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عن هذه الوحدة

 .أهال بك للنموذج المقدم من psychology tools المرض الحاد, العناية المركزة, و اضطراب ما بعد الصدمة.

مهمة موقع psychology tools تتلخص في التالي: الحرص عىل قدرة المعالجين النفسيين في كافة أنحاء 

العالم من الوصول اىل أدوات ذو مستوى عالمي و مثبتة علميا لتمكنهم من قيادة عالج فعال, و أن تكون 

مصدر موثوق ألدوات المستعدة الذاتية النفسية للجميع, لقد جعلنا هذا الدليل بالمجان ألن نتيجة لألوضاع 

هذه  صعبة.  طبية  مواقف  يواجهون  الناس  من  أكبر  نسبة  بها  نمر  التي  العالمية  الصحية  األزمة  و  الحالية 

المواقف تتضمن إدخال المريض للمستشفى لمواجهة صعوبة في التنفس, أو النقل لوحدة العناية المركزة, 

نسبة كبيرة من هذه الفئة قد تكتسب أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. ر

هذا الدليل مخصص لآلتي: ر

ألشخاص الذين نجوا من تجربة طبية مخيفة ، مثل إدخالهم إىل الرعاية الحرجة )العناية المركزة.ر 	

.األشخاص الذين تم إدخالهم إىل المستشفى يعانون من مشاكل طبية شديدة تتعلق ب  	

COVID-19

أسرهم وأصدقائهم. ر 	

الصحة العقلية والمهنيين الطبيين الذين يرغبون في فهم المزيد حول كيفية المساعد.ا 	

إذا كان لديك أي من التجارب الموضحة في هذا الدليل ، فقد تجد بعض األمثلة "مثيرة" أو مزعجة. تذكر أنه ال 

يوجد شيء في هذا الدليل يمكن أن يضر بك ، وأن التعرف عىل ما حدث )وما زال يحدث( يمكن أن يساعدك 

عىل التعافي. نقترح أن تقرأها ببطء في أقسام ، وأنك إذا وجدت أنها مربكة للغاية بحيث ال يمكنك االقتراب 

منها بمساعدة أخصائي صحي.أ
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كيف يشعر الناس بعد العالج في وحدة العناية المركزة؟

أن تكون مريًضا للغاية هو تجربة جسدية وعاطفية. بطبيعة الحال ، بالنظر إىل حجم ما مررت به ، يستغرق 

األمر بعض الوقت للتعافي. سيعتمد ما تشعر به ، والمدة المستغرقة للتعافي عىل نوع المرض الذي عانيت 

 )ICU( منه ، ومدة شعورك باإلعياء. تتضمن بعض التجارب الشائعة جًدا بعد الخروج من وحدة العناية المركزة

ما يلي:

الشعور بالوهن الجسدي. حتى القيام بأشياء بسيطة مثل ارتداء المالبس أو الحركة أو الخروج من  	

الحمام يمكن أن يتطلب مجهوًدا كبيرًا.

اإلرهاق. قد تشعر باإلرهاق ، وقد تشعر بالحاجة إىل النوم أكثر من المعتاد. 	

فقدان اإلحساس أو تغيرات اخرى خدر أو تغيرات أخرى في شعور أجزاء الجسم.  	

 .الشعور بضيق التنفس عند بذل جهد معتدل ، مثل صعود الدرج 	

تغييرات في مظهرك قد تشمل تغييرات في كيفية ظهور شعرك أو بشرتك أو أظافرك. قد تتعافى  	

أيًضا من الندبات الجراحية. 

صوت أجش , خاصة إن كنت قد استخدمت أنبوب التنفس .  	

تأثيرات عىل شعورك العقلي. قد تشعر بنسيان أكثر ، أو تكافح لقراءة أكثر من بضع جمل. من  	

الطبيعي أن تشعر وكأن لديك دماًغا ضبابًيا وتكافح للتركيز عىل أي شيء أو إنجاز أي شيء

التغيرات العاطفية بما في ذلك الشعور باالنفعال أو االكتئاب أو القلق. قد ال تشعر بالرغبة في  	

الخروج ، أو عندما تشعر أنك قد تشعر باإلرهاق في األماكن المزدحمة. 

مخاوف كبيرة مثل القلق بشأن المرض مرة أخرى ، أو القلق من أنك لن تتعافى أبًدا. قد تقلق مما  	

تعنيه بعض تجارب الرعاية الحرجة لصحتك العقلية: عىل سبيل المثال ، القلق بشأن الهلوسات التي 

قد تكون لديك في المستشفى. 

يمكن أن يستغرق التعافي وقًتا أطول مما تتوقع. ال تزال أعراض مثل ضعف العضالت شائعة جًدا حتى بعد 

ستة أشهر من الخروج من المستشفى.
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قابل الباحثون أشخاًصا تم تسريحهم من وحدة العناية المركزة ]1[. هذه بعض األشياء التي قالوا:

 "أشعر بالذعر إذا خرجت وحدي في حالة مرضي" 	

"أشعر بالغضب الشديد من عائلتي. يستمرون في إثارة الضجة عندما أحاول أن أفعل أشياء لنفسي " 	

“أشعر بالغضب من نفسي بأنني لم أعد لطبيعتي إىل اآلن" 	

"لقد حاولت المساعدة عن طريق الغسيل ولكني أستمر في إسقاط األواني الفخارية" 	

"عندما عدت إىل المنزل ألول مرة ، تسلقت الساللم عىل يدي وركبتي ونزلت إىل األسفل" 	

هل أي شيء من هذا يبدو مألوفا؟ هذه كلها تجارب طبيعية بعد الحاجة إىل رعاية حرجة في المستشفى. 

يستغرق الجسم والعقل وقًتا للشفاء ، ومن المهم أن تتحىل بالصبر مع نفسك أثناء التعافي
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ما هو إضطراب ما بعد الصدمة؟

يصف اضطراب ما بعد الصدمة مجموعة من األعراض التي يعاني منها بعض األشخاص بعد تعرض حياتهم 

للخطر ، أو حيث كان هناك احتمال للمعاناة من إصابة خطيرة. قد تشعر أيًضا بهذه الطريقة عندما ترى هذه 

األنواع من األشياء التي تحدث ألحد أحبائك - مثل مشاهدة أحد أفراد أسرته في العناية المركزة. يمكن أن 

تشمل األحداث المؤلمة التي يمكن أن تحدث أثناء دخول المستشفى ما يلي:

 لحظات حيث كنت تعتقد أنك ستموت. 	

التجارب الطبية المخيفة أو الغازية أو المؤلمة.  	

لحظات تلقيت فيها أخباًرا سيئة ، وكان لديك أفكار حول ما يعنيه ذلك لك ، أو لمن تحب.  	

 الهالوس الناتجة عن تعاطي األدوية, هذيان أو مرض آخر 	

 مواقف و خبرات أحسست بها انعدام القوى, أو أحسست بأنك لم تتلقى المساعدة المطلوبة.  	

خبرات كنت مدرك فيها أن هنالك أشخاص يواجهون الموت 	

خالل الصدمة ، من الشائع أن تشعر بمشاعر قوية وأحاسيس جسدية ، أو أن يكون لديك أفكار مخيفة. قد 

يكون لديك بعض )أو ال شيء( من األفكار والمشاعر التالية: 

 الشكل: األفكار والمشاعر الشائعة خالل األحداث المؤلمة.

 التشوش 

خالل مرورك بالصدمة
 قد تشعر باآلتي: 

الشعور بالذل

أفكار تراودك عما
قد يحدث لك 

الشعور باالضطهاد
الخوف, الذعر

الغضب

 الشعور بالخجل

الشعور باالنفصال
عن الواقع 

 فقدان األمل 

 القلق و عدم اإلرتياح

الخدر

 لمحة إىل المستقبل
 صورة في ذهنك عن أسوأ ما قد يحدث
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 مجرد أن تنتهي التجربة المؤلمة ، قد يستغرق األمر بعض الوقت للتصالح مع ما حدث. من الطبيعي أن

 تشعر بالصدمة أو اإلرهاق أو التنميل أليام أو أسابيع أو حتى شهور بعد ذلك. بالنسبة لمعظم الناس ، تهدأ

هذه المشاعر مع مرور الوقت ، ولكن بالنسبة ألشخاص آخرين تستمر وتؤثر عىل حياتك

 ما هي أعراض اضطراب ما بعد الصدمة؟ 

قد تشخص باضطراب ما بعد الصدمة ان كنت تعاني من األعراض التالية بعد التعرض لصدمة:

إعادة تجربة الصدمة مثل ذكريات الماضي أو الكوابيس أو ردود الفعل في جسمك.قد تواجه  	

ذكريات غير مرغوب فيها عن الصدمة التي يمكن أن "تظهر" في عقلك بشكل ال إرادي وغالًبا ما تكون 

مصحوبة بمشاعر قوية. قد تكون ذكرياتك مدفوعة بتذكيرات بتجربتك الطبية مثل مشاهدة دراما 

المستشفى عىل التلفزيون ، أو تلقي إشعار بموعد طبي. قد تواجه:ا

الذكريات الواقعية )ذكريات األحداث التي حدثت بالفعل( مثل تذكر أنباء سيئة. ا 	

ذكريات األحداث المهلوسة - الهلوسة شائعة جًدا لدى األشخاص الذين يعانون من مرض شديد.  	

ربما رأيت أو سمعت أشياء اكتشفتها الحًقا لم تكن هناك حًقا. ث

ذكريات األشياء التي فكرت بها عندما كنت مريضا. عىل سبيل المثال ، يعتقد المرضى في العناية  	

المركزة أحيانًا أنهم يتعرضون لالضطهاد من قبل الطاقم الطبي الذين يحاولون مساعدتهم بالفعل. 

ث

قد تواجه مزيجًا من هذه األعراض.ث 	

تجنب األفكار والمشاعر والتذكير بتجربتك. قد يشمل هذا تجنب األشخاص أو األماكن ، وتجنب  	

التذكيرات ، أو محاولة تجنب أو قمع أفكارك أو ذكرياتك الخاصة. بعد تجربة طبية مؤلمة ، قد تجد أن 

المواعيد الطبية تثير القلق ، قد تحاول تجنب البرامج التلفزيونية حول المستشفيات ، أو قد تحاول 

حتى تجنب النظر إىل أو لمس أجزاء من جسمك تذكرك بما حدث.

تغييرات سلبية في أفكارك أو مزاجك. عىل سبيل المثال ، يعاني بعض الناس من الهلوسة المخيفة  	

بينما هم مريضون ويقلقون )بشكل غير صحيح( الحًقا من أنهم قد يعانون من مشكلة خطيرة في 

الصحة العقلية. يعتقد البعض اآلخر أنهم يتعرضون لسوء المعاملة في المستشفى وتستمر هذه 

إعادة التجربة عن طريق

ارتجاع الذكريات, الكوابيس,ا 

 أو ردات فعل جسدية 

تغيرات سلبية في

 األفكار و المزاج 

اإلحساس بأنك "عىل حافة 

 الهاوية" و "عىل وشك اإلنفجار"ا 

تجنب األفكار, المشاعر,ا 

و تكرار تذكر الخبرة 

!
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المعتقدات بعد مغادرتهم. بعد مرض خطير أصبح كثير من الناس أكثر قلقا بشأن المرض مرة أخرى. 

يمكن ألي من هذه المعتقدات أن تجعلك تشعر بالقلق الشديد أو االكتئاب. 

الشعور "بالحذر" و "عىل الحافة". بعد الصدمة ، من الشائع الشعور بالقلق أو عدم القدرة عىل  	

االسترخاء. يشعر بعض الناس بالغضب أو االنفعال أكثر من ذي قبل. قد تجد صعوبة في نومك. 

 ما مدى انتشار اضطراب ما بعد الصدمة؟

 ن الطبيعي أن تواجه بعض أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بعد الصدمة. لحسن الحظ ، يبدأ معظم هؤالء

 في التحسن في الشهر األول. ومع ذلك ، اعتماًدا عىل نوع الصدمة 30-20 ٪ من الناس يعانون من أعراض

يعاني  ، المركزة  العناية  العالج في  بعد  المستمر.  الصدمة  بعد  PTSD 5 اضطراب ما  1 من كل   من حوالي 

.أشخاص

الشكل: بعد العالج في العناية المركزة ، يعاني PTSD من حوالي 1 من كل 5 أشخاص
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 كيف تسبب العناية المركزة اضطراب ما بعد الصدمة؟

بحكم التعريف ، إذا تم قبولك في وحدة العناية المركزة ، فأنت في حالة سيئة للغاية. تحتاج إىل مراقبة عىل 

مدار الساعة وإجراءات طبية غازية لتوفير دعم الحياة. غالًبا ما يرتبط المرضى في العناية المركزة بمجموعة 

واسعة من اآلالت: تشمل األجهزة الشائعة أجهزة مراقبة القلب وأجهزة التنفس االصطناعي )عندما ال يستطيع 

المرضى التنفس ألنفسهم(. تصدر العديد من أجهزة دعم الحياة صفيرًا وتصدر أصواتًا عالية لتنبيه الموظفين 

بالتغيرات في حالة المريض. من المرجح أيًضا أن يتم تزويد المرضى بالعديد من األنابيب إما بوضع السوائل 

والعناصر الغذائية ، أو إخراج السوائل األخرى. يتم تخدير معظم مرضى وحدة العناية المركزة ، ولكن ليس 

دائًما فاقًدا للوعي تماًما. من الشائع أن يضبط المرضى في وحدة العناية المركزة أذرعهم أو أرجلهم لمنعهم 

من إزالة األنابيب أو المعدات. كل هذه التدخالت هي لمساعدتك عىل النجاة من األزمة الحالية ، ولكن يمكن 

أن تكون مخيفة أيًضا.

الشكل: يعتبر العالج في العناية المركزة غازياً ، ويتضمن الكثير من المعدات المتخصصة.
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بعد  ما  الالحق الضطراب  التطور  في  تسهم  أن  يمكن  التي  الحرجة  الرعاية  جوانب طب  العديد من  هناك 

الصدمة.

هل يذكرك أي من هؤالء بتجربة المستشفى؟ كانت األولوية الرئيسية لوحدة العناية المركزة هي مساعدتك 

عىل البقاء عىل قيد الحياة ، وبالتالي فإن كل ما تم فعله لك تم عن طريق هذه النية. ومع ذلك ، قد تعيش 

مع اآلثار غير المقصودة ألعراض اإلجهاد الالحق للصدمة.

إدراك أن حياتك في خطر
يؤدي نشاط "نظام التهديد" لديك

إىل شعور طبيعي بالخوف أو الرعب.ل 

ضبط النفس
في بعض األحيان يتم تقييد المرضى

الذين يتلقون رعاية حرجة بدنياً حتى 

ال يحاولوا إزالة القنيات أو القسطرة 

أو غيرها من المعدات. يمكن أن 

يجعلك تشعر بالعجز والخروج 

عن السيطرة.أ 

هذيان
الهذيان هو حالة من االرتباك

الشديد. ال يستطيع األشخاص 

الذين يعانون من الهذيان 

التفكير بوضوح ، ويجدون صعوبة 

في فهم ما يدور حولهم 

وقد يرون أو يسمعون ، 

أشياء غير موجودة.أ 

التخدير يؤثر عىل الوعي
إنه ألمر محير أن يندفع ويخرج

من الوعي. يمكن أن تؤدي 

األدوية المهدئة إىل الهذيان.ل 

الهلوسة والمعتقدات

غير العادية واألحالم 
غالًبا ما يعاني المرضى في

الرعاية الحرجة من تجارب مخيفة 

للشعور باالضطهاد. يرى البعض 

أشياء غير حقيقية. هذه هي 

محاوالت عقلك لفهم ما يحدث لك.ء 

الحرمان من النوم
حرمان من النوم هو سبب

رئيسي ألعراض نفسية مزعجة.ي 

العوامل البيئية مثل

اإلضاءة أو ضجيج اآلالت.و 
قد يجعلك ذلك تشعر

باالرتباك أو عدم القدرة 

عىل النوم.ا 

موظفو الرعاية الصحية الذين

يرتدون معدات معدات 

الوقاية الشخصية 
نحن مبرمجون إليجاد وجوه لطيفة

مطمئنة. مزيج من الشعورشبه واعية 

ورؤية الوجوه المقنعة يمكن أن 

.تساهم في جنون العظمة 

لمدة المطولة
بعض التجارب المؤلمة انتهت

في دقائق. ولكن قد تستغرق 

إقامتك في العناية المركزة أياًما 

أو أسابيع ، مما يمنحك 

جرعة" أكبر من الصدمة". 

التدخالت الطبية
قد تكون التدخالت الطبية مخيفة

أو غير مريحة أو مؤلمة أو جميعها.ر 

التهوية الميكانيكية
يعني تزويدك بأنبوب تنفس

أنه ال يمكنك التواصل ، ويمكن 

أن يجعلك تشعر بالعجز ، ويعرضك 

لخطر أكبر ألن تصبح هذيانًيا.ي 

COVID-19
عدم االتصال بأحبائك

يمكن أن يجعلك 

 تشعر بالوحدة والعزلة.ا 
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يعلم علماء النفس الذين يعملون مع األشخاص الذين تم قبولهم في العناية المركزة أنه من الشائع أن يكون 

لديهم تجارب غير سارة - وغالًبا ما تكون غير عادية - أثناء دخولهم المستشفى. تقارير الحالة التالية مجهولة 

المصدر ، لكنها تصف التجارب التي يشيع عنها مرضى العناية المركزة.

  قصة تانيا

كانت تانيا في الخامسة والثالثين من عمرها عندما دخلت المستشفى إلجراء عملية مخطط لها عىل رئتيها. 

لم تسر الجراحة األوىل كما هو مخطط لها ، وبينما كانت في جناح الشفاء ، تعرضت لتورم شديد في جميع 

أنحاء جسمها بالكامل. تتذكر أطبائها الذين ينظرون إليها بالقلق وتقول إنها بحاجة إىل عملية أخرى. لم تكن 

العملية الثانية ناجحة ، وقضت مزيًدا من الوقت في جناح االستشفاء تشعر بتوعك شديد )"أكثر المرضى 

ثالثة. تذكرت بشكل خطير توقيع  الجراحة إلجراء عملية  الذين مررت بهم عىل اإلطالق"( قبل أن تعود إىل 

مكان  في  االستيقاظ  هو  به  علم  عىل  كانت  الذي  التالي  والشيء   ، النهائية  الجراحة  عىل  الموافقة  نموذج 

غريب.

كانت تانيا مريضة للغاية ، وعالجية ، وهذيانية. انحرفت داخل وخارج الوعي. لقد عانت من الهلوسة في هذه 

الوالية - اعتقدت أن الممرضات كانوا من النينجا ، واعتقدت أنها اختطفت وأنها محتجزة في قارب. شعرت 

بالرعب واالضطهاد. شعرت أن هذا استمر ألسابيع. كان األطباء بحاجة إىل وضع خط مركزي في وريد كبير 

في رقبتها. تم تنبيبها وتهويتها ميكانيكًيا حتى تتمكن اآللة من التنفس لها. مع األنابيب في فمها لم تستطع 

التحدث أو التواصل. كان لدى تانيا ومضات من الذاكرة لمحاولة الوصول لتشعر بما هو غير مريح بالقرب 

من رقبتها ، وشخص يحاول إيقافها. اكتشفت في وقت الحق أنها كانت ممرضة تحاول منعها من سحب 

الخطوط ، لكنها شعرت في ذلك الوقت بالعجز والتعذيب. 

استغرق تانيا وقتا طويال للتعافي جسديا. كان ذلك بعد عام من الوقت الذي قضته في الرعاية الحرجة عندما 

بدأت دورة العالج النفسي. استمع لها عالم النفس في تانيا ، وقال إنها تعاني من أعراض اضطراب ما بعد 

المستشفى: وشملت بعض هذه ذكريات  تانيا تسترجع ذكريات مرعبة مروعة من دخولها  الصدمة. كانت 

الماضي الهلوسة التي عانت منها ، وستشعر بنفس الشعور بالعجز عندما كانت لديها هذه الذكريات غير 

المرغوب فيها. كانت أيًضا في حالة حزن شديد ألنها اعتقدت أنها كانت سيئة إىل حد ما ، أو ألقيت اللوم 

عليها ، ألنها تسببت في الكثير من القلق لعائلتها: خالل لحظة واضحة نسبًيا في المستشفى وصفت تخيل 

معاناة عائلتها بدونها ، وحتى تخيلتها أنها بال مأوى وفي الشوارع ألنها ماتت. 

أكملت تانيا شكاًل من العالج النفسي يسمى إزالة حساسية حركة العين وإعادة المعالجة )EMDR( حيث تم 

وحدة  "مذكرات  ومعالجها  هي  استعرضت  لها.  حدث  ما  "معالجة"  في  والمساعدة  التفكير  عىل  تشجيعها 

بعض  في  األحداث  وضع  عىل  ساعدها  مما   ، معها  المركزة  العناية  ممرضة  جمعتها  التي  المركزة"  العناية 
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الترتيب. خالل فترة العالج جمعت أجزاء مهمة من ذكرياتها التي وجدت أنها مزعجة ومربكة. 

كان االقتراب من ذكريات الصدمة مرعًبا بالنسبة إىل تانيا - عندما فكرت فيها مرة أخرى شعرت باالضطهاد ، 

تماًما كما كانت في العناية المركزة. مع مرور الوقت ، وجدت أن شعورها بالخوف تالشى ولم يعد يعتقد أنها 

عاجزة. بدأت تفهم ما حدث وانخفضت ذكرياتها السابقة. كان من المهم بالنسبة لها أن تدرك أن الممرضات 

كانت تساعدها وأن "النينجا" كانت هالوس. 

محنة  في  تسببت  ألنها  سيئة  أنها  فكرتها  كانت  الخصوص  وجه  عىل  تانيا  واجهتها  التي  االعتقادات  أحد 

لعائلتها. تذكرت االستلقاء عىل سريرها في المستشفى وتخيلت أنهم يعانون بدونها ، وسوف تطغى عليها 

مشاعر الذنب. عملت مع معالجها للتعبير عن هذه المشاعر وحلها ، وفي النهاية أدركت أنها ليست مسؤولة 

عن كيفية ظهور األحداث. ووجدت أنه من المفيد "تحديث" صورتها الكارثية لعائلتها ، مع سعادة واحدة منهم 

جميًعا بعد عام. عندما توقفت عن إلقاء اللوم عىل نفسها ، شعرت بقدرة أكبر عىل تقديم اللطف والصبر الذي 

ساعدها عىل التعافي الجسدي. 

 قصة ديف

كان ديف في الستين ويعاني من مرض االنسداد الرئوي المزمن )COPD( وحالة في القلب. كان سيًئا بعد 

العملية ، ولم يكن يتعافى كما كان يتوقع. كان يشعر بضيق في التنفس لبضعة أيام وعندما بدأ في التدهور 

ذهب لزيارة طبيب العائلة. كان طبيبه قلًقا منه لدرجة أنها اتصلت بسيارة إسعاف نقلته مباشرة إىل قسم 

الطوارئ. في قسم الطوارئ ، استمر ديف في الشعور بضيق التنفس عىل الرغم من إعطائه األكسجين. تم 

التنفس - ووصف  التنفسي وقضى خمس ساعات وهو يعاني من ضيق شديد في  الجهاز  نقله إىل جناح 

القتال من أجل كل نفس. في نهاية المطاف قرر أطبائه أن ديف يحتاج إىل نقل إىل العناية المركزة. في هذه 

المرحلة كان منهًكا وكان متأكًدا من أنه سيموت. تم نقله إىل وحدة العناية المركزة ولكن كان هناك تأخير ألن 

باب المصعد ال يعمل بشكل صحيح ، وتذكر أنه كان يعتقد أنه سيموت في المصعد. 

قضى ديف بعد ذلك أربعة أيام في وحدة العناية المركزة. تم تهويته ميكانيكًيا حتى أصبحت حالته مستقرة بما 

فيه الكفاية ليتم إعادته إىل جناح الجهاز التنفسي. تعافى ديف بما فيه الكفاية لمغادرة المستشفى بعد أسبوع 

آخر عندما عاد إىل المنزل ، بدأ ديف يعاني من كوابيس متكررة وذكريات من غطاء نعش يوضع عليه. لقد وجد 

هذه األشياء مرعبة وسيتجنب النوم في محاولة لعدم الحصول عليها: غالًبا ما يقضي الليل كله عىل األريكة 

أمام التلفاز. ذّكرت ذكريات الماضي ذكريات لم يستطع ديف فهمها ، لكنها جعلته يشعر بالقلق الشديد. شعر 

أنه ال يستطيع التكيف ، وبدأ في تجنب األشياء التي أزعجه مثل المصاعد والمستشفيات. كان هذا مشكلة 

خاصة بالنسبة إىل ديف ألنه كان بحاجة إىل حضور مواعيد المستشفى المنتظمة لمرض االنسداد الرئوي 

المزمن وحالة القلب. لجعل األمور أسوأ ، لم يكن صاحب عمل ديف داعماً لحالته وكان يعاني من ضغط 
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لمواصلة العمل أكثر مما كان صحًيا بالنسبة له. 

عندما بدأ العالج النفسي بعد عدة أشهر ، أبلغ ديف في البداية أنه لم يكن عىل دراية بالكثير من إقامته في 

وحدة العناية المركزة. كان يعلم من زوجته أنه بقي لمدة أربعة أيام ، وتم تهويته ميكانيكًيا ، وتم تقييده أيًضا.لم 

يكن يعرف أكثر من ذلك ، ألن زوجته أصبحت مستاءة للغاية عندما سألها عن ذلك. أثناء العالج ، علم ديف 

أنه كان يعاني من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. وأوضح معالجه أن تفاديه لألشياء التي ذكرته بتجربته في 

المستشفى أمر مفهوم ، ولكن ربما يعيق شفائه. 

في العالج طلب منه معالجه إعادة ذكرياته في وحدة العناية المركزة ببطء وحذر. تذكر ديف مناسبة في وحدة 

العناية المركزة عندما كان عىل يقين من أنه مات وأنه قد تم وضع غطاء نعش عليه - لقد فهم أن "المسامير" 

الذي كانت تعاني في ذلك  الهذيان  الواقع تفاصيل في السقف فوقه مما أساء تفسيره بسبب  كانت في 

الوقت. في وقت الحق من العالج ، تضمن جزء مهم من عالج ديف إعادة النظر في المستشفى حيث تم 

عالجه. 

برفقة ممرضة ، قام هو ومعالجه بتتبع رحلة ديف من غرفة الطوارئ ، إىل جناح الجهاز التنفسي ، إىل وحدة 

العناية المركزة - بما في ذلك رحلة في المصعد الذي به خلل. وجد أنه من دواعي القلق أن يواجه مخاوفه ، 

ولكن من خالل التشجيع كان قادًرا عىل تعريض نفسه لألشياء التي كان يخاف منها.لقد علم أنه نجا. بدأ في 

الذهاب إىل مواعيد المستشفى مرة أخرى ، وخفف خوفه تدريجياً وبدأ يشعر بالثقة مرة أخرى. أثناء تعافيه ، 

أدرك أن زوجته ظهرت عليها أيًضا أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ، ودعمها في طلب العالج. 
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هذيان

يعاني العديد من المرضى الذين يعانون من مرض خطير ويحتاجون للعناية المركزة من الهذيان. الهذيان هو 

حالة من االرتباك الشديد. 

الشكل: الهذيان هو االسم الطبي لحالة شديدة من االرتباك. 

إذا كنت تعاني من الهذيان أثناء دخولك المستشفى ، فقد تكون قلًقا بشأن ما يعنيه. يخشى بعض الناس أن 

تكون عالمة عىل أنهم مرضى عقلًيا أو يصابون بالجنون. ال تقلق - هذا ال يعني أيًا من هذه األشياء. الهذيان 

شائع جًدا في األماكن الطبية. ما بين أربعة وتسعة من كل عشرة مرضى في العناية المركزة يصبحون هذيان. 

يرتفع هذا إىل ثمانية من كل عشرة مرضى يحتاجون إىل دعم أجهزة التنفس]3[. 

الشكل: يعاني الهذيان من ثمانية مرضى من أصل عشرة يحتاجون إىل تهوية في وحدة العناية المركزة. 

هذيان

يجدون صعوبة
في فهم ما يجري 

ال تستطيع التفكير بوضوح
وتشعر باالرتباك 

قد تشعر بمشاعر قوية جًدا
مثل الشعور بالخوف أو الوحدة 

قد يشعر باالضطهاد
ويؤمن بأشياء غير عادية 

قد ترى أو تسمع
أشياء غير موجودة 

ولكنها تبدو 
حقيقية للغاية 
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يعتقد األطباء أن الهذيان ناتج عن تغيرات في طريقة عمل الدماغ. يمكن أن يحدث هذا عندما: 

يتلقى دماغك كمية أقل من األكسجين.  	

هناك تغييرات في كيفية استخدام دماغك لألكسجين ، وعندما تكون هناك تغييرات كيميائية في  	

دماغك. 

كنت تتناول أدوية معينة أو تحت تأثير التخدير أو التخدير.  	

لديك عدوى شديدة ، أو تعاني من أمراض طبية معينة.  	

أنت في ألم شديد.  	

لقد قللت البصر أو السمع.  	

أنت في سن أكبر.  	

إذا كانت لديك تجارب في رؤية أو تصديق أشياء غير عادية عندما كنت في وحدة العناية المركزة ، فإن هناك 

احتمالية كبيرة أن تكون نتيجة الهذيان. لحسن الحظ ، الهذيان مؤقت ويمر بمجرد معالجة السبب األساسي. 

إذا كنت ال تزال تعاني من تجارب مثل تلك التي كانت لديك في المستشفى ، فمن المحتمل أن تكون هذه 

هي ذكريات ما بعد الصدمة من الهلوسة التي عانيت منها في المستشفى ، وليس عالمة عىل أن الهذيان 

مستمر. 
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يتعافى من اضطراب ما بعد الصدمة

عىل الرغم من أن اضطراب ما بعد الصدمة مؤلم للغاية للمعاناة ، إال أنه لحسن الحظ حالة قابلة للعالج للغاية. 

تتمثل الخطوة األوىل للتغلب عىل اضطراب ما بعد الصدمة في فهم كيفية "التصاقها" ولماذا ال تتحسن من 

تلقاء نفسها. طور علماء النفس طريقة مفيدة جًدا في التفكير في اضطراب ما بعد الصدمة مما يساعد عىل 

تجميع كل القطع مًعا. إذن كيف يتطور اضطراب ما بعد الصدمة ، وما الذي يجعلها مستمرة؟

1. نظام التهديد الخاص بك نشط وظل نشًطا

جزء  الحياة.  قيد  عىل  البقاء  عىل  مساعدتك  إىل  يهدف  تهديد"  "نظام  عىل  وجسمك  دماغك  يحتوي 

أن  يمكن  شيء  أي  بواسطة  تشغيله  يتم  المخاطر.  تحديد  مهمة  لديه   - الدماغية  اللوزة   - دماغك  من 

هذا  التهديد  نظام  شعار  للرد.  االستعداد  عىل  لمساعدتك  جسمك  في  "إنذار"  ويطلق   - حياتك  يهدد 

واحد.  حقيقي  خطر  تفويت  من  بدالً  مرات  تسع  كاذب  إنذار  إطالق  يفضل   - األسف"  من   "أفضل 

الشكل: نظام التهديد الخاص بك يتعرف عىل الخطر ويهيئ جسدك لالستجابة. بعد تجربة صادمة ، قد يكون نظام 

التهديد في حالة تأهب قصوى. 

"بالقفز" ، أو التنبيه  أثناء نشاط نظام التهديد لديك ، قد تجد صعوبة في النوم أو االسترخاء ، أو قد تشعر 

لألخطار األخرى من حولك. بعد تجربة صادمة ، مثل القبول في وحدة العناية المركزة ، من الطبيعي أن يظل 

نظام التهديد في حالة تأهب قصوى لبعض الوقت بعد ذلك. بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من اضطراب 

ما بعد الصدمة ، يبدو أن األمر يستغرق وقًتا أطول للعودة إىل وضعهم الطبيعي.  

يمكن تشغيل نظام التهديد الخاص بك عن طريق األخطار المتخيلة وكذلك األخطار الحقيقية. قد تجد أنه 

حتى التفكير فيما حدث لك يمكن أن يثير مشاعر القلق والتوتر. 

 خافت تانيا خالل فترة وجودها في المستشفى ، ولفترة طويلة بعد ذلك. عندما وصفته لطبيبها النفسي ،

 أخبرته بمدى خوفها من معرفتها أن العمليتين األوليين لم تنجحا وأنها بحاجة إىل أخرى. كما وصفت كيف

تانيا أنها محتجزة. بعد أن غادرت  المركزة والعجز عندما اعتقدت  العناية  بالرعب عندما كانت في   شعرت 

خطر

معترف بها من

قبل اللوزة 

الهيئة تستعد

للعمل 
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 المستشفى ، استمر قلقها للتو - كانت ذكرياتها السابقة مخيفة وجعلتها تشعر بالقلق من أنها تغضب ،

 وشعرت بأنها "عىل حافة الهاوية" ، ووجدت صعوبة في النوم ، ولم تكن تحب أن تكون حول أشخاص آخرين.

2. ذكريات PTSD مختلفة

عن الذكريات العادية. بعض الصفات التي يمكن أن تجعلها محزنة بشكل خاص هي: 

الفورية. عندما تشغل ذكريات اضطراب ما بعد الصدمة في ذهنك ، يمكن أن تشعر كما لو أن الحدث  	

يحدث اآلن في الوقت الحاضر. قد تفقد المسار الذي تتواجد فيه. 

حية. غالًبا ما تكون ذكريات اضطراب ما بعد الصدمة حية جًدا لدرجة أنها تبدو حقيقية. قد تسمع  	

أصواتًا أو تشم رائحتها التي مررت بها خالل الحدث المؤلم بوضوح شديد تشعر أنك عدت إليه مرة 

أخرى. 

ال إرادي. تشعر ذكريات اضطراب ما بعد الصدمة بأنها أقل "تحت السيطرة". يمكن أن تدخل إىل  	

عقلك بشكل غير متوقع ، وقد يكون من الصعب قمعها. 

مجزأة. قد تتذكر فقط أجزاء مما حدث ، أو قد تستمر ذاكرتك في إعادة تشغيل أسوأ األجزاء.  	

ليس خطأك إذا واجهت ذكريات مثل هذه. ذكرياتك بهذه الطريقة بسبب علم األعصاب الخاص بك - الطريقة 

التي صمم بها دماغك. يعتقد علماء النفس أن ذكريات الصدمة مثل هذه يتم تخزينها بشكل مختلف عن 

طريق الدماغ. تتمثل إحدى المهام المهمة أثناء عالج الصدمة في "معالجة" الذكريات حتى ال تكون مزعجة 

للغاية. 

 خالل فترة وجودها في وحدة العناية المركزة ، كانت تانيا هذيانية واعتقدت أنها اختطفت من قبل أشخاص

 كانوا يخططون إللحاق األذى بها. عندما خرجت من المستشفى ، كان لدى تانيا العديد من الذكريات غير

 المرغوب فيها عن األشياء التي واجهتها في وحدة العناية المركزة. كانت لديها ذكريات من المحادثات التي

 اعتقدت أنها سمعتها ، وشعرت بنفس مشاعر الرعب التي شعرت بها في ذلك الوقت. عندما "لعبت" هذه

 الذكريات في ذهنها شعرت أنها عادت إىل وحدة العناية المركزة. كانت قوية جًدا لدرجة أنها تمكنت من شم

 األشياء مرة أخرى - رائحة مواد كيميائية للتنظيف - ويمكنها سماع صوت صفير اآلالت. عندما أعادت تجربة

هذه الذكريات الغريبة ، جعلتها تشك في حقيقة األمر وما هو غير ذلك. 
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PTSD :3 هو كل شيء عن صنع المعنى

لعالج السلوكي المعرفي )CBT( يعمل مع أفكارنا ومعتقداتنا ، ألنه يفهم أنهم هم ما يدفع مشاعرنا. ما يجعل 

اضطراب ما بعد الصدمة أمرًا مزعجًا للغاية ، وجزًءا مما يحافظ عىل استمراره ، هي الطرق التي جعلتك تفهم 

ما حدث لك. في بعض األحيان تكون تفسيراتنا دقيقة تماًما ، ولكن في أحيان أخرى قد تكون خارج العالمة 

بشكل غير مفيد. 

 أثناء وجودها في العناية المركزة ، كانت تانيا مريضة جًدا وتعّين عليها منعها من سحب أنابيبها. هذيانها

)الهذيان( من هذه تانيا  الذي صنعه دماغ  المعنى  كان  النينجا.  الممرضات كن من  أن  أنها هلست   يعني 

 التجربة في ذلك الوقت هو أنها كانت محتجزة ومضطهدة - وشعرت بالخوف نتيجة لذلك بعد خروجها من

الصدمة. شعرت هذه أعادت هذه  التي  الماضي  وذكريات  الكوابيس  تعاني من  تانيا  كانت   ،  المستشفى 

بالحقيقة الواقعية وكان تفسيرها لهذه التجارب أنها كانت تغضب - مما جعلها تشعر بالخوف أكثر. 

شعور ترجمة حدث

خائف أنا محتجزة التواجد في وحدة العناية المركزة 

وإدراك أنني ال أستطيع التحرك

خائف سأجن كوابيس ممرضات النينجا

الجدول: كيف فسرت تانيا بعض تجاربها أثناء وبعد فترة عملها في وحدة العناية المركزة. 

بعد  ما  النفسية الضطراب  العالجات  تتضمن  "عالًقا".  تبقيك  أن  يمكن  لألحداث  المفيدة  غير  التفسيرات 

الصدمة تحديث أي معاني غير مفيدة للصدمة. 

معاني مفيدة معاني غير مفيدة

تلقيت الرعاية في المستشفى من قبل ممرضين 

ملثمين

أنا محتجز من قبل النينجا المقنعين

كانت حياتي في خطر ، لكني في أمان اآلن وأتعافى سأموت ، حياتي في خطر

لم أستطع التحدث ألن لدي أنبوبًا في القصبة 

الهوائية. لقد تم االعتناء بي في ذلك الوقت ، 

والناس يهتمون بي اآلن

ال أحد يستمع لي ، ال أحد يهتم بي.

كنت مهووًسا في وحدة العناية المركزة وعانيت من 

الهلوسة. هذا أمر شائع جًدا وال يعني أنني سأجن

أنا جن جنوني ، ليس من الطبيعي أن يكون لدي 

تجارب مثل هذه

لن أشعر بالجنون ، أنا أتعافى من اضطراب ما بعد 

الصدمة وأستطيع رعاية أطفالي بأمان

ربما لست بأمان لرعاية أطفالي اآلن.

الجدول: بعض معاني تانيا غير المفيدة ، والمنظورات األكثر فائدة التي اكتشفتها. 
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4: في بعض األحيان تكون األشياء التي نقوم بها للتعامل مع نتائج عكسية

كلنا نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع ما نشعر به. إحدى المشاكل في اضطراب ما بعد الصدمة هي أن األشياء 

التي نقوم بها للتكيف في بعض األحيان تكون غير مفيدة. هل تستخدم أي من استراتيجيات التكيف أدناه؟

تأثير غير مقصود األثر المقصود إستراتيجية التأقلم

ذاكرة الصدمة تبقى "غير معالجة". 

الحياة مقيدة بالقلق

تجنب الضيق. أشعر بتحسن تجنب التذكيرات

ذاكرة الصدمة تبقى "غير 

معالجة". ال تطمئن من أحبائك 

أو المحترفين. ما زلت أفكر أنني 

مجنون

تجنب الضيق. ال أريد أن يعتقد 

الناس أنني مجنون

ال نتحدث عنه

يصبح النوم أسوأ. ال تشعر 

بتحسن. اإلدمان / التبعية

نم بشكل أفضل. تحكم في 

شعوري

استخدام الكحول أو المخدرات

يؤدي قمع األشياء إىل "االرتداد" 

وتجربتها بقوة أكبر

تجنب الشعور بالضيق تجنب التفكير فيما حدث ، 

استمر في قمعه

استمر في وجود "إنذارات كاذبة" 

والحظ األعراض غير المهمة

اكتشف األعراض قبل أن تصبح 

خطيرة

فحص / فحص األعراض

الجدول: استراتيجيات التكيف لها عواقب مقصودة وغير مقصودة. 
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5. تجميع كل شيء معا

إذا وضعنا كل هذه الخطوات مًعا ، فإنك تبدأ في فهم سبب عدم تحسن اضطراب ما بعد الصدمة من تلقاء 

"الحلقة المفرغة" التي رسمها لها معالج تانيا. وجدتها تانيا مفيدة ألنها كانت منطقية لما  نفسه. هذه هي 

يجري لها. وأعطتهم خطة لما يجب عليهم فعله في العالج. 

أعراض الذاكرة المتطفلة

تجنب التفكير في األمر

كن مشغوالً ، ألهى نفسي

حاول ودفع الذكريات بعيدا

اسهب في الحديث عن كيفية انزعاج عائلتي

األفكار والمعتقدات السلبية

حدث صادم

الشعور الحالي بالتهديد

استراتيجيات المواجهة

التجنب يعني أن

ذاكرتي تبقى دون 

تغيير وحيوية 

التجنب يعني أن

معتقداتي تبقى 

عىل حالها 

كنت مريضة جدا وفي العناية المركزة. كان

لدي هذيان - كان لدي الهلوسة و اعتقدت 

الممرضات النينجا ، اعتقدت أنني اختطفت 

وأحتجز في األسر.ر 

تجزئة الذكريات. أثار الذكريات

بسهولة. ذكريات حية من 

الهلوسة والشعور باالضطهاد 

أثناء: قد يقتلوني. النينجا

يحتجزونني أسيرًا عىل 

متن قارب. أنا عاجز 

بعد: هل أنا مجنون؟

أنا سيء ، هذا خطئي.ر 

مذعور

عاجز

مضطهدين

مذنب

الخطة: افحص

معتقداتي واعمل 

عىل التفكير اآلن.ر 

خطة:ر

ب• توقف عن التجنب
ب• اقترب من ذكرياتي

ب• ابدأ في استعادة حياتي

الخطة:ر

معالجة" ذاكرتي" 

مع المعالج 

!
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العالجات النفسية الضطراب ما بعد الصدمة

هناك عالجات نفسية ممتازة قائمة عىل األدلة لعالج اضطراب ما بعد الصدمة. بعض من األكثر بحثا: 

العالجات السلوكية المعرفية )CBT( بما في ذلك العالج المعرفي لـ PTSD )CT-PTSD( وعالج المعالجة  	

)CPT( المعرفية

	 )EMDR( إزالة التحسس وإعادة المعالجة

عىل الرغم من أن هذه العالجات قد تختلف في بعض تفاصيلها ، إال أنها تشمل جميًعا: 

بعض التعرض لذاكرة الصدمة الخاصة بك. مختلطة قليالً )ذكريات العناية المركزة أكثر من   	

يمكن أن تكون ذكريات ذلك(. يمكن أن يساعدك التحدث عن ما حدث لك وكتابته في "معالجة" هذه 

الذكريات ويجعلها أقل تدخالً وكربًا. 

ابتكار المعنى. فهم ما حدث لك ، وفهم الشعور الذي صنعته من هذه التجارب في ذلك الوقت ،  	

ومساعدتك عىل إعادة تقييم هذه األفكار في ضوء ما تعرفه اآلن. 

تعلم استراتيجيات التكيف المختلفة. التغلب عىل التجنب وتعلم طرق صحية للتأقلم واستعادة  	

حياتك. 

مهام العالج الخاص إذا كنت في العناية المركزة

الذين عانوا من وحدة  أن تكون مفيدة بشكل خاص لألشخاص  التي يمكن  العالج  تتضمن بعض مكونات 

العناية المركزة ما يلي: 

التعرف عىل الطرق التي يمكن أن تؤثر عليك نفسًيا من األمراض الجسدية والهذيان وأشياء حول  	

البيئة الطبية. 

االتكاء عىل الهلوسة والذكريات وسبب حدوثها. من المهم أن تفهم أن مجرد تعرضك للهلوسة أثناء  	

وحدة العناية المركزة ، أو ذكريات الماضي بعد ذلك ، ال يعني أنك مجنون أو أنك في خطر. 

قراءة السجالت الطبية لمعرفة ما حدث لك يوًما بعد يوم )لملء الفجوات في ذاكرتك(. إذا استمرت  	

الصدمة لفترة طويلة ، فسيساعدك علماء النفس غالًبا عىل وضع "جدول زمني" لتجميع قصتك مًعا. 

زيارات الموقع إذا كانت ممكنة. يمكن أن تساعد زيارة وحدة العناية المركزة )أو النظر إىل الصور أو  	

مقاطع الفيديو( في "معالجة" ذكريات الصدمة وتصحيح أي معتقدات غير مفيدة. يجد الكثير من 
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الناس أنه من المفيد مقابلة الموظفين الذين يقومون برعايتهم. 

قبول أنه قد تكون هناك فجوات في ذاكرتك ألنك لم تكن واعًيا طوال الوقت.  	

فهم أنه قد يكون لديك "ذكريات جسدية" قوية لما حدث لك. قد تكون هذه تجربة ارتجاع ، أو قد تعيد  	

تجربتها أثناء عالج الصدمة. 
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ماذا يجب أن أفعل إذا اعتقدت أنني قد أصبت باضطراب 
ما بعد الصدمة بعد مرض خطير؟

الخطوة 1: الفحص

إذا كنت تعتقد أنك قد يكون لديك اضطراب ما بعد الصدمة ، فإن الخطوة األوىل الجيدة هي إكمال هذا 

االستبيان القصير. ال يمكنك تشخيص نفسك باضطراب ما بعد الصدمة ، ولكن يمكن أن تشير إىل ما إذا 

كنت قد تستفيد من التقييم الكامل من قبل أخصائي الصحة العقلية. 

 في بعض األحيان تحدث أشياء ألشخاص مخيفة بشكل غير عادي أو مرعب أو صادم بشكل خاص.

 عىل سبيل المثال ، يتم قبولك في وحدة العناية المركزة )العناية المركزة(. هل سبق لك تجربة هذا

النوع من األحداث؟

نعم / ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى اإلجابة عىل األسئلة أدناه. 

في الشهر الماضي ، هل قمت بما يلي: 

1. هل كان لديك كوابيس حول الحدث )األحداث( أو فكرت في الحدث )األحداث( عندما كنت ال 

ترغب في ذلك؟ 

نعم / ال

2. هل حاولت جاهداً أال تفكر في الحدث )األحداث( أو تخرج عن طريقك لتجنب المواقف التي 

تذكرك بالحدث )األحداث(؟ 

نعم / ال

3. هل كنت متيقًظا باستمرار ، أو متيقًظا ، أو منزعجًا بسهولة؟

نعم / ال

4. هل شعرت بالخدر أو االنفصال عن األشخاص أو األنشطة أو محيطك؟ 

نعم / ال

5. هل تشعر بالذنب أو عدم القدرة عىل التوقف عن إلقاء اللوم عىل نفسك أو اآلخرين في الحدث 

)األحداث( أو أي مشاكل قد تسبب فيها الحدث )األحداث(؟
نعم / ال

إذا أجبت بنعم عىل ثالثة أو أكثر من هذه األسئلة ، فقد تكون تعاني من اضطراب ما بعد 

الصدمة. قد ترغب في االتصال بأخصائي الصحة العقلية إلجراء تقييم كامل. 
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الخطوة 2: تحدث إىل محترف

من  المساعدة  طلب  في  ترغب  فقد   ، الصدمة  بعد  ما  اضطراب  أعراض  من  تعاني  أنك  تعتقد  كنت  إذا 

محترف. يجب عليك االتصال بطبيب العائلة ، أو معالج نفسي. 

إليجاد معالج تم تدريبه عىل العالج السلوكي المعرفي

http://www.abct.org  :الواليات المتحدة األمريكية 	

https://www.babcp.com :المملكة المتحدة 	

https://eabct.eu/about-eabct/member-associations/ :أوروبا 	

https://www.aacbt.org.au :أستراليا 	

https://cacbt.ca/en/ :كندا 	

EMDR إليجاد معالج مدرب في

https://emdria.org :الواليات المتحدة األمريكية 	

https://emdrassociation.org.uk :المملكة المتحدة 	

https://emdr-europe.org/associations/european-national-associations/ :أوروبا 	

https://emdraa.org :أستراليا 	

https://emdrcanada.org :كندا 	
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معلومات لمتخصصي الصحة النفسية الذين يعملون مع 
المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بعد 

دخولهم إىل العناية المركزة

"إلقائهم" من جوانب معينة من  الناجين من الصدمة يمكن  حتى المعالجين الذين اعتادوا عىل العمل مع 

صدمة وحدة العناية المركزة. بشكل أساسي ، تستخدم العالجات النفسية لصدمة وحدة العناية المركزة نفس 

العناصر المستخدمة عند عالج أنواع أخرى من الصدمات. ومع ذلك ، قد يجد المعالجون أنه من المفيد أن 

تكون عىل دراية بالتفاصيل أدناه ، وأن تسعى إىل اإلشراف المناسب عند العمل مع هؤالء السكان. إذا كنت 

قد تعرضت لصدمة طبية وتخطط لطلب العالج ، فقد تجد أنه من المفيد مناقشة هذه الصفحة مع معالجك. 

ذكريات الصدمة: المدة والتجزئة والمحتوى

قد تتراوح اإلقامة في العناية المركزة من أيام إىل أسابيع. يمكن أن تعني مدة اإلقامة أن المرضى قد عانوا من 

"جرعة" أعىل من الصدمة من بعض الناجين من الصدمة اآلخرين وأنه قد يكون هناك في وقت الحق المزيد 

من ذكريات الصدمة للعمل معها. 

من غير المحتمل أن يكون المرضى واعين طوال فترة إقامتهم في وحدة العناية المركزة. من المحتمل أن 

يكون لديهم ضعف في الوعي ، ومن المحتمل أن يتأثر ترميز الذاكرة ، وسوف يتأثر استرجاعها الحًقا. من 

يمكنك   ، الذاكرة  معالجة  أثناء  عليها.  التعرف  ويمكن  ذاكرتهم  في  المرضى فجوات  لدى  يكون  أن  المتوقع 

استخدام موجه "وما هو الشيء التالي الذي يمكنك تذكره؟".

يجب أن يتوقع المعالجون أن ذكريات الصدمة من تجارب الرعاية الحرجة ستكون مجزأة بشكل خاص ، وقد 

تحتوي عىل مزيج من المحتوى "الحقيقي" و "المهلوس". غالًبا ما يكون من المفيد وضع جدول زمني لتجارب 

المستشفى الخاصة بالشخص الذي يتضمن معلومات من ذاكرته وسجالته الطبية ومذكرات وحدة العناية 

المركزة إذا كان متاًحا ، باإلضافة إىل وصف من العائلة واألصدقاء. غالًبا ما يكون إنشاء سرد مصور أو مكتوب 

مفيًدا. 
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قد يبدو أن تجارب األوهام أو الهلوسات في وحدة العناية المركزة تستمر بعد 

التخريج

الهذيان شائع للغاية في المرضى الذين يحتاجون إىل رعاية مكثفة ، ويمكن أن يسبب الهلوسة والمعتقدات 

المفيد تصورها  يكون من  ، فقد  المركزة  العناية  بعد وحدة  تبدو مستمرة  التجارب  إذا كانت هذه  الوهمية. 

عىل أنها ذكريات ال إرادية لتجاربها من المحاوالت النشطة في صنع المعنى ، والتي تم ترميزها أثناء الحاالت 

الفسيولوجية للهذيان. 

إلعطاء مثال سريري. تم تهوية "مارك" وتسكينه أثناء إقامته في وحدة العناية المركزة ، وعانى من الهذيان. 

يتعرضون  اآلسيويين  العصابات  رجال  أن  أدرك  الفترة  هذه  وخالل   ، آسيوي  أصل  أحد ممرضاته من  كان 

لالضطهاد. بعد أن تعافى جسديًا ، كان ال يزال يشعر بالخوف من الناس ذوي المظهر اآلسيوي ، وعانى من 

ذكريات غير مرغوب فيها لوجوه آسيوية ، وكان يعتقد )أقل قوة إىل حد ما مما كان عليه خالل فترة وجوده 

في وحدة العناية المركزة( أنه كان يراقبه عصابة من الرجال اآلسيويين. كان المفهوم الذي وجده أكثر فائدة هو 

أن نظام التهديد الخاص به تم تشغيله بسهولة من خالل أوجه التشابه مع ذاكرة الصدمة )الوجوه اآلسيوية( ، 

وكانت ذكرياته غير المرغوب فيها ذكريات من وقته في وحدة العناية المركزة. كالهما انخفض في شدته مع 

التعرض العالجي لذكريات صدمة. وأجرى بعد ذلك بعض التجارب السلوكية الختبار معتقداته حول المراقبة 

وإعادة تقييم اعتقاده إىل "أقل من يهتم بي بشكل خاص". بمجرد "معالجة" ذكرياته وإعادة تقييم معتقداته لم 

يعد يشعر بمثل هذا الضيق بسبب ذكرياته عن وحدة العناية المركزة. 

قد يصف المرضى "ذكريات الجسد" أو المشاعر القوية بشكل خاص أثناء 

إعادة معالجة ذاكرة الصدمة

قد يصف المرضى هذه التجارب بشكل عفوي أثناء التقييم أو معالجة الذاكرة ، ولكن قد يجدونها مفيدة أيًضا 

إذا استفسر المعالج بحساسية عن هذه التجارب بشكل مباشر. عىل سبيل المثال ، قد يبلغ المرضى عن 

أحاسيس غير سارة في حلقهم تتعلق بتجربة التنبيب أو عدم الراحة في الفخذ المتعلقة بالقسطرة. كما هو 

الحال مع ذكريات الصدمة المنتظمة للتجارب البصرية أو السمعية ، فإن إعادة معالجة الذاكرة )أي التعرض( 

هذه الذكريات الحسية الجسدية هي شكل فعال من أشكال العالج. إذا قضى المرضى وقًتا في وحدة العناية 

المركزة مستلقين عىل ظهورهم ، أو في وضعية االنبطاح ، فقد يكون من المفيد إجراء بعض أجزاء الذاكرة في 

العالج مع المريض في وضع جسم مماثل. 

"ذكريات األلم" ظاهرة حقيقية وتستحق االستكشاف

البصرية  الطرائق  في  الخبرة  ذوي  من  يكونون  ما  غالًبا  الالإرادية.  الذاكرة  من  أشكال  هي  الماضي  ذكريات 

)اللمس(  الجسدية  الحسية  والذكريات  )الرائحة(  الشمية  الذكريات  عن  اإلبالغ  أيًضا  يتم  ولكن   ، والسمعية 

بشكل شائع. تشير األبحاث إىل أن األفراد الذين يعانون من اآلالم الجسدية أثناء الصدمة يمكن أن يعيدوا 
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تجربة هذا األلم في شكل ذكريات الماضي ، ولكن الكثير منهم لن يبلغوا عن هذه التجارب تلقائًيا. تشير الخبرة 

السريرية إىل أنه يمكن معالجة هذه الذكريات بنفس الطريقة التي يتم بها معالجة الذكريات المؤلمة األخرى. 

تقييم عواقب الصدمة بحاجة إىل معالجة

قد تمس التقييمات التالية لتجارب الرعاية الحرجة عدًدا من المجاالت المهمة ، ويمكن معالجتها باستخدام 

التدخالت المعرفية والسلوكية. لمزيد من المعلومات يتم توجيه األطباء إىل Murray et al )2020( ]4[ والتي 

تناقش األساليب السريرية لبعض هذه بمزيد من التفصيل. 

المعتقدات حول المرض العقلي أو السالمة العقلية بسبب تجارب الهذيان. قد تتضمن  	

المعتقدات موضوعات مثل "سأجن جنونًا" أو "ال يمكنني الوثوق بعقلي" أو "لست مسيطرًا". قد يشعر 

المرضى بالخجل من طريقة تصرفهم أثناء العالج. 

المعتقدات حول الخسارة. قد تشمل هذه المعتقدات المتعلقة بفقدان الوظيفة الجسدية ، أو فقدان  	

طريقة العيش السابقة. 

المعتقدات حول صورة الجسم. قد تتضمن هذه المعتقدات حول التغيير الدائم مثل "لن أكون كما  	

كنت مرة أخرى أبًدا" ، أو المعتقدات األخرى حول الندبات أو التغييرات األخرى في صورة الجسد مثل 

"أنا مقرف". 

مخاوف صحية. من الشائع أن يخشى المرضى الذين عانوا من تجارب طبية خطيرة من تكرار مرضهم  	

، أو مرض آخر قد يؤدي إىل إعادة الدخول إىل المستشفى. قد يعمم هذا القلق الصحي أيًضا عىل 

االهتمام بأحبائهم. 

المعتقدات المتعلقة بالعالج الطبي والعاملين في مجال الرعاية الصحية. إن الشعور بالغضب من  	

جوانب العالج الطبي ليس من غير المألوف ، وقد يشعر بعض المرضى بعدم الثقة في طاقم الرعاية 

الصحية. 
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زيارات الموقع والوصول إىل السجالت

بشكل مفيد ، قد يتمكن المرضى من الوصول إىل سجالت قبولهم في العناية المركزة ، مع تفصيل المسار 

"مذكرات وحدة  بإنشاء  المستشفيات  بعض  لها. ستقوم  التي خضعوا  الطبية  واإلجراءات  لمرضهم  الزمني 

العناية المركزة" الصديقة للمرضى ، وغالًبا ما تكون هذه المعلومات مفيدة في العالج عند مساعدة المرضى 

عىل فك تشابك تجاربهم. 

في بعض الحاالت تكون الزيارات الميدانية للعناية المركزة ممكنة وكثير من المرضى يصرحون بأنها مفيدة. 

فإن  وبالتالي   ، التاجي  الفيروس  بسبب  الحي  الجسم  داخل  موقعية  زيارات  إجراء  حالًيا  المحتمل  غير  من 

زيارات الموقع االفتراضية هي بديل قابل للتطبيق. 

يجب عىل المعالجين مساعدة العمالء عىل البحث عن المعلومات التي ستساعدهم عىل فهم المكان الذي 

عميلنا  توصل   ، المثال  المعتقدات. عىل سبيل  تحديث  تساعدهم عىل  قد  التي  أو   ، الهلوسة  فيه  نشأت 

"ديف" إىل فهم "مسامير التابوت" التي شاهدها في وحدة العناية المركزة من المحتمل أن تكون التفاصيل 

في السقف. عندما زارت "تانيا" وحدة العناية المركزة ، رأت كيف تفاعلت الممرضات بلطف مع المرضى ، 

وكيف شجعنهم برفق عىل عدم التدخل في األنابيب ، وخرجت بمعلومات محدثة "يحاولون المساعدة عىل 

عدم اإلضرار". 

قد يبلغ المرضى عن المحفزات المستمرة

قد تكون المحفزات مرئية ، مثل الطاقم الطبي أو المواقع أو الطاقم البدني. يمكن أن تكون الُمشغالت سمعية 

أيًضا ، مثل آالت التنبيه. قد تكون أيًضا حسية جسدية بما في ذلك الكذب في مواقف معينة. يمكن تشجيع 

تحدث  التي  المحفزات  لكل من   ، "اآلن"  و  "آنذاك"  بين  للتمييز  التحفيزي  التمييز  استخدام  المرضى عىل 

بشكل طبيعي في حياتهم اليومية ، وكذلك االستفزازات المتعمدة في غرفة العالج. 

تشمل أدوات علم النفس لعالج اضطراب ما بعد الصدمة

Guide
UK English

Trauma, Dissociation,  
And Grounding

Information handout
UK English

What Is Trauma-Focused
Cognitive Behavioural 
Therapy (TF-CBT)?

Exercise
UK English

Stimulus Discrimination
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عن هذه الوحدة

من نحن؟

الدكتور ماثيو والي هو عالم نفسي إكلينيكي ومدير أدوات علم النفس. تعمل اهتماماته السريرية المتخصصة 

مع الناجين من الصدمة ، وتنمية الموارد النفسية لمساعدة األطباء عىل تقديم عالج فعال. وقد شغل مناصب 

NHS ويحافظ اآلن عىل ممارسة خاصة صغيرة.  إكلينيكية في اإلعدادات األولية والمجتمعية والثالثية في 

خلفيته في البحث ويتضمن عمله المنشور استكشاف المناهج النفسية إلدارة األلم ، وذاكرة السيرة الذاتية 

لدى الناجين من الصدمة ، والمقاربات السلوكية المعرفية للدوخة. 

في  متخصصة  وهي  النفس.  علم  ألدوات  سريري  ومستشار  إكلينيكي  نفسي  عالم  كاور  هارديب  الدكتور 

اإلدمان والصدمات ، ومعلمة ذهنية مؤهلة ، ومشرفة إكلينيكية. تتمثل األدوار السريرية الحالية للدكتور كاور 

 ، Combat Stress وفي IAPT وقادت فرق علم النفس في خدمة .NHS IAPT وخدمة NHS في خدمة إدمان

وعملت في خدمة الصدمات الثالثية NHS. الدكتور Kaur هو معالج CBT معتمد من BABCP .ولديه خبرة في 

 EMDR و CFT و ACT

ما هي أدوات علم النفس؟

 إن مهمة أدوات علم النفس ذات شقين: لضمان وصول المعالجين في جميع أنحاء العالم إىل األدوات عالية 

الجودة القائمة عىل األدلة التي يحتاجونها إلجراء عالج فعال ، وأن يكونوا مصدًرا موثوًقا به للمساعدة الذاتية 

psychologytools.comالنفسية للجمهور. يمكنك معرفة المزيد في                                   . 

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


ةمدصلا دعب ام بارطضا و ,ةزكرملا ةيانعلا ,داحلا ضرملا

28 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

المراجع ومزيد من القراءة

[1] Griffiths, R. D., & Jones, C. (1999). Recovery from intensive care. Bmj, 319(7207), 
427-429.

[2] Righy, C., Rosa, R.G., da Silva, R.T.A., Kochhann, R., Migliavaca, C. B., Robinson, 
C. C., Teche, S. P., Teixeira, C., Bozza, F. A., Falavigna, M. (2019). Prevalence of post-
traumatic stress disorder symptoms in adult critical care survivors: a systematic review 
and meta-analysis. Critical Care, 23, 213.

[3] Cavallazzi, R., Saad, M., & Marik, P. E. (2012). Delirium in the ICU: an overview. 
Annals of Intensive Care, 2(1), 49.

[4] Murray, H., Grey, N., Wild, J., Warnock-Parkes, E., Kerr, A., Clark, D. M., Ehlers,  
(2020). Cognitive therapy for post-traumatic stress disorder following critical illness 
and intensive care unit admission. Cognitive Behaviour Therapist, (April 2020).

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Disclaimer
Your use of this resource is not intended to be, and should not be relied on, as a substitute for professional 
medical advice, diagnosis, or treatment. If you are suffering from any mental health issues we recommend that 
you seek formal medical advice before using these resources. We make no warranties that this information is 
correct, complete, reliable or suitable for any purpose. If you are a mental health professional you should work 
within the bounds of your own competencies, using your own skill and knowledge, and therefore the resources 
should be used to support good practice, not to replace it.

Copyright
Unless otherwise stated, this resource is Copyright © 2020 Psychology Tools Limited. All rights reserved.

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

© 2020 Psychology Tools Limited

ةمدصلا دعب ام بارطضا و ,ةزكرملا ةيانعلا ,داحلا ضرملا

Resource details
Title: Critical illness, intensive care, and post-traumatic stress disorder
Language: Arabic 

 Translated title:
Translated by: Marie Wilson (PWP Peterborough Psychology Team), and Shams Al-Nahar Basbous.
Type: Guide
Document orientation: Portrait
URL: https://www.psychologytools.com/resource/critical-illness-intensive-care-and-post- 
traumatic-stress-disorder

المرض الحاد, العناية المركزة, و اضطراب ما بعد الصدمة

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com

