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ال ُّذهان وال ُفصام

ما هو ال ُّذهان؟
الذُّهــان حالــة مرضيــة تؤثــر عــى عقــل الشــخص وتشـ ّوه طريقــة تفكــره
وفهمــه للعــامل مــن حولــه .ويفقــد املصــاب اتصالــه بالواقــع ،وال يــدرك أن
أفــكاره وتصوراتــه غــر حقيقيــة ،مــا قــد يُشـ ِعره بالخــوف أو الضيــق.
ويعجــز املصابــون بالذُّهــان عــن االضطــاع مبســؤولياتهم املعتــادة
املتعلقــة بــاألرسة أو العمــل أو املدرســة أو األنشــطة االجتامعيــة.
ونــادرا ً مــا يتســم مــرىض الذُّهــان بالعنــف والعــدوان .ومــن األرجــح أن
يقعــوا ضحايــا للعنــف وانتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ما هو الفُصام؟
الفُصــام اضط ـراب ذهــاىن مزمــن وشــديد يصيــب أكــر مــن  21مليــون
شــخص يف العــامل .ويرتبــط الفصــام بإعاقــة وخيمــة ،وقــد يؤثــر ســلباً عــى
األداء التعليمــي واملهنــي.
واملصابــون بالفصــام أكــر عرضــة للوفــاة املبكــرة مبقــدار مرتــن أو ثــاث
م ـرات مقارنــة بعامــة الســكان .وغالب ـاً مــا يكــون هــذا بســبب أم ـراض
جســدية ميكــن الوقايــة منهــا مثــل أمــراض القلــب ،وأمــراض التمثيــل
الغــذايئ كــداء الســكري ،واألم ـراض املعديــة.
وكثــرا ً مــا يعــاين املصابــون بالفصــام مــن الوصــم والتمييــز وانتهــاك
حقوقهــم اإلنســانية.

عالمات ال ُّذهان وأعراضه الشائعة
•الهــاوس :ســاع أشــياء ال وجــود لهــا إال يف ذهــن املريــض ،أو
رؤيــة تلــك األشــياء ،أو شــمها ،أو الشــعور بهــا ،أو كل ذلــك معــاً.
•األوهــام :وجــود اعتقــاد راســخ غــر حقيقــي يتعلــق بــيء أو
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 فــردا ً أو
منظمــة يخططــون إليذائــه أو قتلــه ،أو بأنــه شــخص مهــم جــدا ً
كرئيــس دولــة أو نبــي مــن األنبيــاء.

•كالم غــر متســق وال عالقــة 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
املواقــف املبهجــة أي عالمــة عــى الســعادة.

ما أسباب الذهان؟
•األمــراض النفســية :الفُصــام (انظــر أعــاه) هــو أهــم اختــال
ذهــاين ،ولكــن الســات الذهانيــة ميكــن أن تحــدث يف اضطرابات
نفســية أخــرى إىل جانــب عالماتهــا وأعراضهــا الرئيســية .وتشــمل
هــذه االضطرابــات :االكتئــاب ،واالضطــراب الثنــايئ القطــب،
وحــاالت مــا بعــد الــوالدة (ملزيــد مــن املعلومــات ،انظــر
صحائــف حقائــق الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العامليــة بشــأن
هــذه االضطرابــات املختلفــة).
•األم ـراض الجســدية :قــد تكــون لبعــض الحــاالت الطبيــة ســات
ذهانيــة ،خاصــة يف املراحــل املتأخــرة ،مثــل املالريــا 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 بسيلوســيبني (الفطــر الســحري) ،والكيتامــن.
•أحــداث الحيــاة الصعبــة املســببة للكــرب مثــل التعــرض ألحــداث
تهــدد الحيــاة ،أو أحــداث مؤملــة بشــدة ،أو فقــدان صديــق مقرب
أو قريــب ،كلهــا أحيان ـاً ميكــن أن تثــر رد فعــل ذهاني ـاً أو نوبــة
ذهانيــة.

عالج ال ُّذهان

كيف تساعد نفسك؟

الذُّهــان أو الفُصــام مــن الحــاالت املرضيــة التــي ميكــن عالجهــا .ويُعــد
العــاج باألدويــة والتدخــات النفســية واالجتامعيــة عالج ـاً فعــاالً .ومــع
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 األع ـراض قبــل حــدوث
يحســن التوقعــات الطويلــة األمــد.
مضاعفــات خطــرة ،وقــد ّ

•اســتمر ،بقــدر اإلمــكان ،يف أنشــطتك االجتامعيــة أو دراســاتك
أو وظيفتــك املعتــادة .لكــن االســتمرار يف بيئــة عمــل أو منــزل
مشــحون بالضغــوط قــد ال يكــون أم ـرا ً صحي ـاً.
•تنــاول األدويــة حســب توجيهــات طبيبــك وال توقفهــا أبــدا ً مــن
تلقــاء نفســك ،حتــى إذا شــعرت بتحســن.

وس ـ ُيجري الطبيــب تقيي ـاً كام ـاً للحالــة لتحديــد مــا تســبب يف النوبــة
الذهانيــة .ويف بعــض األحيــان ،يحتــاج املريــض إىل البقــاء يف املستشــفى
للســيطرة عــى أعراضــه الحــادة أو هياجــه الشــديد ،أو إذا كان مــن
املحتمــل أن يــؤذي املريــض نفســه أو غــره.

•تحــدث إىل طبيبــك حــول اآلثــار الجانبيــة لألدويــة .اتصــل
بطبيبــك إذا الحظــت حــدوث أي آثــار جانبيــة .قــد تســتطيع
اســتبدال األدويــة التــي تتناولهــا أو تأخــذ أدويــة إضافيــة ملعالجــة
اآلثــار الجانبيــة.

ينبغــي البــدء يف اســتخدام مضــادات الذهــان –وهــي أدويــة تســتخدم
للســيطرة عــى أعـراض الذهــان– مبجــرد تشــخيص النوبــة الذهانيــة .وقــد
يحتــاج املريــض إىل تنــاول هــذه األدويــة ألشــهر أو لســنوات.

•من حقك أن تشارك يف كل قرار يتعلق بعالجك.

والهيــاج والقلــق مــن أوىل األعـراض التــي تنحــر حدتهــا .وقــد يســتغرق
األمــر مــا يـراوح مــن عــدة أيــام إىل ســتة أســابيع لظهــور تأثــر مضــادات
الذهــان يف الســيطرة عــى األوهــام والهــاوس.
وقــد تكــون ملضــادات الذهــان آثــار جانبيــة ،مثــل النعــاس ،واالرتجــاف
واالرتعــاش ،وزيــادة الــوزن ،والتملمــل ،وتشــنجات العضــات ،وجفــاف
الفــم ،واإلمســاك ،وعــدم وضــوح الرؤيــة ،والدوخــة.
ُهــج مختلفــة للعــاج النفــي :كالعــاج الســلويك املعــريف،
وهنــاك ن ٌ
والتدريــب عــى مهــارات حــل املشــاكل ،والعــاج األرسي ،والتثقيــف.
وال بــد مــن التثقيــف النفــي للمــرىض وعائالتهــم للتعــرف عــى الذهــان،
وكيفيــة منــع مخاطــر نوباتــه أو تقليلهــا ،وكيفيــة التعايــش معهــا.

•حافــظ عــى صحتــك :اتبــع نظامـاً غذائيـاً صحيـاً ،واحصــل عــى
قســط كاف ومنتظــم مــن النــوم ،ومــارس الرياضــة ،وحافــظ عــى
نظافتــك الشــخصية.
•تعــرف عــى أعراضــك واملثـرات التــي تســببها .حــاول أن تتجنــب
تلــك املثــرات ،واتصــل مبقــدم الرعايــة أو الطبيــب مبجــرد
شــعورك بقدومهــا.

كيــف تســاعد صديقــاً أو فــرداً مــن األرسة أصيــب
بالذهــان؟
•تذكــر أن املصــاب بالذهــان قــد يســمع أصوات ـاً أو يؤمــن إميان ـاً
راســخاً بأشــياء غــر صحيحــة .فاســتمع إليــه دون انتقــاده.
•عــاد ًة مــا ينكــر املصــاب بالذهــان بأنــه مريــض ،وقــد يكــون
عدائيــاً يف بعــض األحيــان.
•األعــراض تتكــرر يف معظــم املــرىض .فعليــك أن تســاعده يف
الحصــول عــى العــاج (األدويــة والعــاج النفــي) .وابحــث عــن
األعــراض التحذيريــة ،وادعمــه يف الحصــول عــى املســاعدة إذا
الحظــت هــذه األعــراض.
•احــرم رغباتــه ،وال تحــاول اتخــاذ القــرارات لــه .فغالبــاً مــا
يتعــرض املصابــون بالذهــان للتمييــز .ويجــب أن يتمتــع املصــاب
بالذهــان بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الجميــع.

•احشــد شــبكة دعــم اجتامعــي للمريــض :أخــر أفــراد أرستــه
أو أصدقائــه أو جميــع مــن يهتــم بأمــره عــن الحالــة ملواصلــة
تقديــم الرعايــة والدعــم لــه إذا لــزم األمــر.
•مــن األفضــل عمومــاً للمصــاب بالذهــان أن يعيــش يف بيئــة
داعمــة يف منزلــه ويف املجتمــع .فحــاول إرشاكــه يف األنشــطة
العائليــة بقــدر اإلمــكان.

هــذه النــرة اإلعالنيــة حلقــة يف سلســلة مــن صحائــف الحقائــق التــي
تعدهــا منظمــة الصحــة العامليــة لتوفــر مزيــد مــن املعلومــات لعامــة
وســ ُبل معالجتهــا .وميكنــك تنزيــل
النــاس عــن االضطرابــات النفســية ُ
جميــع صحائــف الوقائــع مجانـاً مــن موقــع منظمــة الصحــة العامليــة عــى
العنــوان.www.emro.who.int/mnh :

•ينبغي تجنب إبقاء املريض يف املستشفى ألمد طويل.
•يــزداد تعــرض املصابــن بالذهــان لخطــر االنتحــار ،ولذلــك مــن
املهــم االنتبــاه إىل العالمــات التحذيريــة لذلــك.
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