ما هو شعور مريض الرهاب النفسي؟

كيف يعاجل الرهاب ؟

ٜػعس َصاب ايسٖاب بايرعس مبذسد ايتُاع َع ايػ٤ٞ
اير ٟخيػا ٙأ ٚحت ٢مبذسد ايتفهري بايتُاع َع٘ ٚ .حياٍٚ
ايػدص عاد ،٠جتٓب ايتعسض يعاٌَ اخلٛف ،يهٔ يف بعض
األحٝإ حياَٛ ٍٚادٗت٘ .ميهٔ اعتباز ايسَُّٖاب اضطسابًا
ْفطًّٝا ،فكط عٓدَا ٜه ٕٛاخلٛف ،أ ٚجتٓب ايتعسض يعاٌَ
اخلٛفٜ ،طبب تػٜٛػًا نبريًا يف ضري احلٝا ٠اي ،١َٝٛٝيف
األدا ٤ايٛظٝف ٞأ ٚاالدتُاع ،ٞأ ٚإٔ ٜطبب غعٛزَ تٛتس
ذات ٞنبري.

ٜعتُد عالج ايسٖاب عًَ ٢د ٣تأثري ٙيف قدز ٠املصاب عً٢
عٝؼ حٝات٘ ايَٚ .١َٝٛٝع ذيو ،فإٕ ايعالج ايٓفطٞ
ٚاالد ١ٜٚا ٚاالثٓني َعاً ٖ ٞابسش طسم ايعالج  ٚانجسٖا
غٛٝعاًٚ .ميهٔ يًعالج ايٓفط ٞإ ُٜخطّٔ اعساض ايسٖاب،
ٜتعًِ املصاب نٝف ١ٝادزاى االفهاز ايطًب ١ٝعٔ ايرات
ٚتػٝريٖا ،فضالً عٔ نٝف ١ٝتطٜٛس َٗازات تطاعد ٙعً٢
تعصٜص ثكت٘ بٓفط٘ يف املٛاقف االدتُاع.١ٝ

االعراض العضوية للرهاب النفسي:
 دفاف غدٜد يف احلًل ٚايتعسم ايػدٜد. -خفكإ يف ايكًب َع ايػعٛز بعدّ اْتظاّ ضسبات ايكًب
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الرهاب
Phobia

جتدز االغاز ٠اىل إ عالج ايسٖاب ٜطتػسم بعض ايٛقت
ٚال بد َٔ املٛاظب ١عً ٚ ٘ٝايعٌُ بتعًُٝات ايطبٝب ٚ
املعاجل ايٓفط ٚ ٞتٛدٗٝاتُٗا يًٓتٝذ ١االجياب ١ٝاملسد.٠ّٛ

ما هو الرهاب ؟

 -ايسغب ١يف ايدخ ٍٛاىل احلُاّ بطسٜك ١غري اعتٝاد١ٜ

ٖ ٛخٛف غري َٓطكٚ ٞال َعكَٛ َٔ ٍٛقف أ ٚغ ٤ٞال

 -ايػعٛز بايتددز أ ٚآالمل يف االطساف

ٜطتدعٖ ٞر ٙايدزد َٔ ١اخلٛف َع حماٚي ١ايفسد جتٓب

 ايتٓفظ بطسعَ ١ع االحطاع باالختٓام -ازجتاف يف االٜدٚ ٟامحساز يف ايٛد٘

ٖرا املٛقف بطسعٜ ٚ ١طُٖ ٢را املٛقف باملجري ايسٖاب.ٞ

أنواع املخاوف:
 -1املخاوف املوضوعية (العادية) ٖٞٚ :األنجس غٛٝعا عٓد
األطفاٍ َجٌ اخلٛف َٔ ايسعد ،ايربم ،زداٍ ايػسط،١
األطبا ،٤األَانٔ ايعايَ ،١ٝكابً ١ايػسبا ،٤ايظالّ ،احلٛٝاْات،
األغٝا ٤اخلٝايَ ١ٝجٌ األغباح  ٚنرايو خياف َٔ املدزع ٚ
االَتخإ.
 -2املخاوف املرضية (الرهاب) ٖٞٚ :خماٚف غاَض ١ال
ٜعسف ايفسد أضباب٘ ٚال ٜطتٓد إىل أضاع ٚاقع ٞحٝح ال
ميهٔ ايتدًص َٓٗا أ ٚايطٝطس ٠عًٗٝا ،فكد تهٕٛ
أضبابٗا خربات َؤمل ١أ ٚحٛادخ َفصع.١

و تشمل املخاوف املرضية ثالثة أنواع رئيسية:
 .Aرهاب الساحة او اخلالء :Agoraphobia
ٜػري َصطًح زٖاب ايطاح ١إىل شَس َٔ ٠ايسٖابات
املرتابطٚ ١املتداخً ١حبٝح خياف ايفسد أٜ ٚتذٓب ٖرٙ
احلاالت بطبب األفهاز ح ٍٛصعٛب ١اهلسب ،أ ٚإٔ املطاعد٠
قد ال تهَ ٕٛتاح ٚ ١تػٌُ َٛاقف َجٌ:
 .1اضتدداّ ٚضا ٌ٥ايٓكٌ ايعاَ ١نايطٝازات  ٚاحلافالت
ٚايكطازات ٚايطفٔ  ٚايطا٥سات.
 .2ايتٛادد يف َطاحات َفتٛح ١نُٛاقف ايطٝازات
ٚاألضٛام ٚاجلطٛز.
 .3ايتٛادد يف األَانٔ املػًك ١ناحملالت ايتذازٚ ١ٜ
املطازح  ٚدٚز ايطُٓٝا.
 .4ايٛقٛف يف طابٛز  ٚايتٛادد يف حػد َٔ ايٓاع.
 .5ايتٛادد خازج املٓصٍ يٛحد.ٙ

 .Bالرهاب النوعي و احملدد :Specific Phobia
خٛف ًَخٛظ أ ٚقًل ح ٍٛغ ٤ٞأَٛ ٚقف حمدد ناخلٛف
َٔ )ايطريإ ،املستفعات ،احلٛٝاْات ،أخر حكٓ ،١زؤ١ٜ
ايدّٜ ٚ (.ؤد ٟداُ٥ا ايتعسض يًػ ٤ٞأ ٚاملٛقف ايسٖابٞ
خٛف ًا أ ٚقًكاً َباغساًٚ .قد ٜعرب األطفاٍ عٓ٘ بايبها،٤
ْٛبات ايػضبٚ ،ايتذُد ،أ ٚايتعًل.

 .Cالرهاب االجتماعي " "Social Phobia
ٖ ٛاخلٛف َٔ ايٛقٛع حمٌ َالحظ َٔ ١اآلخس ٜٔمما
ٜؤد ٟإىل جتٓب املٛاقف االدتُاع ١ٝايعاَ ، ١تك ِٝٝذاتٞ
َٓدفض  ٚخٛف َٔ ايٓكد َٔٚ .اَجً ١املٛاقف
االدتُاع ١ٝاآلت:ٞ
 ايتفاعالت االدتُاع ١ٝنإدسا ٤حمادثَ ،١كابً١
أْاع غري َأيٛفني.


إٔ ٜه ٕٛايفسد َساقباً اثٓا ٤األنٌ أ ٚايػسب.



عٓد األدا ٤أَاّ اآلخس ٜٔنإيكا ٤نًُ ١ا ٚحماضس.٠

