مرض الفصام والدمان
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مرض الفصام أو السكيزوفرينيا حالة مرضية تتميز بنوعي من النفصام ها:
-انفص$$ام وتفك$$ك ف بني$$ة الشخص$$ية ،وبي مكونات$$ا الثلث$$ة :العق$$ل

والوجدان والسلوك ،لتعمل بدون انسجام بينها ،مدثة خل و
ل واضطرابا ك$$بيين
ف حياة الفرد الصاب.
انفصام الريض ع$$ن الواق$$ع وفق$$ده للق$$درة عل فهم$$ه أو عل التكي$$فالتدريي معه .فيصبح يعيش ف عال منغلق خاص به وكأنه ف حلم مستمر ،وهو
ليس حلم عاديا لشخص عادي ،بل هو حلم من عال اليال النفصل عن الواق$$ع
والذي يعيشه الصاب كأنه هو الواقع القيقي.
يصيب مرض الفصام ح$$وال واح$$دا بالئ$$ة م$ن ال$$واطني ،أي أن ب$$الغرب ح$$وال
ثلثمئة ألف وخسي ألف شخص مصاب به .وأكثر الصابي تبدأ إصابتهم فيم ي$$تاوح بي

 15و  35سنة ،ومع ذلك فمن المكن أن يبدأ الرض ف أي عمر ،لكن ذل$$ك يك$$ون ن$$ادرا
بعد سن الربعي .وهو يصيب الذكور والناث بنس$$ب متس$$اوية .كم أن$$ه موج$$ود ف ك$$ل
ش$$عوب الع$$ال ،ويص$$يب – دون أي تيي$$ز  -ك$$ل الجن$$اس والثقاف$$ات وك$$ل الطبق$$ات
الجتمعية.
والفصام مرض مزمن ،يب النظر إليه كم ينظر إل أي مرض عض$$وي مزم$$ن مث$$ل
ارتفاع ضغط الدم وداء السكري .وهو من أش$$د الم$$راض النفس$$ية وأخطره$$ا .ي$$ؤدي ف
الغالب ،وعند غياب أي علج ،إل تدهور كبي ف العلقات السية والصلت الجتمعية
والستوى الدراس والهارات الهنية .وله تأثيات كبية عل حياة الفرد والجتمع أهها:
أن مرض الفصام يؤدي بالرض إل العزلة والنط$$واء ليس$$بحوا ف ع$$والخيالية ل تت إل الواق$$ع بص$$لة ،م$ا يعله$$م ف الغ$$الب ع$اجزين ع$ن العم$ل
والنتاج ،معتمدين عل أسهم لدد طويلة أو مدى الياة.
 أنه يعل أسهم تغرق ف مشاكل ومعاناة معنوية ومادية بسبب أن أبنائهمل يستطيعون العتمد عل الذات أو بسبب تصفاتم التسمة بالفوض والعبثي$$ة
حينا ،وبالعنف والثوران غي الضبوط حينا آخر.
أن نسبة مرضاه بالستشفيات يعتبون – ف الغالب  -الكثر من بي جي$$عأنواع الرض ،فتؤك$$د بع$$ض الحص$$ائيات أن ح$$وال  %8م$$ن عم$$وم السة
مشغولة بم ،وكذلك حوال  %50من أسة الستشفيات والصحات النفسية.
أن مرض الفصام يشكلون  %.1من نسبة العاقي ف الجتمع وثل$$ث ع$$ددالشدين بدون مأوى
أن تكلفة علج مرض الفصام عالي$$ة ج$$دا ،استش$$فاء وأدوي$$ة وخ$$دماتوغيها ،وتتص جزءا كبيا من ميزانيات وزارات الصحة ف الدول التقدمة.

إنه عل الرغم من التقدم ف البحاث العلمية والطبية حول م$$رض الفص$$ام فل ي$$زال
هناك الكثي م$$ن الف$$اهيم والفك$$ار الاطئ$$ة عن$$ه منتشة بي الن$$اس ،ول ي$$زال الك$$ثيون
يعتبون الرض وصمة عار ف جبي الشخص الصاب.
أما فيم يص علقة الفص$$ام بالدم$$ان فتش$$ي الدراس$$ات عل الس$$توى ال$$دول إل
معطيات مهمة ومثية.
فمن جهة أول يتعرض الصابون بالفصام لخاطر الص$$ابة بالدم$$ان م$$ن مرتي إل
خ خس مرات أكثر مقارنة بالساكنة العامة .وتؤكد الحصائيات ف بعض ال$$دول أن ح$$وال
 50بالئة تقريبا من الصابي بالفصام يصبحون ف مرحلة من مراح$$ل حي$$اتم م$$دمني عل
الكحول أو عل مدر واحد عل القل ،بينم تتاوح ه$$ذه النس$$بة بي  13و  20بالئ$$ة فق$$ط
لدى عموم الواطني .ويعتب الشيش أكثر أنواع الخدرات شيوعا بينهم بعد تدخي التبغ.
وبالقابل تش$$ي الدراس$$ات إل أن ح$$وال  33ف الئ$$ة م$ن ال$$دمني عل الخ$$درات
يعانون من الفصام أو سيعانون منه.
ويدد الباء طبيعة العلقة بي الفصام والدمان ف واحدة من الالت التالية:
 – 1مرض الفصام سبب ف استعمل الادة أو الواد السببة للدمان ،وهذا كثي ج$$دا.
وتفسيه أن لدى الريض بالفصام هشاشة نفسية تعله يقبل عل الدمان بس$$هولة .وف ك$$ثي
من الحيان يكون ذلك بسبب إحساس الريض بقلق نفس مزق يسمى القل$$ق ال$$ذهان ،أو
إحساسه باكتئاب وقلق ناتي عن غموض التدهور الذي يلحظه ف حياته النفسية وقدراته
العقلية.
 – 2الدمان سبب ف ظهور فصام كامن لدى الريض .فالفصام كان موجودا لكن$$ه ل
يبز بعد سيريا ،فيكون الدمان هو الظهر له.

 – 3الدمان يزيد من احتمل الصابة بالفصام .وه$$و احتمل ي$$ذهب إلي$$ه ع$$دد م$$ن
الباحثي ،عل الرغم من صعوبة التمييز بي العراض الشبيهة بالفصام التي كثيا ما تس$$ببها
عدد من الخدرات ،وبي الفصام نفسه.
انطلق$$ا م$$ن ه$$ذه العطي$$ات م$$ن الضوري تش$$خيص حال$$ة ال$$تزامن بي الدم$$ان
والفصام ،قبل القدام عل علجها ،والذر من تغطية أحد الضطرابي للخر م$$ا س$$يطيل
العلج أو يض به.
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