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اضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية
Post-traumatic Stress Disorder
من طبيعة البشر أنهم مرنون بشكل غير عادي .لكن
بعض املواقف قد تسبب صدمة عصبية تؤدي إلى إرهاق
األعصاب مما يؤثر على عقولهم وأجسادهم وإدراكهم احلسي
بشكل قوي ولوقت طويل يستمر بعد حدوث الصدمة .عندما
يدوم تأثير الصدمة ويسبب تأثيرا ً سلبيا ً على حياتنا لفترة
طويلة ،فمن املمكن أن يكون ذلك عالمة على اضطراب التوتر
ما بعد الصدمة النفسية
إن اضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية هو أحد
احلاالت التي تعرف بشكل عام باضطراب
القلق وهو أكثر أنواع االضطرابات النفسية
شيوعا ً بحيث يؤثر على  %12من إجمالي
السكان في كل عام .نحن نشعر بالقلق
في مواقف معينة بل ومن املمكن أن يكون
عامالً محفزا ً لتحسني قدرتنا على التعامل
مع أزمة ما .أما بالنسبة لبعض الناس ،فمن
املمكن أن يصبح القلق مستدميا ً وتصعب
مقاومته مما يؤثر على أدائهم في احلياة
اليومية.
وكما يبدو من االسم ،فإن اضطراب التوتر
ما بعد الصدمة النفسية يؤثر على الناس
الذين مروا بصدمة في حياتهم مثل زلزال
مدمر ،أو حرب ،أو اغتصاب ،أو حادث سيارة
او طائرة ،أو تعرضهم لعنف جسدي .وفي بعض األحيان رمبا
يكون بسبب رؤية شخص آخر مت قتله أو إيذاؤه أو سماع أ َّن
صديقا ً عزيزا ً أو أن أحد أفراد األسرة معرض خلطر داهم فيؤدي
ذلك إلى حدوث هذا االضطراب .لقد حدث هذا االضطراب
لريتشارد ،أحد رجال اإلسعاف في بريتش كولومبيا نتيجة
للعمل اجملهد الذي يقوم به .لقد نتج هذا االضطراب عن
نواع الصدمات

Types of Trauma

كارثة طبيعية ،مثل:

•
• زلزال

إعصار

جرمية

•
•

اغتصاب أو اعتداء جسدي
سطو أو سرقة أو خطف

حرب

•
•
•
•

معركة عسكرية
جرائم حرب
تعذيب
حالة تأهب دائم

•
•
•

في مكان العمل
سيارة
طائرة

حادثة خطيرة

مشاهدة أو معايشة أي مما سبق ذكره
اضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية

استدعاء ريتشارد إلى حادثة موت مفاجئ وإذا به يجد املتوفى
هو أحد رجال اإلطفاء والذي يعرفه ريتشارد من قبل.
بالرغم من ندرة حدوث مثل هذه األحداث إال أن اضطراب
التوتر ما بعد الصدمة النفسية سيصيب شخصا ً من بني
اثنى عشر شخصا ً في مرحلة ما من حياتهم .ويصيب هذا
االضطراب النساء بشكل مضاعف عن إصابة الرجال ولكن
األسباب غير واضحة .عالوة على ذلك ،فإن اضطراب التوتر ما
بعد الصدمة النفسية يصيب كل عام  %5من أفراد القوات

املسلحة الكندية ممن يؤدون مهام عسكرية خارج كندا.
يتذكر املريض باضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية
بشكل دائم مشاعر الرعب واخلوف والعجز التي اختبرها كردة
فعل عند حدوث الصدمة  .وتستمر هذه املشاعر باإلعالن
عن نفسها في حياة الشخص بصورمختلفة.
فعلى سبيل املثال ،رمبا يختبر الشخص الصدمة مرة
أخرى من خالل كوابيس متكررة أو استرجاع املاضي أو
ذكريات مُقتحمة وتعد هذه أكثر األعراض املميزة الضطراب
التوتر ما بعد الصدمة النفسية واكثرها حدة .كذلك فإن
الذكرى السنوية للصدمة أو املواقف التي تذكر شخصا ً ما
مبا حدث له ،من املمكن أن تسبب أيضا ً شعورا ً شديدا ً بعدم
الراحة وبالقلق .ويعد ازدياد اإلثارة والقلق بشكل عام هو أحد
اخلصائص الشائعة فرمبا يصبح الشخص مفرطا ً في حذره
وينام أقل من املعتاد ودائما ً ما يكون يقظا ً .هذا ،ويواجه بعض
املصابني باضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية صعوبة
في التركيز والقدرة على إنهاء مهامّ هم بل ومن املمكن أن
يصبحوا عدوانيني.
ورمبا يلجأ املريض إلى جتنب من حوله وبالدة احلس حلماية
نفسه من حدة األعراض املذكورة أعاله وهي األكثر متييزا ً لهذا
االضطراب .رمبا يشعر الشخص أيضا ً بالذنب ويتجنب الكالم
أو التفكير في الصدمة ،وكذلك يبتعد عن األسرة واألصدقاء
ويفقد الرغبة في النشاطات التي كان يستمتع بها من قبل.
أيضا ً ،ورمبا يتكون لديهم أيضا ً صعوبة اإلحساس باملشاعر
خاصة املقترنة باملودة .وفي حاالت نادرة رمبا يصل الشخص
إلى حالة من الهستريا أو الشعور باالنفصال عن الذات
يتخيل فيها مشاهدة الصدمة وكأنها حتدث لشخص آخر،
خاصة عندما يعتقد بأنه يعيش الصدمة مرة أخرى.
من املمكن أن يصيب اضطراب التوتر ما بعد الصدمة
النفسية كل من األطفال والبالغني .وعادة ما تظهر األعراض
بعد ثالثة أشهر من حدوث الصدمة ،إال أنها أحيانا ً رمبا تظهر
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عالمات حتذيرية الضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية

شركاء متعاونون:

Warning Signs of PTSD

على الرغم من الشائع أن تكون لدى بعض الناس ردة فعل للتوتر احلاد ناجتة عن الصدمة النفسية ،فإن نسبة قليلة من
الناس  -ال يستهان بها  -سيعانون من اضطراب التوتر ما بعد الصدمة النفسية .ومع ذلك ،فإن األفراد الذين يشعرون
بعدم القدرة على استعادة سيطرتهم على حياتهم أو تكون لديهم أحد األعراض التالية ألكثر من شهر يجب أن
يطلبوا املساعدة من املتخصصني في هذا اجملال:

من ضمن األعراض التي يجب االنتباه إليها:

•
•
•
•
•
•
•
•
• اهتياج أو حدة في الطبع
• غضب أو استياء
• شعور بالذنب
• بالدة املشاعر أو االنعزال
• حماية مفاجئة مبالغ فيها وخوف على سالمة املقربني
• جتنب النشاطات واألماكن وحتى األشخاص الذين يذكرونه بالصدمة

تكرار حدوث أفكار أو كوابيس متعلقة بالصدمة النفسية
تغير في الشهية أو منط النوم
القلق واخلوف خاصة عند التعرض ألحداث أو مواقف تبعث على تذكرالصدمة
الشعور باالنفعال والعصبية ،حيث يكون من السهل تخويفه فجأة أو أن يصبح دائم التأهب
بكاء تلقائي وشعور باليأس والعجز أو أعراض أخرى لالكتئاب
مشاكل في الذاكرة تشمل صعوبة تذكر بعض أحداث الصدمة
شعور بالتشوش وعدم القدرة على التركيز أثناء العمل أو عند القيام بالنشاطات اليومية
صعوبة في اتخاذ القرارات

بعد سنني .عالو ًة على ذلك ،فإن من الشائع حدوث اكتئاب
أو إدمان للكحول أو للمواد اخملدرة أو اإلصابة بنوع آخر من
اضطرابات القلق أثناء اإلصابة باضطراب التوتر ما بعد
الصدمة النفسية.
نتيج ًة لتوافر معلومات أكثر عن اضطراب التوتر ما بعد
الصدمة النفسية خالل السنوات األخيرة ،فقد مت تطبيق
إستراتيجيات الوقاية .فعلى سبيل املثال ،عند حدوث صدمة
هائلة مثل إطالق النار في مدرسة ،فعادة ما يتم تقدمي إرشاد
للناجني حتى يستطيعوا التعامل مع احلدث.
بالنسبة لهؤالء الذين يتكون لديهم أعراض أكثر من
مجرد توتر حاد كردة فعل ،فهناك عالج موجود ملساعدتهم
للتغلب على تأثير التوتر ما بعد الصدمة النفسية.
إن إستراتيجيات استخدام العالج املعرفي السلوكي
سواء من خالل عالج جماعي أو فردي تكون ناجحة جدا ً ألنها
تعالج مخاوف نوعية وأفكارا ً ومشاعر ناجتة عن الصدمة.
ومع مرور الوقت ،يساعد هذا العالج الشخص على مواجهة
الصدمة والوصول إلى نهاية لها والتقدم نحو الشفاء .وفي
آخر األمر ،يصبح أغلب الناس قادرين على الوصول إلى نقطة
يشعرون عندها بالراحة من جديد وبأنهم قادرون على تذكر
الصدمة بدون معايشتها مرة أخرى.
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العقلية
لالضطرابات
الشخصية
عامل التكلفة
●
إحداث تغيير في املزاج أو
يستخدم بقصد
كيميائي
واإلدمان
العقلية
مفعول نفسي) .وتشمل أيضا ً األدوية
(مادة ذات
السلوك
يصفهاالعنف
التي قضية
●
الطبيب والسموم ،والذيفان ،واملذيبات
الصحة
وطورائ
أزمات
مع
التأقلم
●
الصناعية ،ومواد أخرى ،رمبا يتعرض لها شخص ما بدون
العقلية
العائالتوالتي رمبا تؤدي إلى
العصبي
قصد ذات تأثير على اجلهاز
● ما الذي يمكن أن تقوم به
إدراكية.
سلوكية أو
اضطرابات
للمساعدة؟ (عربي)
واألصدقاء
املعرفيةمساعدة للذين يعانون
الحصول على
●
املعاجلة
من االضطرابات العقلية (عربي)
Cognitive Therapy
● الحصول على مساعدة لمواجهة
األشخاص يستطيعون تغيير
تعاطي فكرة
مبنية على
الموادأنالمخدرة
معاجلةمشاكل

مشاعرهم وكذلك حتسني أعراضهم بواسطة إعادة تقييم
أمناط تفكيرهم ،وتفسير األحداث.
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شركاء متعاونون:

Partners:
جمعية بريتش كولومبيا
الضطرابات القلق
Anxiety Disorders
Association of
British Columbia

جمعية بريتش كولومبيا للفصام
العقلي
British Columbia
Schizophrenia Society
الجمعية الكندية للصحة العقلية،
لجنة بريتش كولومبيا
Canadian Mental Health
Association, BC Division
مركز بريتش كولومبيا ألبحات
اإلدمان
Centre for Addictions
Research of BC
جمعية فورس لرعاية صحة
األطفال العقلية
’FORCE Society for Kids
Mental Health Care
جمعية أمل جيسي
Jessie’s Hope Society
جمعية بريتش كولومبيا
الضطرابات المزاج
Mood Disorders
Association of BC

للحصول على مزيد من
المعلومات يرجى األتصال
على الرقم المجاني
التابع لمركز معلومات
الصحة العقلية في بريتش
كولومبيا

1-800-661-2121
أو اإليميل

@bcpartners
heretohelp.bc.ca

الموقع األليكتروني:
heretohelp.bc.ca
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