تصنيف األمراض النفسية
)(22
د .سعد الدين العثامين
من األمور املهمة التي يتساءل عنها الكثري من املواطنني هو كيف يقوم الطبيب بتشخيص
احلاالت النفسية وكيف يتعرف عليها .كان األطباء دائام ،ومنذ قرون طويلة يبنون تعرفهم عىل
املرض ـ أي مرض ـ عىل أعراض احلالة املرضية ،وباجتامع عدد من األعراض يقررون نوع احلالة.
لكن منذ سنة  ،1950قدمت اجلمعية األمريكية لألطباء النفسانيني تصنيفا خاصا باألمراض
النفسية يسمى الدليل التشخييص اإلحصائي لالضطرابات النفسية ( .)DSMوطور يف طبعات
متتالية إىل أن أصبح معتمدا عرب العامل بوصفه دليال مرجعيا يف تشخيص األمراض النفسية من قبل
األطباء والباحثني وكركات التممني وكركات األدوية .ثم صدر التصنيف العاملي اخلاص
باألمراض النفسية ( (ICDوالذي أعدته املنظمة العاملية للصحة .وأضحى معتمدا يف طبعاته
املختلفة.
وأمهية هذين التصنيفني تظهر يف كوهنام يعتمدان عىل معايري تشخيصية وأعراض دقيقة ،ويف
كثري من األحيان يشريان إىل عدد األعراض الرضورية وإىل التوازن املطلوب بينها حتى يستطيع
املتخصصون والباحثون عرب القارات اخلمس أن حيددوا تشخيصا ذا صدقية ووثوقية .وحيثام كانوا
يمكنهم فعل ذلك بطريقة متقاربة ،ويمكنهم التفاهم بدرجة كبرية وبشكل غري مسبوق يف التاريخ.
ونعطي هنا أهم أنواع االضطرابات النفسية والسلوكية كام حددها تصنيف منظمة الصحة
العاملية يف طبعته العاكرة واملسمى :ICD 10

 1ـ االضطرابات النفسية العضوية ،بام فيها االضطرابات األعراضية .وتضم مثال اخلرف
الذي ينتج عن مرض األلزايمري أو أمراض الرشايني الدماغية أو غريمها
 2ـ االضطرابات النفسية والسلوكية املرتبطة باستخدام املواد املؤثرة نفسيا .وذلك مثل
االستخدام املفرط للكحول والعقاقري التي تؤدي إلثارة اجلهاز العصبي أو كبت نشاطه الوظيفي
الطبيعي.
 3ـ الفصام واالضطراب الفصامي واالضطرابات اهلذيانية
 4ـ اضطرابات املزاج ،وتشمل حاالت مزاجية مثل اضطراب اهلوس أو االكتئاب
 5ـ اضطرابات العصاب ،واالضطرابات املرتبطة بعوامل الضغط ،واالضطرابات عضوية
الشكل .ويدخل فيه االضطراب الوسوايس القهري واضطراب الر هاب واضطراب اهللع.
 6ـ متالزمات سلوكية مرتبطة باضطرابات فيزيولوجية أو عوامل عضوية
 7ـ اضطرابات الشخصية والسلوك عند البالغني
 8ـ التخلف العقيل
 9ـ اضطرابات النمو النفيس
 10ـ اضطرابات السلوك واالضطرابات العاطفية التي تظهر عادة يف فرتيت الطفولة
واملراهقة
 11ـ اضطرابات نفيس ،دون حتديد
ويضم كل فصل من هذه الفصول اإلحدى عرش عددا من االضطرابات مع حتديد
أعراضها ،واإلشارة إىل األعراض التفريقة التي يميزها عن االضطرابات الشبيهة .وهي تضع بالتاي

أمام الطبيب املتخصص جدوال دقيقا يساعد عىل حتديد تشخيص احلالة املاثلة أمامه بدقة وسهولة
عىل العموم.
ويعترب هذا العمل التصنيفي ذا أمهية بالغة ألسباب عديدة منها:
 1ـ إن األطباء والباحثني يف حاجة إىل لغة مشرتكة للتواصل ،بحيث يعني اجلميع باسم
مرض معني نفس اليشء ،ما دام التشخيص مبنيا عىل معايري حمددة تقلل هامش االختالف أو اخلطم.
وتظهر أمهية ذلك إذا عرفنا أنه من املتعذر يف أكثر احلاالت إعطاء كل التفاصيل حول حالة املريض،
لكن التشخيص وفق تصنيف معتمد يغني عن ذلك غالبا.
 2ـ حاجة األطباء املراقبني وكركات التممني لتوحيد معايري االضطرابات املشخصة لدى
العاملني يف الوظائف والرشكات ولدى املستفيدين من التممني ،حتى يتحدث اجلميع لغة واحدة.
 3ـ احلاجة إىل اعتامد األسلوب الوصفي .ففيام عدا احلاالت التي هلا أسباب معروفة ،مل تركز
التصنيفات املعتمدة عىل أي أسباب لالضطرابات أو األمراض النفسية .وبالتاي فإن تشخيص
املرض النفيس يتم حاليا بغض النظر عن أسبابه إال يف حاالت قليلة جدا حيث تكون األسباب
ظاهرة وحمددة ،مثل أورام الدماغ الرسطانية وإدمان املخدرات أو الكحول أو األعراض الناجتة عن
أزمة ذات خطر كبري ،مثل حاالت احلروب أو الكوارث الطبيعية .أما يف غريها فإن أسباب املرض
يصعب حتديدها بدقة ،وإن حددت فهي غري ذات تمثري كبري يف التشخيص والعالج.
 4ـ لقد عرف عالج احلاالت النفسية تقدما كبريا خالل األربعني سنة األخرية ،وذلك
بشكل غري مسبوق .وهو عالج يعتمد عىل تشخيص دقيق ،ومل يعد من املمكن البناء فقد عىل حدس
الطبيب املعالج.
 5ـ يستلزم البحث العلمي االعتامد عىل مواصفات ومعايري دقيقة وموحدة لتشخيص
احلاالت ،حتى تتسنى املقارنة بني فعالية العالجات املختلفة للحاالت املعنية.

