حاالت االسعاف في الطب النفسي
د .ثائر حيدر
أستاذ الطب النفسي وعلم النفس السلوكي في
كلية الطب البشري جامعة دمشق

 .1الهياج







الهياج تعريفا هو :
فرط نشاط حركي ونفسي
يؤدي الى محاوالت ايذاء
وعدوانية جسدية تجاه اآلخرين أو تجاه نفسه
) ضرب رأسه بالجدار  ,ضرب أحد أعضاء جسده
بأداة حادة ( ...
وعدوانية كالمية (والتي قد تتواجد لوحدها بدون
عدوانية جسدية) .









عكس ما يظنه الكثير فان الهياج حالة عضوية قبل
أن تكون نفسية
وخاصة اذا كان المريض بدون سوابق نفسية
معروفة
وخاصة أيضا اذا علمنا أن المرضى النفسيين نادرا
ما يصابون بالهياج اذا كانوا قيد العالج

هذا يستدعي بالتالي نفي األسباب العضوية لهياج
الشخص قبل االتصال بالطبيب النفسي












األسباب العضوية للهياج :
أي سبب عضوي قد يحرض الهياج
كاالنسمامات
والنزوف الصاعقة
و رضوض الرأس
واضطرابات الشوارد
وارتفاع الحرارة الشديد
واضطرابات غازات الدم
و انتان الدم
و اعتالالت الدماغ ألي سبب كان

 األسباب النفسية للهياج :
 .1مدمن الكحول والمخدرات يصاب بالهياج
أثناء السحب وعدم القدرة على تأمين المادة
أما تعاطي هذه المواد بحد ذاته فال يسبب
هياجا
 .2مريض العته يصاب بالهياج لعدة أسباب كعدم
القدرة على تذكر ما يريده و توهماته
االضطهادية وغيرها

 .3يصاب مريض الهوس بالهياج لعدة أسباب.
 فتوهمات العظمة لديه تقترن غالبا بتوهمات
اضطهادية أن الناس ولكونه متميز ومهم تغار
من نجاحاته وتتآمر عليه .
 أيضا فمن أسباب هياجه معارضة ومناقشة
اآلخرين له  ,وبما أن تصرفاته ومشاريعه هي
دائما غريبة وشاذة ومحرجة لعائلته فان
المعارضة دائما موجودة وبالتالي فالهياج دائما
موجود .

 .4مرضى الفصام يهتاجون نتيجة األهالسات و التوهمات
وبشكل خاص ذات المحتوى االضطهادي الذي يشعرهم
بخطر متخيل على حياتهم أو حياة من يحبونهم

 .5أية نوبة نفاسية حادة قد تترافق بهياج بسبب تبدد
الشخصية والمحيط و األهالسات و التوهمات المفاجئة التي
تقلب كيان المريض رأسا على عقب
 .6هناك ثالثة تناذرات متشابهة في أعراضها والتي من
ضمنها الهياج وهي  :تناذر السيروتونين  ,تناذر مضادات
النفاس الخبيث  ,الهذيان الرعاشي في الكحوليين

 ما يوجه لألسباب العضوية للهياج أكثر من النفسية :
 .أول نوبة  ,أي ال سوابق نفسية معروفة ,
 .مريض مسن ,
 .قصة مرض جسدي مزمن كارتفاع توتر شرياني
غير مضبوط أو قصور كلوي أو كبدي مما يوجه
إلمكانية حدوث اعتالل دماغي بهذه األسباب والذي
قد يكون الهياج أحد تظاهراته ,
 .عالمات وأعراض عصبية مرافقة كتغيم الوعي
وعالمات توضع وتوهان واختالجات

 تدبير الهياج غير الدوائي :
 .1محاولة طمأنة المريض بأنه في مكان آمن ولن
يتعرض لألذى .
 .2الكالم الهادئ مع المريض يخفف من هياجه .
 .3يجب عدم مقابلة عدوانية المريض بعدوانية
مماثلة وإال ازداد الوضع سوءا .
 .4االنتباه إلى نفسك  ,وأن تكون في مأمن من إيذائه
 ,وخاصة إذا لم تنفع معه وسائل الطمأنة والكالم
الهادئ  .هذا يستدعي الحفاظ على مسافة أمان
بينكما  ,واالستعانة بأشخاص آخرين .

 تدبير الهياج دوائيا يعتمد على
إعطاء أحد مضادات النفاس ) ال ننسى أن اسمها
المهدئات الكبرى ( ,
أو مضاد هيستامين ,
كونها ال تؤثر على وعي المريض اذا أردنا
مراقبته الحقا
 ثم بعد ذلك يمكن اجراء الفحص السريري
الكامل واالستقصاءات الضرورية في حال الشك
بآفة عضوية

 .2نوبة الهلع panic attack













المقصود بهذا المصطلح حدوث هجمة مفاجئة من الخوف الشديد بدون سبب
واضح .
تترافق هذه الهجمة بشعور الشخص أنه :
سيموت فورا
أو سيصاب بالجنون
أو بالوهن واالنهيار أو بالدوار
أو بتغير في نفسه أو المحيط
أو أنه سيقوم بعمل خطير ال يمكن السيطرة عليه
أو بتغيرات في األصوات واألشكال المحيطة به .
يصاحب ذلك أعراض جسدية كالخفقان وتسرع التنفس و التعرق والرجفان
وتعدد البيالت واإلسهال والغثيان .
تستمر هذه األعراض عادة من  5الى  20دقيقة ونادرا ساعة وبالتالي قد يصل
المريض الى االسعاف بعد انتهاء النوبة .







التشخيص التفريقي لها  :احتشاء ع.ق  ,صمة رئوية
اضطراب نظم  ,ورم قواتم  ,ريح صدرية أو غيرها من
الحاالت التي تترافق ببدء مفاجئ لألعراض السابقة
يجب اجراء فحص كامل للمريض وخاصة اذا كانت نوبة
الهلع تحدث ألول مرة  .مما يستدعي اجراء تخطيط قلب
وصورة صدر وفحص سريري كامل  .ألن هذا اضافة ألنه
يؤدي الستبعاد السبب العضوي فهو يطمئن المريض في
حال كان التشخيص نوبة هلع
عالج الحالة يكون  :بتطمين المريض أن هذه النوبة سببها
نفسي و ليس جسدي وبالتالي أنه لن يصاب بأي شيء هو
خائف منه من قبيل الموت أو الجنون  .يفيد هنا اعطاء ال
 BZDوريديا .
يفضل تجنب وضع كيس على فم المريض ألته قد يزيد

 .3التخليط الذهني
 التخليط الذهني  mental confusionله أسماء
أخرى كالهذيان  deliriumو المتالزمة العضوية
النفسية الحادة . acute psycho organic syn
 هو أشيع تناذر نفسي في مرضى المشافي خاصة
مرضى العنايات الجراحية و القلبية .
 كما قد يتطور اثر مرض جهازي حاد .
 المالحظة األهم هي حدوثه عند مريض ليس له
سوابق نفسية معروفة








هو أشيع في المسنين واألطفال
حالة عابرة تتحسن خالل أيام أو أسابيع ونادرا
شهور وإنذارها جيد اذا عولجت
من الحاالت النفسية القليلة حيث ال  EEGمضطرب
يجب التفكير فيه عند كل مريض مشفى أو مريض
حالة جهازية حادة تطورت لديه األعراض التالية:












تغيم الوعي المتردد بمعنى حدوث فترات من الصحو
وفترات من تغيم الوعي خالل نفس اليوم ,
خلل توجه أو توهان ويكون أوال للزمان ثم المكان وأخيرا
األشخاص ,
اضطرابات في الفهم واالستيعاب ,
انخداعات بصرية كاعتقاده أن الكرسي في الغرفة هو
شخص مخيف أو حيوان أو أن حركة البرادي هي عواصف
و زالزل , ...
أهالسات بأنواعها ,
اضطرابات نوم وصحو فينام نهارا ويستيقظ ليال .







عادة تكون الحالة العامة سيئة ) سبق وذكرنا أنه تناذر
مرضى المشافي والذين تكون حالتهم العامة سيئة أساسا (
كوجود حمى أو رجفانات معممة أو شكاوى جهازية
مختلفة.
قد يكون المريض بحالة هياج ) أيضا سبق وذكرنا أن
التخليط الذهني أحد أسباب الهياج ( أو بالعكس أي ذهول
ونقص ارتكاس للمحيط .
اجماال فان الهذيان يكون أسوأ ليال

 أسباب التخليط الذهني :
 .1األسباب العصبية :
 كل ما يرفع التوتر داخل القحف يمكن أن يكون سببا
للتخليط الذهني مثل النزوف بأنواعها واألورام و الخراجات
 يضاف الى ذلك التهابات السحايا والدماغ ,
 رضوض الرأس ,
 اعتالالت الدماغ متعددة األسباب ,
 حادث وعائي دماغي .
 صرع الفص الصدغي أيضا قد يكون أحد أسباب التخليط
الذهني

 .2الغدية واالستقالبية :
نقص سكر الدم ,
العاصفة الدرقية ,
نقص األكسجين وارتفاع ثاني أكسيد الكربون ألي سبب ,
ورم القواتم ,
خلل شاردي وخاصة الصوديوم ,
حمى شديدة ألي سبب كالحمى التيفية مثال

 .3أخرى :
انسمامات ,
صمة رئوية ,
احتشاء عضلة قلبية ,
انتان دم ,
اضطراب نظم قلبي ,
نوبة ربوية حادة

 .4أسباب نفسية :
 .نوبة نفاسية حادة ,
 .هجمة هوس ,
 .العته ,
 .تناذر الشدة ما بعد الرض ,
 .بعد اجراء جلسة تخليج كهربائي
 .المخدرات والمهدئات تسبب تخليط ذهني عند سحبها المفاجئ أو
تناولها بجرعات زائدة .
 .اضافة لما سبق فان
 .الهذيان الرعاشي في الكحوليين ,
 .و تناذر السيروتونين ,
.و تناذر مضادات النفاس الخبيث
من ضمن أسباب التخليط الذهني

 عالج التخليط الذهني :
 بعالج السبب أي تصحيح الضطرابات الشوارد والسكر ان
وجدت ,
 العالجات العرضية كخافضات الحرارة والسوائل
والفيتامينات للكحوليين أيضا مفيدة .
 يفضل عزل المريض ألن الضجيج واألشخاص الكثيرون
يسيء لألعراض مع ترك اضاءة خافتة في غرفته لتجنب
تفاقم األعراض في الظالم .
 من الممكن اعطاء الهالوبيريدول للسيطرة على األهالسات
واالنخداعات مع غيره من المهدئات الكبرى التي تركن
المريض دون تأثير على وعيه

