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بعد  ما  الكرب  اضطراُب  ي  يؤدِّ أن  ويمكن 
الصدمة إلى مشاكل أخرى، كاالكتئاب وإدمان 
الكحول، كما قد َيمنع املصاَب به من ممارسة 
االجتماعية.  وعالقاته  ة  اليوميَّ وأنشطته  عمله 
يشرح هذا البرنامج التثقيفي ما هو اضطراب 
أعراضه،  هي  وما  الصدمة،  بعد  ما  الكرب 

وأسبابه املحتملة، وسبل معالجته. 
ة 

َّ
عد الصدمة  بعد  االضطراُب  ب  يسبِّ

مشاكل، من بينها: 
الشعور  أو  حدث،  ما  ات  ذكريَّ استحضار   •

ه يحدث من جديد. 
َّ
وكأن

• اضطراب النوم أو رؤية الكوابيس. 
• الشعور بالوحدة. 

• نوبات الغضب. 
أو  بالذنب،  اإلحساس  أو  بالقلق،  الشعور   •

الحزن. 
أوقات  في  الصدمة  بعد  ما  اضطراُب  يبدأ 
مختلفة تبعًا لطبيعة الشخص؛ في كل األحوال 
الفعل  حدوث  من  شهر  عن  تقل  ال  فترة  بعد 
تبدأ  قد  األشخاص،  بعض  فعند   ، الصادم 
الحادث  بعد  سريعًا  بالظهور  املرض   

ُ
عالمات

البعض  عند  ا  أمَّ ذلك،  بعد  وتستمرُّ  املخيف، 
أكثر  أو  جديدة   

ٌ
عالمات تظهر  فقد  اآلخر، 

الحادث.  من  سنوات  ما  وربَّ أشهر  بعد  شدة 
لدى  االضطراب  هذا   

َ
يحدث أن  املمكن  ومن 

ى عند األطفال. 
َّ

أيِّ شخص، حت
الشعور  تخفيف  على   

ُ
األدوية وتساعد 

ر، وهي قد تحتاج بضعة أسابيع 
ُّ

بالخوف والتوت
ى تفعل فعلها. ويساعد العالج النفسي كثيرا 

َّ
حت

من تخفيف شدة وحدة هذه الحالة.
ما هو اضطراُب الكرب ما بعد الصدمة؟

 
َ

أحد الصدمة  بعد  ما  الكرب  اضطراُب 

للتصنيف  طبقا  الضغوط  اضطرابات  أشكال 
األمريكي الخامس )أحدث تصنيف لألمراض 
ض  التعرُّ بعد   

َ
ويحدث  ،  )2013 النفسية 

ن إلحاق أذى جسدي أو  ألحداث صادمة تتضمَّ
التهديد بإلحاق أذى جسدي. 

الكرب  اضطراب  من  شخص  أيُّ  يعاني  قد 
ما بعد الصدمة إذا عاش أحداثًا صادمة، مثل:

ة. - املعارك الحربيَّ
- االغتصاب أو العنف الجنسي.

- االختطاف أو اإلرهاب.
م طائرة. ارة أو تحطُّ - حادث سيَّ

الزالزل  أو  كالفيضان  الطبيعية،  الكوارث   -
أو األعاصير.

يمكن أن ُيصاب الشخُص بهذا االضطراب 
شخص  مع  الصادم   

ُ
الحدث حصل  إذا  ى 

َّ
حت

ه 
َّ
إن بل   ،)

ً
مثال ه  يحبُّ الذي  )كالشخص  آخر 

د كون الشخص  يحدث في بعض األحيان ملجرَّ
شخٌص  له  ض  يتعرَّ صادم  حادث  على  شاهدًا 
ال اإلنقاذ،   مع عمَّ

ُ
غريب تمامًا، كما هي الحال

ي إلى إصابته باضطراب الكرب  حيث قد يؤدِّ
ما بعد الصدمة. 

ألضرار  ض  تعرَّ الذي  الشخُص  يستطيع  ال 
التفكير  عن   

َ
ف

ُّ
التوق الصدمة  بعد  ما  الكرب 

يعاني  ه 
َّ
أن كما  له.  ض  تعرَّ الذي  بالحادث 

أثناء  في  منها  عانى  التي  االنفعاالت  من 
الحادث، كالخوف أو الحزن أو الغضب. وهذه 
اليومية  حياته  ممارسة  عن  تعيقه   

ُ
االنفعاالت

وعمله وعالقاته االجتماعية. 
من  العالم  في  الناس  من  املاليني  يعاني 
ويمكن  الصدمة،  بعد  ما  الكرب  اضطراب 
كل  من  الناَس  يصيب  أن  االضطراب  لهذا 

األعمار، بما في ذلك األطفال. 

النساء أكثر عرضه باضطراب الكرب أكثر من الرجال

بعد  ما  الكرب  اضطراُب   
ُّ

يعد
يمكن  حقيقيًا،  مرضًا  الصدمة 
أو  عاشوا  الذين  به  ُيصاب  أن 
كالحروب  صادمة،  أحداثًا  شهدوا 
واالغتصاب  واألعاصير 
الحوادث  أو  الجسدي  واالنتهاك 
االضطراُب  هذا  يجعل  الخطيرة. 
والخوف  دة 

ِّ
بالش يشعر  الشخَص 

الخطر،  أو  الصدمة  زوال  بعد 
الشخص  ر في حياة هذا 

ِّ
يؤث وهو 

واآلخرين الذين يعيشون معه. 
الكرب بعد الصدمة  واضطراُب 
شائعًا،  يعتبراضطرابًا   

ِّ
الرض أو 

ي  يعاني فيه الشخُص من قلق يؤدِّ
وذلك  العجز،  من  حالة  إلى  به 
صادمة.  ألحداث  ضه  تعرُّ بعد 
بهذا  املصابون  يستطيع  وال 
 عن التفكير 

َ
ف

ُّ
االضطراب  التوق

بما حصل معهم، وهم يستعيدون 
الحادث مرارًا في بعض الحاالت. 

اضطراب

الكرب
ما بعد 
الصدمة

د/ عــالء فرغــلى 
)استشارى الطب النفسى(
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تميل النساُء إلى اإلصابة بهذا االضطراب 
أكثر من الرجال. كما يكون األشخاُص الذين 
سبق لهم أن عانوا من انتهاك في طفولتهم، 
أكثر  أخرى،  لصدمات  ضوا  تعرَّ الذين  أو 
ما  الكرب  باضطراب  لإلصابة  ضًا  تعرُّ
االستعداُد  يكون  أن  وُيحتمل  الصدمة.  بعد 

لإلصابة بهذا االضطراب وراثيًا. 
أسباب  إلى  باستمرار   

ُ
البحوث ل  تتوصَّ

بعد  ما  الكرب  الضطراب  جديدة  ممكنة 
من  صغيرة   

ً
منطقة  

َّ
أن ويبدو  الصدمة. 

م 
ِّ

تنظ ها 
َّ
أن ُيعتقد  التي  اللوزة،  دعى 

ُ
ت الدماغ 

عند  أكبر  بشكل  تعمل  بالخوف،  الشعور 
مرضى اضطراب الكرب ما بعد الصدمة. 

 لدى الناس املصابني باضطراب 
َّ

ويبدو أن
الكرب ما بعد الصدمة مستوياٍت غير طبيعية 
االستجابة  عن  املسؤولة  الهرمونات  من 
 املرتفعة 

ُ
ة النفسية؛ فاملستويات

َّ
لحاالت الشد

 
ً

قدرة ب  تسبِّ أن  يمكن  الهرمونات  هذه  من 
الحوادث  أثناء  في  ر 

ُّ
التذك على  استثنائية 

الشخُص  يستعيد  بعد،  وفيما  الصادمة، 
يعيش  ما  ربَّ أو  خاطف  بشكل  الذكريات  هذه 

الحادث الصادم من جديد. 
األعراض :

من  يعاني  الذي  الشخُص  يكون  قد 
 

َ
سهل الصدمة  بعد  ما  الكرب  اضطراب 
 

َ
فاقد يكون  أو  بسهولة«،  ع  »ُيروَّ االستثارة 

األشخاص  تجاه  ة  )خاصَّ مباٍل  غير  الحسِّ 
ة 

َّ
بحد ف  يتصرَّ ه 

َّ
أن أو  عادة(،  منه  بني  املقرَّ

وانفعال، أو يفقد اهتماَمه باألشياء التي كان 
يستمتع بها، أو يغدو عدوانيًا بل عنيفا أيضًا 

في بعض األحيان. 
املحتملة  األخرى  األعراض  ومن 

الضطراب الكرب ما بعد الصدمة:
بعد  حيًا  لبقائه  بالذنب  الشخص  شعور   -

 اآلخرين قد ماتوا.
َّ

الحادث، في حني أن
 - صعوبة النوم والكوابيس الليلية.

ظ املستمر.
ُّ

- االنفعال الشديد والتيق
- عدم الثقة باآلخرين.

ر 
ِّ
ب الناس أواألماكن أو األشياء التي تذك

ُّ
- تجن

بالحادث، وكذلك الذكرى السنوية للحادث.
من  أشهر  ثالثة  غضون  في   

ُ
األعراض تبدأ 

الحادث عادة، ولكن ليس قبل شهر، وأيضا قد 
ة سنوات. 

َّ
تظهر بعد عد

ثانية  الحادث  يعيش  ه 
َّ
وكأن الشخُص  يشعر 

وقد  بالترجيع.  ى  ُيسمَّ ما  وهذا  وتكرارًا؛  مرارًا 
ما  ر الشخُص بالحادث في أثناء النهار، وربَّ

ِّ
يفك

قد  كما  الليل.  خالل  كوابيسه  في  ثانية  يعيشه 
املشاعر  أو  الروائح  أو   

ُ
األصوات أو  الصوُر  تثير 

عانى  .  إذا  باك(  )فالش  رجيع 
َّ

الت  
َ

عملية
ه بالعالم 

َ
الشخُص من الترجيع، فقد يفقد صلت

يحدث  الصادم  الحادث   
َّ

بأن ويعتقد  الواقعي، 
ثانية بالفعل. 

الكرب  باضطراب  املصاُب  يعاني  أن  يمكن 
داع  ما بعد الصدمة من أعراض جسدية، كالصُّ
الجهاز  في  ومشاكل  الهضمي   واالضطراب 
املناعي ودوخة وألم صدري أو انزعاج  في أجزاء 

أخرى من الجسم. 
الكرب  باضطراب  املصابني   

ُ
بعض يتعافى 

بينما  أشهر،  ة 
َّ

ست غضون  في  الصدمة  بعد  ما 
يعاني آخرون من أعراض تستمرُّ أكثر من ذلك 
 املصابني على 

ُ
بكثير، في حني قد ال يشفى بعض

 
ُّ

اإلطالق. ولكن ليس من الضروري أن يعاني كل
ض لحادث صادم من اضطراب الكرب  من تعرَّ

ما بعد الصدمة. 
بعد  ما  الكرب  اضطراُب  يترافق  ما  غالبًا 
اكتئاب وقيامه  الصدمة بإصابة املريض بحالة 
اضطرابات  من  ذلك  وغير  رات 

ِّ
املخد بتعاطي 

القلق. 

قد يقود اضطراُب الكرب ما بعد الصدمة 
مع  يترافق  عندما  انتحارية  أفكار  إلى 
الضرورة  وراء  السبُب  هو  وهذا  االكتئاب؛ 
ية في  ة للسعي إلى التماس الرعاية الطبِّ امللحَّ

ر. 
ِّ
وقت مبك

التشخيص :
شهر  من  أكثر   

ُ
األعراض تستمرَّ  أن  يجب 

الكرب  اضطراب  ها 
َّ
أن على  صها 

ِّ
نشخ كي 

الطبيب   
ُ

مراجعة ويجب  الصدمة،  بعد  ما 
يعاني  املعني  الشخُص  كان  إذا  ما  لتحديد 

 من اضطراب الكرب ما بعد الصدمة. 
ً
فعال

ث 
ُّ

التحد في   
ً

صعوبة الشخُص  يجد  قد 
التي  الفكرة  من  يخشى  ه 

َّ
ألن أعراضه،  عن 

املثال،  سبيل  فعلى  عنه؛  اآلخرون  نها  يكوِّ قد 
باملائة  أربعني   

َّ
أن الدراسات  إحدى  وجدت 

الحرب،  من  العائدين  الجنود  من  فقط 
بعد  ما  الكرب  اضطراب  من  يعانون  الذين 
ي 

ِّ
تلق إلى  يحتاجون  هم 

َّ
بأن أخبروا  الصدمة، 

فقد  النفسية،  أزمتهم  لتجاوز  املساعدة 
ر ذلك في وظائفهم 

ِّ
خشي الكثيُر منهم أن يؤث

في الجيش. 
بهذا  املصاب   

ُ
املريض يرفض  عندما 

الطبيب،  إلى  بحالته  البوَح  االضطراب 
مألوف،  االضطراب  هذا   

َّ
بأن تذكيُره  يجب 

تعني  ال  وهي  فريدة،  ليست  ه 
َ

إصابت  
َّ

وأن
إخبار  عليه   

َّ
وأن عقليًا،  مختل  أو  ضعيف  ه 

َّ
أن

ن من مساعدته. 
َّ
الطبيب بما يعانيه كي يتمك

بعض  في  الحوادث  من  الناجون  يعاني 
ألعراض  مشابهة  أعراض  من  الحاالت 
وتدوم  الصدمة،  بعد  ما  الكرب  اضطراب 
إلى  يومني  بني  ما  تتراوح  لفترة   

ُ
األعراض

دعى 
ُ

وت الصادم.  الحادث  بعد  أسابيع  أربعة 
 اضطراب الكرب الحاد؛ وتختفي 

ُ
هذه الحالة

بعد  األربعة  األسابيع  بمرور   
ُ

الحالة هذه 
 أكثر من 

ُ
ت األعراض ا إذا استمرَّ الحادث؛ أمَّ

أربعة أسابيع فقد تكون الحالة هي اضطراب 
الكرب ما بعد الصدمة. 

 أعراض اضطراب الكرب ما 
َ

 بعض
َّ

بما أن
داع  بعد الصدمة هي أعراض جسدية، كالصُّ
قد  الطبيَب   

َّ
فإن والدوخة،  الصدر  وألم 

ها يمكن أن تكون 
َّ
يعالجها دون أن ينتبه إلى أن

 عن اضطراب الكرب ما بعد الصدمة. 
ً

ناجمة
لذلك، يجب االستفساُر من الطبيب عن هذا 
دراية  على  الطبيُب  كان  فإذا  االضطراب؛ 
بعد  ما  الكرب  اضطراب  معالجة  بأساليب 
الصدمة، فيمكن أن يكون قادرًا على تقديم 
إلى   

َ
املريض يحيل  قد  ه 

َّ
فإن  

َّ
وإال املساعدة، 

ة النفسية.  اختصاصي في الصحَّ
بعد  ما  الكرب  اضطراب  عن   

ً
فضال

يؤدى اضطراب الكرب ما بعد الصدمة إىل االكتئاب وإدمان الكحول



العدد ١٣٢ يناير 10٢٠١٩

مشاكل  من   
ُ

املريض يعاني  قد  الصدمة، 
ة النفسية، كإدمان الكحول  أخرى في الصحَّ
هذه  أعراض   

ُ
بعض وتكون  رات. 

ِّ
املخد أو 

اضطراب  ألعراض   
ً

مشابهة االضطرابات 
تكون  أن  ويجب  الصدمة،  بعد  ما  الكرب 
بعد  ما  الكرب  الضطراب  الة  الفعَّ  

ُ
املعالجة

ها. 
ِّ
كل األعراض  هذه  إلى   

ً
هة موجَّ الصدمة 

هذه  ملعالجة  طرق  ة 
َّ

عد هناك  الله،  وبفضل 
األعراض. 
العالج :

بعد  ما  الكرب  اضطراب   
ُ

معالجة تقوم 
الدوائي  العالج  استخدام  على  الصدمة 

والنفسي معًا. 
القلق  ومضادات  االكتئاب  ات  مضادَّ  >
أعراض  تخفيف  على  تساعد  أن  يمكن 

اضطراب الكرب ما بعد الصدمة. 
يفيد  السلوكي  املعرفي  النفسي  العالج   >
هذا  َيستعِمل  حيث  الحاالت   هذه  في  كثيرا 
البناء  كإعادة  األساليب،  من  عددًا  العالُج 
ضي واإلزالة املنهجية  املعرفي والعالج التعرُّ

للتحسس. 
 
ُ
مبدأ يستند  املعرفي:  البناء   

ُ
إعادة  -

األفكار   
َّ

أن فكرة  على  املعرفي  البناء  إعادة 
 من إعادة البناء 

ُ
واملشاعر مترابطة؛ والهدف

تمييز  على  الشخص  مساعدة  هو  املعرفي 
إشكالية؛  مسألة  تجاه  وتغييره  التفكير  نمط 
الذي  الجندي  يشعر  قد  املثال،  سبيل  فعلى 
بالذنب  التفتيش  حاجز  على  مدنيني  قتل 
إعادة  طريق  وعن  غلطته«؛  ها 

َّ
»أن يعتقد  ه 

َّ
ألن

هذا  ى 
َّ

يتحد أن  ينبغي  املعرفي،  البناء 
ها غلطته، وأن 

َّ
 عن التفكير بأن

َّ
االعتقاد ويكف

 
َّ

»إن  
ً
مثال فتقول  ة، 

َّ
دق أكثر  بفكرة  يستبدلها 

إطالق النار من سالحه كان مالذه األخير«. 
ضي  التعرُّ العالُج  ضي:  التعرُّ العالُج   -
املعرفي  العالج  أشكال  من  آخر   

ٌ
شكل هو 

 
َّ

أن مفادها  فكرة  إلى  يستند  حيث  السلوكي؛ 
م في أثناء الحادث الصادم أن 

َّ
الشخص يتعل

التي  واملواقف  واملشاعر  األفكار  من  يخاف 
ره اآلن بالحادث الصادم. 

ِّ
تذك

ل  تخيُّ من  ضي  التعرُّ العالُج  ن  ويتكوَّ
ر للحادث الصادم في ظروف  تفصيلي متكرِّ
م 

َّ
متحك ظروف  »أي  السيطرة  وتحت  آمنة 

بها«؛ وهذا ما يساعد الشخَص على مواجهة 
خالل  عليه  يسيطر  كان  الذي  الخوف 
به؛  م 

ُّ
التحك على  القدرة  واكتساب  الصدمة 

شخص  من  ب 
َ
ُيطل قد  املثال،  سبيل  فعلى 

 ما حدث له مرارًا 
َ

نجا من فيضان أن يصف
 يخاف من الذكريات. 

َّ
م أال

َّ
ى يتعل

َّ
وتكرارًا حت

بالنسبة  ل 
َّ

املفض من  س:   التحسُّ  
ُ

إزالة  -
النقطة  نحو  تدريجيًا  ُم 

ُّ
التقد الناس  لبعض 

ضوا لها.  األكثر إيالمًا في الصدمة التي تعرَّ
س على مواجهة الشخص   التحسُّ

ُ
تعتمد إزالة

البدُء  ة، ويكون   مرَّ
ِّ

لجزء من صدمته في كل
وتساعد  عادة.  للقلق  َمدعاة  األقل  باألجزاء 
م 

ُّ
التقد على   

َ
املريض االسترخاء  أساليُب 

أو  إيالمًا  األكثر  األجزاء  نحو  تدريجيًا 
إزعاجًا. 

 في مجموعة: يتشارك الشخُص 
ُ

- املعالجة
)املعالجة  مجموعة  في  املعالجة  طريقة  في 
ه مع مجموعة آمنة وقريبة 

َ
ة( تجربت الجماعيَّ

وقد  آخرين.  ناجني  من  نة  مكوَّ مة،  ومتفهِّ
عندما  بنفسه  أكبر  بثقة  الشخُص  يشعر 

وعندما  لصدمته؛  أفضل  فهم  على  يحصل 
بالعار  الشعور  يكافح  كيف  لآلخرين  يشرح 
والذنب والغضب والخوف والشك واالكتئاب، 
من  أكثر  الحاضر  على  بالتركيز  يبدأ  ه 

َّ
فإن

ومواجهة  ته  لقصَّ الشخص  فسرُد  املاضي؛ 
َب 

ُّ
التغل له  يتيحان  بصدمته  قة 

ِّ
املتعل املشاعر 

على األعراض. 
َصرة: 

َ
ة املخت  النفسية الديناميكيَّ

ُ
- املعالجة

الديناميكية  النفسية   
ُ

املعالجة ز 
ِّ
ترك

االنفعالية  الصراعات  على  املختصرة 
فالشخُص،  الصادم؛  الحادث  عن  الناجمة 
الصادم  الحادث  في  جرى  ما  يشرح  عندما 
يكتسب  ه 

َّ
فإن ومحايد،  م  ومتفهِّ هادئ  ملعالج 

ب على االنفعاالت القوية الناتجة 
ُّ
طرقًا للتغل

الصدمة.  بعد  ما  الكرب  اضطراب  عن 
ويساعد املعالُج الشخَص على تجاوز املواقف 
الذكريات  ر  تفجِّ التي  الحالية  ة  املعيشيَّ
ما  الكرب  اضطراب   

َ
املؤملة، وتجعل أعراض

بعد الصدمة أكثر سوءًا. 
 اضطراب الكرب ما بعد 

ُ
تستغرق معالجة

أشهر.  ة 
َّ

ست إلى  أشهر  ثالثة  من  الصدمة 
وقد يحتاج الناُس الذين يعانون من مشاكل 
ة  اختصاصيَّ استشارٍة  إلى  أخرى  نفسية 
أن  يمكن  حيث  للكرب؛  وتدبير  وأدوية 
بعد  ما  الكرب  اضطراب   

ُ
معالجة تستغرق 

الصدمة في هذه الحالة من سنة إلى سنتني 
أو أكثر. 

في  أخرى  باضطرابات   
ُ

اإلصابة  
ُّ

تعد
ما  الكرب  اضطراب  مع  نفسه  الوقت 
ومن  الحدوث.  كثيَر  أمرًا  الصدمة  بعد 
ها 

ُ
حدوث يكثر  التي  النفسية  االضطرابات 

بعض أعراض اضطراب الكرب ما بعد الصدمة هى أعراض جسدية، كالصداع وألم الصدر والدوخة
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الصدمة  بعد  ما  الكرب  اضطراب  مع 
رات 

ِّ
واملخد الكحول  وإدمان  االكتئاُب 

القلق   
ُ

واضطرابات الهلع  واضطراُب 
هذه  في  ل 

َّ
املفض من  ولذلك،  األخرى. 

اضطراب  من   
ٍّ

كل معالجة  الحالة 
أو  واالضطراب  الصدمة  بعد  ما  الكرب 
من   

ً
بدال املرافقة،  األخرى  االضطرابات 

حيث  حدة؛  على  اضطراب   
ِّ

كل معالجة 
ما  الكرب  اضطراب   

ُ
معالجات تساعد 

معالجة  في  سابقًا  املذكورة  الصدمة  بعد 
االضطرابات األخرى أيضًا. 

 املعالَج الذي:
َ

يجب على املريض أن يجد
-  يحترمه ويحترم وجهة نظره.

 على ما 
ُ

- ال يغتاظ إذا لم يوافقه املريض
عه على التعبير عن نفسه. يقول، بل يشجِّ

ل من شأن معاناة املريض أبدًا، 
ِّ
-  ال يقل

وأن يحترم مشاعره دائمًا.
- ال يدفع املريض دفعًا للكالم عن أشياء 
ث عنها.

ُّ
 جاهزًا للتحد

ُ
قبل أن يكون املريض

نفسيًا،  عالجًا  الشخُص  يبدأ  عندما 
هو  ما  معًا  واملعالج  هو  ر  يقرِّ أن  عليه   

َّ
فإن

وعلى  إليه.  الوصول  يأمالن  الذي  الهدف 
 
َ
النوع املعالج أن يوضح ملاذا اختار له هذا 
ع أن يستمرَّ 

َّ
من املعالجة بالذات، وكم يتوق

هذا  فعالية  تقييم  يمكن  وكيف  العالج، 
العالج. 

على  قادرًا  يكون  أن  املعالج  على  يجب 
املريض  يطرحها  أسئلة  ة  أيَّ عن  اإلجابة 
ينسى   

َّ
أال املريض  وعلى  معالجته.  حول 

لعالج  واحدًا  فريقًا  الن 
ِّ
يشك ومعالجه  ه 

َّ
أن

مشاكله؛ فليس هناك من وصفة سحرية أو 
سريعة الضطراب الكرب ما بعد الصدمة. 
استخدام  معًا  واملعالج   

ُ
املريض ويستطيع 

حياة  نوعية  من  ن  تحسِّ استراتيجيات 
املريض. 

بعد  ما  الكرب  اضطراب  مع  ف  التكيُّ
الصدمة

 الشفاُء من اضطراب الكرب ما بعد 
ُّ

يعد
 

َّ
أن وبما  وتدريجية.   مديدة 

ً
الصدمة عملية

بشكل  تختفي  ال  االضطراب  هذا  أعراض 
حالة  في  يكون  املريض   

َّ
فإن دائمًا،  كامل 

هذا  أعراض  على  ب 
ُّ
للتغل مستمر   

ٍّ
تحد

 خالل 
ُ

م املريض
َّ
االضطراب عادة. كما يتعل

االضطراب   
َ

أعراض يكافح  كيف  املعالجة 
الية.  بشكل أكثر فعَّ

عن  نفسه   
َ
مساعدة  

ُ
املريض يستطيع 

طريق:
واضطراب  الصدمة  حول  املزيد  م 

ُّ
تعل  -

ذلك  يساعده  حيث  الصدمة،  بعد  الرض 
ه ليس وحيدا أو »ضعيفًا« أو 

َّ
على معرفة أن

»مجنونًا«.
واألصدقاء  العائلة  إلى  ث 

ُّ
التحد  -

التي  واألعراض  انفعاالته  حول  اء  واألطبَّ
تحدث له.

- استخدام أساليب االسترخاء، والتأمل 
والرياضة والصالة.

- كما يستطيع الشخُص االنخراَط بشكل 
أكبر في عمله ومجتمعه أيضًا؛ إذ يساعده 
ات الحادث  ذلك على إبعاد ذهنه عن ذكريَّ
الصادم التي تثير اضطراب الكرب ما بعد 

الصدمة. 
ب اللجوء إلى 

ُّ
- يجب على الشخص تجن

ذكريات  من  ب  للتهرُّ العقاقير  أو  الكحول 
أكثر  ه 

َّ
بأن ر 

َّ
يتذك أن   عليه 

َّ
أن الصدمة. كما 

 للحزن أو الغضب، وأن يحاول - لهذا 
ً
ميال

ب املواقف التي تثير الحزن أو 
ُّ
السبب - تجن

الغضب. 
أسرته  وأفراد  الشخُص  يضع  أن  يجب   -
بعد  ما  الكرب  اضطراب   

َّ
أن الحسبان  في 

قد  التي  االكتئاب  اضطرابات  أو  الصدمة، 

يان إلى ظهور أفكار انتحارية.  تصاحبه، قد يؤدِّ
يخبروا  أن  ونه  يحبُّ الذين  الناس  أو  هو  وعليه 
الطبيب أو املعالج حول أدنى عالمة على ظهور 

هذه األفكار. 
الذي  املعالج  أو  الطبيب   

ُ
مراجعة يجب   -

أن  يمكن  حيث  بانتظام؛  املريض  على  يشرف 
أكثر فعالية  املعالج أساليَب  أو  الطبيُب  يقترح 
لم  بعة 

َّ
املت األساليُب  كانت  إذا  املعالجة  في 

الطبيب  مع  صال 
ِّ

ات على  فالبقاُء  مفيدة؛  ُعد 
َ

ت
أكثر  أساليب  إيجاد  في  كثيرًا  يفيد  املعالج  أو 

كفاءة. 
الخالَصة :

 
َ

ل اضطراُب الكرب ما بعد الصدمة أحد
ِّ
يمث

أشكال اضطرابات القلق، وهو يمكن أن يحدث 
إلحاق  ن  تتضمَّ صادمة  ألحداث  ض  التعرُّ بعد 

أذى جسدي أو التهديد بإلحاق أذى جسدي. 
ضوا  تعرَّ الذين  الناُس  يستطيع  ال 
 

َ
ف

ُّ
التوق الصدمة  بعد  ما  الكرب  الضطراب 

كما  له؛  ضوا  تعرَّ الذي  بالحادث  التفكير  عن 
منها  عانوا  التي  االنفعاالت  من  يعانون  هم 

َّ
أن

كما  الحزن.  أو  كالخوف  الحادث،  أثناء  في 
الذين  الحادث  يعيشون  الذين  الناس  يعاني 
ر من صعوبة في النوم  ضوا له بشكل متكرِّ تعرَّ
هم 

َّ
أن كما  باآلخرين،  الثقة  على  القدرة  وعدم 

لهم  تجلب  كانت  التي  باألشياء  يستمتعون  ال 
السروَر واملتعة قبل الحادث. 

كثيرة  عالجية   
ٌ

طرق الحمد،  ولله  ر، 
َّ
تتوف

اضطراب  على  ب 
ُّ
التغل في   

َ
املريض تساعد 

ية  األهمِّ من   
َّ

أن كما  الصدمة.  بعد  ما  الكرب 
الذي  املعالَج   

َ
يجد أن  للمريض  بالنسبة 

بعملهما  واملريض،  املعالُج  ويستطيع  يناسبه. 
التي  األساليب  يجدا  أن  الفريق،  بروح  معًا 
ب على مرضه ويعيش حياة 

َّ
تجعل املريض يتغل

منتجة وسعيدة. 

تستغرق معالجُة اضطراب الكرب ما بعد الصدمة من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر


