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النف�س املطمئنة

الصحة النفسية
فى

الصحف والمجالت

تقول كاثرين ميدالند-آس، التي تبلغ 
أنني   

ُ
»أدركت عاًما:   41 اآلن  العمر  من 

أكن  »لم  وتضيف:  كارثة«،  أواجه  كنت 
واجباتهم  في  األطفال  معاونة  أستطيع 
العشاء  طعام  لهم  ر 

ِّ
أحض أو  املدرسية 

سوى  ا 
ً
شيئ أفعل  أكن  لم  أحتضنهم،  أو 

التنظيف، حاولت التوقف عن هذا، لكن 
هذه الطقوس كانت لها الغلبة دائًما«.

تسع  نحو  وبعد  املاضي،  العام  في 
التنظيف  طقوس  بداية  من  سنوات 
عاِلُم  َص 

َّ
خ

َ
ش بكاثرين،  الخاصة 

باضطراب  مصابة  بأنها  حالتها  نفٍس 
obsessive- القهري  الوسواس 
 ،)compulsive disorder )OCD
»مستشفى  في  عيادة  إلى  وأحالها 
وهناك،  بيرجن،  في  هوكالند«  جامعة 
لهذه  ا  سلوكّيً عالًجا  ق  يطبِّ  

ٌ
فريق كان 

ما  وهو  فقط،  أيام  أربعة  ته 
ّ

مد الحالة 
تقول:  هذا  وعن  كاثرين،  دهشة  أثار 
يمكنهم  الذي  ما  لنفسي:  قائلة  »فكرت 
ر حياتي«. ه[ غيَّ

ّ
فعله في أربعة أيام؟ ]لكن

 1200 من  أكثر  من  واحدة  وكاثرين 
األيام  ذا  بيرجن  عالج  وا 

ّ
تلق شخص 

شكل  وهو  القهري،  للوسواس  األربعة 
صّممه  ض،  بالتعرُّ العالج  من  ف 

ّ
مكث

كفال  جيرد  هما  نرويجيان،  نفس  عامِلا 
وبيارن هانسن، وحظي هذا البروتوكول 
بفضل  دولي  باهتمام  املمتد  العالجي 
املاضي  الشهر  وفي  وكفاءته،  فاعليته 
أوردت مجلة »تايم« اسَمي هذين العاملني 
ا إلى »مستشفى جامعة  - املنتسبني حالّيً
هوكالند« و«جامعة بيرجن« - بوصفهما 
األكثر  الخمسني  األشخاص  من  اثنني 
تأثيًرا في مجال الرعاية الصحّية لهذا 

العام.

نفس  عالم  وهو  فولك،  أفيتال  يقول 
لعالج  ا 

ً
مكثف برنامًجا  ُيدير  سريري 

والقلق  القهري  الوسواس  اضطراب 
ومستشفى  كورنيل  ويل  طب  كلية  في 
املذهل  »من  بريسبيتيريان:   - نيويورك 
الوقت  هذا  مثل  في  العمل  هذا  إنجاز 

القصير«.
اضطراب  عالج  أنظمة  تتضمن 
جلساٍت  املعتاد  في  القهري  الوسواس 
تها ساعة واحدة على مدار 

ّ
أسبوعيٍة مد

األطباء  من  ا 
ً

مزيد أن  غير  أشهر،  ة 
ّ

عد
أساليب  ي 

ّ
تبن في  آخذون  السريريني 

»حظي  فولك:  ويقول  املركزة.  العالج 
من  أكبر  بقدر  عموًما  ف 

ّ
املكث العالج 

أن  يمكن  مختلفة  صور  في  االهتمام 
ساعات  ثالث  ملدة  العالج  بني  تتراوح 
ا،  أسبوعّيً ساعة  و12  وعشر  ا،  أسبوعّيً
تنجز  التي  بيرجن،  طريقة  إلى   

ً
وصوال

األمر كله في أربعة أيام«.
تسعينيات  أوائل  منذ  كفال،  كانت 
فة 

َّ
ق عالجات مكث طبِّ

ُ
القرن العشرين، ت

أنواع  منها  االضطرابات،  من  للعديد 
مدار  وعلى  املزمن،  واإلرهاق  الرهاب، 
إلى  افتقاًرا  الحظت  السنوات  هذه 
للمصابني  الفعالة  النفسية  العالجات 
في  القهري  الوسواس  باضطراب 
بابتكار  اهتمامها  أثار  ما  النرويج،  

عالج مكثف لهذا االضطراب.
من  طلبت   ،2010 عام  وفي 
بها  تعمل  التي  الجهة  في  التنفيذيني 
فتح   - هوكالند«  جامعة  »مستشفى   -
هذه  تطوير  فيها  يمكنها  جديدة  عيادة 

وعلى  ذلك،  على  فوافقوا  الطريقة، 
الذي  بهانسن،  كفال  استعانت  الفور 
قضت عدة سنوات في ممارسة طريقة 
 LEan into أو  القلق«  من  »االستفادة 
وهي   -  LET طريقة  أو   ،The anxiety
باضطراب  املصابني  لتشجيع  طريقة 
ا 

ً
الوسواس القهري على التركيز تحديد

وهذه   - القلق  تثير  التي  اللحظات  في 
املطاف  نهاية  في  لت 

َّ
شك الطريقة 

بيرجن،  لعالج  الجوهري  األساس 
األيام  بروتوكول  تصميم  االثنان  وأكمل 
 ،2011 عام  خريف  بحلول  األربعة 
باه مع أول مجموعة من املرضى في  وجرَّ

يونيو من العام التالي.
النحو  على  األمر  »سار  كفال:  تقول 
التغيرات  وكانت  تماًما،  عناه 

َّ
توق الذي 

األربعة  األيام  هذه  خالل  رأيناها  التي 
ا«.

ًّ
هائلة حق

ثالث  على  بيرجن  طريقة  تعمل 
م املعالجون 

ِّ
مراحل: في اليوم األول، يقد

اضطراب  عن  معلومات  للمرضى 
ويساعدونهم  القهري  الوسواس 
التي  التعّرض  ملهام  االستعداد  على 
اليومني  مدار  على  فيها  سينخرطون 
الخاص  الجزء  وخالل  التاليني، 
يواجه  البروتوكول،  هذا  من  بالتعّرض 
 

ً
فمثال مباشرة؛  مخاوفهم  األشخاص 
يقترح  التلوث،  يخاف  أحدهم  كان  إذا 
سطح  أو  غرض  اختيار  املعالجون  عليه 
عدم  أو  القلق  شعور  في  يتسبب  قد  ما 

االرتياح، ومن ثمَّ ملسه.
على  املرضى  ع  »نشجِّ كفال:  تقول 
االنتباه إلى اللحظات التي يشعرون فيها 
من  األمور  على  السيطرة  إلى  بالحاجة 

ثم  االرتياح،  عدم  أو  القلق  تقليل  أجل 
ل  تحوِّ كنقاط  اللحظات  هذه  استخدام 
من أجل التغيير«، ويخصص املشاركون 
التي  للكيفية  للتخطيط  األخير  اليوم 
سيحافظون بها على التغيرات السلوكية 
مغادرة  بعد  العالج  خالل  املكتسبة 

العيادة.
اليومان األوسطان عمل جلسة  يعمل 
أحد  وهذا  مطولة،  واحدة  عالجية 
طريقة  تجعل  التي  العديدة  الجوانب 
كفال  تقول  حسبما  الة،  فعَّ بيرجن 
األخرى  املالمح  ن  وتتضمَّ وهانسن، 
من  »االستفادة  طريقة  استخدام 
التعرض،  جلسات  خالل   LET القلق« 
وشكل العالج، الذي تعمل فيه مجموعة 
كفريق  معالجني  ستة  إلى  ثالثة  من 
وتقول  املرضى.  من  ذاته  العدد  مع 
م 

ِّ
يقد ألنه  مهم  الترتيب  هذا  إن  كفال 

يسمح  بينما  فرد  لكل  مخصصة  رعاية 
وهم  غيرهم  بمالحظة  ا 

ً
أيض للمرضى 

يمرون بعملية التغير ذاتها.
العام،  هذا  من  سابق  وقت  في 
وزمالؤهما  وهانسن  كفال  مت 

َّ
قد

طويل  تحليل  من  املأخوذة  النتائج 
وكشفت  العالج،  لتأثيرات  األمد 
في  أغسطس  في  املنشورة  الدراسة، 
ثيرابي«  بيهافيور  »كوجنيتيف  مجلة 
أن   ،Cognitive Behaviour Therapy
غياب  استمر  ا 

ً
مريض  77 بني  من   56

بعد  سنوات  أربع  ملدة  لديهم  األعراض 
هؤالء  بني  من   41 وأن  العالج،  ي 

ّ
تلق

تكن  ولم  كلًيا،  تعافوا  قد  الـ56  املرضى 
كان  إذا  بما  عالقة  أي  العالج  لنتيجة 
املرضى قد خضعوا لعالج سابق أو كانوا 

أيام من العالج تبطل أثر سنوات 
من» الوســواس القهـــرى «

الزمان  من  عقٍد  مدار  على 
طقوس  هيمنت  تقريًبا، 
التنظيف على حياة كاثرين. 
كانت هذه السيدة التي بلغت 
في  وتعيش  العمر  منتصف 
ساحلية  مدينة   - بيرجن 
الجنوبي  الطرف  في  تقع 
 لخوفها من 

ً
للنرويج - فريسة

لدرجة  والتلوث  الجراثيم 
ت بها إلى دوراٍت ال نهاية لها  أدَّ
من الترتيب والكنس والغسيل

4

بقلم ديانا كوان
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إلى السيد/أ.د رئيس مجلس إدارة 
امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة 

النفسية 
السالم عليمك ورمحة اهلل وبراكته.. 

أرجو قبول اشرتاىك ىف جملة النفس 
املمطئنة وبياناىت اكلتاىل

االمس: ...........................................
اجلنسية:..........................................
العنوان بالتفصيل..............................

....................................................
تليفون السكن:...................................
تليفون العمل:....................................
فاكس:............................................

حتريرًا ىف       /     /       م

مقدمه لسيادتمك                                                                      
اإلمس/.............................              

التوقيع/...........................

ـ قمية االشرتاك السنوى داخل مرص ٨٠ 
جنهيًا مبا فهيا إرسال األعداد بالربيد

تصدر املجلة 6 أعداد سنويًا 
يناير ـ مارس ـ مايو ـ يوليو ـ سبمترب ـ نومفرب

من لك عام 
ـ يسدد االشرتاك إما نقدا مبقر امجلعية أو 
بامس  بشيك  أو  موىص هيلع  مظروف  داخل 
امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية.

االشتراك فى اجمللة

الجمعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية
World lslamic Associa For Mental Health

يتعاطون مثّبطات استرداد السيروتونني 
سيبرالِكس  مثل   -  SSRIs االنتقائية 
لتخفيف  االستخدام  شائعة   -  Cipralex
القهري.  الوسواس  اضطراب  أعراض 
نتائجهم  الفريق  أعضاء  قارن  وعندما 
بالتحليالت املنشورة لعالجات التعّرض 
بيرجن  طريقة  أن  وجدوا  ا، 

ً
تكثيف األقل 

تخفيف  من  بكثير  أعلى  نسب  إلى  أدت 
األعراض والتعافي.

النفس  عالم  فرانكلني،  مارتن  يقول 
وأحد  بنسلفانيا،  بجامعة  السريري 
النفس  علماء  مع  كثب  عن  املتعاونني 
في  يشارك  لم  الذي  النرويجيني، 
بشدة«.  ]النتائج[  »أدهشتني  الدراسة: 
 ] تبنيِّ ]التي  املتابعة  »بيانات  ويضيف: 
املكاسب  على  يحافظون  األشخاص  أن 
ملدة أربع سنوات مثيرة لالهتمام بحق«. 
ر 

ّ
ومع ذلك يقول فرانكلني إن الوقت مبك

طريقة  كانت  إذا  ما  لتحديد  للغاية 
عالجات  من  ال  أم  فاعلية  أكثر  بيرجن 
التعرض ومنع االستجابة ERP األخرى 
ا، فمن ناحية، افتقر تحليل 

ً
األطول أمد

ضابطة  مجموعة  وجود  إلى  الفريق 
استبعاد  يسعنا  ال  لذا  العالج،  تتلق  لم 
الدراسة  في  املرضى  يكون  أن  احتمال 
من  للعالج  لالستجابة  قابلية  أكثر 
غيرهم فحسب. وإضافة إلى ذلك، فقد 
طريقة  بني  فقط  الدراسة  هذه  قارنت 
الوسواس  اضطراب  ودراسات  بيرجن 
املتابعة  تقييمات  ذات  السابقة  القهري 
يضيف  لذلك،  ونتيجة  األمد.  طويلة 
بالضرورة  نقارنها  ال  »فإننا  فرانكلني: 
التي  السريرية  التجارب  بأفضل 

جريت«.
ُ
أ

إمكانية  إن  فرانكلني  يقول  كذلك 
في  املرضى  مع  بيرجن  طريقة  نجاح 
الدول  من  غيرها  أو  املتحدة  الواليات 
كبيًرا،  ا 

ً
اختالف املختلفة  الثقافات  ذات 

غير  نقاش،   
ّ

محل أخرى  مسألة   
ّ

تظل
فقد  قريًبا،  اإلجابة  نعرف  قد  أننا 
في  بالفعل  وهانسن  كفال  شرعت 
تدريب مجموعات في أيسلندا والسويد، 
هيوسنت  في  فرق  مع  العمل  وسيبدؤون 
قبل  أنه  االثنان  ذكر  وقد  املقبل،  العام 
في  واسع  نطاق  على  العالج  هذا  نشر 
اة 

َّ
ُمعش تجارب  سيجرون  مختلفة،  دول 

منضبطة لتقييم فاعليته في السياقات 
الثقافية الجديدة.

في  االختالفات  إن  فولك  يقول 
تفرض  قد  الصحية  الرعاية  أنظمة 
طريقة  استخدام  توسيع  أمام  تحدًيا 
الحكومة  تغطي  النرويج،  ففي  بيرجن، 
عالج بيرجن من خالل منظومة رعاية 

موجود  غير  أمر  وهو  شاملة،  صحية 
العالج  برامج  إن  املتحدة.  الواليات  في 
املكثف في العيادات األمريكية قد تكون 
 

ً
مكلفة - في نطاق آالف الدوالرات عادة

- وال تساعد شركات التأمني دائًما على 
كان  إذا  وحتى  التكاليف،  هذه  تغطية 
املكثف  العالج  يتلقى  الذي  املريض 
العالج  ساعات  عدد  نفس  على  يحصل 
مثل مريض آخر، يختار الرعاية األطول 
مرة  الجلسات  فيها  جرى 

ُ
ت التي  ا 

ً
أمد

مقدًما  »الدفع  فإن  ا،  أسبوعّيً واحدة 
ا يمنع املشاركة«، 

ً
ل حاجز

ِّ
يمكن أن يشك

حسبما يقول فولك.
نطاق  على  العالج  استخدام  ومع 
النرويجيان  العاملان  سيعمل  أوسع، 
أجل  من  عدة  دول  من  باحثني  مع 
ة  قيَّ

ُّ
والتخل الوراثية  التغيرات  دراسة 

لدى  تحدث  التي  العصبية  والبيولوجية 
بيرجن ذا  يتلقون عالج  الذين  املرضى 

األيام األربعة.
زة لبروتوكول بيرجن 

َّ
إن البنية املرك

ا  مثالّيً ا  إرشادّيً نموذًجا  منه  تجعل 
للدماغ  بها  يمكن  التي  الكيفية  لدراسة 
شعورية  عمليات  سريًعا  م 

َّ
يتعل أن 

ريسلر،  كيري  يقول  حسبما  جديدة، 
مدير قسم األبحاث العلمية بمستشفى 
»ماكلني هوسبيتال« في ماساتشوستس، 
املشروع،  في  املشاركني  العلماء  وأحد 
األخرى  األهداف  أن  ريسلر  ويضيف 
الواسمات  تحديد  تتضمن  العمل  لهذا 
عن  أو  اللعاب  أو  الدم  في   - البيولوجية 
طريق التصوير العصبي - التي يمكن أن 
تحدد املرضى الذين سيستجيبون على 
العالج،  من  النوع  لهذا  األمثل  النحو 
جديدة  أفكار  معرفة  إلى  إضافة 
العالجات  توجيه  على  للمساعدة 

املستقبلية.
إلى  بالنسبة   - الحالّي  الوقت  في 
من  وغيرها  ميدالند-آس  كاثرين 
ذو  بيرجن  عالج  أثبت   - املرضى 
األيام األربعة أنه تجربة تحويلية. تقول 
كاثرين إن اضطراب الوسواس القهري 
الذي كانت تعاني منه انتهى تماًما، ولم 
ف، 

َّ
تعد مشغولة بطقوس التنظيف املكث

األنشطة  في  املشاركة  على  وقادرة 
األسرية التي لم تكن تستطيع املشاركة 
حمامات  في  العوم  مثل  قبل،  من  فيها 
ذلك،  »قبل  وتقول:  العمومية،  السباحة 
كانت حياتي عبارة عن صراع، فقد كان 
اآلن  أما  يوم،  كل  بالنجاة  ا 

ً
متعلق األمر 

يمكنني  التي  األشياء  بكل  أستمتع  فأنا 
صحية  عالقات  وأمتلك  أفعلها،  أن 

للغاية مع أسرتي وأصدقائي«.


