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االثنني 30 نوفمبر 2015

الطب النفسي 

.. الملف الشائك

حنان عبد المعبود

كشف استشاري الطب النفسي ومدير مركز عالج االدمان ومدير 
مركز الكويت للصحة النفسـية د. عادل الزايد عن اصابة ما يقارب من 
٢٠٠٠ مريض جديد سنويا مبختلف األمراض النفسية، مبينا أنه ال توجد 
احصائية دقيقة لعدد املراجعني واملصابني بأمراض نفسـية بالبالد، 
نتيجة عدم وجود دراسات في هذا الصدد، الفتا الى أن ٣٠٪ من أفراد 
املجتمع يعانون وجود األعراض لألمراض النفسية، بينما أقل من ١٠٪ 
من املجتمع أي ثلث املرضى يحصلون على العالج املالئم، مشيرا الى 
أن هذا نتيجة وجود عوائق اجتماعية تؤثر في عملية وصولهم للخدمة 
وليس توافر اخلدمة أو سوءها. وأوضح الزايد في حوار خاص مع «األنباء» 
ان وصمـة العار جتاه األمراض النفسـية ال تخص املجتمع الكويتي أو 
املجتمعات العربية فقط، وامنا تشمل العالم كله وان كانت بدرجات 
أو نسب متفاوتة، معتبرا ان االكتئاب من أكثر األمراض النفسية انتشارا 
بالعالم كله، كما أن البيئة تلعب دورا في أعراض األمراض النفسية وليس 

في االصابة بها، وفيما يلي التفاصيل: 

في احد التصريحات افاد وكيل وزارة الصحة د. خالد 
السهالوي بأن نحو ٣٠٪ من املجتمع الكويتي يعانون 

األمراض النفسية، ما املقصود بذلك؟
٭ ان هذا التصريح لوكيل وزارة الصحة جاء في اطار اطالق 
حملة «تقبل» اخلاصة للتوعية بالصحة النفســـية بشـــكل 
عام واألمراض النفســـية وحقيقتهـــا، واتى في اطار توعوي 
وليس إحصائيا، فبالنســـبة لهذه النســـبة فإن وجود ٣٠٪ 
باملجتمع يعانون األمراض النفسية، فهذه ظاهرة عاملية بكل 
املجتمعـــات ســـواء عربية أو غربية، حيث نســـبة األمراض 
النفســـية باملجتمعات املختلفة تقريبـــا واحدة، وقد تختلف 
نسبة األمراض داخل إطار الـ ٣٠٪ حيث جند أن أحد األمراض 
يزداد بعض الشيء أو يقل قليال، ولكن بشكل عام النسبة هي 

العامة بجميع املجتمعات.
واملقصود من إعالن هذه النســـبة توضيح ان ٣٠٪ من أفراد 
املجتمع يعانون األعراض لألمراض النفسية، ولكن ما النسبة 
التي حتصل على العالج نتيجة وجود عوائق اجتماعية تؤثر 
في عملية وصولهم للخدمة وليس توافر اخلدمة أو سوءها، 
أو غيـــره وإمنا مجرد عوائق اجتماعية ثقافية تعيق وصول 
املريض الى جهة العالج، حيث ان ٣٠٪ بالفعل يعانون ولكن 
القليل منهم يتخطى العوائق االجتماعية ويصل للعالج، أو 
تدفعه ظروف معينة للحصول على العالج، فالغالبية العظمى 
يقبل بأن يعاني في صمت، بسبب العوائق الثقافية االجتماعية 
املوجودة باملجتمع، وقد أبرز وكيل وزارة الصحة هذه النسبة 
ألنها ليست قليلة، وتقدم للمرضى خدمات صحية على أرقى 
مستوى من املمكن أن تفيدهم، ولن نقول هنا إننا ليس لدينا 
نقص أو أخطاء أو عيوب، فليس هناك شك في أن هذه األمور 
موجودة، ما يجعلنا نطمح الى التطوير، فاخلدمة في حد ذاتها 
موجودة وممتازة ولألسف عدم وصول نسبة املرضى بالكامل 
للعالج ناجت عن قصور ثقافي وعوائق اجتماعية ليســـت لها 

عالقة باخلدمة املقدمة.

ما النسبة التقريبية من الـ ٣٠٪ املرضى الذين يتقدمون 
لتلقي العالج؟

٭ هذا السؤال مهم جدا، وأنا أعتذر للمجتمع الكويتي بالنيابة 
عن زمالئي في مركز الكويت للصحة النفســـية، أننا ال منلك 
إحصائيات توضح نسبة انتشار املرض في املجتمع ونسبة 
املتلقني للعالج، خاصة أن هـــذه اإلحصائيات ال متثل أهمية 
فقط ملعرفة الواقع في املجتمع ولكن هي من األهمية كذلك في 
التخطيط االستراتيجي للصحة ملعرفة نسبة املرضى ونسبة 
متلقي العالج وان كان هناك فارق، وكيفية التخطيط خلدمة 

أفضل في املستقبل.
وحقيقة ليست لدينا إحصائيات واضحة ولكن اإلحصائيات 
العاملية تقول إن فقط ثلث من يعانون من األمراض النفسية 
يصلـــون الى العالج، وهذا يشـــمل كل العالـــم، فان كان هذا 
يشمل بعض الدول التي استطاعت ان تتخطى بعض احلواجز 
النفسية والعوائق االجتماعية في البلوغ الى العملية العالجية 
حيـــث يصل الثلث الى العالج، فأنا أتوقع في الكويت أننا لم 
نصل بعد الى الثلث بل أقل نتيجة وجود العوائق النفســـية 
واالجتماعية ودليلي على هذا أن العيادات اخلاصة التي تقدم 
اخلدمة النفسية عليها اقبال من املجتمع على الرغم من ارتفاع 
الكلفة املادية العالجية في القطاع اخلاص، سواء كان عالجا أو 
مراجعة، وهذا أدركه متاما ألن لي جتربة في القطاع اخلاص 
استمرت ٣ سنوات، كنت أرى مدى اقبال الناس على العيادة 
اخلاصة، وحتملهم الكلفة العالية على الرغم من توافرها بشكل 
كامل وبذات القدرة واالمكانيات في املستشفى احلكومي، ولكن 
كونه أنه خارج احلكومة يعد أسهل بالنسبة للكثيرين حتى ال 
يصل للحكومة مما يدل على وجود العوائق التي حتول حتى 
دون وصول نسبة الثلث الى العالج، ولذلك كان هناك ترحيب 

هل وجود عيادات بالرعاية الصحية األولية خفف العبء بشكل 
فعلي؟ أم أنها مجرد محطة والبد وأن يحتاج املريض بعدها 

ملراجعة املركز؟
٭ ليس هناك شك في أن الرعاية األولية من خالل العيادات 
التخصصية سواء في الطب النفسي أو غيره يقومون بدور 
رائع وكبير في التخفيف عن املستشفيات الرئيسية، سواء 
كان في عيادات السكر والنساء والوالدة أو النفسية أو غيرها، 
وهو الدور احلقيقي للمراكز الصحية املتخصصة بطب العائلة، 
وفيما يختص بالصحة النفسية فإنهم يقومون بدور عالجي 
متكامل لكن مركز الكويت للصحة النفسية مستشفى متخصص 
وهناك بعض احلاالت حتتاج الى طبيب متخصص في التعامل 
معها، وهذه احلاالت فقط يتم حتويلها مثل احلاالت الشديدة 
واحلاالت التي تكون لديها أفكار انتحارية واحلاالت التي لم 
تتقبــــل العالج التي حاول الطبيب معها وقام بالتشــــخيص 
الصحيح ووصف العالج املالئم ولكن ليست لديها استجابة 
مرضيــــة للعملية العالجية، ففي هــــذه احلالة يتم حتويلها 
الى مركز الكويت للصحة النفســــية، وحقيقة أطباء الرعاية 
الصحيــــة األولية خاصة أطباء العائلة املســــؤولني عن هذه 
العيادات التخصصية يحضرون خــــالل تدريبهم الى مركز 
الكويت للصحة النفســــية ملدة ثالثة أشــــهر، باالضافة الى 
حضوره حينمــــا كان طالبا في كلية الطب، باالضافة الى أن 
العيادات التخصصية تكون حتت اشراف أطباء متخصصني 
من املستشــــفى موجودين في خدمة األطباء لالستشارة في 

أي وقت يحتاجون اليهم.

هل هناك فارق بني من يحمل أعراضا ملرض نفسي 
واملريض الذي لديه تاريخ مرضى؟

٭ املريض النفســــي مثل مريض السكر مثال ان جاء ونسبة 
السكر لديه وهو صائم ٦ وهو مشخص أن لديه سكر وآخر 
مشخص أيضا ولكن نسبة السكر لديه وهو صائم ٥٠، فاالثنان 
مرضيان، ولكن طرق العالج تختلف حسب درجة وشدة املرض، 
ولكن التشــــخيص شيء وشــــدة املرض شيء آخر، واملرض 
النفســــي مثله مثل كل األمراض ال يفرق عملية التشخيص، 
والفارق فقــــط أنه أحيانا في درجة معينــــة من املرض فان 
املريض يفقد أهليته، ويكون غير مسؤول عن تصرفاته نتيجة 
وجود املرض بشدة معينة، فان مت عالج املرض ومحاصرته 
فإن املريض يعود مرة أخرى شــــخصا طبيعيا وقادرا على 
التصرف في حياته بشكل عام ومسؤول عن جميع تصرفاته، 
وهذا اجلزء ما يجعل الناس تنظر للمريض النفســــي بشكل 
مختلف، واملريض يعتمد أن يكون مسؤوال أو غير مسؤول 
عن تصرفاته يعتمد على التشخيص والشدة، ولكن االكتئاب 
مثال ان كان شــــديدا أو بسيطا فهو شيء وأن يكون املريض 
مصابــــا باالكتئاب فهذا أمر آخر وكذلك املصاب بالوســــواس 
القهري، ففي عموم الطب لدينا التشــــخيص وحتديد الشدة 
حيث التشخيص يجعل الطبيب يفكر في العملية العالجية 
والشدة حتدد الطريقة العالجية وهذا أمر طبي متبع في عالج 
كل األمراض وال يخص األمراض النفسية فقط، ونحن أيضا 

في األمراض النفسية نتبع نفس اخلطوات.

ما أكثر األمراض النفسية انتشارا، وهل تلعب البيئة 
دورا في االصابة بها؟

٭ االكتئاب هو أكثر األمراض النفســــية انتشارا وليس في 
الكويت فقط بل بالعالم كله، وليست له عالقة ال بالزمان أو 
املكان أو الشخصية، أما بالنســــبة للبيئة فانها تلعب دورا 
في أعراض األمراض النفســــية وليس في االصابة باألمراض 
النفسية، ما في شك أن البيئة قد تدفع حلدوث مرض معني، 
مثلما هو احلال بالنســــبة للصدمة «مرض اضطراب ما بعد 
الصدمة»، فحينما تكون هناك حروب أو كوارث في مجتمعات 
معينة، فان نسبة االصابة سترتفع، ألن هذا الظرف أدى الى 
ذلك من حروب وقصف وتعذيــــب وموت وغيرها مما يرفع 
فرص االصابة، ولكن ان لــــم تكن لدينا كوارث في املجتمع، 
فهذا ال يعني اختفاء مرض «اضطراب ما بعد الصدمة» ولكن 
املرض سيقل ويعود الى معدالته الطبيعية، فمن املمكن ألي 
شخص أن تكون لديه كوارث شخصية، سواء حادث سيارة 
أو حريق أو حادث معني توفي فيه شخص أمام املريض، أو 
أوصل املريض للقرب من املوت، فهذه التجارب الشــــخصية 
في حد ذاتها جتعل األشخاص يصابون بهذ املرض، ولكن ان 
لم تكن هناك كوارث عامة فان نسبة االصابة تعود للمعدالت 
الطبيعية، وتزداد مع الكوارث مثلما حدث في الغزو العراقي 
الغاشم للكويت، حيث هذا األمر أدى الى ارتفاع نسبة االصابة 
باضطراب ما بعد الصدمة في الكويت مما يجعل البيئة تؤدي 
الى ارتفاع املعدل، ولكن بعــــد الغزو وانتهائه وعودة األمن 
واألمان مازلنا نشــــخص بعض احلاالت ولكن بشكل محدود 
وهو املســــتوى الطبيعي، بينما هناك أمراض مثل االكتئاب 
والفصــــام واضطراب الهوس الوجداني أمــــراض في غالبها 
تنتقل عبر العامل اجليني، وهي موجودة باألســــاس ولكن 
قــــد حتدث ظروف معينة خارج البيئة تســــاهم في االصابة 
بهذا املــــرض ولكنها موجودة منذ بدء اخلليقة والى أن يرث 
اهللا األرض وما عليها، والظروف البيئية تساعد في اظهارها 

وليس احداثها.

كبير حلملة «تقبل» حملاولة كسر 
احلواجز املوجودة.

«تقبل» أزالت الحواجز

من خالل انطالق حملة « تقبل» 
للعام الثاني، هل ترصد تغيرا 
في املجتمع الكويتي من حيث 

النظرة الى الصحة النفسية؟
٭ ان وصمـــة العـــار، أو األمية 
النفسية ليست  جتاه األمراض 
شيئا يخص املجتمع الكويتي أو 
العربية فقط، وامنا  املجتمعات 
يشمل العالم كله وان كان بدرجات 
أو نســـب متفاوتة، ولكن مازال 
الكثير من نفس األفكار متكررة 
في مختلف بلدان العالم، ولهذا 
نتوقع من حملة عمرها عامان فقط 
من قبل مجموعة شباب كويتي 
متطوع للعمل في هذا املجال وال 

يعاني أحد منهم أمراضا نفسية، بالرغم من أنه ال يعيبهم ان كانوا 
يعانون أمراضا نفسية، ولكن ليس هذا الدافع للعمل على تنظيم 
احلملة» وامنا ينبع من شعورهم باملسؤولية جتاه املجتمع، ولهذا 
نظموا هذه احلملة خلدمة املجتمع بشكل عام، واحلملة من أفضل 
جناحاتها أنهم يقدمون بشـــكل شـــهري عرضا ألحد األفالم وهو 
فيلم قد يكون جديدا أو قدميا ومت عرضه من قبل بدور الســـينما 
أو التلفزيون، والهدف أنهم عقب الفيلم تتم مناقشـــة شخصيات 
املمثلني باألفالم واألدوار التي قاموا بها، والنجاح يكمن في االقبال 
اجلماهيـــري والـــذي ال يكون فقط من أجل األفالم التي ســـبق أن 
عرضت من قبل ولكن من أجل املناقشة التي تطرح عقب العرض، 
والبعد اآلخر للفيلم، حيث تكون القاعة شبه ممتلئة، مما يعد دليال 
على جناح احلملة التي بدأت بالفعل تصل للناس وتوصل الفكرة 
لديهـــم، وكذلـــك املاراثون الذي مت تنظيمه من قبـــل احلملة العام 

املاضي ضمن االحتفال باليوم العاملي 
للصحة النفســـية، وشهد مشاركة 
واسعة وكان أغلب احلضور يحمل 
شعار حملة تقبل، مما يدل على أن 
احلملة استطاعت أن تكسر حاجزا 
مهما، وهو أن من يوصل الرسالة ليس 
طبيبا نفسيا أو متخصصني في مجال 
عمل خدمات الصحة النفسية وامنا هم 
شباب من وسط املجتمع ويوصلون 
رسالة للمجتمع، فكسروا الكثير من 
احلواجز في تقبل الناس للرســـالة 
كبداية، ومن ثم يحققون رسالة تقبل 
الشخص الذي لديه مشكلة نفسية 
وتقبل احلصول على العالج، وأعتقد 
أنهم حققـــوا جناحا ال بأس به كان 
أكبر من تصـــور الناس، ويكفي أن 
لهم عامني فقط في هذا العمل وبقوة، 
ومن صور النجاح التي حتسب لهم 
أيضا وستبقى لألبد حتى وان توقفت 
احلملة أنهم من عمل وبجد نحو انشاء قانون الصحة النفسية الذي 
يحمي الطبيب واملريض، وهذا مبجهودهم وتضافر جهود األطباء: 
د.عبد اهللا احلمادي ود. سليمان اخلضاري والشؤون القانونية في 
وزارة الصحة، ونأمل أن يرى القانون النور قريبا وهو حلم األطباء 

النفسيني، وهو العمل الذي سيبقى خالدا للحملة.

ماذا عن أعداد املراجعني ملركز الكويت للصحة النفسية، هل 
هناك ازدياد في اعداد املرضى؟

٭ يعتبر مركز الكويت للصحة النفسية واحدا من أكثر املستشفيات 
ازدحاما على مستوى الكويت، مما جعل هناك ضرورة لفتح عيادات 
خارج املستشفى لتخفيف العبء عن املستشفى واملراجعني أيضا 
في رحلتهم الى املستشـــفى، حيث يستقبل املركز كل عام حوالي 

٢٠٠٠ مريض جديد كل عام.

عادل الزايد لـ «األنباء»: 
٢٠٠٠ مريض نفسي سنويًا

د. عادل الزايد متحدثا الى الزميلة حنان عبد املعبود  (محمد هاشم) 

العالجية  الكلفة  ارتفاع  رغم  اخلاص  القطاع  عيادات  على  املرضى  من  كبير  إقبال 

العيـادات املتخصصـة فـي املسـتوصفات تقوم بـدور عالجـي متكامل 
والتحويـل ملركـز الصحـة النفسـية يكـون للحـاالت احلرجـة فقـط

نأمــل أن يــرى قانــون الصحــة النفسـيـة النــور قريبــًا

ال توجد إحصائية دقيقة ألعداد املصابني بأمراض نفسية في الكويت 
وصمـة العـار جتـاه األمـراض النفسـية ليسـت خاصـة باملجتمـع 
الكويتــي أو العربــي فقــط ولكنهــا منتشــرة في العالـم كلـه

حملـة «تقبـل» غيـرت الكثير من نظـرة املجتمـع لألمراض النفسـية 

مدير مركز الكويت للصحة 
النفسية كشف أن ٣٠٪

 من املجتمع يعانون األعراض 
النفسية وأقل من ١٠٪ فقط 

يتقدمون للعالج (١ -  ٢)

مدير مركز الكويت للصحة النفسية د. عادل الزايد

االكتئاب والفصام واضطراب الهوس الوجداني أمراض تنتقل عن طريق العوامل اجلينية


