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ما تعانى منه هو نوع من املخاوف املرضية 
واملخاوف  النفسى،  القلق  أعراض  من  وهو 
تؤدي  قد  التي  النفسية  االضطرابات  من 
مجتمعك،  ومع  نفسك  مع  توافقك  سوء  إلى 
ويجب أن تتوجه إلى طبيب نفسي أو أخصائي 
وهذه  الله،  بإذن  الشفاء  على  ملساعدتك 

املخاوف لها عالج سلوكي فّعال وهو كاآلتي:
الخوف  أن  على  يقوم  السلوكي  العالج   -
أنه  بمعنى  مكتسب،  أمر  هو  حالتك  مثل  في 
اإلنسان،  مع  ُولد  شيئا  وليس  فطريا  ليس 
فربما اإلنسان مستعد له ولكنه أمر مكتسب، 
املكتسب  الشيء  إن  يقول  األشياء  ومنطق 
يمكن أن ُيفقد، وأهم طريقة للعالج السلوكي 

هى:
هادئا  حوارا  اإلنسان  يجري  أن   

ً
أوال  

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

ً
متوكال

- أي  الله  إن شاء   - لي  الطمأنينة ولن يحدث 
هي  السيارة  هذه  أن  أتذكر  ال  وملاذا  مكروه، 
نعمة من نعم الله علينا وكذلك الطائرة، إذن 
نوعية هذا الحوار يعتبر حواًرا سلوكًيا مهًما، 
خاللها  من  قناعة  إلى  اإلنسان  يوصل  وهذا 

يحقر الخوف ويقلل من درجته. 

على  نشكركم   
الجميلة  املجلة  هذه 
وجعلها الله في موازين 
حسناتك أوال: يا دكتور 
العمر34  من  ابلغ  أنا 
خوف  من  وأعاني  سنة 
وقيادة  ركوب  أثناء 
في  خاصة  السيارة 
أسافر  وعندما  الليل 
ورجفة،  بخوف  أحس 
الطويلة  املسافات  وفي 
تتسارع  القلب  نبضات 
وأحس بملل من املشوار 
الحالة تزداد في  وهذه 
مقابلة  وعند  السفر 
صالة  وفي  الجمهور 
أنني  رغم  الجماعة 
من  عددا  استخدمت 
األدوية مثل باروكسات 
وكذلك  حبة  نصف 
خمسني  دوجماتيل 
تفدني  لم  ولكن 

وجزاكم الله خيرا.. 

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 
ملصدر  نفسك  ض  تعرِّ )أن  بالتعرض  العالج 
إلى  انظر  السيارات،  عن  اقرأ  الخوف(، 
السيارات، زد معلوماتك عن السيارات، كيف 
تعمل هذه السيارة.. هذه طريقة غير 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 
ملسافة  أقودها  سوف  وقل  السيارة،  وتقود 
قصيرة ثم أتوقف، ثم أقودها ملسافة أطول، 
ض  تعرِّ أن  التدريجي،  بالتعرض  يسمى  هذا 
الوقت  نفس  في  وأنت  خوفك  ملصدر  نفسك 

ر فكرة الخوف ذاته. 
ِّ

تفكر وتحق
التمارين املهمة، ولكن بالطبع  هذه تقريًبا 
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 
إن اإلنسان  يبدأ في االنخفاض، ويقال  ذلك 
يحتاج من 15 إلى 20 جلسة نفسية من الذي 

ذكرته حتى يتخلص من مصادر خوفه. 

السالم عليكم 

خوف أثناء ركوب السيارة

د. مصطفى أبو العزائم
استشارى الطب النفسى
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يتضح  ابنك  منه  يعاني  ملا  وصفك  من 
 ... القهري  الوسواس  مرض  من  يعاني  أنه 
تحدث  منطقية  غير  أفكار  هي  والوساوس 
بشكل متكرر وتسبب الكثير من القلق ولكن 
بأفكار  التفكير  عبر  بها  التحكم  يمكن  ال 
القهري،  الوسواس  مرض  ففي  منطقية. 
معينة  بفكرة  التصق  قد  العقل  وكأن  يبدو 
يترك  أن  يريد  ال  العقل  وأن  ما  دافع  أو 
معظم  ويتمنى  الدافع  هذا  أو  الفكرة  هذه 
القهري  الوسواس  بمرض  املصابني 
عن  التوقف  على  قادرين  يكونوا  أن  بشدة 
األساسية  املشكلة  ولكن  القهرية.  األفعال 
حيث  النفسي.  القلق  هى  التوقف  عدم  في 
الوسواس  بمرض  املصاب  الشخص  يعاني 
األعراض  من  الحاد  القلق  من  القهري 
ويعتبر  بذهنه.  تعلق  التي  عليها  يركز  التي 
مرض الوسواس القهري هو مرض الشك، 
فيحس الشخص املصاب بهذا املرض بأنه 
ال يمكنه أن يتأكد من أن الشيء الذي يقلقه 
تعبر  ما  وعادة  كامل.  بشكل  إنجازه  تم  قد 
أعمال  شكل  في  نفسها  عن  الرغبة  هذه 
يستطيع  فال  اليدين  غسيل  مثل  قهرية 
يشعر  أن   - بجدية  حاول  مهما  الشخص- 
يستمر  ولهذا  حقيقة.  نظيفتان  يديه  بأن 
ومع  أيديهم.  غسيل  في  األشخاص  هؤالء 
القيام باألعمال القهرية، يتزايد القلق إلى 
املريض  يستمر  لم  إذا  مرعبة  مستويات 
وأنت  القهري..  العمل  بهذا  القيام  في 
للتخلص  األساسية  الخطوات  عن  تتساءل 

الوسيلة  أن  هو  والجواب  املرض  هذا  من 
األكثر فاعلية في وقف الوساوس هي وقف 
املرء عن  يتوقف  القهرية. فعندما  األعمال 
الوساوس  فإن  القهرية،  باألعمال  القيام 
اإلحساس  زيادة  مع   - البداية  في  تقوى 
قوتها  تقل  الوقت  مرور  مع  ولكن   - بالقلق 
الوسيلة  وهذه  للقلق.  إحداثا  أقل  وتصبح 
الطبيب  بمساعدة  إال  تفلح  لن  أيضا 
النفسي وإحدى املشاكل التي تصادف أهل 
فهناك  املرض،  مقابلة  كيفية  هى  املريض 
من يحاول مقابلة املرض بالعقالنية، وآخر 
ولكن  وهكذا،  باليأس  وآخر  بالغضب، 
الطرق  بهذه  العالج  محاولة  أن  املشكلة 
من  أسوأ  هناك  ليس  املشكلة،  يفاقم  قد 

املريض  رأس  في  للفكرة  التصدي  محاولة 
والجدال معها، فاملجادلة ال تجدي، فليس 
هناك مجادل محنك قدر ما هو موجود في 
إن يحاول أهل املريض  رأس املريض، فما 
واستجاب  إال  الوسواس  لفهم  بطريقة 

الوسواس بطريقة خبيثة وازداد قوة.
الذهاب  بضرورة  أنصحك  لذلك 
تعتبر  حيث  نفسي  طبيب  ألقرب  بابنك 
حاالت  عالج  في  فاعلية  األكثر  الوسيلتان 
باألدوية  العالج  هما  القهري  الوسواس 
العالج  يكون  ما  وعادة  السلوكي.  والعالج 
في أعلى درجات فاعليته إذا تم الجمع بني 

العالجني.

إبنى مفرط فى النظافة

أرجو إفادتي في توصيف حالة إبني 10 سنوات .. حيث يمر منذ شهرين بحالة ضيق بسبب أفكار سيئة تراوده 
بشكل مستمر طوال اليوم حول النظافة .. حيث يتخيل دائما أشياء يخاف أن تتسبب في تلوث يده فيقوم بغسلها 
ا بسبب 

ً
كل ساعة .. ثم تطور إلى األسوأ إلى كل 10 دقائق تقريبا .. مما سبب له هياجا عصبيا وضيقا وبكاًء شديد

عدم استطاعته وقف هذه العادات واألفكار التي تراوده بشكل مستمر.
مع العلم أن هذه املشكلة في يده فقط، فهو يخاف بشكل مستمر من الجراثيم واألمراض التي يمكن أن تصيبه 
لو لم يغسل يده، ولكن األمر استحال إلى غسل يده بشكل مرضي ال يستطيع التوقف عنه، وكذلك هذه األفكار 

التي تراوده ال يستطيع الكف عنها مهما حاول.
قمنا باستشارة أخصائي نفسي تربوي يعالج األطفال من أمراض التوحد واإلعاقة الذهنية ومشاكل التخاطب 
.. أفاد بعد رؤيته بأنها ليست وسواسا قهريا وإنما أفكار مكبوتة في العقل الباطن ناتجة عن معتقدات خاطئة 

وهي حالة ذهنية أقرب ما تكون إلى )الذهان( في حالة مبكرة.
برجاء إفادتي في توصيف هذه الحالة .. هل هي وسواس قهري أم ذهان أم ماذا؟ وما العالج املناسب له؟ 

برجاء مد يد العون وتقديم النصيحة. وجزاكم الله خيرا..

السالم عليكم
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أن  من  فيها  تشتكني  التي  رسالتِك  من 
بألفاظ  ويتلفظ  زوجته  سلوك  في  يشك  األب 
خلق  على  الوالدة  أن  من  بالرغم  الئقة  غير 
ومن  عاما..   75 العمر  من  يبلغ  وأنه  ومصلية 
كل تلك األعراض يتضح أن الوالد يعانى من 
املصاحبة  املرضية  الضالالت  أنواع  من  نوع 
النفسية  األعراض  بعض  وهناك  للشيخوخة 
التى إذا ظهرت مع كبر السن تدل على تدهور 
الحالة  نشخص  وهنا  الذهنية  القدرات  فى 

على أنها عته الشيخوخة.  
باألعراض  أنواعه  بكافة  العته  ويتميز 

اإلكلينيكية والسلوكية اآلتية :
الفهم  يضطرب  حيث  عقلي:  تغير   -1
وتضمحل  التركيز  ويصعب  االنتباه  ويتشتت 
 لألحداث القريبة ثم تمتد لتشمل 

ً
الذاكرة أوال

كل حياة الفرد مع اضطراب في التعرف على 
الحكم  على  القدرة  وتدهور  واملكان،  الزمان 
في  الواضح  التأرجح  مع  السليم  والتقدير 

درجة االنتباه . 
االضطراب  يظهر  حيث  وجداني:  تغير   -2
االنفعالي بكافة أنواعه وخاصة عدم التناسب 

سبب  بدون  والبكاء  والضحك  الوجداني 
املزاج  ويتغير  فجائية،  اندفاعية  وبطريقة 
للمرح بصورة سريعة ويصاحب  من االكتئاب 
من   %  .3 حوالي  في  املرض  بداية  االكتئاب 

الحاالت.
املريض  يسلك  حيث  سلوكي:  تغير   -3
سابق  عن  مختلفًا  طبيعته،  عن  غريبًا  سلوكًا 
واالنحراف  الجنس  في  كاالستغراق  عهده، 

واالستعراء أمام األسرة واألصدقاء.
طابع  ذلك  ويأخذ  الشخصية:  في  تغير   -4
وضيق  الطلبات  وكثرة  والسلبية  األنانية 
مع  الناس  عن  العزلة  في  والبدء  اهتماماته 
البدنية  العلل  وتوهم  والسيطرة،  التملك  حب 
عنه  بالكالم  واتهامهم  حوله،  فيمن  والشك 
ورغبتهم في التخلص منه ويساعد على ذلك 
مرضى  حالة  وتتدهور   ... الذاكرة  اضطراب 
املريض  يفقد  حتى  تدريجيًا  الشيخوخة  عته 
أحيانًا  ويصاب  تمامًا  وشخصيته  ذاكرته 

بسلس البول والبراز.
على  الوالد  عرض  بسرعة  ننصح  ولذلك 
دوائى  عالج  لتنظم  متخصص  نفسى  طبيب 

لحالته.

السالم عليكم

مشكالت  من  يعاني  والدي 
نفسية وهو متقدم بالسن 
فكر  ولديه   ٧٥ بعمر 
ويؤذينا  وقديم  متحجر 
فهو  والدتي  ويؤذي  جدًا 
ابن  كأنه  بها  يتحكم 
أن  ويريدها  العشرين 
تطيعه ويشك بها فى كل 
شيء حتى مع أبناء إخوتها 
أن تكلمهم  فهو ال يريدها 
أو تصلهم ألنه يتخيل أنها 
تفعل أشياء محرمة معهم. 
أن  ألى  األمر  ووصل 
من  إخوتها  أبناء  يطرد 
عليهم  ويتلفظ  بيتنا 
بكلمات غير الئقة.. أرجو 
له  حل  وإيجاد  املساعدة 
جدا  تتعب  أمي  أرى  ألني 
مصلية  امرأة  وهي  منه 
وبنفسها  فينا  الله  تخاف 
الطرق  بكل  حاولت  وأنا 

ولم أتوصل إلى شيء. 
إلى  الحاجة  أمس  في  أنا 

حل.. أرجو الرد.. 

أبى يشك فى سلوك أمى

د. داليا مختار السوسى
استشارى الطب النفسى

إعداد:
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تذكرين  التى  أرسلِتها  التى  الرسالة  من 
فيه  توفى  أليم  بحادث  مررِت  أنِك  فيها 
العديد من األفراد وكانت جدتك واحدة من 
تلك الضحايا ووجود شكاوى وأحالم متكررة 
تلك  ومن  الحادث  نسيان  على  القدرة  وعدم 
قلق  حالة  من  تعانني  أنِك  يتضح  األعراض 
بعد  العصبي-  نفسي تسمي )عرض الضغط 

اإلصابات والتجارب املؤملة(.
لألشخاص  املرضي  العرض  هذا  يحدث 
أو  عاطفية  أو  جسدية  تجربة  عاشوا  الذين 
األشخاص  ويشعر  حادة.  أو  شديدة  أسرية 
العصبي  الضغط  عرض  من  يعانون  الذين 
حول  مؤملة  وذكريات  متكررة  بكوابيس 
العاطفي  األلم  من  أيضا  ويعانون  الحادثة، 
يتعرضون  عندما  خاصة  والبدني  والعقلي 
مرت  التي  املؤملة  بالحوادث  تذكرهم  ملواقف 
بهم.  وتشمل هذه األعراض أيضا اإلحساس 
وبانفصال  والتنميل  القلب  ضربات  بزيادة 
املرء عن اآلخرين وصعوبة النوم واإلحساس 

بالقلق والحذر واالكتئاب.
عنها  ينتج  قد  التي  الحوادث  أمثلة  ومن 
ملواقف  التعرض   - العصبي  الضغط  عرض 
لحوادث  والتعرض  العسكري  القتال 
الناتجة  املحزنة  واألحداث  االعتداء، 

في  لألذى  والتعرض  عسكرية  أعمال  عن 
الطفولة، ومشاهدة تعرض إنسان آخر ألذى 
بالغ. وأي شخص في أي سن يمكن أن يعاني 
والتجارب  اإلصابات  بعد  العرض  هذا  من 
املؤملة. واألشخاص املصابون بعرض الضغط 
أمراض  أنواع  ملختلف  معرضون  العصبي 

القلق األخرى وكذلك لالكتئاب.
النفسية  العقاقير  بواسطة  العالج  ويتم   
الطبيب  إشراف  تحت  وذلك  للقلق  املضادة 
استعمال  يتم  كذلك  املتخصص  النفسي 
العالج النفسي بنجاح ملعالجة أعراض القلق 
ردود  لتغيير  السلوكي  العالج  مثل  املرضي 
وسائل  باستخدام  وذلك  املرضية  الفعل 
االسترخاء مثل التنفس من الحجاب الحاجز 
كذلك  املرء.  يخيف  ملا  املتدرج  والتعرض 
اإلدراكي  التدعيمي  العالج  استخدام  يتم 
على  املرضي  العالج  من  النوع  هذا  ويساعد 
بشكل  يتصرفوا  حتى  تفكيرهم  أنماط  فهم 
مختلف في املواقف التي تسبب أعراض القلق 

النفسي . 
ولذلك ننصح بعرض حالتك على الطبيب 
عالج  خطة  وضع  يستطيع  حتى  النفسي 

مناسبة لحالتك. 

تساعدوني.  بدي  أنا 
معي  يصير  خائفة  ألني 

حالة نفسية. 
بحس  ما  سنتني  لي  أنا 
تعبانة  دايما  بالراحة 
وبفكر كثير، وبشعر بآالم 
كثيرة في الرأس والظهر. 

حادث  في  كنت  أنا 
كأنه  كان  كثير  مأساوي 
في  مجزرة  عن  عبارة 
مناظر  شفت  الباص. 
رؤوسهن  راح  اللي  ونسوان 
راح  حادث  وأيديهن. 
ضحيته 8 نساء. باإلضافة 
كل  كانت  اللي  لجدتي 

حياتي. 
من  أطلع  قادرة  مش 
ما  إني  قادره  وال  الحالة 
هذا  الحادث.  وأنسى  أفكر 
الحادث منذ شهرين. دايما 
فيه  وبحلم  فيه  تفكيري 

كثير. ممكن تساعدوني.  

السالم عليكم 

مش 
قادرة 

أطلع
من الحالة
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النف�س املطمئنة

السالم عليكم 
بدأت  صحية  مشاكل  عندى  كان  سنة،   24 عندى  أنا 
فى سن 16 سنة بقيء مستمر، وال أعلم ملاذا، وكان دائما 
عند االمتحانات ألنى كنت أشعر فى هذا الوقت بضغوط 
نفسية بسبب االمتحانات، أول مرة كانت تبتدئ حالة 
القيء املستمر كانت فى سن 16 سنة واستمرت معايا مدة 
6 سنني بس فى وقت الصيف فى السنني األولى، وبعد 
ذلك كانت عندما أشعر بخوف أو توتر.. ذهبت لدكاترة 
ودخلت مستشفيات واتحجزت كتير ألنى مكنتش بأكل 

املحاليل  على  بيحطونى  وكانوا  جدا  ضعيفة  وكنت 
لحد ما استرجع صحتى لوحدى، كنت بخف بدون 

مالهاش  أكتر  أو  أقل  أو  أسبوعني  بعد  أدوية  أي 
وتعب  مرض  بعد  أكل  أبتدئ  كنت  محدد  وقت 
الحالة  يشخص  عارف  حد  فى  مكنش  إنى  املهم 
املخ  وعلى  واألشعات  التحاليل  كل  عملت  ألنى 

ودم وكل الجسم والحمد لله مافيش 
أي حاجة لدرجة إنى كنت وصلت 

أقولهم  إنى  بوصل  وكنت  لليأس 
أنا  عارفة  مش  مش  أنا   موتونى 
عندى  يبقى  يارب  إيه،  عندى 
عالج  فى  يكون  بس  مرض  أي 
أنا تعبت بجد فآخر  ألنى كده 
ما  بعد  أروحله  بقى  دكتور 

القصة  وعرف  عليا  كشف 
باطنة قال  كان دكتور عادى 

لدكتور  ودوها  جربوا  وبابا  ملاما 
دى  النقطة  من  فابتدأنا  نفسى 

كان  عالجى  وكان  العالج  وبدأت  رحت  وفعال 
نيورازين 2٥ملج  3 مرات فى اليوم وقرص باروكستني 

العالج والحمد  وتوب مود ٥0 ملج  3 مرات كان هو ده 
املستمر  القيء  من  تانى  دى  الحالة  تيجى  مبقتش  لله 
بصراحه  أوى  كتير  مشاكل  شخصيتى  فى  أنا  وكنت 
الدكتورة اللى أنا بعد ما شخصت الحالة وخالص مشيت 

على الدواء وخفيت كل مرة بروحلها كانت تقول ها يا 
إيه فى  إيه معاكى عاملة  الدواء أخباره  إيه  مى عاملة 
مش  إنها  بحس  معاها  بتكلم  ملا  أنا  بصراحة  حياتك، 
أتكلم  ما  قادرة تفهمنى ومش بتفهمنى على طول كل 
كلمتني بدل ما تقولى أتصرف ازاى تبقى تكتبلى على 
دوا، وأخده وأالقى إنه معملش حاجة أو طلع مالوش أي 
عالقة، املهم أنا مش بتكلم خالص مع حد عن املشاكل 
كتير  وأفكار  النفسى  والتعب  جوايا  اللى  والصراعات 
تعبانى يعنى مثال أحكى لحضرتك على موقف حصل 
حصل  اللى  لوحده  املوقف  من  هموت  كنت  أنا  معايا 
بيحبنى  وهوا  الجامعة  فى  ليا  زميل  بحب  كنت  أنا  إن 
زحمة  كان  املكان  ونتكلم  ونقعد  نتقابل  اتفقنا  ويوم 
بارتباك  حسيت  أصال  وأنا  وبنتكلم  قعدنا  املهم  جدا 
غريب وتوتر وكنت بتتكلم عادى وفجأة 
غريب،  كالم  الكالم  نص  فى  قلت 
فبصلى بصه اتصدم ازاى واحدة 
طبيعية تقول على نفسها كده 
عالج  باخد  إنى  عارف  وهوا 
نفسى مهدئ وكده طبعا روحت 
ده  قلت  أنا  ازاى  أفهم  قادرة  مش 
التفكير  من  هينفجر  كان  وعقلى 
اإلنسان  كمان  ده  وبس  كده  ومش 
فى  حد  ومحبتش  حبيته  اللى 
الدنيا بعد ما سمع منى كده سابنى 
نفسى  أربط  ليه  أنا  قال  خالص 
وغير  نفسى  دوا  بتاخد  بواحدة 
كده  قالت  ازاى  طبيعية  مش  كده 

على نفسها.
مشكلتى  تقرا  حضرتك  ياريت 
ليه  ده  الدوا  باخد  أنا  وتساعدني 
وهل أنا فعال مش طبيعية وال أنا إيه 
إنسان حبيته  أكتر  أنا فقدت  مشكلتى 
بحد  هرتبط  وال  تانى  حد  الدنيا  فى  هحب  ومش 
خالص.. حاسة أنا فى دايرة مغلقة وجواها بلف حولني 

نفسى وملهاش باب عشان أخرج منها.

حاسة إنى فى دائرة مغلقة
د. عماد أبو العزائم 

أخصائى الطب نفسى

إعداد:
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اإلبنة الفاضلة

تعانني  أنك  يتضح  أرسلِتها  التى  الرسالة  من 
الحساسية  وبدأت  جدا  حساسة  شخصية  من 
أعراض  وهى  قيء  نوبات  شكل  على  الصغر  منذ 
شعرت  كلما  نوبات  فى  تحدث  جسدية  نفس 
بدرجة من درجات القلق النفسى وهي عبارة عن 
اضطرابات جسدية منشؤها اضطرابات نفسية 
أو عاطفية انفعالية التي تؤدي إلى خلل في وظيفة 
عضو أو أكثر من أعضاء الجسم أو خلل فيه . وال 
فقط  الدوائي  بالعالج  الخلل  هذا  إصالح  يمكن 
بأن  وذلك  النفسي،  السبب  إلى  الرجوع  املهم 
االضطرابات النفسجسمية يكون منشؤها نفسيا 
يعانون  الذين  فاملصابون  جسمية،  وأعراضها 
من  شكواهم  تتضمن  االضطرابات  هذه  من 

األعراض البدنية املختلفة. 
وتوجد عالقة ماسة بني القلق النفسي واآلالم 
والقلق  فاالنفعال  واإلسهال،  والقيء  املعوية 
القلق  الفرد  داخل  إلى  يرتد  ما  كثيرا  النفسي 
املعوية  اإلفرازات  على  كبيرا  أثره  ويكون  واملتوتر 
بااللتهابات  األعضاء  هذه  تصاب  وبالتالي 
الشخصية  نوعية  أن  كما  املختلفة،  واألمراض 
تساعد  التي  الخصبة  األرض  تكون  ومميزاتها 
بر القلق 

ُ
على اإلصابة بتلك األمراض وهكذا اعت

املصدر الرئيسى في االضطرابات النفسجسمية 
عن  التعبير  صعوبة  هو  األعراض  هذه  ومحصلة 
التوتر واالنفعاالت السلبية التي يعاني منها الفرد 

عن  لتعبر  االنفعاالت  تلك  ترتد  وإنما  بالكالم 
يعجز  بحيث  مختلفة  جسمية  بأمراض  نفسها 
الطبيب الباطنى املعالج عن إيجاد الحل الناجع 

لذلك وبالتالي يحوله إلى املعالج النفسي . 
وتلعب ميكانيزمات الجسم دورا مهما في تلك 
العصبي  الجهاز  مركزها  يكون  التي  األمراض 
أعضاء  استنفار  على  يعمل  الذي  الالإرادي 
يتعرض  الذي  املوقف  أو  الحالة  ملواجهة  الجسم 

له الفرد. 
ولعالج تلك األمراض يجب معرفة السبب إن 
الفحص  باستعمال  وذلك  نفسيا  أو  جسميا  كان 
الطبيب  يجد  لم  فإن  أوال  للمريض  الطبى 
يحوله  فإنه  العضوي  للمرض  يشير  ما  الباطنى 

إلى الطبيب النفسى واملعالج النفسي. 
النفسى  الطبيب  بني  نفرق  أن  يجب  وهنا 

واملعالج النفسى )األخصائي النفسى(.
الطب  فى  متخصص  النفسي  فالطبيب 
حيث  الطب،  كلية  فروع  من  فرع  وهو  النفسي 
وبعد  عام  بشكل  سنوات   7 الطبيب  يدرس 
هذه  وفي  يريده،  الذي  التخصص  يختار  التخرج 
الذي يتضمن دراسة  النفسي  الحالة يكون الطب 
من  والعالج  والتشخيص  والتقييمات  املسببات 
والسلوكية،  والعاطفية  النفسية  االضطرابات 
سواء إذا كانت تحدث منفصلة أو بسبب تداخالت 
النفسيون  واألطباء  أخرى.  جراحية  أو  طبية 
يعملون على املستوى النفسي والبيولوجي في نفس 
الشخص  جسم  طبيعة  فهم  ويحاولون  الوقت، 

وتاريخه الوراثي وفي نفس الوقت تفكيك املشاعر 
ويدرس  ذلك.  إلى  وما  السابقة  والصدمات 
النفسية  الصحة  موضوعات  النفسي  الطبيب 
يميزهم  الذي  الفريد  واالختالف  واإلدمان، 
وحدهم  يمكنهم  أنه  في  التخصصات  باقي  عن 
وصف األدوية النفسية ومعرفة أعراضها واألدوية 
املرضى  خلفية  في  والبحث  معها،  تتعارض  التي 

الوراثية وتقاطعها مع صحتهم النفسية. 
يدرس  شخص  فهو  النفسي  األخصائي  أما    <
بتخصيص  ويقوم  اآلداب   كلية  فى  النفس  علم 
موضوع دراسته العليا فيه، وهو يتصرف من وجهة 
نظر علمية نفسية ويطبق معرفته ملساعدة الناس 
السلوكية  تغيراتهم  وتفسير  فهم  على  املرضى  أو 
هذا  في  مكثف  تدريب  على  يحصل  بعدما  وذلك 
مشكالت  النفسيون  األخصائيون  ويغطي  املجال. 
العالقات  في  والتوتر  النوم  اضطرابات  مثل 
يمكن  وال  وغيرها.  السلوكية  واملشاكل  العاطفية 
لكنه  دوائي،  عالج  وصف  النفسي  لألخصائي 

ا كيف يتعامل بشكل علمي واحترافي.
ً

يعرف جيد
إذا ما قامت به الطبيبة النفسية هو من صميم 
عملها ولكن كان يجب عليها بعد ذلك اإلحالة إلى 
النفسى  الدعم  تقديم  ملواصلة  نفسية  أخصائية 

لحالتك. 
أخصائية  على  نفسك  بعرض  ننصحك  وهنا 
لحالتك  مناسب  عالجى  برنامج  لتنظيم  نفسية 
النفسية  أزماتك  تجاوز  تستطيعى  حتى 

والعاطفية.


