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األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

أنك  فيها  تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
املوت  فكرة  وبعدها  أشهر   3 قبل  هلع  بنوبة  أصبت 
من  أيضا  وعانيت  أتعبك،  والتفكير  تالحقك  صارت 
الله  من  بفضل  ولكنك  والالواقعية  اآلنية  اختالل 
وكرمه بدأِت فى التحسن مع العالج، وتسألني هل هذا 

املرض قابل للشفاء أم ال.
حاد  نفسي  قلق  هو  الهلع  مرض  الفاضلة  األخت 
يتميز عن غيره من األنواع بشدة األعراض وحدوثها 
فجأة دون سابق إنذار، مع الشعور بأن املريض سوف 
يموت في هذه اللحظة، وقد تتطور الحالة إلى تجنب 
 
ً
فمثال الهلع،  أعراض  فيها  حدثت  التي  املواقف 
إلى  الخروج  املريض  يتجنب  الشارع  في  حدثت  إن 
سيدركه  املوت  أن  فكرة  عليه  تسيطر  حيث  الشارع، 

ولن يكون هناك منفذ له.
 واألعراض األساسية هي:

- ضربات قلب سريعة وعنيفة.
ب العرق. - تصبُّ

- ارتعاش األطراف.
- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

- إحساس باالختناق.
- غثيان وآالم بالبطن.

- دوار وشعور بعدم توازن.
املريض  وأن  التحكم  على  القدرة  بعدم  الشعور   -

سيفقد عقله أو يموت.
- تنميل في األطراف.

- رعشة فجائية وحدوث نوبات سخونة بالجسم.
سبب  وبدون  فجأة  تحدث  األعراض  هذه  أن  بما 
ذبحة  كأنها  يشعرون  املرضى  أغلب  فإن  محدد 

صدرية.
هذه  تشخيص  يتم  لكي  أنه  أوال  تعلمى  أن  يجب 
املريض  تـنتاب  أن  يجب  هلع  نوبة  أنها  على  النوبة 
بصفة متكررة بمعدل أربع نوبات خالل أربعة أسابيع 

األعراض  من  أعراض  أربعة  على  تحتوى  أن  ويجب   ،
السابقة. 

مرض  كأي  الهلع  مرض  أن  أيضا  تعلمى  أن  ويجب 
إمكانية  هناك  دائما  ولكن  وقت  إلى  يحتاج  نفسي 

للعالج إذا لجأ املريض إلي الطبيب مبكرا. 
أما عن عالج الهلع فينقسم إلى: 

املستخدمة  األدوية  نفس  فهي  بالعقاقير  العالج   -
في عالج مرض االكتئاب، وهى تعمل في نفس الوقت 
إلى   ٧٥ من  حوالي  تساعد  وهى  الرعب،  مرض  ضد 
العالج  عناصر  عن  أما  الرعب،  مرضى  من   %  ٩٠
واملعرفي،  السلوكي  العالج  في  تتمثل  التي  األخرى 
أو  الطبيب  بمعرفة  النفسية  العيادات  في  تكون  فإنها 
 ٩ فإن  املناسب  السليم  العالج  ومع   . النفسي  املعالج 
من كل عشرة مرضى سوف يحصلون على الشفاء من 
املرض بإذن الله.  لذلك يجب عليِك املتابعة العالجية 
التي  املرض  تطورات  مع  للتعامل  وذلك  الطبيب  مع 
أن  واعلمى  عالج،  دون  فترات  معك  أمضت  تكون  قد 
هناك أنواعا كثيرة من األدوية لكل مرض وأن الطبيب 
هو من يحدد الدواء املناسب للمريض قياسا بالدرجة 
املريض  على  يجب  وهنا  مرضه،  إليها  وصل  التي 
في  شيء  أي  ر  يغيِّ وال  جيدا  الطبيب  تعليمات  يتبع  أن 

العالج من تلقاء نفسه حتى يتماثل للشفاء تماما.
الصبر  من  له  البد  املسلم  أن  إلى  اإلشارة  ونود 
أنها  يرى  أو  يحبها،  ال  هو  مقادير  من  له  يقع  ما  على 
هو  املقام  هذا  في  الواجب  بل  به،  نزلت  قد  مصائب 
شيئًا  تكرهوا  أن  }وعسى  تعإلى:  قال  الظن،  إحسان 
وهو خيٌر لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شٌر لكم والله 
في  بالله  باالستعانة  وعليِك  تعلمون{،  ال  وأنتم  يعلم 
طلب وقضاء الحوائج، قال تعإلى: }وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان{ وقال 
صلى الله عليه وسلم: )ليس شيء أكرم على الله من 

الدعاء(. 

عامًا   ٢٠ عمري  فتاه  أنا 
 3 قبل  هلع  بنوبة  أصبت 
أشهر ومن بعدها فكرة املوت 
والتفكير  تالحقني  صارت 
من  أيضا  وعانيت  أهلكني 
والالواقعية،  اآلنية  اختالل 
عن  كثيرًا  قرأت  ولكني 
الطرق  وأفضل  املرض 
لعالجه، ونفذت كل ما قرأت 
والحمد  ومعاناة،  جهد  بعد 
ت 

ّ
وقل األعراض  ت 

ّ
خف لله 

وتحّسنت  والوساوس  األفكار 
تأتيني  وأصبحت  نفسيتي 
أعراض في فترات متقطعة 
من  القليل  ومعها  ومتباعدة 
وسخونة  والخوف  األفكار 
: هل  ، سؤالي هو  في الجسم 
كما  الشفاء  طريق  على  أنا 
ال  املرض  هذا  أن  أم  أعتقد 

يعالج؟ 

 فكرة املوت تالحقنىالسالم عليكم 

د. مصطفى أبو العزايم
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األخ الفاضل 
السالم عليكم ورحمة الله

نسأل الله تعإلى أن ُيزيل همك، وأن يكشف 
كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 

فيها  تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
التركيز  على  القدرة  عدم  من  تعاني  أنك 
واالنغماس  بالنفس  الثقة  وفقدان  واملذاكرة 
فى العادة السرية مما أدى بك إلى االبتعاد عن 

النواحى الدينية والشعور باإلحباط والحزن.
االبن العزيز ما تعانى منه أساسا هو فقدان 
أعراض  ظهور  إلى  أدى  مما  بالنفس  الثقة 
عامة،  النفسية  قدراتك  على  تؤثر  اكتئابيه 

وهنا نناقش كيفية استعادة الثقة بالنفس .
إن الثقة بالنفس عادة مكتسبة وتتطور، ولم 
ليست  فهي  ُولد  حني  اإلنسان  مع  الثقة  تولد 
أنت  تعرف  الذين  األشخاص  فهؤالء  وراثة، 
أنهم مشحونون بالثقة ويسيطرون على قلقهم، 
في  والتأقلم  التعامل  في  صعوبات  يجدون  وال 
ثقتهم  اكتسبوا  أناس  هم  مكان  أو  زمان  أي 
الثقة بالنفس سلسلة  بأنفسهم، أخي إن عدم 

مرتبطة ببعضها البعض تبدأ:
أوال: بانعدام الثقة بالنفس

ضعفك  يرون  اآلخرين  بأن  االعتقاد  ثانيا: 
وسلبياتك.. 

والتفاعل  اإلحساس  هذا  بفعل  القلق  ثالثا: 
سيئ  وتصرف  سلوك  عنك  يصدر  بأن  معه.. 
أو ضعيف، وفي العادة ال يمت إلى شخصيتك 

وأسلوبك 
نفسك..  من  بالخجل  اإلحساس  رابعا: 
إلى نقطة  وهذا اإلحساس يقودك مرة أخرى 
وهكذا  بالنفس  الثقة  انعدام  وهي  البداية.. 
السلبي  اإلحساس  هذا  بفعل  حياتك  تدمر 

تجاه نفسك وقدراتك
إن أي إنسان ال يكره لنفسه املصلحة، ولكن 
النجاح،  نحو  خطوة  أي  اتخاذ  من  يتخوف 
بتلك  نفسك  جلد  عن  التوقف  قررت  إذا  لكن 
األفكار السلبية، التي تعتبر بمثابة موت بطيء 
القرار  ذلك  اتخذت  وإذا  ودوافعك  لطاقاتك 
بالخطوة  وتبدأ  نفسك  إيالم  عن  بالتوقف 
يكمن  أين  املشكلة،  مصدر  تحديد  األولى، 

مصدر هذا اإلحساس؟؟
للمشكلة  الحقيقية  الجذور  إلى  تصل  ولكي 

أفكارك،  ترتيب  حاول  حلها،  لتستطيع 
التي  األشياء  كل  واكتب  قلم  ورقة  استخدم 
عدم  مشكلة  خلق  في  ساهمت  أنها  تعتقد 
الرئيسية  األسباب  على  تعّرف  لديك،  الثقة 
والفرعية التي أدت إلى تفاقم املشكلة، البحث 

عن حل.
في  اعتقاداتك:  في  تكمن  بنفسك  ثقتك   -
يمكن  بكلمات  تتفوه  أال  على  احرص  البداية 
فكرة  بالنفس  فالثقة  بنفسك.  ثقتك  تدمر  أن 
أنك  أي  معها،  وتتجاوب  دماغك  في  تولدها 
رها  تخلق الفكرة سلبية كانت أم إيجابية وتغيِّ
عن  اعتقاداتك  حسب  وتسيرها  وتشكلها 
تشحنك  وأفكار  عبارات  تنب  لذلك  نفسك.. 

بالثقة وحاول زرعها في دماغك.
وواثق  ناجح  كشخص  نفسك  إلى  انظر   -
واحذف  جيدا  نفسك  حديث  إلى  واستمع 
روحك  ارتفاع  ،إن  باإلحباط  املحملة  الكلمات 
دائما  حاول  لذلك  وحدك  مسئوليتك  املعنوية 
إحباطاته  بكل  املاضي  اعتبر  نفسك..  إسعاد 
أي ال  املقارنة،  البعد عن  ابتعد كل  انتهى..  قد 
تسمح لنفسك، ولو من قبيل الحديث فقط، أن 
تقارن نفسك باآلخرين... حتى ال تكسر ثقتك 
عبقري  إنسان  يوجد  ال  أنه  وتذكر  بقدرتك 
وما  إبداعاتك  على  ز 

ِّ
رك فقط  شيء.  كل  في 

قدرك  وتميز  بالله  إيمانك  وعلى  به  تتميز 
الشخصية...  هواياتك  تطوير  وحاول  عنده 
أنت  تريده  ما  تكون  أن  حاول  لذلك  وكنتيجة 
ال ما يريده اآلخرون.. ومن املهم جدا أن تقرأ 
قوة  قادتهم  وكيف  اآلخرين  األشخاص  عن 
أرادوا...  ما  على  يحصلوا  أن  إلى  عزائمهم 
اختر مثال أعلى لك وادرس حياته وأسلوبه في 
الكريم  الرسول  من  أفضل  تجد  ولن  الحياة 
رضوان  وأصحابه  وسلم  عليه  الله  صلى 
والصبر  التحمل  قدرة  في  مثال  عليهم،  الله 
والجهاد من أجل هدف ساٍم ونبيل وهو إعالء 

كلمة الله تعإلى ونشر دينه.
فإنك  بالنفس  بالثقة  تتمتع  عندما  أخي 
سوف تجد لنفسك قيمه ذاتية وروحية تتحدى 
عالقاتك  في  وتنجح  نفسية  مشكلة  أي  بها 

وتصبح أكثر نجاحا. 
العبادات  أداء  على  احرص  العزيز  االبن 
بك  تؤدى  التى  املثيرات  كل  عن  وابتعد  لوقتها 
دائما  وداوم  السرية  العادة  فى  االنغماس  إلى 
أذكار  من  وأكثر  والبدن  النفس  طهارة  على 
الجماعة  صالة  على  وداوم  واملساء  الصباح 
بصفة  الرياضية  األنشطة  ممارسة  وعلى 
التغلب  فى  يساعدك  برنامج  وإليك  منتظمة. 
على العادة السرية تستطيع االطالع عليه فى 

 http://elazayem.com:الرابط التالى
ننصح  فهنا  بالحزن  الشعور  استمر  واذا 
لبعض  تحتاج  فقد  النفسى،  الطبيب  بزيارة 

األدوية النفسية املضادة لالكتئاب.

السالم عليكم 
ال أدري من أين ابدأ رسالتي وعرض مشكالتي 
النقاط  بعض  أكتب  أن  لــي  اسمحوا  ولكن   ..

املبعثرة ملا يخطر في خاطري:
ماذا  أعلم  وال  م 

ُّ
التعل على  بقدراتي  أشك   .1

وكيف  ثقافتي  ي  أنمِّ وكيف  أتعلم  وكيف  أفعل 
 .. املــوضــوع  مكبر  فعال  بأنني  أشعر  أحفظ؟ 

وأعطيه أكبر من حقه وال أدري ما الحل ..
أحفظ  وكيف  أذاكــر  كيف  بالفعل  نسيت   
على  أجلس  أنني  هو  أفعله  ما  كل  أفهم  وكيف 
“بنصها”،  املعلومة  وأحفظ  وأزيد  وأعيد  الكتاب 
كما هي ومع ذلك أنسى وأصبحت أكره املذاكرة. 
أحب  أعد  لم  ولكني  ذلــك،  ر  أغيِّ أن  وحاولت 
املحاولة  تــركــت  أو  الــكــتــاب..  على  الــجــلــوس 
فكرت  كلما  سلبية  مشاعر  تنتابني  وأصبحت 
ح حياتي  أصحِّ أن  أريد  الدراسة،  أو  املذاكرة  في 
أصبحت  يعوقني..  الكسل  أجد  ما  غالبا  لكن 
كتاب  أي  أمسك  عندما  سلبية  بمشاعر  أشعر 
أمام  السرية  بالعادة  أهرب من ذلك  أني  وأشعر 

الحاسوب أو الجلوس لفترات طويلة جدا عليه.
 أشعر أيضا أنني أصبحت ال أثق في نفسي وال 
بالخجل  أشعر  تالشت.  أنها  وأشعر  قدراتي  في 
وأشعر أن الناس هم أفضل مني.. وعندما أمشي 
في مكان وأشعر أن أحدا ينظر إلّي أو أحس ذلك 
الناس  من  وأنا  والقلق..  التوتر  من  بشيء  أشعر 

الذين يهتمون بمظهرهم.
 أريد بالفعل أن أتخلص من هذه األشياء، حتى 
الضياع  في  أنني  أحس  الله  مع  عالقتي  في 
)وهذا شعور أكيد بعد كل البالوي اللي موجودة(، 
يملؤه  ما  أن  وأشعر  أيضا  عاطفي  بفراغ  أشعر 
من  غريبة  بحالة  أشعر  الحزينة..  األغاني  هو 
الطموح اختفى … وعندما أعود  الحزن. حتى 
اآلن  وقته  ليس  إنــه  ــول  أق بعقالنية  ألفكر 
ويجب ان أتفوق وأن أكون إنسانا ناجحا … لكن .. 
في ماذا ؟؟ ما هي أهدافي .. وأعود لنفس الدائرة 
لنفس  وأعــود  السرية  العادة  في  أنزلق  كنت 
الدائرة املظلمة … هذا ما تذكرته لآلن واسمحوا 
لي إذا رغبت في كتابة شيء آخر هل تسمحوا 

لي بذلك ؟؟ 

 أشك بقدراتى على التعلُّم
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د. داليا مختار السوسى
استشارى الطب النفسى

إعداد:

االبنة الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعإلى  الله  نسأل 
يحبه  ملا  يوفقك  وأن  كربك،  يكشف 

ويرضاه. 
من الرسالة التي أرسلِتها التى تذكرين 
من  الشديد  الخوف  من  تعانني  أنك  فيها 
القدرة  وعدم  القبر  فى  والتفكير  املوت 

على التواصل مع األهل.
شيء  املوت  من  :الخوف  القلقة  االبنة 
فتفكير  الكبار،  لدى  ُوجد  لو  حتى  طبيعي 
يتسم  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  في  الطفل 
ففهمه  لذا   ، الذات  حول  )بالتمركز 
تلك  مثل  في  ره  وتصوُّ املوت  لحقيقة 
مكتمال  أو  صحيحا  يكون  ال  قد  املرحلة 
بصورة كبيرة ، ويبدأ اكتمال مفهومه نحو 
فطفل  املتقدمة،  عمره  سنوات  في  املوت 
املوت  فهم  يستطيع  ما  غالًبا  العاشرة 

كظاهرة.
عن  ناتجا  الخوف  ذلك  يكون  وقد 
طبيعة  حول  سارة  غير  بخبرات  مرورها 
تصاحب  التي  املواقف  عادة  وهي  املوت، 
والصراخ  بالبكاء  أسرنا  في  املوت  حاالت 
فقدت  قد  تكون  قد  أو  والحزن،  والنواح 
موته،  بسبب  كثيرا  تحبه  كانت  شخصا 
ال  جعلها  مما  عقلها  في  هذا  كل  فيترسخ 

تتقبله كأمر قدري.

مع  التحدث  فى  أحيانا  املعلمون  ويبالغ 
عذاب  وعن  املوت  حقيقة  عن  األطفال 
القبر وما يحدث فيه، وقد يكون الحديث 
النبوية  األحاديث  بعض  سرد  بغرض 
بعض  من  والترهيب  العظة  باب  من 
البعض  يفعلها  التي  الضارة  السلوكيات 

تلك  كل  ولكن  القبر.  عذاب  وتستوجب 
الكثير  فى  تؤدى  واملناقشات  الحكايات 
مرغوب  غير  فعل  ردود  إلى  األحيان  من 
إلى  أحيانا  وتؤدى  األطفال  لدى  فيها 
التى   - النفسية  األعراض  بعض  ظهور 
توتر  إلى   - وحكمة  بتفهم  تعالج  لم  إذا 
إلى املرض  الطفل قد تصل  فى شخصية 

النفسى.
بالذهاب  ننصحك  الغالية..  االبنة 
املدرسة  فى  االجتماعية  األخصائية  إلى 
واعرضي عليها كل ما تشتكني منه، وهى 
فى  مساعدتك  تستطيع  سوف  الله  بإذن 
وسوف  منه  تشتكني  ما  كل  على  التغلب 
لتصحيح  املناسبة  النصيحة  لك  تقدم 

عالقاتك األسرية.
إلى  واملربني  األمور  أولياء  ننبه  وهنا 
فيه  يتم  الذى  السن  اختيار  م 

ُّ
تعل أهمية 

املوضوعات  بعض  فى  األطفال  مخاطبة 
وموضوعات  املوت  مسائل  من  الخاصة 
الخاصة  واملوضوعات  والجنس  البلوغ 
تلك  عرض  كذلك  ويجب  األخرى، 
وبعبارات  واضحة  بطريقة  املعلومات 
عاطفية  انفعاالت  إظهار  وبدون  سهلة 

أثناء الشرح.. 
وفقك الله وهداك وحفظك الله من كل 

مكروه..

السالم عليكم 

اقعد  لليوم  والله  دّمر حياتي  املوت  من  الخوف  تكفون ساعدوني... وسواس 
أفكر في املوت وبذات اليوم أخدنا درسا في التحفيظ واألبله كلمتنا عن املوت 
وما يحصل لإلنسان في القبر،  والله من بعدها تشّوش تفكيري كله عن املوت،  
والتفكير في القبر زاد حالتي، والله انقلب أحاول أني أتخلص من الوساوس بس 
ماني قادرة أتخلص من الوسواس والله أقرأ قرآن وأستغفر عشان أتخلص من 
الوساوس والله ما تروح وألني ما  قادرة أتخلص منها ساعدوني.. هذه حالتي 
من ناحية أما من الناحية الثانية جدا فأخاف أقول ألهلي عن حالتي والله 
إني ما أالقي أحد يفهمني حتى أمي ما تفهمني والله وال تسمع لي والله راح 

انفجر من كثرة الخوف والتفكير.. 

 الخوف من املوت دمر حياتى
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االبن الفاضل 
السالم عليكم ورحمة الله

نسأل الله تعالى أن ُيزيل همك، وأن يكشف 
كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 

فيها  تذكر  التى  أرسلتها  التي  الرسالة  من 
حدوث  احتمال  من  الخوف  من  تعاني  أنك 
مرض اإليدز عندك بالرغم من أن التحاليل 
لم تثبت وجود أي أعراض مرضية، كما أنك 
ذكرت أنك كنت ومازلت تعانى من الوساوس 

املرضية وتطلب النصيحة فى مشكلتك.
بالفعل يا بنى إنك تعانى من القلق النفسى 
القهرية.  الوساوس  درجة  إلى  يصل  قد  الذى 
أحيانا  املصاب  فيه  يشعر  النفسى  والقلق 
شعور  وهو  محدد  شيء  من  الشديد  بالخوف 
عند  به  التحكم  يصعب  وشديد  حاد  بخوف 
التعرض ملوقف أو خوف من شيء ما )منظر 
الدم – نوع من الحشرات – اإلبر( التي تعتبر 

غير مؤذية في الحاالت العادية.
وهؤالء األشخاص مدركون أن مخاوفهم ال 
ومبالغ  املفروض  عن  زائدة  وهي  لها  أساس 
على  السيطرة  يستطيعون  ال  ولكنهم  فيها 

الشعور بالخوف الداهم الذي ينتابهم.
أفكار  تردد  وهو  القهري  الوسواس  أن  كما 
بصورة  املريض  ذهن  على  منطقية  غير 
سليمة  غير  أنها  يدرك  ألنه  نفسه  له  مزعجة 
في  يدعوه  شديدا  قلقا  نفسه  في  تثير  ولكنها 

متكررة  بصورة  بأفعال  للقيام  األحيان  أغلب 
ولكنها  األفكار  هذه  من  التخلص  أمل  على 
في  املريض  يدخل  مما  بداخله  تتردد  تظل 

حلقة مفرغة من وساوس فكرية.
القارئ،  من  قريبة  الفكرة  تكون  ولكي 
باملرض  اإلصابة  وساوس  فكرة  فلنأخذ 
فكرة  املريض  على  تسيطر  هنا  كمثال. 
انزعاجا  له  يسبب  مما  بالعدوى  اإلصابة 
إلى  يدعوه  مما  حادا،  نفسيا  وقلقا  شديدا 
مرات  عدة  التحاليل  وعمل  الجسم  فحص 
مرة  كل  في  ولكن  ومتكرر،  معني  بأسلوب 
جسمه  بأن  يشعر  اليزال  فيها  نفسه  يفحص 
مازال مريضا وتسيطر فكرة التقاط العدوى 
على ذهن املريض مما يجعله يجرى التحاليل 

مرة ثانية وثالثة ورابعة … وهكذا.
املريض  أن  االعتبار  فى  األخذ  ويجب 
ولكنه  الفكرة  هذه  صحة  بعدم  يشعر  نفسه 
فيها  التفكير  من  نفسه  يمنع  أن  يستطيع  ال 
ل من شأنها.

ِّ
والتأثر بها والقيام بعمل شيء يقل

يعانيها  التي  املعاناة  مدى  املالحظ  ومن 
هذه  تدخل  ومدى  القهري  الوسواس  مريض 
إنها  حيث  اليومية.  حياته  سير  في  األفكار 
الحياة  في  االشتراك  وعن  عمله  عن  تعطله 

االجتماعية أو العملية.
ألقرب  الذهاب  بضرورة  أنصحك  لذلك 
األكثر  الوسيلتان  تعتبر  حيث  نفسي  طبيب 

القهري  الوسواس  حاالت  عالج  في  فعالية 
هما العالج باألدوية والعالج السلوكي. وعادة 
ما يكون العالج في أعلى درجات فعاليته إذا 

تم الجمع بني العالجني.
عالج  املريض  على  جدا  الصعب  ومن 
يحتاج  السلوكي  العالج  أن  وخصوصا  نفسه، 
إلى مواجهة املرض، وقد ال يعرف مدى شدة 
األلم الذي يصيب املريض بمرض الوسواس 
ولكن  به،  املصاب  الشخص  سوى  القهري 
أقول  لذلك  منه،  الهروب  يمكن  ال  األلم  هذا 
لن  املرض  إن  القهري  بالوسواس  للمريض 
كان  وإن  فالعالج  للوقت،  رك 

ُ
ت إن  يختفي 

الزمن  من  مدة  بعد  ولكنه  البداية  في  مؤملا 
وتقلق  تزعج  التي  األفكار  وهذه  سيذهب، 
حتى  تدريجيا،  وتضعف  ستزول  املريض 

تصبح بال قيمة.
بأخذ  املريض  يقوم  أن  جدا  املهم  ومن 
له،  املختص  الطبيب  وصفه  ما  إذا  الدواء 
خصوصا أن األدوية في الوقت الحالي وصلت 
بزيادة  الدواء  ويقوم  متقدمة،  مرحلة  إلى 
نسبة مادة السيروتونني في املخ بحيث يستعيد 

املخ نشاطه الطبيعي وتزول األفكار السلبية.
كل  من  الله  وحفظك  وهداك  الله  وفقك 

مكروه..

السالم عليكم 
مخدر  تدخني  إلى  السوء  رفاق  جرني  مرة   .. اإليــدز  عن  سؤال  عندي  أنا 

الحشيش وندمت على ذلك كثيرا.
عمري 17 سنة وقبل أن أدخنه كان عندي وسواس من اإليدز في املخدرات 
ولم أكن أعرف وال شيء عن الفيروس، فأتاني بعد يومني من تدخينها صداع 
لكن بعدها بأسبوع ُصب علي املطر ألننا في فصل الشتاء وفصل الشتاء بارد في 
والوسواس وبحثت  القلق  لكن من  باألنفلونزا، بعدها شفيت  الجزائر فمرضت 
بالقولون  فأصبت  الحلق  عند  من  لي  انتقل  الفيروس  أن  فظننت  اإليدز  عن 
العصبي مع إسهال وقلت إني أصبت به ألني تعرضت ألغلب األعراض، وبعد 
إلى  فتبت  املرض  بهذا  يبلوني  بأال  لله  والدعاء  والقلق  الخوف  من  شهر  مرور 
التحاليل وقمت بتحليل  الكريم ثم ذهبت إلى مركز  القرآن  الله وبدأت اقرأ 
عام ووجدت أني سليم من اإليدز والحمد لله ثم اختفت جميع األعراض، لكن 
بعد يومني ذهبت إلى مقهى اإلنترنت فشعرت بوخز أسفل ظهري فظننت أن 

الرجل الذي ورائي وخزني، لكن لم أتكلم ثم ذهبت إلى البيت مسرعا ألرى إذا 
كان هناك دم، لكن لم أجد شيئا، تم بحثت في اإلنترنت عن وخز كوخز اإلبر 
فوجدت أيضا أنها تأتي مع حكة، ولكن بعد يوم أتتني هده األعراض ويأتيني 
وخز مع الحكة، وازداد عندي حب الشباب مع العلم أن عندي حب الشباب من 
البارحة  لكن  فيها،  والتفكير  التوتر  عند  فقط  األعراض  هده  وتأتيني  قبل 
حصلت لي آالم في املفاصل والعضالت مع حدوث رعشة في القدمني والجسم 
منها  وخوفي  اإليدز  أعراض  عن  اقرأ  ومازلت  فترة  مند  األطراف  برودة  مع 
الليمفاوية وأشعر بأنها انتفخت  وأفحص رقبتي يوميا خوفا من انتفاخ الغدد 
أبدا  تؤملني  ال  لكنها  فقط  الوسواس  أنه  أو  أعلم  والله  بها  انشغالي  مند  قليال 
وال أشعر أن رقبتي تؤملني وسأعيد التحاليل بعد مرور 4 أشهر للتأكد من أنه 
ال يوجد شيء. بقي شهران ويكاد صبري ينفد من الخوف والقلق ...فانصحني 

يا دكتور،  وشكرًا

عندى وسواس
من اإليدز
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د. عماد أبو العزائم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

 األخت السائلة :
واملخاوف  املخاوف،  من  يعاني  زوجك  إن 
من االضطرابات النفسية التي قد تؤدي إلى 
سوء التوافق مع النفس ومع املجتمع ، ويجب 
أخصائي  أو  نفسي  طبيب  إلى  تتوجهي  أن 
الله،  بإذن  الشفاء  على  زوجك  ملساعدة 
وهو  فّعال  سلوكي  عالج  لها  املخاوف  وهذه 

كاألتي:
العالج السلوكي يقوم على أن الخوف أمر 
مكتسب، بمعنى أنه ليس فطريا وليس شيئا 
له  مستعد  اإلنسان  فربما  اإلنسان،  مع  ُولد 
يقول  األشياء  ومنطق  مكتسب،  أمر  ولكنه 
وأهم  ُيفقد،  أن  يمكن  املكتسب  الشيء  إن 

طريقة للعالج السلوكي هي:
هادئا  حوارا  اإلنسان  يجري  أن   

ً
أوال  

ملاذا  يقول:  أن  بمعنى  نفسه،  مع  ومنطقيا 
يقود الناس السيارات بال خوف وأنا أخاف؟ 
من  ماليني  بل  آالف  يركبها  الطائرات 
أقل  حوادثها  وحتى  مشكلة،  أي  دون  الناس 
أنا،  أخاف  فلماذا  السيارات،  حوادث  من 
الركوب،  دعاء  وأقرأ   

ً
متوكال أكون  ال  ملاذا 

فهذا يبعث فيَّ الطمأنينة ولن يحدث لي - إن 
شاء الله - أي مكروه، وملاذا ال أتذكر أن هذه 
السيارة هي نعمة من نعم الله علينا وكذلك 
تعتبر  الحوار  هذا  نوعية  إذن  الطائرة، 
اإلنسان  يوصل  وهذا  مهًما،  سلوكًيا  حواًرا 
ل 

ِّ
ويقل الخوف  يحقر  خاللها  من  قناعة  إلى 

من درجته. 

هي  السلوكي  العالج  في  الثانية  الخطوة 
تواجهه،  أن  بل  الخوف،  مصدر  تتجنب  أال 
السيارة  لقيادة  بالنسبة  املثال  سبيل  فعلى 
يسمى  وهذا  السيارات،  عن  تقرأ  أن  عليك 
ض نفسك ملصدر  العالج بالتعرض )أن تعرِّ
إلى  انظر  السيارات،  عن  اقرأ  الخوف(، 
السيارات،  عن  معلوماتك  زد  السيارات، 
غير  طريقة  هذه  السيارة..  هذه  تعمل  كيف 
مباشرة لتقليل الخوف، ثم بعد ذلك يمكنك 
أن تجلس يومًيا على مقعد القيادة ملدة عشر 
دقائق دون أن تقود السيارة، وبعد ذلك تأتي 
مرة أخرى وتقود السيارة، وقل سوف أقودها 
ملسافة قصيرة ثم أتوقف، ثم أقودها ملسافة 
التدريجي، أن  بالتعرض  أطول، هذا يسمى 
ض نفسك ملصدر خوفك وأنت في نفس  تعرِّ

ر فكرة الخوف ذاته، 
ِّ

الوقت تفكر وتحق
هذه تقريًبا التمارين املهمة، ولكن بالطبع 
يستطيع  ال  اإلنسان،  يكررها  أن  تتطلب 
أن  ثالث  أو  جلستني  أو  جلسة  من  اإلنسان 
أن  الطبيعي  الشيء  الخوف،  من  يتخلص 
اإلنسان  ض  يعرِّ حني  الخوف  معدل  يرتفع 
نفسه ملصدر الخوف، بعد ذلك يصل الخوف 
بعد  ثم  يزيد،  وال  االستواء  من  مستوى  إلى 
ذلك يبدأ في االنخفاض، و يقال إن اإلنسان 
يحتاج من 1٥ إلى 2٠ جلسة نفسية من الذي 

ذكرته حتى يتخلص من مصادر خوفه. 

السالم عليكم 

طفلتان،  عندى  زوجه  أنا 
بفترة  الزواج  بعد  وزوجى 
أنه  اكتشفت  سنة  حوالى 
وقد  نفسى،  مرض  من  يعانى 
مرة،  من  أكثر  للطبيب  ذهب 
إذا  أنه  املرض عبارة عن  وهذا 
يبدأ  أتوبيسا  أو  عربية  ركب 
قلب  وضربات  باالرتجاف 
لدرجه  شديد  وعرق  سريعة 
أنها منعته من الذهاب للشغل، 
غّيرنا محل اإلقامة بسب هذه 
بجانب  نكون  بحيث  املشكلة 
التى  املشاكل  رغم  الشغل 
ذو  أنه  إال  والده  من  عاناها 
يرفض  وكان  قوية  شخصية 
أحد  ال  ولكن  بيته،  نطرق  أن 
يحس أن هذه املشكلة مشكلتى 
أنا، ألني لم أحس معه لحظات 
خرجنا  لو  ألنه  سوا  خروجنا 
فقط  البيت  بجوار  نمشى 
متوترا،  يكون  الوقت  وأكثر 
شيء  ينقصنى  أنى  أحس  أنا 
كبير وهى يقول إن هذا املرض 
مضادات  غير  عالج  له  ليس 
هذه  من  يخاف  وهو  االكتئاب. 
له  املرض  هذا  هل  األدوية، 
عالج؟ أرجوكم أفيدونى ألنى 
سوف  املرض  هذا  أن   أحس 
على  الرد  أرجو  حياتى  يدمر 

بسرعة.

االرتجاف 
وضربات 

قلب سريعة
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األب الفاضل  
األطفال  يتغلب  األحيان  من  الكثير  في 
املرضى بالصرع على مرضهم وفى العديد 
من الحاالت يتغلبون على هذا املرض حني 
بعض  في  ولكن  البلوغ،  سن  إلى  يصلون 
وال  الحياة.  مدى  الصرع  يستمر  الحاالت 
كل  في  يحدث  بما  للتنبؤ  وسيلة  أي  توجد 
تعاطي  على  ابنك  استمر  فإذا  فردية  حالة 
الطبيب  قبل  من  له  املوصوفة  العقاقير 
املختص قد تنتهي النوبات تماما بإذن الله 

تعالي.
النوبة  طفلك  تعاود  لم  إذا  ذلك  وبعد 
لعدة سنوات فمن املحتمل أن يقرر الطبيب 
حدث  فإذا  ذلك.  أثر  ليرى  الدواء  إيقاف 
للقلق  داعي  فال  النوبة  الطفل  عاودت  أن 
يمكن  األحوال  جميع  في  ألنه  والخوف.. 
التحكم في املرض مرة أخرى وذلك بالعودة 

الستعمال العقاقير املضادة للصرع. 
الوالدين  علي  يجب  إرشادات  وهناك 
اتباعها حتى تسير حياة ابنهم في الطريق 

الصحيح.
1 – اشرح لطفلك طبيعة مرضه بطريقة 
اهتمامك  وابِد  مبسطة، أجبه عن أسئلته.. 
الطبيب  عنها  واسأل  ورقة  لها في  بها وسجِّ
طفلك  أن  شك  فال  املقبلة.  زيارتك  أثناء 
مقارنة  كثيرا  الطبيب  يزور  ملاذا  يتساءل 
بمرض  مصاب  هو  هل  وزمالئه.  بإخوته 

خطير؟ 
من  الخجل  على  تعويده  من  احذر   -  2
بأنك تخفي مرضه من  مرضه، وال تشعره 

األصدقاء واألقارب .
3- ال تشعر ابنك بأن مرضه عائق له في 

االجتماعية،  عالقاته  أو  املدرسة  أو  اللعب 
في  له  عذرا  للمرض  استخدامه  تقبل  وال 
يستطيع  أنه  تعرف  وأنت  عمل  عن  التخلي 
تخبر  أن  عليك  يجب  وكذلك  به.   القيام 
ابنك  مرض  طبيعة  عن  باملدرسة  مدرسيه 
إذا  النوبة  مع  التعامل  يستطيعوا  حتى 
املدرس  أخبر  باملدرسة،  الطفل  فاجأت 
يفعل  وماذا  وكميتها  اسمها  األدوية:  عن 
اسم  عن  أبلغهم  الصرع.  حدوث  حالة  في 
في  به  االتصال  وطريقة  املعالج  الطبيب 

زيارتك  ر  كرِّ استفسار.  أي  وجود  حالة 
للمدرسة وأبلغ طبيبك إذا شعر املدرس بأن 
غير  سلوك  أي  حدوث  عن  أو  خامل  ابنك 
األطفال  يشارك  بأن  البنك  اسمح  طبيعي. 
من  تمنعه  وال  الرياضة  في  اآلخرين 
حالة  تتابع  بأن  لك  ونصيحتي  ممارستها. 
ابنك باستمرار مع طبيب نفسي وذلك حتى 

يشفي تماما بإذن الله.

السالم عليكم 

نفسية  مشاكل  من  أعاني  وأنا  سنوات  خمس  قرابة 
حادة سببها ظهور مرض الصرع عند ابني البالغ آنذاك 
ست سنوات، طيلة هذه املدة وهو ملتزم بأخذ العقاقير 
هذا  كل  مع  األخصائي.  زيارة  وبمتابعة  مواعيدها  في 
كانت  وقد  أشهر،  ستة  كل  مرة  تعاوده  النوبة  مازالت 
النوبة تظهر قرب موعدها إما بحركات الإرادية للسان 

بني  تتراوح  ملدة  نهائيا  للحركة  بفقدانه  أو  الطفل 
خمس دقائق وربع الساعة. غير أنه في املرة األخيرة 
مما  وهذا  إنذار سابق.   دونما  نائم  وهو  النوبة  عاودته 
أرشدتموني عن كيفية تجاوز هذه  أرقي، فهال  زاد في 
املحنة، كما أستفسر إن كان ابني سيشفى نهائيا من هذا 

املرض ولكم مني خالص التقدير.

ابنى مصاب بالصرع



العدد 138 يناير 26262020

د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى

النفسـية إشراف :

>> العيادة النفسية >> العيادة النفسية     >> العيادة النفسية     >> العيادة النفسية    

د. محمد القاضى 
أخصائى نفسى

إعداد:

السالم عليكم 

أنا شابة عمري ٢٠ عاما 
 3 نفسي،  مرض  لدّي  وأنا 
منه،  أعاني  وأنا  سنوات 
أدرس  كنت  عندما  بدأ 
في  قسمي  البكالوريا 
وهناك  الثاني،  الطابق 
أني  أحسست  فجأة 
وبدأت  أحدا  أسمع  ال 
يدور  والقسم  بالتعرق 
بالطاولة  أمسكت  حولي، 
وبدأت  سأسقط  وكأني 
ولكن  فخرجت،  أرتجف 
قسم  أي  أدخل  ما  كل 
مرتفع تقع نفس الحالة. 
دراستي  في  نجحت 
من  خائفة  دائما  ولكني 
كرهت  حتى  الدراسة 
أخاف  وأصبحت  حياتي 

كل شيء مرتفع..

األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

يكشف  وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 

فيها  تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
األماكن  من  الشديد  الخوف  من  تعانني  أنك 
من  نوع  من  تعانني  أنك  الواضح  ومن  املرتفعة، 
أنواع القلق النفسى يسمى الرهاب. والرهاب هو 
وغير  املنطقي  غير   - املستمر  الخوف  من  حالة 
القابل للسيطرة عليه - من شيء ما أو موقف ما 

أو نشاط ما.
وفي كل عام، يعاني من ٥% إلى ٩% من األفراد 
وتختلف  الرهاب.  أنواع  من  أكثر  أو  نوع  من 
إلى  الخفيفة  الحاالت  بني  ما  الرهاب  أعراض 
عن  الرهاب  حاالت  وتعبر  الحادة.  الحاالت 
 2٠ - الفترة ما بني سن 1٥  نفسها ألول مرة في 
في  تحدث  أن  يمكن  أنها  من  الرغم  على  عاًما، 
على  الرهاب  حاالت  وتؤثر  الطفولة.  سن  بداية 
األعمار  مختلف  ومن  الجنسني  من  األشخاص 
أن  ويمكن  االجتماعية.  واملستويات  واألعراق 
الذين  األشخاص  به  يحس  الذي  الخوف  يكون 
يعانون من الخوف كبيًرا إلى درجة أن الناس قد 
يفعلون أشياء كثيرة لتجنب مصدر خوفهم. وأحد 
الذعر  نوبات  هو  للرهاب  املتطرفة  الفعل  ردود 

املرضي.
الرهاب  من  يعانون  الذين  واألشخاص 
الخاص يعرفون أن خوفهم مبالغ فيه، ولكنهم ال 
يستطيعون التغلب على مشاعرهم، وبينما يخاف 
فإن  معينة،  أشياء  أو  مواقف  من  عادة  األطفال 
هذا  يصبح  عندما  فقط  يتم  الرهاب  تشخيص 
اليومية  بالنشاطات  القيام  دون   

ً
حائال الخوف 

مثل الذهاب للمدرسة أو العمل أو الحياة املنزلية.
أنواع  من  نوع  من  تعانني  فإنك  حالتك  وفى 
األماكن  من  الخوف  رهاب  يسمى  الرهاب 
ذعر  لنوبة  التعرض  من  الخوف  وهو  املرتفعة، 
أو  صعًبا  منه  الهروب  يكون  موقف  أو  مكان  في 
محرًجا )مثل ركوب املصعد أو الطائرة(. ويصبح 
إلى  ا 

ً
جد قوًيا  األماكن  لهذه  التعرض  من  القلق 

درجة أنه يولد نوبة ذعر حادة، وعادة ما يتجنب 
الرهاب  من  النوع  بهذا  املصابون  األشخاص 
ويختلف  رعبهم.  تسبب  التي  للمواقف  التعرض 
االجتماعى  الرهاب  عن  الخوف  من  النوع  هذا 
بأن   - االجتماعية  املواقف  فى  ينحصر  الذى   -
يكون  أن  مثل  معينة  مواقف  فى  يحدث  الخوف 
ا خارج منزله أو أن يكون املرء داخل 

ً
املرء وحيد

يكون  أو حينما  السفر في سيارة  أثناء  أو  زحام، 
تتم  لم  وإذا  كوبري.  فوق  أو  مصعد  داخل  املرء 
أن  يمكن  فإنه  الرهاب،  من  النوع  هذا  معالجة 
ا إلى درجة أن األشخاص املصابني 

ً
يصبح مقعد

به يلزمون بيوتهم.
األخت الفاضلة.. احرصى على عرض حالتك 
خطة  وضع  يستطيع  حتى  النفسي  الطبيب  على 
بواسطة  العالج  ويتم  لحالتك.  مناسبة  عالج 
يتم  كذلك  للقلق،  املضادة  النفسية  العقاقير 
استعمال العالج النفسي بنجاح ملعالجة أعراض 
لتغيير  السلوكي  العالج  مثل  املرضي  القلق 
وسائل  باستخدام  وذلك  املرضية  الفعل  ردود 
الحاجز  الحجاب  من  التنفس  مثل  االسترخاء 

ض املتدرج ملا يخيف املرء. والتعرُّ

أصبحت أخاف كل شىء مرتفع
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األم الفاضلة :
من فضل الله تعالي أن جميع املتخصصني أكدوا 
خلو ابنك من أي اضطراب يعيقه عن الكالم، لكني 
أنبهك سيدتي أن هناك الكثير من األطفال الذين 
للصبر  سوي  يحتاجون  ال  الكالم  تأخر  من  يعانون 
والتدريب وبمرور الوقت يكتسبون كلماتهم وتزداد 
أنك  واعلمي  تقلقي  ال  لذلك  اللغوية،  حصيلتهم 
وعائلته الصغيرة من أهم مصادر اكتساب الطفل 
للغته، فاحرصي دائما على التحدث أمامه وتعريفه 

على املفردات املحيطة به في مجتمعه .
كذلك يمكنك اآلتى :

عيه على  ضى ابنك ملواقف اجتماعية وشجِّ • عرِّ
آخرين،  أطفال  مع  اللعب  كمواقف  فيها،  املشاركة 
أو عندما تذهبون لسوبر ماركت مثال اسأليه ماذا 
وال  بالكلمة  يلفظ  الذى  هو  ودعيه  تشترى  أن  تريد 
الذى  الشيء  ثمن  اعطيه  ثم  عنه  بدال  تنطقيها 

ميه أن يذهب ويطلبه من البائع وهكذا .
ِّ
يريده وعل

بنعم  إجابتها  أسئلة  تسأليه  أن  تماما  تجنبى   •
رى  ...« وكرِّ وال، أو أن تسأليه وتجيبى »قصدك كذا 

سؤالك وانتظرى بصبر وتشجيع إلى أن يجيبك. 
• احكى له حدوتة واطلبى منه أن يعيدها عليك، 
أو احكى له حدوتة وفى اليوم التالي اذهبى معه إلى 

فراشه وقولى له »هذا دورك ممكن تحكيلى حدوتة 
أو إنت تحكى واحدة وأنا هحكى واحدة بعدها«. 

ومع  املستمر  والتعليم  الصبر  ومع  الوقت  ومع   •
وأن  تقدما  هناك  أن  تالحظني  سوف  السن  تقدم 
وأن  مستمر  ازدياد  فى  لالبن  اللغوية  الحصيلة 

كالمه بدأ يتحسن وينمو بإذن الله. 

السالم عليكم 

عليكم  أطــرح  أن  لي  اسمحوا 
عمره  ولــدى  تؤرقني:  مشكلة 
سليم  هو  الله  وأحمد  سنوات   3
سوى  يتكلم  ال  ولــكــن  معافى 
الجمل  وبــعــض  قليلة  كلمات 
عرضت  كلمتني،  مــن  املــكــونــة 
نفسي  إخــصــائــى  على  ــدى  ولـ
ودكتور  وأعــصــاب  مخ  ودكــتــور 
أنف وأذن وتخاطب والكل يؤكد 
أي  الله ال يعانى من  أنه بفضل 
ويفهم  يسمع  ــو  وه مشكالت، 
مسميات  ويعرف  املــواقــف،  كل 

األشياء كلها ولكن قلما ينطق. 

الصرب والتدريب

األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

نسأل الله تعالى أن ُيزيل همك، وأن يكشف 
كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 

تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
فيها أنك تعانني من ضعف الشخصية وسرعة 
التسامح مع اآلخرين وتفكرين اآلن فى كيفية 

الحفاظ على الكرامة الشخصية.
القلب  طيب  اإلنسان  كون  العزيزة  االبنة 
والحسد  الغل  يحمل  وال  الشخصية  وسمح 
يعنى  ال  بسهولة  اإلساءة  عن  ويعفو  لآلخرين 
كل ذلك أنه ضعيف الشخصية لقوله تعالى فى 
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)سورة آل عمران 134( 
أما شعور اإلنسان أنه ال يستطيع  الحصول 
عن  يعبر  أن  يستطيع  وال  بسهولة  حقه  على 
عند  حقوقه  ضياع  إلى  يؤدى  مما  نفسه 
مع  وقفة  إلى  اإلنسان  يحتاج  فهنا  اآلخرين 
ى شخصيته ليكون نعم الخليفة  نفسه لكى يقوِّ

فى األرض . 
وللوصول إلى هذا املراد ننصحك بضرورة 
ر  تغيير نفسك بنفسك واعلمي )أن الله ال يغيِّ

ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(
لعلها  التالية  بالنصائح  ننصحك  وهنا 

تساعدك فى تقوية سماتك الشخصية: 
بعائلتك  ولتبدئى  اآلخرين  مع  اندمجى   -
 ... إليك  املقربني  األصدقاء  ثم  الصغيرة 

شاركيهم الحوار ...
- تحدثى عن رأيك بصراحة ودون خوف ...

على  واعملى  ضعفك  نقاط  عن  ابحثى   -
تقويتها...

شيء  وأي  شيء  كل  اقرئى  اطلعى...   -
الكتب  في  ...اقرئى  كثيرا  تفيدك  فالقراءة 

الثقافية واالجتماعية والدينية ...
مواطن  لديك  فأنت  بنفسك  تبخسى  ال    -
إبرازها  على  واعملى  عنها  ابحثى  كثيرة  قوة 
لآلخرين ولنفسك... وكل ذلك سيمنحك دفعة 

قوية وثقة بالنفس عند التعامل مع اآلخرين..

السالم عليكم 

أنا فتاة من الجزائر عمري 19 سنة .. مشكلتي في حياتي هي )طيبة قلبي ومشاعري( 
ر من حالي ولكن دون  ال أستطيع التحكم فيهما ابدا !! وأنا حاولت ومازلت أحاول أن أغيِّ
جدوى .. أسامح بسرعة وأنسي كل شيء حدث وأنا صرت أفكر بكرامتي .. أصبحت أكره 
نفسي وأكره طيبتي التي صارت بالنسبة لي شيئا مزعجا لي: )أريد منك مساعدة وكيف 

أواجه وأتخلص من هذه املشكلة وأستطيع تقوية شخصيتي وشكرا.. 

 أكره نفسى وأكره طيبتى 
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السالم عليكم 

األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة الله

يكشف  وأن  همك،  ُيزيل  أن  تعالى  الله  نسأل 
كربك، وأن يوفقك ملا يحبه ويرضاه. 

فيها  تذكرين  التى  أرسلِتها  التي  الرسالة  من 
عبارة  نفسية  مشكلة  من  تعانى  أخيك  زوجة  أن 
لها  عن عدم الشعور باألمان وأن الطبيب وصف 
وتسألني  الشهية  زيادة  إلى  أدت  أدوية  مجموعة 

عن تأثير تلك األدوية على حدوث الحمل. 
وصفها  التى  األدوية  من  السائلة..  األخت 
من  تعانى  املريضة  أن  يتضح  ألختك  الطبيب 
مرض االضطراب الذهانى، ومرض االضطراب 
يعانى فيه املريض من وجود اضطراب  الذهانى 
الشك  مستوى  إلى  يصل  قد  التفكير  محتوى  فى 
املرضى )الضالالت(،  والشك املرضي لألوهام 
مع  تتفق  ال  خاطئة  معتقدات  هى  )الضالالت( 
الواقع وال يمكن تبريرها أو تصحيحها باملنطق وال 

يتخلى عنها املريض ويمكن تقسيمها إلى نوعني:
منطقية  األفكار  تبدو  ومرتبة:  منظمة  أوهام   -
حاالت  لها  ومثال  تصديقها،  ويمكن  وواقعية 
مراقب  بأنه  كاالعتقاد  الضاللي،  االضطراب 
أو  تخونه  زوجته  أن  أو  معٍد  بمرض  مصاب  أو 
ضالالت عظمة أى أنه )شخصية عظيمة ومهمة 

ومتميزة(.
- أوهام غير منظمة: تكون األفكار غير منظمة 
املنطق  وينقصها  مقنعة  وغير  مرتبة  وغير 
 
ً
والترابط كأوهام وضالالت الفصام العقلي مثال
راٍع أو مزارع يتوهم وجود جهاز في جسمه متصل 
والتجسس  حركته  ملتابعة  الصناعية  باألقمار 

عليه.
بالعقاقير  عالجه  يمكن  املرضي  والشك 

املضادة للذهان، وهذه العقاقير ال تسبب اإلدمان 
مأمونة  منها  الحديثة  واملستحضرات  التعدد،  أو 
املدى  على  جانبية  أضرار  أى  لها  وليس  العواقب 
الطويل، ولكن املهم أن يقتنع املريض بأن يذهب 

إلى الطبيب النفسي.
غير  جانبية  آثار  له  دواء  كل  السائلة..  األخت 
اآلثار  هذه  حدوث  بمدى  الناس  ويختلف  محببة. 
ملضادات  بالنسبة  الحال  وكذلك  الجانبية. 
تطور  العلم  لكن  الذهان(.  )مضادات  الفصام 
حيث  املاضية،  سنوات  العشر  خالل  هائل  بشكل 
وصل إلى أنواع من األدوية أكثر فعالية وأقل آثار 
وألن  اآلثار.  لهذه  عالج  إلى  توصل  كما  جانبية، 
الذهان  مضاد  يأخذ  أن  يلزمه  الفصام  مريض 
اآلثار  جميع  له  ح 

َّ
يوض أن  فيجب  طويلة  ملدد 

الجانبية لها. وتزويده بالنصائح ملا يجب أن يفعله 
عند حدوث هذه اآلثار. 

للعقاقير  الجانبية  األعراض  ضمن  ومن 
املضادة للذهان 

• كثرة النوم والخمول.
• شد العضالت وتشنجها ورجفة في اليد.

• الدوخة خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ.
• زيادة الشهية والوزن.

• نقص الرغبة الجنسية.
إلى  يؤدي  الذي  البروالكتني  هرمون  زيادة   •
خروج الحليب من الثدي وعدم انتظام الدورة أو 

غيابها مما قد يؤدى إلى تأخر حدوث الحمل.
النفسى  الطبيب  يستطيع  األعراض  تلك  وكل 
التغلب عليها بإذن الله بواسطة تعديل الجرعات 

الدوائية واستخدام البدائل الدوائية املناسبة.

عندى  سمحتم  لو 
تعانى  أخى  زوجة  مشكلة 
كبيرة  نفسية  مشكلة  من 
وأعطاها  للطبيب  وذهبت 
األدوية  من  مجموعة 
ولكن  الثمن،  غالية  معينة 
إذا  أعرف  ال  أنى  األهم 
توثر  األدوية  هذه  كانت 
تنجب  لم  إنها  حيث  عليها 
من  وأيضا  اآلن،  حتى 
تطيق  ال  أنها  املالحظة 
تشعر  ال  إنها  وتقول  بيتنا 
إلى  وتذهب  معنا  باألمان 
بيت والدها، وأيضا الحظنا 
على  مفتوحة  شهيتها  أن 
العادة، وأنا قلقة جدا  غير 
على  يؤثر  الدواء  هذا  هل 
إنها  حيث  الحمل  حاالت 
اآلن  لحد  حامال  ليست 
هو   تتعاطاه  الذى  والدواء 

.risperdal 4mg كوجينتول و

د. مختار عبدالغنى 
أخصائى اجتماعى

إعداد:
ال تشعر 
باألمان 

معنا


