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هان؟  ما هو الذُّ

هــان حالــة مرضيــة تؤثــر عــى عقــل الشــخص وتشــّوه طريقــة تفكــره  الذُّ
وفهمــه للعــامل مــن حولــه. ويفقــد املصــاب اتصالــه بالواقــع، وال يــدرك أن 

أفــكاره وتصوراتــه غــر حقيقيــة، مــا قــد يُشــِعره بالخــوف أو الضيــق.

املعتــادة  مبســؤولياتهم  االضطــاع  عــن  هــان  بالذُّ املصابــون  ويعجــز 
االجتاعيــة. األنشــطة  أو  املدرســة  أو  العمــل  أو  بــاألرسة  املتعلقــة 

هــان بالعنــف والعــدوان. ومــن األرجــح أن  ــادراً مــا يتســم مــرىض الذُّ ون
ــاكات حقــوق اإلنســان.  ــا للعنــف وانته يقعــوا ضحاي

ما هو الُفصام؟

ــون  ــن 21 ملي ــر م ــب أك ــن وشــديد يصي الُفصــام اضطــراب ذهــاىن مزم
شــخص يف العــامل. ويرتبــط الفصــام بإعاقــة وخيمــة، وقــد يؤثــر ســلباً عــى 

األداء التعليمــي واملهنــي.

واملصابــون بالفصــام أكــر عرضــة للوفــاة املبكــرة مبقــدار مرتــن أو ثــاث 
ــا يكــون هــذا بســبب أمــراض  ــاً م ــة بعامــة الســكان. وغالب مــرات مقارن
ــل  ــراض التمثي ــب، وأم ــراض القل ــل أم ــا مث ــة منه ــن الوقاي ــدية ميك جس

ــة. ــراض املعدي ــداء الســكري، واألم ــذايئ ك الغ

وكثــراً مــا يعــاين املصابــون بالفصــام مــن الوصــم والتمييــز وانتهــاك 
اإلنســانية.  حقوقهــم 

هان وأعراضه الشائعة عالمات الذُّ

ــض، أو 	  ــن املري ــا إال يف ذه ــود له ــياء ال وج ــاع أش ــاوس: س اله

ــاً. ــك مع ــا، أو كل ذل ــعور به ــمها، أو الش ــياء، أو ش ــك األش ــة تل رؤي

ــيء أو 	  ــق ب ــي يتعل ــر حقيق ــاد راســخ غ ــام: وجــود اعتق األوه

حــدث أو شــخص. وال يشء ميكــن أن يقنــع املريــض بــأن فكرتــه 

خاطئــة حتــى يف حالــة وجــود دليــل واضــح يثبــت عكــس ذلــك، 

ومــن أمثلــة تلــك األوهــام اعتقــاد املريــض بــأن هنــاك فــرداً أو 

منظمــة يخططــون إليذائــه أو قتلــه، أو بأنــه شــخص مهــم جــداً 

ــاء.  ــة أو نبــي مــن األنبي كرئيــس دول

كام غــر متســق وال عاقــة لــه باملوضــوع: كالقفــز مــن موضــوع 	 

إىل آخــر دون ترابــط عقــاين، أو قــول جمــل غــر مكتملــة.

ســلوك غــر طبيعــي: ســلوك غــر ُمنظَّــم مثــل التجــول بــا هدف، 	 

أو متتمــة املــرء أو ضحكــه مــع نفســه، أو ظهــوره مبظهــر غريــب 

أو عــدم االهتــام مبظهــره.

اضطــراب العواطــف: مثــل عــدم املبــاالة أو إظهــار مشــاعر 	 

غــر الئقــة، عــى ســبيل املثــال، ال يظهــر عــى وجــه املريــض يف 

ــعادة.  ــى الس ــة ع ــة أي عام ــف املبهج املواق

ما أسباب الذهان؟

ــال 	  ــم اخت ــو أه ــاه( ه ــر أع ــام )انظ ــية: الُفص ــراض النفس األم

ذهــاين، ولكــن الســات الذهانيــة ميكــن أن تحــدث يف اضطرابات 

نفســية أخــرى إىل جانــب عاماتهــا وأعراضهــا الرئيســية. وتشــمل 

هــذه االضطرابــات: االكتئــاب، واالضطــراب الثنــايئ القطــب، 

انظــر  املعلومــات،  مــن  )ملزيــد  الــوالدة  بعــد  مــا  وحــاالت 

صحائــف حقائــق الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العامليــة بشــأن 

ــة(. ــات املختلف ــذه االضطراب ه

األمــراض الجســدية: قــد تكــون لبعــض الحــاالت الطبيــة ســات 	 

ذهانيــة، خاصــة يف املراحــل املتأخــرة، مثــل املاريــا ومــرض 

الزهاميــر والزهــري وأورام الدمــاغ. 

مــواد اإلدمــان: مــن العقاقــر املعروفــة بقدرتهــا عــى إثــارة ردود 	 

أفعــال ذهانيــة: األمفيتامينــات، وامليثيلــن ديوكــي ميثامفيتامــن 

)اإلكســتايس(، والحشــيش، وثنــايئ إيثيــل أميــد حمــض الليرسجيك 

)الحمــض(، وفطــر بسيلوســيبن )الفطــر الســحري(، والكيتامــن.

أحــداث الحيــاة الصعبــة املســببة للكــرب مثــل التعــرض ألحــداث 	 

تهــدد الحيــاة، أو أحــداث مؤملــة بشــدة، أو فقــدان صديــق مقرب 

أو قريــب، كلهــا أحيانــاً ميكــن أن تثــر رد فعــل ذهانيــاً أو نوبــة 

ذهانيــة.



هان عالج الذُّ

ــد  ــا. ويُع ــن عاجه ــي ميك ــة الت ــن الحــاالت املرضي ــان أو الُفصــام م ه الذُّ
ــة عاجــاً فعــاالً. ومــع  ــة والتدخــات النفســية واالجتاعي العــاج باألدوي
ذلــك، قــد يحتــاج املصابــون بالذهان/الفصــام إىل عــاج طويــل األمــد، وقــد 
يظــل هنــاك بعــض االنخفــاض يف األداء العــام حتــى لــو كان العــاج ناجحاً. 
وقــد يســاعد العــاج املبكــر عــى الســيطرة عــى األعــراض قبــل حــدوث 

مضاعفــات خطــرة، وقــد يحّســن التوقعــات الطويلــة األمــد. 

ــة  ــد مــا تســبب يف النوب ــة لتحدي وســيُجري الطبيــب تقييــاً كامــاً للحال
ــاء يف املستشــفى  ــض إىل البق ــاج املري ــان، يحت ــة. ويف بعــض األحي الذهاني
للســيطرة عــى أعراضــه الحــادة أو هياجــه الشــديد، أو إذا كان مــن 

ــره.  ــه أو غ ــض نفس ــؤذي املري ــل أن ي املحتم

ــة تســتخدم  ــان –وهــي أدوي ــتخدام مضــادات الذه ــدء يف اس ــي الب ينبغ
للســيطرة عــى أعــراض الذهــان– مبجــرد تشــخيص النوبــة الذهانيــة. وقــد 

يحتــاج املريــض إىل تنــاول هــذه األدويــة ألشــهر أو لســنوات.

والهيــاج والقلــق مــن أوىل األعــراض التــي تنحــرس حدتهــا. وقــد يســتغرق 
األمــر مــا يــراوح مــن عــدة أيــام إىل ســتة أســابيع لظهــور تأثــر مضــادات 

الذهــان يف الســيطرة عــى األوهــام والهــاوس.

ــل النعــاس، واالرتجــاف  ــة، مث ــار جانبي وقــد تكــون ملضــادات الذهــان آث
ــاف  ــات، وجف ــنجات العض ــل، وتش ــوزن، والتملم ــادة ال ــاش، وزي واالرتع

ــة، والدوخــة. ــم، واإلمســاك، وعــدم وضــوح الرؤي الف

وهنــاك نُهــٌج مختلفــة للعــاج النفــي: كالعــاج الســلويك املعــريف، 
والتدريــب عــى مهــارات حــل املشــاكل، والعــاج األرسي، والتثقيــف.

وال بــد مــن التثقيــف النفــي للمــرىض وعائاتهــم للتعــرف عــى الذهــان، 
وكيفيــة منــع مخاطــر نوباتــه أو تقليلهــا، وكيفيــة التعايــش معهــا.

كيف تساعد نفسك؟

ــاتك 	  ــة أو دراس ــطتك االجتاعي ــكان، يف أنش ــدر اإلم ــتمر، بق اس

ــزل  ــل أو من ــة عم ــتمرار يف بيئ ــن االس ــادة. لك ــك املعت أو وظيفت

ــاً. ــراً صحي ــون أم ــد ال يك ــوط ق ــحون بالضغ مش

تنــاول األدويــة حســب توجيهــات طبيبــك وال توقفهــا أبــداً مــن 	 

تلقــاء نفســك، حتــى إذا شــعرت بتحســن. 

تحــدث إىل طبيبــك حــول اآلثــار الجانبيــة لألدويــة. اتصــل 	 

ــتطيع  ــد تس ــة. ق ــار جانبي ــدوث أي آث ــت ح ــك إذا الحظ بطبيب

اســتبدال األدويــة التــي تتناولهــا أو تأخــذ أدويــة إضافيــة ملعالجــة 

ــة.  ــار الجانبي اآلث

من حقك أن تشارك يف كل قرار يتعلق بعاجك.	 

حافــظ عــى صحتــك: اتبــع نظامــاً غذائيــاً صحيــاً، واحصــل عــى 	 

قســط كاف ومنتظــم مــن النــوم، ومــارس الرياضــة، وحافــظ عــى 

نظافتــك الشــخصية.

تعــرف عــى أعراضــك واملثــرات التــي تســببها. حــاول أن تتجنــب 	 

الطبيــب مبجــرد  الرعايــة أو  املثــرات، واتصــل مبقــدم  تلــك 

ــا. ــعورك بقدومه ش

ــب  ــن األرسة أصي ــرداً م ــاً أو ف ــاعد صديق ــف تس كي

ــان؟ بالذه

ــاً 	  ــاً أو يؤمــن إميان تذكــر أن املصــاب بالذهــان قــد يســمع أصوات

ــه دون انتقــاده.  راســخاً بأشــياء غــر صحيحــة. فاســتمع إلي

ــون 	  ــد يك ــض، وق ــه مري ــان بأن ــاب بالذه ــر املص ــا ينك ــادًة م ع

عدائيــاً يف بعــض األحيــان.

األعــراض تتكــرر يف معظــم املــرىض. فعليــك أن تســاعده يف 	 

الحصــول عــى العــاج )األدويــة والعــاج النفــي(. وابحــث عــن 

ــاعدة إذا  ــى املس ــول ع ــه يف الحص ــة، وادعم ــراض التحذيري األع

ــراض. ــذه األع ــت ه الحظ

احــرم رغباتــه، وال تحــاول اتخــاذ القــرارات لــه. فغالبــاً مــا 	 

يتعــرض املصابــون بالذهــان للتمييــز. ويجــب أن يتمتــع املصــاب 

ــع. ــا الجمي ــع به ــي يتمت ــوق الت ــس الحق ــان بنف بالذه



ــه 	  ــراد أرست ــر أف ــض: أخ ــي للمري ــم اجتاع ــبكة دع ــد ش احش

ــة  ــة ملواصل ــن الحال ــره ع ــم بأم ــن يهت ــع م ــه أو جمي أو أصدقائ

ــر.   ــزم األم ــه إذا ل ــم ل ــة والدع ــم الرعاي تقدي

مــن األفضــل عمومــاً للمصــاب بالذهــان أن يعيــش يف بيئــة 	 

داعمــة يف منزلــه ويف املجتمــع. فحــاول إرشاكــه يف األنشــطة 

العائليــة بقــدر اإلمــكان. 

ينبغي تجنب إبقاء املريض يف املستشفى ألمد طويل.	 

ــك مــن 	  ــن بالذهــان لخطــر االنتحــار، ولذل ــزداد تعــرض املصاب ي

ــك.  ــة لذل ــات التحذيري ــاه إىل العام ــم االنتب امله

ــق التــي  ــة حلقــة يف سلســلة مــن صحائــف الحقائ هــذه النــرة اإلعاني
ــة  ــات لعام ــن املعلوم ــد م ــر مزي ــة لتوف ــة العاملي ــة الصح ــا منظم تعده
ــل  ــك تنزي ــا. وميكن ــبُل معالجته ــية وُس ــات النفس ــن االضطراب ــاس ع الن
جميــع صحائــف الوقائــع مجانــاً مــن موقــع منظمــة الصحــة العامليــة عــى 
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