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ورقة معلومات
ُ
الذهان ومشاكل اخملدرات والكحول

()Psychosis and drug and alcohol issues
يغيـر الذهان ( )Psychosisطريقة تفكير الشخص وشعوره وسلوكه .وهذا قد يسبب مشاكل داخل عائلته وحياته االجتماعية وكذلك
ّ
في املدرسة أو العمل .وقد يؤدي الذهان إلى تعاطي اخملدرات أو االكتئاب ،أو تزايد خطر إيذاء الشخص لنفسه أو محاولته االنتحار .إن ورقة
املعلومات هذه تقدم معلومات عن نوبات الذهان ومشاكل الصحة النفسية املعقدة مثل الذهان الناجت عن اإلدمان على اخملدرات واإلصابة
املزدوجة ( ،)dual diagnosisكما تقدم معلومات عن اخليارات املتاحة للعالج والدعم.

ما هو الذهان
يتميز الذهان مبجموعة من األعراض احملددة .إذ يعاني الشخص املصاب بنوبة ذهان من اختالل اإلحساس بالواقع  ،وقد تظهر عليه تغ ّيرات في الشخصية .وال يدرك
األشخاص الذين يعانون من أعراض الذهان أن لديهم نوبة من الذهان ألنهم يكونون قد فقدوا اإلحساس بالواقع.

ما هي األعراض؟
يعاني األشخاص من الذهان بطرق مختلفة ألن األعراض تتفاوت من شخص إلى آخر .وتشمل عالمات الذهان التحذيرية املبكرة ما يلي:
• تغ ّيرات في منط النوم.
• تغ ّيرات في الشهية للطعام.
• االنطواء االجتماعي.
• تدهور في النظافة والعناية الشخصية.
• الكالم الطائش (غير العقالني).
• وساوس مصحوبة بأفكار أو أفعال معينة.
وعلى العموم تكون لدى الشخص الذي يعاني من أعراض الذهان مشاكل شخصية واجتماعية ووظيفية.

أما األعراض املتقدمة فتشمل:

شم شيء ال وجود له .مثال ،قد “يسمع الشخص أصوات ًا في رأسه” أو يرى أو يشعر بأشياء ال وجود لها ،مثل “شيء
الهلوسة  -رؤية أو سماع أو ّ
حتسس أو تذوق أو ّ
ما يزحف حتت جلده” .إن الهلوسة أمر مرهق وميكن أن يجعل الشخص الذي يعاني منها عدائيا ويصعب التحدث معه.
تخصه
خفيـة
أوهام العظمة -مثال قد يعتقد الشخص بأنه مشهور مثل جنم سينمائي أو زعيم روحي .وقد يعتقد بوجود أغان ٍ خاصة مع ّينة تتضمن رسائل
ّ
ّ
بالذات ،أو يعتقد بامتالكه قو ًى خاصة.
أوهام الرعب  -مثال قد يعتقد الشخص بأنه مالحق أو واقع ضحية تآمر أو حتت سيطرة قو ًى معينة أو أشخاص آخرين .وقد يعتقد الشخص بأنه مضطهد أو أنه
مشتبه به دون سبب ظاهر.
يتحدث الشخص بسرعة وينتقل من موضوع إلى آخر بسرعة ،أو قد يجد صعوبة في التعبير عن نفسه .كما قد يواجه
اضطراب الكالم أو السلوك  -مثال قد
ّ
الشخص صعوبة في القيام بنشاطاته اليومية مثل الطبخ أو الغسل ،أو قد تكون ردة فعله حلالة ما غير مناسبة.
تغيـّر املشاعر -مثال قد يُظه ُر الشخص اهتما ًما قليال بالعاطفة أو ال يتحدث كثيرًا .وقد ينعزل عن األشخاص اآلخرين أو قد يعاني من صعوبة في التفكير.
القلق -مثال قد يشعر الشخص بخوف أو توتر نفسي كبير وال يتمكن من الهدوء.
وقد تدوم هذه األعراض لبضع ساعات أو أيام لكنها قد تستمر ألسابيع أو أشهر أو حتى سنوات إذا لم يتلقَّ الشخص العالج املناسب.
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من الذي يُصاب بالذهان؟
يـصابون مبرض نفسي خطير ميكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الذهان .إن الذهان ميكن عالجه.
هناك نسبة  2%فقط من األشخاص الذين يعانون من مرض نفسي ُ
يـصاب به أي شخص ،وهو يحدث في مختلف الثقافات .ويكون حدوثه أول مرة عادة بني سن  15و  30عا ًما.
وقد ُ

ما الذي يسبـّب الذهان؟
إن أسباب الذهان ليست مفهومة بشكل كامل ،وهناك العديد من العوامل الباعثة على الذهان ،على سبيل املثال:
• حصول إصابة في الدماغ.
•	التعرض إلى التوتر النفسي ،نتيجة لفقد شخص عزيز مثالً أو نتيجة للتعرض للحرب أو التعذيب ،أو الهجرة إلى بلد جديد أو العيش في ظروف صعبة أو
البدء بالدراسة في مدرسة جديدة أو حصول طالق لألبوين أو انهيار عالقة عاطفية أو خوض امتحانات جامعية.
• سوء استعمال اخملدرات أو الكحول.
• إذا كان للعائلة تاريخ وراثي من الذهان فهذا قد يزيد من خطر اإلصابة.
إن الشخص الذي يعاني من نوبات الذهان ويستعمل اخملدرات فإنه يزيد من خطر إصابته بالذهان مرة أخرى باإلضافة إلى خطر إصابته باالكتئاب أو القلق أو
مشاكل في الذاكرة .وقد يحتاج مثل هذا الشخص إلى فترة أطول للتعافي وتظهر عليه أعراض ونوبات الذهان املستدمية.
ما هو الذهان َّ
احملفـز باخملدرات؟
ميكن استثارة الذهان احمل َّفـز باخملدرات عند استعمال الشخص املعرض خلطر اإلصابة بالذهان للمخدرات مثل حشيشة الكيف (املروانا) واألمفيتامني (املعروف
بالعامية باسم السريع  )speedوالكوكايني .وتظهر أعراض الذهان احملفز باخملدرات عادة بسرعة وتستمر لفترة قصيرة من الزمن (من بضع ساعات إلى عدة أيام)
إلى أن تتالشى آثار اخملدرات .و أكثر أعراض الذهان احملفز باخملدرات شيوعا هي مشاكل الذاكرة والتـَـ َوهان والهلوسة .وتستجيب هذه األعراض للعالج بشكل جيد.

ما هي اإلصابة املزدوجة؟
حتدث اإلصابة املزدوجة عندما يعاني الشخص من مرض نفسي -مثال الفصام العقلي (الشيزوفرينيا ) أو االكتئاب أو االضطراب ثنائي القطب أو اضطراب
الشخصية – هذا باإلضافة إلى مشاكل اخملدرات أو الكحول.
إن إصابة الشخص مبرض نفسي تزيد بشكل كبير من خطر إساءة استعماله للمخدرات والكحول .قد يستعمل األشخاص املصابون مبرض نفسي اخملدرات أو
الكحول للشعور بصحة أفضل أو للتخلص من الشعور بالعزلة أو لالسترخاء أو ّللهو أو للتحكم بالتوتر النفسي أو ألجل االنتماء جملموعة اجتماعية مع ّينة.
في البداية ميكن أن تساعد اخملدرات أو الكحول الشخص على الشعور بصحة أفضل والتخفيف من أعراض املرض ،لكن مبجرد زوال آثار اخملدرات أو الكحول
تصبح أعراض املرض أسوأ .و يواجه األشخاص الذين يعانون من اإلصابة املزدوجة حتديًا أكبر للتعافي من مرض نفسي.
وعندما يتعاطى الشخص املصاب مبرض نفسي اخملدرات أو الكحول فإن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل في كل جوانب حياته كالعمل واملدرسة والعالقات
العاطفية والسكن واملال والقانون ،وقد تزداد فرصة إيذائه لنفسه أو محاولته االنتحار.
ويحتاج تشخيص املرض النفسي لدى شخص يعاني من مشكلة اخملدرات أو الكحول إلى وقت أطول.

ً
شخصا يعاني من الذهان أو اإلصابة املزدوجة؟
كيف ميكنني أن أساعد
تلعب العادات والتقاليد دورا رئيسيا في فهم األشخاص للمرض النفسي ،مثال في بعض الثقافات قد يُـنظر إلى السلوك الذهاني على أنه ناجت عن سبب خارق
للطبيعة .ومن املهم إزالة الشعور بالعار وكسر احلواجز التي متنع الناس من طلب املساعدة.
وقد ال يعرف أفراد عائلة أو أصدقاء الشخص املصاب بنوبات الذهان ما الذي ميكن أن يفعلوه ،وقد يجدون صعوبة في اتخاذ اخلطوة األولى باجتاه مساعدة الشخص.
وميكن أن يكون األمر بالنسبة لهم باع ًثا على التوتر وقد يشعرون بالذنب أو الصدمة أو الوهن أو االرتباك .وفي بعض األحيان ال يدرك الشخص املصاب بالذهان بأنه
بحاجة إلى املساعدة ،أو قد يشعر باخلجل أو اخلوف من الشعور بالعار املالزم للمرض النفسي .من املهم أن يتلقّ ـى هذا الشخص العزيز عليك املساعدة في أسرع
وقت ممكن.
وميكن للعائلة و األصدقاء مساعدة الشخص املصاب بالذهان من خالل إخباره بكل وضوح وهدوء أنهم الحظوا عليه ما يثير قلقهم .أخبروا الشخص املصاب
بأن األمور ميكن أن تتحسن وأن طلب املساعدة عالمة قـوة وليست عالمة ضعف .أخبروه أ ّن بإمكانه احلصول على املساعدة من خالل طبيبه العام ( )GPوخدمات
الصحة النفسية األخرى .من املهم دائ ًما إظهار األمل والتحلي بالصبر وطمأنة الشخص املصاب .إن املرض النفسي مرض قابل للعالج.
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ما هو العالج املتوفر للذهان أو اإلصابة املزدوجة؟
ينبغي من الشخص الذي يعاني من الذهان أو اإلصابة املزدوجة أالّ يحاول التعامل مع املرض مبفرده .إذ ميكن معاجلة ال ُذهان بنجاح ،وأغلب األشخاص يتعافون منه
بشكل جيد .ويتعافى بعض األشخاص بسرعة ويحتاجون إلى مساعدة قليلة فقط .بينما ميكن أن يحتاج آخرون إلى وقت أطول للتعافي ويحتاجون إلى تلقي
دعم مكثف.
هناك مجموعة من اخليارات املتاحة للعالج مثل الدواء والرعاية املستمرة من قبل الطبيب النفسي لتوفير العالج املناسب والدعم من خالل مجموعات .وفي
بعض األحيان قد يحتاج الشخص إلى دخول املستشفى.
أما اإلصابة املزدوجة فهي حالة طبية تتطلب تدخال طبيا .وتتوفر أنواع عديدة من األدوية تساعد في تسكني أعراض املرض ومنع االنتكاس النفسي .إن تلقي
العالج بشكل مبكر يساعد بشكل كبير على تعافي الشخص الذي يعاني من إصابة مزدوجة ويقلل من فرص انتكاسه.

ماذا أفعل إذا كنت أعاني من الذهان أو اإلصابة املزدوجة؟
• اخلطوة األولى هي أن تذهب إلى طبيبك (.)GP
•	اعرف أكبر قدر ممكن من املعلومات عن املرض ليساعدك ذلك ويساعد عائلتك على فهم ما يحدث وما تتوقعه وكيفية التحكم بنوبات الذهان.
تع ّرف على خدمات الصحة النفسية املتوفرة واطلب منها العالج والدعم.
• اتصل بخدمة الصحة النفسية احمللية أو بخدمة اخملدرات والكحول للمزيد من املعلومات عن فرص املساعدة املتاحة.
• اطلب مشورة نفسية .إذا كان لديك َمن تتحدث إليه فهذا جزء هام من العالج .كما أن تقدمي املشورة نفسية لعائلتك وأصدقائك ميكن أن يكون مفي ًدا.
• التحكم بالتوتر النفسي .ميكن أن يؤدي التوتر النفسي إلى اإلجهاد وسرعة االنفعال والقلق وتغ ّيرات في الشهية للطعام وقلة النوم .وتشمل بعض طرق
تخفيف التوتر النفسي االسترخاء والتنفس العميق ،وأن يكون الشخص على قدر من التنظيم والتحكم بوقته وأن يقلل قدر اإلمكان من مسؤولياته وواجباته.
كـ ْل ومن ْ جيدا ً ومارس التمارين الرياضية بانتظام وتابع فحوصاتك الطبية بانتظام.
• احلفاظ على الصحةُ .
• حدد لنفسك أهدافا ميكن حتقيقها واحتفل بإجنازاتك.

• مكن أن تقلل البيئة الداعمة من العزلة وتساعدك على التعاطي مع أعراض الذهان .إذا كان لديك دعم من العائلة واألصدقاء ومجموعات الدعم
وينمي لديك تقدير الذات .كما أن بناء عالقات اجتماعية
فهذا يساعدك على الشعور باإليجابية حول تعافيك ويخلق لك أجوا ًء تتسم باحلب واالستقرار ّ
واحلفاظ عليها أمر هام ،وفي حال فشل العالقات احلالية ابحث عن استراتيجيات لطلب املشورة النفسية وحل املشكلة.
وأعد قائمة باألدوية التي
وحدد استراتيجيات املواجهة ّ
حدد محفزات التوتر النفسي وأعـِ ََّد قائمة بالعالمات املبكرة لالنتكاسّ ،
•	امنع حصول االنتكاسّ .
وحدد مـَن الذي تتصل به لطلب مساعدة ودعم إضافيني.
ينبغي أن تستعملها للتحكم بالعالمات املبكرة ّ

مبا أن بعض االستراتيجيات تعمل أفضل من غيرها لبعض األشخاص ،حاول أن جت ّرب استراتيجيات مختلفة لتختار منها ما يناسبك .إذ ميكن أن يتعافى بعض
األشخاص بسرعة مع القليل من التدخل ،بينما يستجيب البعض اآلخر بشكل أفضل من خالل الدعم املستمر لفترة زمنية أطول.

ً
صديقا؟
كيف أحتكم بالذهان واإلصابة املزدوجة بصفتي أحد أفراد العائلة أو
إن أعراض الذهان تؤدي إلى توتر اجلميع .وبصفتك أحد أفراد العائلة أو صديقًا فقد تشعر باخلوف واحلزن والغضب واإلحباط واخلجل واليأس .وميكن أن يحتاج عالج
الذهان أحيان ًا إلى فترة أطول ،لذا كن مستع ًدا للعقبات .ال تواجه مشاكلك مبفردك .حتدث إلى اآلخرين -األصدقاء والعائلة واملهنيني -ألن بإمكانهم مساعدتك
ودعمك .تذكر كذلك بأنك حتتاج إلى تخصيص وقت لنفسك .وقد حتتاج إلى أخذ املزيد من احلذر نحو:
•	جتنُّب العنف وضمان السالمة واألمان .ال تتردد في االتصال لطلب املساعدة إذا شعرت باخلوف أو التهديد نتيجة تصرفات الشخص املريض .اتصل
بالشرطة إذا لزم األمر.
•	إعداد استراتيجيات تساعد على دعم الشخص من دون أن تدعم إدمانه على اخملدرات أو الكحول ،مثال اشترِ له طعا ًما أو ادفع عنه فاتورة الكهرباء بدال ً من
إعطائه النقود.
•	االنتحار والتهديد باالنتحار جزء من تصرفات األشخاص الذين يعانون من اإلصابة املزدوجة .لذا يحتاج أفراد العائلة واألصدقاء إلى حتديد كيفية االستجابة
لهذه املشكلة والتعامل معها.
• عندما يحصل االنتكاس ،ال تتردد في طلب املساعدة وتقدمي الدعم اإليجابي.
تفهمك إلدراك الشخص ملشكلته واحترم خياراته ومنط حياته.
• أظهر
ّ
• دعه يعرف ما هو التصرف املقبول .دائما تواصل مع الشخص حول هذه النقطة بهدوء ووضوح.
• حافظ على نظامك االعتيادي واحتفل باملناسبات مثل أعياد امليالد واالحتفاالت الثقافية أو الدينية واألنشطة العائلية
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هل حتتاج إلى املزيد من املعلومات؟
لالستعانة مبترجم شفهي
خدمة الترجمة التحريرية والشفهية ()TIS
هاتف13 14 50 :
خدمات الصحة النفسية وأرقام هواتف الطوارئ  24ساعة في اليوم ،مدرجة
في دليل الهواتف اليومي اخلاص بك.
 Lifelineخدمة هاتفية لتقدمي املشورة النفسية  24ساعة في اليوم
خدمة مشورة ومعلومات تقدمها مؤسسة غير حكومية.
هاتف13 11 14 :
املوقع على اإلنترنتwww.lifeline.org.au :

الصحة النفسية متعددة الثقافات في أستراليا ()MMHA
هاتف02 9840 3333 :
فاكس02 9840 3388 :
املوقع على اإلنترنتwww.mmha.org.au :
البريد اإللكترونيadmin@mmha.org.au :
Sane Australia
اجلمعية الوطنية اخليرية للصحة النفسية التي تقدم معلومات وإحاالت من
خالل خط مساعدة وطني مجاني ،إلى جانب موارد للتوعية والبحث.
هاتف18000188SANE (7263) :
املوقع على اإلنترنتwww.sane.org :
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Carers Australia
مؤسسة غير حكومية تز ّود مقدمي الرعاية مبوارد املعلومات واإلحاالت والتوعية.
هاتف1800 242 636 :
املوقع على اإلنترنتwww.carersaustralia.com.au :

 :Beyondblueاملبادرة الوطنية لالكتئاب -معلومات حول االكتئاب والقلق
واالضطرابات املرتبطة بهما ،والعالجات املتاحة ،وأماكن احلصول على مساعدة.
هاتف1300 22 4636 :
املوقع على اإلنترنتwww.beyondblue.org.au :

أدخل تفاصيل االتصال (رقم الهاتف والعنوان) هنا

اتصل باخلدمات احمللية التالية:
• الطبيب العام ()GP
• خدمة الصحة النفسية
• مركز صحة اجملتمع
• فريق الصحة النفسية في املستشفى احمللي
• مركز\خدمة الصحة النفسية عبر الثقافات
()Transcultural Mental Health Centre/Service
*بإمكان  MMHAأن تقدم لك تفاصيل االتصال إذا كانت متوفرة في واليتك أو
مقاطعتك.

فيما يتعلق بورقة املعلومات هذه
مت إعداد ورقة املعلومات هذه بواسطة خدمة الصحة النفسية متـعـددة الثقافات في أستراليا ( )MMHAوذلك بدعم مالي من وزراة الصحة
والشيخوخة األسترالية ( .)Australian Department of Health and Ageingهناك أوراق معلومات أخرى في هذه السلسلة ،تشمل:
• مقدمو الرعاية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية
• حقوق ومسؤوليات املريض في نظام الصحة
• الهوية الثقافية والصحة النفسية
• احلصول على مساعدة للصحة النفسية من خالل طبيب
• اضطراب التوتر النفسي ما بعد الصدمة
• التعافي من مرض نفسي
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For more information about Multicultural Mental Health Australia
visit www.mmha.org.au
Multicultural Mental Health Australia,
Locked Bag 7118, Parramatta CBD, NSW, 2124
Phone: 02 9840 3333 Fax: 02 9840 3388 Email: admin@mmha.org.au

