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النفس المطمئنة

االبنة الحائرة
من الرسالة التي أرسلِتها التى تذكرين فيها 
أنك تعانني من الخوف الشديد من الخروج من 

املنزل ومن ركوب السيارات.
من  تعانني  أنك  تتضح  األعراض  تلك  ومن 
االجتماعي  الرهاب  تسمى  نفسي  قلق  حالة 
الشديد  بالقلق  االجتماعي  الرهاب  ويتميز   ...
بالخوف  املرتبط  االرتياح  بعدم  واإلحساس 
في  اآلخرين  بواسطة  اإلهانة  أو  اإلحراج  من 
اجتماعية  بطريقة  التصرف  تتطلب  مواقف 
الرهاب  تثير  التي  املواقف  على  األمثلة  ومن   ...
مع  والتعامل  الناس  مقابلة  االجتماعي: 
أو  عامة  أماكن  في  واألكل  السلطة  شخصيات 
أمام  والتحدث  العمومية  الحمامات  استخدام 
الناس... ومعظم الناس الذين يحسون بالرهاب 
تثير  التي  املواقف  تجنب  يحاولون  االجتماعي 
وهم  املواقف  هذه  يتحملون  أو  الخوف  هذا 

يشعرون بالضغط العصبي الشديد 
وكل األشخاص الذين يعانون رهابا اجتماعًيا 
مواقف  من  للخوف  مختلفة  أسباب  لديهم 

معينة، إنه خوف عارم قد يكون مردودا إلى:
قبل  من  الصادرة  األحكام  من  الخوف   -

اآلخرين في املواقف االجتماعية.

ذلك  وإظهار   – اإلهانة  أو  بالحرج  الشعور   -
عن طريق احمرار أو تعرق أو اهتزاز.

- اإلساءة بطريق الخطأ.
- الشعور بأنك مركز اهتمام الناس.

االجتماعي  الرهاب  أعراض  اختالف  ومع 
من شخص آلخر، إال أنه قد تكون لديك أعراض 
االجتماعي  الرهاب  ملوقف  مصاحبة  جسدية 

مثل:
- ضربات قلب سريعة.

-  شد عضلي.
- الدوخة والدوار.

- مشاكل املعدة واإلسهال.
- عدم القدرة على التقاط النفس.

أو  االرتعاش،  العرق،  الخدود،  احمرار   -  
سرعة ضربات القلب.

بها  يوجد  التي  األماكن  من  االنسحاب   -  
أشخاص.

- التخشب أو تصلب الجسد، مع تواصل قليل 
بالعني، أو التحدث بصوت ناعم للغاية.

والتوتر  باألعراض  الشعور  في  تبدأ  قد 
مباشرة قبل الحدث املرتقب مثال، أو قد تقضي 
يمكنك  ذلك،  بعد  بشأنه،  القلق  في  أسابيع 
في  العقلية  والطاقة  الوقت  من  الكثير  قضاء 

ساءت  أم  جيد  بشكل  أديت  هل  بشأن  القلق 
األمور.

كان  إذا  االجتماعي  الرهاب  تشخيص  ويتم 
في  كبير  بشكل  يتدخالن  التجنب  أو  الخوف 
روتني الحياة الطبيعية املتوقعة للشخص أو إذا 

أصبح الرهاب يضايق املريض بشدة
النفسية  العقاقير  بواسطة  العالج  ويتم 
الطبيب  إشراف  تحت  وذلك  للقلق  املضادة 
استعمال  يتم  كذلك  املتخصص،  النفسي 
القلق  أعراض  ملعالجة  بنجاح  النفسي  العالج 
املرضي مثل العالج السلوكي لتغيير ردود الفعل 
االسترخاء  وسائل  باستخدام  وذلك  املرضية 
والتعرض  الحاجز  الحجاب  من  التنفس  مثل 
استخدام  يتم  كذلك  املرء.  يخيف  ملا  املتدرج 
النوع  هذا  ويساعد  اإلدراكي  التدعيمي  العالج 
تفكيرهم  أنماط  فهم  على  املرضي  العالج  من 
التي  املواقف  في  مختلف  بشكل  يتصرفوا  حتى 

تسبب أعراض القلق النفسي. 
الطبيب  على  حالتك  بعرض  ننصح  ولذلك 
النفسي حتى يستطيع وضع خطة عالج مناسبة 

لحالتك.

أنا عمري 16 عاما وأعاني من خوف شديد، أخاف من أن أطلع 
من البيت وأخاف أن أركب سيارة، أخاف أن أقف، أخاف أن أنسى، 

يغمى علّي وأموت؛ وأفكر كثيرا، أحس أني ال أقدر أسوي شيئا 

أخاف مع أن املرض ملا بدأ معي كنت سرحانة وفجأة صرت 
أفكر بأفكار غريبة أني راح أطيح على وجهي، صرت أشعر أني 

مصابة بالعني واملس بس أحس بشيء غريب إذا صحيت من 
النوم ما أحس بشيء وبعد 4 ساعات ترجع لي األفكار وملا أنام 

أحس أني بموت وملا أجلس أتأمل السماء أحس بدوخة وملا أتأمل 
أي شيء أحس بأفكار ملخطبة ؟؟ رجاء أعطني العالج..

السالم عليكم 

أعانى من خوف شديد

د. داليا مختار السوسى
استشارى الطب النفسى
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األخت الفاضلة

الشباب  سن  في  خصوصا  الترمل  مشكلة 
األسر  دعم  إلى  تحتاج  التى  املشاكل  من 
واملجتمع ككل، فاألرملة بعد فقد عائلها تواجه 
مسئولياتها   - األحيان  غالب  في   - منفردة 
عن  فضال  أوالدها،  إعالة  أجل  من  والكفاح 
معاناتها من نظرة بعض املجتمعات لها كونها 
حركاتها  عليها  يحسبون  فنراهم  زوج.  بال 

وسكناتها، بل وأنفاسها.
النفسية  معاناتهم  على  األرامل  ليتغلب   -
الحياة  حالة  إلى  الترمل  حالة  من  وتحولهم 
يحقق  مما  اإلكثار  عليهم:  واالستمرارية 
النفسي  واألمن  واالستقرار،  التوزان،  لهم 
القلق  مسببات  عن  والبعد  العبادات،  مثل 
فكل  الزوج،  بوفاة  تنته  لم  فالحياة  والتوتر، 
من  غالية،  تعالي  الله  من  نعمة  تعاش  لحظة 
الظلم إهدارها في كثير من التألم من ابتالء 
فلتغلق  الناس.  من  والعديد  العديد  به  يمر 
ليشرق  الرضا  نوافذ  ولتفتح  الحزن،  أبواب 

االطمئنان والهدوء لهم وألبنائهم.
املعارف  من  املزيد  اكتساب  عليهم   -
مع  التعامل  على  تساعدهم  التى  واملعلومات 
واقعهم الجديد بنجاح. وعليهم طرد فكرة قلة 
الحيلة، واملسارعة إلى االستقاللية، فاملبالغة 
في االعتماد على اآلخرين، تجعلهم يسارعون 
باالبتعاد، هروبا من عبء إضافي على أعباء 

حياتهم.
للتكيف  الوقت  بعض  إلى  بحاجة  األرامل   -
ساعدهم  إذا  خاصة  الجديدة،  حياتهم  مع 
بأنفسهم  ثقتهم  تنمية  على  املحيطون 
أوجه  توفير  األبناء  على  ويتوجب  وبقدراتهم. 
تجاه  الجميل  رد  في  تتمثل  التي  الرعاية، 
آبائهم في هذه املرحلة الحرجة من حياتهم، 
عن  التقاعد  وأزمة  تزامنت  إذا  وبخاصة 
والحنان؛  بالحب  وإشعاره  وتقديم  العمل؛ 
دائرة  وتوسيع  االجتماعية  العالقات  وتنمية 
فراغه؛  وقت  ملء  على  والحرص  صداقاته، 
املحببة  أنشطته  ممارسة  على  وتشجيعه 

واملفيدة. وان يعتني بنفسه وغذائه ورياضته.
املاضي  تجتر  وحيدة  تجلس  أن  من  بدال   -
لنفسها  تخلق  أن  األرملة  تحاول  وذكرياته، 
إسعافات  بمثابة  تكون  اجتماعية  جماعات 
عودتها  وضمان  جراحها،  لتضميد  سريعة 

للبداية الصحيحة بعد ترتيب أوراقها.
)من  املناسبة  الكفاالت  افتقدت  إذا   -
العوز  وأصابها  وغيرهم(،  أخ  أو  أب  أو  ابن 
املادي، وكان لديها ما يؤهل للعمل فلها البحث 
لتغطي  خبرتها  مع  يتناسب  بما  عمل  عن 
عندما  واألرملة  لألسرة.  الالزمة  املصاريف 
إلى  نظرتها  تختلف  العمل  محيط  إلى  تخرج 

األمور وتنجح أسرع.
- الصورة اإليجابية لألرملة تساعدها على 
مع  الصحي  االجتماعي  والتفاعل  االنخراط 
اآلخرين في العمل، وبني الجيران، واألقارب. 
تسهم األرملة فى بلورة هذه النظرة لها سلًبا 
مكافحة  لزوجها،  وفية  كانت  فإذا  إيجابا.  أو 
التعاطف  تلقى  ما  غالبا  فإنها  أوالدها،  مع 
واملساندة والتأييد الستكمال رحلتها فى تربية 

أبنائها ورعايتهم.
تتغير  قد  لألرملة  اإليجابية  النظرة  هذه   -
مرة  الزواج  على  األرملة  أقبلت  إذا  ما  نوًعا 
أخرى. برغم أن هذا الزواج حق أساس أجازه 
لها الشرع بعد انتهاء العدة، خاصة إذا كانت 

إلى  بحاجة  أطفال  ولديها  العمر،  مقتبل  فى 
تتزوج،  أن  فلها  طبيعية.  أسرة  ظل  فى  رعاية 
أبنائها  مصلحة  وتراعى  حياتها،  لتكمل 
ويتحمل  بهم  يرفق  الذي  الزوج  اختيار  فى 
على  القدرة  ويمتلك  نحوهم،  مسئوليته 
حياتهم.  فى  األب  محل  ليحل  معهم  التعامل 
ـ دنيوية  له منزلة  بيته  األيتام فى  فمن يرعى 
األبناء  على  وينبغي  الشأن.  رفيعة  ـ  وأخروية 
وأن  والدتهم،  أيضا  يراعوا  أن  الراشدين 
جديد.  من  الزواج  رغبت  إذا  إليها  يحسنوا 
الصحف  فى  تظهر  التى  الحاالت  بعض  أما 
السيارة من أن زوج األم يقوم بطرد أوالدها، 
أو أن األم  األرملة تتخلى عن رعايتهم ما هى 
إال حاالت استثنائية ال يمكن القياس عليها فى 

تحديد موقف املجتمع من زواج األرملة.
- وإذا ما آثرت األرملة أطفالها على حساب 
رعايتهم،  فلتحسن  ثانية،  الزواج  محاولة 
ولتكن  تفعل.  فيما  والتفوق  التصرف  وتجيد 
أكثر حبا وعطفا وحنانا، وتدقيقا في أمورهم، 
كفاءتها  ولتثبت  قدوة.  عيونهم  في  ولتكن 

لتستطيع تجاوز األزمة.
- في مجال التوعية املجتمعية نحن بحاجة 
بهدف  للمجتمع  وتوعية  تثقيف  برامج  إلى 
فعلي  األرامل.  تجاه  السلبية  النظرة  تغيير 
والسلوك  القيم  تشكيل  فى  املؤثر  ـ  اإلعالم 
ظاملة  تبدو  صورا  يصحح  أن  ـ  والتوجهات 

لألرامل ـ نساء ورجاال. 
تأخذ  إيجاد مناخات  - أخيرا وليس آخرا.. 
حل  إلى  فقط  ليس  يؤدي  ما  االعتبار  بنظر 
إلى  يؤدي  وإنما  الترمل،  أزمة  مضاعفات 
إيجاد  حياة . وبدال من أن تكون األرملة عالة 
مجتمع  في  مهمشة  تكون  أو  مزمنة،  ومشكلة 
فعاال  عامال  تكون  نصفه..  من  اكثر  فيه  تمثل 
في بنائه. وفي ذات الوقت ال تشعر األرملة أنها 
محط عطف املجتمع، وإنما يعاملها باعتبارها 
حياة  بتوفير  ملزم  وهو  أفراده  ضمن  شريكا 

كريمة لها.

مشاعر األرملة  النفسية
أنا أشبه هذه الحالة التى تم عرضها في األعداد السابقة من املجلة عن مشاعر األرملة  النفسية، فد توفى 
زوجى بعد 3 سنوات من الزواج وأنا ما زلت بالـ24 من عمرى ومعى طفلة منه وحامل بأخرى ولم أضع بعد، 
أعانى من حالٍة نفسيٍة قاسية ال أعرف كيف سأعيش بدونه مع العلم لم يمر على وفاته سوى ثالثة شهور 
فقط، أشعر بأن كل من حولى يريدون مساعدتى ولكنى ال أرى فى أعينهم أي تقدير ملا مررت به من صدمة 

أشعر وكأنني أحمل هًما فوق ظهرى ال أستطيع تحمله ... رجاء ساعدنى..

السالم عليكم
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األخ الفاضل
الخوف  مرض  من  تعانى  أنك  ذكرت 
حاالت  وهى  األعراض  بعض  ولديك  الحاد 
باالختناق  وإحساس  املوت  من  الخوف  من 
شيء  كل  من  والقلق  األطراف  فى  ورعشة 

والخوف أيضا. 
الخوف  مرض  من  تعانى  أنت  بالفعل    
 )PANIC DISORDER( الذعر    - الحاد 
ويرتبط  العام  القلق  أمراض  من  نوع  وهو   •
نوبات  بحدوث  املرضي  الخوف  عرض 
وحاالت  الذعر،  من  متوقعة  وغير  متكررة 
يكون  أن  من  الطاغي  الخوف  من  مفاجئة 
مع  الخوف  هذا  ويتزامن  ما  خطر  في  املرء 

أربعة على األقل من: 
• زيادة ضربات القلب آالم في الصدر 

• العرق 
•االرتعاش أو االهتزاز 

•ضيق النفس، اإلحساس بأن املرء يختنق 
ا يسد حلقه 

ً
وأن هناك شيئ

•الغثيان وآالم املعدة 
•الدوخة أو دوران الرأس 

غير  عالم  فى  اإلنسان  بأن  •اإلحساس 
حقيقي أو أنه منفصل عن نفسه 

»الجنون«  السيطرة  فقدان  من  •الخوف 
أواملوت 

الشديد  بالبرد  اإلحساس  •التنميل، 
أوالسخونة الشديدة في األطراف

   ويمكن أن تصحب نوبات الذعر مختلف 
فقط  وليس  املرضية  القلق  أعراض  أنواع 
نوبات  أن  وبسبب  املرضي.  الذعر  أعراض 
وتحدث  متوقع  غير  بشكل  ترتفع  الذعر 
تشبه  جسمانية  أمراض  ألعراض  مصاحبة 
أمراض القلب، فإن األشخاص الذين يعانون 
من عرض الذعر املرضي عادة ما يتوهمون 

خطأ أنهم يعانون من مرض القلب.
  وتحدث أعراض الذعر املرضية ألول مرة 
مرحلة  بداية  أو  املراهقة  مرحلة  في  عادة 
مرحلة  في  ا 

ً
أيض تبدأ  أن  ويمكن  النضج 

الطفولة. ومن املالحظ أن عدد النساء الالتي 
يعانني من هذه الحالة ضعف عدد الرجال، 
وأن نسبة من 1% الى 2% من األفراد يعانون 
وتظهر  املرضي.  العرض  هذا  من  سنوًيا 
الدراسات وجود تاريخ مرضى داخل العائلة 
مما يشير إلى أن بعض األشخاص قد يكونون 
أكثر ميال لإلصابة بهذا العرض املرضي من 

اآلخرين.
لعرض  يمكن  القلق،  أمراض  بقية  ومثل    
يقعد  وأن  مزعًجا  يكون  أن  املرضي  الخوف 
املرضى إذا لم يتم عالجهم بشكل مناسب. 
إدمان  معدالت  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
ترتفع  العصبي  القولون  ومرض  الكحول 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من مرض 

الذعر املرضي عنها بالنسبة ملجموع الناس.
ولكن  عالج..  له  الحاد  الخوف  ومرض    

القيام  يجب  ما،  عالج  وصف  يتم  أن  قبل 
بالتشخيص املناسب. ويجب أن يقوم الطبيب 
النفسي بعمل تشخيص تقييمي يشمل مقابلة 
شخصية للمريض ومراجعة سجالته الطبية 
مدرب  بشري  طبيب  هو  النفسي  )الطبيب 
النفسية  االختبارات  تحليل  بعمليات  للقيام 
املشكالت  وبحث  القلق  أمراض  ومعرفة 
وعالج  الوقت  نفس  في  تحدث  التي  الطبية 
هذه األمراض(. ويخدم التقييم معرفة وجود 
كانت  إذا  ما  ولتحديد  معينة  قلق  أعراض 
بعضها  مع  تتزامن  الجسمانية  األعراض 
عرض  إحداث  في  يساهم  مما  البعض 
بالتشخيص  القيام  وبعد  املرضي.  القلق 
القلق  حالة  عالج  في  النفسي  الطبيب  يبدأ 
املرضي واألمراض األخرى التي قد تتزامن 

معها )إذا كان هذا ضرورًيا(.
صفاته  مرضي  عرض  لكل  يكون  وبينما    
القلق  أمراض  معظم  فإن  به،  الخاصة 
العالج:  من  لنوعني  جيد  بشكل  تستجيب 
العالج باألدوية والعالج النفسي. ويتم وصف 
شكل  على  أو  منفصل  بشكل  العالجات  هذه 
هذه  أن  من  الرغم  وعلى  مجتمعة.  تركيبة 
فإن  كامل،  بشكل  املرض  تشفي  ال  الوسائل 
العالج يكون فعاال في تخفيف حدة أعراض 
القلق بما يمكن األفراد من أن يعيشوا حياة 

أكثر صحة.
لالكتئاب  املضادة  العقاقير  ستعمل 

ُ
وت   

السالم عليكم 

شكرا لكم على هذا املقال الشيك واملمتع في املجلة عن القلق النفسى 
ملا يحتويه من معلومات غاية فى االستفادة . أنا أعانى نوبات الهلع منذ 
ما يقرب من 15 عاما كانت تأتيني مرة كل عام وهكذا إلى أن أصبحت 

ضيق  باملوت،  شعور  الراحة،  عدم  وهى  يوم  كل  تأتيني  أعوام   3 منذ 
شيء،  عمل  على  اإلقدام  من  الخوف  االتزان،  عدم  والتنفس،  الصدر 
فكرة املوت أصبحت تمأل أفكاري بأنى سوف أموت فى أي وقت بمجرد 
أنى لو تعبت بدور برد يهيأ لى أنها أعراض املوت، أرجو املساعدة رجاء، 
ألنى ذهبت إلى دكتور نفسانى وكأنه كاد يقول إنت معندكش حاجة 

وأعطاني بعض أدوية التي لم تفعل شيئا.

د. مصطفى أبو العزايم
استشارى الطب النفسى

إعداد:

فكرة املوت أصبحت تمأل أفكارى



العدد 142 سبتمبر 2020

23

)املهدئات  البنزوديازبني  ومركبات 
ملعالجة  األخرى  القلق  وأدوية  الخفيفة( 
فإن  املثال،  سبيل  وعلى  القلق.  أمراض 
العقاقير  من  الجديدة  املجموعة  هناك 
املضادة لالكتئاب التي تقوم بقمع مضادات 
السيروتونني االختياري التى تعتبر فعالة في 
بينما  القهري،  الوسواس  أعراض  معالجة 
مفيدة  األخرى  القلق  تقليل  أدوية  تعتبر 
العصبي  الضغط  أعراض  بعض  تقليل  في 
العديد  وهناك  مؤملة.  حادثة  بعد  الناشئ 
النفسى  القلق  لعالج  النفسية  األدوية  من 
بحيث إنه إذا لم يقم دواء ما بتحقيق النتائج 
وألن  آخر.  دواء  وصف  يمكن  منه،  املرجوة 
لتحقيق  أسابيع  عدة  عادة  تتطلب  األدوية 
تأثيرها الكامل، فيجب أن يتم مراقبة حالة 
املرضى بواسطة طبيب نفسي لتحديد مقدار 
الجرعة املطلوبة، أو التحول إلى دواء آخر إذا 
لم يتم التحسن على العقار األول، أو إعطاء 
املريض مجموعة من األدوية لتقليل أعراض 

القلق.
  وتستعمل ثالثة أنواع من العالج النفسي 

بنجاح ملعالجة أعراض القلق املرضي: 
  •العالج السلوكي 

  •العالج التعلمي اإلدراكي 
وخاصة  الديناميكي،  النفسي  •العالج    
لعالج مرض الضغط العصبي بعد التعرض 

للتجارب املؤملة 
ردود  لتغيير  السلوكي  العالج  ويسعى    
التنفس  مثل  االسترخاء  وسائل  عبر  الفعل 
ملا  املتدرج  والتعرض  الحاجز  الحجاب  من 

يخيف املرء. 
مثل   - اإلدراكي  التعلمي  العالج  ويساعد    
التعرف  على  املرضى   - السلوكي  العالج 
ولكنه  منها،  يعانون  التي  األعراض  على 
أنماط تفكيرهم  يساعدهم كذلك على فهم 
املواقف  في  مختلف  بشكل  يتصرفوا  حتى 

التي تسبب أمراض القلق.
  ويتركز العالج النفسي الديناميكي على 
نفسي  صراع  عن  تنتج  األعراض  أن  مفهوم 
عن  وتكشف  الباطن،  العقل  فى  واٍع  غير 
معاني األعراض وكيف نشأت، وهذا أمر هام 

في تخفيفها.
املصابون  املرضى  يشعر  أن  اآلن  ويمكن    
التغلب  بشأن  بالتفاؤل  القلق  بأمراض 
وسائل  حاليا  تتوافر  حيث  أمراضهم،  على 
ألسباب  املتزايد  الفهم  ومع  الفعالة.  العالج 
األعراض املرضية التي يعانون منها، يمكننا 
عالجية  وأساليب  أدوية  ظهور  نتوقع  أن 
جديدة أكثر فاعلية للتغلب على املرض.. والله 

املوفق املستعان..

األخت الفاضلة

من  تعانني  أنك  يتضح  ذكرِتها  التى   األعراض  تلك  من 
االكتئاب  أعراض  أهم  حصر  ويمكن  النفسي.  االكتئاب 
حزين  مكتئب  بأنه  صراحة  املريض  يشكو  قد  اآلتي:  في 
االهتمام  فقدان   .. الحماس  بفقد  املرض  يبدأ  يائس. 
املجتمع  مسايرة  على  القدرة  عدم   .. والالمباالة  والفتور 
والطمأنينة  بالسعادة  اإلحساس  عدم   .. الحياة  ومعايشة 
التفكير  في  املريض  ينغمس  أن  إلى  األعراض  وتطور 
يحبس   .. باليأس  ويشعر  حياته  يلغي  أنه  لدرجة  والتهويل 
االجتماعي.  الواقع  عن  بعيدا  فيصبح  دوامته  في  نفسه 
غير  واألفكار  بالتعاسة  إحساس  املكتئب  ينتاب  قد  كذلك 
السارة وتضعف طاقته ويصعب تركيزه ويصبح ال يستطيع 
ذلك  يصاحب  وقد  املعتادة.  واألعمال  بالواجبات  القيام 
الجهازين  خاصة  الجسم  أجهزة  معظم  في  اضطرابات 
الهضمي والدوري والغدد واألعصاب. وأيضا قد يضطرب 

النوم. 
أما عن السؤال عن تأثير السفر لدولة جميلة لالستجمام 
املرض  إن  حيث  االكتئاب  نوبات  أثناء  به  ننصح  ال  فهذا 
في  اختالل  وجود  بسبب  املريض  وعقل  مزاج  في  موجود 
املكان  في  مشاكل  بسبب  وليس  املخ  في  العصبية  النواقل 
الذى يعيش فيه كما أن السفر دائما ما يكون مشقة ومجهود 
قد  الذى  العالج  لتناول  يحتاج  املرض  أثناء  في  واإلنسان 
يستمتع  لن  وبذلك  النوم،  معدل  وزيادة  الخمول  يسبب 
بالسفر بل إن تغيير املكان قد يكون من ضمن الضغوطات 
الذى قد ال يتحمل االختالط مع  املجهدة ملريض االكتئاب 
سفر  عند  أحيانا  نالحظه  ما  وهو  السفر  أثناء  اآلخرين 
مريض االكتئاب الذى لم تستقر حالته ألداء العمرة، حيث 
أحيانا يستمر طوال الرحلة في الفندق ويكون في حالة من 
العمرة  مناسك  في  املشاركة  على  قدرته  لعدم  اإلحباط 

واالستمتاع بها.

السالم عليكم 

النقاط  كل   .. الله  شاء  ما 
قرأتها  التي  واملعلومات 
في  االكتئاب  مرض  عن 
 .. ومفيدة  جيدة  املجلة 
ولكن   .. الشكر  ولكم جزيل 
مكان  باإل  إذا  سؤال  عندي 
 .. إجابة  على  أحصل  أن 
هل السفر إلى دولة جميلة 
فصل  في  سويسرا  مثل 
عالج  على  تساعد  الصيف 
منها  العودة  وهل  االكتئاب، 
الحرارة  شديدة  بلدي  إلى 
مزاجي؟  على  سلبا  ستؤثر 
أني  أشعر  وبصراحة  ألني 
مرتاحا  أكون  لن  سوف 
الوناسة  هناك وسأعكر جو 
أرجو   .. هناك  أسرتي  لدى 

اإلفادة ..

هل تغيري املكان يعالج االكتئاب؟
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النفس المطمئنة
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األخت الفاضلة
من   

ٌ
نوع هري 

َ
الق الَوسواس  اضِطراب 

املريض  لدى  يخلق  وهو  ق. 
َ
ل

َ
الق اضطرابات 

هذه  دعى 
ُ

ت فيها.  مبالغًا   
َ

ومخاوف أفكارًا 
ويعجز  »َوساِوس«.  باسم  واملخاوف  األفكاُر 
 

َّ
إن بها.  م 

ُّ
التحك أو  ضبطها  عن   

ُ
املريض

 
َ

املريض يجعل  هري 
َ

الق الَوسواس  اضِطراب 
ة«.  هريَّ

َ
دعى »األفعال الق

ُ
رة ت يقوم بأفعال متكرِّ

هي  ة  هريَّ
َ

الق األفعال  هذه  من   
ُ

الغاية وتكون 
التي  بالَوساِوس  املرتبط  القلق  من  ص 

ُّ
التخل

 بضرورة القيام 
ُ

تنتاب املريض. يشعر املريض
من  تة 

َّ
مؤق  

ً
راحة تمنُحه  ها 

َّ
ألن األفعال،  بهذه 

بانعدام  أيضًا  يشعر  وهو  زِعجة. 
ُ
امل الوسِاوس 

أو  ة  هريَّ
َ

الق بأفعاله  م 
ُّ
التحك على  القدرة 

واألفعال  الَوساِوُس   
ُ

ز
َّ
تتَرك ما  كثيرًا  ضبطها. 

ِفكرة  على  أو  د 
َّ

محد موضوع  على  ة  هريَّ
َ

الق
َوساِوَس  ة؛ فقد يجعل هذا االضطراُب  ُمحددَّ
ففى  مثال،  معني  موضوع  على  ز 

َّ
تترك املريض 

الوساوس الدينية قد يتبادر فى ذهن املريض 
بعض  يشتكى  قد  أو  العقيدة  فى  وساوس 
املرضى من حدوث وساوس قهرية مثل وجود 
يسب  أنه  املريض  تشعر  وسواسية  خواطر 
ويجعله  املريض  يجهد  مما  والرسل  األنبياء 

يظن أنه قد كفر بالدين 
لو  يتمنى  القهري  بالوسواس  واملصاب 
األفعال  أو  الشنيعة  األفكار  من  يتخلص  أنه 

املتكررة، ولكنه ال يقدر لشدة قلقه بسبب تلك 
األفكار، والسبب يرجع في ذلك أن الوسواس 
ويرتبط  نفسي  حقيقي  مرض  هو  القهري 
املخ،  في  كيميائي  باختالل  مباشرا  ارتباطا 
في  ينشأ  قد  املرض  أن  الدراسات  وتقول 

الشخص وراثيا.
عدم  هي  املرض  هذا  مشاكل  وإحدى   
فالتشخيص  بماهيته،  الصحيحة  املعرفة 
فالكثير  العالج،  أول  هو  للمرض  الصحيح 
يعرفون  ال  القهري  بالوسواس  املرضى  من 
الكيمياء  في  اختالل  بمرض  مصابون  أنهم 
في املخ فيتصور بعضهم أنهم إما أن الجن أو 
أفكارهم  على  بالتشويش  يقومون  الشياطني 
غاضب  الله  أن  أو  الشخصية  ضعيفو  أنهم  أو 
للمرض  التصور  هذا  أن  واملشكلة  عليهم، 
حدة  زيادة  إلى  ربما  بل  العالج  إلى  يؤدي  ال 
قد  املريض  أن  هي  األخرى  واملشكلة  املشكلة. 
يحرج من أن يخبر أحدا بمرضه خوفا من أن 
يعتقد الناس أنه مجنون أو غريب أو ما شابه، 
من  أنه  يعتقد  أنه  ذلك  في  السبب  يكون  وقد 
العيب أن يفكر بهذه الطريقة فكيف إذن يخبر 

الغير بذلك؟ 
عالج  املريض  على  جدا  الصعب  ومن 
يحتاج  السلوكي  العالج  أن  وخصوصا  نفسه، 
إلى مواجهة املرض، وقد ال يعرف مدى شدة 
الوسواس  بمرض  املريض  يصيب  الذي  األلم 

ولكن  به،  املصاب  الشخص  سوى  القهري 
أقول  لذلك  منه،  الهروب  يمكن  ال  األلم  هذا 
لن  املرض  أن  القهري  بالوسواس  للمريض 
كان  وإن  فالعالج  للوقت،  رك 

ُ
ت إن  يختفي 

الزمن  من  مدة  بعد  ولكنه  البداية،  في  مؤملا 
وتقلق  تزعج  التي  األفكار  وهذه  سيذهب، 
حتى  تدريجيا،  وتضعف  ستزول  املريض 

تصبح بال قيمة.
بأخذ  املريض  يقوم  أن  جدا  املهم  ومن   
له،  املختص  الطبيب  وصفه  ما  إذا  الدواء 
خصوصا أن األدوية في الوقت الحالي وصلت 
بزيادة  الدواء  ويقوم  متقدمة،  مرحلة  إلى 
نسبة مادة السيروتونني في املخ بحيث يستعيد 

املخ نشاطه الطبيعي وتزول األفكار السلبية.
أنه يحتاج  الدواء   ولكن املشكلة في تعاطي 
بالتأثير  يبدأ  حتى  األسابيع  من  عدد  إلى 
املشكلة،  هي  وهذه  املريض،  على  اإليجابي 
أمره،  من  عجلة  على  املريض  أن  وخصوصا 
لذلك  تفكيره،  في  ينخران  واإلحباط  واليأس 
الدواء مبكرا. ولذلك وجب  قد يترك املريض 
أن  الدواء  الطبيب  لهم  يصف  الذين  على 

يستمروا في أخذه حتى تمام الشفاء.

الوسواس 
القهرى

فى الدين د. عماد أبو العزايم 
أخصائى الطب نفسى

إعداد:

السالم عليكم، أنا أعاني من الوسواس القهري في الدين أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تأتي هذه األفكار 
كنت أتجنبها، فمره كنت جالسة وأفكر هل أنا قلت عن الرسول كالما سيئا فجلست أقول في نفسي هل أنا قلت على الرسول 
كذا وكذا فقط ال أريد ان أقول عن الرسول كذا، فقط كنت أفكر هل أنا قلت كذا وكذا فأقول في نفسي أنا أعاني كثيرا من 
الوسواس القهري والتفكير أرجو املساعدة، فقط أتخيل أن الله يعاقبني وأن أكون كافرة العياذ بالله وأخاف من الله تعالى 
الصالة  في  وسواس  وكان عندي  وسلم،  الله عليه  الرسول صلى  كذا عن  قلت  إن  أفكر  كنت  أنا  ملاذا  وأبكي  مهمومة  وأكون 

والطهارة ساعدوني أرجوكم أنا خائفة جدا، وأتمنى أن أموت قبل هذا كله.
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السالم عليكم 

األخ الفاضل
العادية  األحاسيس  من  الحزن  مشاعر  تعتبر 
في  معينة  لدرجة  شخص  كل  منها  يعاني  التي 
 

ّ
تشتد نفسانية  حالة  فهو  االكتئاب  أما  حياته، 

النشاطات  فيها األحاسيس بحيث تؤثر سلبا في 
اليومية. واالكتئاب هو أحد أكثر املشاكل الذهنية 
شيوعا. ويصيب االكتئاب النساء ضعف ما يصيب 
بعد  تلقائيا  االكتئاب  يزول  ما  وغالبا  الرجال. 
قد  أخرى  حاالت  في  لكنه  قليلة،  أسابيع  أو  أيام 
يحتاج  وقد  متخصصة،  ومساعدة  دعما  يتطلب 
األشخاص الذين يعانون من كآبة شديدة الدخول 

إلى املستشفى حتى ال يسّببوا األذى ألنفسهم.
األمزجة  من  كامل  طيف  من  جزء  واالكتئاب 
في  يمر  فكلنا  الناس،  بها  يمر  التي  املختلفة 
أوقات سعادة وحزن وغالبا ما ينعكس ذلك على 
أحاسيسنا وشعورنا. والشعور بالحزن أمر طبيعي 
بني الحني واآلخر، لكن إن أصبح شعورا مستمرا 
في  ما  خلل  وجود  على  يدل  وهذا  اكتئابا،  يصبح 
الذي  األمر  الدماغ،  في  العصبية  النواقل  توازن 

م القيام بشيء تجاهه.
ّ

يحت
وهناك عالمات تدل على أن الشخص يعانى 

من مرض االكتئاب منها:
- عدم املباالة واالكتراث بشكل عام.

ي مستويات النشاط بشكل متواصل.
ّ
- تدن

- حزن دائم.
- ضعف في الذاكرة.

- الصداع واضطراب املعدة.
- مزاج سيئ باستمرار.

- عدم القدرة على مواجهة الصعاب.
- األرق أو االستيقاظ باكرا في الصباح )رغم 

أن البعض يميل إلى اإلفراط في النوم(.
- فقدان الرغبة في ممارسة الجنس.

ينتابه  قد  البعض  أن  )رغم  الشهية  فقدان   -
شهية مفرطة للطعام(.

- فقدان التركيز
- قلة االعتداد بالنفس.

- الشعور بالذنب.
- القلق.

- وساوس سقيمة وخياالت وهمية وأفكار غير 
عقالنية

- التفكير في إيذاء النفس.
- الهياج وعدم االستقرار البدني

يدل  األعراض  تلك  وجود  فإن  ذكرنا  وكما 
كل  مثل  مرض  وهو  االكتئاب  مرض  وجود  على 
يتم  حتى  املكثف  العالج  إلى  يحتاج  األمراض 
املريض  على  ظهرت  إذا  خصوصا  منه  الشفاء 

وجود أفكار انتحارية.  

وإليك بعض النصائح الهامة لتمام الشفاء من 
مرض االكتئاب:

في  يبدأ  لالكتئاب  املضادة  األدوية  تأثير   -
الظهور بعد 3-4 أسابيع من أخذ الدواء، لذا يجب 
الحكم  في  تستعجل  وال  املعلومة  هذه  تعرف  أن 
هذه  مرور  قبل  تأثير  له  ليس  بأنه  الدواء  على 
املدة.. وال تعتقد بأن استخدام مضادات االكتئاب 
وسيحسن  أفضل  صغيرة  ملدة  صغيرة  بجرعة 
حالتك بل على العكس فإن هذا من أكثر األخطاء 

اإلكلينيكية شيوعًا.
بجرعة  العالج  طبيبك  بدأ  إذا  تنزعج  ال   -

عالية من مضادات االكتئاب.
العالج ملدة ال تقل  أن تستمر في أخذ  -  يجب 
العالج  على  الطبيب  يحكم  بعدها  أسابيع   5 عن 
أن  أم   

ً
فعال وتحسنت  عليك  إيجابي  تأثير  له  هل 

هذا العالج من األفضل تغييره أو زيادة جرعته. 
ولكن إذا تحسن املريض على الجرعة األولية فإن 
إذا  إال  الحد  هذا  عن  الجرعة  يرفع  لن  طبيبك 

تدهورت حالتك أثناء فترة العالج.
تقل  ال  ملدة  العالج  أخذ  في  تستمر  أن  يجب   -
عن 6 أشهر وللوقاية من التعرض لنوبات اكتئاب 
أخرى يفضل أن تستمر في أخذ العالج ملدة سنة 
إن  حيث  املعالج  طبيبك  سيقرره  وهذا  أكثر  أو 
الذين تعرضوا  للمرضى  إطالة املدة غالبًا تكون 

لنوبات اكتئابية شديدة أو متكررة.
بها  يقف  التي  والطريقة  العالج  وقف  قرار   -

العالج هى مسئولية الطبيب املعالج.
- يجب أن تخبر طبيبك باألدوية التي تحسنت 
هذا  ألن  عليها  تتحسن  لم  التي  األدوية  أو  عليها 
املناسب  الدواء  اختيار  في  الطبيب  سيساعد 
يعاني  أقربائك  إذا كان أحد من  وأيضًا  لحالتك 
فيجب  معني  دواء  على  وتحسن  حالتك  نفس  من 
أن تخبر طبيبك بهذا الدواء لتساعده في اختيار 

ما يناسب حالتك.
ن الجزئي خالل الشهر األول من بدء  - التحسُّ

وعليك  فعال  العالج  هذا  أن  إلى  يشير  العالج 
االستمرار عليه للمدة التي  سبق وذكرناها وهي 
إذا  ولكن  طبيبك..  تراجع  ثم  أشهر   6 األقل  على 
شهر  من  الفترة  خالل  جزئي  تحسن  يحدث  لم 
ينذر  هذا  فإن  العالج  بدء  من  ونصف  شهر  إلى 
بأهمية تغيير العالج أو زيادة الجرعة أو إضافة 

عالج آخر يدعم العالج األول.
االكتئاب  مرض  عالقة  عن  السؤال  عن  أما   >
األمراض  أن  نعلم  أن  فيجب  اإليمان  بدرجة 
وأن  عباده  لجميع  تعالى  الله  من  ابتالء  عامة 
مرض االكتئاب ينتج عن حدوث خلل في النواقل 
اإليمان،  ضعف  بسبب  وليس  املخ  في  العصبية 
ولكن يجب أن نعلم كذلك أن اإلنسان املؤمن عند 
يجزع..  وال  ويحتسب  يصبر  مرض  باى  االبتالء 
التغلب  في  تساعد  التى  النصائح  بعض  وإليك 

على اإلحباط والهم:
- التقرب من الله عز وجل عن طريق:

أ- املحافظة على الصلوات الخمس والنوافل.
ب - اإلكثار من قراءة القرآن.

ت - اإلكثار من قراءة األدعية وأذكر لكم هذه 
األدعية:

 )اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز 
وغلبة  الدين  وضلع  والجنب  والبخل  والكسل 

الرجال(
 )اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، 
إليها  التي  وآخرتي  معاشي،  فيها  التي  ودنياي 
خير،  كل  في  لي  زيادة  الحياة  واجعل  معادي، 

واملوت راحة لي من كل شر(.
ج- القيام باألعمال الصالحة.

والبغضاء  والغل  الحسد  قلبك  من  أخرج   -
والعداوة.

- اشغل نفسك بعمل مفيد وقراءة الكتب.
وأوهامه  واملستقبل  وأحزانه  املاضي  إنس   -

واهتم بالحاضر فقط.
كل  على  الله  واحمد  دونك  هو  من  إلى  انظر   -

شيء.
- ازرع في عقلك فكرة أن الحياة الدنيا قصيرة 

فال تعكرها بالهم والحزن.
- اجلس مع نفسك قليال وابحث عن األسباب 
والحزن،  والهم  والتوتر  القلق  لهذا  املباشرة 
استشير  تستطع  لم  وإذا  وحدك  حلها  وحاول 
الخبرة  ذوي  إخوانك  أو  منك  األكبر  أصدقاءك 

األكبر في الحياة.

هل االكتئاب له عالقة بدرجة اإليمان
عن  الشائعة  لألفكار  الدقيق  التوضيح  املجلة  في  أعجبني 
لفترة  منه  عانيت  الذي  االكتئاب  فيها  بما  النفسية  األمراض 
فعال  تجربة  فى  ومررت  الذهنية  صحتي  على  خائف  وكنت 
صعبة الحمد لله، وكنت أتساءل مع نفسي هل له عالقة بدرجة 
اإليمان وألني كنت أسمع هذا من ِقبل بعض األصدقاء مع أني 
كنت أدرك أني طول حياتي أؤمن بقضاء الله وقدره، لكن أصبت 

بمرض االكتئاب وسمعت نصيحة بعض األصدقاء واألهل أني 
فقط أحتاج إلى أن أقيم الليل وأستمع للقرآن فعلت، لكن في 
العالج  ومع  نفسي،  لطبيب  وذهبت  نفسيا  قرارا  أخذت  اآلخر 
تحسنت حالتي، وهذه األيام أحس بأعراض املرض تنتابني ال 
أدري السبب وما العمل، هل العالج لم يكن كافيا أو العقار عندما 
باستشارة  عنه  االنقطاع  كان  لكن  املرض،  رجع  عنه  انقطعت 

الطبيب.. شكرا أتمنى اإلجابة.
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النفس المطمئنة

السالم عليكم 

يا  خيرا  الله  جزاك  أوال 
دكتور على هذه املعلومات عن 
شرحت  التي  الصرع  مرض 
املرض  بهذا  يتعلق  ما  كل  لنا 
النفس  واجه  موقع  فى 
لدّى  هي:  ومشكلتي  املطمئنة 
املرض  بهذا  أصيبوا  أطفال   5
العالج  أخذ  وتم  الصغر  في 
التشنجية  النوبات  وتوقفت 
للكبار  بالنسبة  منهم   3 عند 
له  ترجع  مازالت  واحدا  إال 
متباعد،  بشكل  بالنوبات 
النوبات  به  بدأت  واألخير 
 10 اآلن  ولنا  سنتني  بعمر 
أشهر تقريبا نستخدم العالج 
الشهر  في  النوبات  وتوقفت 
العالج.  استخدام  من  األول 
تأثروا  السابقون  األوالد 
التعليم  مستوى  في  كثيرا 
إلى  إال  تعليمهم  يواصلوا  ولم 
وبعضهم  متوسطة  مرحلة 
هو؟  سؤالي  ذلك..  من  أقل 
على  أحافظ  أن  أستطيع  هل 
الطفل  لهذا  الفهم  مستوى 

األخير؟

األخ الفاضل
وقت  من  تحدث  عصبية  حالة  هو  الصرع 
النشاط  في  وقتي  الختالل  نتيجة  آلخر 
النشاط  وينشأ  للمخ.  الطبيعي  الكهربائي 
ماليني  مرور  من  للمخ  الطبيعي  الكهربائي 
الشحنات الكهربائية البسيطة من بني الخاليا 
جميع  إلى  انتشارها  وأثناء  املخ  في  العصبية 
من  الطبيعي  النمط  وهذا  الجسم،  أجزاء 
النشاط الكهربائي من املمكن أن يختل بسبب 
متقطعة  شاذة  كهربائية  شحنات  انطالق 
الشحنات  تأثير  من  أقوى  كهربائي  تأثير  لها 
العادية. ويكون لهذه الشحنات تأثير على وعى 
اإلنسان وحركة جسمه وأحاسيسه ملدة قصيرة 

من الزمن.
• وعن السؤال عن تأثير مرض الصرع على 
م، ففي الحقيقة هناك 

ُّ
القدرة على الفهم والتعل

أن  األمر  وولى  الطبيب  على  احتماالت،  أربعة 
على  القدرة  يكون  عندما  اعتباره  في  يضعها 

الفهم لدى املريض أقل من املتوقع:
بمتاعب  الصرع  بؤرة  موقع  عالقة  1ـ 

التعليم:
   صعوبة التعليم قد تكون متعلقة بموقع نشاط 
يؤدي  الصرع  ألن  الدماغ.  في  الصرعية  النوبة 
وحيث  املخ.  خاليا  اتصال  طريقة  في  خلل  إلى 
كلها  والذاكرة  املعلومات  ومعالجة  التعلم  إن 
ناتج عن اتصال الخاليا، فليس من املستغرب 
في  الحاصل  بالتشويش  يرتبط  قد  الصرع  أن 

العملية التعليمية.
2ـ اآلثار الجانبية للدواء:

   بعض األدوية له تأثير مسكن )منوم( مما 
يجعل من الصعوبة على الطالب إكمال املذاكرة 

قد  فهو  زمالئه.  بقية  مثل  املحدد  الوقت  في 
يعرف األجوبة ولكنها تحتاج منه إلى وقت أطول 
السترجاعها وكتابتها. ومن املمكن التغلب على 
هذه املشكلة وتحسني األداء األكاديمي للطالب 
عن طريق إعادة تقييم العالج أو تغيير أوقات 

أخذه )إذا سمح الطبيب(.
ب عن الدراسة:  3ـ التغيُّ

الثالث  الدراسة هو االحتمال  التغيب عن      
الذي يجب أن يؤخذ بعني االعتبار عندما يتبني 
إلجراء  الحاجة  إن  األكاديمي.  األداء  ضعف 
تؤدي  قد  املستشفى  في  والتنويم  الفحوصات 

إلى التغيب عن الحضور للمدرسة..
4ـ التشخيص الحديث للصرع:

الطالب  مستوى  يتأثر  األحيان  بعض  في    
بأنها  حالته  تشخيص  بعد  دراسيا  الضعيف 
يتطلب  حيث   . العالج  استخدام  وبدء  صرع 
الدواء  نوع  اختيار  في  حرصًا  الصرع  عالج 
يؤدي  األحيان  بعض  ففي  الجرعة.  ومقياس 
تأثيرات  حدوث  إلى  الدواء  على  طفيف  تعديل 
كبيره مثل: النعاس والكسل وتقلب املزاج وشعور 
الحالة  استقرار  بعد  ولكن  الراحة،  بعدم  عام 
وتكيف الطالب مع العالج الجديد فإن ذلك في 

الغالب يؤدي إلى تحسن في األداء األكاديمي.
األخ الفاضل من هذا الشرح يتضح أن تأثير 
يختلف  التعلم  على  القدرة  على  الصرع  مرض 
وشدة  املرض  سبب  حسب  آلخر  شخص  من 
الطبيب  باستشارة  ننصحك  ولذلك  املرض، 
املتخصص لعمل الفحوصات املطلوبة وتنظيم 

برنامج عالجى مناسب لحالة ابنك.

مرض الصرع والقدرة على التعلُّم

د. محمد القاضى 
أخصائى نفسى

إعداد:
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االخ الفاضلالسالم عليكم 
من الرسالة التى أرسلتها يتضح أنك تعانى من 
وجود  أثناء  األعراض  تظهر  حيث  النفسى  القلق 

فترات التوتر والشدة.
التى  األعراض  عالقة  عن  السؤال  عن  أما 
ذكرتها باملخيخ فهنا نشرح لك فكرة مبسطة عن 

يعتبر  حيث  املخيخ،  عمل 
من  الصغير  الجزء  ذلك 
الدماغ الذي يسمى املخيخ 
للسيطرة  ا 

ً
جد مهًما 

الجسم  في  الحركة  على 
خاص  بشكل  واملساهمة 
على  وبناًء  التوازن،  في 
أكثر  من  واحدة  فإن  ذلك 
على  الدالة  العالمات 
املشي  هي  املخيخي  التلف 
أن  كما  مترنح،  بشكل 
والتوازن  املخيخ  عالقة 
غير  التزال  الحركة  أثناء 
الكامل،  بالشكل  معروفة 

أو  ربطت  قد  الحديثة  األبحاث  فإن  ذلك  ومع 
يلعبه  الذي  بالدور  والتوازن  املخيخ  عالقة  فسرت 
األطراف  حركات  من  مناسبة  أنماط  توليد  في 
موقف  مع  والتكيف  للتوازن  الديناميكية  وتنظيم 
أبرز وظائف املخيخ في  الجسم مع محيطه، ومن 
املخيخ  يقوم  حيث  التوازن  على  الحفاظ  الجسم 

بإرسال إشارات للجسم لضبط الحركة بناًء على 
بها  تستشعر  التي  والحركة  التوازن  في  التحوالت 
التنسيق  إلى  الجسم  حاجة  ونتيجة  مستقبالته. 
العضلي في معظم حركاته فإن املخيخ يعمل على 
مضاعفة حركة تلك العضالت حتى يتمكن الجسم 
من التحرك بسالسة. كما يعمل املخيخ على تنسيق 
ويلعب  العني،  حركات 
هاما  دوًرا  كذلك  املخيخ 
الجسم  مساعدة  في 
التي  الحركات  تعلم  على 
مثل  املمارسة  تتطلب 
ركوب الدراجة أو العزف 
املوسيقية.  اآللة  على 
األخرى،  الوظائف 
أن  الباحثون  ويعتقد 
في  دوًرا  يلعب  املخيخ 
املختلفة  الوظائف 
ذلك  في  بما  كالتفكير 
اللغة  معالجة  على  العمل 
للشخص،  العام  واملزاج 
الدراسة  إلى  بحاجة  النتائج  هذه  تبقى  ذلك  ومع 

للتأكد منها.
الشرح يتضح أن حالتك ال عالقة  • ومن ذلك 
لها بأمراض املخيخ بل كلها بسبب القلق النفسى. 

 .. سيرك  البيتا  حبوب  أتناول  أنا 
تبع توازن الجسم علما أن طبيب األذن 
قال  ال عالقة ملرضك باألذن وأعراض 
بالدوخة  إحساس    .. هي  مرضي 
التركيز  عند  وبالذات  االتزان  وعدم 
وباألخص عند القيادة علما أن األشياء 
الشعور  ينتابني  أنا  بل  حولي  تدور  ال 
بعد الراحة، وعلما أنني عملت تحاليل 
وكلها  للفيتامينات  وحتى   .. شاملة 
وأدرس  معلما  أعمل  إنني  طبيعية.  
بداية  وكانت  مساء  ماجستير  دراسة 
مع   أسهر  كنت  االختبارات  أيام  التعب 
وقلة  املذاكرة  على  الشديد  التركيز 
النوم تقريبا 3 ساعات قبيل الفجر.. ثم 

أذهب للعمل في الصباح.
وعملت عملية جيوب أنفية وتعديل 
اليسرى وعملت  الجهة  أنفي في  حاجز 
أنا  سليم.  ووضعها   .. للرقبة  أشعة 
وبخاخا  األنف  لحساسية  بخاخا  آخذ 
لحساسية الصدر، علما أنه ألم قليل في 
رقبتي الجهة اليسرى وانحراف مستمر 
في العني اليسرى وألم في أذني اليسرى 
باملخيخ.  عالقة  األعراض  لهذه  فهل   .

وجزاكم الله خير كثيرا .. ووفقتم .

هل لهذه األعراض عالقة باملخيخ


