
ــرة  ــ ــرت األسـ ــضـ ــن حـ ــ وحـ
السؤال  كان  املريض  بصحبة 
ليه  األســـرة:  من  وامللح  األول 
دكتور؟؟  يا  تاني  املــرض  رجع 
العالج  صنا 

ّ
خل كنا  احنا  مش 

التحسن  بعد  أشهر  عدة  منذ 
أشهر  عدة  االبن  ومكث  التام 
أي  ــدون  ب استقرار  حالة  فــي 
على  نستمر  سوف  هل  عــالج.. 
مرض  زي  الحياه  مدى  العالج 
هذا  هل  والــســكــر؟..  الضغط 
املزمنة  األمــراض  من  املرض 
التي ال شفاء منها؟ .. هل سوف 
الــدراســة  مــواصــلــة  يستطيع 
ضغط  أن  أم  الــثــانــويــة؟  فــي 
املذاكرة هو من سّبب له املرض 
من  والــعــديــد   .. واالنــتــكــاس؟ 
الطبيب  يواجهها  التي  األسئلة 
عالج  في  عمله  خالل  النفسي 

املرضى. 
النفسي  الطبيب  على  ويجب 
أن يكون واسع الصدر وأن يكون 
والشرح  املقنعة  اإلجابات  لديه 
يستطيع  حتى  لألسرة  الواضح 
أن يعبر بهم في متاهات املرض 
النفسي التي تقلق األسر بشدة 
خصوصا عندما يحدث املرض 
فترات  وفــي  العمر  مقتبل  في 
التحصيل  يعيق  مما  الشباب 
قــدرات  على  ويؤثر  الــدراســي 

الشباب املعرفية واملزاجية. 
الطبيب  ــرح  ش ــإن  ف ولــذلــك 
مفهومة  ــاظ  ــف ــأل ب لـــألســـرة 
لبس  ال  مــحــددة  ــارات  ــبـ وعـ
إظهار  في  املبالغة  وعدم  فيها 
خـــطـــورة املـــــرض وكــذلــك 
أهميه  مـــن  الــتــهــويــن  ــدم  عـ
أهميه  على  والتشديد  العالج 

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 
العـدد

ليه المرض 
رجع تانى؟

رسائل ملحة 
ومتكررة على 

الواتساب، ترجو 
بشدة سرعه الرد، 
مع صور الروشتات 
والوصفات الطبية 
السابقة التي تدل 

على أن الحالة 
املرضية كانت قد 
وصلت إلى الشفاء 
بعد تدرج العالج 

وتخفيفه على 
عدة أشهر حتى 

الوصول إلى الشفاء 
التام والتوقف عن 

العالج. 
وكانت الشكوى 

الحالية هى 
عدم نوم املريض 

ملده ثالث لياٍل 
وسرعة االنفعال 

والعصبية الزائدة 
والكالم بكثرة 

والتوتر الشديد 
مع األهل والزمالء 

في الدراسة.. 
وبعدها اتصل 

األهل تليفونيا 
يطلبون أي 

مساعده عالجية 
طارئة لحني موعد 

الكشف املحدد مع 
السكرتارية. 

وعدم  العالج  في  االستمرار 
الجرعات  تخفيض  في  التسرع 
ــوادر  ب ظــهــور  عند  العالجية 
ن للمرض بدون استشارة  تحسُّ

الطبيب املعالج. 
األسرة  سؤال  على  ولإلجابة 
عـــن ســبــب رجـــــوع املـــرض 
أن  يجب  أخرى  مرة  وانتكاسه 
لــألمــراض  أن  لــألهــل  نــشــرح 
على  النفسي  واملـــرض  ككل 
وليس  أسبابا  الخصوص  وجه 
املرض  حالة  ففي  واحدا.  سببا 
عبارة  األسباب  تكون  النفسي 
األسرة  في  وراثية  عوامل  عن 
من  أفراد  عدة  وجود  إن  حيث 
أهل األب أو األم له دور واضح 
ــرض وســرعــه  ــدوث املـ ــي حـ ف
للشخصية  أن  كما  انتكاسه، 
ــرض،  ــ امل ظـــهـــور  ــي  فـ دورا 
فالشخص االنطوائي الحساس 
أكثر عرضه لألمراض النفسية 
ــن الــشــخــص االجــتــمــاعــى،  م
من  الضاغطة  العوامل  أن  كما 
األسرة واملجتمع ككل لها تأثير 
واضح وهام في انتكاس املرض 
التركيب  فإن  وكذلك  النفسى، 
الصحية  والنواحي  الجسماني 
انتكاس  في  التأثير  بعض  لها 
العوامل  مــن  وكــذلــك  ــرض  امل
املــرض  انتكاسة  فــي  الهامة 
املخدرة  املــواد  وتعاطي  تناول 
سرعة  فــي  تتسبب  قــد  الــتــي 
انتكاس املرض في الشخصيات 
االكتئاب  مرض  وفى  الهشة، 
ويمكن  الخصوص،  وجه  على 
انتكاسة  أن  لألسرة  نذكر  أن 
وقت،  أي  في  تحدث  االكتئاب 
من  مــرة  اإلنــســان  عانى  ــإذا  ف

مستعدًا  فليكن  ــاب،  ــئ ــت االك
وتشمل  ــرى،  أخ مرة  ملواجهته 
انتكاسة  ــل  ــوام وع مــحــفــزات 

االكتئاب، كالتالي:  
 وفاة شخص عزيز واالنفصال 

عن شريك الحياة
 التأمل والتفكير في التجارب 

السلبية والذكريات املؤملة
 املشاكل والضغوطات اليومية 
التي يواجهها اإلنسان، والخوف 
السلبية  ــداث  األح من  املتكرر 

املتوقعة
 املشاكل األسرية والعنف لدى 

األسرة
التي  الهرمونية  التغييرات   
تــحــدث خـــالل فــتــرة الــبــلــوغ، 

وانقطاع الطمث أو الحمل
أطباء  مــن  الــعــديــد  ويــؤكــد   
السبب  أن  النفسية  الصحة 
األكـــثـــر شــيــوعــا هـــو عــدم 
ــالج بعد  ــع ال ــي  ــرار ف ــم ــت االس
ــى مـــن نــوبــة  ــ ــة األولـ ــابـ اإلصـ
املرحلة  ــذه  ه ــي  وف االكــتــئــاب. 
أو  طبيبك  إلــى  التوجه  يمكن 
انتكاسة  لــعــالج  املستشفى 

االكتئاب
أن  نتذكر  ما  دائما  وأخيرا   
املـــرض ابــتــالء وامــتــحــان من 
وللمريض  وتعالى  سبحانه  الله 
عند  الكامل  ــر  األج ولــألســرة 
والشفاء  ــرض  امل على  الصبر 
على  الصبر  بعد  دائما  يكون 
العالج  تــنــاول  وعند  االبــتــالء 
ألمر  امتثاال  منتظمة  بصوره 
صلى  الكريم  الرسول  السيد 
بــالــتــداوي  وســلــم  عليه  الــلــه 
الشفاء  حتى  فيه  واالستمرار 

التام بإذن الله.

بقلم


