
حوار االثنين
15  فبراير  2010

د.عادل أحمد الزايد رئيس قس���م 34
الطب النفسي مبستشفى الطب النفسي 
وعضو هيئ���ة التدريس بكلية الطب 
جامعة الكويت، خريج كلية الطب في 

الكويت.
أكمل دراسته العليا في الطب النفسي 
في بريطانيا في اسكوتلندا، وحصل 

البريطانية  امللكية  الكلية  على زمالة 
لألطباء النفسانيني من بريطانيا.

اهتمامه البحثي يتمحور حاليا في 
مجال عالقة الطب النفسي باألمراض 
املزمنة مثل السكر والضغط وأمراض 
القلب وهو ما يدور حوله العديد من 

األبحاث عامليا اآلن.

د.الزايد في سطور

حنان عبدالمعبود
أكد رئيس القسم مبستشفى الطب النفسي، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الكويت 
د.عادل الزايد، أن األمراض النفس�ية ال تقل خطورة في مضاعفاتها عن األمراض األخرى، مشيرا الى 
أن مرضا خطيرا مثل االكتئاب يعد من أكثر األمراض النفسية انتشارا بالعالم، حيث يتعرض 25% من 

املصابني به للمعاناة من نزعات وميول انتحارية قد ينجح البعض فيها.
وأش�ار الى ان هناك بعض األمور احلياتية املتداولة بني بعض الناس بش�كل عادي إال أنها تعد 

مؤشرات ألمور خطرة على الصحة العامة والنفسية للفرد، منها استعمال املنبهات.
وبني الزايد ان هناك زيادة في أعداد املراجعني مبستشفى الطب النفسي، نافيا في الوقت نفسه 
أن يكون س�ببها الظروف واالجتماعية أو السياسية، والتي قد تؤدي إلى زيادة األمراض النفسية في 
املجتمع، كما يعتقد البعض، مشيرا الى أنها قد تؤدي إلى زيادة نوع معني من األمراض النفسية وليس 

كلها، وأوضح أن الزيادة تعود الى ارتفاع مستوى الوعي بني الناس عن األمراض النفسية.
وأشار الزايد في حواره الذي اختص به »األنباء« الى أن عدد املراجعني مبستشفى الطب النفسي 
الرئيس�ي بعيدا عن مرضى اإلدمان يتراوح بني 1500 و1700 مريض سنويا، مبينا أن هذه األعداد 
هي زيادة سنوية في أعداد املراجعني العاديني للمستشفى. وأكد  على اهتمام وزارة الصحة باجلانب 
التوعوي لألمراض النفسية، وقال: »اهتمت الوزارة بتشكيل جلنة لتعزيز الصحة النفسية والتي يرأسها 
الوكيل املساعد للخدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري، وهذه اللجنة من شأنها االهتمام بالتوعية 
والتثقيف والتوجيه حول كل ما يخص الطب النفسي«، مبينا ان حتقيق هذا الدور كما ينبغي يخلق كما 
كبيرا من املعلومات التي جتعل الناس تقف على أعراض األمراض املختلفة وبالتالي تستطيع حتديد 

اجتاهاتها العالجية، والكثير حول األمراض النفسية ساقه لنا في هذا اللقاء فإلى التفاصيل:

د.عادل الزايد:

االكتئاب

كيف يتقبل الناس املرض النفسي؟ وكيف 
يدرك��ون أنهم مرضى نفس��يون ويحتاجون 
إلى مساعدة طبية؟ وماذا عن التوعية في هذا 

اجلانب؟
خالل السنوات ال� 5 األخيرة أصبح هناك 
تغير جتاه تقبل الناس للمرض النفس����ي، 
ونرى ذل����ك جليا في ازدياد عدد املراجعني 
للمستش����فى، وأنا ضد أن نرجع األمر إلى 
الظروف االجتماعية والسياسية، وأنها تؤدي 
إلى زيادة األمراض النفس����ية في املجتمع، 
فهذا غير صحيح فقد تؤدي إلى زيادة نوع 
معني من األمراض النفسية وليس كلها، لكن 
الزيادة التي نشهدها حاليا ليست في عدد 
األمراض النفس����ية املوجودة في املجتمع، 
بقدر ما ه����ي زيادة في عدد املترددين على 
املستشفى لزيادة الوعي عند الناس باألمراض 

النفسية.
واملرض النفسي مثل أي مرض آخر إذا 
ما كان الش����خص يجهل أعراضه وال يعلم 
أنه في حاجة إلى عالج، وهذا مثل مريض 
السكر الذي يجهل أن عطشه الزائد وتكرار 
حاجته لزي����ارة دورة املي����اه من أعراض 
السكر، وبالتالي ال يذهب للطبيب، وقد ال 
يكتش����ف إصابته إال بعد تعرضه لغيبوبة 
سكر، أو اإلصابة بالتهابات، فيكتشف أنه 
مصاب بالسكر. ولكن مع التوعية بأعراض 
امل����رض، ميكن التع����رف أنها تنذر مبرض 
م����ا مثلما هو احلال مع ڤي����روس انفلونزا 
اخلنازير حينما بدأت اإلصابات بها وقمنا 
بحمالت توعية لتعريف الناس به والفرق 
بينه وبني غيره من الڤيروس����ات األخرى 
أصبح الناس يتفهمون ويتالشى اخلوف من 
املرض ويتجهون لألطباء وقت الشعور بأن 
األعراض تستدعي ذلك، وهذا أيضا ينطبق 
على األمراض النفس����ية، فنحن مطالبون 
بتوعية الناس باألعراض التي يحتاجون معها 
ملراجعة الطبيب النفسي، وهلل احلمد أغلب 
األطباء العاملني مبستشفى الطب النفسي 
وخاصة الشباب الكويتيني الذين انضموا 
إلينا باملستش����فى حديثا لديهم اإلحساس 
القوي بأهمية الدور التوعوي، ولذلك بدأوا 
يكون لهم لقاءات مفتوحة مع اإلعالم بجميع 
وجوهه املرئية واملسموعة واملقروءة، فبدأ 
الطبيب النفسي يدرك أن هذا دور هام عليه 
القيام به، إضافة إلى البرامج الفضائية املهتمة 
في هذا التخصص مما أدى إلى حتسني ثقافة 

الناس عن الطب النفسي.
ومازلنا مقصرين ال نختلف في هذا، ولكن 

هناك دور وهو من أهم األدوار التي 
بدأت الوزارة في التعاطي معها من 
خالل جل����ان تعزيز الصحة التي 
تعد عمال رائدا، حيث اهتمت بعمل 
جلنة تعزيز الصحة النفسية والتي 
يرأسها الوكيل املساعد للخدمات 
الطبية املساندة د. قيس الدويري، 
وهذه اللجنة مناط بها هذه األدوار 
من توعية وتوجيه للناس والتثقيف 
حول الطب النفسي، وفي اعتقادي 
متى ما حققنا هذا الدور، فسوف 
نحل مسألة كيفية معرفة الناس 

وتوعيتهم باملرض النفسي.

زيادة أعداد المراجعين

ذكرت أن هناك زيادة في أعداد 
املراجعني نتيجة ازدياد الوعي. فما 

أعداد املراجعني ملستش��فى الطب النفس��ي، 
يوميا؟ 

يوميا، ال ميكنني حتديد رقم بعينه ألنه 
ليس لدى إحصائية يومية، وإمنا نستطيع 
أن نقول أن عدد املراجعني س���نويا مابني 
1500 و1700 حالة جديدة سنويا، هذا غير 
احلاالت املترددة، ولنا أن نذكر أن مستشفى 
الطب النفسي ينقسم إلى شقني، أحدهما 
الرئيسي، واآلخر خاص باإلدمان، وما ذكرناه 
من أعداد خاصة بالطب النفسي الرئيسي 
وال يشمل اإلدمان، وهذا يعني أكثر من 100 

حالة جديدة شهريا تأتي للمستشفى.

االكتئاب ومضاعفاته الخطرة

ما أغلب احلاالت التي تراجع املستشفى؟
االكتئاب هو أكثر أمراض الطب النفسي 
انتشارا بالعالم كله، وليس الكويت فقط، 

وهو أكثر مرض نرصده.
هل هناك حاالت نستطيع أن نقول عنها 
أنها جادة، أو في مراحل حرجة، ومن املمكن 

أن تؤدي حملاوالت االنتحار؟
نعم، وهذا السبب الذي يجعلنا ملزمني 
بتوعية الناس مبخاطر هذا املرض وأعراضه، 
حتى ال نص���ل إلى درج���ات خطرة، ألن 
اإلحصائيات تذك���ر أن 25% من املصابني 

باالكتئاب من املمكن أن يقدموا على االنتحار، 
وهذا يعن���ي أن هناك أعدادا أكثر من ذلك 

تراودهم أفكار انتحارية.
ومع هذا ليس هناك شك أن مجتمعاتنا 
اإلسالمية ووجود عقيدة حترم االنتحار 
يخف���ف من املعدالت، ولك���ن ما يجب أن 
ننتبه له كثيرا أن من يصل إلى االكتئاب 
الشديد، ليس هناك شيء يقف أمامه ألن 
االستبصار سوف يغيب عنه، وبالتالي ال 
يستطيع تقييم األمور كما يقيمها الشخص 
الطبيعي، وهنا نرى أن االكتئاب ليس له 
عالقة بالدين، مما يعني أن هذا املرض ال 
يصيب قليل الدين، وأن قوي اإلميان في 
منأى عن اإلصابة، فاالكتئاب مرض عضوي 
يصيب كل الناس بنفس النس���ب، سواء 
متدي���ن أو غير ذلك أو ق���وي أو ضعيف 
الشخصية فكل هذه األمور ليس لها عالقة 
باإلصابة، واملصاب باملرض معرض خلطورة 
بنسبة أكثر من 25% أن يبدأ في أن تنتابه 
األفكار االنتحارية، ونسبة 25% في اإلقدام 
على االنتحار، وفي عاملنا العربي اإلسالمي 
من أجل تخطي احلاجز والوصول إلى عملية 
االنتحار البد وأن يصل املريض إلى مقدار 
أكبر من االكتئ���اب، ولكن االنتحار لدينا 
نراه بني جميع الفئات الفكرية والثقافية 

والدينية، ونحن نحاول منعه، حينما يكون 
املرضى متابعني معنا، وهناك بعض احلاالت 
التي أقدمت على االنتحار، ونسأل اهلل أن 
نستطيع القيام بأدوارنا على أكمل وجه 

ملنع هذه املخاطر من احلدوث.

عقاقير التخسيس والمنبهات

هن��اك بعض العقاقير الت��ي يتم تداولها 
بش��كل عادي بني فئات غير مريضة، مثلما 
هو احلال مع من يعاني من زيادة في الوزن 
ويتناول أدوية معينة فيكون األرق وأعراض 
أخرى أهم األعراض اجلانبية له، فما مخاطر 
إدمان هذه األنواع م��ن األدوية، والتي يجد 

البعض صعوبة في اإلقالع عنها؟
البد وأن نتعاطى مع هذا األمر بصراحة، 
وأن نكون على يقني أنه ليس هناك عقار 
ليس له أي عوارض جانبية، حتى وان كانت 
حتضيرات عشبية، فالكثير من الناس يذهب 
للحواج، آمال أن تكون خلطاته الطبيعية 
أخ���ف وطأة وكما يقول الكثيرون »اذا ما 
نفعت، ما تضر«، ولكن العش���بة مادامت 
مت استخدامها لغرض طبي، فهي حتتوي 
على مواد كيميائية، ومشكلتها أن خطرها 
أكبر من العقاقير العادية ألن جرعتها غير 
محسوبة القيمة، وكذلك فان العقار الذي 
يتم تناوله في أي صورة تركيبية يجب أن 
يكون حتت إشراف طبي، خاصة في جانب 
أدوية الرجيم التي ذكرتها، والتي حتتوي 
على الكافيني، أو األنڤيتامني أو غيرهما من 
املواد املنبهة التي يكون الهدف منها زيادة 
نسبة األيض، والتي حينما يتم زيادتها 
عبر املنبهات فانه يتس���بب في اإلصابة 
بأمراض القلق، بل ان األنڤيتامني ميكن أن 
يؤدي إلى أعراض مشابهة للفصام، وقد 
رصدنا بالفعل حاالت مثل هذا ومنهم حالة 
منذ عام مت تش���خيصها بالفصام، وبعد 
العالج حتسن الوضع وبسرعة ومن ثم 
اختفى املرض، مما أدهش���نا ألن الفصام 
ال ميكن أن يتالشى بهذه السرعة، وحني 
سألنا املريضة، أفادت بأنها كانت تتناول 
أدوية خاصة بخفض الوزن حتتوي على 
األنڤيتامني، باإلضاف���ة إلى ذلك فان هذه 
املواد ميكن ادمانها، ولهذا البد وأن نكون 
حريصني في هذا اجلانب، وحساس���ني، 
وال نس���مح بتناول أدوية بدون إرشاد 
الطبيب. بعض األدوي���ة يقوم األطباء 
بوصفها، وع���دم املتابعة، ولكن إذا كان 
الطبيب يقوم بواجبه في املتابعة فليس 

هناك مشكلة.

محاوالت التنبه لالمتحانات

كذلك هناك أم���ر هام يجب 
االنتباه ل���ه، وهو أننا مقبلون 
على فت���رة امتحانات للطلبة، 
الطلبة  الكثير من  فإنني أحذر 
الذين يتناولون العقاقير اخلاصة 
بزيادة نس���بة التنبيه من أجل 
الدراسة، ففي الغالب هذه األدوية 
تؤثر كثيرا وخاصة على صغار 
الس���ن، وقد فحصن���ا حاالت 
حضروا في حالة مزرية من القلق 
واالضط���راب، نتيجة تناولهم 
األدوية املنبهة التي تشكل خطرا 
كبيرا عل���ى الصحة، والبد من 

احلرص في هذا اجلانب.

المرض النفس�ي مثل باق�ي األمراض يجب 
رصد أعراضه للوقوف على احتياج الشخص للعالج
نح��ن مطالب��ون بالتوعي��ة وأغلب 
لقاءات  يقدمون  الكويتيين  الش�باب  األطباء 
إعالمي�ة مفتوح�ة لتحس�ين ثقاف�ة الناس
كل العقاقي�ر لها أع�راض جانبية.. ومن 
يظ�ن أن األعش�اب أكث�ر أمان�ًا فه�و واهم 
فمش�كلتها أخطر ألن جرعتها غير محس�وبة

ال عالقة له بالدين ويتسبب 
في إقدام 25% من المصابين 

به على االنتحار

)محمد ماهر(د.عادل الزايد متحدثاً للزميلة حنان عبداملعبود

رئيس القسم بمستشفى الطب النفسي أكد أن زيادة الوعي رفعت 
أعداد مراجعي المستشفى إلى أكثر من 1500 مريض سنويًا

د.عادل الزايد


