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Schizophrenia 

امــــصـفـال            
 

 
 

  
تخيل : تبدأ حالة الفصام في الدماغ، وھي تشمل عندماتتنوع ا)عراض التي قد تظھر . المئة من السكانب الفصام ھو اضطراب مزمن في الدماغ يؤثر على أكثر من واحد

  من تلكلتعامل مع ھذه ا)عراض بشكل صحيح، فإن جزء كبيرعندما يتم اإنه ، ومع ذلك. في التفكير والتركيز، وفقدان الشعور بالحافز ا)وھام، والھلوسة، ومواجھة مشاكل
 . مع مرور الوقتتحسن تا)عراض

 
 ومقاطع متجزأة، حيث أن المريض في ھذه الحالة يكون غير قادر على حلقاتام، يمكن وصف الواقع بالنسبة للمريض بأنه عبارة عن في حالة فصض يعندما يكون المر

  .واقعيالغير تلك  الحقيقية والتمييز بين ا)حداث
  

  ا)عراض
 

آخر، فإن شدة ا)عراض، كما ھو الحال مع أي مرض و.  عند نشاط الحالة، وھذا يتوقف على ا)عراض ا)كثر وضوحامتعددة ودرجات لحالة انفصام الشخصيةأنواع ھناك 
ًلكن عموما لدى ا)شخاص المصابين بانفصام الشخصية فإن ا)عراض تنحصر أكثر بما يتعلق بالذھن، ولكنھا بنفس الوقت  و.ًومدتھا، وتكرارھا تختلف أيضا من شخص Dخر

زيد من حدة عصيبة تتعرض لمواقف التعاطي المخدرات غير المشروعة، و الكحول أو تناول ا)دوية العJجية، وشربإن عدم . تخف حدتھا مع الوقت في حياة المريض
 : إلى ثJث فئاتتنقسم ا)عراض وللتوضيح أكثر فإن . ا)عراض

 
 ا)عراض اKيجابية

  .المشوھةمبالغ فيھا أو المعتقدات أو السلوكيات الأو تصورات اKيحائية بجنون العظمة، والاLوھام تخيل  و وھمية،سماع أصواتك الھلوسة،
 

 ا)عراض السلبية
باKضافة إلى ضعف القدرة على التصريح بالمشاعر أو اKستمتاع ،  ندوات محادثةوأ، يط لمشاريع جديدةخطبالتبدء الفي القدرة على التعرض للخسارة في المشاريع أو ضعف 

  .بالحياة
 

 ا)عراض المعرفية
 .اتخاذ القراراتصعوبة في ممارسة التفكير المنطقي، وصعوبة اLنتباه و، ھني والتلعثم بالكJم، مشاكل في الذاكرةالتشويش الذ

في   ما تبدأ ا)عراض بالظھور عندھمًالرجال غالباوتختلف الرجال عن النساء في وقت ظھور ا)عراض، حيث أن . أولى مراحل البلوغوعادة ما تظھر ا)عراض ا)ولى في 
 .  العشرينات أو أوائل الثJثيناتفي أواخر ًالنساء عادةأوائل العشرينات، بينما تظھرأولى عJمات المرض لدى 

  
 ا)سباب
 : التعرض لمرض انفصام الشخصية، منھاعدة عوامل قد تساھم في ھناك 

 

 .الجينات، فھذا المرض ينتقل بالوراثة •

 وLدةالبيئة، كالفيروسات أو مشاكل في التغذية قبل ال •

 .  وكيميائية الدماغبنية الدماغاKختJف بين  •
  

  العJج
 

بعض المرضى في التكيف في حياتھم وتمكنھم من العيش حياة إنتاجية يرضون عنھا، بينما لدى بعض المرضى قد يتطور المرض لديھم العJجات النفسية تساعد ا)دوية و
 . والدعم ا)سريالرغم من العJج الحيوية ب الوظائف ضعف في ويسبب لھم

 
ن المرض، كما أنھا تساعد في موالمتقدمة  التي تحدث في المرحلة الحرجةنية الذھاعراض ا)في الحد من ومضادات اKكتئاب   من ا)دوية النفسيةمجموعة متنوعةتفيد 

للمريض للتأكد من عدم سوء تعاطي  فحص طبي شامل بإجراءنفسي لاطبيب ال ومع ذلك، قبل البدء بالعJج، سيقوم. النوبات الحادة في المستقبلمن فرص حدوث  التخفيف
  .الفصامب المريض )ي أدوية مخدرة، أو وجود أعراض )مراض أخرى قد تكون مرتبطة

 
 أو إساءة إستخدام ا)دوية لمخدراتتعاطي اوالجدير بالذكر ھنا أن . إن المرضى الذين يسيؤون إستخدام ا)دوية المخدرة أو يتعاطون المخدرات ھم من عامة الشعب في الغالب

مواصلة   أو تعاطي المخدرات، يجبعJمات اKدمانأي من المريض على  تظھرإذا . ً من أمر تشخيص الحالة بل ويزيدھا سوءا، ويقلل من فعالية العJج يعقدالعJجية
  . ًأيضاتعاطي المخدرات من  ًالعJج مرتبطا بالعJج

 
  التعافي وإعادة التأھيل

 
عJمات اKنذار المبكر  ، وتحديدللمريض اKستفادة من العJج في تعلم المھارات اLجتماعية، والتعامل مع الظغوط النفسيةيمكن النجاح في السيطرة على أعراض الفصام،  دبع

من المرضى الذين توصلو إلى حقيقة  م الشخصية يعني الفئة المرض انفصا، الشفاء منة للعديد من المصابين بھذا المرضبالنسب. قبل اLنتكاس، وإطالة فترات سكون الحالة
 المصابين بھذا اLضطراب بحاجة الى  في أولى مراحل البلوغ، فإن ا)شخاصًعادةھو مرض يظھر)ن الفصام و. ذاتھم وتمكنوا من السيطرة بالكامل على أعراض المرض

 أثبتت البرامج التي تقدم الدعم ،مثالعلى سبيل ال. ي، والحصول على وظيفةالتعليمالحياة، والتدريب المھني ودة في تطوير المھارات المختلفة من إدارة اعادة تأھيل للمساع
شخاص المصابين Sلتوفر ھذه البرامج . لموظفين المصابين بالفصام كفاءتھا وقدرتھا على مساعدة ا)شخاص المصابين بالفصام على التكيف المھني والثقة بالنفسلالمعنوي 

 .  العالم الحقيقيتعدھم للتعايش وسط وض عقلي شديد وظائف تنافسيةربم
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تتلقى ا)سر التوعية والثقيف المناسب حول طرق التعامل مع ھذا المرض أن ًجدا بالتالي، فمن المھم . لدعم المعنوي والمادي من أسرھماوبما أن معظم مرضى الفصام يتلقون 
المصاب من دور فعال في منع اLنتكاسات وتحسن الصحة النفسية بشكل عام )فراد ا)سرة  و المساعدة وقد ثبت ما لھذه. ب عليهوالتكيف معه للمساعدة المريض على التغل

 . بالفصام
 

دة في عيادة أو في الموجو، أو المراكز المتخصصة بذلك في المجتمع في بشكل فردي Kعادة التأھيل خدمات  يعانون من مرض انفصام الشخصية تلقيSشخاص الذينيمكن ل
ًأن خيار العيش مع أسرته ليس متاحا، توجد خدمات لTسكان تخضع للرقابة الشديدة على شكل شقق أو غرف مفردة أو  أو في حال أن المريض يعيش لوحده. المستشفى
  .مشتركة

 
 التعايش مع مرضى الفصام

أن يحيو الفصام ًواستيعاب أعراضه جيدا، وبالعJج المناسب، يمكن لمرضى فھم المرض ت اقع، معوفي الو.  الفعالة لهعJجھذا المرض وطرق ال أسباب  مستمر عنالبحث
 .العيش في المجتمع أو مع أسرھم كغيرھم، ووظيفة عمل وعقدحياة طبيعية كاملة، ويمكنھم الحصول على 

 
 ا)دوية النفسية

ذھنية والعقلية وعJج الحاLت النفسية ضطرابات الاL لعJج ھذه ا)دويةم كما تستخد. ًمثJ الفصام كحالةالعديدة نفسية الضطرابات اL لعJج تستخدم ا)دوية النفسية عادة
 . الشعورية كاKكتئاب


