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  نفسيال االستقرار على تساعد وسائل
  الذهان نوبات من عانوا الذين لألشخاص الذاتية المساعدة مفهوم

  
  . النفسي الطب خبراء لرابطة التابع) الذهان نوباتب للتحكم طرقو نصائح( الذاتية المساعدة منشورل تكملة هو المفهوم هذا
 

 يتجنب كيف مرءال يتعلم هكذا. النفسي االستقرار تحقيق أجل من له االنتباه يجب ما على لشخصا تشجيع يتم أن ينبغي
 من المزيد تحقيق خالل من الحياة جودة في تحسينالو بالذات لوعيوا الرضا من المزيد يحقق كيفو الحقة ذهان نوبات

  .الذاتي االستقالل
  

 الشروط: 
:يلي لما االستعداد توفر  

 التعامل، فإن نفسك تتقبللم إن ألزمات مقبلة. بأنك معرض واحدة أو أكثر، و نوبة ك عانيت منأنب االعتراف والقبول -
  ا.ليست ممكن كشكلتمع م واعيال
 يجابية فيهما.اإل باألخص على النواحي، وكظروف حياتتركيز النظر على نفسك وعلى  -
 .النفسياالستقرار  تساعدك على تحقيق، إذا كانت التغييرات تغيير حياتك -
 .راحتكول كواالهتمام بما هو جيد لنوبات في أوقات الصحة وال التحلي بالمسؤولية تجاه نفسك -
يفية تأثير المشاعر ك تأمل في. والمواقف التي تثير عواطفك وتضع عليك ضغوط نفسية، الشعور بالذاتكيفية تعلم  -

 وتتخذ التدابير المضادة عند الضرورة.عامل معها بشكل منطقي تتوكيف  ألعباء عليكوا
توجه لنفسك قائال: ال . وضع االستقرار النفسي وبالتالي أساليب الوقاية الصحية والتفكير بها في المقام األول في حياتك -

 تحقيق ذلك.التي من شأنها سأتخذ كل التدابير الضرورية وأريد نوبة ذهان مجددا 
 التعامل مع التغييرات بهدوء وحكمة ورؤية. -
 التقدم خطوة فخطوة ببطء. فقط نبغي عليكي ألنه، لصبرعلى ا دربالت -

  طوال حياته. هذه اإلجراءات الشخص زاولي بعدهاشهورا أو سنوات.  نفسيقد يستغرق تحقيق االستقرار ال
  

 : عامة نصائح
 : الجسدية عمل على تأمين الراحةال) أ
 مشروبات الصحية بانتظامتناول الطعام وال -
 متأخراً  للنوم تجنب الذهابوبانتظام، بقدر كافي النوم  -
 شمسال وأشعةمن الهواء النقي  القدر الكافيتوفير  -
 االنتباه إلى العناية الجيدة بالجسم -
 أن تعيش حياة صحية ومنظمة  عليك بشكل عام: -

 
 :جسدية ونفسية أخرىجوانب  ب)

 الحشيش أو الماريجوانا) يشمل ذلك أيضا( !!المخدرات تعاطىال ت -
 إن أمكنمطلقًا  تجنبه أومن الكحول اشرب القليل  -
 السكروالتبغ، الشاي األسود، الكوال  ة،مثل القهوتناول المنبهات والمواد الضارة قلل من  -
 واالسترخاء، على سبيل المثال: الرياضة، النفسيالتوازن الجسدي واعمل على تأمين  -
 ضغط جسدي مبالغ فيه) وجود(بدون  اللهو، تنزهال  
 تفيدكالتي  نظمةالعادات واألمارس  -
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 وركز على األشياء اإليجابية في الحياة أكثررّوح عن نفسك  -
 التوازنتوفر االسترخاء والجماع ذروة  –اهتّم باحتياجاتك الجنسية  -
  قد يكون االمتناع عن ممارسة الجنس هو الخيار الصحيحلكن أحيانا و  
  

  :الطبيةج) الجوانب 
 جانب اجتماعي)يعتبر ذلك (أيًضا (مجموعة الدعم النفسي)  من األشخاص ممن يعانون نفس حالتكانضم إلى مجموعة  -
على  ،ليةؤوعلى عاتقه المس الوقت الكافي للحديث معك، يأخذيستفيض بالشرح لك، يأخذ ابحث عن الطبيب الذي  -

 تشارك بالرأي مع إعطائك المجال التخاذ القرار بنفسك.بيئة من ال ويتيح للحواراستعداد 
 الطب النفسي  تثق به ليدعمك ممن يمتلكون الخبرة فيمعك شخًصا  اصطحبإذا لزم األمر،  -
 التعامل مع األدوية:كيفية  -
 .مع األدوية عند التعاملعلى علم جيد،  ، حذرا،كون مسؤوالً ي على المرءينبغي  
 .ى ذلكبانتظام وأال ينس تناولهاأن ي ينبغي على من اليزال معتمدا على أدوية معينة 
                    وعدم اتخاذ              في حال تحسن األعراض وبدء حدوث االستقرار النفسي ينبغي التحدث مع طبيبك حول إنقاص الجرعة 

 ).تبادل المعلوماتعلى بين الطبيب والمريض الثقة  ستند(ت القرار بتخفيض أو إيقاف الدواء بشكل فردي
 للدواء قد يكون سببا في حدوث نوبة ذهان جديدة. الغير مدروسأو اإليقاف  غير المالئم التخفيض

  
 مهمة: المبادئ التالية تعتبر

 يمكنها فقط تخفيف األعراض.إنما ، ووتحيدها جانبا هأسباب ي من المرض وال أن تلغيال يمكن لألدوية أن تشف. 1
 الضرورة.قط بما تستدعيه فيمكن زيادتها بأقل قدر ممكن، و األدوية يجب أن تكون .2
 .الالحقة له إن وجدت ألضرارالتأثيرات الجانبية واتأثير الدواء العالجي و معرفةنبغي على المرء . ي3
  

  ، هاتف: الموثوقةبتقديم المشورة التفصيلية يقوم قسم االستشارة الدوائية النفسية في رابطة خبراء الطب النفسي 
     0234 / 640 51 02 

  
  التخاذ التدابير العالجية االزمة. الذهان ن كل ما ينتابك في نوبةعطبيبك أو الشخص المعالج  معتحدث  -

 وجود شخص يتعقبك.بعلى سبيل المثال: أفكار        
 تناقش مع طبيبك لوضع مخطط لإلجراءات في حالة حدوث نوبة ذهان  -
 بخيرتشعر حافظ على تواصلك مع الطبيب، حتى لو كنت  -
 المستشفى.مع  لإلجراءات الوقائية قم بإجراء اتفاق على مخطط -
  وتثقيف النفس  معلوماتالالحصول على تابع  -

  النفسية محاضراتالكتب واإلنترنت، الحوارات والعن طريق على سبيل المثال:        
  

 د) الجوانب االجتماعية:
 سليمة نوعا مااألشخاص  مع عالقاتكون التأن  لنفسي منالتوازن اوتأمين  تحقيق االستقرار الذاتي سبيلفي البد 

 ل تجنب هؤالء الناس.لزمالء). عندما يكون ذلك غير ممكن، فإنه من األفض، ااألصدقاء ، الشريك،(األقارب
 حالة حدوث نوبة الذهان. عالجية فيعلى خطة  مع األقارب أو األصدقاء االتفاق -
النفسي ممن لديهم نفس  الدعم مجموعة ،يك(األقارب، الشرتفيد في حالة الذهان إنشاء شبكة شخصية مستقلة  يجب -

 )حالتك
 ضمان االتصاالت البشرية الكافية، ال تعزل نفسكيجب   -
 بشكل عام النفسي وممن يحتاجون إلى الدعم لدعمشخاص خارج مجموعة اباأل اهتم أيضا -
 التغلب عليها ومعالجتهاالتي واجهتها، ولكن حاول  نوبات الذهان كبت وتخفيال ت -
 )فكر بشكل إيجابي –لم يعد بإمكانك   تأكد من أنك سعيد (انظر ما يمكنك القيام به، وليس ما -
 ما هو على العكس من ذلكيد بالنسبة لك وشف ما هو جكتا -
 وتفحص أفكارك وخططك بشكل قريب من الواقع نفسك بشكل واقعيإدراك  اعمل على -
 بهمتثق المشاكل، ولكن ناقشها مع أشخاص وتخفى  كبتال ت -
 الدعم النفسيداخل مجموعة بينك وبين اآلخرين وحافظ عليها حتى لنفسك ضع حدود  -
 لل من إمكانياتكيقجهدك أو يوفي نفس الوقت ال  و عمل تستمتع بهأابحث عن وظيفة  -
  تعامل مع نفسك واآلخرين بعناية -
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 :ضغط والتوترإدارة ال
ممن يعانون المرض. يشعر الكثير  حدوث قد يؤدي إلىوالذي ، بشدةمرتفع أو النفسي الالجسدي هو الضغط ما هو التوتر؟ 

يتحملون كانوا يضغطون على أنفسهم أو  هذه الفترة التي تسبق النوبةبأن هناك شيئًا ما يحدث لهم لكنهم في  من الذهان
 .أعباء كبيرة جدا

عادة ما يكونوا حساسين،  الذين عانوا من الذهان ، فإن األشخاصالقدرة على التحكم) -لتوترا-(القابلية للتأثر وفقًا لنموذج 
 نفسييمكن لكل شخص أن يصاب بالذهان عندما يكون هناك عبء  بشكل عاموعرضة للتوتر. رقيقين، مرهفي الشعور 

  كبير واقٌع عليه.
ذهان  نوبة ومن ثّم إلىالحساس إلى أقصى حدوده  لشخصاالتوتر ويقود  يمكن للضغط النفسي بمختلف أشكاله أن يسبب

  .لصغيرة المتراكمةلبات اليومية اأو سلسلة من المتطلذلك أن يكون ضغطا كبيرا مفاجئا . يمكن ةحاد
لكن من ناحية أخرى الكثير من الضغط  ،له تأثير إيجابيالضغط المقبول الذي ال يكون فوق طاقتك من ناحية، فإن 

 اإليجابي وكثرة النشاط يمكن أن يزعزع استقرارك النفسي.
  الذي يأخذها على عاتقه. يةأو الضغوط النفس لمنع حدوث أزمة جديدة، يجب على المرء أن يقلل من التوتر

  
 ؟ودك الشخصية القصوى في تحمل الضغطوصلت إلى حدأنك عرف ت كيف

 أن يكون: لذلك ، يمكنوالتوتر أول عالمات اإلجهادبشعر تعندما 
 العصبيةأو  الخمولأن يشعر المرء بب -
 جيدا بعد اآلناالسترخاء ك ال يمكن ل -
 المعدة أو الظهر س،في الرأ مأال لديكأو -ك أفكاردوران  فصعوبة في إيقا تجد -
 التفكير مجددا إعادةفي الليل، و االستيقاظ المفاجئ(على سبيل المثال: ية اضطرابات النوم األول -
  والعرضة للتوتر التهيج -
  ال يمكنك التركيز على أشياء معينة (على سبيل المثال: قراءة كتاب) -
  
 القيام به بعد ذلك؟عليك  ذا ينبغيما

  تخفيض التوتر فورا:
 .عزمت عليهااألشياء التي  أي ألغي أو أجل، عوامل التوتربعض أزل  -
إلى أفكار أخرى (على سبيل المثال: مقابلة األصدقاء،  تصرفكسعيًدا و كتجعلافعل األشياء التي  حاول االسترخاء، -

 في الغابات). لتنزهوا
 .بشكل وقائي إجازة مرضية لبضعة أيام حصل علىا -
  

من  ٪ 75 ما ال يزيد عن عندئذ عليك أن تعقد العزم بأال تستخدم الذهنية كمرور الوقت على حدودسوف تتعرف مع 
  لألحداث غير المتوقعة. احتياطي كلدي وبالتالي سيكون .على تحمل التوتر كقدرت

  
 ؟اإلجهادالتي يمكن أن تسبب  عواملال هيما
 رهاق في مكان العملاإل -          البطالة -
 يةمشاكل المالال -    العمل التنمر من قبل زمالء -
 الوقوع في الحب الشديد -    واالنفصال اطفيةمشاكل العال -
 عدم الرضاب الشعور المستمر -      وفاة األشخاص المقربين -
 دويةاآلثار الجانبية لأل -
 التوتر الذي تسببه لنفسك من غير داع  -
 األصدقاء أو الزمالء الصراعات أو المشاجرات مع األقارب أو -
  

قد تؤدي إلى االفتراض بأن الحياة ال معنى لها وهي من عوامل التوتر التي  الفراغ، الشعور بالملل والوحدة :تذكر أن لكن
  كثيرا ما يقلل البعض أهميتها.

  
 ماهي عالمات بدء النوبة (الذهان)؟

في أقرب وقت ممكن؟ نوبة الذهان إلدراك حدوثما هي المهارات التي يحتاجها المرء   
مع وصريحا صادقا كون يأن  المرء . علىبموضع قدمهالشعور يساعدان الشخص على مراقبة نفسه وتيقظ واالنتباه ال

  .هنفس
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 الممكنة: ةعلى أهم عالمات اإلنذار المبكرأمثلة 

 المستمرة التي تعود لتدور في حلقة مفرغة األفكار -      المشاعر القوية -
 حالة من االرتياح الداخليوالزائدة  نفعاليةاال -    اضطرابات النوم  -
 مشاعر خوف وقلق -    قلة الجوع أو العطش -
 االنسحاب االجتماعي الكامل -      قلق وتوتر -
 االكتئاب -      االنتحارب التفكير -
 عدم القدرة على تحمل الضجيج -    التهيج العصبي الشديد -
  أو زيادته بشدة نقص إدراك الشخص لنفسه -
  مجهدة وفوق قدرة الشخص على التحمل اليومية تصبح المتطلبات -
  

  .اإلجراءات أثناء النوبةالفردية الخاصة به في ظل مخطط  استكشاف عالمات اإلنذار المبكر كل شخصيجب على 
  

  ؟أثناء النوبةما الذي يجب القيام به 
 تقليل الضغوطات إلى الحد األدنى والراحة -
 التي يحتاجها المرء لزم األمر، زيادة جرعة الدواء أو أخذ الجرعة الكافية من الدواء إذا -
 الذين يتوترون وال تنسحب عن اآلخرينيعرفونك جيدا وليس  جانبك، يقفون إلىأبلغ الناس الذين  -
 الطبية المتاحة في حالة نوبة الذهانخدمة الإذا لم يكن هناك تحسن، فاستشر طبيبك أو  -
 الذهاببمفردك في المنزل، فيجب عليك  التعامل مع النوبةا كانت لديك شكوك حول ما إذا كان بإمكانك إذ -
 تثق به إن أمكن.، بصحبة شخص المستشفىإلى    

وحدها بحدوث نوبة الذهان وبالتالي على المرء أن يتدرب على التحكم في األفكار قبل ان تتمكن هي من  األفكار تتسبب
من مكن ليتعن طريق التنفس  الواعي االسترخاءو جسمهالتركيز على  ع. ذلك يستطيع المرء فعله عبرفصله عن الواق

 األفكار. هذه إيقاف
  .بيتيفي  أنا - . ازفر الهواءالمنزلأنا في  – استنشق الهواءالتمرين: 

  
 :االستقرار الذاتي لتعامل مع مفهومكيفية ا

تغيير بضع نقاط فقط نبغي العوامل الفردية التي يمكن أن تؤثر على بعضها البعض. يالعديد من النفسي باالستقرار يتعلق 
ضع أهدافًا يأن ب كل شخصالمقياس الصحيح ل يتعلق األمر بإيجاد. حذر والنظر بعدئذ في كيفية تحسن صحة الشخصب

يخدع المرء أال  أيضا من المهمو. رأسا على عقب حياته فجأة قلبللمرء أن يأبدا  أي ال ينبغي، تحقيقها هصغيرة يمكن
 .تكانة لما هو عليهواالسلسخط عليها اوالشفقة بيتهرب أو أن ، نفسه
معرفة متى ، هي األمور المفيدة أثناء النوبة، ما معينة أثناء النوبة(ترتيبات  نوبة الذهانفي االستعداد الجيد لمليا فكر : أوالً 

. تثبيت هذه األمور وكتابتها على مخطط اإلجراءات المتبعة أثناء النوبةيجب ، إلخ). يجب عقد العزم على زيارة الطبيب
توضيح ما يريده الشخص في وصية ، توكيل بالرعاية الطبية، مكتوبة(وصية  الوصية المسبقةالعالج و / أو إن مخطط 

  لك ضمانا قانونيا إضافيا.يوفران النفسية)  الوصية، بوخوم
إن تغييرها.  هل بإمكانكهذه الظروف قائمة و هل ماتزال، التي أدت إلى نوبة الذهانظروف حياتك  فيفكر بعد ذلك مليا 

 .بحذر وحرصالتغييرات  كان األمر كذلك فعليك إجراء
  .)النظري رخصة القيادة لفحص بقدر ما يستغرق اإلعداد جهدا فكريااألساسيات وقتًا وهذه إتقان يستغرق (
  

سيحقق االستقرار على نفسه وعلى حدوده بشكل أفضل و يتعرفسوف أي شخص يفهم هذا المفهوم ويستوعبه، 
على شرط (طرق أخرى تقليل الدواء ببطء أو أخذه ب يصبح باإلمكاناستقرار، هذا حدث ما بمرور الوقت. إذا النفسي 

واء بالكامل ). في نهاية المطاف، سيتمكن الكثيرون من التخلي عن الدثانيا وبالتشاور مع الطبيب أوال الصدق مع نفسك
 وتناوله فقط عند الحاجة.

  مواجهتها. أصبحت قادر على(الذهان) ألنك ستالحظها في وقت مبكر و نوبة جديدة مناحتمالية حدوث عندها ستقل 
فيما مليا فكر تو هذه التجربة لم منتعت بل أنأال تفقد الشجاعة واألمل،  يككانت النوبات ال تزال تأتي فيجب علما إذا 

  القيام به بشكل أفضل / مختلف.يمكنك 
  
  
  

 2019اعتباًرا من مارس 
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 نوبة الذهان  مخطط اإلجراءات في
  

1(  
 

2(  
 

3(  
 

4(  
 

5(  
 

 1.  انتبه إلى عالمات اإلنذار المبكر 
أهم عالمات اإلنذار المبكر الخاصة 

 بك هي:

  
  االسم:                       

  رقم الهاتف:
 

  
محمل . تواصل مع شخص يأخذك على 2

 الجد، دون أن يشعر نفسه بالتوتر

  تفريغ أسباب الضغط: ل. 3 
  

  ذ التدابير الوقائية:اتخال. 4 
 

. أخبر الوسط المحيط بك بأنك اآلن لست 5 االسم:... إلى
  بحال جيد:
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 ما مدى أهمية النوم؟
يعتبر التنفس والشرب والنوم واألكل أهم احتياجاتنا  

األساسية.  يمتلك النوم والشرب ذات األهمية.  فبعد 
ن أحد "التخلي" ع نأيام على األكثر م 9إلى  7حوالي 

حياة في مناخ وسط ال تكون ن،األساسياالحتياجين  هذين
 .في خطر ناس األصحاءللأوروبا 
 في حالة اليقظةتشغلنا ألفكار التي  لهذه يمكنحيث 
إلى درجة أننا أن تصرفنا عن احتياجاتنا األساسية  التامة
. إن الحرمان اإلضافي من الطعام يزيد من كلنأ بالكاد

 تيإلى الدرجة ال االنفصال عن الواقعأو االنفعال الشديد 
  .الماء بعض حتى شربفيها الينسى 

  
  

 2004يناير اعتباًرا من 
 
 

Landesverband Psychiatrie-Erfahrener NRW e.V. (LPE), 
Anlaufstelle Rheinland Graf-Adolf-Straße 77, 51065 Köln, 0221 
/ 964 76 875, peer@psychiatrie-erfahrene-nrw.de, Anlaufstelle 
Westfalen Herner Straße 406, 44807 Bochum, www.psychiatrie-
erfahrene-nrw.de, vorstand@psychiatrie-erfahrene-nrw.de, 

Telefon: 0234 / 640 51 02. 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 أهمية النوم
 بواسطة ماتياس سيبت

 
. ثيقاترتبط حالة الذهان النفسية بقلة النوم ارتباطا و

من جميع  ٪95إلى  90تنطبق هذه القاعدة على 
ذهان.حاالت ال انون مناألشخاص الذين يع  

 
فكما أن األمطار ال يمكن أن تهطل دون وجود الغيوم 
فإن نوبات الذهان ال يمكن أن تطرأ دون وجود قلة نوم 

  عند هؤالء األشخاص.
 
  

 ؟فعلياكيف يحصل هذا األرق 
ال تهدأ وبالتالي ال  التي فكارالسبب في ذلك يعود إلى األ

 حولهذه األفكار عادة تدور . وننام نستريح اتدعن
الشعور بالوحدة، ها، أحداث مواقف الحياة اليومية أو

العمل أو اإلجهاد في ضغط ن، و، الدييكمشاكل الشر
إلى الدرجة للغاية  شغل تفكيرنااالمتحانات يمكن أن ت

  من عيوننا.فيها النوم سلب ت التي
  

 نوع خاص من األرق؟ مر حوليدور األهل 
الطبيعي بالتعب  عادة ما يترافق نقص النومنعم. 

أكثر من حينئذ المرء  ينشدعندها ال، وإلنهاك الشديدوا
األرق في حين أن أن يتمكن من النوم مجدًدا (كالمعتاد). 

هذه  .تامة يؤدي إلى حالة يقظة حالة الذهانالمرتبط ب
شعر المرء ال يحيث  مريحة التامة الحالة من اليقظة

. الشديد رهصوقنقص النوم  بحاجته الكبيرة للنوم رغم
كمية غير  حيث تزاول الشخص أفكار جديدة ويمتلك

وهذه عبارة عن مشاكل ال يمكن عادية من الطاقة، 
 .للمرء السيطرة عليها طالما لم يقاربها ويفهمها

تجعل من  ليقظة التامةهذه الجوانب اإليجابية من ا
حدوث نوبة ذهان على كثير من الناس إدراك الصعب 
على وجه الخصوص، عندما تنشأ هذه الحالة  وشيكة،

(االكتئاب  هبوط المزاج من اليقظة التامة بالتزامن مع
شأن األضرار التقليل من  يتمعندها عادة ما النفسي)، 

  المحتملة لهذه الحالة.
  

قظة يكم من الوقت يستغرق االنتقال من حالة ال
؟نوبة ذهانإلى  التامة  

. الجانب األكثر أهمية متفاوتة مدات زمنية ذلك يستغرق 
ساعتين لدى المرء فالذي ينام  هنا هو مدة النوم المتبقية

  أربع ساعات. ينام منوعرضة للنوبة مأكثر خطورة 
 
  


