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عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ، 

اذا كنتــم او مقربــون لكــم تعانــون مــن مــرض الٌفصــام او مايســمى بالشــيزوفرينيا أو 
الســكيزوفرينيا، تقــف فجــأة أســئلة كثيــرة لتطــرح نفســها: مــاذا يعنــي هــذا المــرض 

بالنســبة لــي؟ كيــف يتطــور؟ هــل ممكــن عالجــه؟ 
بالٌفصــام، يعنــي تصــور  الٌفصــام أو الشــيزوفرينيا مــرض متعــدد االوجــه. االصابــة 
حقائــق مختلفــة. وهــذا لــه عــدة عواقــب. لذلــك اصبــح مــن المهــم لكــم كشــخص 

مصــاب وأقربائكــم المرضــى البحــث عــن المعلومــة. 

اليــوم توجــد اكثــر وأنجــع الوســائل ممــا ســبق لمعالجــة هــذا المــرض، طــرق العــالج 
ــة و العــالج اال دوائــي، كالطــب النفســي واالجتماعــي.  ــة تجمــع بيــن األدوي الحديث
خصوصــا وان مكــون االدويــة النفســانية مضــادات الٌذهانيــة عــرف تطويــر المفعــول 

فــي الســنوات االخيــرة.

اليــوم هنــاك العديــد مــن االدويــة فعالــة و مقبولــة متاحــة. انتــم وطبيبكــم المعالــج 
ســتختارون افضــل وســيلة العــالج لكــم. كأي مــرض آخــر نفــس الطريقــة تســتعمل مــع 

مــرض الٌفصــام: اســرع مايبــدئ العــالج، اكثــر مــا هــو أ نجــع.

إضافــة إلــى المعلومــات الشــاملة عــن األســباب، يتضمــن هــذا الكتيــب معلومات عن 
أعــراض المــرض، تطــوره، طــرق العــالج، وكثيــر مــن النصائــح واآل ليــات، لمســاعدتكم 

انتــم و ذويكــم لمواجــة هــذا المــرض أســاس المشــكلة.

هــذا الكتيــب المعلوماتــي هــو ليــس معــوض لحديثكــم لطبيبكــم أو طبيبتكــم المعالجــة، لكــن يمكنكــم اإل ســتعانة 
بــه كملحــق مفيــد.
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توضيح: الٌذهان و الُفصاممرض متعدد األوجه

عندما خرجت من المصحة،
 وصلت الى البيت واحسست فقط

 بفراغ داخلي. 
فقدت الحركية وكان كل شيء سلبي

الٌذ هان هو مرض عقلي عضال حيث
يمكن للشخص أن يفقد العالقة بالواقع.

الٌذهان هو حالة غالبة ما تكون مؤقتة.
في هاته الحالة المصابون ال يعرفون             

أنهم مرضى، وقدرتهم على مواجهة 
الحياة اليومية معطلة بشكل كبير.

كذلك التعاطي للمخدرات يمكن                   
ان يتسبب فاإل صابة بالٌذهان.

العالمات المميزة )األعراض( للٌذهان هي
األوهام، إضرابات التفكير،

 والمشاعر المتقلبة. 

الٌذهان يمكن أن يحدث في مختلف األمراض
 كأورام الدماغ، وأمراض التدهور العقلي
الدماغية. ثم نتكلم عن الُذهان المستحث

عضويا.   

الشكل األكثر شيوعا للٌذهان                      
الغير عضوي هو الٌفصام                        

أو مايلقب بالشيزوفرينيا.

لقد اعتقدت دائما ان جهاز الراديو شغال 
و شخص ما يتكلم معي

فالواقع الراديو لم يكن شغاال و عدا انا لم
يكن احدا يسمع تلك الرسائل.

كنت اشعر كأني مقيد! لم اعد اشعر بأي 
احساس،فقدت الدافع والقدرة على المبادرة

انخفض تركيزي و قدرتي تذكر االشياء.

كان لدي شعور بان الجميع
كانوا يراقبونني،

كل النظرات كانت باتجاهي...

لم اكن في ذلك الوقت قادرا على التفكير
بوضوح،مع ذلك كتبت الكل..عندما 

 اقرٌء النصوص اليوم،لم اعد استطيع 
فهم افكاري فذلك الوقت.

4
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كلمة »الشيزوفرينيا« أتت من اليونانية و معناها »انفصام الروح«.

كثيــرا مــا يفتــرض ان، الشــخص المريــض بالشــيزوفرينيا )الٌفصــام( عــادة مــا يعانــي مــن 
مشــكلتين فــي الشــخصية.هذا خطــأ. الٌفصــام أو الشــيزوفرينيا يعنــي ان المصــاب 
يــدرك واقعيــن: »حقيقــة حقيقيــة«، أي ذلــك الواقــع الــذي تعيشــه النــاس الغيــر 
مريضــة. وواقــع يعيشــه المريــض لوحــده، باالنطباعــات الحســية، الشــعور،والتجارب، 

الغيــر مريــض ال يمكنــه فهمــه. 

والمــزاج  الشــعور،  التفكيــر،  حتــى  التصــور،  عــن  النظــر  بصــرف  المــرض،  حالــة  فــي 
أيضــا. يتغيــرون 

الٌفصــام ليــس نــادرا: حوالــي مائــة شــخص يعانــي مــن حلقــة واحــدة علــى األقــل مــن 
الٌفصــام فــي الشــوط األول مــن حياتهــم، النســاء تقريبــا مثــل الرجــال.

البلــوغ  ســن  بيــن  عــادة  تبــدأ  الحــاد،  المــرض  مرحلــة  أي  األولــى،  المــرض  دفعــة 
الرجــال. عــن  قليــال  متأخــر  وقــت  فــي  النســاء  العمــر،  مــن  والثالثينــات 

شدة و مسار المرض يمكن ان تختلفان جدا.

أعراض الٌفصام

فــي  تحــدث  أن  يمكــن  التــي  )األعــراض(  للمــرض  شــيوعا  االكثــر  العالمــات 
ســلبية.  عــراض  أ  و  إيجابيــة  أعــراض  إلــى مجموعتيــن:  تقســم  الٌفصامــي  الٌذهــان 
»إيجابي«اليعنــي »إرضــاء« ولكــن »المضافــة إلــى العــادي«، »ســلبي« يعنــي نقــص 

الصحــة. أيــام  فــي  يحصــل  أو  الطبيعيــة  بالحالــة  مقارنــة 
في مراحل مختلفة من المرض يمكن أن تسود األعراض االيجابية أو السلبية.

ليــس كل األعــراض المذكــورة أســفله بحاجــة إلــى أن تكــون موجــودة. فــي كثيــر مــن 
األحيــان، يحــدث فقــط واحــد أو إثنــان مــن األعــراض.

األعراض اإليجابية

األعراض السلبية

•  اإلثارة والتوتر
•  الهلوسة
•  النفوذ األجنبي •  إضطرابات الذات وتجارب  •  إضطرابات التفكير•  األوهام

•  إينبولسيون

•  الفراغ الداخلي
•  البلوز

•  الشجاعة واليأس

•  سلوك اإلنسحاب

•  فقر التواصل

•  فقر الكالم
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األعراض اإليجابية

الهلوسة
الهلوســة هــي تصــورات الِمــرآة، هــذا يعنــي أن اإلنطبعــات الحســية تكونــت دون 
تحفيــز خارجــي مطابــق. المريــض يســمع، ٌيبصــر، يشــم أو يشــعر بأشــياء، التــي هــي 
الشــيزوفرينيا هــو ســماع  أو  الٌفصــام  فــي  األكثــر شــيوعا  غيــر موجــودة.  حقيقــة 
األصــوات. مثــال المرضــى وصفــوا وجــود »شــخص جالــس بــاألذن« هــو الــذي يأمــر، 

مايجــب القيــام بــه، أو يعلــق علــى كل مايفعلــون.

األوهام
الوهــم هــو مــرض تقييــم الواقــع. واليمكــن حــل معتقــدات المريــض ال بالحجــج 

باألدلــة. وال  المعاكســة 
وهــم التتبــع هــو األكثــر شــيوعا. أشــكال الوهــم األخــرى تشــمل وهــم العالقــة، وهــم 

الســيطرة أو وهــم الحجــم.

إضطرابات الفكر
التفكيــر الرســمي أو عمليــة اللغــة مضطــرب. الكثيــر مــن المرضــى تفكيرهــم مرهــق 
وبطــيء عــن المعتــاد. العقــل يمكنــه فجــأة كســر أو التبغيــر بســرعة بيــن مواضيــع 

مختلفــة، بــدون وجــود أي اتصــال واضــح.
ــون بغمــوض جــدا: ربــط الكلمــات يصبــح دون منطــق ويبــدو  ــا المرضــى يتحدث أحيان

اعتباطيــا تمامــا، ثــم نتحــدث عــن »غــرق« الفكــر.

إضطرابات الذات
بيــن  الحــدود  بالمــرض  المصابــون  يعيــش  عندمــا  الذاتــي  اإلضطــراب  عــن  نتكلــم 

»المتدفقــة«. البيئــة  و  شــخصهم 
بعــض المرضــى يشــعرون بأنهــم يتأثــرون مــن الخــارج، ويشــعرون، كالٌدميــة يخصعــون 
ــأن أفكارهــم ٌتقــرأ مــن قبــل  لســيطرة خارجيــة. غالبيــة المرضــى لهــم أيضــا الشــعور ب

آخريــن أو أن أفكارهــم الخاصــة يجــري تجريدهــا بعيــدا عــن األخريــن.

األعراض السلبية

تتجلــى األعــراض الســلبية خاصــة فــي فقــر  فــي الحيــاة العاطفيــة وفقــدان الٌقــُدرات: 
كثيــر مــن المرضــى يشــعر بفــراغ داخلــي ولــم يعــد قــادر علــى اإلحســاس بالفــرح. هناك 
مــزاج مــن اإلكتئــاب المتكــرر مــع اإل نكســار. الشــائعة جــدا هــي إ ضطرابــات الحركيــة 
و الســلوك االجتماعــي: المرضــى هــم فاقــدوا الحركيــة والطاقــة وينســحبون، وهــذا 
يمكــن أن يــؤدي إلــى العزلــة االجتماعيــة. أحيانــا هنــاك أيضــا إهمــال العنايــة بالجســم.

تســتمر األعــراض الســلبية أحيانــا فتــرة طويلــة بعــد المــرض، وغالبــا مــا تكــون أكثــر 
إرهاقــا للمرضــى وأقاربهــم مــن األعــراض اإليجابيــة.

االحتفاظ بالذاكرة والتركيز
العديــد مــن المرضــى قــد يكــون تركيــزه ســيء، وهــذا يرتبــط حقيقــة بوظيفــة تنقيــة 
المعلومــات غيــر المهمــة المعطلــة. أيضــا القــدرة علــى االحتفــاظ بالذاكــرة، الذاكــرة 

القصيــرة والطويلــة االجــل، تكــون مقيــدة بشــكل كبيــر. 
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كيف يتم التشخيص؟

في المرحلة الحادة من الٌفصام ،عادة ما يكون التشخيص سهال نسبيا.
ومــع ذلــك، يجــب أن يعامــل بعنايــة كبيــرة، آلن أعــراض ٌذهانيــة تحــدث أيضــا فــي 
ــة المبكــرة مــن الٌفصــام  ــة و العقليــة األخــرى. مــع ذلــك، فالمرحل األمــراض العضوي
يمكــن الكشــف عنهــا فقــط فــي وقــت الحــق،ألن األعــراض أثنــاء مرحلــة البــادرة جــد 

غيــر محــددة.
العامــل الحاســم للتشــخيص هــو الحديــث المفصــل مــع أخصائــي فــي طــب النفــس. 
يتــم إجــراء مقابلــة شــاملة ومتأنيــة مــع المريــض. ويشــمل التشــخيص أيضــا الرصــد 
الســلوكي الدقيــق؛ وتكتســي المعلومــات التــي يقدمهــا األقــارب أهميــة كبيــرة فــي 

هــذا الصــدد، ألن المرضــى اليــرون أو يعبــرون عــن أعــراض معينــة أنفســهم.
أيضــا ينبغــي إجــراء فحــص بدنــي دقيق مع فحوصات إ ضافية كالتشــخيص المختبري 
و الفحــص التصويــري للدمــاغ. وهــذا ُيبعــد األســباب العضويــة كــورم الدمــاغ كأصــل 

ألعــراض المــرض عنــد المريض.
مــن وجهــة نظــر شــاملة لجميــع النتائــج، تشــخيص الُذهــان الفصامــي يمكــن عامــة 
أن يصبــح موثــوق فــي المرحلــة الحــادة. ومــع ذلــك، فإنــه يتطلــب الصبــر، المحادثــات 

المتكــررة، المراقبــة الوثيقــة، والخبــرة مــن طــرف الألٌطــر المتخصصــة.

كيف يتكون الٌفصام؟

األســباب وكيفيــة تكــون الٌفصــام لــم يتــم بعــد توضيحهــا. و يعتبــر مــن المؤكــد أنــه 
ــد مــن العوامــل تأتــي معــا لتحريــك  ليــس هنــاك فقــط مشــغل واحــد، ولكــن العدي

مــرض الٌفصــام.

نموذج-اإلجهاد-الضعف
اليــوم، يفتــرض أن ٌضعــف مســبق فــي تركيبــة مــع عوامــل خارجيــة ُمجهــدة )اإلجهــاد 
أو المخــدرات( يمكــن أن يــؤدي إلــى ظهــور المــرض، إذا تــم تجــاوز »حــد الحــرج« 

يســمى هــذا النموذج-اإلجهاد-الضعــف.

الضعف

الضعف
اإلجهاد

اإلجهاد

اإلجهاد

ت  ب       أ 

»حدالحرج«

 الشكل؛الضعف واإلجهاد
ا- الضعف معتدل؛ اإلجهاد اليؤدي إلى تجاوز حد الحرج.
ب- الضعف شديد؛ اإلجهاد بؤدي إلى تجاوز حد الحرج.
ت- الضعف غير موجود؛ التعرض لإلجهاد ليس بخطر.
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إحتمــال التعــرض لإلصابــة بالٌفصــام قــد يكــون وراثيــا. ربمــا هنــاك ســاللة وراثيــة فــي 
ــن الحامليــن لمــرض الٌفصــام. وهــذا يمكنــم  عائلتكــم وأنتــم ســقطتم فــي المتنحيي

مــن وراثــة قابليــة مفرطــة للحالــة، ولكــن ليــس للمــرض نفســه.
وٌيعتقــد أن العــدوى الفيروســية لــألم أثنــاء الحمــل أو الــوالدة العســيرة يحبــد تطــور 

المــرض، ألنهمــا يمكــن أن يؤثــرا علــى التطــور الطبيعــي للجهــاز العصبــي المركــزي.
المثــال،  ســبيل  علــى  ٌمفِعلــة(  )أســباب  ٌمؤِهلــة  النفســية  جتماعيــة  اإل  العوامــل 
حتــى  لكــن  اإلعتــداء.  تجــارب  أو  الألقــارب  إنفصــال  أو  كالوفــاة  الســلبية  التجــارب 
األحــداث البهيجــة، بمعنــى »اإلجهــاد االيجابــي« كالــزواج أو والدة طفــل ، يمكــن 
أيضــا أن تلعــب دورا. اإلجهــاد المســتمر،على ســبيل المثــال بســبب الحمــل المهنــي 
الزائــد المســتمر أو التغيــرات المتكــررة للموقــع، يمكــن أن يكــون أيضــا عامــال مســببا.
تضخيــم  يمكــن  الماريجوانــا،  أو  الكوكاييــن  كالمهلوســات،  للمخــدرات،  التعاطــي 

تفاقمــه. أو  المــرض  إلــى  ويــؤدي  اإلضطرابــات، 

اإلضطرابات األيضية في الدماغ
كل اإلنطباعــات الِحســية للشــخص واألفــكار يتــم معالجتهــا فــي الدمــاغ. حوالــي 100 
ــة،  ــح. الرســائل الداخلي ــوع مــن المفاتي ــة تشــكل شــبكة وترتبــط بن ــا عصبي ــار خالي ملي

الناقــالت العصبيــة، تشــغل هــذا المركــب.
الدوباميــن  الرســولين  أيــض  يعطــل  الفصامــي  الٌذهــان  الحاليــة،  للمعرفــة  وفقــا 
ــاك فائــض فــي هــاذه الرســل.  ــة مــن الدمــاغ هن والســيروتونين. فــي مناطــق معين
ــدوره يــؤدي إلــى إضطــراب  ــز الدمــاغ، الــذي ب وهــذا يــؤدي إلــى اإلفــراط فــي تحفي

مهــم فــي إمتصــاص المعلومــة ومعالجتهــا فــي الدمــاغ. 

النتيجــة يمكــن أن تكــون عالمــات ٌذهانيــة للمــرض ) األعــراض( مثــل األوهــام أو 
الهلوســة.

الدوباميــن  فــي  نقــص  لديهــا  الدمــاغ  مــن  أخــرى  مناطــق  نفســه،  الوقــت  وفــي 
والســروتونين، وربمــا يرتبــط هــذا النقــص فــي الرســل مــع عالمــات أخرى مــن الٌفصام، 
كنقــص الطاقــة و األمبوتينســيون )وهــذا مايســمى باألعــراض الســلبية(. ولذلــك 
فــإن جــزءا هامــا مــن العــالج هــو إعــادة تــوازن الرســل. األدويــة الحديثــة تســاعد علــى 

هــذا.
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كيف يتطور المرض؟

يختلف تطور الٌفصام بشكل كبير من مريض إلى مريض.
مع ذلك، عامة هناك ثالث مراحل مختلفة:

القرار

األمــراض الٌفصاميــة -إن لــم تعالــج- يمكــن أن تعــرض النجــاح المهنــي أو الخــاص 
ــة إنتــكاس تضرالدمــاغ و تقلــل مــن احتمــال العــودة إلــى صحــة  للخطــر. ألن كل حال
أو  والدراســة  المهنيــة  التلمــذة  المبكر،فقــدان  البلــوغ  فــي مرحلــة  جيــدة. خاصــة 
الصــراع مــع األصدقــاء، الشــريك والعائلــة عــادة النتيجــة الحزينــة لحــاالت الرعشــات 
المتكــررة. ويجــب الحــول ذون ذلــك بــكل قــوة لهــذا الســبب هومــن األهميــة البــدء 
مبكــرا للعــالج الدوائــي والســلوكي. وبهاتــه الطريقــة، يمكــن تجنــب اإلنتكاســات 

علــى أفضــل وجــه ممكــن وتجنــب دوام المــرض.

املرحلة البادرة هي املرحلة املبكرة للمرض. يف هاته 

املرحلة، غالبا ما تحدث األعراض السلبية مع تغيري 

تدريجي فاملزاج والسلوك، كام هو موضح تحت 

»عالمات اإلنذاراملبكر«. كثري من الذين يعرفون، 

يتعلمون التعرف عىل هاته األعراض األولية كعالمة 

تحذيرية من االنتكاس إىل املرحلة النشطة للمرض. 

مراجعة العالج يف هاته املرحلة املبكرة ميكن أن مينع 

حدوث إنتكاسة ضارة.

عندما يبدأ مفعول العالج، غالية املرىض يعرفون 

إستقرارا لحالتهم، واألعراض الحادة تختفي 

تدريجيا.

بعض األعراض السلبية، كانعدام الحركية أو 

اإلنسحاب االجتامعي، ميكن أن تستمر عىل 

مدى فرتة زمنية مختلفة، مع بعض املرىض ميكن 

ان تختفي برسعة كبرية، تصبح بعد ذلك خالية 

من الشكاوي. لدى آخرين، قد تستمربشكل 

دائم.

هاته املرحلة ميكن أن تستغرق سنوات عديدة، 

أحيانا مع اإلنتكاسات يف املرحلة الحادة.

ومع ذلك، مع العالج والدعم الدوايئ املستقر، 

ميكن للعديد من الذين يعانون تقليل 

اإلنتكاسات إىل الحد األدىن. يف هاته املرحلة، تصبح األعراض اإليجابية كاألوهام، 

الهلوسة، أو التفكريالجنوين معروفة بوضوح، وقد تنشأ 

حالة أزمة. جزء من الحالة، هي حالة املريض.

قد النفهم حتى أنه مريض، أثناء األزمة، املصحة عادة 

هي املكان الألمن للبقاء. فيها، املريض يفحص والعالج 

الناجع يأخد طريقه.

المرحلة المتبقيةالمرحلة البادرة

المرحلة الحادة أو النشطة

»ُخوضوا المعركة - ُيمكنكم أن تفعلوا شيًئا 
إتجاه الحالة! َكونوا مع طبيبكم وأقربائكم فريقا 

لألزمات وٌخطة عالج فردية تالئمكم«

15
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كيف يمكن عالج الٌفصام؟

العالج الحديث للفصام يجمع بين مجالين فرعيين:
• العالج باألدوية )عالج األعراض والحماية من اإلنتكاس(

• إجــراءات العــالج غيــر الدوائيــة مثــل العــالج النفســاني واالجتماعــي )تحســين الوضع 
اليومــي للمريض(

فــي العــالج الحديــث للٌفصــام، يتــم دمــج األدويــة والعــالج الســلوكي فــي خطــة 
عــالج مصممــة بشــكل فــردي. ويمكــن مقارنــة هاتــه الخطــة ببنــاء منــزل. األدويــة 
تشــكل األســاس والعــالج الســلوكي يبنــي المنــزل فــوق ذلــك، إذا جــاز التعبيــر. وكال 
المقاربتيــن مرتبطــان إرتباطــا ال ينفصــم والينبغــي فصلــه عــن بعضهمــا البعــض. معــا، 
يــدا فــي يــد، إنهــا تســاعد علــى خلــق الظــروف لمقاومــة المــرض علــى المــى الطويــل.

العالج باألدوية

فــي المرحلــة الحــادة مــن الٌفصــام، تشــكل األدويــة أســاس العــالج. لكــن فــي عــالج 
الصيانــة، األدويــة ٌتحــدث الفــارق للتقليــل مــن خطــر اإلنتــكاس.

المجموعــة الهامــة مــن األدويــة المســتخدمة لعــالج الٌفصــام تشــكل فئــة مضــادات 
الذهــان. لحســن الحــظ، هنــاك العديــد مــن مضــادات الذهــان لإلختيــار فيمــا بينهــا 
حتــى  أدويــة مختلفــة  اســتخدام  يمكــن  األمــر  اســتلزم  إذا  لذلــك،  اليــوم. ونتيجــة 
الحصــول علــى الــدواء األنجــع، أو التوصــل إلــى تركيبــة مــن المكونــات الفعالــة. إضافــة 
إلــى ذلــك، فــي حالــة ظــروف اإلثــارات القويــة، يمكــن كذلــك اســتعمال المهدئــات أو 
اســتعمالها لفتــرة مؤقتــة. فــي حالــة نوبــات اإلكتئــاب، يمكــن أيضــا وصــف مضــادات 

اإلكتئــاب.
كيف تعمل مضادات الذهان؟

مضــادات الذهــان )ســابقا: المهدئــات العصبيــة( لهــا تأثيــر التــوازن علــى أيــض الرســل 
النتضــررة داخــل الدمــاغ، مســاعدة علــى نقــص اإلفــراط فــي التحفيــز، ينتــج علــى 

ذلــك، معالجــة أفضــل للمعلومــة وتحســنها.
ملحــوظ  بشــكل  تقلــل  األقــل  علــى  أو  تقضــي  الذهــان  مضــادات 

الٌفصــام: أعــراض 

مضادات الذهان تخفف أو تزيل

الهلوسة، األوهام، واألعراض

اإليجابية األخرى.                              

املريض يف املرحلة الحادة من الٌفصام

تكون جد متوترة، حرِصة، وقلقة.

مضادات الٌذهان تهدئ املريض، بشكل أن

 العالج اإلضايف، كالعالج النفساين، يصبح

ممكنا.

بشكل عام، إنها متكن من تحسني

 جودةالحياة و القدرة الوظيفية. 

مٌتكن من تقليل خطر اإلنتكاس إىل حد 

كبري 

 وعىل أساس منتظم
إنها تعمل عىل األعراض السلبية 

نتحسني املزاج، إنعدام الثقة ،

واإلنسحاب اإلجتامعي 
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القرار األول: المكون الفعال

مضادات الٌذهان النمطية والغيرنمطية
الفعــال. هنــاك  الُذهــان تختلــف فــي تكوينهــا وفــي مكونهــا  مختلــف مضــادات 

الٌذهــان:  فئتــان مــن مضــادات 

1-مضادات الُذهان التقليدية )النمطية( 
لهــا مفعــول جيــد علــى األعــراض اإليجابيــة، لكــن تســبب عــددا مــن اآلثارالجانبيــة 

القويــة والغيــر ســارة لــدى العديــد مــن المــرض، خاصــة إضطــراب الحركــة.

2-مضادات الٌذهان الغير نمطية 
الغيــر نمطيــة، يطلــق عليهــا، ألنهــا التســبب بنفــس المــدى اآلثارالجانبيــة الســلبية 
لمضــادات الٌذهــان التقليديــة )خاصــة إضطرابــات الحركــة(، بحيــث يمكــن أن تحــدث 
اآلثارالجانبيــة أيضــا تحــت مضــادات الذهــان الغيرنمطيــة. كمــا أن مضــادات الٌذهــان 
الغيــر نمطيــة لهــا طيــف واســع مــن الثأثيــرات. وهــذا يســمح ليــس فقــط لألعــراض 

اإليجابيــة، بــل حتــى الســلبية بعــالج أفضــل.
 

   

.

الألثارالجانبية

كجميــع األدويــة، مضــادات الذهــان يمكــن أن تكــون لهــا آثــار غيــر مرغوبــة غير مرغوب 
فيهــا )تســمى األثار الجانبيــة أوالثانوية(.

األثــار الجانبــة غالبــا ماتحــدت فــي بدايــة العــالج. حســب الــدواء والمريــض، يمكنهــا أن 
تهــدأ بعــض بضعــة أيــام أوأســابيع، تتوقــف تمامــا أو تســتمر علــى المــدى الطويــل. 
ولذلــك مــع عــدم الراحــة، قــد يســتغرق بعــض الوقــت لطبيبكــم للنظــر فــي دواء آخــر. 
المرجــو عــدم وقــف العــالج بأنفســكم، لكــن دائمــا ناقشــوا مشــكلتكم مــع طبيبكــم. 
يمكنكــم بعــد ذلــك تقييــم مشــترك لآلثارواألثارالجانبيــة لــكل دواء بعضهــا البعــض 

للعثــور علــى أفضــل دواء بالنســبة لكــم.

فيمــا يلــي قائمــة لألثــار الجانبيــة األكثرشــيوعا التــي قــد تحدث فــي مضادات 
الذهان:

العامة
قــد يحــدث نقــص فالتركيــز واإلنتبــاه، ألن المضــاد للُذهــان يعمــل كــذرع ضــد إفــراط 
أعــراض  التمييزبيــن  أيضــا.  الحــزن  أو  التحفيز.فــي بعــض األحيــان، يحــدث االكتئــاب 

المــرض أو األثــار الجانبيــة لألدويــة أمــر صعــب.

تغير الحياة الجنسية
تنــاول بعــض مضــادات الذهــان تغيــر إفــراز الهرمــون. هــذا يجعــل الحيــاة الجنســية 

بــدون أهميــة أو الرغبــة الجنســية تهــدء.

اضطرابات الحركة
أثنــاء الحركــة أو االرتعاشــات تحــدث أساســا فــي مضــادات الذهــان  اإلضطرابــات 
التقليديــة. األرق الجســدي، ســوء الحركــة، والرغبــة فــي التحــرك باســتمرارهي ممكنــة 
تــم طبيبكــم ممكــن أن يعطــي عــالج  بشــكل خــاص مــع علــى المــدى الطويــل. 

إضافــي لتخفيــف األثــار الجانبيــة، أو التحــدث إليكــم عــن البدائــل.

زيادة الوزن
تنــاول بعــض مضــادات الذهــان يمكــن أن يــؤدي إلــى الزيــادة فــي الشــهية،تغير فــي 
المرضــى تتضخــم بشــكل  بعــض  لذلــك  األيــض.  تغيــر فــي  أو  الغدائــي،  الســلوك 

ملحــوظ.  

18



2021

القرارالثاني: الصياغة

اليــوم هنــاك أشــكال مختلفــة الجرعــة مــن مضــادات الٌذهــان. األشــكال األكثــر شــيوعا 
هي:

صياغة شفاهية
شفاهي يعني أن العنصرالفعال يدخل عن طريق الفم. هناك عدة أشكال:

ــزل.  ــان، أو محاليــل للشــرب. يمكــن بســهولة أخدهــا إلــى المن أقــراص، أقــراص للذوب
مــع ذلــك، يجــب أن تفكــروا فــي تناولهــا يوميــا.

تحضيرات-الترسب
خيــار آخــر هــو تقديــم تحضيــات الترســب، هاتــه تحتــوي علــى نفــس المكونــات الفعالــة 
كأشــكال الصياغــة االشــفاهية*. يتــم حقــن تحضيرالترســب فــي الــذراع العلــوي أو 
األردان مــن طــرف طبيبكــم بنــاءا علــى طلبكــم، مثــال مــرة فــي الشــهر**. بعــد ذلــك، 
هاتــه األدويــة ٌتكــون نوعــا مــن الذاكــرة، والعنصــر الفعــال يحــرر ببــطء وبالتســاوي فــي 

الجســم. وهــذا يوفــر االســتفادة مــن القضــاء التنــاول اليومــي لألدويــة.

مضادات الذهان الغير نمطية

•    تؤثر على األعراض اإليجابية لمرض 
 الفصام

•    تؤثر أيضا على األعراض السلبية 
 كالفقر العاطفي، انعدام الطاقة، 

 وسلوك االنسحاب.
•    ندرة حدوث اضطرابات الحركة

 مقارنة بمضادات الذهان النمطية
 القليدية

•   اآلثار الجانبية المحتملة )تختلف
 من مادة إلى مادة(: 

زيادة الوزن، التخدير )التعب،
بطء ردود الفعل( زيادة في الحركية

الغير مرغوب فيها.
•   تغير في االفراز الهرموني   

• تأثير منخفض على األعراض
السلبية كفقر الحركة، الفقر 

العاطفي،واالنسحاب االجتماعي
• اآلثار الجانبية الشائعة )من مادة

الى مادة مختلفة(:
حركات اليمكن السيطرة عليها،

وجفاف الفم

•   تؤثرعلى األعراض اإليجابية 
الفصام،كالهلوسة، األوهام،

واألفكارالمجنونة. 

مضادات الذهان )التقليدية( النمطية

*التوجد في جميع األدوية فاألشكال الشفاهية وتحضيرات الترسب.
**حسب الدواء، فترات الحقن مختلفة. المرجو اإلتصال بطبيبكم إذا كانت لديكم أسئلة.

 
            

سية
الفوائد الرئي

سية 
ب الرئي

العيو
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خطة العالج
ســيقوم طبيبكــم النفســاني بوضــع خطــة عــالج شــاملة معكــم، تشــمل العــالج 

اإلجتماعيــة. أوالمعالجــة  النفســاني  كالعــالج  إضافيــة  وتدابيــر  باألدويــة 
هنــاك العديــد مــن األدويــة المؤهلــة لعــالج الٌفصــام، الــدواء األفضــل بالنســبة لكــم 
وكيفيــة تصميــم خطــة العــالج الخاصــة بكــم، يعتمــد علــى عــدة عوامــل: ماهــي 
األعــراض األكثرتجليــا فيكــم وتــزن وزنهــا عليكــم؟ كيــف هــي أنجــع محاصــرة الــدواء 
لألعــراض؟ ولــم أنتــم فــي مرحلــة العــالج: هــل تعانــون مــن آثارجانبيــة غيــر مقبولــة؟ 

ماهورأيكــم حــول عالجكــم؟
يمكنــم أن تســاهموا فعليــا فالعــالج بمالحظتكــم لمزاجكــم، ألفكاركــم، تغيــرات 

تركيزكــم أثنــاء تناولكــم للــدواء.
مــن خــالل مناقشــتكم للتغيــرات االيجابيــة، وكذلــك اآلثــار الجانبيــة مــع طبيبكــم 
المعالــج، إنكــم تســاعدون علــى وجــود الــدواء الصحيــح بالنســبة لكــم و فــي الجرعــة 

الصحيحــة.

الوقاية من اإلنتكاس
ــل أيضــا الحفــاظ  ــه تحســين رفاهيتكــم، ب ــدواء المضــاد للذهــان ليــس المقصــود ب ال
علــى رفاهيتكــم. وهــذا يعنــي أن الــدواء اليــزال مهمــا حتــى ولــو بدأتــم باالحســاس 
بالتحســن. واحــدة مــن األســباب األكثرشــيوعا لإلنتــكاس بعــد عــالج صحيــح، هــي أن 

المرضــى يتوقفــون عــن تنــاول الــدواء بشــكل صحيــح.
لهــذا الســبب، فإنــه مــن اإلختيــاري أن تجــدوا أنتــم وطبيبكــم عالجــا مناســبا لكــم. 
علــى ســبيل المثــال، بالنســبة للمرضــى الذيــن ينســون تنــاول األقــراص اليوميــة بشــكل 
متكرريمكــن أن يكــون مضادالذهــان الطويــل المغعــول بديــال مفيدا.يتــم إعطــاء 
الــدواء فقــط كل أســبوعين أومــرة واحــدة فــي الشــهركحقنة مــن طــرف الطبيــب 
أوأخصائــي الرعايــة الصحيــة آخــر فــي عيــادة الطبيــب أو المصحــة. المواعيــد المنظمــة 

مــع طبيبكــم تعطيكــم الفرصــة لمناقشــة جميــع أســئلتكم.
العــالج  وإجــراءات  باألدويــة  العــالج  بيــن  الجمــع  أن  إلــى  اإلشــارة  المهــم  ومــن 

واإلنتــكاس. العــودة  ضــد  المثليــة  الحمايــة  هــو  الالدوائــي 

•   يتم تحرير الدواء بالتساوي                         
على مدة عدة أسابيع فالجسم*                           

•   المفعول الدائم يقلل من حدوث                     
اإلنتكاسات وولوج المستشفى                        

•   الحاجة للقلق 
تناول األقراص المنسية.

الصياغــات  و  الترســب  تحضيــرات  وســلبيات  ايجابيــات  عــن  نظــرة 
هية لشــفا ا

تحضيرات-الترسب

سية
الفوائد الرئي

سية 
ب الرئي

العيو

الصياغات الشفاهية

•   يجب حقن تحضير الترسب                        
فالجزئ العلوي من الذراع أو األدراف 

من طرف إختصاصي                  
•   ليست جميع المكونات الفعالة متاحة                
في شكل تحضير مترسب.                           

•   أي تعديل سريع للجرعة غير ممكن.

•   التفكير فتناول الدواء يجب أن يكون
يومي. 

•   مع المدخول الغير منتظم للدواء، 
يزداد خطر اإلنتكاس.

•   االنسان يتذكر الحالة على أساس
يومي.

*حسب الدواء، هناك فترات حقن مختلفة.
المرجو االتصال بالطبيب إذا كان لديكم سؤال.

•   إذا لزم األمر،التعديل السريع للجرعة
ممكن.

•   يمكن ان تؤخد االدوية بسهولة فالمنزل
•   جميع المكونات المضادة للٌذ هان متاحة

متاحة لإلختيار.
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إ جراءات العالج الالدوائي

إضافــة إلــى األدويــة، هنــاك عالجــات غيــر دوائيــة لمســاعدتكم علــى عيــش حيــاة 
طبيعيــة مــرة أخــرى. هــذا حــول، تعزيــز نفســيتكم، ممــا يجعلكــم أكثــر مرونــة للضغــط 
لكــم،  المؤهلــة  الخيــارات  اليوميــة بشــكل أفضــل.  الحيــاة  للتعامــل مــع  والتعلــم، 
تعتمــد علــى حالتكــم، وبالطبــع علــى تفضيالتكــم الشــخصية. األفضــل هــو وضــع 
برنامــج بتعــاون مــع طبيبكــم المعالــج أو إدمــاج اآلليــات المخططــة فــي برنامــج 
العــالج الســابق ذكــره. وهــذا يجــب أن يشــمل كال مــن المســاعدة علــى األشــياء 

اليوميــة العمليــة والدعــم فــي تخفيــف االجهــاد الشــخصي. كالهمــا ضــروري.

العالج النفسي
فــي قلــب االجــراءات العالجيــة النفســانية للُفصــام يوجــد العــالج الداعــم. يتــم دعــم 
المريــض فــي حالــة وجــود مشــاكل فــي العالقــات، فــي الشــراكة، فــي األســرة، أو 

حتــى مــع األصدقــاء.
شــكل خــاص للعــالج النفســي المســتخدم فــي الٌفصــام هــو المعالجــة الســلوكية. 
المشــاكل التــي تنشــأ، مثــل الشــعور بالقلــق الشــديد أو انعــدام األمــن الداتــي، تعالــج 
بطريقــة مســتهدفة، وغالبــا مايكــون ذلــك بنــوع مــن »البرامــج التدريبيــة«. الهــدف 

مــن العــالج هوزيــادة المريــض مــع نفســه والثقــة فــي النفــس فــي علبــة واحــدة.

العالج االجتماعي 
يلخــص مفهــوم العــالج االجتماعــي جميــع التدابيــر العالجيــة، التــي مــن المفتــرض أن 
تحســن »الظــروف االجتماعيــة« للمريــض. وتشــمل العالقــات بيــن األشــخاص، حالــة 

الســكن، وأيضــا الوضــع المهنــي والمالــي للمريــض.
إليكم بعض العالجات اإلجتماعية بمزيد من التفاصيل.

ما يجب مراعاته أثناء العالج باألدوية

المشاركة في حركة المرور على الطريق
بعــض األدويــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر نقصــان القــدرة علــى التركيزوالتفاعــل. وهــذا 
يمكــن أن يضعكــم وأالخريــن فــي خطــر عنــد قيــادة الســيارة. لذلــك يجــب اســتخدام 
الســفرأو  علــى  قــادرون  فعــال  أنتــم  هــل  لتحديــد  النفســانية  العصبيــة  الدراســات 

اإلنتظــار لفتــرة مــن الوقــت قبــل إعــادة قيــادة الســيارة لمــرة أخــرى.

الكحول و المخدرات
العديــد مــن األدويــة تتعــزز أو تضعــف بفعــل الكحــول فــي مفعولهــا. تأثيــر الكحــول 
الذيــن يعانــون مــن  بالنســبة لألشــخاص  أمــر خطيــر  الواقــع. وهــذا  يغيــر مفهــوم 
يــؤدي  أن  يمكــن  بالتالــي،  بالفعــل.  معطــل  الواقــع  مــع  التأقلــم  حيــث  الٌذهــان، 

الكحــول إلــى تفاقــم الٌذهــان. لذلــك، وجــب عليكــم االمتنــاع
عــن الكحــول،وإذا اســتلزم األمر،الحديــث مــع طبيبكــم عــن األمــر. وينطبــق الشــيء 
نفســه علــى المخــدرات كالكحــول: لهــم آثــار جانبيــة، تســبب مضاعفــات، وتفاقــم 

المــرض.

الموثوق به
الينطبق فقط على التعامل مع األدوية: إذا كنتم تشعرون باإلرهاق بالمسؤولية، 
التستســلموا، ولكــن أعيــدوا االستفســار عــن المســؤولية لبعــض الوقــت. هنــاك 
بالتأكيــد أحــد أفــراد األســرة أو صديــق مخلــص الــذي ســوف يســاعدكم عنــد الحاجــة.

اعملوا أنفسكم على العالج والصحة، من خالل مساعدة أنفسكم.
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مجموعات التعليم النفساني
فــي التعليــم النفســاني، يتــم إعطــاء المرضــى وأقاربهــم معرفــة حيــة ومفهومــة عــن 

مرضهــم والتدابيــر العالجيــة الالزمــة.
باإلضافــة إلــى تقديــم المعلومــة، اإلغاثــة العاطفيــة للمرضــى وأقاربهــم تلعــب دورا 
أساســيا. كمــا هواألمرفــي مجموعــات الدعــم الداتــي، فقــد تبيــن أن التبــادل مــع 
المرضــى اآلخريــن وتجربتهــم اإليجابيــة مــع العــالج والدعــم الذاتــي تقــدم دعمــا كبيــرا 
النفســاني أساســا فــي مستشــفيات  التعليــم  فــي االنتعــاش. تقــدم مجموعــات 
الطــب النفســي والعيــادات النهاريــة. إذا كنتــم مهتمــون، يمكنكــم مرفــة إذاكان 
وأيــن يتــم تقديــم مثــل هاتــه المجموعــة فــي منطقتكــم مــن خــالل الطبيــب النفســي 
ــة للمرضــى وأقربائهــم )أنظــر  ــات المســاعدة الذاتي الخــاص بكــم أومــن خــالل جمعي

»مزيــد مــن المعلومــات«(.

الهواية والرياضة
حتــى الهوايــات يمكــن أن تســاعدكم علــى العــودة إلــى الصحــة بســرعة أكبــر. ربمــا 
كنتــم تحبــون قبــل إصابتكــم بالمــرض، لعــب الموســيقى، التصويــر، أوالرياضــة. خاصــة 
رياضــات التحمــل مثــال المشــي الشــمالي، ركــوب الدراجــات، أوالســباحة، دعــم لكــم 
علــى الطريــق إلــى الصحــة، فــي الينصــح حتــى اآلن رياضــة القــوة كرفــع األثقــال. 

إســئلوا مــرة أخــرى، إذا لــم يكــن ذلــك فــي مســار انتعاشــكم الصحــي.

إعادة اإلدماج
بعــد ٌدفعــة حــادة، قــد يصبــح مــن الصعــب إعــادة االندمــاج فــي المجتمــع. هــم 
يشــعرون علــى األرجــح بعــدم األمــان والضعــف. إذا فقدتــم القــدرة علــى المبــارة، 

فانتــم بحاجــة إلــى شــخص لمســاعدتكم علــى إعــادة هيكلــة حياتكــم.
العديــد مــن مستشــفيات األمــراض العقليــة ترتبــط بعيــادات ليليــة ونهاريــة التــي 
يمكنكــم االســتفادة مــن خدماتهــا. تــم تذهبــون إلــى العيــادة خــالل النهــار أوالليــل، 
ســتجدون  فيهــا  بكــم.  الخاصــة  الفرديــة  التعلــم  خطــوات  فــي  مرافقتكــم  ويتــم 
المســاعدة وتســاعدون علــى العثــور علــى طريقكــم فــي حياتكــم اليوميــة مــرة أخــرى.

مصلحة الخدمة االجتماعية النفسانية
عنــد مشــاكل فــي العمــل، مشــاكل ماليــة، مشــاكل فــي إعــادة االدماج، والمســاعدة 
االجتماعيــة، يمكــن لمصلحــة الخدمــة االجتماعيــة النفســانية مســاعدتكم. ســتجدون 
هاتــه المصلحــة فــي مــكان إقامتكــم أو فــي الجــوار. إســئلوا طبيبكــم، ســيلكم علــى 

الألماكــن الممكــن االتصــال بهــا لتوضيــح أســئلتكم العمليــة.

مجموعات المساعدة الذاتية
فــي الغديــد مــن األماكــن توجــد مجموعــات الدعــم مــن المرضــى الذيــن يعانــون مــن 
الٌفصــام. جميــع المشــاركين يعرفــون المــرض والمشــاكل المرتبطــة بــه، ويمكنهــم 

دعــم بعضهــم البعــض. يمكنكــم معهــم مشــاركة الصائــح والتجــارب. 
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التعرف على األزمة في الوقت المناسب

األعــراض )عالمــات المــرض( واألعــراض الســاخنة المبكــرة تختلــف كثيــرا مــن مريــض 
إلــى مريــض. حتــى فــي نفــس المريــض، يمكــن أن تظهــر أعــراض مختلفــة تمامــا فــي 
ــه فقــط فــي وقــت الحــق  ــان، فإن أوقــات مختلفــة مــن المــرض. فــي معظــم األحي
بعــض العيــوب التــي ســبقت المــرض تمكــن تحديــد مايســمى باألعــراض الســاخنة 
المبكــرة. هاتــه يمكــن أن تســبق المــرض الفعلــي بأســابيع، بأشــهر، وحتــى بســنوات.

عالمات اإلنذار المبكر
ــر محــددة: العديــد مــن المرضــى هــم  ــا ماتكــون العالمــات المبكــرة للمــرض غي غالب
غاضبــون، غيــر هــادؤون داخليــا، ويشــعرون بالتوترأوالألســى؛ غالبــا مايعنــون مــن 
خــوف غيرمحــدد، إضطرابــات التركيــز، التفكيرالمرهــق و«تمزيــق« مــن األفكاريمكــن 
يمكــن أيضــا أن تكــون عالمــات اإلنذارالمبكــر. بعــض المرضــى يشــكون مــن الضوضــاء 
والحساســية للضوضــاء، والبعــض اآلخــر يعانــون مــن األرق وقلــة الشــهية. ويــرى 
الكثيــرون أن بيئتهــم تغيــرت، ولــم يعــودوا يشــعرون بأنهــم ٌيفهمــون، وينســحبون 

ــا. شــخصيا ومهني

)كيف( يمكنكم الوقاية من االنتكاس؟

يصــف »قســم العالمــات المبكــرة الســاخنة« الدليــل علــى حــدوث انتــكاس محتمــل. 
أواتصلــوا  القــراءة  أعيــدوا  اإلنتــكاس،  حافــة  علــى  كنتــم  إذا  التعرفــون  كنتــم  إذا 

مباشــرة بطبيبكــم. هــذا يمكنــه مســاعدتكم علــى أحســن تقييــم للحالــة.
مــن المفيــد لكــم، االنفتــاح علــى أحــد أفــراد األســرة أوأحــد الموثــوق بهــم، حتــى ال 

تضطــروا علــى الســير لوحدكــم.

اليمكنكم منع االنتكاس بكل أمان.                 
مع ذلك، انتم محميون بأفضل طريقة إذا كنتم

•   تتناولون أدويتكم بانتظام      •   تكييف مهامكم لمهارات األداء الخاصة بكم
•   الحصول على قبضة األثار      •   أخذ فواصل منتظمة وفترات نقاهة

 الجانبية مع طبيبكم             •   االبتعاد عن الكحول والمخدرات 
•   مراقبة أعراضكم ورفعها       •   بما في ذلك شخص موثوق به في إدارة 

 للمناقشة مبكرا                                 الصحة الخاصة بكم
•   تجنب االرهاق واالجهاد

 لفترات طويلة قد االمكان

عالمات االنذار المبكر

. اإلضطراب الداخلي والتوتر                         . التراجع
. القلق ألجل غير مسمى                            . زيادة الضجيج والحساسية  

. األرق                                                      والحساسية إلى الضجيج 
. إضطرابات التركيز                                     . مشاكل متزايدة في العائلة 

. التفلكير المرهق                                           ومع األصدقاء 
. التهيج، انعام الثقة                                          

. فقدان االهتمام، االنكسار
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ما العمل، إذا تكررت األعراض؟

إذا الحظتــم عالمــات التحذيرمــرة أخــرى، فمــن الجيــد أن تكــون لديكــم خطــة. يجــب 
عليكــم الحديــث عــن هاتــه الخطــة مــع طبيبكــم فــي أقــرب وقــت، إنــه يعــرف مــاذا 

يفعــل فــي حالــة الطــوارئ، باســتثناء االشــياء العامــة.
إذا كنتم لوحدكم، اتصلوا بشخص لمساعدتكم.

سجلوا اليوم األسماء وأرقام الهاتف التالية.

قائمة االخطارات

بطبيعــة الحــال، ليــس كل خــالف، التوتــرأواألرق يعنــي بدايــة مــرض الٌفصــام. هاتــه 
العالمــات قــد تكــون ظواهــر مؤقتــة أوردود فعــل ألحــداث حيــاة محزنــة.

فــي بعــض األحيــان، ومــع ذلــك، فإنهــا يمكــن أن تكــون عالمــات مبكــرة لمــرض 
االنتــكاس. أو  ناشــئ  الٌفصــام 

وينبغــي للبعــض الذيــن يعانــون مــن الحساســية الزائــدة أن يدركــوا بشــكل خــاص علــى 
البقــاء فــي تــوازن وأن يأخــدوا عالمــات التحذيــر هاتــه علــى محمــل مــن الجــد، خاصــة 

إذا عــدة منهــا يحــدث فــي نفــس الوقــت.
طبيبكــم  مــع  العمــل  يمكنكــم  المواليــة،  الصفحــة  فــي  االشــعرات  قائمــة  مــع 
أخــرى.  مــرة  تحديــر  عالمــات  ظهــرت  إذا  عمــل  خريطــة  تحديــد  علــى  وأقاربكــم 

االسم:

االسم:

إسم املستشفى:

العنوان:

إسم املعوض:

الشخص املسؤول:

       قريب، المشرف

      الطبيب االخصائي المعالج

مستشفى، عندما اليمك الوصول ألحد

رقم الهاتف:

رقم الهاتف:

رقم الهاتف:

رقم الهاتف:

رقم الهاتف:

االسم:
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التوصية الطبية للمستعجالت
)يمأل من طرف الطبيب(

هاتــه القائمــة ستســاعد جميــع األطــراف المعنيــة فــي حالــة األزمــة علــى اتخــاد 
الخطــوات. االحتفــاظ بهــا فــي مــكان يمكــن الوصــول إليــه بســهولة حيــث يمكــن 
الحقــول  إملــؤوا  إضافيــا.  أمانــا  لمنحكــم  تصميمهــا  تــم  الفــور.  علــى  العثورعليهــا 
األســماء والعناويــن أيضــا إن كنتــم تشــعرون بصحــة جيــدة واســألوا طبيبكــم علــى 

توصيــة مكتوبــة.

المالحظات

ماذابعد؟

لقــد قرأتــم اآلن الكثيــر عــن خيــارات العــالج المتاحــة وكيــف يمكنكــم المســاهمة فــي 
العــالج الخــاص بكــم.

السؤال اآلن هو: ماذا سيحصل لكم بشكل ملموس؟

معرفة، ماهو األكثراستعجاال
هــذا يعتمــد علــى المرحلــة الصحيــة التــي انتــم فيهــا. اجلســوا مــع العائلــة، الشــريك، 
الشــريكة، أو الصديــق. ناقشــوا معهــم، مايبــدوا لكــم أكثراســتعجاال فــي هاتــه الحالــة.

هــل هــي تدابيراإلغاثــة األوليــة بعــد البقــاء فــي المستشــفى أوهــل تحتاجــون الدعــم 
لمشــاكل متكــررة؟ يتعلــة األمربمشــاكل شــخصية، فــي العمــل، أوماديــة؟ لهاتــه 
الصعــوب المختلفــة، مــن الضــروري البحــث عــن طــرق، التــي يمكــن بهــا التغلــب عليهــا 

بأفضــل الســبل.

مثالني:

عن اتخاذكم الخطوات االوىل بالخارج

بعد االقامة يف املستشفى، الإلطار 

املحمي مثل العيادة النهارية والليلية،

العالج النفيس، أوالعمل االجتامعي

بقيادة املعالج، يوفر لكم املزيد 

من األمان.

عندما يتعلق االمر بتعزيزتقدير الذات

والقدرة عىل العالقة،هنا، وعىل سبيل 

املثال، العالج الفني، العالج بالفروسية

مجموعات الدعم، والرياضة، ميكن أن 

يكون اليشء الألصح القيام به. كام أنه 

يعتمد أيضا، عىل ما تحبون وعىل 

ماتحبون القيام به.
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هــذا الجــزء موجــه للمشــرف. أنتــم 
دعامــة مهمــة ألقربائكــم. إذا كان 
أوصديقكــم،  شــريككم،  طفلكــم، 
المريــض  يتأثــر  كمــا  تقريبــا  كنتــم 
غالبــا  تشــعرون  ســوف  نفســه. 
علــى  قادريــن  غيــر  وشــعرتم 

وعاجزيــن. المســاعدة 
القلــق  مشــاعر  بيــن  كنتــم  ربمــا 
ألوالئــك المقربيــن لكــم، واالرتبــاك 
المســتقبل،  يحملــه  ماقــد  حــول 
المفاجئــة  الطلبــات  مــن  والغضــب 
الغيرقابلــة  األحيــان  بعــض  وفــي 
للتحقيــق، عليكــم، كنتــم ممزقــون 
هاتــه  التصبــح  لكــي  وإيابــا.  ذهابــا 
اختباردمــوع  المتضاربــة  العواطــف 
وجــب  كذلــك  أنتــم  لعائلتكــم، 
عليكــم طلــب المســاعدة والنصائــح.

تخطــي  علــى  مســاعدتكم  يمكنــه  هــذا 
ناحيــة، والتعامــل  بأنفســكم مــن  الوضــع 
بالشــكل المناســب مــع الشــخص القريــب 

منكــم مــن الناحيــة األخــرى.
التدابيــر التاليــة تمكــن، مــن ناحية مســاعدة 
المــرض،  خــالل  الطريــق  علــى  أقاربكــم 
وأفــراد  تســاعدكم  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الوضــع: مواجهــة  علــى  اآلخريــن  العائلــة 
•     تعلموا قدر المستطاع حول الٌفصام.

 •     إسئلوا طبيبكم إذا كانت هناك نصيحة 

     مكتوبة للمشرف وأفراد األسرة.
تعرفــوا علــى الخدمــات االستشــارية،      • 

النفســاني، التعليــم  مجموعــات    
     ومجموعــات الدعــم الموجــودة فــي

     منطقتكم.   
 •   إنظمــوا إلــى مجموعــة دعــم لمقدمــي

     الرعايــة وأفــراد األســرة، لتبــادل الخبــرات
    ودعم بعضكم البعض. 

صديقكــم لــدى  يكــن  لــم  إذا     • 

       أوأحــد أفــراد عائلتكــم أي عنايــة
     طبيــة، فاذهبــوا بأنفســكم إلــى

     الطبيب وناقشوا مشاكلكم.
خــالل مــن  أقربائكــم  ادعمــوا    • 

     العناية بانتظام الدواء.
العالمــات ســتالحظون  ربمــا    • 

     الســاخنة باكــرا مــن أي شــخص 
     آخــر. خــذوا هاتــه العالمــات علــى
    محمــل مــن الجــد، حتــى لــوكان
     مــن الصعــب فــي بعــض األحيــان

    القرار ماإذا كانت بالفعل.  
الطبيــب  إلــى  أقاربكــم  رافقــوا     

    لتوضيح الوضع.

 •   أشــركوا أقربائكــم فــي جميــع القــرارات 

   المتعلقة بهم.
 •   كوالــد لطفــل مثلــب بالٌفصــام: التهملوا 

وأخــوات أخ  اآلخريــن،  العائلــة  أفــراد     
     مرضــى الٌفصــام لديهــم غالبــا الشــعور، 
مــن مايكفــي  علــى  الحصــول  عــدم     
    االهتمــام. هــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى

   المحاذير والغيرة.
 •    أنتــم أيضــا لكــم الحــق فالحيــاة، تأكــدوا 

الوقــت  أن لديكــم مايكفــي مــن      مــن 
تهتمــون  التــي  واألشــياء  ألنفســكم     
باالرهــاق، تشــعرون  كنتــم  إذا  بهــا.     

      اســئلوا فريق الرعاية )أطباء نفســانيين، 
     ممرضيــن، أخصائيــون اجتماعيــون، الــخ( 
المؤقــت التمثيــل  المكانيــات  وفقــا     
    للرعاية، لتعطيكم »مساحة للتنفس«.

نصائح لألقارب واألصدقاء
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