ والحمّى؛
والضعف؛ وآالم
العضالت
والمفاصل؛
والغثيان أو التقيؤ
بسبب اضطراب
دقات القلب؛
والهذيان)

التعليق

تستقر مرحلة الهوس في
حاالت االضطراب
الثنائي القطب؛ إذا لم
يتوفر اختبار
المصل ارصد وجود
عالمات التسمم (الترنح؛
صعوبة النطق والهياج؛
القيء؛ االرتباك/
الهذيان؛ الذهول؛ نوبات
الصرع)

*العقاقير الموجودة ضمن المربعات المظللة مُدرجة على قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية (تم تنقيحها في
مارس .)5002
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(تابع أدوية االضطراب ثنائي القطب)

اسم العقار

الجرعة المبدئية

الجرعة المبدئية

**ريسبيريديون

 2-0ملجم يوميًا؛ يمكن
زيادة الجرعة بشكل آمن
بمقدار  1.31ملجم0-مملجم
يوميًا إلى  3-0ملجم يوميًا.

 2-0ملجم يوميًا؛
يمكن زيادة
الجرعة بشكل آمن
بمقدار  1.31ملجم
0-مملجم يوميًا إلى

 031ملجم يوميا ً 311-
ملجم مرتان يوميا ً (-311
 111يوميا ً); يمكن زيادة
الجرعة بشكل آمن بمقدار
 311-031ملجم كل 7-2
أيام إلى  711-111ملجم
يوميا ً; ويجب
مالحظة كل المستويات كل
أسبوع حتى يصل مستوى
العالج لمرحلة النهاية;
ويمكن مالحظة المستوى
كل  3-0أشهر.

 031ملجم يوميا ً -
 311ملجم مرتان
يوميا ً (111-311
يوميا ً); يمكن زيادة
الجرعة بشكل آمن
بمقدار 311-031
ملجم كل  7-2أيام
إلى 711-111
ملجم يوميا ً; ويجب
مالحظة كل المستو
يات كل
أسبوع حتى يصل
مستوى العالج
لمرحلة النهاية;
ويمكن مالحظة
المستوى كل 3-0

(عن طريق الفم)

فالبروات

معدل الجرعة
الفعّالة
 3-0ملجم يومياً

 0111-311ملجم
يوميا ً; يتطلب
مستوى العالج في
الدم ( 011-11نانو
جرام/مل)

معدل الجرعة
الفعّالة
 3-0ملجم يومياً

 0111-311ملجم
يوميا ً; يتطلب
مستوى العالج في
الدم (011-11
نانو جرام/مل)

العقاقير الموجودة ضمن المربعات المظللة مُدرجة على قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية (تم تنقيحها في مارس .)5002
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العالج باألدوية للحاالت المصابة بالقلق
عام
أ) تستخدم فئة أدوية البنزوديازيبين عموما ً في عالج القلق ولكن يجب استخدام التنبيه الموجود
في وصف الدواء نظراً الحتمال التعرض الضطراب التحمل واإلدمان واالمتناع الحاد .يُنصح
عاد ًة باستخدام أدوية البنزوديازيبين على المدى القصير.
ب) بالنسبة لحاالت القلق المزمن (مثل اضطراب الهلع ،االضطراب الوسواسي القهري،
اضطراب القلق العام ،اضطراب الكرب التالي للرضح ،اضطراب القلق االجتماعي) كانت
العوامل األخرى مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين االنتقائية (مثل فلوكستين،
وفلوفوكسامين ،وبارواكسيتين ،وسيرترالين ،واسيتلوبرام ،سيتالوبرام) ومثبطات إعادة امتصاص
نورأَ ِبي ِن ْفرين االنتقائية (مثل الفينالفاكسين) وبُوسْ بيرُون ومضادات االكتئاب ثالثية الحلقات (مثل
اإليميبرامين) أكثر فعالية.
(لشرح االختصارات المُدرجة بالجداول ،راجع "قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل).

معدل الجرعة الفعّالة األثار الجانبية

الجرعة المبدئية

اسم العقار

دواعي االستعمال

ديازبام

القلق المتقطع; اضطراب  01ملجم عند الحاجة في
القلق المتعمم ( )EFMحالة القلق المتقطع;01-3
ملجم يوميا ً للقلق المتعمم;
ضمان زيادة الجرعات
بمعدل  01-3ملجم كل 7-0
أيام حتي يُالحظ التأثير
(للقلق المتعمم)

2-40gg baomc
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التعليق

التهدئة؛ وضيق يبدأ مفعوله في
التنفس؛ والهذيان غضون 21-31
دقيقة؛ طويل
المفعول؛
ويتضمن احتمال
اإلدمان

(استمرار العالج باألدوية للحاالت المصابة بالقلق )...

معدل الجرعة
الفعّالة

اسم العقار

دواعي االستعمال

الجرعة المبدئية

فلوكستين

اضطراب الهلع;
واضطراب الوسواس
القهري ()WIM

 31ملجم كل صباح;
مع المتابعة لمدة أربعة
أسابيع قبل أي زيادات;
يمكن تقسيم الجرعات
الكبيرة إلى جرعات
صغيرة (مثل حبة كل
صباح وأخرى مساء)..

 81-31ملجم يومياً

الباروكستين

اضطراب القلق المتعمم
( ;)EFMاضطراب
الهلع; اضطراب الكرب
التالي للرضح (;)BIDM
اضطراب القلق
االجتماعي

 )0اضطراب الهلع:
يبدأ من  01ملجم
يوميا ً; قد يزيد أسبوعيا
بنسبة  01ملجم يوميا ً.
)3اضطرابات أخرى:
يبدأ بـ  31ملجم قد يزيد
أسبوعيا بنسبة  01ملجم
يوميا ً .لتقليل جميع
االضطرابات تدريجياً
حتى مرحلة االنقطاع.

اضطراب الهلع:
 31-31ملجم
يوميا ً; :EFM )3
 31- 31ملجم; )2
11-31 :BDIM
ملجم يوميا ً;  )3قلق
اجتماعي 31 :
ملجم يومياً
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األثار الجانبية

التعليق

األرق أو الهياج
نتيجة للتأثير المنشط

ال يوجد إدمان محتمل

إذا توقفت فجأة عملية
التحفيز; واإلجهاد
المعوي; تأخر القذف

ال يوجد إدمان محتمل

العالج باألدوية لمرض الصرع
مالحظاتُ )1 :تالحظ اآلثار الجانبية الشائعة فقط .يجب أن يفحص أخصائي وصف األدوية نشرات األدوية لمعرفة كافة اآلثار الجانبية المحتملة وتفاعالت
العقاقير )5 .قد تتطلب حاالت األطفال وكبار السن والبالغين ذوي البنية الجسدية الصغيرة واألفراد المصابين بمرض يتطلب العالج أو نقص الغذاء جرعات
مبدئية ومستمرة أقل للحصول على النتيجة وقد تكون هذه الحاالت أكثر عرضة لحدوث اآلثار الجانبية )3 .لشرح االختصارات المدرجة في الجدول ،راجع
"قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل.

اسم العقار

الجرعة المبدئية

كاربامازيبين

 011ملجم مرتان يومياً الدوار؛ واضطراب المعدة؛ نادرا ما
 011ملجم يوميا ً  011 -ملجم
مرتان يومياً ،قد تزداد الجرعة من  311-ملجم مرتان
يتسبب في مرض الكبد أو الطفح
 011ملجم  311 -ملجم كل  7-2يوميا ً
الجلدي؛ ونادراً ما يحدث ضعف خاليا
الدم الحمراء والبيضاء مما ينتج عنه
أيام
اإلصابة باألنيميا وسرعة التأثر
باألمراض؛ تتم متابعة مستويات خاليا
الدم البيضاء عادة ولكن إن لم يكن
االختبار متوفراً ،تابع
أعراض التسمم (األنفلونزا؛ والحمّى؛
والضعف؛ وآالم العضالت والمفاصل؛
والغثيان أو تقيؤ بسبب اضطراب دقات
القلب؛ والهذيان)

كلونازيبام

 3ملجم  3 -ملجم يوميا ً

معدل الجرعة الفعّالة اآلثار الجانبية

 3ملجم  8 -ملجم يوميا ً التهدئة؛ واختالل التوازن؛
واالرتباك؛ وضيق التنفس
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التعليق

أول خيار للنوبة التوترية
الرمعية المصاحبة لنوبات
الصرع الجزئية؛ ثاني
دواء خاص بنوبات الصرع
الجزئية فقط

نوبات التغيب ونوبات
االرتجاج العضلي
والتشنجات الطفولية ونوبات
صرع األطفال واحتمال
اإلدمان

(تابع العالج باألدوية لمرض الصرع )..

اسم العقار

الجرعة المبدئية

معدل الجرعة الفعّالة

فينوباربيتال

 21ملجم يومياً

 081 - 21ملجم يومياً التهدئة

فينيتوين

 011ملجم يوميا ً  311 - 011 011 -ملجم يوميا ً احتمال السمية؛ تتم متابعة
ملجم مرتان يومياً
ّ
مستويات الدم عادة نتيجة
مجزئة)
(جرعات
الحتمال التسمم ولكن إذا لم ثاني دواء خاص بمعالجة
يكن االختبار متوفراً ،تابع
نوبات الصرع التوترية
أعراض التسمم(األنفلونزا؛ الرمعية (ال يستخدم في
والحمّى؛ والضعف؛ وآالم
حاالت نوبات التغيب)
العضالت والمفاصل؛ والغثيان
أو التقيؤ بسبب اضطراب
دقات القلب؛ والهذيان)

فالبروات

 311ملجم مرتان يومياً 311 ،ملجم مرتان يوميا ً التهدئة؛ العسر المعدي
المعوي؛ الرعاش ،السمية
وتزيد بمعدل  311ملجم  711-ملجم مرتان
كل  7-2أيام لتناول
يومياً؛ يتطلب مستويات الكبدية
جرعة مساوية لمستوى الدم العالجية (011-31
الدم  011-31نانوجرام /نانوجرام/ملليلتر)؛ إذا لم
يتوفر اختبار الدم ،تابع
ملليلتر.
عالمات التسمم (الغثيان
والقيء واختالل التوازن
والنوم واالرتباك واليرقان)
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اآلثار
احتمال اإلدمان؛ وأول عالج
لحاالت نوبات الصرع
التوترية الرمعية العامة وال
يستخدم لنوبات الصرع
الناتجة عن المالريا؛
مسموح به لألطفال

أول عالج لنوبات التغيب؛
نوبات االرتجاج العضلي
والنوبات الالحركية ،نوبات
التوترية الرمعية ،المرتبطة
بنوبات التغيب ،ال يوجد
احتمالية لإلدمان

العالج باألدوية الضطرابات النوم

 )0يجب أن يتم أوال بذل قصارى الجهد لتصحيح النوم المضطرب باالستفادة من النوم
الصحي قبل وصف األدوية المهدئة .يجب أن يتم التصدي للظروف الثانوية
المساعدة على األرق والتثبيت قبل الوصف الطبي.

 )3راجع الجدول الموجود في الصفحة التالية الخاصة باألدوية المعينة التي يمكنها
المساعدة في مشكلة األرق .بشكل عام ،يجب أن يتم محاولة تشكيل أدوية غير معتاد
عليها ويجب أن يتم وصف أدوية بكميات محدودة على حسب الظروف أو "عند
الحاجه".
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أدوية اضطرابات النوم

دواء النوم

الجرعة المبدئية

معدل الجرعة الفعّالة

اآلثار الجانبية

التعليق

ألبرازوالم

 0 - 1.031ملجم وقت النوم عند
الضرورة؛ يعتبر آمنا ً عند زيادة
الجرعة بمعدل  0 - 1.031ملجم كل
ليلة حتى يكون أثره ملحوظا ً

 1.31ملجم  2 -ملجم يومياً

التهدئة؛ وضيق التنفس؛
والهذيان؛ والهياج والقلق

يبدأ مفعوله خالل 21- 01
دقيقة؛ مفعوله قصير جداً؛
ويتضمن احتمال اإلدمان

ديازبام

 1 - 3ملجم وقت النوم عند الحاجة؛
يعتبر آمنا ً عند زيادة الجرعة بمعدل
 1-3ملجم كل ليلة حتى يكون أثره
ملحوظا ً

 31-3ملجم كل ليلة

التهدئة؛ وضيق التنفس؛
والهذيان

يبدأ مفعوله في غضون 21-31
دقيقة؛ طويل المفعول؛ ويتضمن
احتمال اإلدمان

دايفينهايدرامين

 011-31ملجم وقت النوم عند الحاجة؛  011-31ملجم

التهدئة؛ جفاف الفم

ال يوجد احتمال اإلدمان

لورازيبام

 3 - 1.31ملجم وقت النوم عند
الحاجة؛ يعتبر آمنا ً عند زيادة الجرعة
بمعدل  0-1.31ملجم كل ليلة حتى
يكون أثره ملحوظا ً

التهدئة؛ وضيق التنفس؛
والهذيان

يبدأ مفعوله خالل 21- 31
دقيقة؛ مفعوله قصير جداً؛
ويتضمن احتمال اإلدمان

ترازودون

 11-31ملجم وقت النوم؛ يعتبر آمنا ً  311-31ملجم يوميا ً

النهدئة؛ واضطراب النظم؛
واإلمساك؛ واحتباس البول

ال يوجد احتمال اإلدمان

يمكن زيادة الجرعة بمعدل 11-31
ملجم كل ليلة حتى يكون األثر ملحوظا ً

 3-1.3ملجم وقت النوم

عند زيادة الجرعة بمعدل -31
 11ملجم كل ليلة حتى يكون أثره
ملحوظا ً

لشرح االختصارات المُدرجة بالجداول ،راجع "قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل.
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أدوية البنزوديازيبين لعالج الهياج
مالحظات:
ُ )1تالحظ اآلثار الجانبية الشائعة فقط .يجب أن يفحص أخصائي وصف األدوية نشرات األدوية لمعرفة كافة اآلثار الجانبية المحتملة وتفاعالت العقاقير )5 .قد
تتطلب حاالت األطفال وكبار السن والبالغين ذوي البنية الجسدية الصغيرة واألفراد المصابين بمرض يتطلب العالج أو نقص الغذاء جرعات مبدئية ومستمرة
أقل للحصول على النتيجة وقد تكون هذه الحاالت أكثر عرضة لحدوث اآلثار الجانبية )3 .لشرح االختصارات المدرجة في الجدول ،راجع "قائمة االختصارات
الطبية" في مقدمة الدليل.

اسم العقار

الجرعة المبدئية

معدل الجرعة الفعّالة اآلثار الجانبية

ألبرازوالم

 0-1.031ملجم كل 8-3
ساعات عند الحاجة

 1.31ملجم 2 -
ملجم يومياً

برومازيبام

 2-0.1ملجم كل 3-3
ساعات عند الحاجة

 3-0.1ملجم يومياً التهدئة

التهدئة؛ وضيق التنفس؛
والهذيان؛ والهياج والقلق

التعليق

يبدأ مفعوله خالل - 31
 21دقيقة؛ مفعوله
قصير جداً؛ ويتضمن
احتمال اإلدمان

كلونازيبام

 1.31ملجم  0 -ملجم كل  311-31ملجم
 03-8ساعة عند الضرورة يومياً

التهدئة؛ وضيق التنفس؛
والهذيان

يبدأ مفعوله بعد فترة
أطول؛ طويل المفعول؛
ويتضمن احتمال
اإلدمان

ديازبام

 1-3ملجم كل  03-8ساعة  31-3ملجم يومياً
عند الضرورة

التهدئة؛ وضيق التنفس؛
والهذيان

يبدأ مفعوله في غضون
 21-31دقيقة؛ طويل
المفعول؛ ويتضمن
احتمال اإلدمان

كلوبازام

 01ملجم؛ يعتبر آمنا ً عند
زيادة الجرعة بمعدل 01
مجم كل  8-3ساعات عند
الحاجة

 -2-01ملجم يومياً التهدئة

لورازيبام

 0-1.1ملجم كل 8-3
ساعات عند الحاجة

 3-1.1ملجم يومياً التهدئة؛ وضيق التنفس؛
والهذيان

106

يبدأ مفعوله خالل - 31
 21دقيقة؛ مفعوله
قصير جداً؛ ويتضمن
احتمال اإلدمان

جرعة منخفضة من أدوية مضاد الذهان لعالج الهياج الحاد
مالحظاتُ )1 :تالحظ اآلثار الجانبية الشائعة فقط .يجب أن يفحص أخصائي وصف األدوية نشرات األدوية لمعرفة كافة اآلثار الجانبية المحتملة وتفاعالت
العقاقير؛  )5قد تتطلب حاالت األطفال وكبار السن والبالغين ذوي البنية الجسدية الصغيرة واألفراد المصابين بمرض يتطلب العالج أو نقص الغذاء جرعات
مبدئية ومستمرة أقل للحصول على النتيجة وقد تكون هذه الحاالت أكثر عرضة لحدوث اآلثار الجانبية )3 .لشرح االختصارات المدرجة في الجدول ،راجع
"قائمة االختصارات الطبية" في مقدمة الدليل ** )3 .مضاد ذهان ال نموذجي ـــ تكون هذه الفئة مصحوبة بالمتالزمة األيضية وزيادة معدل وفيات المرضى من
كبار السن المصابين بالذهان المُتعلق بالخرف.

اسم العقار

الجرعة المبدئية

معدل الجرعة الفعّالة
اآلثار

الكلوربرومازين (عن طريق الفم أو الحقن في  011-01ملجم يوميا ً (كجرعة  811-01ملجم يوميا ً التهدئة؛ اإلمساك؛ احتباس البول؛ احتمال أقل لإلصابة
ب
انخفاض الضغط ،اضْطِ را ُ
بأعراض السبيل خارج
واحدة أو جرعات مجزئة)؛ يعتبر
العضل)
ال َّن ْظم؛ قد يتسبب في نوبة صرع
آمنا ً عند زيادة الجرعة بمعدل
باحتمال أكبر في المرضي الذين الهرمي
ساعات
3
3
كل
ملجم
31
01
يعانون من اضطراب حالي في
للهياج الحاد والشديد الذي ال يستجيب لألدوية
حتى يكون أثره ملحوظاً
نوبات الصرع وخلل الحركة
األخرى المضادة للقلق
المتأخر عند استخدامه لفترة
طويلة

 011-1.1ملجم يوميا ً (كجرعة  31-1.1ملجم يومياً
هالوبيريدول (عن طريق الفم أو الحقن
واحدة أو جرعات مج ّزئة)؛ يعتبر
العضلي)
آمنا ً عند زيادة الجرعة بمعدل
للهياج الحاد والشديد الذي ال يستجيب لألدوية األخرى  0-1.1ملجم كل  3-3ساعات
حتى يكون أثره ملحوظاً
المضادة للقلق

**ريسبيريدون (من خالل الفم)

 0-1.31ملجم كل  3-3ساعات  3-1.31ملجم يومياً
حتى يهدأ ألم الهياج

للهياج الحاد والشديد الذي ال يستجيب لألدوية األخرى
المضادة للقلق

تهدئة؛ السبيل خارج
الهرمي؛ وخلل الحركة
المتأخر عند االستخدام لمدة
طويلة

احتمال اإلصابة بمرض
السبيل خارج الهرمي

التهدئة؛ السبيل خارج
الهرمي
احتمالية أقل لإلصابة بالسبيل
خارج الهرمي مقارنة
بهالوبيريدول
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