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من أهم عطاءات البحث العلمي احلديث ،إحداث ثورة يف عالج األمراض النفسية،
فأضحى الكثري منها اليوم قابال للعالج كال أو جزءا ،وقد كانت من قبل مستعصية .ومن أهم
نتائج ذلك التطور املذهل يف وسائل العالج ارتفاع نسبة السيطرة عىل األعراض النفسية ونسبة
تقبل األرسة واملجتمع للمريض النفيس
ويرتكز عالج االضطرابات واألمراض النفسية أساسا عىل أربعة أنواع من العالجات:
ـ العالج الدوائي
ـ العالج النفيس املنهجي
ـ العالج النفيس التدعيمي
ـ العالجات الفيزيائية مثل العالج بالصدمة الكهربائية واجلراحة النفسية

وال يستغنى عن الوسائل الثالث األوىل بمجموعها يف معاجلة أغلب احلاالت النفسية،
وإن كان الرتكيب قد خيتل

من حالة ألخرى .أما النوع الرابع من الوسائل فهو ال يستعمل إال

يف حاالت خاصة حمددة من قبل املتخصصني.
 1ـ العالج باألدوية النفسية:
تطلق األدوية النفسية عىل األدوية ذات التأثري اإلجيايب عىل األعراض واألمراض
النفسية .وعىل الرغم من أن الكثري من املواد ذات التأثري النفيس كانت تستعمل منذ زمن طويل،
إال أن اكتشاف األدوية النفسية مل يتم إال يف بداية مخسينات القرن العرشين .وقد شهدت يف
اآلونة األخرية تطورا كبريا مع تقدم البحث العلمي .وللناس عموما العديد من التصورات غري
السليمة حول هذه األدوية مما حيتاج إىل بذل جهود يف التوضيح ونرش املعرفة هبا.
وما يمكن التأكيد عليه يف هذه التوطئة هو أن اكتشاف األدوية النفسية قد أدى بشكل
كبري إىل التخفي

من معاناة الكثريين من املصابني باألمراض النفسية ،ومكنهم يف أحايني كثرية

من التخلص النهائي من مرضهم.

 2ـ العالج النفيس املنهجي يضم طرق املعاجلة النفسية العيادية أو النفسية املحددة بطرق
منهجية ،والتي هتدف إىل عالج االضطرابات واألمراض النفسية أو املعاناة النفسية اجلسدية.
وهي عالجات تستخدم طرق التأثري النفيس املتعددة ،وهلا تقنيات حمددة يف الغالب يلتزم هبا
املعالج .وهي تتنوع بتنوع املقاربات النظرية والتفسريية املتبناة ،ولكل واحدة منها دواع استعامل
حمددة.

 3ـ العالج النفيس التدعيمي :وهو يضم مجيع الوسائل ذات التأثري النفيس اإلجيايب.
ومنها احلوار والتعامل اجليدين مع املصاب ،وتوفري جو مريح وبيئة مساعدة عىل الشفاء،
وتزويده بمعلومات كافية ومقنعة عن مرضه وطبيعته ،وأسباب ذلك املرض وعن العالج
املستعمل وتأثرياته اإلجيابية أو السلبية املحتملة .كام يضم العالج التدعيمي تشجيع املصاب
ومشاركته وجداني ًا وفكريا .وتسهم هذه الوسائل يف فتح باب األمل يف وجهه املصاب من جهة،
كام تسهم يف التخفي

من حريته وقلقه حول طبيعة مرضه وأسبابه.

كام يضم هذا النوع من العالج جهود التأهيل واإلدماج االجتامعي واملهني عند احلاجة،
والعالج بالعمل أو بالرسم أو بالفن أو بالرياضة أو غريها.
هذه الوسائل ال تستوعب مجيع وسائل عالج األمراض النفسية ،لكن هذه أمهها .واملهم
أن النوعني األولني ال يتامن إال عىل يد خمتص ،بينام يمكن أن يساعد كل املحيطني باملريض يف
النوع الثالث .كام أنه جيب التأكيد هنا عىل أن خمتل

الوسائل العالجية متكاملة ،واحلرص عىل

مراعاة هذا التكامل هو مسئولية اجلميع .هي مسؤولية املعالج ،طبيبا أو غريه ،ومسؤولية
األرسة ،ومسؤولية املريض.
وأخريا ال بد من اإلشارة إىل أن اجلزء األكرب من العالج هو العالج النفيس الوقائي،
الذي هيم السياسات الصحية عىل صعيد املجتمع .وقد مكن التقدم العلمي اليوم من تطوير
أساليب ذلك بشكل مل يسبق له مثيل يف تاريخ البرشية.

