
الطـب النفسـي
أعزايئ القراء

بني أيديكم – عدد خاص – من املجلة الصحية املغربية – أهديها باقرتاح من هيئة التحرير – إلحدى التخصصات الطبية 

التي قلام يتم تداولها أال و هي مادة الطب النفيس.

وإذ نطرح بني أيديكم هذا العدد الخاص و هذه املواد العلمية حول الطب النفيس، فإننا نطمح إىل أن تكون هذه 

املبادرة العلمية املطروحة بأسلوب مشوق و بسيط و من خالل عبارات و مصطلحات باللغة العربية تكون أقرب إىل 

ثقافة مجتمعاتنا العربية و اإلسالمية. و نحن إذ نؤكد عىل هذا األمر، نشري أن ملادة الطب النفيس خصوصيات ثقافية 

و اجتامعية معروفة عند جميع األطباء، و الذين من خالل تداريبهم الرسيرية يف مصالح الطب النفيس أدركوا األعراض 

و متثيلها و التعبري عنها تختلف بشكل واضح عن ما هو منصوص عليه يف املقررات الدراسية. 

يضاف إىل هذا األمر، االنتشار الواسع لألمراض النفسية، و يدل عىل ذلك إحصائيات وزارة الصحة للسنة 2003 و التي 

أُعلن عنها يف 2007، و التي أفرزت أرقاما مهولة أهمها %26.5 من الساكنة العامة مصابة بداء االكتئاب. 

الوسائل  حيث  من  و  التشخيصية  التصنيفات  حيث  من  كثرية  لتغريات  األخريين  العقدين  يف  النفيس  الطب  خضع 

العالجية، وبات من الالزم أن يكون األطباء، خاصة يف الطب العام و الطب العائيل، عىل دراية بهذه التطورات و أن 

يأنسوا من أنفسهم القدرة عىل التشخيص و العالج إن أمكن، إذ بينت الدراسات عىل أن نحو %30 من املرىض اللذين 

يزورون عيادات الطب العام هم معنيون بهذا األمر عرب أعراض نفسجسدية أو نفسحسية أو عرب ما ننعته باالكتئاب 

املقنع )dépression masquée( واالضطرابات الوطبانية.

وقد سعيت لتقديم هذا العدد الخاص من خالل األطروحة يف الطب العام و التي أنجزها الطالب 'األديب" مصطفى 

اكن بكلية الطب و الصيدلة بفاس و التي سهر عليها الليايل ذوات العدد من أجل انجازها. أقول هذا حتى أنسب 

الفضل ألهل الفضل. 

هذا منوذج تقريبي لتصنيف األمراض النفسية، من خالله ميكن رؤية األمراض النفسية نظرة شاملة. لقد سعينا أن 

نقدم لكم يف هذا العدد األمراض النفسية األكرث شيوعا، عىل أن نعمد بعد ذلك يف تقديم أمراض أخرى يف أعداد الحقة.

ملحوظة : مل ندرج يف هذا التصنيف األمراض الشائعة يف الطفولة و الشيخوخة.

و قبل الختام، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لهيئة تحرير املجلة الصحية املغربية و مجلس إدارتها، متمنيا لهم التوفيق 

يف جهادهم العلمي من أجل التقدم باللغة العربية و العمل عىل انتشارها يف األوساط الجامعية و األكادميية باملغرب 

و خارجه. 
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االضطرابات املزاجية
Les troubles de l’humeur

 	)Dépression( االكتئاب

االضطراب ثنايئ القطب 	 
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االضطرابات الذهانية
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الهجمة الهذيانية الحادة 	 

)Bouffée délirante aigue(
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 Troubles des conduites(

)alimentaires
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االضطرابات النفسية


