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الطبعة الثانية - أيار 2016

للمزيد من المعلومات

البرنامج الوطني للصحة النفسية 
وزارة الصحة العامة 

بيروت – لبنان 
  www.moph.gov.lb :الموقع اإللكتروني

   mentalhealth@moph.gov.lb :البريد اإللكتروني

تــم إعــداد هــذا الكتيــب مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة ومنظمــة الصحــة العالميــة، مكتــب لبنــان. هــذا الكتيــب ممــّول مــن االتحــاد االوروبــي. إن وزارة الصحــة 
ــه  ــأي حــال مــن األحــوال علــى أن ــان المســؤولتان عــن محتــوى هــذا الكتيــب وال يمكــن اعتبــاره ب العامــة ومنظمــة الصحــة العالميــة همــا الجهتــان الوحيدت

يعكــس وجهــة نظــر االتحــاد األوروبــي.

منظمة الصحة العالمية
مكتب لبنان

بيروت – لبنان 
 www.who.int :الموقع اإللكتروني

 emwroleb@who.int :البريد اإللكتروني

ممول من اإلحتاد األورويب



ــر عــام وزارة الصحــة العامــة الدكتــور وليــد عمــار إلرشــاده وتوجيهــه خــال إعــداد هــذا الدليــل. شــكر  ــر خــاص لمدي شــكر وتقدي
خــاص لرئيــس البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية، الدكتــور ربيــع الشــماعي، لدعمــه وتوجيهــه ومســاهمته التقنيــة فــي إعــداد 

ومراجعــة هــذا الدليــل.  

شــكر وتقديــر خــاص للّدعــم المقــدم مــن منظمــة الصحــة العالميــة، فــي المقــّر الرئيســي، والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط، 
ومكتــب لبنــان، وال ســّيما ممثــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي لبنــان باالنابــة، الدكتــور غبريــال ريدنــر لتســهيل عمليــة اإلعــداد 
والمراجعــة. شــكر خــاص لمســؤولة البرامــج الصحيــة الدكتــور أليســار راضــي فــي منظمــة الصحــة العالميــة مكتــب لبنــان لدعمهــا 

المطلــق ومســاهمتها التقنيــة فــي إعــداد هــذا الدليــل.

شــكر لجميــع الشــركاء والجمعيــات األهليــة والخبــراء لمراجعتهــم لهــذا الدليــل وال ســيما منظمــة اليونســف لدعمهــا للبرنامــج 
الوطنــي للصحــة النفســية والهيئــة الطبيــة الدوليــة التــي ســاهمت بإنتــاج الطبعــة األولــى مــن هــذا الدليــل.

وفــي الختــام، شــكر لفريــق البرنامــج الوطنــي للصحــة النفســية لدعمــه ومراجعتــه لهــذا الدليــل، وال ســّيما الســيدة ســاندرا 
حجــل حنــا لمســاهمتها فــي إعــداد الطبعــة األولــى والســيدة لينــا صــادق لعملهــا الميدانــي فــي إختبــار الطبعــة الثانيــة مــن هــذا 

الدليــل فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة.  

صياغة:
د. وسام خير - المنّسق التقني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة - بيروت 

اآلنسة إدوينا الزغبي - منّسقة برامج الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية - بيروت

شكر وتقدير 
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هذا الدليل العملي )Job Aids( يستند إلى دليل برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية النسخة األولى
mental health Gap Action Programme (mhGAP) - Intervention Guide version 1.0

العامليــن الصحييــن غيــر  الثانيــة. وهــو بمثابــة دليــل نموذجــي لاســتخدام مــن قبــل  النســخة  وتــّم تعديلــه بحســب 
الدخــل.  ومنخفضــة  متوســطة  البلــدان  فــي  النفســية  الصحــة  فــي  المتخصصيــن 

مقدمة

كمــا يشــمل الدليــل العملــي توجيهــات التدخــات القائمــة علــى البراهيــن للتعــّرف علــى عــدد مــن الحــاالت المرضيــة ذات 
ــة وإدارتهــا، وهــي: األولوي

كل وحدة مقّسمة إلى قسمين:
)1( تقييم الحالة؛ و )2( إدارة الحالة بما في ذلك العاج والمشورة النفسية االجتماعية / غير الدوائية والعاج الدوائي.
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�  االكتئاب
�  إيذاء الذات / االنتحار

�  الذهان
�  اإلضطرابات النمائية

�  الخرف



الرموز

أطفال / مراهقون

كبار السن

الرموز المستعملة في هذا الدليل العملي:
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الحذر / التنّبه

توقف / إمتنع

إمرأة حامل



اإلكتئاب

 الشكاوى الشائعة لإلكتئاب: 
تدّني مستوى الطاقة، التعب، مشاكل في النوم أو الشهية  �          

أعراض متعددة مستمّرة دون سبب بدني واضح )مثل األوجاع واآلالم،   �          
الخفقان، الخ.(   

حزن مستمر أو مزاج مكتئب وقلق  �          
قلة االهتمام أو قلة االستمتاع باألنشطة  �          
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I. هل يعاني الشخص من اكتئاب معتدل الى شديد؟ 
مزاج مكتئب: �

فقدان االهتمام:  �

كيف حاسس حالك آخر فترة؟ كيف كان مزاجك  آخر فترة؟
كنت حاسس حالك كئيب، زعان أو معصب معظم األوقات؟

كيف حاسس اهتمامك وحماسك  هالفترة على االمور يّلي عادًة بتشد 
اهتمامك وبتبسطك؟ 

كيف نشاطك الجسدي هالفترة؟ حاسس حالك تعبان معظم الوقت؟
بعدك عم تقوم بالنشاطات اللي كنت تقوم فيا من قبل وبنفس 

الطريقة؟
كيف تركيزك؟ حاسس انك عم تنسى اشياء بهالفترة؟

كيف ثقتك بنفسك؟
في شي شاغّلك بالك؟ عم تحس بالذنب؟ كيف نظرتك لحالك؟ 

كيف نظرتك للمستقبل؟
عم تجيك أفكار أنو تأذي حالك او تنهي حياتك؟

جّربت تأذي حالك؟
كيف نومك بالليل؟

كيف شهيتك عاألكل؟

في آخر أسبوعين
)3 على األقل من 
العوارض التالية(

في آخر أسبوعين
)1 على األقل من 
العوارض التالية(

A

B

عم تعاني صعوبة انك تقوم بشغلك؟
درسك؟ نشاطاتك االجتماعية؟

إختالل في الوظائف 
اليومية

CC و B و A إذا كان الجواب نعم على

فمن المحتمل أن يكون الشخص مصابًا 
بإكتئاب معتدل إلى شديد، تابع التقييم 

انخفاض النشاط: �

انخفاض مستوى التركيز: �
قّلة تقدير الذات والثقة بالنفس: �
أفكار بالذنب وعدم الجدارة: �
نظرة متشائمة للمستقبل: �
أفكار أو تصرفات إليذاء الذات  �

أو االنتحار: 
اضطراب النوم: �
اضطراب في الشهية: �
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II. هل هناك تفسيرات أخرى محتملة غير االكتئاب؟

وهّي إنو يكون الشخص
حزين لفقدان شخص عزيز ) فراق أو موت( بآخر 6 أشهر �
قادر يقوم بنشاطو اليومي إلى حدٍّ ما )يأكل وينام على األقل( �
ما عندو أفكار إنتحارية �
ما عندو شعور بعدم القيمة الذاتية  �

قبل تأكيد تشخيص االكتئاب، يجب إستبعاد ما يلي:

B إذا كان الجواب نعم على

            A إذا كان الجواب نعم على أي من الحاالت المذكورة في

الشخص يعاني من ردود فعل طبيعية لخسارة كبيرة،
الذهاب إلى إدارة الحالة

يجب معالجة الحالة التي يعاني منها الشخص      

فقر الدم )تعب، ضعف، ضيق تنفس، الخ( �
سوء التغذية )مؤشر كتلة الجسم(  �
قصور في الغدة الدرقية )تعب، ضعف في التركيز، زيادة الوزن، الخ( �
سكتة دماغية  �
استخدام األدوية / اآلثار الجانبية  �
إضطرابات إستخدام الكحول والمواد المسببة لإلدمان: بتشرب كحول؟ عم تاخد أي  �

مواد مخّدرة؟

حاالت مرضية 
بدنية أخرى 

ردود الفعل 
الطبيعية 

لخسارة كبيرة 

A

B
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III. سؤال عن تاريخ سابق من نوبة الهوس: 

B و A إذا كان الجواب نعم على
فمن المحتمل أن يكون الشخص مصابًا باضطراب ثنائي القطب، 

تختلف إدارة الحالة

مبسوط زيادة عن اللزوم، مكّيف أو كتير عصبي؟ �
نشيط زيادة عن اللزوم؟ �
عم تنام أقّل أو مش بحاجة للنوم؟ �
َحكيك زايد؟ �
أفكارك ومشاريعك كتيرة؟ �
ثقتك بنفسك كتير عالية؟ �
ما عم تركز؟ �
سلوكك متهور؟ مثا عم تصرف أكثر من العادة؟ عم تتخانق مع حدا؟ عم تسوق بسرعة؟ �

هل واجهت صعوبة إنك تقوم بوظائفك اليومية؟ هل تطّلب وضعك دخول المستشفى؟ إختالل في الوظائف 
اليومية 

B

شي مرة كنت حاسس 
حالك، على األقل 

ألسبوع واحد، أو حدا 
لفتلك نظرك إنك

A
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هل انت حامل؟ في حالة الحمل: ما هو موعد آخر دورة شهرية؟ �
عم ترضعي؟ �
عم يكبر طفلك بشكل سليم؟ عم يكون عندك نشاط لاهتمام بطفلك؟ �

التنّبه لسوء المعاملة أو اإلقصاء أو التنّمر: في حدا عم يدايقك أو يأذيك؟ بالمدرسة أو بمكان السكن أو رفقاتك بالحي؟

V. إذا كان الشخص طفاًل أو مراهقًا

IV. إذا كان الشخص أنثى في سن اإلنجاب

تختلف إدارة الحالة  إذا كان الشخص أنثى في سن اإلنجاب أو طفل أو مراهق
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إذا كان الشخص مؤخرًا أذى نفسه، حاول االنتحار، أو لديه أفكار أو خطط للقيام بذلك
الذهاب إلى وحدة اإلنتحار فورًا إلدارة الحالة

إذا كان الشخص لديه ردة فعل طبيعية لخسارة كبيرة 
عدم وصف مضادات االكتئاب  �
تقديم المشورة النفسية االجتماعية �
متابعة )إعادة تقييم لاكتئاب في زيارة المتابعة( �

إذا كان الشخص مصابًا باضطراب ثنائي القطب
إحالة إلى اختصاصي �
عدم وصف مضادات االكتئاب �

إذا كان الشخص طفاًل أو مراهقًا 
تقديم التثقيف النفسي لألهل  �
 المشورة النفسية االجتماعية هي عاج الخط األول  �
عدم وصف مضادات االكتئاب  �
 متابعة   �

المشورة النفسية االجتماعية هي عاج الخط األول  �
 عدم وصف مضادات االكتئاب �
إحالة إلى اختصاصي �

إذا كان الشخص امرأة حامل / بعد الوالدة / تقوم بالرضاعة الطبيعية



اإلكتئاب إدارة الحالة - العالج غير الدوائي

11

)mhGAP العالج والمشورة النفسية االجتماعية/ غير الدوائية )إستشر دليل التدخات  .I

B

C

D

E

Aالتثقيف النفسي
االكتئاب حالة شائعة �
يميل الشخص المكتئب إلى تكوين آراء سلبية غير واقعية عن نفسه �
العاج الفعال ممكن �
مواصلة األنشطة المعتادة والتي كانت مثيرة لاهتمام �
الحفاظ على دورة النوم منتظمة )محاولة اإلستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم( �

التعامل مع الضغوطات النفسية االجتماعية الحالية
تحديد أفراد األسرة الداعمين وإشراكهم بأكبر قدر ممكن ومائم

إعادة تنشيط الشبكات االجتماعية

القيام بنشاط بدني بانتظام )مثًا، المشي لمدة 45 دقيقة 3 مرات في األسبوع(

عرض تقديم المتابعة المنتظمة
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السرترالين 1
Sertraline (SSRI)

الفلوكستين
Fluoxetine (SSRI)

أميتريبتيلين
Amitriptyline (TCA) 

مضادات االكتئاب 
Antidepressants

25 ملغم 
مّرة في اليوم  

10 ملغم مّرة في اليوم
 أو 20 ملغم يوم بعد يوم  

زيادة الجرعة ل 20 ملغم  بعد أسبوع 

25 ملغم  
قبل النوم

الجرعة االبتدائية 
للبالغين 

زيــادة بمعــدل 25 - 50 ملغم 
في األسبوع

في حال لم يكن هناك تجاوب خال 6 
أسابيع، زيادة الجرعة ل 40 ملغم مرة 

في اليوم 

زيادة بمعدل 25 - 50 ملغم 
في األسبوع 

زيادة الجرعة 
للبالغين

50 - 100 ملغم    20 - 40 ملغم
)الجرعة القصوى 80 ملغم(

100 - 150 ملغم
)الجرعة القصوى 300 ملغم( 

الجرعة الفعالة 
المعيارية للبالغين 

األصّحاء

ال يجب وصف  السرترالين  
للمراهقين

المشورة النفسية االجتماعية هي 
عاج الخط األول:

10 ملغم مّرة في اليوم
 مراقبة بشكل متكرر؛ إعطاء مزيد من 

الوقت للتجاوب
 ) 6 - 12 أسبوعًا قبل التفكير في أن 

الدواء غير فّعال(

ال يجب وصف األميتريبتيلين 
للمراهقين

الجرعة االبتدائية 
للمراهقين 

25 ملغم  في اليوم   
الخيار الثاني بعد  الفلوكستين

mg 10 مّرة في اليوم   25 ملغم قبل النوم  
مراقبة بشكل متكرر؛ إعطاء مزيد 

من الوقت للتجاوب
 )6 - 12 أسبوعًا قبل التفكير في 

أن الدواء غير فّعال( 
من األفضل التجنب عند المسنين

الجرعة االبتدائية 
لكبار السن 

والمريضين طّبيأً
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السرترالين 1
Sertraline (SSRI) 

الفلوكستين
Fluoxetine (SSRI)

أميتريبتيلين
Amitriptyline (TCA) 

 مضادات االكتئاب
Antidepressants

50 - 100 ملغم 
ال يوصف للمراهقين

20 ملغم 
)الجرعة القصوى 40 ملغم(

50 - 75 ملغم
)الجرعة القصوى 100 ملغم( 

ال يوصف للمراهقين 

الجرعة الفعالة 
المعيارية 

للمراهقين، لكبار 
السن والمريضين 

طّبيًأ

25 ملغم مّرة في اليوم  
زيادة الجرعة ل 50 ملغم بعد 

أسبوع

الخيار األول  تجنب  لألشخاص الذين 
يعانون من أمراض 
القلب والشرايين 

إعطاء كّميات محدودة 
)مثل أسبوع واحد كل مرة(

الخيار األول
إعطاء كّميات محدودة

 )مثل أسبوع واحد كل مرة(

تجنب لألشخاص الذين 
يعانون من أفكار 

إنتحارية

الغثيان، فقدان الشهية 
واضطرابات هضمية أخرى،

تغّيرات الوزن،  الصداع، اإلرهاق، 
الدوخة، الخلل الجنسي، الخ

التململ، األرق، حدة الطباع، فقدان 
الشهية واضطرابات هضمية أخرى، 

تغّيرات الوزن، الصداع، الخلل الجنسي

انخفاض ضغط الدم أثناء 
الوقوف )خطر الوقوع(، جفاف 

الفم، اإلمساك، صعوبة التبول، 
الدوخة، عدم وضوح الرؤية، 

الشعور بالتخدير

اآلثار الجانبية 
الشائعة

في حالة ظهور أعراض الهوس خال فترة العاج:
يجب وقف مضادات االكتئاب فورًا؛ مراقبة اآلثار الجانبية بعناية؛ إحالة إلى إختصاصي

الحذر

1  السرترالين )Sertraline( هو خاص بلبنان وهو على الئحة األدوية األساسية الموجودة في مراكز الرعاية الصحية األولية



إيذاء الذات / اإلنتحار

 الشكاوى إليذاء الذات أو االنتحار: 
تفكير أو تخطيط أو تصرف حالي إليذاء الذات أو االنتحار  �          

تاريخ سابق للتفكير أو التخطيط أو التصرف إليذاء الذات أو االنتحار  �          
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I. هل أقدم الشخص على فعل خطير طبيًا إليذاء الذات؟

هل يوجد عامات تسمم أو تناول مواد مسببة لإلدمان؟ �
هل يوجد نزيف من إصابة ألحقها الشخص بنفسه؟ �

يجب أن يتم التقييم واإلدارة بشكل متزامن في حاالت الطوارىء!  

ال ُينصح بالتقّيؤ القصري إذا كان هنالك عالمات تسمم أو تناول مواد مسببة لإلدمان

إحالة إلى إختصاصي

 عالج طبي عاجل لإلصابة أو التسمم

 عدم ترك الشخص بمفرده 
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I. قّيم إن كان الشخص في حالة خطر وشيك إليذاء الذات / اإلنتحار

= التنبه لحاالت الخطر الوشيك إليذاء الذات / اإلنتحار

الوضع الحالي 
للشخص

أفكار 
إنتحارية حالية

أفكار إنتحارية 
في الشهر الماضي

محاولة إنتحار
 في العام الماضي

الوقت

هياج

سلوك عنيف   

عدم التواصل

ضيق شديد

1

5 9

4 8

3 7

2 6

رسم بياني يوضح السيناريوهات المختلفة التي تشير إلى الخطر الوشيك إليذاء الذات / اإلنتحار
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سؤال الشخص المعني
 )أو القائمين على العناية به(

التفسير سيناريو 

عم تجيك أفكار أنو تأذي حالك او 
تنهي حياتك؟

حاليًا يفّكر أو يخطط إليذاء الذات / االنتحار

فّكرت أو خططت، بالشهر 
الماضي، إنو تأذي حالك او تنهي 

حياتك؟

حاليًا في حالة هياج وفّكر أو خطط إليذاء الذات خال الشهر الماضي
حاليًا في حالة سلوك عنيف وفّكر أو خطط إليذاء الذات خال الشهر 

الماضي
حاليًا ال يتواصل وفّكر أو خطط إليذاء الذات خال الشهر الماضي

حاليًا في حالة ضيق شديد وفّكر أو خطط إليذاء الذات خال الشهر 
الماضي

جّربت فعليّا إنو تأذي حالك او 
تنهي حياتك بالسنة اللي مرقت؟

حاليًا في حالة هياج وقام فعليًا بإيذاء الذات خال العام الماضي
حاليًا في حالة سلوك عنيف وقام فعليًا بإيذاء الذات خال العام 

الماضي
حاليًا ال يتواصل وقام فعليًا بإيذاء الذات خال العام الماضي

حاليًا في حالة ضيق شديد وقام فعليًا بإيذاء الذات خال العام الماضي

جدول يفّسر السيناريوهات المذكورة في الرسم البياني وكيفية السؤال عن الخطر الوشيك إليذاء الذات / اإلنتحار

5

9

4

8

3

7

2

6

1

إذا كان الجواب نعم على أي من السيناريوهات المذكورة أعاه 
 فإن الشخص في حالة خطر وشيك إليذاء الذات 

/ اإلنتحار
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II. هل يعاني الشخص من أية اضطرابات نفسية أو عصبية أو إدمانية أخرى ذات أولوية؟
قّيم

االكتئاب �
اضطرابات إستخدام الكحول أو المواد المسببة لإلدمان �
الذهان �
الصرع �
�  )mhGAP االضطرابات السلوكية )إستشر دليل التدخات

III. هل يعاني الشخص من ألم مزمن؟   

بتعاني من ألم مزمن؟

IV. هل يعاني الشخص من أعراض نفسية حادة تستدعي معالجتها سريريًا؟
صعوبة في القيام بالعمل أو األنشطة المدرسية أو المنزلية أو االجتماعية المعتادة

 عم تعاني صعوبة انك تقوم بشغلك؟ درسك؟ نشاطاتك االجتماعية؟ �

ضيق واضح أو تكرار طلب المساعدة
 حاسس بضيق كتير كبير وعم تطلب مساعدة األشخاص اللي حولك؟  �

تكرار التطبيب الذاتي للتعامل مع الضيق العاطفي أو أعراض جسدية غير مفسرة
 عم تاخد أدوية با وصفة طبيب؟  �

B

A

C



إيذاء الذات / اإلنتحار إدارة الحالة - العالج غير الدوائي

19

إزالة وسائل إيذاء الذات والتأكد من عدم ترك الشخص بمفرده

تفعيل دور األسرة واألصدقاء لمراقبة الشخص ودعمه خالل فترة الخطر الوشيك

توفير وتفعيل الدعم النفسي االجتماعي

التركيز على نقاط القوة اإليجابية لدى الشخص بجعله يتحدث عن الطريقة التي حل بها مشاكله في السابق �
 
� )Problem Solving( النظر في العاج بحل المشاكل

البقاء على اتصال منتظم مع الشخص 

)mhGAP العالج والمشورة النفسية االجتماعية/ غير الدوائية )إستشر دليل التدخات  .I

B

D

A

C
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المعالجة الدوائية  .II

ال تصف األدوية إال عند الضرورة 

في حال وصف الدواء
إستعمال األدوية التي تشّكل أقل مستوى من الخطورة في حالة الجرعة الزائدة �
إعطاء وصفات طبية لمدة قصيرة )مثل أسبوع واحد كل مرة( �



الذهان

 الشكاوى الشائعة للذهان: 
تغّيرات سلوكية ملحوظة، إهمال المسؤوليات المعتادة المتصلة بالعمل،    �          

أو األنشطة المدرسية أو االجتماعية أو المنزلية   
هياج، سلوك عدواني، وانخفاض أو زيادة النشاط  �          

معتقدات خاطئة ثابتة )غير مّتصلة بعادات الشخص وتقاليده(   �          
شّك شديد  �          

سماع أصوات أو رؤية أشياء غير موجودة   �          



الذهان تقييم
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I. هل الشخص مصاب بالذهان؟ 
سؤال الشخص المعني: 

في شي موضوع شاغّلك بالك؟ في شي زاعجك؟ �
كيف ثقتك باالشخاص حواليك؟ �

حاسس انو في حدا بدو يأذيك؟ حاسس حالك مراقب؟ �
حاسس في حدا عندو القدرة يتحّكم بأفكارك؟ �
بتحس العالم بيقدروا يحزروا شو عم تفكر با ما تحكي؟  �

بتكون قاعد مع أشخاص وبتسمع أو بتشوف اشياء ما حدا غيرك بيسمعا أو بيشوفا؟ �
ممكن تسمع صوت وتلتفت وما تاقي حدا؟ شو بكون عم بقول؟ �

كيف اهتمامك بحالك؟ �
 كيف نشاطاتك االجتماعية؟  �
عم تشوف أصحابك؟  �

عم تروح عالشغل؟ ماشي حالك بالمدرسة/الجامعة؟   �

المعتقدات 
الخاطئة الثابتة

الهلوسات )لها 
عالقة بالسمع، 

البصر، الخ(

 الوظائف اليومية

C

D

B

الشعور بالشّك 
والخوف الشديد

A
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أيمتى بّينوا العوارض؟ 
صار معو هيك شي مرة من قبل؟

كان عم ياخد أدوية؟ من أيمتى؟ هل وّقف العاج؟

سؤال القائم / القائمين على العناية بالشخص:

شو يّلي شاغّلك بالك عن الشخص؟ 

كيف تصرفاتو هالفترة؟ �
عم يتصرف بطريقة غريبة؟ �

بتحّسوا عم يطّلع بشي مش موجود؟ �
أو كأّنو عم يتسّمع على حدا مش موجود؟ �
عم يحكي لحالو؟ �

كيف اهتمامو بحالو؟ النظافة الشخصية؟ �
كيف نشاطاتو االجتماعية؟ عم يشوف أصحابو؟  �
عم يروح عالشغل؟ ماشي حالو بالمدرسة/الجامعة؟  �

فمن المحتمل أن يكون 
الشخص مصابًا بالذهان، 

تابع التقييم

إذا كان الجواب نعم 
D و C و B و A  على

السؤال أيضًا عن:

الشعور بالشّك 
والخوف الشديد

A

المعتقدات 
الخاطئة الثابتة

B

الهلوسات

الوظائف اليومية

C

D
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II. هل هناك تفسيرات أخرى محتملة غير الذهان؟
قبل تأكيد تشخيص الذهان، يجب إستبعاد ما يلي:

B

A

D أو C أو B أو A   إذا كان الجواب نعم على

C

D

الهذيان )الظهور الفجائي، االرتباك، األعراض العصبية، أو الحّمى(   

استخدام األدوية / اآلثار الجانبية 

الخرف

إضطرابات إستخدام الكحول والمواد المسببة لإلدمان
بتشرب كحول؟ �
رة؟ � عم تاخد أي مواد مخدِّ

يجب معالجة الحالة التي يعاني منها الشخص
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B

A

III. هل يمر الشخص بنوبة هوس حادة؟

B و A إذا كان الجواب نعم على

شي مرة كنت حاسس حالك، على األقل ألسبوع واحد، أو حدا لفتلك نظرك إنك 

يجب أيضًا تقييم نوبة الهوس )بناًء على ذلك، تختلف إدارة الحالة(  

إختالل في الوظائف اليومية
 هل واجهت صعوبة إنك تقوم بوظائفك اليومية؟ هل تطّلب وضعك دخول المستشفى؟

فمن المحتمل أن يكون الشخص مصابًا باضطراب ثنائي القطب

1. مبسوط زيادة عن اللزوم، مكّيف أو كتير عصبي؟
2. نشيط زيادة عن اللزوم؟

3. عم تنام أقّل أو مش بحاجة للنوم؟
4. َحكيك زايد؟

5. أفكارك ومشاريعك كتيرة؟
6. ثقتك بنفسك كتير عالية؟

7. ما عم تركز؟ 
8. سلوكك متهّور؟ مثا عم تصرف أكثر من العادة؟ عم تتخانق مع حدا؟ عم تسوق بسرعة؟
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IV. سؤال عن أفكار أو تصرفات إليذاء الذات أو االنتحار:

عم تجيك أفكار أنو تأذي حالك او تنهي حياتك؟ جّربت تأذي حالك؟

V. إذا كان الشخص أنثى في سن اإلنجاب:

 تختلف إدارة الحالةإذا كان الشخص أنثى في سن اإلنجاب  

هل انت حامل؟ في حالة الحمل: ما هو موعد آخر دورة شهرية؟ �
عم ترضعي؟ �
عم يكبر طفلك بشكل سليم؟ عم يكون عندك نشاط لاهتمام بطفلك؟ �



الذهانإدارة الحالة
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إذا كان الشخص مؤخرًا أذى نفسه، حاول االنتحار، أو لديه أفكار أو خطط للقيام بذلك
الذهاب إلى وحدة اإلنتحار فورًا إلدارة الحالة

إذا كان الشخص مراهقًا
إحالة إلى اختصاصي �

استخدام جرعات أقل من األدوية �
التنّبه لخطر التفاعات الدوائية �

إذا كان الشخص مسّن

إذا كان الشخص مصابًا باضطراب ثنائي القطب

إذا كان الشخص امرأة حامل / بعد الوالدة / تقوم بالرضاعة الطبيعية
إعطاء هالوبيريدول )Haloperidol( وكلوربرومازين )Chlorpromazine( بجرعات منخفضة �
ال يجب وصف األدوية المضادة للكولينيات �

إحالة إلى اختصاصي �

إحالة إلى اختصاصي �
� )Haloperidol( )إذا كان في حالة هياج، تواصل مع إختصاصي وثّبت الحالة )إعطاء هالوبيريدول
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)mhGAP العالج والمشورة النفسية االجتماعية/ غير الدوائية )إستشر دليل التدخات  .I

إذا كان الشخص يعاني من  الذهان  

إشراك األشخاص الذين يعانون من ذهان والقائمين على العناية بهم بفاعلية في تصميم 
وتنفيذ وتقييم هذه التدخات

التثقيف النفسي للشخص وللقائمين على العناية به

األشخاص الذين يعانون من الذهان يحتاجون متابعة منتظمة

B

A

C
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كلوربرومازين 
 Chlorpromazine

ريسبيريدون
Risperidone

هالوبيريدول
Haloperidol

أدوية الذهان
Antipsychotic medication

25 - 50 ملغم في اليوم 1 ملغم في اليوم 2.5 ملغم في اليوم الجرعة االبتدائية

75 - 300 ملغــم فــي اليوم
 )الجرعــة القصــوى 1000 ملغم( 

4 - 6 ملغم في اليوم 
)الجرعة القصوى 10 ملغم(

4 - 10 ملغم في اليوم
  )الجرعة القصوى 20 ملغم(

الجرعة الفعالة المعيارية

عن طريق الفم  عن طريق الفم عن طريق الفم
 أو

 حقن عضلي عميق

طريقة أخد الدواء

اآلثار الجانبية الرئيسية

+ + +++ اآلثار الجانبية خارج 
الهرمية*

+++ + +

التخدر )خاصة في
 كبار السن(

++ + التردد أو السلس البولي

+++ + + نقص ضغط الدم عند 
الوقوف



الذهانإدارة الحالة - العالج الدوائي

30

كلوربرومازين 
 Chlorpromazine

ريسبيريدون
Risperidone

هالوبيريدول
Haloperidol

أدوية الذهان
Antipsychotic medication

اآلثار الجانبية الرئيسية

++

زيادة خطر السكتة 
الدماغية )خاصة في كبار 

السن(
++ المتالزمة األيضية

)Metabolic syndrome(
نادر نادر نادر المتالزمة الخبيثة للدواء 

المضاد للذهان**
إيقاف مضادات الذهان على الفور إذا كان يشتبه بهذه المتازمة والحفاظ على حرارة الشخص منخفضة 

وتوفير السوائل الكافية. 
س العضلي. س على شكل الدوالب المسنن والتيبٌّ * تشمل تفاعات التأترية حادة، والتشنجات الاإرادية والرعاش والتيبٌّ

** المتازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان هي اضطراب نادر ولكنه قد يشّكل خطرًا على الحياة، يتميز بتصلب العضات، وارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع ضغط الدم.
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بيبيريدين
Biperiden

التريهكسفينيديل )البنزهكسول(
Trihexyphenidyl

األدوية المضادة
 للكولينيات

1 ملغم مّرتين في اليوم   2.5 ملغم في اليوم الجرعة االبتدائية

3 - 6 ملغم في اليوم 
)الجرعة القصوى 12 ملغم(

5 - 15 ملغم في اليوم 
  )الجرعة القصوى 20 ملغم(

الجرعة الفعالة المعيارية

عن طريق الفم  عن طريق الفم  طريقة أخد الدواء

تجنب تجنب للمرأة الحامل

اآلثار الجانبية الرئيسية

+++ +++

االرتباك واضطراب الذاكرة 
)خاصة في كبار السن( 

+ +

التخدر )خاصة في كبار 
السن(

++ ++ التردد أو السلس البولي

تعطى األدوية المضادة للكولينيات لتخفيف اآلثار الجانبية ألدوية الذهان:



اإلضطرابات النمائية

 الشكاوى الشائعة لالضطرابات النمائية: 
تأخر في النمّو: مستوى تعّلم الطفل أبطأ بكثير من غيره من األطفال من   �          

نفس العمر في أنشطة مثل: االبتسام، الجلوس، الوقوف، المشي، الكام /    
التواصل، وغيرها من مجاالت النمّو، مثل القراءة والكتابة   

خلل في التواصل، سلوك متكرر  �          
صعوبات في تنفيذ األنشطة اليومية المعهودة لهذا السن  �          
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I. هل يعاني الطفل من تأخر في النمّو؟ 
قّيم المجاالت التالية وفقًا لعمر الطفل

المهارات المعرفية 
)اللعب، التعلم

 والتفكير وغيرها(
التفاعل االجتماعي اللغة والتواصل المهارات الحركية

  العمر

- يتابع األشياء بعيونه 
ويتعرف على الناس عن ُبعد

- يشعر بالملل )يصرخ، صعب 
اإلرضاء( إذا لم يتغّير النشاط

- يبتسم إلى األشخاص

- يتعّرف على والديه 

- يقوم بالمكاغاة وبأصوات 
   الغرغرة

- يلتفت نحو الصوت 

- يرفع رأسه ويحاول الدفع 
إلى فوق إذا كان مسّطحًا 

على بطنه  

2-1 أشهر

- يظهر الفضول حول األشياء 
ويحاول الحصول على األشياء 

البعيدة عن متناوله

- يعرف الوجوه المألوفة 
ويبدأ بمعرفة ما إذا كان 

الشخص غريب

- يستجيب عند المناداة باسمه

- يسلسل الحروف معًا عندما 
يحاول التكّلم )آآ، إي، أو( ويحب 

التناوب مع الوالدين عندما 
يصدر األصوات

- يبدأ بلفظ الحروف الساكنة 
)»م«، »ب«(

- يبدأ بالجلوس بدون 
مساعدة

- يستعمل يده بالكامل 
لجلب األغراض نحوه 

6 أشهر

المجال
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تقييم

المهارات المعرفية 
)اللعب، التعلم

 والتفكير وغيرها(
التفاعل االجتماعي اللغة والتواصل المهارات الحركية

   العمر

- يبحث عن أشياء عندما 
 تخّبؤها

- يلعب لعبة إخفاء الوجه أو 
األشياء )بأوسة( 

- قد يخاف من الغرباء

- قد يتعّلق باألشخاص 
الذين يعرفهم

- يقوم بأصوات مختلفة مثل 
“ماما ماما” و “بابا بابا” 

- يقّلد أصوات وإيماءات اآلخرين

- يدّل على األشياء بإصبعه 

- يقف، متمّسكًا بشيء

- يمكنه الجلوس بنفسه 

- يدبدب 

9 أشهر

- يتبع التوجيهات البسيطة 
مثل »إلتقط اللعبة«

- ينظر في الصورة الصحيحة 
أو في الشيء المناسب 

عندما تتم مناداته  

- يدل بإصبعه

- يقّلد والديه  

- يبكي عند مغادرة األم 
أو األب

- يلعب مع شخص واحد 
)مثًا لعبة إخفاء الوجه

أو األشياء أو بأوسة(

- يستخدم ايماءات )اشارات( 
بسيطة، مثل أن يهز رأسه “ال” 

أو يلّوح “وداعا”

- يقوم بأصوات مع تغييرات في 
النبرة

- يقول “ماما” و “بابا” وعامات 
التعجب مثل “اه-أو-أي!” 

- يحاول أن يقول الكلمات التي 
تقولها

- يدفع بنفسه إلى الوقوف 
ويمشي متمّسكًا باألثاث 

- قد يقوم ببضع خطوات 
دون التمّسك بشيء

- قد يقف وحده 

- يقرص

12 شهر

المجال
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المهارات المعرفية 
)اللعب، التعلم

والتفكير وغيرها(
التفاعل االجتماعي اللغة والتواصل المهارات الحركية

   العمر

- يتبــع تعليمــات مكونة من 
خطوتيــن مثل “التقط 

حــذاءك وضعه في الخزانة”

- يجد األشياء حتى عندما 
تكون مخبأة تحت غطاءين

أو ثاثة أغطية

- يلعب ألعاب بسيطة من 
نسج الخيال )مثّا مشاركة 

الدمية شرب الشاي(

- يتحمس عندما يكون 
برفقة أطفال آخرين 

)2 أو أكثر(

- يعصي األوامر

- يقول جمل من كلمتين الى 4 
كلمات 

- يصعد درجتين أو أكثر إذا 
كان متمّسكًا بشيء 

- يضع مكعبين أو أكثر فوق 
بعضهما البعض 

سنتين

- يتبع تعليمات مكونة من 3 
خطوات

- يفك غطاء العلبة ]مرطبان[ 
ويغلقه؛ يفتح الباب

- ينفصل بسهولة عن األم 
واألب 

- يظهر االهتمام والعاطفة 
لألصدقاء 

- يجري محادثة باستخدام 3 جمل

- يقول إسمه، عمره وجنسه  

- يقول كلمات مثل “أنا”، “لي”، 
“نحن”، و “أنت” وبعض صيغ 
الجمع )ألعاب ]ِلَعب[، طابات، 

أوالد ]والد[(

- يركب دراجة ثاثية العجات

- يركض بسهولة 

- يرسم دائرة

- ينظف أسنانه بواسطة 
فرشاة األسنان 

- يرتدي ويخلع مابسه 
بنفسه

3 سنوات

المجال
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تقييم

المهارات المعرفية 
)اللعب، التعلم

والتفكير وغيرها(
التفاعل االجتماعي اللغة والتواصل المهارات الحركية

   العمر

- يرسم شخص من 2 إلى 4 
أجزاء من الجسم

- يبدأ بنسخ بعض الحروف

- يفضل اللعب مع أوالد 
آخرين على أن يلعب 

لوحده

- يتعاون مع أطفال آخرين

- يتمتع بالقيام بأشياء 
جديدة

- يغني أغنية مثل “عنكبوت 
   النونو”

- يروي قصص

- يمكن أن يقول اسمه وعائلته 

- يقفز ويقف على قدم 
واحدة لمدة تصل إلى

4 ثواني

- يستخدم المقص 

4 سنوات

- يحصي 10 أشياء أو أكثر

 - يرسم شخص من 5 أجزاء 
من الجسم على األقل 

- ينسخ مثلث وغيرها من 
األشكال الهندسية

- يريد إرضاء أصدقائه

- يريد أن يكون مثل 
أصدقائه

- يتكلم بوضوح

- يروي قصة بسيطة باستخدام  
   جمل كاملة

- يقول اسمه وعنوان سكنه 

- يقفز ويمكن ان يتخطى 
العقبات 

- يتأرجح ويتسلق

5 سنوات

إذا كان نمو الطفل ال يطابق العمر الزمني في واحد من 
المجاالت ال 4 حسب الجدول أعاه

فمن الممكن أن يعاني الطفل من تأخر في النمو، تابع التقييم

المجال
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II. هل هناك عالمات تشير إلى ما يلي؟

فقر الدم

هل يقع الطفل على األرض من دون أي سبب؟

مرض مزمن 

هل يبدو الطفل حالم؟

نقص أو سوء التغذية

III. هل هنالك صرع متزامن؟

معالجة الحالة التي يعاني 
منها الطفل

إحالة إلى إختصاصي

إذا كان الجواب نعم على 
C و/أو B و/أو A

إذا كان الجواب نعم على
 B و/أو A

B

B

C

A

A
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هل ينظر الطفل مباشرًة في العين؟

هل يلتفت الطفل عندما يتحدث شخص ما خلفه؟

هل يتبع الطفل شيء متحرك؟

هل يظهر الطفل ردة فعل على أصوات مرتفعة؟

هل بإمكان الطفل إلتقاط شيء ما؟

هل يصدر الطفل أصوات مختلفة؟

 IV. هل هنالك إعاقة بصرية؟

 V. هل هنالك إعاقة سمعية؟

 إحالة إلى إختصاصي 

 إحالة إلى إختصاصي 

إذا كان الجواب كال على 
      C و/أو B و/أو A

إذا كان الجواب كال على
C و/أو B و/أو A

االكتئاب

االضطرابات السلوكية

VI. إبحث عن اضطراب آخر ذي أولوية من االضطرابات الذهنية والنفسية
البحث بشكل خاص عن:

إحالة إلى إختصاصي

إذا كان الجواب نعم على
B و/أو A

B

B

B

C

C

A

A

A
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هل الطفل في الحضانة أو المدرسة؟ �
في حدا عم يدايقو؟ �

هل الطفل هائج )عم ِيحرك كتير(؟ عدائي؟

هل الطفل على إّتفاق مع أصحابه؟

قّيم إضطراب اإلكتئاب عند األم  

هل يعاني الطفل من مشاكل جسدية؟

 VII. هل التأخر في النمو ناجم عن بيئة غير محفزة أو اكتئاب األم؟

VIII. هل لدى الطفل مشاكل سلوكية؟

B

B

C

A

A



اإلضطرابات النمائية     إدارة الحالة - العالج

II. المعالجة الدوائية

إحالة الى إختصاصي 

ال تصف األدوية A

B

التثقيف النفسي لألسرة A

إعادة التأهيل المجتمعية D

المتابعة G

حماية الطفل من أي شكل من أشكال سوء المعاملة، اإلقصاء أو التنّمر في المنزل، في المدرسة 
أو في المجتمع  B

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للطفل واألسرة E

تقديم المشورة للمدّرسين C

تقديم الدعم للقائمين على العناية بالطفل F

)mhGAP العالج والمشورة النفسية االجتماعية/ غير الدوائية )إستشر دليل التدخات  .I
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توصيات للرعاية من أجل تطور الطفل: 

التواصل اللعب العمر

تواصلي من خال النظر إلى عينّي الطفل 
والتحدث معه. وُيعّد اإلرضاع وقتًا مائمًا لذلك، إذ 

يمكن حتى للمولود الجديد أن يرى وجهك ويسمع 
صوتك.

إلعبي ووفري طرقًا لطفلك لكي يرى، ويسمع، 
ويحّرك ذراعيه ورجليه بحرية وليلمسك. الطفي 
طفلك ورّبتي عليه واحمليه. من المستحسن 

أن يامس جلدك جلده.

حديث 
الوالدة إلى 

األسبوع 1

تواصلي من خال اإلبتسام والضحك مع طفلك. 
تحّدثي مع طفلك. إبدئي محادثة من خال تقليد 

أصوات طفلك وحركاته.

إلعبي ووفري طرقًا لطفلك لكي يرى، ويسمع، 
ويحّرك ذراعيه ورجليه بحرية وليلمسك. حّركي 

بعض األشياء الغنية باأللوان ببطء  ليراها طفلك 
ويحاول الوصول إليها. 

ألعاب مناسبة لهذا العمر: ألعاب الخشخشة.

 

أسبوع 1 إلى 
6 أشهر 

المجال
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التواصل اللعب العمر

تواصلي من خال اإلستجابة ألصوات طفلك 
واهتماماته. نادي الطفل باسمه وانظري لطفلك 

وهو يستجيب.

وفري لطفلك أغراضًا نظيفة وآمنة من أغراض 
المنزل لكي يمسك بها ويطرق عليها ويوقعها. 
ألعاب مناسبة لهذا العمر: وعاء مع غطاء، إناء 

معدني وملعقة. 

6 أشهر إلى 
9 أشهر

تواصلي من خال قول أسماء األشياء واألشخاص 
لطفلك.  أظهري لطفلك كيفية نطق أسماء 

األشياء باستخدام اليدين مثل “باي باي”. 
ألعاب مناسبة لهذا العمر: دمية مع وجه.

إلعبي من خال تخبئة لعبة الطفل المفضلة تحت 
قطعة قماش أو علبة ما. إنتظري حتى تري ما إذا 

كان طفلك سيجدها.
إلعبي مع طفلك لعبة إخفاء الوجه أو األشياء 

)بأوسة(.

9 أشهر إلى 
12 شهر

المجال

اإلضطرابات النمائية      كيفية تحفيز الطفل
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التواصل اللعب العمر

تواصلي من خال طرح أسئلة بسيطة على 
طفلك. إستجيبي لمحاوالت طفلك التكّلم. دعيه 

يرى الطبيعة وصورًا وأشياء وتحّدثي عنها.

إلعبي من خال إعطاء طفلك أشياء لكي يكّدسها 
فوق بعضها وليضعها في أوعية ويخرجها منها. 

ألعاب مناســبة لهذا العمر: أغراض متداخلة 
وأغراض التكديس، وأوعية ومشابك للثياب.

12 شهر إلى 
سنتين

تواصلي من خال تشجيع طفلك على الكام والرّد 
على أسئلته. عّلمي طفلك القصص واألغنيات 

واأللعاب. تحدثي عن الصور أو الكتب.
 ألعاب مناسبة: كتاب فيه صَور.

إلعبي  من خال مساعدة طفلك على العّد 
وتسمية األشياء ومقارنتها. إصنعي ألعابًا بسيطة 

لطفلك. 
ألعاب مناســبة لهذا العمر: أشــياء ذات ألوان 
وأشكال مختلفة لكي يرّتبها، عصا أو لوح من 

.)puzzle( الطبشور، أحجية

سنتان وأكثر

المجال



الخرف

 الشكاوى الشائعة للخرف: 
نقص أو مشاكل في الذاكرة )نسيان حاد(  والتوجه الزماني والمكاني  �          

مشاكل مزاجية أو سلوكية مثل الامباالة )إبداء عدم االهتمام( أو سهولة   �          
االنفعال   

فقدان السيطرة على المشاعر، الشعور بالضيق أو تعكر المزاج أو الرغبة   �          
في البكاء بسهولة   

صعوبات في القيام بالعمل أو األنشطة المنزلية أو االجتماعية المعتادة  �          
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فمن المحتمل أن يكون الشخص مصابًا بالخرف، تابع التقييم

I. هل الشخص مصاب بالخرف؟ 

       B و A إذا كان الجواب نعم على

إسأل الشخص، وكذلك القائم على العناية به، إذا كان يواجه مشاكل مع الذاكرة والتوجه 
المكاني/ الزماني

بتواجه صعوبة تتذكر المكان الموجود في؟ بتعرف إنت وين؟  �
عم تنسى كتير مؤّخرًا؟ بتتذكر شو صار مبارح؟ �
عم تواجه صعوبة تاقي كلمات لتعّبر عن حالك؟  �

إسأل الشخص، وكذلك القائم على العناية به ، إذا كان يواجه صعوبات بالقيام باألدوار 
واألنشطة الرئيسية

عندك صعوبة تقوم بنشاطاتك اليومية؟  �

B

A
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II. إختبار التوجه المكاني/ الزماني، والذاكرة، واللغة:

الزمان: نحنا بأي )فصل( )سنة( )شهر( )يوم( )تاريخ(؟  �
المكان: نحنا بأي )بلد( - )مدينة( - )بلدة( - )مكان حالي( - )طابق(؟  �

الحفظ: رح أطلب مّنك تعيد هال 3 كلمات: ساعة – كتاب – قلم  �
التذّكر: اسأل عن ال 3 الكلمات مرة ثانية بعد 3-5 دقائق �

فيك تخّبرني شو بتعمل بالقلم؟  �
رح دلّك على جزء من الجسم، سّميلي يا واشرحلي شو وظيفتو؟ �

1 - التوجه 
المكاني/ 

الزماني 

2 - الذاكرة

3 - اللغة 

هل العوارض موجدة لمدة 6 أشهر على األقل؟

هل العوارض ذات طبيعة متزايدة؟

هل العوارض مرتبطة بخلل في الوظائف االجتماعية؟

 A إذا هنالك خلل في
+ الجواب نعم على

D و C و B

من المحتمل أن يكون 
الشخص مصابًا بالخرف، 

تابع التقييم

B

C

D

 A إذا هنالك خلل في
والجواب كال على

D و C و B 

من المحتمل أن يكون 
الشخص مصابًا بالهذيان، 

قّيم الهذيان 

A
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D و C و B و A حّول إلى إختصاصي إذا كان الجواب نعم على

B

C

A

D

ظهور العوراض فجائيًا؟

مدة المرض قصيرة؟ 

هل العوراض أسوأ في الليل وترتبط باختال الوعي؟

ارتباك الزمان والمكان؟

كيفية تقييم الهذيان:
هل أي من التالي صحيح؟



الخرف تقييم

48

هل الشخص يعاني من حاالت مرضية بدنية أخرى؟  .III

B و A إذا كان الجواب نعم على

B و A إذا كان الجواب كال  على

إسأل الشخص، وكذلك القائم على العناية به عن العوارض التالية
هل كان الشخص أقل من 60 سنة قبل ظهور العوارض؟ �
هل كان ظهور العوراض مرتبطًا بإصابة في الرأس، أو إغشاء أو سكتة؟ �

هل هناك تاريخ سريري من
الدراق أو بطء النبض أو جفاف الجلد أو قصور الغدة الدرقية؟ �
األمراض المتناقلة جنسيًا أو فيروس نقص المناعة البشرية / سيدا؟ �
أمراض القلب والشرايين؟ �
قلة األكل أو سوء التغذية أو فقر الدم؟ �

إحالة إلى إختصاصي

فمن المحتمل أن يكون الشخص مصابًا بالخرف، 
تابع التقييم

B

A



الخرف تقييم

49

قّيم الخطر الوشيك إليذاء الذات / اإلنتحار

IV. هل الشخص يعاني من إكتئاب معتدل إلى شديد؟
     )الذهاب إلى وحدة اإلكتئاب في هذا الدليل العملي(

إذا كان الجواب نعم

إذا كان الجواب كال  

معالجة اإلكتئاب
إعادة تقييم الخرف بعد عالج اإلكتئاب

تابع تقييم الخرف
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هل الشخص يعاني أيضًا من حاالت مرضية بدنية مقترنة؟  .V

ارتفاع ضغط الدم �
زيادة الدهون في الدم �
سكري �
تدخين �
سمنة �
أمراض القلب )ذبحة صدرية أو احتشاء عضلة القلب(  �
سكتة دماغية سابقة أو نوبات نقص تروية قلبية عابرة �

تقييم التغذية، البصر، السمع، حالة األسنان، وظائف المثانة واألمعاء، األلم �
الحصول على تحليل للبول �

مراجعة األدوية، والسيما تلك التي لها آثار جانبية مضادة للكولينيات قوية �
 )مثل األميتريبتيلين- مضاد لاكتئاب(، والكثير من مضادات الحساسية، ومضادات الذهان

A

B

عوامل خطر 
أو أمراض قلب 

وشرايين

حاالت مرضية أخرى

B أو A إحالة إلى إختصاصيإذا كان الجواب نعم على
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VI. إسأل القائم على العناية بالمريض:
 هل يعاني الشخص من عوارض سلوكية ونفسية للخرف؟ 

التجوال: هل الشخص بيتجول بدون ما يعرف حالو وين رايح وبيضّيع وما بيعرف  �
يرجع عالبيت؟

اضطراب ليلي: هل الشخص عندو صعوبة ينام؟ بيوعا بمنتصف الليل؟ �
هياج: هل الشخص هائج؟ �
عدائية: هل الشخص عدائي؟  �

هلوسة: بتحس إنو الشخص كأّنو عم يتسّمع لحدا أو عم يحكي مع حدا مش موجود؟ �
أوهام: هل الشخص بعّبر/بقول انو في حدا بّدو يأذي؟ �
قلق: هل الشخص قلق؟ �
مزاج مكتئب: هل الشخص ببّين حزين؟ �

A

B

السلوك

العوراض النفسية

إذا أي من العوارض المذكورة أعاه 
موجودة، السؤال أيضّا عن: 

متى تحدث هذه العوراض ومدى تكرارها؟ هل العوراض بتخلق مشاكل 
للشخص أو القائمين على العناية به؟

B أو A معالجة العوراض التي يعاني منها الشخصإذا كان الجواب نعم على
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توفير التثقيف النفسي )لكن تجّنب إعطاء الكثير من المعلومات واإلرشادات( 

التدخالت النفسية االجتماعية للتعامل مع العوراض المعرفية واألداء المعرفي
تقديم معلومات منتظمة خاصة بالتوجه المكاني/ الزماني )على سبيل المثال، اليوم، التاريخ، الوقت،  �

الطقس، أسماء األشخاص( للشخص الذي يعاني من الخرف
تجنب تغيير الروتين �

تعزيز االستقاللية والقدرة على أداء األعمال اليومية والحركة
تقديم المشورة حول الحفاظ على االستقالية في استخدام المرحاض �
نصح الشخص بممارسة النشاط البدني والرياضة �

إدارة العوراض السلوكية والنفسية
الذهاب إلى الخطوة VI من التقييم لتحديد العوارض السلوكية والنفسية ومعالجتها �

تدخالت لمساعدة القائمين على العناية بالشخص
هل القائم على العناية بالشخص يعاني من ضغط نفسي وبحاجة لدعم نفسي اجتماعي؟  �

قّيم اإلكتئاب عند القائمين على العناية بالشخص 

المتابعة: مرة كل 3 أشهر )إستشر دليل التدخالت mhGAP( وعند كل زيارة متابعة قّيم التالي
هل العوراض مستقّرة أو تحّسنت؟    �
األمراض الطبية واإلضطرابات النفسية المتزامنة  �
خطر وشيك إليذاء الذات / اإلنتحار  �
ظهور عوارض سلوكية ونفسية جديدة للخرف �

B

E

C

F

A

D

)mhGAP العالج والمشورة النفسية االجتماعية/ غير الدوائية )إستشر دليل التدخات  .I
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)mhGAP إستشر دليل التدخات( العالج والمشورة النفسية االجتماعية/ غير الدوائية  .I)المعالجة الدوائية )ال تصف الدواء .II

III. نصائح متعّلقة بالتغذية:

إستشارة إختصاصي

 ال تصف المكّمات الغذائية

إذا  المريض في حالة هياج
تواصل مع إختصاصي �
ثّبت الحالة )إعطاء 0.5 ملغم  هالوبيريدول( )Haloperidol( عن طريق الفم(* �

يجب التحقق من وجود أي نقص غذائي )مثل فيتامين ب 12 أو حامض الفوليك( وتوفير المكّمات 
الغذائية المائمة 

مراقبة الوزن والوضع الغذائي  

B

B

C

A

A

*هذا ليس عاج الخط األول، يجب وصفه لفترة قصيرة، بعد التشاور مع إختصاصي
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