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متهيد

يواجه العامل اليوم عددا ً ال سابق له من حاالت الطوارئ اإلنسانية الناشئة عن النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية .إن عدد الالجئني واألشخاص النازحني
داخلياً مل يبلغ هذا الحد املرتفع منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية ،فعرشات املاليني من األشخاص والسيّام يف الرشق األوسط وافريقيا وآسيا هم بحاجة
ماسة للمساعدة ،وذلك يشمل الخدمات القادرة عىل تلبية الحاجات املتصاعدة للسكان يف مجال الص ّحة النفسية.
إن األطفال والبالغني املتأثرين بحاالت الطوارئ يعانون من مجموعة متن ّوعة وجوهرية من املشاكل النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
يف املحن الشديدة ،يُصاب معظم األشخاص بالحزن والضيق الشديد كردود فعل نفسيّة طبيعية مؤقتة .أما بالنسبة إىل أقلية من السكان فاملحن
الشديدة تسبّب لهم مشاكل نفسية كاالضطراب االكتئايب أو اضطراب الكرب ما بعد الصدمة أو اضطراب الحزن الطويل األمد ،وهي جميعها
اضطرابات من شأنها أن تق ّوض بشدة األداء الوظيفي اليومي لألشخاص .فضالً عن أن األشخاص الذين يعانون يف األصل من االضطرابات الحادة
كالذهان واإلعاقة الذهنية والرصع يصبحون أكرث تأثرا ً ،رمبا بفعل النزوح والهجر وعدم الحصول عىل الخدمات الصحية .وأخريا ً ،إن تعاطي الكحول
ومواد اإلدمان يشكل خطرا ً حقيقياً يف ما يتّصل باملشاكل الصحية والعنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي .يف الوقت الذي تتعاظم فيه حاجات
تشح موارد الرعاية الصحية النفسية .ويف مثل هذه الظروف ،نحتاج أكرث من أي وقت مىض إىل
الص ّحة النفسية للسكان بدرجة كبرية ،غالبا ما ّ
األدوات العملية السهلة االستخدام.
لقد ت ّم تطوير هذا الدليل باالستناد إىل هذه التح ّديات .إن دليل التدخالت اإلنسانية لربنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية هو مبثابة أداة عملية
بسيطة تهدف إىل مساندة مرافق الص ّحة العامة يف املناطق املتأثرة بحاالت الطوارئ اإلنسانية يف تقييم وتدبري االضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان .ولقد ت ّم إعداده إستنادا ً إىل دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية ملنظمة الص ّحة العاملية ( ،)2010وهو
التخصصية ،ولقد ت ّم تكييفه من
كتيب قائم عىل األدلة ،شائع االستخدام ،يرمي إىل معالجة هذه االضطرابات يف مواقع تقديم الرعاية الصحية غري
ّ
أجل االستخدام يف حاالت الطوارئ اإلنسانية.
يتوافق هذا الدليل متاماً مع املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ( )IASCبشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف
حاالت الطوارئ ومع التوجيهات التنفيذية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن الص ّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف
عمليات الالجئني ،وهي توجيهات تدعو إىل استجابة متع ّددة القطاعات قادرة عىل مواجهة العواقب املرتتّبة عن حاالت الطوارئ اإلنسانية والنزوح
عىل مستوى الص ّحة النفسية واملستوى االجتامعي .كام يساعد هذا الدليل عىل تحقيق الهدف الرئييس لخطة عمل منظمة الص ّحة العاملية الشاملة
الخاصة بالص ّحة النفسية  ،2020-2013الس ّيام توفري خدمات رعاية اجتامعية وصحية نفسية شاملة ،متكاملة ورسيعة االستجابة ضمن البيئات
املجتمعية.
لذلك نناشد كافة الرشكاء العاملني يف املجال اإلنساين ضمن القطاع الصحي اعتامد هذا الدليل الهام ونرشه للمساعدة عىل تخفيف املعاناة وزيادة
قدرة البالغني واألطفال ذوي االحتياجات يف مجال الرعاية الصحية النفسية عىل التص ّدي يف مواقع الطوارئ اإلنسانية.
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انطونيو غوترس
ملفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

i

الفهرس

شكر وتقدير IV ...............................................................................................................................................................................................
مقدمة 1 ......................................................................................................................................................................................................... .
النصح املو ّجه ملدراء العيادات ۳ ........................................................................................................................................................................
املبادئ العامة لرعاية األشخاص ذوي االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان
يف مواقع الطوارئ اإلنسانية (5 ............................................................................................................................................................... )GPC
 .١مبادئ التواصل ٥ .....................................................................................................................................................................................
 .۲مبادئ التقييم 7 .......................................................................................................................................................................................
 .۳مبادئ التدبري 8 ........................................................................................................................................................................................
 .٤مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي 9 ..........................................................................................................................
 .٥مبادئ حامية حقوق االنسان 11 ..............................................................................................................................................................
 .٦مبادئ التن ّبه للرفاه العام ١3 ....................................................................................................................................................................
الوحدات
 .١الكرب الحاد (14 ......................................................................................................................................................................... )ACU
 .۲الحزن (18 .................................................................................................................................................................................... )GRI
 .۳االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد (22 ...................................................................................................................................... )DEP
 .٤اضطراب الكرب ما بعد الصدمة (29 ........................................................................................................................................... )PTSD
 .٥الذهان (32 .................................................................................................................................................................................. )PSY
 .٦الرصع  /النوبات (37 ..................................................................................................................................................................... )EPI
 .٧اإلعاقة الذهنية(43 .......................................................................................................................................................................... )ID
 .٨التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان (47 ..................................................................................................................................... )SUB
 .٩االنتحار (52 .................................................................................................................................................................................. )SUI
 .١0شكاوى الصحة النفسية الهامة األخرى (55 ................................................................................................................................. )OTH
املالحق
امللحق  :١تعريف الحاالت لنظام املعلومات الصحية ( )HISللمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (58 .............................. )2014
امللحق  :۲قامئة املصطلحات 59 ....................................................................................................................................................................
امللحق  :۳قامئة األعراض 64 .........................................................................................................................................................................

iii

شكر وتقدير
التص ّور

مارك فان اومرين (منظمة الصحة العاملية) ،يوتارو سيتويا (منظمة الصحة العاملية) ،بيرت فنتفوغل (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)
وخالد سعيد (منظمة الصحة العاملية) ،تحت إرشاف شيخار ساكسينا (منظمة الصحة العاملية) وماريان شيلربورد (املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني).

صياغة املرشوع وفريق التحرير

بيرت فنتفوغل (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني) ،كا يونغ بارك (مدرسة كندي يف جامعة هارفرد) ومارك فان اومرين (منظمة الصحة
العاملية).

فريق مراجعة برنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية ملنظمة الص ّحة العاملية

نيكوالس كالرك ،ناتايل درو ،تارون دويا ،الكسندرا فلشامن ،شيخار ساكسينا ،شيارا رسفليل ،يوتارو سيتويا ،مارك فان اومرين ،الكسندرا رايت وتاغي
ياسامي.

املساهمون اآلخرون/املراجعون

هالل اودين احمد (املعهد الوطني للصحة العقلية ،بنغالدش) ،كورادو باربوي (مركز تعاون منظمة الصحة العاملية للبحوث والتدريب يف الصحة
النفسية ،جامعة فريونا) ،توماس باريت (جامعة دنفر) ،بيار باسنت (اللجنة الدولية للصليب األحمر) ،مريون بلفر (كلية الطب يف جامعة هارفرد)،
مارغريت بالو (املجموعة املرجعية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ)،
بوريس بودوسان (منظمة مالتيزر الدولية) ،كنيث كارسول (منظمة الصحة العاملية) ،جورج كاستيال (مكتب املفوضية االوروبية للمساعدات اإلنسانية
والحامية املدنية) ،فانيسا كافالريا (منظمة الصحة العاملية) ،اليزابيث سنتينو-تابالنت (منظمة الصحة العاملية) ،لوكاس شيني (جامعة ملبورن) ،راشيل
كوهن ( ،)Common Threadsأنا كوادرا (منظمة أطباء العامل) ،كايت داوسون (جامعة نيو ثاوث ويلز) ،جوب دي جونغ (جامعة امسرتدام) ،باميال
ديكس ( ،)Disaster Actionفريدريك دروغول (منظمة أطباء بال حدود) ،كارولينا اشيفري (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)،
ربيع الشامع (وزارة الصحة العامة ،لبنان) ،محمد الشاذيل (الهيئة الطبية الدولية) ،مايكل فرست (جامعة كولومبيا) ،ريتشارد غارفيلد (مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها) ،انا غوالز (جامعة جنيف) ،ديفيد غولدبرغ (كلية كينجز لندن) ،مارلني غودفرند (منظمة أطباء بال حدود) ،مارغريت غريغ
( ، MINDاسرتاليا) ،نورمان غوستافسون (بارسا افغانستان) ،فهمي حنا (منظمة الصحة العاملية) ،ماثيجز هوغستاد (،in non-affiliated capacity
هولندا) ،بيرت هيوغ (الكلية امللكية لألطباء النفسانيني ،اململكة املتحدة) ،تاكايش ايزوتسو (البنك الدويل) ،لني جونز (كلية الصحة العامة يف جامعة
هافرد) ،ديفورا كستل (منظمة الصحة للبلدان االمريكية/منظمة الصحة العاملية) ،لويزا خورتا (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)،
كاري كوغان (جامعة اوتاوا) ،روس كورست ( ، in2mentalhealthهولندا) ،مارك البورتا (جامعة مكغيل) ،جاك لو روي (in non-affiliated
 ، capacityبلجيكا) ،باربرا لوبيز كاردوزو (مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها) ،ايدو لوري (أطباء من أجل حقوق االنسان ،ارسائيل) ،اندرياس ماركر
(جامعة زوريخ) ،هيني ماكيال (بعثة املساعدة الدولية ،افغانستان) ،ادلهيد مارشانغ (منظمة الصحة العاملية) ،كارمن مارتيناز-فيسيانا (منظمة أطباء
بال حدود) ،جييس مبوامبو (جامعة موهيمبييل للصحة والعلوم املتحالفة ،تنزانيا) ،فرناندا منا باريتو كروم (منظمة أطباء العامل) ،اندرو موهانراج
( ،CBMماليزيا) ،اميليو اوفوغا (جامعة غولو ،اوغندا) ،سارا بائيس (منظمة الصحة العاملية) ،هيزر بابوويتز (اليونيسف( ،كسافيي بريرا (Taylor’s
 ،University School of Medicine and Health Equity Initiativesماليزيا) ،بو بريز-سيلز (مستشفى الباز ،اسبانيا) ،جيوفاين بنتالدي (منظمة
أطباء بال حدود) ،بهافا بوديال ( ،in non-affiliated capacityاذربايجان) ،رشا رحمن (منظمة الصحة العاملية) ،اندو راوبليسون (منظمة الرؤية
الدولية للعامل) ،نيك روز (جامعة اوكسفرد) ،سيسيل روسو (جامعة مكغيل) ،خالد سعيد (منظمة الصحة العاملية) ،بندتو ساراثينو (Universidade
 ،Nova de Lisboaالربتغال) ،اليسون شافر (منظمة الرؤية الدولية للعامل) ،ناتايل سفري (منظمة أطباء بال حدود) ،ياسوكو شينزايك (منظمة أطباء
العامل) ،برامود موهان شيانغوا (املنظمة الدولية للهجرة) ،ديريك سيلوف (جامعة نورث ساوث ويلز) ،ستيفاين سميث (رشكاء يف الصحة) ،لسيل
سنايدر (مؤسسة رضوح الحرب) ،يوريكو سوزويك (املعهد الوطني للصحة النفسية ،اليابان) ،ساجي توماس (اليونيسف) ،انا ماريا تيجرينو )منظمة
أطباء بال حدود( ،ويتز تول (جامعة جونز هوبكنز ومؤسسة بيرت الدرمان) ،سنوب تشاكرجان (منظمة أطباء العامل) ،بهارات فيزا (منظمة الصحة
العاملية) ،انكا ويسبكر (الهيئة الطبية الدولية) ،نانا ويدمن (االتحاد الدويل للصليب االحمر والهالل االحمر) ووليام يول (كلية كينجز لندن).

التمويل

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

التصميم

الينا رشيش

iv

مقدمة
لقد ت ّم إعداد هذا الدليل استنادا ً إىل دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية ( )mhGAP-IGلالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان يف مواقع تقديم الرعاية الصحية غري التخصصية ملنظمة الص ّحة العاملية من أجل استخدامه يف حاالت الطوارئ اإلنسانية .لذا
نطلق عليه اسم دليل التدخالت اإلنسانية لربنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية (.)mhGAP-HIG

ما هو برنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية ()mhGAP؟

إن برنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية هو برنامج ملنظمة الص ّحة
العاملية يسعى إىل س ّد النقص يف مجال رعاية األشخاص املصابني
باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان (. )MNS
وكجزء من هذا الربنامج ت ّم إصدار دليل تدخالت برنامج رأب الفجوة
يف الص ّحة النفسية ( )mhGAP-IGعام  ،2010وهو دليل رسيري يف
مجال االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان يتو ّجه إىل
مقدّ مي الرعاية الصحية العامة العاملني يف مواقع الرعاية الصحية غري
التخصصية ،الس ّيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
ّ

ويتو ّجه أيضاً إىل األطباء العا ّمني ،واملمرضني ،والقابالت ،واملسؤولني
املتخصصني يف مجاالت أخرى غري الطب
الرسيريني ،فضال عن األطباء
ّ
النفيس أو طب الجهاز العصبي.

باإلضافة إىل املشورة الرسيرية ،يوفر برنامج رأب الفجوة يف الص ّحة
النفسية مجموعة من األدوات التي تهدف إىل دعم تنفيذ الربنامج
وتساعد عىل تحليل األوضاع ،وتعديل األنظمة الرسيرية وفقاً للظروف
١
املحلية ،وتخطيط الربامج ،والتدريب ،واإلرشاف واملراقبة.

ملاذا نلتمس رضورة التعديل وفقاً لظروف الطوارئ اإلنسانية؟

خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية الناتجة عن النزاعات املسلحة والكوارث
الطبيعية والصناعية عىل ح ّد سواء ،تنشأ مجموعة واسعة من مواقع
الطوارئ الحادة واملزمنة ،كام يحصل غالباً يف حالة النزوح الجامعي
للسكان .ويف مثل هذه الظروف ،إن حاجات السكان إىل الخدمات
رضر النظام املحيل من
األساسية تفوق الطاقات املحلية نظرا ً إلمكانية ت ّ
جراء حالة الطوارئ .بالتايل فإن املوارد ترتاوح وفقاً لتوفّر املساعدات
اإلنسانية املحلية والوطنية والدولية ووفقاً لحجم هذه املساعدات.
تطرح األزمات اإلنسانية سلسلة من التح ّديات وتتيح ملق ّدمي الخدمات
الصحية فرصاً استثنائية تتطلب إرادة سياسية وموارد متزايدة لتلبية
۲
خدمات الص ّحة النفسية وتحسينها.

محتوى هذا الدليل

يحتوي دليل التدخالت اإلنسانية لربنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية
عىل توصيات بشأن عالج الخط األول لالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان ،مو ّجهة ملق ّدمي الرعاية الصحية من غري
املتخصصني يف حاالت الطوارئ اإلنسانية حيث يكون الوصول إىل األطباء
ّ
املتخصص ين واىل الخيارات العالجية محدوداً.
ّ
يستخلص هذا الدليل املعلومات األساسية من الدليل الكامل لتدخالت
برنامج أ رب الفجوة يف الص ّحة النفسية ( )mhGAP-IGويضيف عنارص
أخرى ترتبط بشكل خاص بظروف الطوارئ اإلنسانية.

وتض ّم التحديات ما ييل:
» رضورة مل ّحة لتخصيص املوارد الشحيحة ومنحها األولوية
» الوقت املحدود لتدريب مق ّدمي الرعاية الصحية
» الوصول املحدود لألخصائيني (من أجل التدريب ،اإلرشاف ،اإلرشاد،
اإلحالة أو االستشارة)
» الوصول املحدود لألدوية نظرا ً الختالل سلسلة اإلمداد العادية

لقد ت ّم تطوير دليل التدخالت اإلنسانية لربنامج رأب الفجوة يف الص ّحة
النفسية بهدف التص ّد ي لهذه التحديات يف مواقع الطوارئ اإلنسانية.

يغطي هذا الدليل ما ييل:
» النصح املو ّجه ملدراء العيادات؛
» املبادئ العامة للرعاية القابلة للتطبيق يف مواقع الطوارئ اإلنسانية ،مبا
يف ذلك:
توفري الدعم املتعدّ د القطاعات وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس
االجتامعي يف حاالت الطوارئ ( )2007 ،IASCوللتوجيهات
التنفيذية بشأن الص ّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف
عمليات الالجئني ()2013 ،UNHCR؛ وأدوات أخرى متعلقة
بحاالت الطوارىء؛

 ١للحصول عىل نسخة من هذه األدوات ،الرجاء املراسلة عىل الربيد االلكرتوين mhgap-info@who.int
۲مراجعة منظمة الص ّحة العاملية ( . Building back better: sustainable mental health care after emergencies ،)WHOمنظمة الص ّحة العاملية ،جنيف.2013 ،
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تعليامت بشأن تقليص الضغط النفيس.
» وحدات موجزة تتعلق بتقييم وتدبري الحاالت التالية:
الكرب الحاد ()ACU
الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()PTSD
الذهان ()PSY
الرصع/النوبات ()EPI
اإلعاقة الذهنية ()ID
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ()SUB
االنتحار ()SUI
شكاوى الصحة النفسية الهامة األخرى ()OTH
كام تشمل التغيريات األخرى ما ييل:
» لقد متّت إعادة صياغة إرشادات االضطراب السلويك يف شكل توجيهات
تتعلق باملشاكل السلوكية لدى املراهقني ،نجدها يف وحدة شكاوى
الص ّحة النفسية الهامة االخرى (.)OTH
» لقد ت ّم تقسيم الوحدة املتعلقة بتقييم وتدبري الحاالت املرتبطة
بشكل خاص بالضغط النفيس لدليل تدخالت برنامج رأب الفجوة يف
الص ّحة النفسية (منظمة الص ّحة العاملية )2013 ،إىل ثالث وحدات:
الكرب الحاد ( ،)ACUالحزن ( )GRIواضطراب الكرب ما بعد
الصدمة (.)PTSD

»لقد متّت إضافة قامئة باملصطلحات .إن التعابري املقرتنة بعالمة (*)
مع ّرفة يف امللحق .2
يُعترب هذا الدليل أصغر حجامً مقارنة بدليل تدخالت برنامج رأب
الفجوة يف الص ّحة النفسية ( )mhGAP-IGفهو ال يشتمل عىل
اإلرشادات بشأن ما ييل:
» التس ّمم بالكحول ومواد اإلدمان واالعتامد* (( )dependenceإال أن
هذا الدليل يغطي االنقطاع عن الكحول والتعاطي الضار للكحول
ومواد اإلدمان)؛
» اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه (إال أن هذا الدليل يغطي
املشاكل السلوكية لدى املراهقني ضمن وحدة شكاوى الصحة النفسية
الهامة األخرى)؛
» اضطرابات طيف التو ّحد؛
» الخرف (إال أن هذا الدليل يغطي دعم القامئني عىل العناية باألشخاص
املصابني بأي من االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد
اإلدمان ضمن املبادئ العامة للرعاية)؛
» الخطر غري الوشيك بإيذاء الذات؛
» عالجات الخط الثاين ملعظم االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام
مواد اإلدمان.
التوجيهات بشأن املواضيع اآلنفة الذكر ال تزال متوفرة يف الدليل الكامل
لتدخالت برنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية (. )mhGAP-IG
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النصح املو ّجه ملدراء العيادات
إن عملية دمج االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان ( )MNSضمن حاجات الرعاية الصحية العامة يجب أن يرشف عليها قائد
(مثالً مسؤول الص ّحة العامة عىل مستوى املنطقة ،املدير الطبي للوكالة ،الخ) يتولىّ تصميم الرعاية وتنسيقها يف عدد من املرافق الصحية باالستناد إىل
تحليل األوضاع ذات الصلة (مراجعة مجموعة أدوات التقييم ملنظمة الص ّحة العاملية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  .)2012لكل
مرفق صحي مدير عيادة (رئيس املرفق الصحي) يتولىّ مسؤوليات مح ّددة .يتوجب عىل مدراء العيادات االطالع عىل النقاط التالية.

البيئة

» تخصيص ح ّيز خاص ،ويفضّ ل غرفة منفصلة ،إلجراء االستشارات بشأن
االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان .إن مل تتوفر
غرفة منفصلة ،محاولة تقسيم الغرفة باستخدام الستائر أو غريها من
الوسائل وذلك بغية توفري درجة قصوى من الخصوص ّية.

منوذج الخدمة

» الحرص عىل تواجد فرد مدرب واحد عىل األقل من طاقم املوظفني
يف أي وقت يف الخدمة من أجل االضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان ،أي أن يتولىّ شخص تقييم وتدبري حالة
األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد
اإلدمان.

الهيكل الوظيفي والتدريب

» إعالم كافة املوظفني برضورة توفري بيئة داعمة لألشخاص املصابني
باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
» تحديد املوظفني الواجب تدريبهم عىل توفري الرعاية يف مجال
االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
» التأكد من توفّر املوارد ليس للتدريب فحسب وإمنا لإلرشاف أيضاً .إن
اإلرشاف الرسيري من جانب املوظفني يشكل جزءا ً أساسياً من الرعاية
الج ّيدة يف مجال االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد
اإلدمان.
» إذا ت ّم تدريب عدد ضئيل من املوظفني فقط عىل محتوى هذا الدليل،
يجب الحرص عىل أن يتمكّن املوظفون الرسيري ون الباقون من
تقديم اإلسعافات النفسية األولية* (psychological first aid-
 )PFAعىل األقل .اإلرشاد عىل اإلسعافات النفسية األولية يستغرق
نصف نهار تقريباً .ميكن إيجاد دليل اإلسعافات النفسية األولية
املخصصة للميسرّ ين عىل
للعاملني امليدانيني واملواد التوجيهية املرافقة
ّ
االنرتنت.
» إرشاد موظف االستقبال (أو الشخص القائم مبثل هذا الدور) حول
كيفية التعامل مع أشخاص يف حال هياج قد تستدعي حالتهم اهتامماً
فورياً.
» تدريب العاملني املجتمعيني واملتطوعني ،يف حال تواجدهم ،عىل كيفية
(أ) رفع مستوى الوعي بشأن الرعاية يف مجال االضطرابات النفسية

» التن ّبه لعدم متييز الغرفة بأي عالمة وذلك لتفادي عدم سعي األشخاص
للحصول عىل خدمات الرعاية يف مجال االضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان خوفا من الوصمة االجتامعية.

» كبديل ،يجب العمل عىل إقامة "عيادة خاصة باالضطرابات النفسية
والعصبية واستخدام مواد اإلدمان" م ّرة أو مرتني يف األسبوع
تخف فيها أعامل
داخل مرفق الص ّحة العامة ،خالل األوقات التي ّ
العيادة .ويف حال قدوم املرىض خارج ساعات عمل العيادة الخاصة
باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان ،ميكن الطلب
منهم بلطف العودة يف ساعات عمل العيادة .إن إقامة مثل هذه
العيادات أمر مفيد يف املرافق الصحية ذات حجم العمل الهام ،الس ّيام
إلجراء التقييم األسايس الذي يستغرق عادة وقتاً أطول من زيارات
املتابعة.
والعصبية واستخدام مواد اإلدمان (راجع أدناه)( ،ب) مساندة
األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد
اإلدمان يف الحصول عىل املساعدة داخل العيادة و(ج) املساعدة عىل
الرعاية يف أثناء املتابعة.
» النظر يف تعيني فرد من فريق الرعاية الصحية (مثالً ممرض ،أخصايئ
نفيس اجتامعي ،أخصايئ اجتامعي محيل) ليت ّم تدريبه عىل توفري
الدعم النفيس االجتامعي (كتوفري العالج النفيس القصري ،إدارة
مجموعات املساعدة الذاتية ،تعليم كيفية التعامل مع الضغط
النفيس) واإلرشاف عليه.
» إرشاد كافة املوظفني بشأن تدابري الحامية املحلية:
رشوط موافقة الشخص وحدودها ،مبا يف ذلك التبليغ عن الحاالت
املشتبه بها من اإلساءة إىل األطفال ،والعنف الجنيس والعنف املبني
عىل أساس النوع االجتامعي وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان،
 تحديد األرس ،تتبّع أثرها واعادة ملّ شملها .يجب بشكل خاص حامية
األطفال املنفصلني عن ذويهم واحالتهم إىل تدابري الرعاية املؤقتة
املالمئة ،عند الحاجة.
»يف حال تعيني اختصاصيني دوليني يف الص ّحة النفسية تابعني للعيادة
بهدف اإلرشاف ،يجب اطالعهم باختصار عىل الثقافة والبيئة املحلية.
» إرشاد كافة املوظفني حول كيفية اإلحالة إىل الخدمات املتاحة.
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اإلحالة

» التأكد من أن تتوفّر داخل العيادة قامئة مح ّدثة باألرقام من أجل
اإلحالة إىل خدمات الرعاية يف مجال االضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان.

» التأكد من أن تتوفّر داخل العيادة قامئة مح ّدثة باألرقام العائدة ملوارد
الدعم األخرى املتوفرة يف املنطقة (كالحاجات األساسية مثل املأوى
واملساعدات الغذائية ،املوارد والخدمات املجتمعية واالجتامعية،
الحامية والدعم القانوين).

رفع مستوى الوعي حول الخدمات املتوفرة

»عند الحاجة ،النظر يف مناقشة الرسائل مع املعالجني التقليديني
والشعبيني املحليني فلعلّهم يقدمون العالج ألشخاص مصابني
باضطرابات نفسية وعصبية واستخدام مواد إدمان ويرغبون يف
التعاون واحالة بعض الحاالت (ملزيد من التوجيهات ،مراجعة ورقة
العمل  ٤.٦للمبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ
])2007 ،IASC
»بلوغ املجموعات امله ّمشة التي ميكن أن تكون غري منتبهة للعيادة أو
عاجزة عن الوصول إليها.

» إعداد رسائل مجتمعية تتعلق بالرعاية املتوفرة يف مجال االضطرابات
النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان (عىل سبيل املثال ،هدف
هذه الرعاية وأهميتها ،الخدمات املتوفرة يف العيادة ،موقع العيادة
وساعات العمل).
» مناقشة الرسائل مع قادة املجتمع.
»استخدام قنوات نرش املعلومات املختلفة ،كالراديو ،امللصقات داخل
العيادات ،العاملني املجتمعيني أو املوارد املجتمعية األخرى القادرة
عىل إعالم مجمل السكان.

األدوية

»العمل مع صانعي القرار املعنيني لضامن إمداد مستمر باألدوية
األساسية.
»ضامن توفر ما ييل:
عىل األقل دواء واحد مضاد للذهان (يف شكل قرص وأشكال قابلة
للحقن)
عىل األقل دواء واحد لعالج مرض باركنسون (ملعالجة اآلثار الجانبية
خارج الهرمية*  )extrapyramidal side effectsاملحتملة (يف شكل
قرص)
عىل األقل دواء واحد مضاد للرصع  /مضاد لالختالج (يف شكل قرص)
عىل األقل دواء واحد مضاد لالكتئاب (يف شكل قرص)
وعىل األقل دواء واحد مضاد للقلق (يف شكل قرص وأشكال قابلة
للحقن).
» ميكنك الحصول عىل املجموعة الصحية املشرتكة بني الوكاالت لحاالت
الطوارئ (( )IEHKمنظمة الص ّحة العاملية ،)2011 ،وهي عبارة عن
صندوق كبري يحتوي عىل األدوية واملع ّدات الطبية املص ّممة لتلبية
حاجات الرعاية الصحية األ ّولية املتوقّعة لعرشة آالف شخص مع رضني
لطوارئ إنسانية رئيسية ملدة ثالثة أشهر.

إدارة املعلومات

رسية .االحتفاظ بامللفات الصحية بشكل آمن.
» ضامن ال ّ
» تحديد البيانات الواجب إدخالها يف نظام املعلومات الصحية.
النظر يف استخدام تصنيف االضطرابات العصبية النفسية ضمن
سبع فئات لنظام املعلومات الصحية الخاص باملفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واالستناد عليه يف توثيق االضطرابات
النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان (راجع امللحق )1

تحتوي مجموعة  IEHKعىل األدوية النفسان ّية التأثري التالية:
– أقراص االميرتيبتيلني :قرص  ۲٥ملغم × 4000
– أقراص البيبرييدين :قرص  ۲ملغم × 400
– أقراص الديازيبام :قرص  ٥ملغم × 240
– حقن الديازيبام ٥ :ملغم  /مل ۲ ،مل  /االمبولة × 200
– أقراص الهالوبرييدول :قرص  ٥ملغم × 1300
– حقن الهالوبرييدول ٥ :ملغم  /مل ١ ،مل  /االمبولة × 20
– أقراص الفينوباربيتال ٥ ∙ :ملغم × 1000
إن كمية األدوية ضمن مجموعة  IEHKال تكفي للربامج
تقص وتدبري حاالت الرصع والذهان
االستباقية التي تعمل عىل يّ
واالكتئاب .يجب عندئذ طلب املزيد من األدوية.
 عىل املدى الطويل ،تصبح الكميات الرضورية من األدوية معروفة
من خالل االستعامل الفعيل ويتم التبليغ عنها.
» باإلضافة إىل األدوية النفسان ّية التأثري ،يجب توفر االتروبني للمعالجة
الرسيرية للتس ّمم الحاد باملبيدات ،وهو شكل تقليدي من إيذاء
الذات .االتروبني متوفر داخل مجموعة 1( IEHKملغم  /مل ١ ،مل /
االمبولة × )50
» التأكد من أن كافة األدوية محفوظة بشكل آمن.

يف حاالت الطوارئ الشديدة الواسعة النطاق ،قد ال يكون صانعو
القرار يف مجال الص ّحة العامة عىل استعداد إلضافة سبعة عنارص لنظام
املعلومات الصحية .يف تلك الحالة ،يجب عىل األقل إضافة عنرص واحد
يحمل عنوان "املشاكل النفسية أو العصبية أو استخدام مواد اإلدمان"
إىل نظام املعلومات الصحية .مع الوقت ،يجب استبدال هذا العنرص
بنظام أكرث تفصيالً.
» جمع البيانات وتحليلها وابالغ النتائج لصانعي القرار املعنيني يف مجال
الص ّحة العامة.
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املبادئ العامة لرعاية األشخاص ذوي االضطرابات النفسية
والعصبية واستخدام مواد اإلدمان يف مواقع الطوارئ اإلنسانية
 .1مبادئ التواصل

يف البيئات اإلنسانية الرسيعة التغيرّ وغري املتوقعة ،يخضع مق ّدمو الرعاية الصحية لضغوطات هائلة سعياً لتلبية حاجات أكرب عدد ممكن من
األشخاص يف أقل وقت ممكن .كام يجب أن تكون االستشارات داخل املرافق الصحية مخترصة ،مرنة ومتمحورة حول املسائل األكرث إلحاحاً .لذلك
فإن مهارات التواصل الجيّدة ستساعد مق ّدمي الرعاية الصحية عىل تحقيق هذه األهداف وتقديم الرعاية الف ّعالة للبالغني واملراهقني واألطفال
املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
» ايجاد بيئة تس ّهل التواصل الرصيح
إن أمكن ،مقابلة الشخص داخل ح ّيز خاص.
جعل مستوى عينيك مبوازاة عيني الشخص (عىل سبيل املثال ،إذا
كان الشخص جالساً ،اجلس أنت أيضاً).
الرتحيب بالشخص ،تقديم نفسك ومركزك  /دورك بطريقة مالمئة
من الناحية الثقافية.
التعريف بكل شخص موجود.
سؤال الشخص عن رغبته أو رغبتها ببقاء القامئني عىل العناية به أو
بها أو غريهم من األشخاص يف الغرفة.
–التعبري عن رغبتك يف التحدث مع الشخص عىل انفراد إن أمكن،
إال إذا كان طفالً صغريا ً .إن رغب الشخص ببقاء األشخاص اآلخرين،
يجب احرتام ذلك.
– يف حال مقابلة الشخص عىل انفراد ،طلب اإلذن منه:
–لطرح األسئلة التقييمية ذات الصلة عىل القامئني عىل العناية به
لالطالع عىل وجهة نظرهم،
–إلرشاك القامئني عىل العناية به عند مناقشة خطة التدبري العالجي
واملوافقة عليها.
إبالغ الشخص أ ّن املعلومات التي متّت مناقشتها خالل الزيارة
ستبقى رس ّية ولن يطلع أحد عليها من دون موافقته ،إال يف حال
الشعور بخطر عىل الشخص أو الغري (تجدر اإلشارة اىل أن هذه
النقطة قد تحتاج إىل تعديل وفقا للحدود القانونية الوطنية
للرسيّة).
»إرشاك الشخص املصاب باضطراب نفيس أو عصبي أو استخدام مواد
إدمان قدر اإلمكان
محاولة إرشاك الشخص يف النقاش دوماً ولو كان مصاباً بخلل
وظيفي .ينطبق ذلك أيضاً عىل األطفال والشباب واملس ّنني املصابني
باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان .ال يجدر
تجاهلهم مبخاطبة القامئني عىل العناية بهم فقط.
محاولة رشح ما تفعله للشخص دوماً (مثالً خالل الفحص البدين)
وما تنوي القيام به.
» البدء باالستامع

إتاحة الفرصة للشخص املصاب باضطراب نفيس أو عصبي أو
استخدام مواد إدمان للتكلم من دون مقاطعة .إ ّن األشخاص الذين
يكونون يف حال ضيق قد ال يعربون دوما بصورة واضحة .عند
حصول ذلك ،التحليّ بالصرب وطلب التوضيحات .عدم محاولة حثّ
الشخص عىل اإلرساع.
عدم الضغط عىل الشخص ملناقشة أو وصف أحداث قادرة عىل
التس ّبب بصدمة* ( )potentially traumatic eventsإن مل ِ
يبد
رغبة يف اإلفصاح عنها .ببساطة دعه يشعر بأنك هنا لالستامع إليه.
قد يحتاج األطفال إىل مزيد من الوقت للشعور باالرتياح .يجب
استخدام لغة يسهل عليهم فهمها .إلنشاء عالقة مع األطفال ،رمبا
يتطلّب ذلك التحدث معهم عن اهتامماتهم (األلعاب ،األصدقاء،
املدرسة ،إلخ).
» توخي الوضوح واالختصار
استخدام لغة يألفها الشخص .تج ّنب استعامل املصطلحات التقنية.
إن الضغط النفيس من شأنه أن يضعف قدرة الشخص عىل
استيعاب املعلومات ومعالجتها .يجب طرح نقطة تلو األخرى
ملساعدة الشخص عىل فهم ما يُقال قبل االنتقال إىل النقطة الثانية.
تلخيص النقاط األساسية وتكرارها .من املفيد رمبا الطلب من
الشخص أو من القامئني عىل العناية به تدوين النقاط املهمة أو
عوضاً عن ذلك تزويد الشخص مبلخص مكتوب بالنقاط األساسية.
» االستجابة بتعاطف حني يفصح لك األشخاص عن تجارب مؤملة
(كاعتداء جنيس أو عنف أو إيذاء الذات)
إعالم الشخص بأنك ستحرتم رسية املعلومات.
عدم االستخفاف أبدا ّ مبشاعر الشخص ،عدم الوعظ أو إصدار
األحكام.
االعرتاف بصعوبة ما يشاركك به الشخص.
إن كان ال ب ّد من إحالة الشخص إىل خدمات أخرى ،الرشح له
بوضوح الخطوات التالية الواجب القيام بها والطلب منه املوافقة
عىل مشاركة هذه املعلومات مع مق ّدمي خدمات صحية آخرين
ميكنهم تقديم املساعدة .عىل سبيل املثال:
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–لقد قلت يل أن جارك قد أساء إليك جدا ً .أنا لن أبوح بهذه
املعلومات ألحد ،لكنني أعتقد أنني أعرف بعض األشخاص
القادرين عىل مساعدتك .فهل توافق أن أناقش تجربتك مع زمييل
من الوكالة X؟
» عدم الحكم عىل األشخاص من خالل سلوكهم
إن األشخاص املصابني باضطرابات نفسية وعصبية واستخدام مواد
إدمان حادة قد يترصفون بشكل يبدو غريباً أو غري اعتيادي .يجب
اإلدراك أن هذا السلوك قد يكون ناشئاً عن مرضهم .املحافظة عىل
الهدوء والتحيل بالصرب.
عدم االستهزاء بهم أبدا ً.
– إذا كان سلوك الشخص غري مالئم (إن كان منفعالً ،عدائياً،
متو ّعداً) ،ابحث عن سبب املشكلة واقرتح الحلول .إرشاك القامئني
عىل العناية به أو موظفني آخرين لخلق السكينة والهدوء داخل
املكان .إن اعرتت الشخص حالة من الهياج أو الضيق الشديد ،قد
تحتاج ملنح هذه االستشارة األولوية واستدعاء الشخص إىل مكان
االستشارة يف الحال.
» عند الرضورة ،االستعانة باملرتجمني الشفهيني املالمئني
عند الرضورة ،محاولة العمل مع مرتجمني متم ّرسني ،ومن األفضل أن
يكون املرتجم من نفس جنس الشخص املصاب باضطراب نفيس أو
عصبي أو استخدام مواد إدمان .يف حال عدم توفر مرتجم متم ّرس،
من املمكن أن يتوىل موظفون آخرون من طاقم الرعاية الصحية
أو القامئون عىل العناية بالشخص عملية الرتجمة الشفهية مبوافقة
الشخص.

إذا توىل القائم عىل العناية بالشخص عملية الرتجمة ،التنبّه إىل
أن الشخص قد ال يفصح بشكل كامل عماّ يف داخله .فضالً عن أن
تضارب املصالح بني الشخص والقائم عىل العناية به قد يؤثر يف
عملية التواصل .إن شكّل األمر مشكلة ،يجب توافر مرتجم مناسب
للزيارات املقبلة.
إبالغ املرتجم برضورة احرتام الرسية ومراعاة الرتجمة الحرفية من
دون إضافة األفكار والتأويالت الخاصة به.
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 .۲مبادئ التقييم

ينص التقييم الرسيري عىل تحديد االضطراب النفيس والعصبي واستخدام مواد اإلدمان وعىل استكشاف استيعاب الشخص ملشكلته أو ملشاكله .من
ّ
الرضوري أيضا تقييم قدرات الشخص وموارده (كالدعم االجتامعي) .هذه املعلومات اإلضافية ستتيح ملق ّدمي الرعاية الصحية توفري رعاية أفضل.
خالل التقييم ،من املهم التن ّبه دوماً إىل املظهر العام للشخص امل ُصاب باضطراب نفيس أو عصبي أو استخدام مواد إدمان ،إىل مزاجه ،تعابري وجهه،
لغة جسده وحديثه.

» استعراض الشكوى املعروضة
ما الذي أىت بك إىل هنا؟ متى وكيف بدأت املشكلة؟ كيف تط ّورت
مع الوقت؟
ما شعورك حيال هذه املشكلة؟ ما مصدرها بحسب اعتقادك؟
كيف تؤثر هذه املشكلة يف حياتك اليومية؟
كيف تؤثر هذه املشكلة يف دراستك  /عملك أو يف حياتك اليومية
ضمن املجتمع؟
بأي طريقة حاولت حل هذه املشكلة؟ هل ج ّربت أي دواء؟ يف حال
اإليجاب ،ما نوع الدواء (عىل سبيل املثال ،موصوف ،غري موصوف،
عشبي)؟ ما كانت تأثرياته عليك؟
»استعراض التاريخ العائيل املحتمل لالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان
هل يعاين أي فرد من أرستك من مشكلة مامثلة؟
» استعراض التاريخ الصحي العام للشخص
االستعالم عن أية مشكلة ص ّحية بدنية سابقة:
– هل أصبت يف املايض بأية مشكلة ص ّحية خطرية؟
– هل تعاين حالياً من أية مشكلة ص ّحية تتلقى عالجاً لها؟
سؤال الشخص عماّ إذا كان يتناول أي دواء:
– هل وصف لك مق ّدم رعاية صحية أي دواء من املفرتض أنك
تتناوله حالياً؟
– ما اسم هذا الدواء؟ هل أحرضته معك؟ كم م ّرة تتناوله؟
سؤال الشخص عن حساسية سابقة ألي دواء.
»استعراض الضغوطات الحالية واسرتاتيجيات التأقلم والدعم االجتامعي
سبب األزمة
كيف تغيرّ ت حياتك منذ [...أذكر الحدث الذي ّ
اإلنسانية]؟
هل خرست شخصا عزيزا ً؟
كم ش ّدة الضغط النفيس يف حياتك؟
كيف يؤثر فيك؟
ما هي مشاكلك األكرث أهمية حالياً؟
كيف تواجه  /تتعامل مع هذه املشاكل يوما بعد يوم؟

ما نوع الدعم الذي تحظى به؟ هل تحصل عىل املساعدة من أرستك
أو أصدقائك أو األشخاص ضمن مجتمعك؟
»استعراض أي ٍ
تعاط محتمل للكحول ومواد اإلدمان
إن األسئلة بشأن الكحول ومواد اإلدمان قد تعترب محرجة وحتى
جارحة ،إال أنها مك ّون أسايس لتقييم االضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان .الرشح للشخص بأنها جزء من التقييم
ومحاولة طرح االسئلة بطريقة تراعي الخصوصيات الثقافية وال تن ّم
عن أحكام.
أو ّد أن أطرح عليك بعض األسئلة الروتينية كجزء من التقييم .هل
ترشب الكحول (أو تستهلك أية مادة أخرى يُعرف أنها تشكل
مشكلة يف املنطقة)؟ [يف حال اإليجاب]كم مرة يف اليوم  /األسبوع؟
هل تتناول أية أقراص عندما تشعر بالتوتر أو الضيق أو الخوف؟
ماذا تستخدم عندما تشعر باألمل؟ هل تتناول األقراص املن ّومة؟ [يف
حال اإليجاب] كم مرة يف اليوم  /األسبوع وما كميتها؟ منذ متى؟
»استعراض أية أفكار ومحاوالت انتحار
إن األسئلة بشأن االنتحار قد تعترب جارحة أيضاً ،لكنها أسئلة أساسية
أيضا يف تقييم االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
محاولة طرح االسئلة بطريقة تراعي الخصوصيات الثقافية وال تن ّم عن
أحكام.
من املمكن البدء بالسؤال التايل :ما هي آمالك للمستقبل؟ إن عبرّ
الشخص عن شعور باليأس ،طرح أسئلة إضافية (>> املربع  1من
الوحدة الخاصة باالنتحار  ،)SUIمثال هل تشعر بأن الحياة تستحق
العيش؟ هل تفكر بإلحاق األذى بنفسك؟ أو هل وضعت خططاً
لوضع ح ّد لحياتك؟ (>> )SUI
»إجراء فحص بدين مستهدف
يجب أن يكون الفحص البدين مركّزا ً وموجها يستند عىل املعلومات
التي ت ّم جمعها خالل تقييم االضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان .يف حال إيجاد أية حالة مرضّ ية بدنية يف
املختصة.
هذه املرحلة ،يجب عالجها أو إحالته إىل املوارد
ّ

» يف حال االشتباه باضطراب نفيس أو عصبي أو استخدام مواد إدمان ،مراجعة الوحدة املعنيّة من أجل
التقييم.
» إذا كانت تبدو عىل الشخص سامت تشري إىل أكرث من اضطراب واحد نفيس أو عصبي أو استخدام مواد
إدمان ،يجب عندئذ مراجعة كافة الوحدات ذات الصلة.
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 .۳مبادئ التدبري

الكثري من االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان هي اضطرابات مزمنة تتطلب املراقبة واملتابعة عىل املدى الطويل .لكن يف مواقع
الطوارئ اإلنسانية ،قد تتعرث استمرارية الرعاية نظرا ً ألن الرعاية الصحية النفسية ال تتوفر باستمرار أو أل ّن السكان قد نزحوا أو هم عىل وشك
النزوح .لذا فمن الرضوري اإلقرار بأهمية القامئني عىل العناية باألشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان كموارد
ق ّيمة ،فهم قادرون عىل توفري الرعاية املستمرة والدعم واملراقبة عىل امتداد األزمة .أولئك القامئون عىل العناية باألشخاص يض ّمون كل من يشرتك يف
تأمني رفاه الشخص املصاب باضطراب نفيس أو عصبي أو استخدام مواد إدمان ،مبا يف ذلك األرسة أو األصدقاء أو أشخاص آخرون موثوقون .إن زيادة
قدرة الشخص والقائم عىل العناية به عىل استيعاب االضطراب النفيس والعصبي واستخدام مواد اإلدمان ،فضالً عن خطتي التدبري العالجي واملتابعة
ستعزز االلتزام بالعالج.
»معالجة االضطرابات النفسية والبدنية عند األشخاص املصابني
باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان
توفري املعلومات للشخص عن حالته
–إن وافق الشخص ،إبالغ هذه املعلومات أيضاً للقائم عىل العناية
به.
تحديد األهداف القابلة للتحقيق ومناقشتها ووضع خطة لتدبري أو
لعالج الحالة واملوافقة عليها بالتعاون مع الشخص
–إن وافق الشخص ،إرشاك القائم عىل العناية به أيضاً يف هذا النقاش
–بالنسبة إىل خطة التدبري العالجي املقرتحة ،توفري املعلومات بشأن
اآليت:
الفوائد املتوقعة للعالج
م ّدة العالج
أهمية االلتزام بالعالج ،مبا يف ذلك مامرسة أية تدخالت نفسية
ذات صلة (كالتد ّرب عىل االسرتخاء) يف املنزل ،وكيفية مساهمة
القامئني عىل العناية بالشخص يف ذلك؛
اآلثار الجانبية املحتملة ألي دواء موصوف؛
املساهمة املحتملة لألخصائيني االجتامعيني ،مدراء الحاالت،
العاملني الصحيني املحليني أو أفراد آخرين موثوقني ضمن
املجتمع (>> مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم
االجتامعي أدناه)؛
التوقعات املر ّجحة لسري الحالة .خاطب الشخص بتفاؤل ولكن
كن واقعيا يف ما يخص الشفاء.
توفري املعلومات عن الجوانب املالية لخطة التدبري ،إن تو ّجب األمر.
»التعامل مع أسئلة ومخاوف الشخص والقائم عىل العناية به املتعلقة
بخطة التدبري
» قبل مغادرة الشخص
التأكّد من أن الشخص والقائم عىل العناية به مدركان لخطة تدبري
الحالة وموافقان عليها (كأن تطلب منهام تكرار النقاط األساسية
للخطة).
تشجيع الشخص عىل املراقبة الذاتية لألعراض وتثقيف الشخص
والقائم عىل العناية به بشأن األعراض التي تستوجب الحصول عىل
الرعاية الفورية.

إذا كانت املرأة حامالً أو مرضعة:
» تج ّنب وصف األدوية التي قد تشكل خطرا ً محتمالً عىل الجنني
وتسهيل الوصول إىل الرعاية السابقة للوالدة.
» تج ّنب وصف األدوية التي قد تشكل خطرا ً محتمالً عىل رضيع/
طفل حديث امليش المرأة مرضعة .را ِقب طفل امرأة مرضعة
تتناول األدوية وانظر يف تسهيل الوصول إىل الخيم/األماكن
الصديقة لألطفال.

تحديد زيارة متابعة.
–وضع خطة متابعة ،مع األخذ بعني االعتبار األوضاع اإلنسانية
السائدة (السكان النازحون/الهاربون واختالل الخدمات).
– إن تعذّر عىل الشخص الوصول إىل العيادة نفسها:
تزويد الشخص بخطة تدبري عالجي مكتوبة موجزة وتشجيعه
عىل حمل هذه الخطة يف زياراته املقبلة ألي عيادة.
توفري معلومات االتصال الخاصة مبرافق الرعاية الصحية املجاورة
األخرى.
يجب أن تكون زيارات املتابعة األ ّولية أكرث تواترا ً إىل أن تبدأ األعراض
باالستجابة للعالج.
بالتحسن ،ينصح مبواعيد منتظمة أقل تواترا ً.
ما أن تبدأ األعراض
ّ
الرشح للشخص أن بإمكانه العودة إىل العيادة يف أي وقت بني زيارات
املتابعة إن دعت الحاجة (مثالً عند الشعور بآثار جانبية للدواء).
» يف كل زيارة متابعة ،تقييم ما ييل:
االستجابة للعالج ،اآلثار الجانبية للدواء ،االلتزام بتناول الدواء
والتدخالت النفسية االجتامعية .التنويه بكل تق ّدم محرز باتجاه
تحقيق األهداف وتعزيز االلتزام.
الوضع الصحي العام .مراقبة الص ّحة البدنية بانتظام.
الرعاية الذاتية (كالنظام الغذايئ ،النظافة ،املالبس) واألداء الوظيفي
للشخص ضمن بيئته.
املسائل النفسية االجتامعية و/أو التغريات يف األوضاع املعيشية التي
ميكنها التأثري يف تدبري الحالة.
استيعاب الشخص والقائم عىل العناية به للعالج وتوقعاتهام منه.
تصحيح أي تص ّور خاطئ.
التحقّق دوما من أحدث معلومات االتصال ،إذ ميكن أن تتغري
باستمرار.
» خالل املدّ ة الكاملة للمتابعة:
التواصل بشكل منتظم مع الشخص والقائم عىل العناية به .إن أمكن،
تعيني عامل مجتمعي أو شخص آخر موثوق من املجتمع للبقاء عىل
اتصال مع الشخص .من املمكن أن يكون هذا الشخص فردا ً من
األرسة.
االحتفاظ بخطة عمل يف حال تغ ّيب الشخص.
–محاولة معرفة سبب عدم عودة الشخص .من املمكن أن يساعد
عامل مجتمعي أو شخص موثوق آخر يف تحديد مكان الشخص
(من خالل زيارات منزلية).
–إن أمكن ،محاولة حل املسألة بحيث أن يعاود الشخص زيارة
العيادة.
تتحسن حالة الفرد ،استشارة أخصايئ.
إن مل ّ

8

 .٤مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي

إن تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي يشكالن جزءا ً ال يتجزأ من عالج االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان يف مواقع
الطوارئ اإلنسانية التي يتع ّرض فيها األشخاص غالباً ملستويات عالية جدا ً من الضغط النفيس ،وال نعني الضغط النفيس الذي يشعر به األشخاص
املصابون باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان فحسب اومنا الضغط النفيس الذي يصيب أيضاً القامئني عىل العناية بهم و ُمعاليهم.
يساهم الضغط النفيس كثريا ً يف هذه االضطرابات أو يزيدها تفاقامً .أما الدعم االجتامعي فقادر عىل تقليص العديد من التأثريات السلبية للضغط
النفيس ،لذا ال ب ّد من إيالئه األهمية الالزمة .إ ّن تعزيز الدعم االجتامعي يشكّل أيضاً مك ّونا أساسيا ًمن الحامية (>> مبادئ حامية حقوق اإلنسان)
والرفاه العام للسكان املتأثرين باألزمات اإلنسانية (>> مبادئ التن ّبه للرفاه العام).
» استعراض الضغوطات املحتملة وتوافر الدعم االجتامعي
ما يقلقك كثريا ً يف هذه األيام؟
كيف تتعامل مع هذا القلق؟
ما هي األمور التي متنحك الراحة والقوة والطاقة؟
ملن ترتاح أكرث يف اإلفصاح عن مشاكلك؟ عندما تشعر بالضيق ،ملن
تتو ّجه من أجل املساعدة أو النصح؟
كيف تصف عالقتك بأرستك؟ كيف يدعمك أصدقاؤك وأرستك وكيف
ميكنهم أن يشكلوا مصدرا ً للتوتر بالنسبة إليك؟
» االنتباه لعالمات اإلساءة أو اإلهامل
التن ّبه لعالمات اعتداء جنيس أو جسدي محتملة (مبا يف ذلك العنف
األرسي) لدى النساء واألطفال واملسنني )كالكدمات أو اإلصابات غري
املفسرّ ة ،اإلفراط يف القلق ،عدم الرغبة يف مناقشة مسائل بحضور
فرد من األرسة).
التنبّه لعالمات إهامل محتملة ،خاصة لدى األطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقات واملس ّنني (عىل سبيل املثال ،سوء تغذية داخل أرسة تتوفر
لها إمكانية الحصول عىل الغذاء الكايف ،طفل شديد االنزواء).
يف حال وجود عالمات اعتداء أو إهامل ،مقابلة الشخص يف مكان
خاص لالستفسار عماّ ييسء إليه.
يف حال االشتباه بإهامل أو اعتداء:
– إبالغ املسؤول عنك فورا ً للتباحث معه يف خطة عمل.
–تحديد املوارد املجتمعية (كالخدمات القانونية املوثوقة وشبكات
الحامية) للحصول عىل الحامية مبوافقة الشخص.
تم جمعها ،النظر يف االسرتاتيجيات
»باالستناد إىل املعلومات التي ّ
التالية:
حل املشاكل:
–استخدام تقنيات حل املشاكل* (problem-solving
 )techniquesملساعدة الشخص عىل التعامل مع الضغوطات
الرئيسية .إن مل يكن باإلمكان إزالة الضغوطات أو تقليصها،
ميكن اللجوء إىل تقنيات حل املشاكل لتحديد طرق التص ّدي
للضغوطات .بشكل عام ،عدم تقديم النصح املبارش .محاولة
تشجيع الشخص عىل إيجاد الحلول بنفسه.
–عند التعامل مع األطفال واملراهقني ،من الرضوري أيضاً تقييم
مصادر الضغط النفيس لدى القامئني عىل العناية بهم وتدبريها.
تعزيز الدعم االجتامعي:
–مساعدة الشخص عىل تحديد أفراد األرسة واألصدقاء وأعضاء
املجتمع املوثوقني والداعمني واستقصاء كيفية مساهمة كل منهم
يف بذل املساعدة.

–إحالة الشخص إىل موارد مجتمعية أخرى للحصول عىل الدعم
االجتامعي وذلك مبوافقته .قد يتمكّن األخصائيون االجتامعيون أو
مدراء الحاالت أو أشخاص موثوقون آخرون ضمن املجتمع من ربط
الشخص باملوارد املالمئة مثل:
الخدمات االجتامعية أو خدمات الحامية
املأوى والغذاء واملواد غري الغذائية
ملراكز املجتمعية ،مجموعات املساعدة الذاتية والدعم
األنشطة املد ّرة للدخل واألنشطة املهنية األخرى
التعليم الرسمي/غري الرسمي
األماكن الصديقة لألطفال أو غريها من األنشطة املنهجية
املوجهة لألطفال واملراهقني.
عند اإلحالة ،مساعدة الشخص عىل الوصول إليها (إعطاء التوجيهات
بالنسبة إىل املوقع ،ساعات العمل ،أرقام الهاتف ،إلخ) وتزويد الشخص
برسالة إحالة مقتضبة.
تعليم كيفية التعامل مع الضغط النفيس:
–تحديد أساليب اسرتخاء إيجابية وتطويرها (كاالستامع إىل
املوسيقى ،مامرسة الرياضة ،الخ).
–تعليم الشخص والقامئني عىل العناية به تقنيات مح ّددة للتعامل
مع الضغط النفيس (كتامرين التنفس (>> املربع .))GPC2
يف بعض املواقع ،ميكن إحالتهم إىل عامل صحي (كممرض أو
أخصايئ نفيس اجتامعي) قادر عىل تعليمهم هذه التقنيات.
» التعامل مع الضغط النفيس لدى القامئني عىل العناية بالشخص
سؤال القائم أو القامئني عىل العناية بالشخص بشأن:
–التوتر والقلق الناجمني عن العناية بالشخص املصاب باضطراب
نفيس أو عصبي أو استخدام مواد إدمان يف حالة الطوارئ
اإلنسانية القامئة؛
–التح ّديات العملية (كاألعباء امللقاة عىل كاهل القامئني عىل العناية
بالشخص من حيث الوقت والحرية واملال)؛
–القدرة عىل مزاولة األنشطة اليومية األخرى ،مثل العمل أو
املشاركة يف املناسبات ضمن املجتمع؛
– اإلرهاق الجسدي؛
– الدعم االجتامعي املتوفر للقامئني عىل العناية بالشخص:
هل يستطيع أشخاص آخرون مساعدتك عندما تكون غري قادر
عىل االعتناء بالشخص (عىل سبيل املثال ،عندما تكون مريضا
أو مرهقا جداً)؟؛
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–السالمة النفسية .إذا بدا القامئون عىل العناية بالشخص يف
حال من الضيق أو عدم االستقرار ،تقييم إصابتهم باالضطرابات
النفسية رالعصبية واستخدام مواد اإلدمان (عىل سبيل املثال
>> ).DEP, SUB
بعد التقييم ،محاولة تدبري حاجات القامئني عىل العناية بالشخص
ومعالجة مخاوفهم .وقد يشمل ذلك:
– توفري املعلومات؛
–ربط القامئني عىل العناية بالشخص بالخدمات املجتمعية
وخدمات الدعم ذات الصلة؛
–مناقشة الرعاية املؤقتة ،أي أن يتوىل فرد آخر من األرسة أو شخص
مناسب رعاية الشخص بشكل مؤقت يف حني أ ّن القائم الرئييس
عىل العناية بالشخص يأخذ فرتة من الراحة أو يقوم بأنشطة
مه ّمة أخرى؛

–تقديم اإلرشاد بحل املشاكل* (problem-solving
 )counsellingوتعليم كيفية التعامل مع الضغط النفيس؛
–تدبري أي اضط ا رب نفيس أو عصبي أو استخدام مواد إدمان ت ّم
استكشافه لدى القائم عىل العناية بالشخص.
التنويه بأن رعاية األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان عملية ُمجهدة ،ولكن ال ب ّد من إبالغ القائم
عىل العناية بالشخص بأهمية االستمرار يف تقديم هذه الرعاية.
وعىل الرغم من صعوبة األمر ،يتو ّجب عىل القامئني عىل العناية
بالشخص احترتام كرامة األشخاص الذين يتولّون رعايتهم وارشاكهم
بقدر اإلمكان يف اتخاذ القرارات املتعلقة بحياتهم.

املربع  : GPC1تعزيز الدعم املجتمعي
باإلضافة إىل املعالجة الرسيرية ،تشجيع األنشطة التي تع ّزز الدعم املجتمعي واألرسي للجميع ،الس ّيام ألفراد املجتمع امله ّمشني .ملزيد
من التوجيهات ،مراجعة فهم الحامية املجتمعية (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2013 ،وورقة العمل  2،5للمبادئ
التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ (.)2007 ،IASC
املربع  : GPC2مترين االسرتخاء :تعليامت بشأن تقنية التنفس البطيء
سأعلمكم كيفية التنفّس بطريقة تساعدكم عىل االسرتخاء جسدياً وعقلياً .ستتطلب منكم هذه التقنية بعض املامرسة قبل االنتفاع كامالً
من فوائدها.
تنفسه رسيعاً وضحالً ،فيزداد توتّره .للبدء باالسرتخاء ،يجب
تركّز هذه االسرتاتيجية عىل التنفس ألنه عندما يكون املرء متوترا ً يصبح ّ
تغيري طريقة التنفس.
قبل البدء ،سنعمد إىل إرخاء الجسد .القيام به ّز الذراعني والساقني بلطف وارخائها بحيث تصبح مرنة وليّنة .إرجاع الكتفني إىل الوراء
وتحريك الرأس من جانب إىل آخر بلطف.
وضع إحدى اليدين اآلن عىل املعدة واليد األخرى عىل أعىل الصدر .تخيّلوا أن يف معدتكم بالوناً وعند الشهيق ستنفخون هذا البالون
تتوسع .وعند الزفري ،سيخرج الهواء من داخل البالون أيضاً بحيث أن املعدة تتسطّح .راقبوين أوالً .سأبدأ بالزفري أوالً
بحيث أن املعدة ّ
إلخراج الهواء من معديت.
[عرض كيفية التنفس من املعدة التجربة واملبالغة يف الدفع داخل املعدة وخارجها]
حسناً ،لنحاول اآلن التنفّس من املعدة سويّة .تذكروا نبدأ بالزفري إلخراج الهواء بالكامل ثم نقوم بالشهيق .إن أمكن ،حاولوا إدخال
الهواء من األنف واخراجه من الفم.
عظيم! الخطوة التالية هي إبطاء رسعة التنفّس .لذلك سندخل الهواء يف ثالث ثوان ،نوقف التنفس ثانيتني ثم نخرج الهواء يف ثالث
ثوان.
سنقوم بالع ّد سويّة .ميكنكم إغالق العينني أو فتحهام.
حسناً ،شهيق  .3 ،2 ،1توقف  .3 ،2 ،1هل تالحظون كم أنني أع ّد ببطء؟
[تكرار مترين التنفّس مدة دقيقة تقريباً]
عظيم! عندما تتم ّرنون وحدكم ،ال تقلقوا بشأن دقة االلتزام بالثواين الثالث .افعلوا ما بوسعكم فقط إلبطاء تنفّسكم عند الشعور
بالتوتر.
حسناً ،حاولوا وحدكم اآلن مدة دقيقة.
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 .5مبادئ حامية حقوق اإل نسان

إن األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان الحا ّدة يحتاجون إىل الحامية بسبب الخطر الشديد املحيط بهم
من حيث انتهاكات حقوق االنسان ،فغالباً ما يواجهون صعوبة يف االعتناء بأنفسهم وبأرسهم فضالً عن التمييز الذي يواجهونه يف مجاالت عديدة
من الحياة ،مبا يف ذلك العمل واإليواء والحياة األرسية .وقد يصعب عليهم الحصول عىل املساعدات اإلنسانية ويتع ّرضون لإلساءة واإلهامل داخل
أرسهم ويُحرمون يف كثري من األحيان من فرصة املشاركة يف املجتمع مشاركة كاملة .كام أ ّن بعض األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان الحا ّدة رمبا ال يدركون أنهم يعانون من مشكلة تستوجب الرعاية والدعم.
خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية ،قد يتع ّرض األشخاص املصابون باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان ملجموعة من انتهاكات
حقوق االنسان ،السيّام:
» التمييز يف الحصول عىل الحاجات الرضورية للبقاء مثل الطعام ،واملياه ،اولرصف الصحي ،واملأوى ،والخدمات الصحية ،والحامية ودعم سبل العيش؛
» الحرمان من حقهم يف مامرسة األهلية القانونية؛
» انعدام الوصول إىل الخدمات التي تلبي حاجات مح ّددة لديهم؛
التعسفي؛
» االعتداء الجنيس والجسدي ،االستغالل ،العنف ،اإلهامل واالحتجاز ّ
» الهجر أو االنفصال عن أرسهم خالل النزوح؛
» الهجر واإلهامل ضمن األوساط املؤسساتية.
لسوء الحظ إن أنظمة الحامية املجتمعية وبرامج اإلعاقة ال تلحظ دوما حامية األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد
اإلدمان الحا ّدة ،ال بل إنها يف بعض األحيان تستثنيهم بش ّدة .لذا ال ب ّد ملق ّدمي الرعاية الصحية أن ينشطوا يف املطالبة بحامية أولئك االشخاص ويبذلوا
كل جهد من أجل رأب الفجوة يف هذا املجال.
نذكر يف ما ييل اإلجراءات األساسية املسا ِهمة يف حامية األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان الذين يعيشون
ضمن تج ّمعات يف مواقع الطوارئ اإلنسانية.
» إرشاك الجهات املعن ّية الرئيسية
تحديد الجهات املعن ّية الرئيسية التي يجدر بها أن تدرك مسائل
الحامية املرتبطة باألشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان ،وهي تضم الجهات التالية:
–األشخاص املصابون باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام
مواد اإلدمان والقامئون عىل العناية بهم؛
–قادة املجتمع (عىل سبيل املثال ،ممثلون منتخبون عن املجتمع،
شيوخ املجتمع ،املعلمون ،رجال الدين ،املعالجون التقليديون
والروحانيون)؛
–املدراء يف مختلف الدوائر (عىل سبيل املثال ،الحامية/األمن،
الصحة ،املأوى ،املياه والرصف الصحي ،الغذاء ،التعليم ،برامج
دعم سبل العيش)؛
–املسؤولون عن خدمات اإلعاقة (الكثري من خدمات اإلعاقة
تتغاىض بغري قصد عن اإلعاقة نظرا ً إلصابة الشخص باالضطرابات
النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان)؛
–ممثلون عن مجموعات املجتمع املحيل (التج ّمعات الشبابية أو
النسائية) ومنظامت حقوق اإلنسان؛ الرشطة والسلطات القانونية.
املوج هة للجهات املعن ّية الرئيسية:
تنظيم أنشطة نرش الوعي ّ
–النظر يف تنظيم حلقات عمل توجيه ّية حول االضطرابات النفسية
والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
–التباحث مع األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان ،اولقامئني عىل العناية بهم فضالً عن دوائر
الخدمات االجتامعية وخدمات اإلعاقة بشأن تصميم أنشطة نرش
الوعي وتنفيذها.
– يف أثناء أنشطة نرش الوعي:

تبديد املفاهيم الخاطئة والتثقيف بشأن األشخاص املصابني
باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
التثقيف بشأن حقوق األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية
والعصبية واستخدام مواد اإلدمان ،مبا يف ذلك التساوي يف
الحصول عىل املساعدات اإلنسانية والحامية.
إزالة التمييز بحق األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية
والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
املطالبة بدعم القامئني عىل العناية باألشخاص املصابني
باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
»حامية حقوق األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان الحادّة يف مواقع الرعاية الصحية
معاملة األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان دوماً باحرتام وصون كرامتهم.
ضامن حصول األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان عىل الرعاية الصحية البدنية عىل غرار
األشخاص غري املصابني بتلك االضطرابات.
احرتام حق الشخص يف رفض الرعاية الصحية إال إذا كان ال ميلك
القدرة عىل اتخاذ مثل هذا القرار (مراجعة االتفاقيات الدولية
املوقّعة).
عدم التشجيع عىل إحالة الشخص إىل الرعاية املؤسساتية .إذا كان
الشخص داخل مؤسسة ،الدفاع عن حقوقه ضمن إطار املؤسسة.
»تعزيز دمج األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان الحادّة داخل املجتمع
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املناشدة بدمج األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان يف برامج دعم سبل العيش ،بربامج الحامية
وغريها من األنشطة املجتمعية.
املناشدة بدمج األطفال املصابني بالرصع وبغريه من االضطرابات
النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان يف التعليم العام.

املناشدة بدمج برامج األطفال والبالغني املصابني بإعاقات ذهنية/
تأخر يف النمو ضمن برامج دعم اإلعاقة املجتمعية.
املناشدة بالحفاظ عىل استقاللية األشخاص املصابني باالضطرابات
النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان واعتامدهم عىل أنفسهم
بقدر اإلمكان.

إن املبادئ العامة للحامية يف إطار العمل اإلنساين موصوفة يف دليل اسفري (مرشوع اسفري .)2011 ،للمزيد من التوجيهات بشأن حامية
األشخاص داخل مؤسسات/مستشفيات األمراض العقلية ،مراجعة ورقة العمل  ۳.٦للمبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت بشأن الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ ()2007 ،IASC
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 .٦مبادئ التن ّبه للرفاه العام

باإلضافة إىل الرعاية الرسيرية ،يحتاج األشخاص املصابون باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان ألشكال أخرى من الدعم من أجل
رفاههم العام .هذا ينطبق متاما يف مواقع الطوارئ اإلنسانية التي غالباً ما تختل فيها الخدمات األساسية والبنى االجتامعية والحياة األرسية واألمن،
ويواجه فيها األشخاص املصابون باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان تحديات إضافية إىل جانب روتينهم اليومي والرعاية الذاتية
األساسية .لذا فإن دور مق ّدمي الرعاية الصحية يتخطى الرعاية الرسيرية ليطال الدفاع عن الرفاه العام لألشخاص املصابني باالضطرابات النفسية
والعصبية واستخدام مواد اإلدمان عرب مختلف القطاعات ،كام هو مبينّ يف هرم املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (راجع الشكل
.)GPC1
»دعم األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام
مواد اإلدمان للوصول بشكل آمن إىل الخدمات الرضورية للبقاء
والعيش الكريم (مثل املياه ،والرصف الصحي ،واملساعدات الغذائية،
واملأوى ،ودعم سبل العيش) .هذا يشمل:
اإلرشاد بشأن توفّر مثل هذه الخدمات وموقعها؛
اإلحالة الناشطة والعمل مع القطاع االجتامعي لربط األشخاص
بالخدمات االجتامعية (كإدارة الحاالت ضمن العمل االجتامعي)؛
اإلرشاد بشأن املسائل األمنية عندما ال يدرك الشخص األخطار التي
ته ّدد أمنه بشكل ٍ
كاف.

الرعاية الصحية النفسية الرسيرية (سواء من قبل موظفي الرعاية
الصحية األولية أو أخصائيي الص ّحة النفسية)

»منح األشخاص املصابني باالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام
مواد اإلدمان األولوية يف الوصول إىل األنشطة ذات الصلة ،مثل
مساعدة األطفال املصابني بتلك االضطرابات يف الوصول إىل األماكن
الصديقة لألطفال.
»دعم الص ّحة البدنية العامة لألشخاص املصابني باالضطرابات النفسية
والعصبية واستخدام مواد اإلدمان:
ترتيب تقييم صحي وتلقيح منتظمني.
اإلرشاد بشأن الرعاية الذاتية األساسية (التغذية ،التامرين البدنية،
الجنس اآلمن ،تنظيم األرسة ،الخ).

الخدمات
الرسيرية

الدعم العاطفي والعميل األسايس ألرس أو أفراد مختارين

الدعم النفيس
االجتامعي امل ُركز

تنشيط الشبكات االجتامعية األماكن الداعمة الصديقة لألطفال

تعزيز الدعم
األرسي واملجتمعي

الدفاع عن املامرسات اإلنسانية الج ّيدة :الخدمات األساسية اآلمنة،
املناسبة عىل املستوى االجتامعي والراعية لكرامة الشخص

االعتبارات االجتامعية يف نطاق
الخدمات األساسية واألمن

الشكل  . GPC1هرم تدخالت اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت يف مجال الص ّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف حاالت الطوارئ اإلنسانية
(ت ّم تكييفه مع املوافقة)
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الكرب الحاد
يف حاالت الطوارئ اإلنسانية ،يتع ّرض البالغون واملراهقون واألطفال يف كثري من األحيان ألحداث قادرة عىل التس ّبب بصدمة* (potentially
 )traumatic eventsمن شأنها أن تثري لديهم مجموعة واسعة من ردود الفعل العاطفية واملعرفية والسلوكية والبدنية .عىل الرغم من أن معظم
ردود الفعل تزول تلقائياً وال تتط ّور إىل اضطراب نفيس إال أنه من املحتمل أن يتو ّجه األشخاص ذوو ردود الفعل الحادّة إىل املرافق الصحية طلباً
للمساعدة.
يف الكثري من حاالت الطوارئ اإل نسانية ،يتع ّرض األشخاص ملجموعة متنوعة من الخسارات واألحداث القادرة عىل التس ّبب بصدمة .لذا فمن
املمكن أن يصابوا بالكرب الحاد والحزن معاً .للكرب الحاد والحزن أوجه مشرتكة من حيث األعراض والتقييم والتدبري ،إال أنه قد متّت تغطية الحزن
يف وحدة مستقلة (>> .)GRI
إثر حدث مستجدّ قادر عىل التس ّبب بصدمة ،يتو ّجب عىل الطبيب الرسيري أن يحدّ د اآليت:

» األعراض الشديدة للكرب الحاد (>> .)ACU
إن األشخاص املصابني بهذه األعراض قد مي ّرون بطائفة واسعة من الشكاوى النفسية غري املح ّددة والبدنية غري املفسرّ ة طبياً .وتشمل
هذه األعراض ردود الفعل الناجمة عن حدث قادر عىل التس ّبب بصدمة استج ّد يف الشهر املايض ،يسعى األشخاص بسببه للحصول عىل
املساعدة أو أنه يسبّب صعوبات هائلة يف األداء اليومي ،فضالً عن أنه ال يتطابق مع معايري الحاالت األخرى التي يتطرق إليها هذا
الدليل .تغطي هذه الوحدة تقييم األعراض الشديدة للكرب الحاد وتدبريها.
» اضطراب الكرب ما بعد الصدمة (>> .)PTSD
إذا استمرت مجموعة مميزة من األعراض (عيش التجربة من جديد ،تج ّنب ،إحساس متصاعد بالخطر الراهن) أكرث من شهر بعد وقوع حدث قادر
عىل التس ّبب بصدمة وان كانت ال تزال تس ّبب صعوبات هائلة يف األداء اليومي ،رمبا تكون حالة الشخص قد تط ّورت إىل اضطراب الكرب ما بعد
الصدمة.
» املشاكل واالضطرابات التي يحتمل وقوعها بشكل أكرب بعد التع ّرض لضغوطات (مثل أحداث قادرة عىل التس ّبب بصدمة) ولكن من املمكن أن
تقع أيضاً يف غياب مثل هذا التع ّرض.
وهي تشمل :االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد (>>  ،)DEPالذهان (>>  ،)PSYالتعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان (>>  ،)SUBاالنتحار (>>
 )SUIوشكاوى الص ّحة النفسية الها ّمة االخرى (>> .)OTH
» ردود الفعل غري الخطرية عىل الصعيد الرسيري التي ال تستلزم معالجة رسيرية.
من بني كافة ردود الفعل ،هذه أكرثها شيوعاً .وهي تشمل ردود الفعل املؤقتة التي ال يسعى األشخاص بسببها للحصول عىل املساعدة والتي ال تعيق
أداءهم اليومي .يف مثل هذه الحاالت ،يتوجب عىل مق ّدمي الرعاية الصحية دعم الشخص ومساعدته عىل تلبية حاجاته ومواجهة مخاوفه ومراقبة ما
إذا حصل التعايف الطبيعي املتوقّع.

14

التقييم
السؤال التقييمي  :1هل تع ّرض الشخص مؤخراً لحدث قادر عىل التس ّبب بصدمة؟
» سؤال الشخص عماّ إذا تع ّرض لحدث قادر عىل التس ّبب بصدمة ،وهو
كل حدث مر ّوع أو مه ّدد للحياة كعنف جسدي أو جنيس (مبا يف ذلك
العنف األرسي) ،مشاهدة أعامل وحشية ،إصابات أو حوادث كربى.
النظر يف األسئلة التالية:
ما الضغط النفيس الشديد الذي عشته؟ هل كانت حياتك يف خطر؟
هل مررت بتجربة مخيفة جدا ً أو مر ّوعة أو جعلتك تشعر بضيق
شديد؟ هل تشعر باألمان يف املنزل؟
» كم من الوقت مىض منذ هذا الحدث أو هذه األحداث؟

» إذا تع ّرض الشخص فعالً لحدث قادر عىل التسبّب بصدمة خالل
الشهر املايض ،االنتقال إىل السؤال التقييمي .۲
» إذا تع ّرض الشخص لخسارة كبرية (كموت شخص عزيز) ،إجراء تقييم
للحزن أيضاً (>> .)GRI
» إذا تع ّرض الشخص لحدث قادر عىل التس ّبب بصدمة منذ أكرث من
شهر مىض ،التفكري بحاالت أخرى يتط ّرق إليها هذا الدليل (>> DEP
.)SUB, PSY, PTSD

السؤال التقييمي  :۲إذا تع ّرض الشخص لحدث قادر عىل التس ّبب بصدمة خالل الشهر املايض ،فهل يعاين من
األعراض الشديدة للكرب الحاد؟
» البحث عن:
قلق بشأن تهديدات متعلقة بالحدث أو األحداث الصادمة
مشاكل يف النوم
مشاكل يف الرتكيز
كوابيس متكررة ،ارتجاع* ( )flashbackأو ذكريات اقتحامية*
( )intrusive memoriesلألحداث ،يصحبها شعور بالخوف الشديد
أو الرعب.
تج ّنب متع ّمد لألفكار أو الذكريات أو األنشطة أو األوضاع التي
تذكّر الشخص باألحداث (كأن يتج ّنب الشخص التكلّم باملسائل التي
تذكّره باألحداث ،أو يتج ّنب العودة إىل األماكن التي حصلت فيها
األحداث)
رسعة ته ّيج أو انفعال؛ تخ ّوف شديد وتيقّظ للخطر أو إصدار ردود
فعل قوية عىل األصوات الصاخبة أو الحركات غري املتوقّعة
شعور بالصدمة أو الذهول أو الخدر ،أو عدم القدرة عىل اإلحساس
بيشء
أية مشاعر (مثل البكاء املتك ّرر ،الغضب) أو أفكار مزعجة
تغيرّ يف السلوك مثل:
– عدائية
– عزلة وانسحاب اجتامعي
– سلوك متهور لدى املراهقني
–سلوك تراجعي* ( )regressive behaviourمثل التب ّول الالإرادي،
التعلق الزائد أو البكاء لدى األطفال

فرط تهوية (مثل تنفس رسيع ،ضيق نفس)
شكاوى بدنية غري مفسرّ ة طبياً ،مثل:
– خفقان قلب ،د ّوار
– صداع ،أوجاع وآالم مع ّممة
–أعراض انشقاقية متعلقة بالجسد (كالشلل غري املفسرّ طبياً*
( ،)medically unexplained paralysisعدم القدرة عىل الرؤية
أو النطق" ،النوبات الكاذبة أو الوهمية"* (.))pseudoseizures
»إن إصابة الشخص باألعراض الشديدة للكرب الحاد أمر محتمل إذا
انطبقت املعايري التالية كافة عىل الشخص:
حدث قادر عىل التسبّب بصدمة وقع منذ شهر تقريباً
بدء األعراض بعد وقوع الحدث
صعوبات هائلة يف األداء اليومي بسبب األعراض أو السعي للحصول
عىل املساعدة بسبب األعراض

السؤال التقييمي  :۳هل يعاين الشخص من حالة مرض ّية متزامنة؟
» البحث عن أية حاالت بدنية ميكنها أن تفسرّ األعراض وتدبريها وفقاً
لذلك إن ُوجدت

» البحث عن أي اضطراب نفيس وعصبي واستخدام مواد إدمان آخر
(مبا يف ذلك االكتئاب) يتط ّرق إليه هذا الدليل بإمكانه تفسري األعراض،
وتدبريه وفقا لذلك إن ُوجد.
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خطة التدبري األساسية
»عدم وصف األدوية لمعالجة أعراض الكرب الحاد (ما لم يذكر غير ذلك أدناه).

 .١يف كافة األحوال:

» توفري الدعم النفيس االجتامعي األسايس
االستامع جيدا ً .عدم الضغط عىل الشخص للتكلم.
سؤال الشخص عن حاجاته/حاجاتها ومخاوفه/مخاوفها.
مساعدة الشخص عىل تلبية حاجاته األساسية أو الحصول عىل
الخدمات واقامة الروابط مع األرسة وأشكال الدعم االجتامعي
األخرى.
حامية الشخص من أي أذى (إضايف).
» توفري الدعم النفيس االجتامعي اإلضايف كام هو موصوف يف مبادئ
تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي (>> املبادئ العامة
للرعاية):
۳

التعامل مع الضغوطات النفسية االجتامعية الحالية
تعزيز الدعم االجتامعي
تعليم كيفية التعامل مع الضغط النفيس
» تثقيف الشخص بشأن ردود الفعل الطبيعية نتيجة الحزن والكرب
الحاد ،مثالً:
تكون ردود فعل األشخاص غالباً بهذا الشكل بعد وقوع مثل تلك
األحداث.
يف معظم الحاالت ،تخف ردود الفعل مع الوقت.
» معالجة الحاالت املرض ّية املتزامنة

 .۲إن كانت املشاكل يف النوم من أعراض الكرب الحاد ،توفري التدبري اإلضايف التايل:
» الرشح بأن األشخاص يعانون بشكل عام من مشاكل يف النوم (األرق)
بعد التع ّرض لضغط نفيس شديد.
» تقيص األسباب البيئية لألرق (مثل الضوضاء) ومعالجتها.
» تقيص أي سبب بدين لألرق(مثل األمل البدين) ومعالجته.
» نصائح بشأن املبادئ األساسية للنوم الصحي ،مبا يف ذلك عادات
النوم املنتظمة (عىل سبيل املثال ،أوقات منتظمة للخلود إىل النوم
واالستيقاظ) ،تج ّنب القهوة والنيكوتني والكحول يف ساعات متأخرة
من اليوم أو قبل الخلود إىل النوم .التشديد عىل أن الكحول تسبّب
اضطرابات يف النوم.

» استثنائياً ،يف الحاالت الشديدة الح ّدة حيث ال تكون التدخالت املو ّجهة
نفسياً (مثل تقنيات االسرتخاء) متيرسة أو ف ّعالة وحيث األرق يس ّبب
صعوبات هائلة يف األداء اليومي ،التفكري يف استخدام البنزوديازيبني
كعالج قصري األجل ( 7-3أيام).
الجرعة:
– للبالغني ،وصف  ٥ – ۲ملغم من الديازيبام عند النوم.
– للمس ّنني ،وصف ٥،۲ – 1ملغم من الديازيبام عند النوم.
– التحقق من التفاعالت بني األدوية قبل وصف الديازيبام.
–إن اآلثار الجانبية الشائعة للبنزوديازيبني تشمل النعاس وضعف
العضالت.
–تحذير :البنزوديازيبني ميكنه إبطاء التنفس .قد تكون املراقبة
املنتظمة رضورية.
–تحذير :البنزوديازيبني قد يس ّبب االعتامد* (.)dependence
يجب استعامله كعالج قصري األجل فحسب.
تجدر اإلشارة إىل ما ييل:
– هذا العالج هو للبالغني فقط.
– عدم وصف البنزوديازيبني لألطفال أو املراهقني.
– تج ّنب هذا الدواء للنساء الحوامل أو املرضعات.
– مراقبة اآلثار الجانبية باستمرار عند استخدام هذا الدواء للمس ّنني.
– هذا حل مؤقت ملشكلة يف النوم شديدة الح ّدة.
–ال يجب استخدام البنزوديازيبني ملعالجة األرق الناجم عن فقدان
شخص عزيز لدى البالغني أو األطفال.
–ال يجب استخدام البنزوديازيبني ملعالجة أعراض أخرى للكرب
الحاد أو اضطراب الكرب ما بعد الصدمة.

 ۳األسلوب املوصوف هنا يُشار إليه غالباً باإلسعافات النفسية األولية ( )PFAعند تطبيقه فور وقوع حدث عصيب جدا ً (>> .)2013-WTF, WVI, WHO
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 .۳إن كان الت ّبول الالإرادي عند األطفال من أعراض الكرب الحاد ،توفري التدبري اإلضايف التايل:
»الحصول عىل تاريخ التب ّول الالإرادي للتأكد من أنه بدأ بعد حصول
حدث عصيب .استبعاد األسباب املمكنة األخرى (مثل التهاب املسالك
البولية) ومعالجتها عند االقتضاء.
» رشح:
التب ّول الالإرادي هو رد فعل شائع غري مؤ ٍذ لألطفال الذين يعانون
من الكرب.
ال يجب معاقبة األطفال بسبب تب ّولهم الالإرادي ألن العقاب يزيد
توت ّر الطفل وميكنه أن يزيد املشكلة سوءا ً .يجب أن يتج ّنب القائم
عىل العناية بالطفل إحراجه بذكر التب ّول الالإرادي أمام الغري.

يجب أن يحافظ القائم عىل العناية بالطفل عىل هدوئه ويكون
داعام للطفل عىل الصعيد العاطفي.
»النظر يف تدريب القامئني عىل العناية باألطفال عىل استخدام التدخالت
السلوكية البسيطة (عىل سبيل املثال ،مكافأة تفادي رشب الكثري من
السوائل قبل النوم ،مكافأة استخدام املرحاض قبل النوم ،مكافأة
الليايل الجافة بال بلل) .ميكن أن تكون املكافأة أي يشء يح ّبه الطفل
كوقت لعب إضايف ،نجوم عىل جدول أو ما يعادلها محلياً.

.٤إن كان فرط التهوية (تنفّس متسارع جداً تتعذر السيطرة عليه) من أعراض الكرب الحاد ،توفري التدبري
اإلضايف التايل:
»استبعاد األسباب املمكنة األخرى ومعالجتها عند االقتضاء ،حتى لو
بدأ فرط التهوية فور وقوع حدث عصيب .إجراء الفحوص الطبية
الرضورية دوماً لتحديد األسباب البدنية املمكنة كداء الرئة.
»إن مل يتم تحديد سبب بدين ،طأمنة الشخص بأن فرط التهوية يحدث
أحيانا بعد التع ّرض لضغط نفيس شديد وأنه من املستبعد أن يشكل
مشكلة طبية خطرية.

»املحافظة عىل الهدوء وإزالة املصادر املحتملة للقلق إن أمكن.
مساعدة الشخص عىل استعادة تنفّسه الطبيعي مبامرسة التنفّس
البطيء (>> مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي
ضمن املبادئ العامة للرعاية) (عدم اقرتاح التنفّس داخل كيس ورق).

.5إن كان عارض انشقاقي مرتبط بالجسد (كالشلل غري املفسرّ طبياً ،عدم القدرة عىل الرؤية أو النطق" ،النوبات
الكاذبة") من أعراض الكرب الحاد ،توفري التدبري اإلضايف التايل:
»استبعاد األسباب املمكنة األخرى ومعالجتها عند االقتضاء ،حتى
لو بدأت األعراض فور وقوع حدث عصيب .إجراء الفحوص الطبية
الرضورية دوماً لتحديد األسباب البدنية املمكنة .مراجعة وحدة
الرصع من أجل اإلرشادات بشأن الفحوص الطبية املتعلقة بالرصع/
النوبات(>> .)EPI
»االعرتاف مبعاناة الشخص وإظهار االحرتام املستمر .تفادي التشديد
عىل أية فائدة قد يحصل عليها الشخص من األعراض.

»سؤال الشخص عن تفسريه الشخيص لألعراض وتطبيق التوجيهات
العامة املتعلقة مبعالجة األعراض البدنية غري املفسرّ ة طبياً (>>
.)OTH
»طأمنة الشخص بأ ّن هذه األعراض قد تنشأ أحياناً بعد التع ّرض لضغط
نفيس شديد وأنه من املستبعد أن تشكل مشكلة طبية خطرية.
» النظر يف استخدام التدخالت املناسبة ثقافياً غري املؤذية.

تتحسن األعراض ،أو يف أي وقت إذا ازدادت
.٦الطلب من الشخص العودة بعد أسبوعني إىل أربعة أسابيع إن مل ّ
األعراض سوءاً.
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الحزن
يف حاالت الطوارئ اإلنسانية ،يتع ّرض البالغون واملراهقون واألطفال يف أحيان كثرية لخسارة كبرية والحزن هو تعبري عن ضيق عاطفي يشعر به
األشخاص بعد الخسارة .عىل الرغم من أن معظم ردود الفعل الناجمة عن الخسارة تتالىش تلقائياً دون أن تتط ّور إىل اضطراب نفيس ،إال أن االشخاص
الذين يعانون من أعراض حزن شديدة مييلون أكرث للتو ّجه إىل املرافق الصحية سعياً للحصول عىل املساعدة.
بعد التع ّرض لخسارة ،يتو ّجب عىل الطبيب الرسيري أن يحدّ د اآليت:

»األعراض الشديدة للحزن (>> )GRI

عىل غرار أعراض الكرب الحاد ،إ ّن األشخاص الحزينني قد مي ّرون بطائفة واسعة من الشكاوى النفسية غري املح ّددة والبدنية غري
املفسرّ ة طبياً .إثر التع ّرض لخسارة ،من املمكن أن تشت ّد أعراض الحزن إن س ّببت لهم هذه األعراض صعوبات هائلة يف األداء اليومي
(تتخطى ما هو متوقع ثقافياً) أو إذا طلبوا املساعدة بشأن هذه األعراض .تغطي هذه الوحدة تقييم األعراض الشديدة للحزن
وتدبريها.

» اضطراب الحزن الطويل األ َمد.

إذا استمرت أعراض الحزن الشديدة لفرتة مط ّولة من الزمن ،قد يُصاب األشخاص باضطراب الحزن الطويل األمد ،وهو حالة تتّصف بانغامس عميق
بالشخص املتويف أو بشوق شديد إليه مصحوب مبشاعر أليمة مربحة وبصعوبات هائلة يف األداء اليومي متتد لفرتة  ٦أشهر عىل األقل (ولفرتة أطول
بكثري مام هو متوقع ضمن ثقافة الشخص) .يف هذه الحاالت ،يتو ّجب عىل مق ّدمي الرعاية الصحية استشارة أخصايئ.

» املشاكل واالضطرابات التي يحتمل وقوعها بشكل أكرب بعض التع ّرض لضغوطات (كفقدان شخص عزيز) ولكن
من املمكن أن تقع أيضاً يف غياب مثل هذا التع ّرض.

وهي تشمل :االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد (>>  ،)DEPالذهان (>>  ،)PSYالتعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان (>>  ،)SUBاالنتحار/
إيذاء الذات (>>  )SUIوشكاوى الصحة النفسية الهامة األخرى (>> .)OTH

» ردود الفعل غري الخطرية عىل الصعيد الرسيري التي ال تستلزم معالجة رسيرية.

من بني كافة ردود الفعل ،هذه أكرثها شيوعاً .وهي تشمل ردود الفعل املؤقتة التي ال يسعى األشخاص بسببها للحصول عىل املساعدة والتي ال
تعيق أداءهم اليومي أبعد مام هو متوقع ثقافياً .يف مثل هذه الحاالت ،يتوجب عىل مق ّدمي الرعاية الصحية دعم الشخص ومساعدته عىل تلبية
حاجاته ومواجهة مخاوفه ومراقبة ما إذا حصل التعايف الطبيعي املتوقّع .إال أ ّن مثل ردود الفعل هذه ال تستدعي معالجة رسيرية.
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التقييم
السؤال التقييمي  :1هل تع ّرض الشخص مؤخراً لخسارة كبرية؟
»إذا تع ّرض الشخص فعالً لخسارة كبرية خالل األشهر الستة األخرية،
»سؤال الشخص عماّ إذا تع ّرض لخسارة كبرية.

النظر يف االسئلة التالية:
كيف تأثرت بالكارثة/النزاع؟
هل خرست أفرادا ً من أرستك أو أصدقاء لك؟ منزلك؟ مالك؟ عملك
أو سبل كسب رزقك؟ مجتمعك؟
كيف تأثرت بهذه الخسارة؟
هل مثة أفراد من أرستك أو أصدقاء لك مفقودون؟
»سؤال الشخص كم من الوقت مىض منذ الحدث أو األحداث.

االنتقال إىل السؤال التقييمي .۲
»إذا تع ّرض الشخص لخسارة منذ أكرث من ستة أشهر أو لحدث قادر
عىل التس ّبب بصدمة منذ أكرث من شهر مىض ،التفكري يف حاالت أخرى
يتط ّرق إليها هذا الدليل (>>  )SUB, PSY, PTSD, DEPأو يف
اضطراب الحزن الطويل األمد.

السؤال التقييمي  :۲إذا تع ّرض الشخص لخسارة كبرية خالل األشهر الستة األخرية ،٤فهل يعاين من أعراض حزن
شديدة؟
»البحث عن:
كآبة ،قلق ،غضب ،يأس
تحسرّ وانهامك يف الخسارة
ذكريات اقتحامية* ( ،)intrusive memoriesصور وأفكار عن
الشخص املتويف
فقدان الشهية
انعدام الطاقة
مشاكل يف النوم
مشاكل يف الرتكيز
عزلة وانسحاب اجتامعي
شكاوى بدنية غري مفسرّ ة طبياً (مثل خفقان قلب ،صداع ،أوجاع
وآالم مع ّممة)
ردود فعل ناجمة عن الحزن مالمئة عىل املستوى الثقايف (مثل سامع
صوت الشخص املتويف ،رؤية الشخص املتويف يف األحالم).

»إن إصابة الشخص باألعراض الشديدة للحزن أمر محتمل إذا انطبقت
املعايري التالية كافة عىل الشخص:
خسارة واحدة أو أكرث خالل  ٦أشهر تقريب ا
أحد األعراض املذكورة أعاله قد بدأ بعد الخسارة
صعوبات هائلة يف األداء اليومي بسبب األعراض (تتخطى ما هو
متوقع ثقافياً) أو السعي للحصول عىل املساعدة بسبب األعراض.

السؤال التقييمي  :۳هل يعاين الشخص من حالة مرضية متزامنة؟
»البحث عن أية حاالت بدنية ميكنها أن تفسرّ األعراض وتدبريها وفقاً
لذلك إن ُوجدت.

»البحث عن أي اضطراب نفيس وعصبي واستخدام مواد إدمان آخر
(مبا يف ذلك االكتئاب) يتط ّرق إليه هذا الدليل بإمكانه تفسري األعراض،
وتدبريه وفقاً لذلك إن ُوجد.

 4قد تطول هذه الفرتة أكرث من  ٦أشهر يف الثقافات التي تزيد فيها املدة املتوقعة للحداد/فقدان شخص عزيز عن  ٦أشهر.
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خطة التدبري األساسية
»عدم وصف األدوية لمعالجة أعراض الحزن.

 .١توفري الدعم النفيس االجتامعي األسايس

» االستامع جيدا ً .عدم الضغط عىل الشخص للتكلم.
» سؤال الشخص عن حاجاته/حاجاتها ومخاوفه/مخاوفها.

»مساعدة الشخص عىل تلبية حاجاته األساسية والحصول عىل الخدمات
واقامة الروابط مع األرسة وأشكال الدعم االجتامعي األخرى.
» حامية الشخص من أي أذى (إضايف).

.۲توفري الدعم النفيس االجتامعي اإلضايف كام هو موصوف يف مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم
االجتامعي (>> املبادئ العامة للرعاية):
»االتعامل مع الضغوطات النفسية االجتامعية الحالية.
» تعزيز الدعم االجتامعي.

» تعليم كيفية التعامل مع الضغط النفيس.

 .۳تثقيف الشخص بشأن ردود الفعل الشائعة الناجمة عن الخسارة ،مثالً:
»بعد التع ّرض لخسارة كبرية ،تختلف ردود الفعل باختالف األشخاص
فمنهم من يتأثر كثريا ً عىل الصعيد العاطفي عىل عكس آخرين.
» البكاء ليس تعبريا ً عن الضعف.
»األشخاص الذين ال يبكون قد تعرتيهم مشاعر أليمة عميقة إال أنهم
يعبرّ ون عنها بطرق مختلفة.
»قد تظن أن األىس واألمل اللذين تشعر بهام لن يضمحال أبدا ً ،إال أ ّن
هذه املشاعر يف معظم الحاالت تتالىش مع الوقت شيئاً فشيئاً.

بالتحسن لفرتة من الزمن ثم
»يف بعض األحيان ،قد يشعر الشخص
ّ
يذكّره أمر ما بالخسارة فيشعر بالسوء مج ّددا ً .هذا أمر طبيعي .نك ّرر
بأن هذه التجارب تفقد من ح ّدتها وتواترها مع الوقت.
»ما من طريقة صحيحة أو غري صحيحة لإلحساس بالحزن ،ففي بعض
األحيان قد تكون حزيناً جدا ً ويف أوقات أخرى قد تتمكّن من التمتّع.
ال تنتقد ذاتك ألجل ما تشعر به اآلن.

 .٤معالجة الحاالت املرض ّية املتزامنة
 .5مناقشة إجراءات الحداد* (/ )mourningالتأقلم املالمئة ثقافياً ودعمها
»سؤال الشخص عماّ إذا حصلت مراسم/شعائر الحداد املناسبة أو ت ّم
التخطيط لها .يف حال النفي ،مناقشة املعوقات وكيفية تخفيفها.
»معرفة ما حصل للجثة .إذا كانت الجثة مفقودة ،املساعدة عىل تعقّب
أثرها أو التع ّرف عىل البقايا.

»إذا كان إيجاد الجثة أمرا ً مستحيالً ،مناقشة الطرق البديلة لالحتفاظ
بالذكريات ،كالنصب التذكارية.

.٦إن كان ذلك ممكناً ومالمئاً ثقافياًّ ،
حث الشخص عىل استئناف أنشطته العادية السابقة (كالذهاب إىل املدرسة
أو العمل ،يف املنزل أو عىل املستوى االجتامعي).
.٧بالتحديد ملعالجة مشاكل النوم ،التب ّول الالإرادي ،فرط التهوية ،واألعراض االنشقاقية إثر خسارة مستجدّ ة،
مراجعة األجزاء ذات الصلة يف الوحدة املتعلقة بالكرب الحاد (>> .)ACU
 5األسلوب املوصوف هنا يُشار إليه غالباً باإلسعافات النفسية األولية ( )PFAعند تطبيقه فور وقوع حدث عصيب جدا ً (>> .)2013 - WHO, WTF, WVI
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 .٨إذا كان الشخص طفالً صغرياً:
»اإلجابة عىل أسئلة الطفل بإعطاء رشوحات واضحة ورصيحة تتوافق
مع مستوى من ّوه .عدم الكذب عندما يسألك الطفل عن الخسارة التي
لحقت به (عىل سبيل املثال ،أين والديت؟) .فهذا سريبكه وييسء إىل
ثقته يف مق ّدم الرعاية الصحية.

»البحث عن "التفكري السحري أو الخيايل" الشائع بني األطفال الصغار
وتصحيحه (عىل سبيل املثال ،قد يعتقد األطفال بأنهم مسؤولون عن
الخسارة ،قد يظنون مثالً بأن الشخص العزيز عىل قلبهم قد مات
ألنهم أساؤوا الترصف أو أثاروا غضبه).

.٩بالنسبة إىل األطفال واملراهقني واألشخاص شديدي التأثر اآلخرين الذين فقدوا أهالً لهم أو قامئني آخرين
عىل العناية بهم ،التعامل مع حاجتهم للحامية وضامن منحهم الرعاية الثابتة والداعمة ،مبا يف ذلك الدعم
االجتامعي العاطفي.
»عند الحاجة ،ربط الشخص بوكاالت/شبكات الحامية املوثوقة.

 .10يف حال االشتباه باضطراب حزن طويل األ َمد ،استشارة طبيب مختص من أجل التوسع يف التقييم والتدبري.
»من املمكن أن يكون الشخص قد أصيب باضطراب حزن طويل األ َمد
إذا اتسمت أعراض فقدان شخص عزيز بانغامس عميق بالشخص
املتويف أو بشوق شديد إليه مصحوب مبشاعر أليمة مربحة وبصعوبات
هائلة يف األداء اليومي خالل  ٦أشهر عىل األقل.٦

تتحسن األعراض أو يف أي وقت إذا ازدادت
.11الطلب من الشخص العودة بعد أسبوعني إىل أربعة أسابيع إن مل ّ
األعراض سوءاً.

 ٦قد تطول هذه الفرتة أكرث من  ٦أشهر يف الثقافات التي تزيد فيها املدة املتوقعة للحداد/فقدان شخص عزيز عن  ٦أشهر.
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االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد
من املمكن أن يصاب البالغون واملراهقون واألطفال باالضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد يف غياب أية ضغوطات .ففي أي مجتمع نجد أشخاصاً
يعانون من اضطراب اكتئايب معتدل إىل حاد .إال أنّ الضغط النفيس والخسائر الكبرية الناجمة عن حاالت الطوارئ اإلنسانية قد تولّد الحزن والخوف
والذنب والعار واليأس ،فرتفع من خطر اإلصابة باضطراب اكتئايب معتدل إىل حاد .لكن هذه املشاعر ميكنها أن تكون أيضاً ردود فعل طبيعية نتيجة
املصاب األليم املستجدّ .
ال يجب التفكري يف معالجة االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد إال إذا استم ّرت أعراض الشخص بضعة أسابيع وس ّببت له صعوبات هائلة يف أداء
األنشطة اليومية.

الشكاوى النموذجية لالضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد:
تدين مستوى الطاقة ،تعب ،مشاكل يف النوم
أعراض بدنية عديدة مستمرة ال سبب واضح لها (مثل اآلالم واألوجاع)
حزن أو مزاج مكتئب مستمر ،قلق
قلة االهتامم أو االستمتاع باألنشطة
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التقييم
السؤال التقييمي  :1هل يعاين الشخص من اضطراب اكتئايب معتدل إىل حاد؟
السؤال التقييمي  :1هل يعاين الشخص من اضطراب اكتئايب معتدل إىل
حاد؟
٧
» تقييم ما ييل :
أ.لقد عاىن الشخص مماّ ال يقل عن واحد من أعراض االضطراب
االكتئايب الرئيسية التالية خالل أسبوعني عىل األقل:
مزاج مكتئب مستمر
– عند األطفال واملراهقني :إما سهولة انفعال أو مزاج مكتئب
قلة االهتامم أو االستمتاع باألنشطة بدرجة ملحوظة ،مبا يف ذلك
األنشطة التي كانت يف السابق ممتعة
– تتصف بتدين الرغبة الجنسية.
ب.لقد عاىن الشخص مماّ ال يقل عن بضعة من األعراض اإلضافية
التالية لالضطراب االكتئايب بشكل ملحوظ (أو العديد من األعراض
املذكورة بدرجة أخف) خالل أسبوعني عىل األقل:
اضطراب النوم أو النوم أكرث من الالزم
تغي هام يف الشهية أو الوزن (زيادة أو نقصاناً)
أفكار بالذنب املفرط أو عدم الجدارة
تعب أو فقدان الطاقة

تدين القدرة عىل الرتكيز وعىل حرص االهتامم باملهام
تردّد
هياج أو متلمل بدين ملحوظ
تكلّم أو تح ّرك ببطء أكرب من املعتاد
اليأس بشأن املستقبل
أفكار أو أفعال انتحارية
ج.يواجه الشخص صعوبات هائلة يف األداء اليومي عىل املستوى
الشخيص والعائيل واالجتامعي والرتبوي واملهني أو عىل مستويات
مهمة أخرى.
»إن توفرت النقاط أ ب ج جميعها خالل أسبوعني عىل األقل ،يحتمل
أن يكون الشخص عندئذ مصاباً باضطراب اكتئايب معتدل إىل حاد.
قد يعاين الشخص من األوهام* ( )delusionsأو الهلوسات*
تقصيها .إن ثبت وجودها ،يجب تكييف
( .)hallucinationsيجب ّ
عالج االضطراب االكتئايب واستشارة أخصايئ.
يف حال مل تتطابق أعراض الشخص مع معايري االضطراب االكتئايب
املعتدل إىل الحاد ،االنتقال إىل وحدة شكاوى الصحة النفسية الهامة
األخرى >>  OTHلتقييم الشكوى املعروضة وتدبريها.

السؤال التقييمي  :۲هل من تفسريات ممكنة أخرى لهذه األعراض (غري االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد)؟
»استبعاد الحاالت املرضية البدنية املتزامنة التي قد تشبه االضطراب
االكتئايب.
استبعاد فقر الدم ،سوء التغذية ،قصور الغدة الدرقية*
( ،)hypothyroidismالسكتة الدماغية واآلثار الجانبية لألدوية (مثل
تقلب املزاج بسبب االستريويدات* ( ))steroidsومعالجتها عند
االقتضاء.
استبعاد حصول نوبة أو نوبات هوس سابقة.
تقييم ما إذا ظهرت يف فرتة ماضية بضعة من األعراض التالية بشكل
متزامن:
– تدنيّ الحاجة للنوم
– املزاج املنتيش أو املبتهج أو املتهيّج
– تطاير األفكار ،سهولة التشتّت
– زيادة النشاط ،اإلحساس بزيادة الطاقة أو الرثثرة الشديدة
–السلوك املندفع أو املتهور مثل اإلفراط يف املقامرة أو اإلنفاق،
اتخاذ القرارات الهامة من دون التخطيط الجدي لها
– شعور غري واقعي بالعظمة.

تقييم حجم االختالل يف األداء الوظيفي للشخص أو حجم الخطر
الذي ألحقته األعراض بالشخص أو بأشخاص آخرين .عىل سبيل
املثال:
–هل شكّل نشاطك املفرط مشكلة لك أو ألرستك؟ هل حاول
أحدهم إدخالك إىل املستشفى أو احتجازك خالل ذلك الوقت
بسبب سلوكك؟
يكون الشخص قد أصيب فعالً بنوبة أو بنوبات هوس سابقة يف حال
تحقق الرشطني التاليني:
–ظهرت بضعة من األعراض الستة املذكورة أعاله مل ّدة تتع ّدى
األسبوع.
–سبّبت األعراض صعوبات هائلة يف األداء اليومي للشخص أو
شكلت خطرا ً عىل الشخص أو آخرين.
يف حال حصول نوبة هوس يف وقت من األوقات ،يحتمل أن يشكل
االكتئاب عندئذ جزءا ً من اضطراب آخر يُعرف باالضطراب ثنايئ
القطب* ( )bipolar disorderوأن يستدعي معالجة مختلفة (>>
مربع  DEP2يف نهاية هذه الوحدة).

 7يتوافق هذا الوصف لالضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد مع املراجعة الحادية عرشة للتصنيف الدويل لألمراض .ICD-11
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» استبعاد ردود الفعل الطبيعية نتيجة خسارة كبرية (مثل فقدان
شخص عزيز ،نزوح) (>> )GRI
من املر ّجح أن تكون ردود الفعل هذه ردود فعل طبيعية ناجمة عن
خسارة كبرية يف حال:
تحسن ملحوظ مع الوقت بغياب أي تدخل رسيري؛
– حصول ّ
–عدم ظهور أي من األعراض التالية:
شعور بعدم الجدارة
أفكار انتحارية
تكلم أو تحرك ببطء أكرب من املعتاد
أعراض ذهان (أوهام أو هلوسات)؛
–مل يكن هناك تاريخ سابق من االضطراب االكتئايب أو نوبات
الهوس؛

– ومل تس ّبب األعراض صعوبات هائلة يف األداء اليومي.
استثناء :اختالل األداء الوظيفي ميكن أن يشكل جزءا ً من
االستجابة الطبيعية لفقدان شخص عزيز إذا كان األمر متعارفاً
عليه يف ثقافة الشخص.
استبعاد اضطراب حزن طويل األمد :تتّسم أعراضه بانغامس عميق
بالشخص املتويف وبشوق شديد إليه مصحوب مبشاعر أليمة مربحة
وبصعوبات هائلة يف األداء اليومي خالل ستة أشهر عىل األقل (وملدة
أطول بكثري مام هو متوقع يف ثقافة الشخص) .يف حال االشتباه بهذا
االضطراب ،استشارة أخصايئ.

السؤال التقييمي  :۳هل يعاين الشخص من اضطراب نفيس وعصبي واستخدام مواد إدمان متزامن يستلزم املعالجة؟
»تقييم أفكار أو خطط االنتحار أو إيذاء الذات (>> .)SUI
»تقييم التعاطي الضار للكحول أو مواد اإلدمان (>> .)SUB

»إذا كان الشخص يعاين من اضطراب نفيس وعصبي واستخدام مواد
إدمان متزامن ،معالجة هذا االضطراب فضالً عن االضطرارب االكتئايب
املعتدل إىل الحاد يف الوقت عينه.
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خطة التدبري األساسية
التدخالت النفسية االجتماعية
 .1توفري التثقيف النفيس

»الرسائل األساسية املو ّجهة للشخص وللقامئني عىل العناية به:
االكتئاب مشكلة شائعة جدا ً ميكن أن تحدث ألي شخص.
إن اإلصابة باالكتئاب ال تعني أ ّن الشخص ضعيف أو كسول.
إن املواقف السلبية لآلخرين (كقولهم "يجب أن تكون أقوى"
و"متالك نفسك") ناجمة عن أ ّن االكتئاب ليس حالة مرضيّة مرئية
(عىل اختالف اإلصابة أو الكرس) وعن األفكار الخاطئة بأ ّن األشخاص
ميكنهم السيطرة بسهولة عىل اكتئابهم بقوة إرادتهم.
مييل األشخاص املصابون باالكتئاب إىل تكوين آراء سلبية غري واقعية
عن أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم .رمبا يكون وضعهم الحايل صعبا
جدا ً ،إال أ ّن االكتئاب قد مينحهم شعورا ً غري م ّربر باليأس وعدم
الجدارة .من املرجح أن تتحسن هذه األفكار مبجرد أن يتحسن
االكتئاب.

عىل الرغم من صعوبة األمر ،يتوجب عىل الشخص محاولة القيام
بأكرب عدد ممكن من األمور التالية بحيث أنها تساعد جميعها عىل
تحسني املزاج:
–محاولة استئناف (أو مواصلة) األنشطة التي كانت ممتعة يف
السابق.
– محاولة الحفاظ عىل أوقات نوم واستيقاظ منتظمة.
– محاولة مامرسة نشاط بدين بقدر اإلمكان.
– محاولة تناول الطعام بانتظام عىل الرغم من التغري يف الشهية.
– محاولة قضاء الوقت مع األصدقاء املوثوقني واألرسة.
–محاولة املشاركة يف األنشطة املجتمعية وغريها من األنشطة
االجتامعية ،بقدر اإلمكان.
يجب أن يكون الشخص مدركاً ألفكار إيذاء الذات أو االنتحار .وان
أمكنه متييزها ،ال يجدر به تنفيذها إمنا إبالغ شخص موثوق والعودة
لطلب املساعدة فورا ً.

.۲توفري الدعم النفيس االجتامعي كام هو موصوف يف مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي
(>> املبادئ العامة للرعاية):
التعامل مع الضغوطات النفسية االجتامعية الحالية.
تعزيز الدعم االجتامعي.
–محاولة إعادة تنشيط الشبكات االجتامعية السابقة للشخص.
تحديد األنشطة االجتامعية السابقة التي ميكنها يف حال استئنافها
توفري الدعم النفيس االجتامعي املبارش أو غري املبارش (مثل
التجمعات العائلية ،زيارة الجريان ،األنشطة املجتمعية).

تعليم كيفية التعامل مع الضغط النفيس.

.۳يف حال توفر املعالجني املد ّربني الخاضعني لإلرشاف ،النظر يف ّ
حث األشخاص املصابني باالكتئاب املعتدل إىل
الحاد عىل استخدام أحد العالجات النفسية القصرية التالية كلام كانت متاحة:
» اإلرشاد بحل املشاكل* ()problem-solving counselling
» العالج النفيس بني األشخاص* ()interpersonal therapy-IPT

» العالج السلويك املعريف* ()cognitive behavioural therapy-CBT
» التنشيط السلويك* ()behavioural activation

متخصصون
مث ّة أدلة متزيدة عىل أ ّن العالجات النفسية القصرية لالكتئاب ميكن أن يديرها عاملون مجتمعيون/غري
ّ
مدربون خاضعون لإلرشاف.
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التدخالت الدوائية
 .1النظر يف استخدام األدوية املضادة لالكتئاب

» لألطفال دون الثانية عرشة من العمر:
عدم وصف األدوية املضادة لالكتئاب
» للمراهقني ما بني  1٨ – 1۲عاماً:
عدم التفكري يف وصف األدوية املضادة لالكتئاب كخطوة عالج أُوىل.
توفري التدخالت النفسية االجتامعية أوالً.
» للبالغني:
إذا كان الشخص مصاباً بحالة مرض ّية بدنية متزامنة تشبه االضطراب
االكتئايب (>> السؤال التقييمي  ،)۲معالجة هذه الحالة يف البدء
يتحسن
دوماً .التفكري يف وصف األدوية املضادة لالكتئاب إذا مل ّ
االضطراب االكتئايب بعد معالجة الحاالت املرض ّية البدنية املتزامنة.
يف حال االشتباه بأن األعراض مجرد ردود فعل طبيعية عىل خسارة
كبرية (>> السؤال التقييمي  ،)۲عدم وصف األدوية املضادة
لالكتئاب.

مناقشة األمر مع الشخص واالتفاق معه عىل إمكانية وصف األدوية
املضادة لالكتئاب .رشح ما ييل:
– إن األدوية املضادة لالكتئاب ال تس ّبب اإلدمان.
– من الرضوري تناول الدواء كل يوم حسب الوصفة.
–قد يشعر الشخص ببعض اآلثار الجانبية (>> الجدول )DEP1
خالل األيام القليلة األوىل إال أنّها تتالىش عادة.
–قد نحتاج عادة لبضعة أسابيع قبل مالحظة أي ت ّحسن يف املزاج
أو االهتاممات أو الطاقة.
يجب االستمرار عادة يف تناول األدوية املضادة لالكتئاب مدة
تحسن حال الشخص.
 ١۲ – 9شهرا ً عىل األقل بعد ّ
التحسن (فهو
ال يجب إيقاف الدواء ملجرد أ ّن الشخص يشعر ببعض
ّ
ليس مبسكّن للصداع) .تثقيف الشخص بشأن املدة الزمنية املوىص
بها لتناول الدواء.

 .۲يف حال االتفاق عىل وصف األدوية املضادة لالكتئاب ،اختيار مضاد اكتئاب مناسب (>> الجدول )DEP1
»اختيار مضاد اكتئاب وفقاً لعمر الشخص ،للحاالت املرض ّية املتزامنة
ولنمط اآلثار الجانبية للدواء (>> الجدول .)DEP1
» للمراهقني يف عمر  ٥۲سنة وما فوق:
النظر يف استخدام الفلوكستني (ولكن ال غريه من مضادات االكتئاب
املانعة إلعادة امتصاص السريوتونني االنتقائية ( )SSRIأو مضادات
االكتئاب ثالثية الحلقات ( ))TCAفقط إذا استم ّرت األعراض أو
ازدادت سوءا ً عىل الرغم من التدخالت النفسية االجتامعية.
» للنساء الحوامل أو املرضعات:
إن أمكن ،تج ّنب مضادات االكتئاب .النظر يف استخدام أدىن جرعة
ف ّعالة من مضادات االكتئاب إذا مل تكن هناك استجابة للتدخالت
النفسية االجتامعية .يف حال اإلرضاع ،تج ّنب الفلوكستني .استشارة
أخصايئ إن توفر.

للمس ّنني:
تج ّنب االميرتيبتيلني إن أمكن.
»للمصابني بأمراض القلب واألوعية الدموية:
عدم وصف االميرتيبتيلني.
» للبالغني الذين لديهم أفكار أو خطط انتحارية:
الفلوكستني هو الخيار األول .إذا كان هناك خطر وشيك بإيذاء
الذات أو االنتحار (>>  ،)SUIتزويد الشخص بكمية محدودة من
مضادات االكتئاب فحسب (عىل سبيل املثال ،كمية تكفي أسبوعاً).
الطلب من القامئني عىل العناية بالشخص االحتفاظ باألدوية
ومراقبتها ،واملتابعة عىل نحو متكرر لتفادي الجرعة الزائدة.
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الجدول  :DEP1مضادات االكتئاب
االميرتيبتيلنيأ ( TCAب)

الفلوكستني (SSRIج)

الجرعة االبتدائية للبالغني

 50 - ۲٥ملغم قبل النوم

 ١ملغم مرة يف اليوم .زيادتها اىل∙  ۲ملغم
بعد أسبوع.

الجرعة االبتدائية للمراهقني

ال تنطبق (عدم وصف مضادات االكتئاب
ثالثية الحلقات للمراهقني)

 10ملغم مرة يف اليوم

الجرعة االبتدائية للمس ّنني واملريضني طبياً

 ۲٥ملغم قبل النوم

 10ملغم مرة يف اليوم

زيادة الجرعة للبالغني

زيادة بنسبة  50 - ۲٥ملغم يف األسبوع

يف حال عدم االستجابة بعد  ٦أسابيع،
زيادتها إىل  40ملغم مرة يف اليوم

الجرعة الفعالة املعيارية للبالغني

 150 - 100ملغم (الجرعة القصوى 300
د
ملغم)

 40 - 20ملغم (الجرعة القصوى  80ملغم)

الجرعة الفعالة املعيارية للمراهقني
واملس ّنني واملريضني طبياً

 75 - 50ملغم (الجرعة القصوى 100
ملغم) .عدم وصفها للمراهقني

 20ملغم (الجرعة القصوى  40ملغم)

اآلثار الجانبية الخطرية والنادرة

عدم انتظام رضبات القلب

تعذّر الجلوس* ( )akathisiaمطو ًال
حاالت نزيف شاذة لدى األشخاص الذين
يستخدمون األسربين وغريه من مضادات
االلتهاب الالستريويدية* (non-steroid
)anti-inflammatory drugs NSAIDs
أفكار إيذاء الذات (بشكل خاص لدى
املراهقني والبالغني الشباب)

اآلثار الجانبية الشائعة

انخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف (خطر
السقوط) ،جفاف الفم ،إمساك ،صعوبة يف
التب ّول ،دوخة ،عدم وضوح الرؤية وشعور
بالتخدير

صداع ،متلمل ،ح ّدة طباع ،اضطرابات
هضمية ،خلل جنيس قابل للعكس

املحاذير

إن أُصيب الشخص بنوبة هوس ،إيقاف
الدواء فورا ً

إن أُصيب الشخص بنوبة هوس ،إيقاف
الدواء فورا ً

أ متوفر يف املجموعة الصحية املشرتكة بني الوكاالت لحاالت الطوارئ (منظمة الصحة العاملية)2011 ،
ب تشري  TCAإىل مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات
ج تشري  SSRIإىل مضادات االكتئاب املانعة إلعادة امتصاص السريوتونني االنتقائية
د الجرعة الفعالة الدنيا عند البالغني ٧5 :ملغم (ميكن مالحظة شعور بالتخدير بجرعات أصغر).
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 .۳املتابعة

» توفري املتابعة املنتظمة.
ترتيب جلسات متابعة منتظمة وإجراؤها وفقاً ملبادئ التدبري (>>
املبادئ العامة للرعاية).
تحديد املوعد الثاين خالل أسبوع واملواعيد الالحقة وفقاً لتطور
االضطراب.

»مراقبة االستجابة ملضادات االكتئاب.
إن مضادات االكتئاب تحتاج لبضعة أسابيع قبل إعطاء مفعول.
مراقبة االستجابة بعناية قبل زيادة الجرعة.
إذا ظهرت أعراض نوبة هوس (>> السؤال التقييمي  ،)۲إيقاف
الدواء فوراً واالنتقال إىل وحدة الذهان >>  PSYملعالجة نوبة
الهوس.
النظر يف تقليل جرعة الدواء  ٩إىل  ١۲شهرا ً بعد زوال األعراض.
تقليص الجرعة تدريجياً عىل امتداد أربعة أسابيع عىل األقل.

املربع  : DEP2املعالجة الطبية لنوبة اكتئاب حالية لشخص مصاب باضطراب ثنايئ القطب
لألشخاص املصابني باضطراب ثنايئ القطب ،عدم وصف مضادات االكتئاب وحدها من دون مثبت مزاج ،ألن مضادات االكتئاب قد
تؤدي إىل نوبة هوس.
إذا كان للشخص تاريخ من نوبات الهوس:
» استشارة أخصايئ.
» إن مل يتوفر أخصايئ فورا ً ،وصف مضاد اكتئاب مع مثبت مزاج مثل الكاربامازيبني أو الفالربوات (>> الجدول .)DEP2
البدء بجرعة خفيفة من الدواء .زيادة الجرعة ببطء خالل األسابيع الالحقة.
–إن أمكن ،تفادي الكاربامازيبني والفالربوات للنساء الحوامل أو النساء اللوايت يخططن للحمل ،نظرا ً لألذى الذي يحتمل أن يسبّبه الدواء
للجنني .إن قرار البدء مبثبتات املزاج لدى املرأة الحامل يجب اتخاذه بالتشاور مع املرأة .يجب أن تؤخذ بعني االعتبار ح ّدة نوبات االكتئاب
والهوس وتواترها.
استشارة أخصايئ بشأن العالج القائم الضطراب ثنايئ القطب.
»إعالم الشخص والقامئني عىل العناية به بإيقاف مضاد االكتئاب فورا ً وبالعودة للحصول عىل املساعدة يف حال ظهور أعراض نوبة هوس.
الجدول  : DEP2مثبتات املزاج يف حال االضطراب ثنايئ القطب
كاربامازيبني

فالربوات

الجرعة االبتدائية

 200ملغم/اليوم

 400ملغم/اليوم

الجرعة الفعالة املعيارية

 600 - 400ملغم/اليوم (الجرعة القصوى  1400ملغم/
اليوم)

 2000 - 1000ملغم/اليوم (الجرعة القصوى 2500
ملغم/اليوم)

جدول الجرعات

مرتني يف اليوم ،عن طريق الفم

مرتني يف اليوم ،عن طريق الفم

اآلثار الجانبية النادرة
والخطرية

طفح جلدي حاد (متالزمة ستيفنز جونسون*
( ،)Stevens-Johnson syndromeتقرش األنسجة
املتموتة البرشوية التسممي* (toxic epidermal
)necrolysis
كبت نخاع العظم* ()bone marrow depression

نعاس
تش ّوش

اآلثار الجانبية الشائعة

نعاس
صعوبة يف امليش
غثيان

خمول
شعور بالتخدير
ارتعاش
غثيان ،إسهال
زيادة يف الوزن
فقدان شعر عابر (ينمو عادة يف غضون  ٦أشهر)
اختالل وظائف الكبد
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اضطراب الكرب ما بعد الصدمة
كام أوضحنا يف الوحدة املتعلقة بالكرب الحاد ( ،)ACUمن الشائع أن يُصاب البالغون واملراهقون واألطفال مبجموعة واسعة من ردود الفعل أو
األعراض النفسية بعد التع ّرض لضغط نفيس شديد خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية.
بالنسبة إىل معظم األشخاص ،تكون هذه األعراض مؤقتة.
يف حال استمرار مجموعة مميزة ومع ّينة من األعراض (عيش التجربة من جديد ،تج ّنب ،إحساس متصاعد بالخطر الراهن( أكرث من شهر بعد
وقوع حدث قادر عىل التس ّبب بصدمة* ( ،)potentially traumatic eventمن املرجح أن تكون األعراض قد تطو ّرت إىل اضطراب الكرب ما بعد
الصدمة (.)PTSD
عىل الرغم من اسمه ،من غري الرضوري أن يكون اضطراب الكرب ما بعد الصدمة الحالة املرض ّية الوحيدة أو الرئيسية الناتجة عن التع ّرض ألحداث
قادرة عىل التس ّبب بصدمة .فمثل هذه األحداث ميكنها التس ّبب بالعديد من االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان األخرى التي
تم وصفها يف هذا الدليل.
ّ
الشكاوى النموذجية املتعلّقة باضطراب الكرب ما بعد الصدمة
قد يصعب متييز األشخاص املصابني باضطراب الكرب ما بعد الصدمة من أولئك الذين يعانون من مشاكل أخرى إذ قد تظهر عليهم يف البدء
أعراض غري مميزة مثل:
» مشاكل يف النوم (كنقص يف النوم)
» سهولة انفعال ،مزاج قلق أو مكتئب مستمر
» أعراض بدنية عديدة متواصلة ال سبب بدين واضح لها (مثل الصداع ،خفقان القلب بش ّدة).
غري أنه يف أثناء االستجواب ،قد يتّضح أنهم يعانون من األعراض املميزة الضطراب الكرب ما بعد الصدمة.
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التقييم
السؤال التقييمي  :1هل تع ّرض الشخص لحدث قادر عىل التس ّبب بصدمة منذ أكرث من شهر؟
» سؤال الشخص عماّ إذا تع ّرض لحدث قادر عىل التس ّبب بصدمة.
وهو كل حدث مر ّوع أو مه ّدد للحياة كعنف جسدي أو جنيس (مبا يف
ذلك العنف األرسي) ،مشاهدة أعامل وحشية ،تدمري منزل الشخص،
إصابات أو حوادث كربى .طرح األسئلة التالية:
كيف تأثرت بالنزاع/الكارثة؟ هل كانت حياتك يف خطر؟ هل مررت
داخل املنزل أو املجتمع بتجربة مخيفة جدا ً أو مر ّوعة أو جعلتك
تشعر بضيق شديد؟

» إذا تع ّرض الشخص فعالً لحدث قادر عىل التسبّب بصدمة ،السؤال عن
زمن حدوثه.

السؤال التقييمي  :۲إذا تع ّرض الشخص لحدث قادر عىل التس ّبب بصدمة منذ أكرث من شهر ،فهل أُصيب بنتيجته
باضطراب الكرب ما بعد الصدمة8؟
» تقييم اآليت:
أعراض عيش التجربة من جديد .إنها استعادة متك ّررة وغري مرغوب
بها للحدث كام لو أنه يحصل اآلن وهنا (عىل سبيل املثال ،يف
الكوابيس ،أو االرتجاع* ( ،)flashbackأو الذكريات االقتحامية*
( )intrusive memoriesاملصحوبة بخوف شديد أو رعب).
–عند األطفال ،هذا يشمل لعب أو رسم األحداث بشكل متك ّرر ،أما
األطفال األصغر سناً فقد تزعجهم الكوابيس الخالية من مضمون
واضح.
أعراض التج ّنب .وتشمل التج ّنب املتع ّمد لألفكار أو الذكريات أو
األنشطة أو األوضاع التي تذكر الشخص بالحدث (كأن يتج ّنب
التكلم باملسائل التي تذكره بالحدث أو يتج ّنب العودة إىل األماكن
التي حصل فيها الحدث).
األعراض املتعلقة باإلحساس املتصاعد بالخطر الراهن (تدعى غالباً
"أعراض فرط التيقظ") .وهي تشمل التخوف الشديد والتيقظ
للخطر أو إصدار ردود فعل قوية عىل األصوات الصاخبة أو الحركات
غري املتوقعة (كأن يكون الشخص رسيع االهتياج أو االنفعال).
اصعوبات هائلة يف األداء اليومي.

» إن توفرت النقاط املذكورة أعاله كافة بعد شهر من الحدث تقريباً،
من املر ّجح أن تكون األعراض قد تطورت إىل اضطراب الكرب ما بعد
الصدمة.

السؤال التقييمي  :۳هل يعاين الشخص من حالة مرض ّية متزامنة؟
» تقييم وتدبري أية حاالت مرض ّية بدنية متزامنة ميكنها أن تفسرّ
األعراض.

» تقييم وتدبري كافة االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد
اإلدمان األخرى التي يتط ّرق إليها هذا الدليل.

8يتوافق وصف اضطراب الكرب ما بعد الصدمة مع املراجعة الحادية عرشة للتصنيف الدويل لألمراض  ،ICD-11مع اختالف واحد :إن املراجعة الحادية عرشة  ICD-11تتيح
تصنيف اضطراب الكرب ما بعد الصدمة يف ظرف شهر (مثالً بضعة أسابيع) بعد الحدث .وهي ال تشمل أعراضاً غري مميزة الضطراب الكرب ما بعد الصدمة مثل االنفعال
والشعور بالتخدير.
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خطة التدبري األساسية
 .1التثقيف بشأن اضطراب الكرب ما بعد الصدمة
» رشح ما ييل:
إن العديد من األشخاص يتعافون مع الوقت من اضطراب الكرب ما
بعد الصدمة من دون عالج يف حني أن البعض اآلخر يتطلب عالجاً.
إن األشخاص املصابني باضطراب الكرب ما بعد الصدمة يستعيدون
بشكل متكرر وغري مرغوب به ذكريات الحدث الصادم .وعند
حصول ذلك ،تغمرهم مشاعر خوف ورعب مامثلة لتلك التي شعروا
بها عند وقوع الحدث فعالً .كام قد تزعجهم الكوابيس.
إن األشخاص املصابني باضطراب الكرب ما بعد الصدمة كثريا ً ما
يشعرون بأن الخطر ما زال يحدق بهم وبالتايل يكونون شديدي
التوتر .هم يجفلون بسهولة (رسيعو االهتياج) أو يبقون متيقظني
للخطر.
إن األشخاص املصابني باضطراب الكرب ما بعد الصدمة يحاولون
تج ّنب كل ما يذكرهم بالحدث مام يسبّب لهم املشاكل يف حياتهم.
(حيثام ينطبق) ،إن األشخاص املصابني باضطراب الكرب ما بعد
الصدمة يعانون أحيانا من املشاكل الصحية النفسية والبدنية

األخرى مثل اآلالم واألوجاع البدنية ،تدين الطاقة ،التعب ،االنفعالية
واملزاج املكتئب.
» تقديم ال ُنصح لألشخاص:
مواصلة حياتهم الروتينية اليومية العادية بقدر اإلمكان.
التحدّ ث مع أشخاص موثوقني عماّ أصابهم وعن مشاعرهم ،إمنا
فقط حينام يكون الشخص مستع ّدا ً لذلك.
القيام بأنشطة تساعد عىل االسرتخاء بهدف تقليص القلق والتوتر.
تج ّنب الكحول أو مواد اإلدمان بهدف التص ّدي ألعراض اضطراب
الكرب ما بعد الصدمة.

.۲توفري الدعم النفيس االجتامعي كام هو موصوف يف مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي
(>> املبادئ العامة للرعاية)
» التعامل مع الضغوطات النفسية االجتامعية الحالية.
عندما يكون الشخص ضحية انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان،
التباحث معه بشأن إمكانية اإلحالة إىل هيئة حامية موثوقة أو
وكالة دفاع عن حقوق اإلنسان.

» تعزيز الدعم االجتامعي
» تعليم كيفية التعامل مع الضغط النفيس.

 .۳يف حال توفر املعالجني املد ّربني الخاضعني لإلرشاف ،النظر يف اإلحالة إىل:
» العالج السلويك املعريف املركز عىل الصدمة* (cognitive behavioural
)therapy with a trauma focus

»إزالة حساسية حركة العني واعادة املعالجة * (eye movement
desensitization and reprocessing-EMDR

.٤عند البالغني ،النظر يف استخدام مضادات االكتئاب (مضادات االكتئاب املانعة إلعادة امتصاص السريوتونني
االنتقائية أو مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات) عند فشل أو عدم توفر العالج السلويك املعريف ،إزالة حساسية
حركة العني واعادة املعالجة أو التعامل مع الضغط النفيس
» مراجعة الوحدة املتعلقة باالكتئاب املعتدل إىل الحاد للحصول عىل
مفصلة حول وصف مضادات االكتئاب (>> .)DEP
توجيهات ّ

» عدم وصف مضادات االكتئاب ملعالجة اضطراب الكرب ما بعد
الصدمة عند األطفال واملراهقني.

 .5املتابعة
» ترتيب جلسات متابعة منتظمة وإجراؤها وفقاً ملبادئ التدبري (>>
املبادئ العامة للرعاية).

» تحديد املوعد الثاين بعد أسبوعني إىل أربعة أسابيع واملواعيد الالحقة
وفقا لتط ّور االضطراب.
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الذهان
إن البالغني واملراهقني املصابني بالذهان يعتقدون اعتقاداً راسخاً أو يشعرون بأمور غري حقيقية ،وتعترب عموماً أفكارهم وتجاربهم غري طبيعية من
قبل مجتمعاتهم .إن األشخاص املصابني بالذهان غالباً ما ال يدركون أنهم يعانون من اضطراب نفيس وهم يف كثري من األحيان غري قادرين عىل
رصف بشكل طبيعي عىل مستويات كثرية.
الت ّ
إن حاالت الطوارئ اإلنسانية قد تولّد الضغط النفيس والخوف الشديدين وتتس ّبب يف انهيار الدعم االجتامعي واختالل خدمات الرعاية الصحية
وامدادات األدوية ،وقد تؤدي هذه التغيريات إىل الذهان الحاد أو تزيد أعراض الذهان القامئة سوءاً .يف ظروف الطوارئ ،يصبح األشخاص املصابون
بالذهان أكرث عرضة ملختلف أنواع انتهاكات حقوق االنسان مثل اإلهامل ،والهجر ،والترشد ،واإلساءة والوصمة االجتامعية.
الشكاوى النموذجية للذهان
السلوك غري الطبيعي (كاملظهر الغريب ،إهامل النفس ،الكالم غري املرتابط ،التجوال من دون هدف ،التمتمة أو الضحك لوحده)
املعتقدات الغريبة
سامع أصوات أو رؤية أشياء غري موجودة
الشك القوي
عدم الرغبة يف البقاء برفقة أشخاص آخرين أو يف التحدث إليهم ،االفتقار إىل الدافع للقيام باألعامل واملهام الرتيبة اليومية.
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التقييم
السؤال التقييمي  :1هل يعاين الشخص من الذهان؟
» عىل الرغم من أن األشخاص املصابني بالذهان لديهم أفكار أو
معتقدات أو أحاديث غري طبيعية ،إال أن هذا ال يعني أن كل ما
يقولونه خطأ أو من نسج الخيال .إن االستامع الجيد هو األساس يف
تقييم الذهان .وقد ال تكفي زيارة واحدة إلجراء تقييم شامل .يف كثري
من األحيان ،يشكل القامئون عىل العناية بالشخص مصدرا ً للمعلومات
املفيدة.
» تقييم ما ييل:
يتمسك
األوهام* (( )delusionsمعتقدات أو شكوك خاطئة راسخة ّ
بها الشخص بقوة عىل الرغم من وجود إثبات بالعكس)
–نصيحة :التدقيق أكرث بسؤال الشخص عن معنى كالمه واالستامع
جيدا ً.
الهلوسات* (( )hallucinationsسامع أو رؤية أو اإلحساس بأشياء
غري موجودة)
– هل تسمع أو ترى أشياء ال يسمعها أو يراها األشخاص اآلخرون؟
األفكار غري املنتظمة التي تنتقل من موضوع آلخر من دون أي
ترابط منطقي؛ الكالم الذي تصعب متابعته وفهمه
التجارب الغريبة كاعتقاد الشخص بأن اآلخرين يدخلون األفكار يف
عقله أو بأن اآلخرين يخرجون األفكار من عقله أو بأن أفكاره تبث
لآلخرين.

السلوك غري الطبيعي كالنشاط الغريب والعجيب واالنفعايل والذي
ال هدف منه أو إبقاء الجسد يف وضعية غي طبيعية أو عدم التحرك
بتاتاً.
األعراض املزمنة التي ت ّتسم بانعدام األداء الطبيعي ،مبا يف ذلك:
– فقدان الطاقة أو الدافع للقيام باألعامل واملهام الرتيبة اليومية.
– الالمباالة أو االنسحاب االجتامعي
– قلة االهتامم بالنفس أو اإلهامل
– غياب القدرة التعبريية والتجربة االنفعالية.
» اإلصابة بالذهان أمر محتمل بوجود أعراض متعددة .التقييم دامئا
ملعرفة ما إذا كان هناك خطر وشيك باالنتحار (>>  )SUIواألذى
لآلخرين وللنفس.

السؤال التقييمي  :۲هل من أسباب بدنية حادة لألعراض الذهانية ميكن معالجتها؟
» استبعاد الهذيان* ( )deliriumمن األسباب البدنية الحادة
كالرضوض يف الرأس ،العدوى (عىل سبيل املثال ،املالريا الدماغية،
اإلنتان* ( )sepsisأو اإلنتان البويل*  ،)urosepsisالجفاف
واالضطاربات االستقالبية (عىل سبيل املثال ،نقص جلوكوز الدم*
( ،)hypoglycaemiaنقص الصوديوم* (.))hyponatraemia
» استبعاد اآلثار الجانبية للدواء (كتلك الناجمة عن بعض األدوية
املضادة للمالريا).

» استبعاد التس ّمم بالكحول أو مواد اإلدمان/االنقطاع عنها (>> .)SUB
–السؤال عن تعاطي الكحول أو استخدام املسكنات أو غريها من
مواد اإلدمان.
– اشتامم رائحة الكحول.

السؤال التقييمي  :۳أهذه نوبة هوس؟
» استبعاد الهوس .التقييم ملعرفة ما إذا توفرت األعراض التالية:
– تدنيّ الحاجة للنوم
– املزاج املنتيش أو املبتهج أو املته ّيج
– األفكار املتسارعة ،سهولة التشتّت
– زيادة النشاط ،اإلحساس بزيادة الطاقة أو الرثثرة الشديدة
–السلوك املندفع أو املتهور مثل اإلفراط يف املقامرة أو اإلنفاق ،اتخاذ
القرارات الهامة من دون التخطيط الج ّدي لها
– شعور غري واقعي بالعظمة.

» اإلصابة بنوبة هوس أمر محتمل مع استمرار العديد من هذه األعراض
ألكرث من أسبوع ،وإما أن تس ّبب هذه األعراض صعوبات هائلة يف
األداء اليومي للشخص أو أن يتعذر االهتامم بالشخص يف املنزل بشكل
آمن.
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خطة التدبري األساسية
أ .التدخالت الدوائية
 .1للذهان غري الناتج عن أسباب بدنية حادة

» البدء بوصف مضاد ذهان عن طريق الفم .التفكري يف العالج بالحقن
العضيل فقط حينام يتعذر العالج عن طريق الفم .التحقّق مماّ إذا
سبق للشخص استخدام مضاد ذهان ساعده يف السيطرة عىل األعراض.
يف حال اإليجاب ،وصف الدواء نفسه مج ّددا ً بالجرعة ذاتها .إذا
كان الدواء غري متوفر ،يجب وصف دواء جديد .إن مساهمة القائم
عىل العناية بالشخص أو مق ّدم الرعاية الصحية يف االحتفاظ بالدواء
وإعطائه للشخص أمر أسايس يف بداية العالج لضامن االلتزام اآلمن به.
وصف مضاد ذهان واحد يف آن واحد (مثل الهالوبرييدول >>
الجدول )PSY1
البدء بالجرعة العالجية األصغر وزيادتها ببطء للحصول عىل
املفعول املرغوب به بالحد األدىن من الجرعة الفعالة.
تجربة الدواء ملدة زمنية كافية بالجرعة الفعالة النموذجية قبل
التفكري بأنه غري فعال (ملا ال يقل عن  6 - 4أسابيع (>> الجدول
.)PSY1
–وصف الحد األدىن من الجرعة الفعالة عن طريق الفم للنساء
اللوايت يخططن للحمل ،للنساء الحوامل أو املرضعات.
إن مل ينجح مضاد الذهان وحده يف السيطرة عىل االهتياج بشكل
مناسب ،وصف جرعة من البنزوديازيبني (مثل الديازيبام ،جرعة
قصوى  ٥ملغم عن طريق الفم) واستشارة أخصايئ فورا ً.

السيطرة عىل اآلثار الجانبية.
–يف حال حصول آثار جانبية خارج الهرمية* (extrapyramidal
 )side effectsحادة مه ّمة مثل الباركنسونية (توليفة من
الرعاش* ( )tremorوالتيبّس العضيل وانخفاض حركة البدن) أو
تعذر الجلوس* (( )akathisiaعدم القدرة عىل الجلوس من دون
حركة):
تقليص جرعة مضاد الذهان.
إذا استمرت اآلثار الجانبية خارج الهرمية عىل الرغم من تقليص
الجرعة ،النظر يف استخدام األدوية املضادة للكولينيات ألجل
قصري (مثل البيبرييدين ملدة أربعة إىل مثانية أسابيع) (>>
الجدول .)PSY2
–يف حال حصول ديستونيا/خلل توتر حاد (تشنج عضيل حاد،
بشكل خاص يف العنق أو اللسان أو الفك):
إيقاف مضاد الذهان بشكل مؤقت وإعطاء األدوية املضادة
للكولينيات (مثل البيبرييدين >> الجدول  .)PSY2يف حال
عدم توفرها ،ميكن وصف الديازيبام إلثارة االسرتخاء العضيل.
إن أمكن ،استشارة أخصايئ بشأن مدة العالج ووقت إيقاف
مضادات الذهان.
–بشكل عام ،مواصلة مضاد الذهان ملدة  ١۲شهرا ً عىل األقل بعد
زوال األعراض.
–يف حال إيقاف الدواء ،تخفيض الجرعة تدريجيا عىل امتداد بضعة
أشهر.
– عدم إيقاف الدواء بشكل مفاجئ.

 .۲لألعراض الذهانية الناتجة عن أسباب بدنية حادة (كاالنقطاع عن الكحول أو الهذيان)
» معالجة السبب الحاد
ملعالجة االنقطاع عن الكحول ،راجع املربع  ١يف الوحدة املتعلقة
بالتعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان.

إن مل يكن االنقطاع عن الكحول هو السبب البدين الحاد ،وصف
مضاد للذهان عن طريق الفم حسب الحاجة (مثل الهالوبرييدول،
يف البدء جرعة  0،5ملغم ثم زيادتها اىل  5 - 0،2ملغم ثالث مرات
يف اليوم) .وصف مضاد ذهان فقط عند الحاجة للسيطرة عىل
االهتياج أو األعراض الذهانية أو العدائية .إيقاف الدواء فور زوال
هذه األعراض .عدم التفكري يف العالج بالحقن العضيل إال إذا تعذّر
العالج عن طريق الفم.

 .۳لنوبة هوس
» البدء بوصف مضاد ذهان عن طريق الفم (>> الفقرة  1أعاله تحت
التدخالت الدوائية).
» إذا كان الشخص مصاباً بحالة من االهتياج الشديد عىل الرغم من
العالج مبضاد ذهان ،التفكري يف إضافة جرعة من البنزوديازيبني
(كالديازيبام ،جرعة قصوى  ٥ملغم عن طريق الفم) واستشارة
أخصايئ عىل الفور.

» نوبة الهوس هي جزء من االضطراب ثنايئ القطب* (bipolar
 .)disorderبعد السيطرة عىل الهوس الحاد ،يجب تقييم ما إذا كان
الشخص مصاباً باالضطراب ثنايئ القطب ومعالجته مبثبت مزاج مثل
الفالربوات أو الكاربامازيبني .استشارة أخصايئ لتدبري الحالة و/أو اتباع
التعليامت بشأن االضطراب ثنايئ القطب يف الدليل الكامل لتدخالت
برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية.
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الجدول  :PSY1األدوية املضادة للذهان
الدواء

هالوبرييدول

الجرعة االبتدائية

 ٥،۲ملغم/اليوم

 75 - 50ملغم/اليوم

الجرعة الفعالة النموذجية

 10 - 4ملغم (الجرعة القصوى
 20ملغم)

 300 - 75ملغم/اليوم
(الجرعة القصوى  1000ملغم)

 6 - 4ملغم/اليوم
(الجرعة القصوى 10
ملغم)

طريقة إعطاء الدواء

عن طريق الفم/الحقن العضيل

عن طريق الفم

عن طريق الفم

أ

كلوربرومازين

ريسربيدون
 2ملغم/اليوم
ب

اآلثار الجانبية املهمة:
اآلثار الجانبية خارج الهرمية*
()extrapyramidal side effects

+++

+

+

الشعور بالتخدّ ر (الس ّيام لدى
املس ّنني)

+

+++

+

++

الرتدد البويل
انخفاض ضغط الدم عند الوقوف*
()orthostatic hypotension

+

+++

املتالزمة الخبيثة للدواء املضاد للذهان*
()neuroleptic malignant syndrome

نادرة

نادرة

ج

+
نادرة

ج

ج

أ متوفر يف املجموعة الصحية املشرتكة بني الوكاالت لحاالت الطوارئ (منظمة الص ّحة العاملية)2011 ،
ب ميكن الوصول إىل غرام واحد يف الحاالت الحادة.
ج إيقاف مضاد الذهان فورا ً يف حال االشتباه بهذه املتالزمة والحفاظ عىل برودة الشخص وتزويده بالسوائل الكافية.

الجدول  :PSY2األدوية املضادة للكولينيات
الدواء

بيبرييدين

الجرعة االبتدائية

 ١ملغم مرتني يف اليوم

 ١ملغم/اليوم

الجرعة الفعالة النموذجية

 6 - 3ملغم/اليوم (الجرعة القصوى 12
ملغم)

 15 - 5ملغم/اليوم (الجرعة القصوى 20
ملغم)

طريقة إعطاء الدواء

عن طريق الفم

عن طريق الفم

أ

تريهكسفينيديل

اآلثار الجانبية املهمة:
التشوش ،اضطراب الذاكرة (الس ّيام لدى
املس ّنني)

+++

+++

الشعور بالتخدر (الس ّيام لدى املس ّنني)

+

+

الرتدد البويل

++

++

أ متوفر يف املجموعة الصحية املشرتكة بني الوكاالت لحاالت الطوارئ (منظمة الص ّحة العاملية)2011 ،
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ب .التدخالت النفسية االجتماعية
لكافة الحاالت:
 .1توفري التثقيف النفيس

الرسائل األساسية املو ّجهة إىل الشخص والقائم أو القامئني عىل العناية به:
»ميكن معالجة الذهان وبإمكان الشخص الشفاء منه.
»إن الضغط النفيس يزيد األعراض الذهانية سوءاً.
» محاولة مواصلة األنشطة االجتامعية والتعليمية واملهنية املنتظمة
بقدر اإلمكان ،عىل الرغم من صعوبة األمر يف مواقع الطوارئ.
» عدم استهالك الكحول أو القنب أو األدوية األخرى غري املوصوفة ،فقد
تزيد أعراض الذهان سوءا ً.
» األشخاص املصابون بالذهان بحاجة لتناول األدوية املوصوفة لهم
ومتابعة حالتهم بشكل منتظم.
» تحديد ما إذا كانت األعراض الذهانية تعود أو تزداد سوءا ً .يجب
عندها زيارة العيادة مجددا ً فلعله يتوجب تعديل العالج وفقاً لذلك.

الرسائل املو ّجهة إىل القائم أو القامئني عىل العناية بالشخص:
» عدم محاولة إقناع الشخص بأن معتقداته/معتقداتها أو تجاربه/
تجاربها خاطئة أو غري حقيقية.
» محاولة البقاء عىل الحياد واظهار الدعم حتى عندما يبدي الشخص
سلوكا ًغريباً أو عدائياً.
» تج ّنب الجدال مع الشخص أو التعامل معه بعدائية.
» محاولة منح الشخص حرية التحرك .تج ّنب تقييد الشخص مع ضامن
أمنه األسايس وأمن اآلخرين.
» الذهان ليس ناتجا ًعن السحر أو الجن.
» عدم لوم الشخص أو أفراد آخرين من أرسته أو اتهامهم بأنهم السبب
يف إصابته بالذهان.
» إذا كان هذا الشخص امرأة قد أنجبت مؤخراً ،عدم تركها وحدها مع
الطفل وذلك من أجل ضامن سالمته.

 .۲تيسري إعادة التأهيل يف املجتمع
» التح ّدث مع قادة املجتمع لزيادة تق ّبل املجتمع للشخص والتعامل
معه برحابة صدر.
» تسهيل إرشاك الشخص يف األنشطة املجتمعية االقتصادية واالجتامعية.

» التواصل مع املوارد املجتمعية مثل العاملني الصحيني املحليني ،العاملني
يف مجال خدمات الحامية ،األخصائيني االجتامعيني ،والعاملني يف مجال
خدمات اإلعاقة .طلب مساعدتهم من أجل مساندة الشخص يف
استئناف األنشطة االجتامعية والتعليمية واملهنية املناسبة.

.۳توفري الرعاية للقامئني عىل العناية بالشخص وفقاً ملبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي (>> املبادئ العامة
للرعاية)

ج .املتابعة

» ترتيب جلسات متابعة منتظمة واجراؤها وفقا ملبادئ التدبري (>>
املبادئ العامة للرعاية).
» تحديد املوعد الثاين بعد أسبوع واملواعيد الالحقة وفقاً لتط ّور
االضطراب.

» مواصلة العالج مبضاد الذهان مدة  12شهراً عىل األقل بعد زوال
األعراض بالكامل .إن أمكن ،استشارة أخصايئ بشأن قرار متابعة الدواء
أو إيقافه.
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الرصع/النوبات
مراجعة املربع  EPI 2يف الصفحة  40املتعلق بتقييم وعالج شخص مصاب بتش ّنجات أو فاقد
للوعي بعد تعرضه لنوبة* (.)seizure
الرصع هو من أكرث االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان التي يت ّم عالجها يف مواقع الطوارئ اإلنسانية يف البلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل .يصيب الرصع كافة الفئات العمرية مبا يف ذلك األطفال الصغار.
الرصع حالة عصبيّة مزمنة تتّسم بنوبات متكررة ال محفّز لها ،ناجمة عن نشاط كهربايئ غري طبيعي يف الدماغ .والرصع أنواع عديدة تغطي منها
هذه الوحدة النوع األكرث شيوعاً فقط ،أال وهو الرصع االختالجي .يتميز الرصع االختالجي بنوبات تس ّبب تقلصاً عضلياً غري إرادي مفاجئاً يتناوب مع
اسرتخاء العضالت ،مام يؤدي إىل اهتزاز البدن واألطراف أو تصلّبها .ترتبط النوبات يف كثري من األحيان باختالل الوعي .إن الشخص املصاب بتش ّنجات
مع ّرض للسقوط واإلصابة برضوض.
خالل الطوارئ اإلنسانية ،غالبا ما تختل اإلمدادات باألدوية املضادة لالختالج .ويف غياب مستمر للوصول إىل هذه األدوية ،يتع ّرض األشخاص املصابون
بالرصع لنوبات جديدة قد تشكل خطرا ً عىل حياتهم.
الشكاوى النموذجية للرصع االختالجي
تاريخ من النوبات أو الحركات التش ّنجية.
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التقييم
السؤال التقييمي  :1هل تتحقق معايير النوبة التش ّنجية لدى الشخص؟
» سؤال الشخص والقائم عىل العناية به عماّ إذا كان الشخص قد أُصيب
بأي من األعراض التالية:
ّ
حركات تش ّنجية تدوم أكرث من دقيقة إىل دقيقتني.
فقدان أو اختالل الوعي.
تصلّب أو تي ّبس للبدن أو األطراف يدوم أكرث من دقيقة إىل دقيقتني.
عض أو ازرقاق اللسان أو إصابة بدنية.
فقدان السيطرة عىل املثانة أو األمعاء يف أثناء النوبة.
بعد انقضاء الحركات غري الطبيعية ،قد يبدو الشخص مش ّوشاً أو
نعساناً أو يظهر سلوكاً شاذا ً .قد يشكو أيضاً من التعب أو الصداع
أو آالم يف العضالت.

» تتحقق معايري النوبة التش ّنجية إن توفرت لدى الشخص حركات
تش ّنجية وما ال يقل عن عارضني آخرين من األعراض املذكورة أعاله.
» االشتباه بنوبات غري تش ّنجية أو بحاالت طبية أخرى إن توفر معيار
واحد أو معياران فقط من املعايري املذكورة أعاله.
استشارة أخصايئ إن أصيب الشخص بأكرث من نوبة غري تش ّنجية
واحدة.
معالجة األمر مبا يتوافق يف حال االشتباه بحاالت طبية أخرى.
متابعة الحالة بعد  ۳أشهر من أجل إعادة التقييم.

السؤال التقييمي  :۲هل من مس ّبب حاد للنوبة التش ّنجية؟
» البحث عن عالمات وأعراض التهاب عصبي:
ح ّمى
صداع
ته ّيج السحايا* (( )meningeal irritationمثل تصلّب العنق).
» البحث عن مس ّببات أخرى محتملة للتش ّنجات أو االختالج:
إصابة يف الرأس
اضطراب استقاليب* (( )metabolic abnormalityمثل
نقص جلوكوز الدم* ( ، )hypoglycaemiaنقص الصوديوم*
())hyponatraemia
التس ّمم بالكحول أو املواد املدمنة أو االنقطاع عنها (>>
املربع  SUB 1يف الصفحة )٤٨
» يف حال توفر مس ّبب حاد قابل للتمييز للنوبة التش ّنجية ،معالجة
املس ّبب.
إن املعالجة املداومة باألدوية املضادة للرصع غري رضورية يف هذه
الحاالت.

»اإلحالة فوراً إىل املستشفى يف حال االشتباه بالتهاب عصبي*
( ،)neuroinfectionإصابة يف الرأس أو اضطراب استقاليب.
االشتباه بالتهاب عصبي عند طفل (من عمر ستة أشهر إىل ست
سنوات) مصاب بالحمى يف حال توفر أي من املعايري التالية لنوبات
الحمى املعقدة:
– نوبة بؤرية  -تبدأ النوبة يف جزء واحد من الجسم
– نوبة مط ّولة  -تدوم النوبة أكرث من  ١٥دقيقة
– نوبة متكررة  -أكرث من نوبة واحدة خالل املرض الحايل
»إن مل يتوفر أي من املعايري الثالثة أعاله لدى طفل مصاب بالحمى،
االشتباه بنوبة ح ّمى بسيطة .معالجة الح ّمى والبحث عن أسبابها وفقاً
للمبادئ التوجيهية للتدبري املتكامل ألمراض الطفولة  .IMCIمراقبة
الطفل مدة  ۲٤ساعة.
» متابعة الحالة بعد  ۳أشهر من أجل إعادة التقييم.

السؤال التقييمي  :۳أمام نوبة تش ّنجية من دون متييز مس ّبب حاد لها ،هل تكون حالة رصع؟

» تعترب حالة رصع إذا أُصيب الشخص بنوبتني تش ّنجيتني أو أكرث ال
محفز لهام يف يومني مختلفني خالل األشهر االثني عرش املاضية.

» إذا أُصيب الشخص بنوبة تش ّنجية واحدة خالل األشهر االثني عرش
املاضية من دون مس ّبب حاد لها ،ال يكون العالج باألدوية املضادة
للرصع رضورياً .متابعة الحالة بعد  ۳أشهر.
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خطة التدبري األساسية
 .1تثقيف الشخص والقائمين على العناية به بشأن الصرع
» رشح ما ييل:
مفهوم الرصع وأسبابه:
–الرصع حالة مزمنة .ولكن بفضل األدوية ،ثالثة من أصل أربعة
أشخاص يتخلصون من النوبات.
–ينطوي الرصع عىل نوبات متكررة .النوبة مشكلة ناتجة عن
نشاط كهربايئ غري طبيعي يف الدماغ.
– الرصع ليس ناتجاً عن السحر أو الجن.
– الرصع غري ٍ
معد وال ينتقل باللعاب.
املسائل املتعلقة بنمط الحياة ذات الصلة:
–األشخاص املصابون بالرصع ميكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية:
ميكنهم أن يتزوجوا وأن ينجبوا أطفاالً بصحة جيدة.
ميكنهم أن يشغلوا معظم الوظائف بأمان وأن يكونوا منتجني.
إن األطفال املصابني بالرصع ميكنهم الذهاب إىل املدرسة.
–عىل األشخاص املصابني بالرصع أن يتجنبوا ما ييل:

الوظائف التي تتطلب العمل بالقرب من اآلالت الثقيلة أو النار
طهي الطعام عىل نار مكشوفة
السباحة مبفردهم
الكحول ومواد اإلدمان الرتويحية
النظر إىل األضواء الساطعة
تغيري منط النوم (كالنوم أقل بكثري من املعتاد).
ما يجب عمله يف املنزل عند حصول النوبات (رسائل إىل القامئني
عىل العناية بالشخص):
–إن بدأت النوبة فيام الشخص واقف أو جالس ،الوقاية من
اإلصابات الناتجة عن السقوط مبساعدته عىل الجلوس أو التم ّدد
عىل األرض.
–التأكد من أن الشخص يتنفس بشكل طبيعي .إرخاء الثياب حول
العنق.
– تركيز الشخص يف وضعية اإلفاقة (راجع الرسوم  A - Dأدناه).

الرسوم  :A - Dوضعية اإلفاقة

أ.الجثو عىل األرض بجانب الشخص.
تثبيت ذراع الشخص القريبة منك عند زاوية قامئة بالنسبة إىل جسده
عىل أن تكون يده مو ّجهة إىل األعىل باتجاه رأسه (راجع الرسم  Aأعاله).
ب.تثبيت يده األخرى تحت جانب رأسه بحيث تالمس الجهة الخلفية
من يده خ َّده (راجع الرسم  Bأعاله).
ج.ثني الركبة البعيدة عنك عند زاوية قامئة.
قلب الشخص بعناية عىل جنبه بجذب الركبة املثن ّية (راجع الرسم C
أعاله).

د.إن الذراع العليا للشخص تسند رأسه فيام ذراعه السفىل توقف
تدحرجه إىل البعيد (راجع الرسم  Dأعاله) .فتح املجرى الهوايئ
للشخص بإمالة رأسه إىل الوراء بلطف ورفع ذقنه والتأكد من خلو
املجرى الهوايئ مماّ يعيقه .هذه العملية تخرج اللسان من املجرى
الهوايئ ،تساعد الشخص عىل التنفس بشكل أفضل ومتنع االختناق
بسبب اإلفرازات والقيء.
– عدم محاولة تقييد أو تثبيت الشخص إىل األرض.
– عدم وضع أي يشء يف فم الشخص.
– إبعاد األدوات الحادة أو الصلبة عن الشخص لتفادي اإلصابات.
– البقاء مع الشخص إىل أن تتوقف النوبة ويستعيد وعيه.

» الطلب من الشخص والقامئني عىل العناية به االحتفاظ بسجل بسيط بالنوبات (راجع الرسم .)EPI GPC 1

39

 .۲بدء أو استئناف األدوية املضادة للرصع
التحقّق مماّ إذا سبق للشخص تناول دواء مضاد للرصع ساعده يف
السيطرة عىل النوبات .يف حال اإليجاب ،وصف الدواء نفسه بالجرعة
نفسها.
» يف حال عدم توفر هذا الدواء ،وصف دواء جديد.
» اختيار دواء واحد مضاد للرصع (مراجعة الجدول .)EPI 1
النظر يف اآلثار الجانبية املحتملة ،والتفاعالت للمرض مع الدواء*
( )drug-disease interactionsأو التفاعالت للدواء مع الدواء*
( . )drug-drug interactionsمراجعة كتيب الوصفات الوطني أو
الخاص مبنظمة الصحة العاملية ،حسب الرضورة.
البدء بإعطاء أدىن جرعة وزيادتها تدريجياً حتى السيطرة الكاملة
عىل النوبة.
» رشح ما ييل للشخص وللقامئني عىل العناية به:
الجدول  :EPI1األدوية املضادة للرصع.
أ
فينوباربيتال

جدول الجرعات (>> الجدول .)EPI 1
اآلثار الجانبية املحتملة (>> الجدول .)EPI 1
معظم اآلثار الجانبية خفيفة وتزول مع الوقت .يف حال حصول آثار
جانبية حادة ،يجب أن يتوقف الشخص فورا ً عن تناول الدواء وأن
يحصل عىل املساعدة الطبية.
أهمية االلتزام بالدواء .إن تفويت الجرعات أو التوقف املفاجئ
ميكنهام التس ّبب يف معاودة النوبات .يجب تناول هذه األدوية يف
الوقت نفسه كل يوم.
الوقت الرضوري قبل أن يعطي الدواء مفعوالً .يحتاج األمر عادة
بضعة أسابيع قبل أن يصبح تأثري الدواء واضحاً.
مدة العالج .االستمرار يف تناول الدواء حتى انقضاء عامني عىل األقل
مل تتخلّلهام أية نوبة.
أهمية املتابعة املنتظمة.

كاربامازيبني

فينيتوين

فالربوات

الجرعة االبتدائية
لألطفال

 3 - 2ملغم/كغم/اليوم

 5ملغم/كغم/اليوم

 4 - 3ملغم/كغم/اليوم

 20 - 15ملغم/كغم/اليوم

الجرعة الفعالة
النموذجية لألطفال

 6 - 2ملغم/كغم/اليوم

 30 - 10ملغم/كغم/اليوم

 8 - 3ملغم/كغم/اليوم

 30 - 15ملغم/كغم/اليوم

الجرعة االبتدائية
للبالغني

 ٦.ملغم/اليوم

 400 - 200ملغم/اليوم

 200 - 150ملغم/اليوم

 200ملغم/اليوم

الجرعة الفعالة
النموذجية للبالغني

 180 - 60ملغم/اليوم

 1400 - 400ملغم/اليوم

 400 - 200ملغم/اليوم

 2000 - 400ملغم/اليوم

جدول الجرعات

مرة يف اليوم قبل النوم

مرتني يف اليوم

لألطفال ،مرتني يف اليوم .للبالغني،
باإلمكان مرة يف اليوم

عادة مرتني أو  ۳مرات يف
اليوم

اآلثار الجانبية النادرة
والخطرية

طفح جلدي حاد (متالزمة
ستيفنز جونسون* (Stevens-
)Johnson syndrome
كبت نخاع العظم* (bone
)marrow depression
فشل كبدي

طفح جلدي حاد (متالزمة ستيفنز
جونسون* (Stevens-Johnson
 ،)syndromeتقرش األنسجة
املتموتة البرشوية التسممي*
()toxic epidermal necrolysis
كبت نخاع العظم* (bone
)marrow depression

فقر الدم وتشوهات الدم األخرى
فرط الحساسية مبا ذلك الطفح
الجلدي الحاد (متالزمة ستيفنز
جونسون* (Stevens-Johnson
)syndrome
التهاب الكبد

نعاس
تش ّوش

اآلثار الجانبية
الشائعة

نعاس
فرط الحركة عند األطفال

نعاس
صعوبة يف امليش
غثيان

غثيان ،تقيؤ ،إمساك
عراش
نعاس
ترنّح وصعوبة يف النطق
حركات مرتعشة
تش ّوش ذهني

خمول
شعور بالخدر
رعاش
غثيان ،إسهال
زيادة يف الوزن
فقدان شعر عابر (ينمو
عادة يف غضون  ٦أشهر)
اختالل وظائف الكبد

املحاذير

تج ّنب الفينوباربيتال لألطفال
املصابني بإعاقة ذهنية أو لديهم
مشاكل سلوكية

أمتوفر يف املجموعة الصحية املشرتكة بني الوكاالت لحاالت الطوارئ (منظمة الص ّحة العاملية.)2011 ،

تج ّنب الفالربوات للنساء
الحوامل
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 .۳املتابعة
» توفري متابعة منتظمة
تحديد مواعيد متابعة منتظمة بتواتر مرة يف الشهر عىل األقل خالل
األشهر الثالثة األوىل أو حتى السيطرة عىل النوبات.
مقابلة الشخص مرة كل  ۳أشهر بعد السيطرة عىل النوبات.
االنتقال إىل مبادئ التدبري (>> املبادئ العامة للرعاية) للحصول
املفصلة الخاصة باملتابعة.
عىل املزيد من التوجيهات ّ
» يف كل جلسة متابعة:
مراقبة السيطرة عىل النوبات:
– مراجعة سجل النوبات للتحقق من مدى السيطرة عىل النوبات.
مواصلة العالج مبضاد الرصع أو تعديله وفقاً ملدى السيطرة عىل
النوبات.
–إن مل تتم السيطرة بعد عىل النوبات بالجرعة العالجية القصوى
ملضاد رصع واحد أو إن أصبحت اآلثار الجانبية غري محتملة،
استبداله بدواء آخر .زيادة الجرعة تدريجياً حتى السيطرة عىل
النوبات.
املربع  :EPI 1إعتبارات خاصة لعالج النساء املصابات بالرصع
» إذا كانت املرأة يف سن اإلنجاب:
وصف الفوالت  ٥ملغم/اليوم لتفادي التشوهات الخلقية املمكنة
إذا أصبحت املرأة حامالً.
» إذا كانت املرأة حامالً:
متخص ص ملعالجة حالتها.
استشارة طبيب
ّ
إعالم املرأة برضورة زيادة عدد الزيارات السابقة للوالدة وبإنجاب
مولودها يف املستشفى.
عند الوالدة ،إعطاء  ١ملغم من الفيتامني ك بالعضل لحديثي
الوالدة.

–إذا كانت النوبات نادرة جدا ً وكانت أية زيادة للجرعة قد تنتج
آثارا ً جانبية حادة ،تكون حينئذ الجرعة الحالية مقبولة.
متخصص إن متّت تجربة دواءين الواحد تلو اآلخر
– استشارة طبيب
ّ
ومل ينجح أحدهام يف السيطرة عىل النوبات بشكل مالئم .تج ّنب
العالج بأكرث من مضاد رصع واحد يف آن واحد.
النظر يف إيقاف مضاد الرصع إن مل تحصل أية نوبة يف العامني
املنرصمني.
–عند إيقاف مضاد الرصع ،يجب تقليل الجرعة تدريجياً عىل
امتداد بضعة أشهر لتفادي النوبات الناتجة عن االنقطاع عن
الدواء.
إرشاك القامئني عىل العناية بالشخص يف مراقبة السيطرة عىل
النوبات.
مراجعة املسائل املتعلقة بنمط الحياة وتقديم املزيد من التثقيف
النفيس/الدعم للشخص والقامئني عىل العناية به (>> الخطوة  ١من
خطة التدبري األساسية أعاله).
» يجب إرشاك املرأة الحامل يف اتخاذ قرار البدء مبضاد رصع .يجب
أن تؤخذ بعني االعتبار ح ّدة النوبات وتواترها فضلاً عن األذى
املحتمل الذي قد يلحقه مضاد الرصع أو تلحقه النوبات بالجنني.
يف حال اتخاذ القرار ببدء مضاد رصع ،ميكن وصف الفينوباربيتال
أو الكاربامازيبني .يجب تفادي الفالربوات والعالج متعدد األدوية*
(.)polytherapy
» ميكن وصف الكاربامازيبني للنساء املرضعات.

الرسم  :EPI 1مثال عن سجل نوبات
متى حدثت النوبة
التاريخ

الوقت

وصف النوبة (مبا يف ذلك أعضاء
الجسم املتأثرة ومدة النوبة)

األدوية التي تناولها الشخص
يف األمس

اليوم
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املربع  : EPI 2تقييم وعالج شخص مصاب بتشّ نجات أو فاقد للوعي بعد تع ّرضه لنوبة
يجب تقييم وعالج النوبات الحادة بشكل متزامن

» تقييم النوبات:
الحفاظ عىل الهدوء.
معظم النوبات تتوقف بعد بضعة دقائق.
تفقد املجرى الهوايئ والتنفس والدورة الدموية مبا يف ذلك ضغط
الدم ومعدل التنفس ودرجة الحرارة.
البحث عن عالمات حدوث إصابة يف الرأس أو العمود الفقري
توسع الحدقتني قد يشري إىل إصابة قوية يف
(عىل سبيل املثال ،إن ّ
الرأس).
البحث عن تصلب العنق أو الحمى (عالمات عىل وجود التهاب
السحايا).
» سؤال القائم عىل العناية بالشخص:
متى بدأت هذه النوبة؟
هل للشخص تاريخ من النوبات؟
هل للشخص تاريخ من اإلصابات يف الرأس أو العنق؟
هل يعاين الشخص من مشاكل طبية أخرى؟
هل سبق للشخص أن تناول أي دواء أو س ّم أو كحول أو مواد
مدمنة؟
إذا كان الشخص أنثى :هل هي يف النصف الثاين من الحمل أو يف
األسبوع األول بعد الوالدة؟
» اإلحالة فوراً إىل املستشفى:
يف حال وجود أية عالمة إلصابة رئيسية ،صدمة* ( )shockأو
مشكلة يف التنفس.
إذا أصيب الشخص بإصابة قوية يف الرأس أو العنق:
– ال يجب تحريك عنق الشخص.
– تطبيق تقنية *  Log-rollعند نقل الشخص.
إذا كان الشخص أنثى يف النصف الثاين من الحمل أو ما دون
أسبوع بعد الوالدة.
يف حال االشتباه بالتهاب عصبي.
يف حال ُميض أكرث من  5دقائق منذ بدء النوبة.

» معالجة النوبات:
وضع الشخص عىل جنبه يف وضعية اإلفاقة (مراجعة خطة التدبري
األساسية والرسوم  A - Dأعاله).
إن مل تتوقف النوبة تلقائياً بعد دقيقة إىل دقيقتني ،فتح خط
وريدي يف أرسع وقت ممكن واعطاء الجلوكوز والبنزوديازيبني
ببطء ( 30نقطة/الدقيقة).
–إذا كان من الصعب فتح خط وريدي ،إعطاء البنزوديازيبني
باملستقيم.
–تحذير :بإمكان البنزوديازيبني إبطاء التنفس .إعطاء الشخص
االكسجني إن توفر ومراقبة معدل تنفسه عىل نحو متك ّرر.
– جرعة الجلوكوز لألطفال 5 - 2 :مل/كغم يف  %10من الجلوكوز.
– جرعة البنزوديازيبني لألطفال:
الديازيبام باملستقيم  0.5 - 0.2ملغم/كغم
أو الديازيبام بالوريد  0.3 - 0,1ملغم/كغم
أو اللورازيبام بالوريد  0.1ملغم/كغم
– جرعة الجلوكوز للبالغني 50 - 25 :مل يف ∙ %٥من الجلوكوز
– جرعة البنزوديازيبني للبالغني:
الديازيبام باملستقيم  20 - 10ملغم
أو الديازيبام بالوريد  20 - 10ملغم ببطء
أو اللورازيبام بالوريد  ٤ملغم.
– عدم إعطاء البنزوديازيبني بالعضل.
إعطاء جرعة ثانية من البنزوديازيبني إذا استمرت النوبة مدة
 10 - 5دقائق بعد الجرعة األوىل.
يجب أن تكون الجرعة الثانية مساوية للجرعة األوىل.
عدم إعطاء الشخص أكرث من جرعتني من البنزوديازيبني .إذا
احتاج ألكرث من جرعتني ،يجب إرساله إىل املستشفى.
االشتباه بحالة رصعية إذا:
– تك ّررت النوبات وال شفاء بني النوبات،
– أو النوبات ال تستجيب لجرعتني من البنزوديازيبني،
– أو النوبات تدوم أكرث من  ٥دقائق.
» اإلحالة فوراً إىل املستشفى:
يف حال االشتباه بحالة رصعية (راجع أعاله).
إن مل يستجب الشخص ألول جرعتني من البنزوديازيبني.
إذا كان الشخص يعاين من مشاكل يف التنفس بعد تناول
البنزوديازيبني.
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اإلعاقة الذهنية
ت ّتسم اإلعاقة الذهنية ٩باملحدودية غري القابلة للعكس يف جوانب عديدة من النمو الذهني املتوقع (كاملهارات املعرفية* ( )cognitiveواللغوية
والحركية واالجتامعية) .هذه املحدودية قامئة منذ الوالدة أو بدأت يف مرحلة الطفولة .إن اإلعاقة الذهنية تعيق عملية التعلم واألداء الوظيفي
اليومي والتك ّيف مع بيئة جديدة.
األشخاص املصابون بإعاقة ذهنية بحاجة غالباً إىل خدمات رعاية جوهرية ويواجهون يف كثري من األحيان التحديات يف الوصول إىل الرعاية الصحية
والتعليم .هم شديدو التأثر باإلساءة واإلهامل ومعرضون ألوضاع خطرية ضمن بيئات الطوارئ املضطربة .عىل سبيل املثال ،من املمكن جداً أن
يتج ّول األشخاص املصابون بإعاقة ذهنية يف املناطق الخطرية دون التن ّبه لألمر .فضالً عن ذلك ،قد يشكلون عبئاً عىل أرسهم ومجتمعاتهم وقد
يتع ّرضون للهجر يف أثناء النزوح .بالتايل ،هم بحاجة إىل املزيد من االنتباه خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية.
تغطي هذه الوحدة اإلعاقة الذهنية املتوسطة والحادة والشديدة لدى األطفال واملراهقني والبالغني.
الشكاوى النموذجية
» لدى الرضع :صعوبة يف الرضاعة ،إخفاق يف النمو ،ضعف عضيل حريك ،تأخر يف بلوغ مقاييس النمو املتوقعة املتناسبة مع سن الرضيع
ومرحلة منوه مثل االبتسام والجلوس والوقوف.
» لدى األطفال :تأخر يف بلوغ مقاييس النمو املتوقعة املتناسبة مع سن الطفل مثل امليش والتد ّرب عىل استخدام املرحاض والنطق والقراءة
والكتابة.
» لدى البالغني :ضعف القدرة عىل العيش مستقلني أو رعاية أنفسهم و/أو أطفالهم.
» لدى كافة الفئات العمرية :صعوبة يف االضطالع باألنشطة اليومية التي تعترب عادية بالنسبة إىل عمر الشخص ،صعوبة يف فهم التعليامت،
صعوبة يف تلبية الحاجات اليومية.

 ٩إن املراجعة الحادية عرشة للتصنيف الدويل لألمراض  ICD-11تطلق عىل هذا االضطراب اسم اضطراب النمو الذهني.
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التقييم
السؤال التقييمي  :1هل يعاني الشخص من إعاقة ذهنية؟
» مراجعة مهارات الشخص وأدائه:
بالنسبة إىل األطفال الصغار وحديثي امليش ،تقييم ما إذا بلغ الطفل
متاماً مقاييس النمو املتناسبة مع س ّنه عىل كافة املستويات (>>
املربع  ،ID 1اإلشارات التحذيرية).
األسئلة املقرتحة للقامئني عىل العناية باألطفال:
– هل يترصف طفلك كام يترصف أطفال آخرون يف نفس سنه؟
–ما هي األمور التي يستطيع طفلك القيام بها وحده (الجلوس،
امليش ،تناول الطعام ،ارتداء املالبس أو استخدام املرحاض)؟
–كيف يتواصل طفلك معك؟ هل يبتسم لك؟ هل يستجيب عندما
تنادي اسمه/اسمها؟ كيف يتحدث معك؟ هل هو قادر عىل طلب
ما يريد؟
–كيف يلعب طفلك؟ هل هو قادر عىل اللعب جيدا ً مع أطفال
آخرين يف نفس س ّنه؟
بالنسبة إىل األطفال األكرب سناً واملراهقني ،السؤال عماّ إذا كانوا
يذهبون إىل املدرسة ويف هذه الحال كيف يت ّممون واجباتهم
املدرسية (مثل التعلم والقراءة والكتابة) واملهام املنزلية اليومية.
–هل تذهب إىل املدرسة؟ كيف حال دراستك؟ هل أنت قادر عىل
إمتام واجباتك املدرسية؟ هل تواجه الصعوبات يف املدرسة غالباً
ألنك ال تستطيع فهم التعليامت أو اتباعها؟
بالنسبة إىل البالغني ،السؤال عماّ إذا كانوا يعملون ويف هذه الحال
كيف يتدبرون املهام املهنية وغريها من األنشطة اليومية.
– هل تعمل؟ ما نوع املهنة التي تزاولها؟ هل تواجه املشاكل يف
عملك غالباً ألنك ال تستطيع فهم التعليامت أو اتباعها؟
بالنسبة إىل األطفال األكرب سناً واملراهقني والبالغني ،السؤال عن
مقدار املساعدة التي يحصل عليها الشخص حالياً لالضطالع مبهامه
اليومية (عىل سبيل املثال ،يف املنزل واملدرسة والعمل).
» إن كان هناك تأخر يف بلوغ مقاييس النمو املتوقعة ،استبعاد الحاالت
املرض ّية القابلة للعالج أو القابلة للعكس التي ميكنها أن تشبه اإلعاقة
الذهنية.
استبعاد ضعف النظر:
–لطفل فوق الستة أشهر ،سؤال القائم عىل العناية به عماّ إذا كان
الطفل قادرا ً عىل فعل ما ييل ذكره يف حني أنك تراقب الطفل
بنفسك مبارشة:
إن كان الطفل قادرا ً عىل تت ّبع جسم متحرك بعينيه
إن كان الطفل قادرا ً عىل التع ّرف إىل أشخاص مألوفني
إن كان الطفل قادرا ً عىل التقاط غرض بني يديه
–إن كانت اإلجابة بالنفي عىل أي من االسئلة السابقة ،إبالغ القائم
عىل العناية بالطفل بأن الطفل قد يكون مصابًا بضعف نظر
واستشارة طبيب مختص إن توفر.

استبعاد ضعف السمع:
–لطفل فوق الستة أشهر ،سؤال القائم عىل العناية به عماّ إذا كان
الطفل قادرا ً عىل فعل ما ييل ذكره يف حني أنك تراقب الطفل
بنفسك مبارشة:
إن كان الطفل يدير رأسه لرؤية املتكلم من الخلف
إن كان الطفل يبدي ردود فعل عىل األصوات الصاخبة
إن كان الطفل يصدر أصواتاً مختلفة (تاتا ،دادا ،بابا).
– إن كانت اإلجابة بالنفي عىل أي من االسئلة السابقة ،إبالغ القائم
عىل العناية بالطفل بأن الطفل قد يكون مصاباً بضعف سمع
واستشارة طبيب مختص إن توفر.
استبعاد املشاكل املوجودة ضمن البيئة املحيطة بالطفل:
–إصابة األم أو القائم الرئييس عىل العناية بالطفل باضطراب اكتئايب
معتدل إىل حاد (>> )DEP
–غياب التحفيز (التحفيز أسايس لنمو دماغ األطفال الصغار).
من يتفاعل بانتظام مع طفلك ويلعب معه؟
كيف تلعب أو يلعب األشخاص اآلخرون مع طفلك؟ وبأي
وترية؟
كيف تتواصل أو يتواصل األشخاص اآلخرون مع طفلك؟ وبأي
وترية؟
استبعاد سوء التغذية وأي نقص تغذوي أو هورموين مبا يف ذلك
نقص اليود* ( )iodine deficiencyوقصورد الغدة الدرقية*
(.)hypothyroidism
استبعاد الرصع (>>  ،)EPIالذي ميكن أن يحايك اإلعاقة
الذهنية أو التزامن معها.
» معالجة املشاكل املستكشفة القابلة للعالج واملتابعة من أجل إعادة
تقييم ما إذا كان الشخص مصاباً بإعاقة ذهنية.
بالنسبة إىل حاالت ضعف السمع والبرص املؤكدة ،توفري األجهزة
املناسبة (العدسات ،املعينات السمعية) أو املطالبة بها.
عند االقتضاء ،معالجة االضطراب االكتئايب لدى القائم عىل العناية
بالشخص.
تعليم القائم عىل العناية بالشخص كيفية توفري بيئة أكرث تحفيزا ً
لألطفال الصغار .مراجعة إسداء املشورة لألرسة بشأن رعاية النمو:
بطاقات املشورة (منظمة الصحة العاملية واليونيسف.)2012 ،
عند االقتضاء ،إحالة الشخص إىل برامج تنمية الطفولة املبكرة
(.)ECD
»إن إصابة الشخص بإعاقة ذهنية أمر محتمل إذا (أ) كان هناك تأخر
هام يف بلوغ مقاييس النمو املتوقعة وصعوبة يف تلبية الحاجات
اليومية و(ب) ت ّم استبعاد أو معالجة الحاالت القابلة للعالج أو القابلة
للعكس.

السؤال التقييمي  :۲هل يعاين الشخص من مشاكل سلوكية متزامنة؟

» عدم االستامع للقامئني عىل العناية به
» نوبات غضب .سلوك عدايئ و ايذاء الذات عند الشعور بالغضب.

» استهالك املواد غري العضوية
» سلوك جنيس متهو ّر أو سلوك شاذ آخر.
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خطة التدبري األساسية
 .1توفير التثقيف النفسي
» رشح اإلعاقة للشخص وللقامئني عىل العناية به .ال يجب لوم األشخاص
املصابني بإعاقة ذهنية عىل إعاقتهم .بالنسبة إىل القامئني عىل العناية
بالشخص ،يجب أن تكون توقعاتهم واقعية وأن يدعموا الشخص
ويعاملوه بلطف.
» توفري التدريب عىل مهارات الرعاية الوالدية بهدف تحسني التفاعل
اإليجايب بني األهل/القائم عىل العناية بالشخص والطفل.
تدريب القامئني عىل العناية بالشخص عىل املهارات القادرة عىل
تقليص املشاكل السلوكية لديه.
إن القامئني عىل العناية بالشخص يجب أن يدركوا أهمية تعليم
الشخص كيفية االعتناء بنفسه واالهتامم بنظافته الشخصية
(كالتدريب عىل استخدام املرحاض وتنظيف األسنان).
إن القامئني عىل العناية بالشخص يجب أن يعرفوا الشخص متام
املعرفة ،أن يعلموا ما يزعجه وما يسعده ،ما يثري املشاكل السلوكية
لديه وما مينعها ،ما هي نقاط الضعف ونقاط القوة لديه وما هي
أفضل طريقة للتعلم بالنسبة إليه.
إن القامئني عىل العناية بالشخص يجب أن يحافظوا بقدر اإلمكان
عىل أنشطة يومية منتظمة للشخص مثل تناول الطعام ،اللعب،
التعلم ،العمل والنوم.

إن القامئني عىل العناية بالشخص يجب أن يكافئوا الشخص عندما
يُحسن الترصف وأن يحجبوا عنه املكافأة عندما ييسء الترصف.
يجب التوازن يف التأديب:
–إعطاء تعليامت واضحة ،بسيطة ومخترصة عماّ ينبغي للشخص
القيام به بدالً مماّ ال ينبغي له القيام به .تقسيم األنشطة املعقدة
إىل خطوات أصغر بحيث يكون الشخص قادرا ً عىل التعلم بشكل
تدريجي فيكافأ عن كل خطوة (مثل تعلم كيفية ارتداء البنطال
قبل قفل األزرار).
–عندما يحسن الشخص الترصف ،تجدر مكافأته .إلهاء الشخص عن
األشياء التي ال ينبغي له القيام بها ،إال أن هذا االلهاء ال يجب أن
يكون أمرا ً ممتعاً أو مجزياً للشخص.
–عدم اللجوء إىل التهديد أو العقوبات الجسدية عندما يكون سلوك
الشخص غري مقبول.
» تثقيف القامئني عىل العناية بالشخص بأن الشخص املصاب بإعاقة
ذهنية أكرث تعرضاً بشكل عام لالعتداء الجنيس والجسدي لذا فهو
يستلزم املزيد من االهتامم والحامية.
» إبالغ القامئني عىل العناية بالشخص أن يتج ّنبوا إدخال الشخص إىل
مؤسسات الرعاية.

 .۲تعزيز الحماية المجتمعية

» تقييم ما إذا كانت تتوفر الحامية املجتمعية (مثل املجموعات غري
الرسمية ،املنظامت غري الحكومية املحلية ،الوكاالت الحكومية أو
الوكاالت الدولية) وطلب الدعم املناسب للشخص.

 .۳المطالبة بإشراك األشخاص المصابين بإعاقة ذهنية في األنشطة المجتمعية

» إذا كان الشخص طفالً ،إبقاؤه يف مدارس التعليم العام بقدر اإلمكان.
إقامة الروابط مع مدرسة الطفل الستكشاف إمكانية تكييف البيئة
التعليمية وفقاً لحاجات الطفل .تتوفر بعض النصائح البسيطة يف
التعليم الجامع لألطفال املعرضني للخطر (.)INEE

التشجيع عىل املشاركة يف األنشطة االجتامعية املمتعة داخل
املجتمع.
تقييم ما إذا كانت تتوفر برامج إعادة التأهيل املجتمعية
( )*community-based rehabilitation-CBRواملطالبة بإرشاك
األشخاص املصابني بإعاقة ذهنية يف مثل هذه الربامج.

.٤تقديم الرعاية للقائمين على العناية باألشخاص وفقاً لمبادئ تقليص الضغط النفسي وتعزيز الدعم االجتماعي
(>> المبادئ العامة للرعاية)
التوسع في تقييم وعالج االضطرابات النمائية المتزامنة المحتملة
.5إن أمكن ،اإلحالة إلى طبيب ّ
متخصص من أجل ّ

» اإلعاقة الحركية غري القابلة للعكس أو الشلل الدماغي* (cerebral
)palsy

» التشوهات الخلقية ،الشذوذ الورايث أو املتالزمات الوراثية (مثل
متالزمة داون* ())Down syndrome

 .٦المتابعة

» ترتيب جلسات متابعة منتظمة واجراؤها وفقا ملبادئ التدبري (>>
املبادئ العامة للرعاية)
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املربع  : ID 1مقاييس النمو :اإلشارات التحذيرية الواجب التنبّه لها

يف عمر الشهر

صعوبة الرضاعة من الثدي أو رفض الرضاعة
ضعف حركة الذراعني والساقني
ضعف أو غياب ردود الفعل عىل األصوات الصاخبة أو األضواء الساطعة
البكاء مدة طويلة من دون سبب واضح
التقيؤ واإلسهال ،اللذان قد يس ّببان الجفاف

يف عمر الستة أشهر

تصلّب أو صعوبة يف تحريك األطراف
تحريك متواصل للرأس (مماّ قد يدل عىل التهاب األذن ،الذي قد يؤدي إىل الصمم إن مل يُعالج)
ضعف أو غياب االستجابة لألصوات أو الوجوه املألوفة أو الثدي
رفض الثدي أو طعام آخر

يف عمر االثني عرش شهرا ً

عدم إصدار األصوات استجابة لآلخرين
عدم النظر إىل األجسام املتحركة
عدم االكرتاث وغياب االستجابة للقائم عىل العناية به
فقدان الشهية أو رفض الطعام

يف عمر السنتني

عدم االستجابة لآلخرين
صعوبة التوازن يف أثناء امليش
الكدمات والتغريات السلوكية غري املفسرّ ة (الس ّيام إن توىل غرباء العناية بالطفل)
فقدان الشهية

يف عمر الثالث سنوات

فقدان االهتامم باللعب
سقوط متكرر
صعوبة يف التقاط األشياء الصغرية
إخفاق يف فهم الرسائل البسيطة
عدم القدرة عىل النطق بعدة كلامت
ضعف أو غياب االهتامم بالطعام

يف عمر الخمس سنوات

خوف ،غضب أو عنف يف أثناء اللعب مع أطفال آخرين ،مماّ قد يدل عىل إساءة أو مشاكل عاطفية

يف عمر الثامين سنوات

صعوبة يف كسب األصدقاء والحفاظ عليهم ،ويف املشاركة يف األنشطة الجامعية
تجنب مه ّمة أو ٍ
تحد من دون املحاولة ،أو إظهار عالمات عجز
صعوبة يف التعبري عن الحاجات واألفكار واملشاعر
صعوبة يف الرتكيز عىل املهام ،يف فهم الواجبات املدرسية وامتامها
عدائية أو خجل مفرط مع األصدقاء واألرسة

املصدر :منظمة األمم املتحدة للطفولة ،منظمة الصحة العاملية ،منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،برنامج األمم
املتحدة اإل منايئ ،برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/االيدز ،برنامج األغذية العاملي والبنك الدويل ()2010
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التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان
	مراجعة املربع  SUB 1يف الصفحة  ٤٨املتعلق بتقييم وتدبري االنقطاع عن الكحول الذي يشكل خطراً
عىل حياة الشخص.
إن تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان (مثل االفيونات* () )opiatesكالهريوين) ،القنب* ( ،)cannabisاالمفيتامينات* ( ،)amphetaminesالقات*
( ،)khatاألدوية املوصوفة املختلفة مثل البنزوديازيبني* ( )benzodiazepineوالرتامادول* ( ))tramadolميكنه أن يس ّبب مشاكل متنوعة ،ومنها
االنقطاع (أي األعراض الجسدية والنفسية التي تظهر عند وقف أو التقليل من التعاطي بشكل ملحوظ) ،واالعتامد* ( )dependenceوالتعاطي
الضار (األذى الذي يلحق بالصحة الجسدية أو النفسية و/أو الرفاه العام) .إن تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان أمر ضار عندما يكون مسؤوالً
عن االضطرابات الجسدية أو النفسية ،السلوك الصحي الخطري ،املشاكل العائلية أو املشاكل يف العالقات ،العنف الجسدي والجنيس ،الحوادث،
اإلساءة إىل األطفال واهاملهم ،الصعوبات املالية وغريها من املسائل املتعلقة بالحامية .إن التعاطي الضار للكحول أو مواد اإلدمان قد يزداد
انتشاراً يف حاالت الطوارئ اإلنسانية حيث أن البالغني واملراهقني يحاولون التصدّ ي للضغط النفيس أو الخسارة أو األمل بالتطبيب الذايت* (self-
.)medicating
يف حاالت الطوارئ الشديدة ،قد تختل إمدادات الكحول أو مواد اإلدمان فتتس ّبب بأعراض انقطاع غري متوقعة تهدّ د حياة األشخاص الذين اعتادوا
منذ زمن طويل استهالك املواد املدمنة بجرعات عالية نسبياً .هذا ينطبق بشكل خاص عىل الكحول.
تركز هذه الوحدة عىل التعاطي الضار للكحول أو مواد اإلدمان وتنطوي عىل مربع يتعلق باالنقطاع عن الكحول الذي يشكل خطراً عىل حياة
الشخص (>> املربع  .)SUB 1أما بالنسبة إىل الجوانب األخرى لتعاطي الكحول أو مواد اإلدمان ،فتجدر مراجعة الوحدتني املتعلقتني بتعاطي
الكحول واستخدام مواد اإلدمان يف الدليل الكامل لتدخالت برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية.
الشكاوى النموذجية
» يبدو الشخص تحت تأثري الكحول أو مواد اإلدمان (عىل سبيل املثال ،تفوح منها رئحة كحول ،يبدو مخموراً ،يعاين من االهتياج ،التململ،
متوسعتان/منقبضتان* ())dilated/constricted pupils
تدين مستوى الطاقة ،صعوبة يف النطق ،يظهر مبظهر غري مهذب ،حدقتاه ّ
» إصابة حديثة
» عالمات استخدام مواد اإلدمان بالوريد (عالمات حقن ،عدوى جلدية)
» طلب األقراص املن ّومة أو مسكّنات األمل.
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التقييم
السؤال التقييمي  :1هل يلحق تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان األذى بالصحة الجسدية أو النفسية و/أو بالرفاه
العام للشخص؟
تنم عن
»التحقيق يف تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان بطريقة ال ّ
أحكام.
» السؤال عماّ ييل:
الكمية ومنط التعاطي أو االستخدام
–هل ترشب الكحول؟ يف حال اإليجاب ،بأي شكل؟ كم مرشوب
تتناول يف اليوم/األسبوع؟
–هل تتناول األقراص املن ّومة/الحبوب املضادة للقلق/مسكّنات األمل
املوصوفة؟ أي نوع منها؟ كم عددها يف اليوم/األسبوع؟
–هل تستخدم مواد اإلدمان غري املرشوعة؟ أي نوع منها؟ ما
هي طريقة االستخدام–عن طريق الفم ،الحقن ،االستنشاق؟ ما
الكمية/التواتر يف اليوم/األسبوع؟
دوافع استخدام الكحول أو مواد اإلدمان
– ما الذي يجعلك ترغب يف تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان؟
األذى للنفس أو لآلخرين
–املشاكل الطبية أو اإلصابات الناجمة عن تعاطي الكحول أو مواد
اإلدمان.
هل عانيت من مشاكل صحية منذ أن بدأت برشب الكحول أو
استخدام مواد اإلدمان؟
هل تعرضت يو ًما لإلصابة حينام كنت تحت تأثري الكحول أو
مواد اإلدمان؟
–االستهالك املتواصل للكحول أو مواد اإلدمان عىل الرغم من النصح
بالتوقف.
عندما كانت املرأة حامالً أو مرضعة.
عندما أ بلغ الشخص بأنه يعاين من مشكلة يف املعدة أو الكبد
بسبب رشب الكحول أو استخدام مواد اإلدمان.
عندما كان الشخص يتناول األدوية ذات التفاعالت الضارة مع
الكحول أو مواد اإلدمان ،مثل امله ّدئات أو املسكّنات أو أدوية
السل.
– املشاكل االجتامعية الناجمة عن تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان:
املشاكل املالية أو القانونية
هل عانيت يوماً من مشاكل مالية أو خالفت القانون بسبب
تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان؟
املشاكل املهنية
هل خرست يوما وظيفة أو كان أداؤك يف العمل سيئا بسبب
تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان؟
صعوبة يف العناية باألطفال أو ُمبعالني آخرين
هل وجدت يوما ًصعوبة يف رعاية طفلك/أرستك بسبب
تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان؟
العنف تجاه اآلخرين
هل أذيت يوماً أحدا ً يف أثناء تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان؟

املشاكل يف العالقات/الحياة الزوجية
هل س ّبب لك يوما تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان مشكلة
مع الرشيك؟
ٍ
» إجراء فحص بدين عام رسيع للبحث عن عالمات تعاط مزمن للكحول
أو مواد اإلدمان
نزيف معدي معوي
– آالم البطن
– دم يف القيء
– دم يف الرباز أو براز أسود
أمراض الكبد
–الحادة :الريقان ،استسقاء البطن* ( ،)ascitesكبد وطحال
متضخامن ومتصلبان ،اعتالل الدماغ الكبدي* (hepatic
)encephalopathy
سوء التغذية ،فقدان الوزن الشديد
وجود دليل عىل عدوى مرتبطة باستخدام مواد اإلدمان (مثل
فريوس نقص املناعة البرشية ،التهاب الكبد ب أو ج ،التهابات
جلدية يف مواقع الحقن ،أو السل).
» تقييم التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان عىل السواء عند الشخص
نفسه مبا أن املشكلتني تقرتنان معا ًيف كثري من األحيان.
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خطة التدبري األساسية
 .1تدبير التأثيارات الضارة لتعاطي الكحول أو مواد اإلدمان
» توفري الرعاية الطبية الرضورية ملا يرتت ّب عن تعاطي الكحول أو مواد
اإلدمان من أذى جسدي.
» تدبري الحاالت النفسية املتزامنة ،مثل االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد،
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة والذهان (>> .)DEP, PTSD, PSY

» معالجة النتائج االجتامعية املل ّحة (مثل الربط بخدمات الحامية يف
حال االعتداء كالعنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي).

 .۲تقييم الحوافز التي تدفع الشخص لوقف أو التقليل من تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان

»تقييم ما إذا كان الشخص ينظر إىل تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان
رصف حيال األمر.
عىل أنه مشكلة وإن كان مستعداً للت ّ
هل تظن أنه لديك مشكلة تتعلق بالكحول أو مواد اإلدمان؟

هل فكرت يوما بوقف أو التقليل من تعاطي الكحول أو مواد
اإلدمان؟
هل سبق لك أن حاولت وقف أو التقليل من تعاطي الكحول أو
مواد اإلدمان

 .۳تحفيز الشخص لوقف أو التقليل من تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان

» إجراء حديث تحفيزي قصري مع الشخص حول التعاطي الضار:
سؤال الشخص عن منافع وأرضار تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان
بحسب اعتقاده .عدم إصدار األحكام ،إمنا محاولة فهم األسباب
التي تدفعه إىل تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان.
– ما املتعة التي مينحك إياها تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان؟
– هل ترى أية جوانب سلبية لتعاطي الكحول أو مواد اإلدمان؟
– هل ندمت يوما عىل تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان؟
تحدّ ي أي ادعاء مبالغ به لفوائد تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان.
عىل سبيل املثال ،إذا كان الشخص يتعاطى الكحول أو مواد اإلدمان
لنسيان مشاكل الحياة ،التو ّجه إليه بالقول:
– هل تنايس املشكلة أمر ج ّيد حقاً؟ هل يب ّدد املشكلة فعالً؟
التشديد عىل بعض الجوانب السلبية لتعاطي الكحول أو مواد
اإلدمان التي يقلل الشخص من أهميتها.

–كم من املال تنفق لرشاء الكحول أو مواد اإلدمان؟ يف األسبوع؟ يف
الشهر؟ يف السنة؟ ماذا ميكنك فعله بهذا املال غري ذلك؟
إعطاء معلومات إضافية بشأن التأثريات الضارة للكحول ومواد
اإلدمان سواء عىل املدى الطويل أو القصري.
–قد تس ّبب الكحول أو مواد اإلدمان املشاكل النفسية والطبية
الخطرية ،مبا يف ذلك اإلصابات واإلدمان.
التنويه بأن وقف تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان أمر صعب .إعالم
الشخص باستعدادك لدعمه .تشجيعه ألن يق ّرر بنفسه إن كان وقف
تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان فكرة صائبة.
ظل الشخص غري مستعد لوقف أو التقليل من تعاطي الكحول
إذا ّ
أو مواد االدمان ،احرتام قراره .الطلب منه العودة يف وقت آخر
ملواصلة الحديث.
» تكرار الحديث التحفيزي القصري املوصوف أعاله يف جلسات عديدة.

 .٤مناقشة األساليب المختلفة لوقف أو التقليل من التعاطي الضار

» مناقشة االسرتاتيجيات التالية:
– عدم االحتفاظ بالكحول أو مواد اإلدمان يف املنزل.
–عدم االقترتاب من األماكن التي يتعاطى فيها األشخاص الكحول أو
مواد اإلدمان.
– طلب دعم األصدقاء والقامئني عىل العناية بالشخص.
–الطلب من القامئني عىل العناية بالشخص مرافقته يف زيارات
املتابعة.
– تشجيع األنشطة االجتامعية التي ال تتخللها كحول أو مواد إدمان.

» النظر يف اإلحالة إىل مجموعة مساعدة ذاتية ت ُعنى بتعاطي الكحول أو
مواد اإلدمان ،إن توفرت.
» إذا وافق الشخص عىل وقف تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان ،تحذيره
من إمكانية ظهور أعراض انقطاع مؤقتة (مثالً يف أقل من أسبوع).
وصف األعراض (كالقلق واالنفعال بعد االنقطاع عن األفيونات
والبنزوديازيبني والكحول) .التنبيه برضورة العودة إىل العيادة يف حال
اشتداد األعراض.

.5توفير الدعم النفسي االجتماعي كما هو موصوف في مبادئ تقليص الضغط النفسي وتعزيز الدعم االجتماعي
(>> المبادئ العامة للرعاية)

» التعامل مع الضغوطات النفسية االجتامعية الحالية
» تعزيز الدعم االجتامعي

» تعليم كيفية التعامل مع الضغط النفيس
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 .٦توفير المتابعة المنتظمة

» مواصلة توفري الدعم ،التباحث والعمل مع الشخص والقامئني عىل
العناية به بشأن وقف أو التقليل من تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان.
		

» ترتيب وإجراء جلسات متابعة منتظمة (>> مبادئ التدبري ضمن
املبادئ العامة للرعاية).

املربع  :SUB1تقييم وتدبري االنقطاع عن الكحول الذي يشكل خطراً عىل حياة الشخص

		الشكاوى النموذجية لشخص يعاين من انقطاع عن الكحول يشكل خطراً عىل حياته
» االهتياج والقلق الحاد
»التش ّوش أو الهلوسات* (( )hallucinationsرؤية أو سامع أو
اإلحساس بأشياء غري موجودة)

» االختالجات/النوبات
»ارتفاع ضغط الدم ( ١مثالً >  100/180ملم زئبق) و/أو ارتفاع يف
مع ّدل رضبات القلب (مثالً >  100نبضة يف الدقيقة).

تقييم االنقطاع عن الكحول الذي يشكل خطراً عىل حياة الشخص

السؤال التقييمي  :1هل يعاين الشخص من انقطاع عن الكحول؟
» استبعاد ومعالجة األسباب األخرى التي ميكنها أن تفسرّ األعراض ،مبا
يف ذلك:
املالريا ،فريوس نقص املناعة البرشية/االيدز ،العدوى األخرى،
اإلصابة يف الرأس ،االضطرابات االستقالبية* (metabolic
( )abnormalityعىل سبيل املثال ،نقص جلوكوز الدم*
( ،)hypoglycaemiaنقص الصوديوم* (،))hyponatraemia
(اعتالل الدماغ الكبدي ،تضخّم الغدة الدرقية*
( ،)hyperthyroidismالسكتة الدماغية ،استخدام املواد املدمنة
(مثل االمفيتامينات) ،تاريخ مؤكد من الذهان وتاريخ مؤكد من
الرصع.
»إذا ت ّم استبعاد األسباب املذكورة أعاله ،التحقيق يف تاريخ تعاطي
الكحول بطرح األسئلة التالية عىل الشخص والقامئني عىل العناية به:
هل يرشب الشخص الكحول؟
متى تناول آخر مرشوب؟
كم الكمية التي يرشبها عادة؟
»إن االنقطاع عن الكحول أمر محتمل عند ظهور األعراض بعد وقف
التعاطي املنتظم للكحول أو بكميات كبرية ،عادة يوماً إىل يومني
بعد تناول آخر مرشوب.
إذا أُصيب الشخص بنوبات أو هلوسات ومل يُشتبه بأعراض انقطاع
عن الكحول ،يجب عندئذ تقييم إمكانية إصابته بالرصع (>>

 )EPIأو الذهان (>> .)PSY
السؤال التقييمي  :۲إذا كان الشخص يعاين من انقطاع عن الكحول،
فهل يشكل ذلك خطراً عىل حياته؟
» تقييم األعراض التي تشكل خطراً عىل حياة الشخص:
االختالجات/النوبات (عادة خالل  ٤٨ساعة)
عالمات الهذيان* (( )deliriumعادة خالل  ٩٦ساعة)
– التشّ وش الحاد ،التوهان
– الهلوسات.
»تقييم ما إذا كان الشخص مع ّرضاً بدرجة كبرية لظهور أعراض
تشكل خطراً عىل حياته (اختالجات أو هذيان) يف اليوم أو اليومني
القادمني:
أعراض سابقة شكلت خطرا ً عىل حياته (اختالجات أو هذيان)
أو أعراض انقطاع حاد حالية:
– اهتياج شديد ،رسعة انفعال ،قلق شديد
– تع ّرق مفرط ،رجفان اليد
–ارتفاع ضغط الدم (مثالً >  100/180ملم زئبق) و/أو ارتفاع يف
مع ّدل رضبات القلب (مثالً >  100نبضة يف الدقيقة).

يف حال االشتباه بهذيان ناتج عن االنقطاع عن الكحول ،إطالق خطة التدبري الطارئة لالنقطاع عن الكحول الذي يشكل خطراً عىل
الحياة (ارجع أدناه) والعمل عىل نقل الشخص إىل أقرب مستشفى.

خطة التدبري الطارئة لالنقطاع عن الكحول الذي يشكل خطراً عىل حياة الشخص

.1معالجة االنقطاع عن الكحول فوراً بوصف الديازيبام (>> الجدول
)SUB 1
»إن جرعة الديازيبام تعتمد عىل تح ّمل* ( )toleranceالشخص
للديازيبام ،ح ّدة أعراض االنقطاع ووجود اضطرابات بدنية متزامنة.
تعديل الجرعة وفقا للتأثري امللحوظ .إن الجرعة الصحيحة هي
تلك التي تسبّب نسبة قليلة من التخدير.

– إن الجرعة العالية جدا ً ميكنها التسبّب بتخدير مفرط وبتثبيط
التنفس .مراقبة معدل تنفس الشخص ومستوى التخدير (مثل
النعاس) عىل نحو متكرر.
– إن الجرعة املنخفضة جدا ً ميكنها التس ّبب بنوبات/هذيان.
»مراقبة أعراض االنقطاع عىل نحو متكرر (كل  4-3ساعات) .مواصلة
إعطاء الديازيبام حتى زوال األعراض (عادة ملدة  ٤-۳أيام عىل أال
تتعدى  ٧أيام).
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» يف حال حصول نوبة انقطاع ،عدم استخدام مضادات الرصع.
مواصلة إعطاء الديازيبام.
» قد تستمر أعراض الهذيان كالتّش ّوش أو االهتياج أو الهلوسات بضعة
أسابيع بعد زوال األعراض األخرى لالنقطاع عن الكحول .يف هذه
الحال ،النظر يف استخدام مضادات الذهان مثل الهالوبرييدول -5،2
تتحسن
 5ملغم حتى ثالث مرات يف اليوم عن طريق الفم إىل أن ّ
أعراض التش ّوش أو االهتياج أو الهلوسات .يف بعض الحاالت ،قد
يستغرق األمر بضعة أسابيع قبل زوال التش ّوش والهلوسات .عدم
اإلفراط يف تخدير الشخص.
» إن أمكن ،ايجاد بيئة هادئة ،غري محفزة ،جيدة اإلضاءة .محاولة
توفري بعض اإلضاءة يف الليل أيضاً لتفادي سقوط الشخص إذا ق ّرر
النهوض يف منتصف الليل .النظر يف وضع الشخص عىل فراش عىل
األرضية لتفادي اإلصابات .إن أمكن ،الطلب من القائم عىل العناية
بالشخص البقاء معه ومراقبته .تج ّنب تقييد الشخص إن أمكن ذلك.

 .۲معالجة سوء التغذية
» إعطاء الفيتامني ب ( ١الثيامني)  100ملغم/اليوم عن طريق الفم
ملدة  ٥أيام.
» تقييم سوء التغذية ومعالجته.
 .۳التأكد من عدم إصابة الشخص بالجفاف.
» اإلماهة بالوريد إن أمكن.
» التأكد من حصول الشخص عىل السوائل عن طريق الفم (عىل األقل
 3-2ليرتات/اليوم).
.٤عند انتهاء االنقطاع املهدّ د للحياة ،االنتقال إىل تقييم وتدبري
التعاطي الضار للكحول أو مواد اإلدمان (مراجعة النص األسايس
لهذه الوحدة).

الجدول  :SUB 1الديازيبام لعالج االنقطاع عن الكحول الذي يشكل خطراً عىل حياة الشخص
الديازيبام

أ

الجرعة األولية

 20-10ملغم حتى  4مرات/اليوم ملدة  7-3أيام

الجرعة التالية

تخفيف الجرعة و/أو تواترها تدريجياً حاملا تتحسن األعراض .املراقبة عىل نحو متكرر مبا أن االستجابة لهذا
الدواء تختلف بحسب األشخاص

طريقة إعطاء الدواء

عن طريق الفم

اآلثار الجانبية الخطرية (نادرة)

تثبيط التنفس* ( ، )respiratory depressionاختالل شديد للوعي
تحذير :مراقبة معدل التنفس ومستوى التخدير عىل نحو متكرر

اآلثار الجانبية الشائعة

النعاس ،فقدان الذاكرة ،تغري يف حالة الوعي ،ضعف يف العضالت
تحذير :عدم إعطاء جرعة أخرى إذا كان الشخص يشعر بالنعاس

محاذير بالنسبة إىل مجموعات
خاصة

استخدام ربع إىل نصف الجرعة املقرتحة لألشخاص املس ّنني عدم وصفه لألشخاص الذين يعانون من مشاكل
يف التنفس

أمتوفر يف املجموعة الصحية املشرتكة بني الوكاالت لحاالت الطوارئ (منظمة الص ّحة العاملية.)2011 ،

51

االنتحار
االضطراب النفيس والضيق العاطفي الحاد والشعور باليأس كلها مشاكل شائعة يف مواقع الطوارئ اإلنسانية ،ميكنها أن تؤدي إىل االنتحار*
( )suicideأو أفعال إيذاء الذات* ( .)self-harmيخىش بعض مقدّ مي الرعاية الصحية بشكل خاطئ من أن االستفسار عن االنتحار سيدفع
بالشخص إىل محاولة االنتحار .عىل العكس من ذلك ،إن التكلم عن االنتحار يخفّف غالباً القلق حيال األفكار االنتحارية ويساعد الشخص عىل
موسع.
اإلحساس بتف ّهم اآلخرين له ويعطيه فرصة ملناقشة مشكلته بشكل ّ
إن البالغني واملراهقني املصابني بأي من االضطرابات النفسية أو العصبية أو استخدام مواد اإلدمان التي يغطيها هذا الدليل مع رضون لخطر
االنتحار أو إيذاء الذات.
الشكاوى النموذجية لشخص معرض لخطر االنتحار أو إيذاء الذات
الشعور بالضيق أو الكآبة الشديدين
شعور عميق باليأس أو الحزن
محاوالت سابقة إليذاء الذات (مثل التس ّمم الحاد باملبيدات ،الجرعة الزائدة من األدوية ،إصابة ألحقها الشخص بنفسه).
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التقييم
السؤال التقييمي  :1هل أقدم الشخص مؤخراً على محاولة االنتحار أو إيذاء الذات؟
» تقييم ما ييل:
التس ّمم ،التس ّمم بالكحول/مواد اإلدمان ،الجرعة الزائدة من األدوية
أو غريها من أفعال إيذاء الذات
عالمات تتطلب املعالجة الطبية العاجلة
– نزيف من إصابة ألحقها الشخص بنفسه
– فقدان الوعي
– خمول شدي

السؤال التقييمي  :۲هل هناك خطر وشيك باإلقدام على االنتحار أو إيذاء الذات؟

» سؤال الشخص و/أو القامئني عىل العناية به عن:
أفكار أو خطط انتحار (حالية أو خالل الشهر املايض)
أفعال إيذاء الذات خالل العام املايض
سهولة الوصول إىل وسائل االنتحار (مثل املبيدات ،الحبل ،األسلحة،
السكاكني ،األدوية املوصوفة واملواد املدمنة).
»البحث عن:
ضيق عاطفي شديد أو شعور باليأس
سلوك عنيف أو هياج حاد
عالمات انسحاب أو رفض التواصل

» يعترب الشخص مع ّرضاً لخطر وشيك باإلقدام عىل االنتحار أو إيذاء
الذات يف حال توفر أي من النقاط التالية:
أفكار ،خطط أو أفعال انتحار حالية
تاريخ من أفكار أو خطط إيذاء الذات خالل الشهر املايض أو القيام
فعلياً بإيذاء الذات خالل العام املايض لدى شخص يعاين اآلن من
حالة شديدة من الضيق أو السلوك العنيف أو الهياج أو صعوبة
التواصل.

السؤال التقييمي  :۳هل يعاني الشخص من حاالت مرض ّية متزامنة مرتبطة باالنتحار أو إيذاء الذات؟

» تقييم وتدبري الحاالت املرضيّة املتزامنة املحتملة:
أمل مزمن أو إعاقة (عىل سبيل املثال ،ناجمة عن إصابة حديثة
ناجمة عن حالة الطوارئ اإلنسانية)
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد (>> )DEP

الذهان (>> )PSY
التعاطي الضار للكحول أو مواد اإلدمان (>> )SUB
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة (>> )PTSD
الضيق العاطفي الحاد (>> )OTH, GRI, ACU

املربع  : SUI 1كيفية التحدث عن االنتحار أو إيذاء الذات
 .1إيجاد بيئة آمنة تراعي خصوص ّية الشخص يعبرّ فيها عن أفكاره.
» عدم إصدار األحكام بسبب ميول الشخص االنتحارية.

» اقرتاح التحدث مع الشخص عىل انفراد أو برفقة أشخاص آخرين
من اختياره.

 .۲استخدام مجموعة من األسئلة حيث كل إجابة تؤدي تلقائياً إىل سؤال آخر .عىل سبيل املثال:
» هل تفكر بإيذاء نفسك؟
» [البدء بالوقت الحارض] كيف تشعر؟
» هل وضعت خططا إلنهاء حياتك؟
» [التنويه مبشاعر الشخص] تبدو حزيناً/كئيباً .أود أن أطرح عليك
» يف حال اإليجاب ،كيف تنوي القيام بذلك؟
بعض األسئلة بهذا الخصوص.
» هل لديك الوسائل إلنهاء حياتك؟
» كيف ترى مستقبلك؟ ما هي تطلعاتك املستقبلية؟
» هل فكرت متى ستقوم باألمر؟
»لقد قال يل بعض األشخاص الذين يعانون من مشاكل مامثلة أنهم
يشعرون بأن الحياة ال تستحق العيش .هل تذهب إىل الفراش ليالً » هل أقدمت يوما عىل محاولة االنتحار؟
متم ّنياً عدم االستيقاظ يف الصباح؟
 .۳إذا عبرّ الشخص عن أفكار انتحارية:
» االلتزام مبوقف هادئ وداعم

» عدم إعطاء وعود كاذبة.
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 .1إذا أقدم الشخص فعالً على محاولة انتحار ،توفير الرعاية الطبية الضرورية والمراقبة والدعم النفسي االجتماعي

»توفري الرعاية الطبية:
لألشخاص الذين أقدموا عىل إيذاء أنفسهم توفري نفس الرعاية
واالحرتام والخصوص ّية كام آلخرين .عدم معاقبتهم.
معالجة اإلصابة أو التس ّمم.
–للتس ّمم الحاد باملبيدات ،مراجعة املعالجة الرسيرية للتس ّمم الحاد
باملبيدات(منظمة الص ّحة العاملية)2008 ،
يف حال حصول جرعة زائدة من دواء موصوف ال يزال استخدامه
رضورياً ،اختيار الدواء البديل األقل رضرا ً .إن أمكن ،وصف الدواء
الجديد لفرتات قصرية فقط (كبضعة أيام إىل أسبوع يف كل مرة)
لتج ّنب جرعة زائدة أخرى.

»مراقبة الشخص باستمرار ما دام مع ّرضاً لخطر وشيك باإلقدام عىل
االنتحار (من أجل املزيد من التوجيهات ،راجع أدناه).
» توفري الدعم النفيس االجتامعي (من أجل املزيد من التوجيهات ،راجع
أدناه).
» استشارة أخصايئ صحة نفسية إن وجد.

.۲إذا كان الشخص مع ّرضاً لخطر وشيك باإلقدام على االنتحار أو إيذاء الذات ،مراقبته وتوفير الدعم النفسي
االجتماعي

» مراقبة الشخص:
إيجاد بيئة آمنة وداعمة للشخص .إزالة كافة وسائل االنتحار/إيذاء
الذات وإن أمكن توفري غرفة هادئة مستقلة .يف كل األحوال ،عدم
ترك الشخص مبفرده .الطلب من القامئني عىل العناية به أو املوظفني
البقاء معه يف كافة األوقات.
عدم استقبال األشخاص بصورة روتينية يف أجنحة الطب العام بهدف
فلعل موظفي املستشفى غري
حاميتهم من اإلقدام عىل االنتحارّ ،
قادرين عىل مراقبة شخص ذي ميول انتحارية بشكل ف ّعال .ولكن
إن كان ال ب ّد من إدخال شخص إىل الجناح العام ملعالجة العواقب
الطبية لفعل إيذاء الذات ،يجب عندها مراقبته عن كثب ملنعه من
اإلقدام عىل إيذاء نفسه يف املستشفى.
بغض النظر عن املوقع ،ضامن مراقبة الشخص  ۲٤ساعة يف اليوم
حتى زوال الخطر الوشيك باالنتحار.

» توفري الدعم النفيس االجتامعي:
عدم البدء بتقديم الحلول املمكنة ملشاكل الشخص .عوضاً من ذلك،
محاولة زرع األمل .عىل سبيل املثال:
–أشخاص كثريون م ّروا يف ظروف مامثلة – شعور باليأس ،رغبة يف
فتحسنت مشاعرهم
املوت – اكتشفوا الحقاً أن األمل مل يزل قامئاً ّ
مع الوقت.
مساعدة الشخص عىل استكشاف أسباب تجعله يتعلق بالحياة.
البحث مع الشخص عن حلول ملشاكله.
تعبئة القامئني عىل العناية بالشخص ،األصدقاء ،أفراد موثوقني
آخرين واملوارد املجتمعية من أجل مراقبة الشخص ودعمه إن كان
مع ّرضاً لخطر وشيك باالنتحار .رشح الحاجة ملراقبة الشخص ۲٤
ساعة يف اليوم .التأكد من وضعهم خطة ملموسة و ُمجدية (عىل
سبيل املثال ،من يراقب الشخص ويف أي وقت من اليوم).
توفري الدعم النفيس االجتامعي اإلضايف كام هو موصوف يف مبادئ
تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي (>> املبادئ
العامة للرعاية).
» استشارة أخصايئ صحة نفسية إن وجد.

.۳توفير الرعاية للقائمين على العناية بالشخص كما هو موصوف في مبادئ تقليص الضغط النفسي وتعزيز
الدعم االجتماعي (>> المبادئ العامة للرعاية)
 .٤التواصل مع الشخص ومتابعته بشكل منتظم

» التأكد من أن تتوفر خطة ملموسة لجلسات املتابعة وأن يتح ّمل
القامئون عىل العناية بالشخص مسؤولية ضامن املتابعة (>> مبادئ
التدبري ضمن املبادئ العامة للرعاية).
» البقاء عىل تواصل منتظم مع الشخص (عن طريق الهاتف أو الرسائل
النصية أو الزيارات املنزلية).

»يف البدء ،املتابعة عىل نحو متكرر (عىل سبيل املثال ،أسبوعياً يف
تحسن حال الشخص (مرة
الشهرين األ ّولني) وعىل فرتات متباعدة مع ّ
كل أسبوعني إىل أربعة أسابيع).
» متابعة الشخص ما دام خطر االنتحار قامئاً .ويف كل مقابلة ،إجراء
تقييم روتيني لألفكار والخطط االنتحارية.
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شكاوى الصحة النفسية الهامة األخرى
عىل الرغم من أن هذا الدليل يغطي االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان الرئيسية املرتبطة مبواقع الطوارئ اإلنسانية ،إال أنه
ال يغطي كافة اضطرابات الصحة النفسية املمكن حصولها .لذا ،تهدف هذه الوحدة لتوفري التوجيهات األساسية بشأن الدعم املبديئ للبالغني
واملراهقني واألطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية مل تتم تغطيتها يف وحدات أخرى من هذا الدليل.
تشمل شكاوى الصحة النفسية األخرى ما ييل:
(أ) أعراض بدنية مختلفة ما من مس ّببات بدنية لها
(ب) والتقلبات املقلقة يف املزاج والسلوك التي ال تنطبق بشكل قاطع مع معايري الحاالت التي متّت تغطيتها يف وحدات أخرى من هذا الدليل.
تضم الشكاوى التي ت ّتسم باضطراب اكتئايب خفيف ومجموعة من الحاالت دون الرسيرية.
وقد ّ
تعترب شكاوى الصحة النفسية األخرى هامة عندما تعيق األداء اليومي للشخص أو عندما يسعى الشخص للحصول عىل املساعدة بسببها.
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التقييم
السؤال التقييمي  :1هل من سبب بدني يفسر بشكل قاطع األعراض القائمة؟

» إجراء فحص بدين عام وفحوص طبية الحقة مناسبة.

أي سبب بدين ت ّم استكشافه وإعادة التحقق مماّ إذا كانت
» معالجة ّ
األعراض مستمرة.

السؤال التقييمي  :۲هل هو اضطراب نفسي أو عصبي أو استخدام مواد إدمان ت ّمت مناقشته في وحدة أخرى
من هذا الدليل؟

» استبعاد:
األعراض الشديدة للكرب الحاد (>> )ACU
–السامت الرئيسية
حدث قادر عىل التس ّبب بصدمة حصل يف الشهر املايض
بدأت األعراض بعد الحدث
السعي للحصول عىل املساعدة لتخفيف األعراض أو صعوبة
هائلة يف األداء اليومي بسبب األعراض.
األعراض الشديدة للحزن (>> )GRI
–السامت الرئيسية
خسارة كبرية
بدأت األعراض بعد الخسارة
السعي للحصول عىل املساعدة لتخفيف األعراض أو صعوبة
هائلة يف األداء اليومي بسبب األعراض
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد (>> )DEP
–السامت الرئيسية (ملدة أسبوعني عىل األقل)
مزاج مكتئب مستمر
تدنٍ ملحوظ لالهتامم أو االستمتاع باألنشطة التي كانت يف
السابق ممتعة
صعوبة هائلة يف األداء اليومي بسبب األعراض.
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة (>> )PTSD
–السامت الرئيسية
حدث قادر عىل التس ّبب بصدمة حصل منذ أكرث من شهر
كوابيس متكررة ،ارتجاع* ( )flashbackأو ذكريات اقتحامية*
( )intrusive memoriesللحدث ،يرافقها شعور بالخوف
الشديد أو الرعب

تج ّنب متع ّمد ملا يذكّر الشخص بالحدث
إحساس متصاعد بالخطر الراهن (تخ ّوف شديد وتيقّظ للخطر
أو إصدار ردود فعل قوية عىل األصوات الصاخبة أو الحركات
غري املتوقعة)
صعوبة هائلة يف األداء اليومي بسبب األعراض.
التعاطي الضار للكحول أو مواد اإلدمان (>> )SUB
–السمة الرئيسية
تعاطي الكحول أو مواد اإلدمان التي تلحق األذى بالنفس و/أو
باآلخرين.
االنتحار/إيذاء الذات (>> )SUI
–السامت الرئيسية
أفعال إيذاء ذات حالية؛ أفكار وخطط انتحارية حالية
أو أفكار وخطط وأفعال إيذاء الذات لدى شخص يعاين من
حالة شديدة من الضيق أو الهياج أو صعوبة التواصل أو
االنسحاب.
» يف حال االشتباه بأحد االضطرابات املذكورة أعاله ،االنتقال إىل الوحدة
املناسبة بهدف التقييم والتدبري.
تم استبعاد االضطرابات
تم استبعاد األسباب البدنيةّ )۲ ،
» إذا ّ )1
النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان املذكورة أعاله و  )۳كان
الشخص يسعى للحصول عىل املساعدة بهدف تخفيف األعراض أو
يعاين من صعوبات هائلة يف األداء اليومي بسبب األعراض ،تكون
لديه عندئذ شكوى هامة أخرى تتعلق بالصحة النفسية.
إن استبعاد األسباب البدنية واالضطرابات النفسية والعصبية
واستخدام مواد اإلدمان املذكورة أعاله يحتاج عادة إىل أكرث من
مقابلة واحدة.

السؤال التقييمي  :۳إذا كان الشخص مراهقاً ،فهل يعاني من مشكلة سلوكية؟

»مقابلة املراهق والقامئني عىل العناية به عىل السواء بهدف تقييم ما
إذا كانت هناك مشاكل سلوكية مستمرة أو مقلقة.
األمثلة هي التالية:
سلوك عنيف
استخدام املواد املس ّببة لإلدمان
التن ّمر أو القسوة تجاه األنداد
األعامل التخريبية
السلوك الجنيس املته ّور.
» إذا كان املراهق يعاين فعالً من مشكلة سلوكية ،طرح االسئلة اإلضافية

حول:
الضغوطات الشديدة يف املرحلة السابقة أو الحالية من حياة
املراهق (مثل االعتداء الجنيس)
مهارات األبوة (تأديب متباين أو صارم جدا ً ،دعم عاطفي محدود،
مراقبة محدودة ،حالة نفسية لدى القائم عىل العناية باملراهق)
كيفية قضاء املراهق معظم وقته .السؤال:
–(إذا كان املراهق يعمل أو يذهب إىل املدرسة) .كيف تقيض وقتك
بعد املدرسة/العمل؟ هل متارس أنشطة منتظمة؟
– هل تشعر بامللل يف أحيان كثرية؟ ماذا تفعل حينام تشعر بامللل؟
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متخصص).
عدم وصف األدوية لـ "شكاوى الصحة النفسية الهامة األخرى" (إال بنصيحة طبيب
ّ
عدم إعطاء حقن الفيتامين أو غيرها من العالجات غير الف ّعالة.

.1يف كافة األحوال (إن كان الشخص يعاين من مشاكل عاطفية أو بدنية أو سلوكية) ،توفري الدعم النفيس
االجتامعي األسايس كام هو موصوف يف مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم االجتامعي (>> املبادئ
العامة للرعاية).

» التعامل مع الضغوطات النفسية االجتامعية الحالية
» تعزيز الدعم االجتامعي

» تعليم كيفية التعامل مع الضغط النفيس

.۲إذا مل يتم استكشاف حالة بدنية تفرس بشكل قاطع العارض البدين القائم ،التسليم بحقيقة األعراض وتقديم
التفسريات املمكنة

» عدم طلب املزيد من الفحوص املخربية أو غريها من الفحوص اال
إذا كانت هناك حاجة طبية واضحة لها (كالعالمات الحياتية غري
الطبيعية).
إن طلب الفحوص الرسيرية غري الرضورية قد يرسخ اعتقاد الشخص
بوجود مشكلة بدنية.
للفحوص الرسيرية آثار جانبية سلبية محتملة.
» إخبار الشخص بأنه ال يعاين من مرض خطري وإبالغه النتائج السليمة
للفحوص الرسيرية والفحوص األخرى.
مل نجد أي مشكلة بدنية خطرية .ال نرى حاجة إلجراء املزيد من
الفحوص يف الوقت الحايل.
رص الشخص عىل إجراء املزيد من الفحوص ،إجابته بالقول:
» إن أ ّ
إن إجراء فحوص غري رضورية قد يكون مرضاً ألنها تس ّبب قلقاً
وآثار جانبية ال فائدة منها.

 .۳إذا كان الشخص مراهقاً يعاين من مشاكل سلوكية

»تخصيص الوقت الالزم لالستامع إىل املراهق عن تص ّوره الخاص
للمشكلة (من األفضل القيام بذلك يف غياب القامئني عىل العناية به).
» توفري التثقيف النفيس للمراهق والقامئني عىل العناية به .رشح ما ييل:
يبدي املراهقون أحياناً سلوكا ًشاذا ً عندما يتملكهم شعور بالغضب
أو امللل أو القلق أو الحزن .هم بحاجة للرعاية والدعم املستمرين
بغض النظر عن سلوكهم.
يجب أن يبذل القامئون عىل العناية باملراهقني أقىص الجهود
للتواصل معهم عىل الرغم من صعوبة األمر.
رسائل خاصة بالقامئني عىل العناية باملراهقني:
– محاولة تحديد أنشطة ممتعة إيجابية ميكنهم القيام بها معاً.
–عدم التساهل بشأن ما هو مسموح وغري مسموح للمراهق القيام
به–.مدح املراهق أو مكافأته لسلوكه الحسن وتصحيح السلوك
األكرث شذوذا ً فقط.
–عدم استخدام العقاب الجسدي أبدا ً .تفضيل مدح السلوك الحسن
عىل معاقبة السلوك الشاذ.
– عدم مواجهة املراهق حينام تكون مستا ًء جداً .الرتيّث لحني أن
تهدأ.

 .٤املتابع

» إذا استمرت األعراض أو ازدادت سوءا ً أو أصبحت غري محتملة ،الطلب
من الشخص العودة.

»التسليم بأن األعراض ال يتخيلها الشخص وأنه ال يزال من الرضوري
عالج األعراض املس ّببة للضيق الشديد.
» الطلب من الشخص أن يرشح سبب األعراض بحسب اعتقاده ،فقد
يعطينا ذلك فكرة عن السبب ،ويساعد يف بناء عالقة ثقة مع الشخص
ويضاعف التزامه بالعالج.
»الرشح للشخص بأن الضيق العاطفي/التوتر يرتبطان باألحاسيس
الجسدية (أمل يف املعدة ،توتر يف العضالت) .سؤاله عن الصالت
املحتملة بني مشاعره/توتره واألعراض ومناقشتها.
» تشجيع الشخص عىل مواصلة األنشطة اليومية (أو العودة لها
تدريجياً).
» تذكر أيضاً تطبيق مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم
االجتامعي (>> املبادئ العامة للرعاية).

نقاط مح ّددة تجدر مناقشتها مع املراهق:
–تتوفر طرق سليمة للتعامل مع امللل أو التوت ّر أو الغضب (مثل
القيام بأنشطة تساعد عىل االسرتخاء ،مامرسة نشاط بدين،
االنشغال بأنشطة مجتمعية).
–من املجدي التحدث مع أشخاص موثوقني حول الشعور بالغضب
أو امللل أو القلق أو الحزن.
–إن رشب الكحول واستخدام مواد اإلدمان األخرى يزيدان مشاعر
الغضب واالكتئاب سوءا ً ،لذا يجب تج ّنبها.
» تعزيز املشاركة يف:
التعليم الرسمي وغري الرسمي
األنشطة ذات الفائدة املشرتكة الهادفة وامللموسة (كبناء املآوي)
الربامج الرياضية املنهجية.
» تذكر أيضاً تطبيق مبادئ تقليص الضغط النفيس وتعزيز الدعم
االجتامعي (>> املبادئ العامة للرعاية) عىل هذه املجموعة من
املراهقني والقامئني عىل العناية بهم.

رص الشخص أو القائم عىل العناية به عىل
» إذا مل يلحظ أي تحسن أو أ ّ
إجراء املزيد من الفحوص وتكثيف العالج ،استشارة أخصايئ.
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الملحق  :1تعريف الحاالت لنظام المعلومات الصحية ( )HISللمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
()2014
 .1الرصع/النوبات

إن الشخص املصاب بالرصع يتع ّرض لنوبتني عىل األقل ال سبب ظاهر
لهام كالحمى أو العدوى أو اإلصابة أو االنقطاع عن الكحول.
تتميز هذه النوبات بفقدان للوعي يصحبه اهتزاز لألطراف ويرتبط يف
بعض األحيان باإلصابات الجسدية ،سلس البول أو الرباز وعض اللسان.

 .۲اضطراب تعاطي الكحول أو غريها من مواد اإلدمان

يعمد الشخص املصاب بهذا اإلضطراب إىل استهالك الكحول أو غريها من
املواد املس ّببة لإلدمان ويواجه صعوبة يف ضبط استهالكه ،مماّ يتس ّبب
غالباً يف تدهور العالقات الشخصية واألداء املهني والصحة الجسدية.
وعىل الرغم من تلك املشاكل ،يواصل الشخص استهالك الكحول أو غريها
من املواد املسبّبة لإلدمان.

 .۳التأخر العقيل

يكون مستوى الذكاء لدى الشخص متدنياً جدا ً مماّ يتس ّبب مبشاكل
يف حياته اليومية .ففي مرحلة الطفولة ،يعاين هذا الشخص من بطء
يف تعلم الكالم .ويف مرحلة الرشد ،ال يتمكن من إنجاز سوى األعامل
البسيطة .ونادرا ً ما يتمكن من العيش باستقاللية أو االعتناء بنفسه و/أو
مبُعاليه من دون مساعدة اآلخرين .ويف حاالت اإلعاقة الحا ّدة ،قد يعاين
الشخص من صعوبات يف التكلم مع اآلخرين وفهمهم وقد يحتاج إىل
مساعدة دامئة.

 .٤االضطراب الذهاين (مبا يف ذلك الهوس)

قد يسمع الشخص أو يرى أشياء ليست موجودة ،أو يصدق أمورا ً بشدة
فيام هي غري صحيحة يف الواقع .ومن املمكن أن يكلم هذا الشخص
نفسه ،وأن يكون كالمه مش ّوشاً أو غري مرتابط ،كام قد يظهر مبظهر غري
اعتيادي أو يهمل نفسه .ويف املقابل ،قد يعيش هذا الشخص فرتات
يكون خاللها سعيدا للغاية ،رسيع االنفعال ،نشيطاً ،ثرثارا ً ومتهورا ً.
ويعترب سلوك الشخص "مجنوناً"/غريباً جدا ً من قبل األشخاص اآلخرين
من الثقافة نفسها .وتضم هذه الفئة الذهان الحاد ،الذهان املزمن،
الهوس والهذيان.

 .5االضطراب العاطفي املعتدل إىل الحاد/االكتئاب

يضعف األداء اليومي العادي للشخص بشكل واضح ألكرث من أسبوعني
من جراء (أ) حزن شديد/المباالة و/أو (ب) قلق/خوف مبالغ فيه خارج
عن السيطرة .وغالبا ما يؤثر هذا االضطراب يف العالقات الشخصية
والشهية والنوم والرتكيز .كام قد يشتيك الشخص من تعب شديد وينعزل
اجتامعياً ،بحيث يالزم الرسير معظم النهار .ويع ّد التفكري يف االنتحار أم
شائعاً.
تضم هذه الفئة األشخاص الذين يعانون من أشكال ُمعيقة من االكتئاب
واضطرابات القلق واضطراب الكرب ما بعد الصدمة (الذي يتّسم بعيش
التجربة من جديد والتج ّنب وفرط التيقظ) .إن األشكال األخف من هذه
االضطرابات مص ّنفة تحت عنوان "الشكاوى النفسية األخرى".

 .٦الشكاوى النفسية األخرى

تغطي هذه الفئة الشكاوى ذات الصلة باملشاعر (مثل املزاج املكتئب،
القلق) أو األفكار (مثل اجتارار األفكار ،ضعف الرتكيز) أو السلوك (مثل
الخمول والعدائية والتج ّنب).
ومييل الشخص إىل أن يكون قادرا ً عىل تأدية معظم األنشطة اليومية
العادية .وقد متثل الشكوى عارضاً من أعراض اضطراب عاطفي أقل
حدة (كاألشكال األقل حدة من االكتئاب أو اضطراب القلق أو اضطراب
الكرب ما بعد الصدمة) أو رمبا تكون ضيقاً عادياً (أي أنه ليس اضطراباً).
معايري اإلدراج :يجب أال تطبق هذه الفئة إال (أ) يف حال طلب الشخص
املساعدة بسبب الشكوى ،و(ب) إذا كانت حالة الشخص ال تنطبق
بشكل قاطع عىل أي من الفئات الخمس السابقة.

 .٧الشكاوى الجسدية غري املفرسة طبياً

تشمل هذه الفئة أي شكوى جسدية ليس لها أي سبب عضوي واضح.
معايري اإلدراج :يجب أال تطبق هذه الفئة إال (أ) بعد إجراء الفحوص
الجسدية الالزمة( ،ب) إذا كانت حالة الشخص ال تنطبق بشكل قاطع
عىل أي من الفئات الست السابقة ،و(ج) يف حال طلب الشخص
املساعدة بسبب الشكوى.
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الملحق  :۲قائمة المصطلحات
اآلثار الجانبية خارج
الهرمية
االرتجاع

11 10

Extrapyramidal side
effects

إنها شذوذ يف حركة العضالت ،ناتج يف الغالب عن األدوية املضادة للذهان .وهي
تشمل الرعاش ،التصلّب ،التش ّنج العضيل و/أو تعذّر الجلوس.

Flashback

أي أن يعتقد الشخص ويترصف لبعض الوقت كام لو أنه عاد إىل زمن حصول
الحدث فيعيشه من جديد .يف حال االرتجاع ،يفقد األشخاص االتصال بواقعهم
لوقت وجيز ،عادة لبضعة ثوان أو دقائق.

اإلرشاد بحل املشاكل

Problem-solving
counselling

إنه عالج نفيس قائم عىل االستخدام املنهجي لتقنيات تحديد املشاكل وحلّها يف
عدد من الجلسات.

إزالة حساسية حركة
العني واعادة املعالجة

Eye movement
desensitization and
)reprocessing (EMDR

استسقاء البطن

Ascites

االستريويدات

Steroids

اإلسعافات النفسية
األولية

االضطراب االستقاليب
االضطراب ثنايئ القطب
إعادة التأهيل
املجتمعية

Psychological first
)aid (PFA

Metabolic
abnormality
Bipolar disorder
Community-based
)rehabilitation (CBR

إنها عالج نفيس يستند إىل فكرة أن السلوك واألفكار واملشاعر السلبية وليدة
الذكريات غري امل ُعالجة ألحداث صادمة .ينطوي هذا العالج عىل إجراءات مو ّحدة
تنص عىل الرتكيز يف آن واحد عىل (أ) مجموعات مرتابطة من الصور واألفكار
واملشاعر واألحاسيس الجسدية املؤملة و(ب) التحفيز الثنايئ الذي هو غالباً يف
شكل حركات متكررة للعينني.
إنه تج ّمع غري طبيعي للسوائل يف البطن ،له أسباب متنوعة.
إنها مجموعة من الهرمونات املتوفرة يف شكل دواء ،لها وظائف هامة مبا
يف ذلك إيقاف االستجابة االلتهابية لعدوى وسموم وغريها من االضطرابات
املتعلقة باملناعة .األمثلة عن األدوية االستريويدية تشمل القرشانية السكرية
(كالربيدنيزولون) وموانع الحمل الهرمونية.
توفّر الرعاية الداعمة لألشخاص الذين مي ّرون بحال من الضيق بعد تع ّرضهم
مؤخرا ً ألزمة .تشمل الرعاية تقييم الحاجات املل ّحة للشخص ومخاوفه؛ ضامن
تلبية احتياجاته البدنية األساسية املل ّحة؛ توفري أو تعبئة الدعم االجتامعي؛
وحاميته من املزيد من األذى.
إنه اختالل يف هرمونات ،معادن ،كهارل أو فيتامينات الجسم.
إنه اضطراب نفيس حاد يتّسم بتناوب نوبات الهوس ونوبات االكتئاب.
إنها كناية عن مجموعة من التدخالت امل ُسداة داخل البيئات املجتمعية ،من خالل
اسرتاتيجية متعددة القطاعات تستخدم املوارد واملؤسسات املجتمعية املتاحة
ضمن هذه البيئات .وهي تهدف إىل إعادة التأهيل بتحسني نوعية حياة األشخاص
املصابني بإعاقات وحياة أرسهم ،وتلبية حاجاتهم األساسية وضامن اندماجهم
ومشاركتهم يف املجتمع.

 10إن مصطلحات القامئة تقرتن يف النص بعالمة *.
١١إن التعريفات اإلجرائية الواردة يف هذه القامئة يجب استخدامها فقط يف نطاق دليل التدخالت اإلنسانية لربنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية (:)mhGAP-HIG
املعالجة الرسيرية لالضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان يف حاالت الطوارئ اإلنسانية (منظمة الصحة العاملية واملفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني.)2015 ،
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Hepatic
encephalopathy

إنه حالة نفسية غري طبيعية تشمل الخمول أو التش ّوش أو الغيبوبة ،سببها خلل الكبد
الوظيفي.

االعتامد

Dependence

إن اعتامد األشخاص عىل مادة (مواد اإلدمان أو الكحول أو التبغ) يشري إىل الحالة التي
يُصاب فيها األشخاص بأعراض معرفية وسلوكية وجسدية مزعجة يف غياب هذه املادة.
تدفعهم أعراض االنقطاع ألن يسعوا الستهالك املزيد من هذه املادة ألنهم غري قادرين
عىل ضبط استهالكهم للامدة ويستمرون يف ذلك عىل الرغم من عواقبها السلبية.

األفيون

Opiate

اعتالل الدماغ الكبدي

تهيّج السحايا

Meningeal
irritation

إنه مادة مخ ّدرة مستم ّدة من خشخاش األفيون .تشكل املواد األفيونية مسكنات أمل
فعالة جدا ً ولكنها قد تس ّبب االدمان واالعتامد .الهريوين مخ ّدر أفيوين.
إنه تهيّج طبقات األنسجة التي تغطي الدماغ والنخاع الشويك ،ناجم عادة عن التهاب.

االلتهاب العصبي

Neuroinfection

إنه التهاب يطال الدماغ و/أو النخاع الشويك.

االمفيتامينات

Amphetamines

إنها مجموعة من األدوية لها تأثري منشط عىل الجهاز العصبي املركزي ،ميكنها مضاعفة
التن ّبه الذهني والشعور باليقظة .ميكن استخدامها كعالج أسايس لبعض االضطرابات
الصحية ولكنها أيضاً مواد ميكن إساءة استخدامها تسبّب الهلوسات واالكتئاب
والتأثريات عىل الجهاز القلبي الوعايئ.

Sepsis

إنه حالة مرض ّية ته ّدد حياة الشخص ،سببها التهاب شديد .تكون هذه الحالة مصحوبة
بعالمات كالحمى واختالل الدورة الدموية واختالل األعضاء الوظيفي.

اإلنتان
اإلنتان البويل
االنتحار
انخفاض ضغط الدم
أثناء الوقوف
إيذاء الذات

Urosepsis
Suicide

إنه إنتان ناجم عن التهاب املسالك البولية.
إنه فعل قتل النفس عمدا ً.

Orthostatic
hypotension

إنه انخفاض مفاجئ لضغط الدم ميكن حدوثه عندما يغري الشخص وضعيته من
االستلقاء إىل الجلوس أو الوقوف ،مس ّبباً عادة دوخة أو دوارا ً .وهو ال يشكل خطرا ً
عىل حياة االنسان.

Self-harm

إنه تسميم النفس أو التس ّبب بإصابة النفس ،قد يكون أو ال يكون له ن ّية أو نتيجة
قاتلة.

البنزوديازيبني

Benzodiazepines

إنها فئة من األدوية ذات مفعول مهدئ (باعث عىل النوم) ،مضاد للقلق ،مضاد
للتشنج ومر ٍخ للعضالت.

تثبيط التنفس

Respiratory
depression

إنه معدل تنفس بطيء غري مالئم يسبّب نقصاً يف االكسجني ،من أسبابه الشائعة
إصابة يف الدماغ والتس ّمم (مثل التس ّمم بالبنزوديازيبني).

التح ّمل

Tolerance

إنه تدنٍ لتأثري دواء عند استخدام الجرعة نفسها منه ،ناتج عن اعتياد الجسم عىل
الدواء بسبب االستهالك املتكرر .يحتاج الشخص عندها لجرعات أعىل من أجل
الحصول عىل التأثري نفسه.

ترامادول

Tramadol

إنه مادة أفيونية توصف لتخفيف األمل ،ميكن إساءة استخدامها حيث أنها تثري شعورا ً
بالنشوة (يكون الشخص "منتشياً " أو سعيدا ً).

تضخّم الغدة الدرقية

Hyperthyroidism

إنه حالة تنتج وتفرز فيها الغدة الدرقية كميات كبرية جدا من الهرمونات الدرقية.
ميكن الخلط بني بعض من أعراضها كالهذيان والرعاش وارتفاع ضغط الدم وارتفاع
معدل رضبات القلب وبني أعراض االنقطاع عن الكحول.
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التطبيب الذايت

Self-medicating

تعذّر الجلوس

Akathisia

إنه شعور داخيل بالتململ ،تصحبه غالباً حركة مفرطة ملحوظة (مثل حركات متلمل
الساقني ،التأرجح من قدم إىل أخرى ،امليش بخطوات رسيعة ،عدم القدرة عىل الجلوس
أو الوقوف من دون حركة).

تفاعل الدواء مع الدواء

Drug-drug
interaction

أي أن يتفاعل دواءان يتناولهام الشخص نفسه معاً ،مماّ يغري يف تأثري أحد الدواءين أو
كليهام .وقد تشمل التفاعالت تخفيف تأثري دواء ،تقوية أو ترسيع تأثري ،أو إنتاج تأثري
سام.

تفاعل املرض مع الدواء

Drug-disease
interaction

أي أن يؤثر دواء موصوف لعالج حالة صحية يف حالة صحية أخرى يعاين منها الشخص
نفسه.

تقرش األنسجة املتموتة
البرشوية التس ّممي

Toxic epidermal
necrolysis

إنه تقرش للجلد يشكل خطرا ً عىل حياة الشخص ،ناجم عادة عن تفاعل مع دواء أو
التهاب .وهو شبيه مبتالزمة ستيفنز جونسون ولكنه أكرث ح ّدة.

تقنيات حل املشاكل

Problem-solving
techniques

إنها تقنيات تشمل العمل مع الشخص عىل استثارة أفكاره من أجل إيجاد الحلول
واسرتاتيجيات التأقلم مع املشاكل التي تم تحديدها ،منحها األولوية ومناقشة كيفية
تنفيذ هذه الحلول واالسرتاتيجيات .يف دليل برنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية،
تستعمل عبارة "اإلرشاد بحل املشاكل" عند استخدام هذه التقنيات بشكل منهجي يف
عدد من الجلسات.

التنشيط السلويك

Behavioural
activation

إنه تناول ذايت للكحول أو مواد اإلدمان (مبا يف ذلك ،األدوية املوصوفة) يهدف إىل
تقليص املشاكل البدنية أو النفسية من دون استشارة طبيب مختص.

إنه عالج نفيس يركز عىل تحسني املزاج من خالل استئناف األنشطة (يف شكل مهام)
التي كانت يف السابق ممتعة ،عىل الرغم من انخفاض مزاج الشخص حالياً .ميكن
استخدامه كعالج قائم بح ّد ذاته وهو أيضاَ جزء من العالج السلويك املعريف.

الحداد

Mourning

إنه األسلوب الذي يلتفت به الشخص املفجوع إىل الشخص املتويف ،مو ّد عا إياه
رسا ً وعالنية .يف الحداد ،متارس عادة الشعائر كإقامة املآتم وتحرتم
ومخلدا ً ذكراهّ ،
التقاليد كتغيري الثياب والبقاء يف املنزل والصوم.

حدث قادر عىل
التس ّبب بصدمة

Potentially
traumatic
event

إنه أي حدث مر ّوع أو مه ّدد للحياة كعنف جسدي أو جنيس ،مشاهدة أعامل
وحشية ،تدمري منزل الشخص أو أية إصابات أو حوادث كربى .أما اختبار الشخص
لهذه األنواع من األحداث عىل أنها صادمة أو ال فيعتمد عىل استجابته العاطفية.

املتوسعتان/
الحدقتان
ّ
املنقبضتان

الذكريات االقتحامية
الرعاش
السلوك الرتاجعي
الشلل الدماغي

Dilated/
constricted pupils

Intrusive
memories
Tremor

الحدقة (الجزء األسود من العني) هي فتحة يف وسط القزحية تنظم كمية الضوء
الداخل إىل العني.
وتتوسعان يف الظالم
تنقبض الحدقتان عادة يف الضوء لحامية الجزء الخلفي من العني
ّ
توسع أو انقباض الحدقتني قد
للسامح بدخول كمية قصوى من الضوء إىل العني .إن ّ
يشري إىل أن الشخص تحت تأثري مواد مدمنة.
إنها ذكريات أليمة متكررة غري مرغوب بها لحدث صادم.
إنه اهتززا أو رجفان ،عادة ألصابع اليدين.

Regressive
behaviour

إنه سلوك ال يتناسب مع السن الفعيل لنمو الطفل بل ينطبق عىل من هم أصغر سناً.
من األمثلة الشائعة :التبول الالإرادي والتعلق الزائد لدى األطفال.

Cerebral palsy

رضر مبكر ودائم للدماغ يف طور النمو.
إنه اضطراب للقدرات الحركية والذهنية سببه ت ّ
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الشلل غري املفرس طبياً

الصدمة

Medically
unexplained
paralysis
Shock

إنه فقدان جزيئ أو تام للقوة يف أي جزء من البدن ،ال سبب عضوي واضح له.

إنها الحالة التي تنهار فيها الدورة الدموية للشخص نتيجة عدوى أو سموم أخرى
حيث قد ينخفض ضغط الدم إىل مستوى ال يتيح للشخص البقاء عىل قيد الحياة .أما
عالمات هذه الحالة فتشمل ضغط دم منخفض أو غري محسوس ،برشة باردة ،غياب أو
ضعف النبض ،ضيق تنفس واختالل مستوى الوعي.

العالج السلويك املعريف

Cognitive
behavioural
)therapy (CBT

إنه عالج نفيس يجمع بني املكونات املعرفية (التي تحث الشخص عىل التفكري بشكل
مختلف ،مثالً من خالل تحديد ومواجهة األفكار السلبية غري الواقعية) واملكونات
السلوكية (التي تحث الشخص عىل الترصف بشكل مختلف ،مثالً مبساعدة الشخص
عىل مامرسة عدد أكرب من األنشطة املجزية).

العالج السلويك املعريف
املركز عىل الصدمة

Cognitive
behavioural
therapy with a
trauma focus
)(CBT-T

إنه عالج نفيس يستند إىل فكرة أن األشخاص الذين تع ّرضوا لحدث صادم يختربون
أفكارا ً ومعتقدات غري مجدية مرتبطة بهذا الحدث وبعواقبه .هذه األفكار واملعتقدات
تؤدي إىل تج ّنب غري ٍ
مجد للمن بهات التذكريية للحدث وتولد إحساساً بتهديد قائم.
يتضمن العالج عادة التع ّرض لهذه املن ّبهات التذكريية ومواجهة األفكار أو املعتقدات
غري املجدية املتعلقة بالصدمة.

العالج النفيس بني
األشخاص

Interpersonal
)therapy (IPT

إنه عالج نفيس يركز عىل الصلة بني أعراض االكتئاب واملشاكل ما بني األشخاص ،السيّام
تلك التي تشمل خسارة ،نزاعاً ،عزلة وتغريات حياتية رئيسية.

العالج متعدد األدوية
فرط التهوية

القات

قصور الغدة الدرقية

القنب

كبت نخاع العظم
املتالزمة الخبيثة للدواء
املضاد للذهان
متالزمة داون

Polytherapy
Hyperventilation

وصف أكرث من دواء يف آن واحد ملعالجة الحالة املرضيّة نفسها.
إنه تنفس متسارع بشكل غري طبيعي ،يؤدي إىل نقص الكرمبية (كمية قليلة من
ثاين اكسيد الكربون يف الدم) ،ما قد يتس ّبب بأعراض مميزة من إحساس بوخز اإلبر
والدبابيس يف أصابع اليدين وحول الفم ،أمل يف الصدر ودوار.

Khat

إنه أوراق نبتة كاتا ايديوليس ( )Catha edulisالتي تحتوي عىل مادة منشطة .يعترب
عىل السواء مادة مدمنة ترويحية ومادة ميكن إساءة استخدامها تس ّبب للشخص
اعتامدا ً.

Hypothyroidism

إنه تدنٍ غري طبيعي يف نشاط الغدة الدرقية .عند البالغني ،قد يتس ّبب مبجموعة من
األعراض مثل التعب والخمول وزيادة الوزن وانخفاض املزاج التي ميكن الخلط بينها
وبني االكتئاب .إذا كان قصور الغدة الدرقية موجودا ً منذ الوالدة ومل يتم عالجه ،ميكن
أن يؤدي إىل إعاقة ذهنية واخفاق يف النمو.

Cannabis

يشري إىل أجزاء نبتة القنب التي تستخرج منها املاريجوانا والحشيش وزيت الحشيش،
وكلها ميكن تدخينها أو تناولها إلثارة الشعور بالنشوة واالسرتخاء والتصورات املتغرية
كام ميكنها تخفيف األمل .التأثريات الضارة للقنب هي فقدان الحافز والهياج والبارانويا.

Bone marrow
depression
Neuroleptic
malignant
syndrome
Down syndrome

إنه انعدام لوظيفة نخاع العظم ميكن أن يؤدي إىل اختالل يف إنتاج خاليا الدم.
إنها اضطراب نادر يشكل خطرا ً عىل حياة االنسان ،سببه األدوية املضادة للذهان .وهو
يتّسم بأعراض مثل الح ّمى ،والهذيان ،وتصلب العضالت وارتفاع ضغط الدم.
إنها حالة وراثية سببها وجود كروموسوم إضايف  ۲١وهي ترتبط بدرجات متفاوتة من
اإلعاقة الذهنية ،بتأخر يف النمو الجسدي ومبالمح مميزة يف الوجه.
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متالزمة
ستيفنز
جونسون
مضادات
االلتهاب
الالستريويدية
معريف

Stevens-Johnson
syndrome
Non-steroidal
antiinflammatory
)drugs (NSAIDs
Cognitive

إنها مرض جلدي يشكل خطرا ً عىل حياة الشخص ،وهو يتّسم بتقرش مؤمل للجلد وبتق ّرح
وفقاعات وجلبات يف األنسجة املخاطية مثل الفم والشفاه والحنجرة واللسان والعينني واألعضاء
التناسلية .يكون أحياناً مصحوباً بح ّمى .وهو ناجم يف أغلب األحيان عن تفاعل شديد مع
األدوية الس ميا مضادات الرصع.
إنها مجموعة من األدوية املستخدمة للقضاء عىل االلتهاب وهي تستخدم يف كثري من األحيان
لتخفيف األمل (عىل سبيل املثال ،االيبوبروفني هو .)NSAID

إنه مصطلح يشري إىل العمليات الذهنية املرتبطة بالتفكري كالتحليل ،والتذكر ،والحكم ،وحل
املشاكل والتخطيط.

نقص جلوكوز
الدم

Hypoglycaemia

إنه تدنٍ غري طبيعي لرتكيز الجلوكوز (لسكر) يف الدم.

نقص الصوديوم

Hyponatraemia

إنه تدنٍ غري طبيعي لرتكيز الصوديوم (امللح) يف الدم.

نقص اليود
النوبة
"النوبة الكاذبة
أو الوهمية"

Iodine
deficiency
Seizure

إنه افتقار الجسم لليود الرضوري إلنتاج الهرمونات الدرقية الطبيعي ،وهو يؤثر يف النمو.
إنها حالة من الخلل الوظيفي الدماغي الناجم عن شحنات كهربائية غري طبيعية يف الدماغ.

Pseudoseizure

تبدو كنوبة رصع لكنها ليست كذلك يف الواقع .ميكنها أن تحايك نوبات الرصع بشدة من حيث
التغريات يف الوعي والحركة ،عىل الرغم من أن عض اللسان والكدمات القوية الناجمة عن
السقوط وسلس البول أمور نادر حدوثها .مثل هذه النوبات ال تظهر النشاط الكهربايئ لنوبات
الرصع .وال تعود األعراض لحالة عصبية أو للتأثريات املبارشة ملادة أو دواء .يف املراجعة الحادية
عرشة للتصنيف الدويل لألمراض  ،ICD-11هذه النوبات مذكورة تحت عنوان االضطراب
الحريك االنشقاقي.

الهذيان

Delirium

إنه حالة نفسية متقلبة مؤقتة تتّسم بتشوش االنتباه (أي قدرة منخفضة عىل توجيه وتركيز
وتثبيت ونقل االنتباه) وتشوش الوعي (أي تقلص االهتداء باملحيط) تنشأ يف فرتة زمنية قصرية
ومتيل إىل التقلب خالل اليوم .تصحبها اضطرابات (أخرى) يف اإلدراك أو الذاكرة أو التفكري أو
املشاعر أو الوظائف النفس حركية .وقد تكون أسبابها عضوية حادة مثل العدوى أو األدوية أو
االضطرابات االستقالبية أو التس ّمم مبواد اإلدمان أو االنقطاع عن مواد اإلدمان.

الهلوسة

Hallucination

الوهم

إنها إدراك خاطئ للواقع حيث يرى الشخص أو يسمع أو يحس أو يشم أو يتذوق أشياء غري
حقيقية.

Delusion

إنه اعتقاد ارسخ مخالف لألدلة املتوافرة ال ميكن تغيريه بالجدال العقالين وال يقبله األفراد
اآلخرون يف ثقافة الشخص أو ثقافته الثانوية (أي أنه ليس جانباً من املعتقد الديني).

Log-roll

إنها تقنية قلب الشخص من جانب آلخر دون ثني العنق أو الظهر تفادياً إللحاق األذى بالنخاع
الشويك.

SSRI

مضادات االكتئاب املانعة إلعادة امتصاص السريوتونني االنتقائية :إنها فئة من مضادات
االكتئاب التي متنع انتقائياً إعادة امتصاص السريوتونني .السريوتونني هي مرسال كيميايئ (ناقل
عصبي) يف الدماغ يؤثر يف مزاج الشخص .الفلوكستني هو .SSRI

TCA

مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات :إنها فئة من مضادات االكتئاب املانعة إلعادة امتصاص
الناقلني العصبيني ،السريوتونني والنورادرينالني .عىل سبيل املثال ،نذكر االميرتيبتيلني
والكلوميربامني.
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الملحق  :3قائمة األعراض
االرتجاع

الكرب الحاد ()ACU
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()PTSD

األرق

الكرب الحاد ()ACU
الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()PTSD
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ()SUB

األعراض البدنية غري
املفرسة

الكرب الحاد ()ACU
الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()PTSD

انخفاض مستوى الرتكيز

الكرب الحاد ()ACU
الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()PTSD
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ()SUB

االنسحاب االجتامعي

الكرب الحاد ()ACU
الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP
الذهان ( ) PSY

االنفعال

الكرب الحاد ()ACU
الحزن () GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()PTSD
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ()SUB

األوهام

الذهان ()PSY

إيذاء الذات

االنتحار ()SUI

التب ّول الالإداي

الكرب الحاد ()ACU
اإلعاقة الذهنية ()ID

التش ّوش

الذهان ()PSY
الرصع/النوبات ()EPI
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ()SUB

الذكريات االقتحامية

الكرب الحاد ()ACU
الحزن ()GRI
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()PTSD

السلس

الرصع/النوبات ()EPI
اإلعاقة الذهنية ()ID
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صعوبة يف القيام
باألنشطة العادية

الكرب الحاد ()ACU
الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()PTSD
الذهان ()PSY
اإلعاقة الذهنية ()ID
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ()SUB

فرط التهوية

الكرب الحاد ()ACU

فقدان الطاقة

الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP

قلة االهتامم/االستمتاع

الكرب الحاد ()ACU
الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP

قلة النظافة الشخصية

الذهان ()PSY
اإلعاقة الذهنية ()ID
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ()SUB

القلق

الكرب الحاد ()ACU
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()PTSD
الذهان ()PSY
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ()SUB

املزاج الحزين

الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP

مشاكل التعلم

اإلعاقة الذهنية ()ID

مشاكل الشهية

الكرب الحاد ()ACU
الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP

النوبات/التشنجات

الرصع/النوبات ()EPI
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ) )SUB

الهلوسات

الذهان ()PSY
التعاطي الضار للكحول ومواد اإلدمان ()SUB

اليأس

الحزن ()GRI
االضطراب االكتئايب املعتدل إىل الحاد ()DEP
االنتحار ()SUI
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خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية ،يجب أن يتوىل موظف واحد عىل األقل خاضع
لإلرشاف من طاقم الرعاية الصحية داخل كل مرفق صحة عامة عملية تقييم وتدبري
االضطرابات النفسية والعصبية واستخدام مواد اإلدمان.
يشكل دليل التدخالت اإلنسانية لربنامج رأب الفجوة يف الصحة النفسية
( )mhGAP-HIGأداة عملية بسيطة تهدف إىل تحقيق هذا الهدف.

برنامج رأب الفجوة يف الص ّحة النفسية

