
ي�صبب  الدماغ  يف  ا�صطراب  هو  ال�صكتزوفرينيا(  )اأو  الُف�صام 
احلالة  تبداأ  التفكري.  وطريقة  والإدراك  ال�صلوك  يف  تغريات 
عادًة يف اأواخر �صن املراهقة اأو يف بداية مرحلة البلوغ وت�صتمر 
هيكلية  باختاللت  ال�صطراب  هذا  يرتبط  طويل.  لوقت 
بالتفكري  وتتحكم  تن�صق  التي  الدماغ  مناطق  يف  ووظيفية 
وا�صتيعابها  املعلومات  معاجلة  ي�صعب  مما  وال�صلوك،  والت�صورات 

على امل�صابني بالف�صام. 

عادًة ما تبداأ الأعرا�ص بالظهور تدريجيًا على فرتة ٦ اأو ٩ اأ�صهر، 
وتكون هذه املرحلة بادرة املر�ص. ولكن يف بع�ص احلالت النادرة 
اأعرا�ص  نوعان،  والأعرا�ص  وب�صرعة.  فجاأًة  الأعرا�ص  تظهر 
ب�صكل مبالغ فيه حيث  العادية  اإدراك الأحداث  اإيجابية، وهي 
اأو  ب�صرية،  اأو  )�صمعية،  والهلو�صات  الأوهام  من  املري�ص  يعاين 
ال�صلبية  الأعرا�ص  اأما  والأحا�صي�ص.  الأفكار  وت�صو�ص  ح�صية(، 
مع  باملقارنة  املتوقع  دون  عاطفية  فعل  بردود  تتمثل  فهي 
وي�صاب  احلركية  الفعالية  تتدنى  فمثاًل  الأ�صحاء،  الأ�صخا�ص 
والبعد  ال�صتمتاع،  على  القدرة  وعدم  بالالمبالة  ال�صخ�ص 
يعاين  كما  احلافز.  اإىل  والفتقار  الجتماعية  املخالطة  عن 
واحلركة،  والرتكيز،  بالذاكرة،  م�صاكل  من  بالف�صام  امل�صابون 

والأداء التعليمي.

يعاين حوايل ٥ اأ�صخا�ص بالألف من الف�صام، وي�صيب ال�صطراب 
عند  الأعرا�ص  ظهور  يتاأخر  لكن  بالت�صاوي،  والرجال  الن�صاء 
اإىل  اإ�صافًة  بالرجال.  مقارنة  تقريًبا  �صنوات  ع�صر  ملدة  الن�صاء 
ذلك، تعاين الن�صاء غالبًا من الأعرا�ص الإيجابية بن�صبٍة اأكرب 

من الأعرا�ص ال�صلبية.

عوامل الخطورة

كما هو احلال مع معظم ا�صطرابات الدماغ، ل زلنا جنهل العامل 
والتواأمية  العائلية  الدرا�صات  وتظهر  للف�صام.  امل�صبب  الرئي�صي 
بو�صوح اأن الوراثة تلعب دوًرا رئي�صًيا يف حدوث هذا ال�صطراب. 

حيث اإن وجود قريب من الدرجة الأوىل م�صاب بالف�صام يزيد 
الآخرين  العائلة  اأفراد  عند  ال�صطراب  حدوث  خطورة  من 
اجلينات  يف  الطفرات  بع�ص  حتديد  مت  وقد  كبرية.  بدرجة 
املوؤدية اإىل الف�صام لكن هذه ت�صكل جزء �صغري فقط من العوامل 
العوامل  توؤثر  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  للف�صام.  امل�صببة  الوراثية 
احلمل  خالل  ال�صحية  وامل�صاكل  املخدرات  كتعاطي  البيئية 
بالف�صام.  الإ�صابة  اإمكانية  على  ا  اأي�صً الطفولة  اأو  الولدة  اأو 
العوامل  بني  للتفاعل  نتيجة  هو  الف�صام  حدوث  اأن  املرجح  ومن 

الوراثية والبيئية.

التشخيص والعالج

يتطلب ت�صخي�ص الف�صام فحو�صات طبية من قبل طبيب نف�صي. 
الأخرى  النف�صية  وال�صطرابات  الف�صام  التمييز بني  املهم  فمن 
اأعرا�صها  بع�ص  ت�صبه  التي  القهري  والو�صوا�ص  كالكتئاب 
ملدة  الأعرا�ص  ا�صتمرار  عند  الت�صخي�ص  يتم  الف�صام.  اأعرا�ص 
�صتة اأ�صهر على الأقل، مبا يف ذلك �صهر واحد على الأقل تتخلله 

الأوهام، والهلو�صة، والكالم غري املنتظم.

الجتماعي.  النف�صي  والعالج  بالأدوية  عادًة  الف�صام  يعالج 
والأدوية امل�صادة للذهان هي الأكرث ا�صتخداما يف هذا ال�صياق. 
بن�صبة  الإيجابية  الأعرا�ص  حدة  من  الأدوية  هذه  تخفف 
وي�صمل  ال�صلبية.  الأعرا�ص  �صد  فعالة  لي�صت  ولكنها  كبرية، 
ال�صلوكي،  املعريف  العالج  من  كل  الجتماعي  النف�صي  العالج 
من  بد  ول  املهارات.  على  والتدريب  والتاأهيل،  العائلي،  والتعليم 
الت�صديد على حيثية تطوير املهارات لأن الف�صام عادًة ما ي�صيب 
الأفراد يف املرحلة العمرية التي يكت�صبون فيها املهارات الالزمة 
فاإنه  املزمنة،  امل�صتقل. كما هو احلال مع معظم احلالت  للعي�ص 
للعالج.  بالف�صام  امل�صاب  ا�صتجابة  مبدى  التنبوؤ  ال�صعب  من 
فبع�ص املر�صى ي�صتجيبون ب�صكل جيد ول يعانون من انتكا�صات، 
بينما قد يحتاج البع�ص للرعاية يف امل�صت�صفى اإىل جانب العالج 
الفعال  والتدخل  املبكر  فالت�صخي�ص  النف�صي.  والعالج  بالأدوية 

يزيدان فر�ص جناح العالج.

الُفصام
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اإللتباسات المرتبطة بالفصام

١. المصابون بالفصام يعانون من انفصام الشخصية
انفصام الشخصية ليس إحدى أعراض الفصام. ينتج هذا ربما عن كلمة »سكتزوفرنيا« وتعني 

باللغة اليونانية »فصام العقل«، مما يدل على  عن الواقع وليس  الشخصية.

٢ المصابون بالفصام عنيفين وتصعب السيطرة عليهم
يكون معظم المصابون بالفصام خاملون، فال يتصرفون بعنف بل على العكس يكونون في 

بعض األحيان. يالحظ السلوك العدواني في نسبة صغيرة من المصابين بالفصام. 

٣. الفصام غير قابل للعالج
األعراض  تخفيف  تنجح  حاليا  المتاحة  العالجات  فإن  ذلك،  ومع  له  شفاء  ال  الفصام  أن  صحيح 

والسيطرة عليها للسماح للمصاب بعيش حياة صحية ومنتجة.

 الفصام في العالم العربي

يف   ٪٠،٧ بني  العربي  العامل  يف  الف�صام  انت�صار  معدل  يرتاوح 
ي�صبه  وهو  املغرب،  يف  و٥.٦٪  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
الذين  الأ�صخا�ص  من  العديد  يح�صل  ل  العاملي.  النت�صار  معدل 
الوعي  املنا�صب ب�صبب غياب  الت�صخي�ص  الف�صام على  يعانون من 
ب�صكٍل  العقلية  بال�صطرابات  املرتبطة  الجتماعية  والو�صمة 
القوية يف  الأ�صرية  الروابط  تلعب  العربي. وقد  العامل  عام يف 

املجتمعات العربية دوًرا اإيجابًيا من خالل توفري الدعم للم�صاب 
اجتماعية  �صغوطات  العائلة  ت�صكل  قد  اأحيانًا  ولكن  بالف�صام، 
يف  العربية  املجتمعات  بع�ص  واإن  كما  امل�صاب.  على  �صلبًا  توؤثر 
املناطق النائية تعتمد على املداواة الروحية بدل من العالجات 
العالج  ويعيق  الدقيق  الت�صخي�ص  يوؤخر  مما  والنف�صية  الطبية 

املنا�صب. 
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