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هجمة الهذيان الحادة

دراسة سريرية
أرضية المرض

يظهر هذا االضطراب أساسا عند الفئة العمرية املرتاوحة بني 

عن  البحَث  متقدمٍة  سن  يف  ظهوره  يفرُض  و  سنة،   25-18

 confusion( العقيل  )االختالط  ورائه  كامن  عضوي  سبب 

.))mentale

النفسية  املرضية   )antécédents( السوابق  حضور  يعترب  ال 

إال  املرض،  لظهور  رضوريا  الشخصية  أو  منها  العائلية 

الصفاقية  الشخصية  سامت  األحيان  بعض  يف  نجد  أننا 

فصامية  الشبه  أو  الهستريية  أو   )psychopathique(

)schizoïde( عند األشخاص الذين يصابون به.

ويظهر االكتئاب الحاد بكرثة يف الوضعيات التالية: 

ͳ ͳ عاطفية أو صدمة  أو حادثة سري  كالوفاة  الكرب  حاالت 

وكذا عقب فشل مهني، إلخ...

ͳ ͳ.ما بعد الوالدة أو اإلجهاض

ͳ ͳ اإلصابة أو  التخدير،  بعد  العضوية:  الهشاشة  حاالت 

بتعفنات، أو تناول مسمامت، وكذا يف حال إصابة الجمجمة.

إال أن وجود أي من العوامل املحدثة املذكورة آنفا ال يعترب 

الزما لظهور املرض.

طور البداية

بعض  إىل  الساعات  بعض  )من  مفاجئ  بشكل  املرض  يظهر 

عىل  صافية،  سامء  يف  برق  ومضة  مثل  متوقع  وغري  األيام( 

ينكره  آخر  شخصا  املريض  من  يجعل  حاد  هذيان  شكل 

املحيطون به، إذ ال عالقة له بشخصيته قبل اإلصابة، فيقولون 

نجد  وال  الحال"،  شاهدناه عىل هذه  أن  لنا  يسبق  "مل  مثال 

تشكال تدريجيا عرب السنوات للهذيان، كام يف حاالت الهذيان 

البوادر  وقلة  مدتها  بقرص  البداية  مرحلة  وتتميز  املزمن. 

 trouble de( املزاج  واضطراب  كالقلق   )Prodromes(

l’humeur( واألرق...

طور االضطراب الفعلي

ويجمع هذا الطور مجموعة من األعراض واالضطرابات، هي 

الوجدان  اضطرابات  وكذا  واالختالطية،  الهذيانية  املتالزمة 

األعراض  بعض  إىل  باإلضافة  والسلوك،   )trouble affectif(

العضوية.

تتميز   :)syndrome délirante( الهذيانية  املتالزمة   .1

املتالزمة الهذيانية يف حالة هجمة الهذيان الحادة بالخصائص 

التالية:

ͳ  الهجمة حالة  يف  الهذيان  مواضيع  تتميز  املواضيع: 

الهذيانية الحادة بالتعدد والغنى والتشابك، إذ ميكن أن تجمع 

األفكار األسطورية  األكرث شيوعا، مع  أفكار االضطهاد، وهي 

 )idées de grandeur( العظمة  أفكار  ومع  الخرافية، 

واإلحساس بالدونية والتملك والنسب )filiation(... إلخ.

ͳ  آليات كل  مالحظة  ميكن  إذ  الشكل  متعددة  اآلليات: 

الهلوسية  اآللية  نجد  أننا  إال  االضطراب  هذا  الهذيان خالل 

آليات  إىل  باإلضافة  األول،  املقام  يف   )hallucinatoire(

والتصور   )interprétatif( والتأويل   )intuitif( الحدس 

.)imagination( والتوهم

ͳ  هذيان غري منسق يفتقد :)systématisation( التناسق

إىل بنية متناغمة.

ͳ  Participation( العاطفية  املشاركة  أو  التفاعل 

émotionnelle(: يؤدي االرتباط القوي بالهذيان إىل تعلق 

تتم  حيث  هذيانه،  مضمون  تجاه  املريض  يبديه  عاطفي 

االضطرابات السلوكية تحت وطأة هذا االرتباط العاطفي وما 

يصاحب ذلك من قلق نفيس.

النوع من الهذيان يتميز بالتغري  وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

وتكرث  نفسه،  اليوم  خالل  االستقرار  إىل  ويفتقد  الدائم 

االضطرابات خالل فرتة التامثل للنوم، كام أن حضور املتالزمة 

ممكن  دامئا  يبقى  العقلية  التلقائية  متالزمة  مع  الهذيانية 

الحدوث خالل هذا االضطراب.

ميثل   :)trouble de l’humeur( املزاج  اضطرابات   .2

إذ  الحادة،  الهذيان  هجمة  يف  ثابتا  عرضا  املزاج  اضطراب 

يصبح مزاج املريض متغريا بني يوم وآخر، بل حتى بني ساعة 

تزامنا  أو  املتناقضة  املزاج  حاالت  بني  تناوبا  فنجد  وأخرى، 

بينها يف اآلن ذاته، وفقا لهذا ميكن أن نجد انرشاحا أو اكتئابا 

أو تقلب املزاج.

 :)Syndrome confusionnel( االختالطية  املتالزمة   .3

إىل  الوعي  اضطرابات  تصل  ال  الحادة  الهذيان  هجمة  يف 

املكاين(  الزماين  )التيهان  الفعيل  العقيل  االختالط  درجة 

وإمنا يقترص عىل تشتت االنتباه واضطراب الرتكيب الذهني 

كالرتكيز والُحكم عىل األشياء والذاكرة... وأحيانا متالزمة فقد 

الشخصية )Dépersonnalisation( مصحوبة أحيانا بأفكار 

 état( مع حالة حلمية ،)Déréalisation( الغربة عن الواقع

.)onirique

للمعامل  واضٍح  فقٍد  حال  يف  أنه  إليه  التنبيه  ينبغي  ومام 

الزمانية واملكانية، ينبغي التفكري بجدية يف أسباب عضوية. 

يعترب الهذيان الحاد أو ما يصطلح عليه بالهجمة الهذيانية الحادة واحدا من االضطرابات التي تظهر بشكل مفاجئ، وتتميز 

مبا ييل:

ͳ  ظهور مفاجئ لهذيان غني وغري مفهوم، يقطع مع حياة املريض القبلية، وهكذا يتغري املريض دفعة واحدة، إىل درجة

أن املحيطني به ينكرون حالته الجديدة.

ͳ .الذي ال يتحكم فيه املريض )psychotique( شديد، وهو هياج من الصنف الذهاين )irritabilité( هياج

ͳ .اضطرابات املزاج واضطرابات الوعي

ويظهر هذا االضطراب عند الشباب، كام يحمل معه خطَر ارتكاب أفعال خطرية، نظرا لهياج املريض واضطراباته السلوكية، 

يتعلق األمر إذاً بحالة استعجالية نفسية سواء من ناحية التشخيص أو بدء العالج.

الطــب النـفـســي

Bouffée délirante aigue
األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 

فاس
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4. اضطرابات السلوك: ناتجة عن الهذيان والتغريات املزاجية 

 agitation( قلقي  هياج   :)angoisse( الكربة  عن  وأيضا 

 ،)fugue pathologique( مريض  هروب   ،)anxieuse

محاولة انتحار، عنف  عدواين عىل النفس وعىل الغري، أو عىل 

العكس من ذلك ذهول وإنهاك شديد... إلخ.

5. الحالة العضوية: باستثناء األرق الذي نجده بشكل ثابت، 

بالنسبة  الحال  )كام  األول  املقام  يف  عضوية  أعراضا  نجد  ال 

بعض  نالحظ  أن  ميكن  أننا  غري  العقيل(،  االختالط  لحالة 

األعراض التالية:

ͳ ͳ pression( القيامي  الدموي  الضغط  يف  انخفاض 

 ،)artérielle orthostatique

ͳ ͳ  ،انقطاع الطمث

ͳ ͳ،االجتفاف خصوصا يف حالة الهيجان

ͳ ͳ.اإلمساك، ارتفاع طفيف يف درجة الحرارة

معايير تشخيص هجمة الهذيان الحادة 
ͳ ͳ،عمر شاب يرتاوح بني 18 و25 سنة

ͳ ͳ،هذيان حاد )أقل من 6 أشهر(، بداية مفاجئة

ͳ ͳ البداية: متعددة منذ  أعراض ذات طابع هذياين  اجتامع 

الشكل يف انفصال تام عن حالة املريض السابقة، مع وجود 

اضطرابات املزاج والوعي،

ͳ ͳ،)تطور محدود يف الزمن )أقل من سنة

ͳ ͳ مع منسجام  الهذيان  يكون  حيث  هذياين،  هوس  غياب 

انرشاح املريض كهذيان العظمة...

ͳ ͳ الهذيان منسجام مع يكون  كآبة هذيانية، حيث   غياب 

حزن املريض كهذيان االضطهاد...

ͳ ͳ،)schizophrénie( احتداد ذهان مزمن كالفصام

ͳ ͳ أو العقيل  الحاد كاالختالط  للهذيان  غياب أسباب أخرى 

إصابة عضوية ما وكذا تناول مسمامت أو اإلقالع عنها.

العوامل السببية
هجمة الهذيان الحادة األولية

من املعروف أن هذا النوع من الهذيان الحاد يأيت بشكل غري 

متوقع وبدون أي سبب واضح أو بديهي، إال أن املريض ميكن 

أن يكون ذا إحدى الشخصيات قبل املرضية التالية:

ͳ ͳ،)personnalité schizoïde( شخصية شبه فصامية

ͳ ͳ،)personnalité psychopathique( شخصية صفاقية

ͳ ͳ ،هستريية( )personnalité névrotique( شخصية عصابية

اعتامدية(،

ͳ ͳ.)déficience mentale( عصاب الطبع  أو قصور عقيل

هجمة الهذيان الحادة الناجمة عن عامل نفسي 
منشئ "تفاعلية"

الحادة  الهذيان  هجمة  مصطلحي  الشكل  هذا  يجمع 

التفاعلية أو الذهان التفاعيل القصري حسب DSMIV، ونجد 

فيه عددا من العوامل النفسية املنشئة املساعدة عىل ظهور 

النوبة:

ͳ ͳ.صدمة عاطفية، وجدانية

ͳ ͳ.سفر، وفاة، زواج، والدة

ͳ ͳ.انعزال ثقايف أو اجتامعي

حارضة،  مرضية  قبل  شخصية  سامت  نجد  قد  أيضا  وهنا 

مثل الشخصية غري الناضــــجة أو الهستريية أو الهذائية أو 

عصاب الطبع.

هجمة الهذيان الحادة الناجمة عن سبب عضوي

املقام األول،  الوعي يف  النوع تظهر أعراض اضطراب  يف هذا 

واألسباب الكامنة وراءه هي نفسها أسباب االختالط العقيل، 

كام يتطلب نفس منهجية العالج )تسمامت، تعفنات، صدمات 

الجمجمة )Traumatisme crânien(، نزيف يف السحايا...(.

إطار  يف  تسجل  التي  النوبات  أيضا  الفئة  هذه  يف  ونصنف 

الكرب العضوي:

ͳ ͳ،الذهان الهذياين ملا بعد الوالدة أو اإلجهاض

ͳ ͳ،هجمة الهذيان بعد التخدير أو الجراحة

ͳ ͳ الهجمة الهذيانية الناجمة عن استشفاء يف وحدة العناية

املركزة.

المآل والتطور
التطور على المدى القصير

يعترب مآل الهجمة الهذيانية الحادة إيجابيا مع استعامل الدواء 

ويعترب  أسابيع،  عدة  إىل  أيام  عدة  خالل  الشفاء  يتم  حيث 

ظهور اكتئاب إبان العالج مؤرشا عىل املآل الجيد للمرض، كام 

يعد غياب التحسن بعد ثالثة أو أربعة أسابيع داعيا للعالج 

بعد  ما  وذهانات  الحلمية  األشكال  يف  خصوصا  االختالجي، 

الوالدة )Psychose puerpérale(، ويف حالة غياب أي شفاء 

عىل املدى القصري، يخىش أن يكون االضطراب عبارة عن متظهر 

أول حاد للفصام شبه الهذايئ.

التطور على المدى البعيد

ينتظم التطور عىل املدى البعيد وفق األشكال املبينة أسفله:

ͳ ͳ النوبة الحايل  االضطراب  يشكل  بحيث  الشفاء  حالة 

الوحيَدة يف العمر كله: 40%.

ͳ ͳ الحاد مع وجود مجاالت زمنية حرة الهذيان  تكرر حالة 

بني النوبات املتالحقة: 20%.

ͳ ͳ.20% :نوبة افتتاحية الضطراب املزاج ثنايئ القطب

ͳ ͳ.20% : نوبة افتتاحية للفصام

عوامل المآل الجيد 

وهي كالتايل:

ͳ ͳ،عدم وجود شخصية فصامية

ͳ ͳ،غياب وراثة فصامية

ͳ ͳ،تعدد أشكال املواضيع وكرثة اآلليات

ͳ ͳ،وجود وراثة الضطراب املزاج ثنايئ القطب

ͳ ͳ،حضور عامل محدث

ͳ ͳ،فجائية البدء

ͳ ͳ،وجود أعراض مزاجية و اختالطية

ͳ ͳ syndrome( العقلية  التلقائية  متالزمة  غياب 

الشمية  والهلوسات   )d’automatisme mentale

،)hallucinations olfactives(

ͳ ͳ،قرص مدة النوبة، وانتقاد الهذيان بعد زواله

ͳ ͳ.استجابة جيدة ملضادات الذهان يف بداية العالج

التشخيص التفريقي 
)diagnostic différentiel(

)Manie délirante( الهوس الهذياني

أمام الهوس الهذياين نرجح تشخيص الهجمة الهذيانية الحادة 

اعتامدا عىل العنارص التالية:

ͳ ͳ.غياب سوابق االضطرابات املزاجية

ͳ ͳ.سيطرة الهذيان عىل االضطرابات املزاجية

ͳ ͳ.ظهور الهذيان قبل االضطرابات املزاجية

ͳ ͳ.تنوع وغنى اللوحة الريرية

ͳ ͳ.)وجود الهالوس )غائبة يف الهوس

ͳ ͳ يف يوجد  ما  )وهو  املخالطة  أثناء  التناغم  فرط  غياب 

الهوس(.

الكآبة الشديدة الهذيانية

األدلة التي ترجح تشخيص الكآبة الهذيانية هي كالتايل:

ͳ ͳ الهذيان ظهور  ثم  االكتئاب،  بواسطة  التدريجية  البداية 

يف وقت الحق.

ͳ ͳ.استقرار الحالة املزاجية االكتئابية

ͳ ͳ.البنية الفقرية والثابتة والرتيبة للهذيان

ͳ ͳ املزاجية الحالة  مع  ومتوافقة  وحيدة  الهذيان  مواضيع 

ما  )أستحق  املربر  االضطهاد   :)congruente à l’humeur(

 ،)Hypocondrie( توهم املرض أو ما يسمى باملراق ،)يفعل يب

.)syndrome de Cotard( وكذلك متالزمة كوتار

يصبح  الذكر،  السالفة  للعنارص  املعاكسة  الحالة  يف  وهكذا 

تشخيص هجمة الهذيان الحادة أكرث احتامال من الكآبة الهذيانة.

 )état mixte( الحالة المختلطة أو المزدوجة

يوجد يف هذا الشكل من الذهان الهويس االكتئايب، كام هو 

الشأن يف هجمة الهذيان الحادة، تزامن أو تناوب بني حاالت 

مزاجية متناقضة )االنرشاح واالكتئاب(، إال أن غياب الهالوس 

االكتئايب  الهويس  الذهان  تشخيص  يرجح  جيدا  دليال  يعترب 

عىل تشخيص هجمة الهذيان الحادة.

االختالط العقلي

الريرية  اللوحة  بني  التفريق  أحيانا،  الصعب،  من  يكون 

العقيل،  لالختالط  الريرية  واللوحة  الحاد  الهذيان  لهجمة 

يف هذه الحالة ينبغي الترصف وكأننا أمام االختالط العقيل، 

مبا يقتضيه ذلك من استعجال يف مبارشة العالج لكونه يهدد 

ميكن  العقيل  االختالط  أسباب  جميع  وألن  املريض،  حياة 

أيضا أن تكون مسؤولة عن هجمة الهذيان الحادة، ونقصد 

بالضبط الهجمة الهذيانية الحادة الناتجة عن سبب عضوي. 

الهذيان  هجمة  تشخيص  تدعم  التي  القرائن  هنا  ونعرض 

الحادة عندما نتواجد أمام حالة حلمية، وهي كالتايل:
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ͳ ͳ تعدد وتنوع آليات الهذيان مع سيطرة الهالوس السمعية

عىل الهالوس البرصية.

ͳ ͳ.تعدد وتنوع مواضيع الهذيان

ͳ ͳ للمعامل االهتامم  إيالء  عدم  ضعيف،  مكاين  زماين  تيهان 

الزمانية املكانية.

ͳ ͳ.غياب تأرجح أو اختالل عميق لليقظة

ͳ ͳ.غياب تغري االضطراب خالل نفس اليوم

ͳ ͳ غياب سبب )باستثناء ما بعد الوالدة والصدمة العاطفية

الناتجة  وعقب عملية جراحية وكذا هجمة الهذيان الحادة 

عن سبب عضوي.(.

ͳ ͳ.غياب تدهور للحالة العامة للمريض

ͳ ͳ غياب نساوة النوبة، أي أن املريض يتذكر مرضه )تشخيص

بعد زوال النوبة(.

 psychose( مزمن  ذهان  تفاقم  أو  احتداد 
  )chronique

تحتد  حيث  مزمن،  لذهان  خصبة  بلحظة  األمر  يتعلق 

األعراض وتتفاقم، ويظهر عىل شكل هجمة هذيانية حادة، 

مبرضه  معروف  املريض  أن  تؤكد  معلومات  غياب  يف  طبعا 

املزمن، وهكذا ينبغي، حسب سن املريض وتواجد االنفصام 

من عدمه، استبعاد األمراض التالية:

ͳ ͳ ملرض الفصام عند délire paranoïde هذيان شبه هذايئ

مريض شاب.

ͳ ͳ ،)délire paranoïaque( ذهان غري انفصامي )هذيان هذايئ

 psychose hallucinatoire( مزمن  هلويس  ذهان 

 )...)Délire paraphrénique( هذيان ازوراري ،)chronique

عند مريض راشد أو أكرب من 35 سنة.

هي  الحادة  الهذيان  هجمة  يف  األساسية  املشكلة  وتبقي 

كيفية تقيص مرض الفصام املبتدئ، فكام هو معروف ميكن 

أن تكون مدخال له.

أسباب غير هذيانية
ͳ ͳ états( الهستريية  الغلسية  الحاالت  الثانية،  الحاالت 

.)crépusculaires hystériques

ͳ ͳ مستحَدث ذهان   = مسمامت  تناول  أو  مرضية  مثالة 

.)psychose induite(

ͳ ͳ.)crise d’épilepsie partielle( نوبة الرصع الجزيئ

العالج
االستشفاء

ينبغي دامئا استشفاء املريض ألن هجمة الهذيان الحادة تعترب 

من  وذلك  والعقلية،  النفسية  األمراض  يف  استعجالية  حالة 

 antipsychotiques( أجل مبارشة الدواء )مضادات ذهانية

الهياج(،  يف  للتحكم  مستعجل  بشكل  مهدئة   )sédatifs

تقيص  بهدف  سواء  تكميلية  بتحاليل  القيام  أجل  ومن 

التأثري العضوي أو بهدف البحث عن سبب عضوي )مفراس 

)scanner( أمام النوبة األوىل خصوصا إذا كانت المنوذجية 

االختالط  وجود  إمكانية  حول  تحوم  الشكوك  كانت  إذا  أو 

العقيل(.

إضافة هامة: مقاربة املريض إذا كان هائجا

تتم املقابلة مع املريض الهائج بعد عزله عن محيطه املرافق 

املفرغة  الحلقة  لوقف  إليه  والتحدث  طأمنته  وبعد  له، 

خوفه  زاد  كلام  املريض  إن  حيث  والعدوانية،  الخوف  بني 

زادت عدوانيته. مع رضورة الحزم وعدم الرتدد يف القرارات 

الستجواب  الجو  تهيئة  أجل  من  هذا  كل  حياله.  واملواقف 

املريض ثم فحصه ملعرفة سبب الهياج ومن ثم عالجه.

محيطه  من  عنه  ينوب  من  أو  املريض،  استجواب  يهدف 

التي  الحيثيات  تحديد  إىل  التعذر،  حالة  يف  بحالته  العارف 

ظهر خاللها الهياج بشكل مضبوط، باإلضافة إىل البحث عن 

العوامل املحدثة أي تلك العوامل التي أشعلت رشارة الهياج، 

كام يهدف إىل البحث يف تاريخ املريض عن سوابق عضوية 

ونفسية ميكن أن يفر عودها حالة الهيجان التي دخل فيها 

املريض.

تهدف أساسا إىل استعادة هدوء املريض، وتعتمد يف املجمل 

حيث  الهائج،  للمريض  املعالج  الطبيب  مقاربة  كيفية  عىل 

ينبغي أن يكون هادئا معه ولكن حازما أيضا يف نفس الوقت. 

ويعتمد اقرتاب الطبيب من املريض أساسا عىل تقديم نفسه 

له، وطأمنته وفصله عن املحيط الذي يظهر عىل أن له دورا 

يحاول  وهكذا  املريض،  تحتها  يقبع  التي  الهياج  حالة  يف 

املعالج إعادته شيئا فشيئا إىل الواقع.

وأن  والحيطة،  الحذر  يتخذ  أن  دامئا  الطبيب  عىل  ينبغي 

يحافظ عىل مسافة أمان بينه وبيم املريض تفاديا ألي اعتداء 

محتمل، كام يجب دامئا عليه أن يتبوأ مكانا تلقاء الباب الذي 

القاعة  التسلل خارج  عليه  ليسهل  مفتوحا،  يظل  أن  ينبغي 

عند أي محاولة اعتداء. وعند فشل هذه الخطوات يلجأ إىل 

ربط املريض وتقييده.

العالج الدوائي

طريق  عن  الدواء  يعطى  املستعجل:  الدوايئ  العالج   .1

التجاري  واسمه  "هالُوِبريِيُدول"  نعطي  مثال  الحقن، 

حقنة  يف  قارورتان  أو  قارورة  ملغ   5 قارورة  "هالدول": 

غياب  حالة  يف  وميكن،  ملغ.   10 قارورة  "فاليوم":  عضلية. 

التجاري  واسمه  "كلُوربُرومازين"  إضافة  جيدة،  استجابة 

"الركاكتيل": قارورة 25 ملغ يف حقنة عضلية يتم تجديدها 

هذا  ويستمر  الهياج.  درجه  حسب  مرات  أربع  إىل  مرتني 

العالج من خمسة أيام إىل أسبوع.

2. العالج الدوايئ عىل املدى الطويل: يستمر هذا النوع من 

العالج، حسب اإلجامع الطبي يف هذا الباب ، ملدة سنة عىل 

األقل، ويعتمد عىل نوعني من مضادات الذهان: 

�  ntipsychotiques de( الثاين  الجيل  ذهان  مضادات 

:)seconde génération

ͳ ͳ،أولونزابني  واسمها التجاري "زيربيكسا" يف حقنة عضلية

ͳ ͳ ،"ريسبرييدون واسمه التجاري "ريسبريدال

ͳ ͳ أميسولربيد" واسمه التجاري "سوليان" 400 إىل 1000ملغ

عىل شكل حقنة عضلية.

"ليفوبروبومازين"  � مثل  مهدئة  ذهان  مضادات 

واسمه  "كلُوربُرومازين"  أو  "نوزينان"،  التجاري  واسمه 

قاطعة  ذهان  مضادات  إىل  باالضافة  "الركاكتيل".  التجاري 

مبضادات  يسمى  ما  أو   )antipsychotiques incisifs(

"هالدول"  التجاري  واسمه  "هالُوِبريِيُدول"  الهذياين:  االنتاج 

عىل شكل حقن عضلية ملدة 5 إىل 7 أيام.

العالج النفسي

يتعلق األمر أساسا بعالج الدعم النفيس، خاصة فيام يخص 

مرحلة التعايف من األعراض عندما يشعر املريض بالندم عىل 

ما بدا منه من سلوكات أثناء االضطراب. كام يهدف إىل رشح 

املرض بصورة واضحة للمريض، والرتكيز عىل أنها مرحلة عابرة 

رسعان ما متر وتنقيض. كام يتطرق العالج النفيس إىل العوامل 

واألحداث املؤثرة يف حياة املريض، كالكرب وفشل العالقات 

العاطفية وفقدان العمل... ومحاولة مساعدته عىل إدارة مثل 

هذه األزمات بنجاح. كام يتناول أيضا بعض سامت الشخصية 

كالعمل مثال عىل إضفاء الروح االجتامعية عند املرىض ذوي 

مراعاة  إل  أيضا  النفيس  العالج  ويهدف  االنعزالية.  السامت 

البعد العائيل يف املقاربة العالجية، ومقاربة املريض وعائلته 

يف أطار نسق واحد، حيث ميكن أن يكون املشكل ناتجا عن 

اضطراب يف نسق العالقات األرسية.

عالجات أخرى

ينبغي تصحيح اضطرابات األيونات وكميات السوائل يف الجسم، 

واالضطرابات االستقالبية )troubles métaboliques(، وذلك 

بعد القيام بتحاليل لتحديد مكامن النقص والخلل.

التتبع والمراقبة

النفيس  املستوى  مستويني،  عىل  املراقبة  أو  التتبع  يكون 

واملستوى الجسدي:

الهذيانية  الحالة  تراجع  ترصد  يتم  النفيس،  املستوى   .1

والكربة والهالوس واألعراض بصفة عامة، دون إغفال خطر 

االنتحار... كام أن ظهور اكتئاب بعد الشفاء يجعلنا نشك يف 

األمور التالية:

ͳ ͳ.تفاعل ناتج عن فقد الهذيان

ͳ ͳ لهجمة الهذيان الحادة مع أعراض )récidive( حالة عود

مزاجية اكتئابية بارزة.

ͳ ͳ.املفعول املنشئ لالكتئاب ملضادات الذهان

ͳ ͳ.خطأ يف التشخيص: تطور إىل الذهان الهويس االكتئايب

2. املستوى الجسدي، يتم ترصد الثوابت الجسدية )الحرارة 

الجسم وكذا ظهور األعراض  السوائل يف  والضغط...( وحالة 

الجانبية للمضادات الذهانية. 

على المدى الطويل

ميتد العالج عىل األقل ل 12 شهرا، ويتم متديده حسب الحالة 

يتم  وعندما  للآمل،  املحددة  والعوامل  للمريض  الريرية 

توقيف الدواء البد من ترصد منتظم ألي حالة عود. وينصح 

وتجدر  الصعبة،  العاطفية  الوضعيات  يتجنب  أن  للمريض 

فائدة عندما  النفيس يصبح مهام وذا  العالج  أن  إىل  اإلشارة 

يحدث االضطراب عقب عامل محدث كالصدمة العاطفية أو 

موت أحد األقارب... إلخ.

الطــب النـفـســي


