األمراض النفسية
بعد الوالدة
Mental Illness
After Childbirth

يطلق األخصائيون على هذه اجملموعة من األمراض (الذهان
أثناء النفاس).
نفاس تعني فترة الستة أسابيع التي تلي الوالدة ،وأما الذهان
فيعني مرض نفسي خطير.
إ ًذا فذهان النفاس يعني مرض نفسي خطير يتطور عند املرأة
بفترة قصيرة بعد الــوالدة ،وهذا غال ًبا يُش ّكل صدمة؛ ألنه ال
أن املولود غير
يوجد سبب واضــح حلدوثه .إنه ال يدل على ّ
أن احلمل أو الوالدة كانت عسيرة ،وكقاعدة ال
مرغوب به أو ّ
يوجد أي عيب بالوليد.
ذهان النفاس هو مرض نادر احلدوث ويحصل في  1من كل
 500والدة .نعرف عن هذا املرض منذ قرون عديدة من أيام
أبوقراط الطبيب اليوناني الذي عمل بالطب قبل آالف السنني.
تصبح املرأة أكثر عرضة لإلصابة إذا كانت قد أصيبت بهذا
املرض في السابق أو أن أحد أفراد عائلتها قد عانى من مرض
عالجا طب ًيا نفس ًيا.
نفسي استرعى
ً

ساد االعتقاد بأن ذهان النفاس هو مرض نفسي خاص وال
يشبه األمراض النفسية التي حتدث في أوقات أخرى ،لكننا
عرف هذا املرض على أنه االكتئاب الهوسي أو الفصام مع
اآلن نُ ِ
بعض التغيرات الناجتة عن الوالدة.
يوجد ثالثة أمراض رئيسية حتدث في هذه الفترة:
الهوس:
تكون املرأة املصابة بالهوس مليئة باحليوية والثقة بالنفس حتى
لو لم يكن لديها أطفال ،فتجدها ال ترتاح ،متيل للسهر طوال
الليل وتأكل القليل على الرغم من أنها كثيرة احلركة والكالم.
وهي متيل ً
أيضا إلهمال وليدها ألنها تشعر أن لديها أشياء
كثيرة لتعملها مثل التسوق ،التخطيط لعمل األشياء ،ترتيب
املنزل وترتيب حياتها بشكل عام.
على الرغم من أ ّنها غال ًبا ما تكون مرحة ومدهشة فإنها قد
تصبح منفعلة ج ًدا إذا قوبلت خططها ونزواتها الغير واقعية
وهذا تقري ًبا أم ًرا حتم ًيا -بالرفض.كِ ال األم والوليد يكونان حتت خطورة عالية من اإلهمال.
االكتئاب:
األم املصابة باالكتئاب الشديد تكون مختلفة ج ًدا ،فهي تكون
بحالة حزن عميق لدرجة اليأس وتكون قليلة احليوية واملبادرة
على الرغم من أنها قد تكون مضطربة ومستاءة.
الشعور بالذنب واالنزعاج وعدم القيمة تكون شائعة واإلحساس
بأن اآلخرين يشعرون جتاهها بنفس الشيء .يصبح أكلها قليل
ونومها مضطرب مع امليل لالستيقاظ املبكر في الصباح (غال ًبا
حوالي الثالثة فج ًرا) مع شعورها بأسوأ حاالتها ومن غير
املفاجئ أنها تكون انتحارية ،لكن من النادر أن تقتل األم طفلها
ونفسها م ًعا.

بأن املرأة التي تقتل طفلها في السنة ويوم
قانون قتل الطفل يقر ّ
األولى من الوالدة رمبا تكون مريضة نفس ًيا.
الفصام:
الفصام هو حالة من األوهام بحيث تصبح أفكار األم ومشاعرها
أن كل شيء يحدث حولها له عالقة بها
مختلطة ،فرمبا تعتقد ّ
بطريقة خاصة.
رمبا تسمع أصواتًا تتحدث إليها أو عنها وعن طفلها ،ورمبا
بأن وليدها غريب عنها أو أ ّنه قد استبدل بآخر أو أن
تعتقد ّ
يكون شيطا ًنا .رمبا يخ ّيل لها أ ّنها حتت تأثير اآلخرين الذين
رمبا يرغبون لها باخلير أو الشر.
هذا املزيج من األفكار اخملتلطة واآلراء الغريبة قد جتعل األمر
صعب الفهم على اآلخرين.
رمبا تهمل األم وليدها أو تفعل أشياء غريبة معه أو أحيا ًنا
حتميه بشدة ومتنع اآلخرين من االقتراب منه معتقدة أنهم
يريدون له األذى.
هذه األشكال اخملتلفة من األمــراض النفسية تظهر أو حتل
أن الفصام رمبا
محل األخــرى .الهوس رمبا يتبعه اكتئاب أو ّ
يبدي مظاهر هوس أو اكتئاب.
لماذا تحدث؟
هناك احتمال كبير بأن يكون ذهان النفاس نا ً
جتا عن التغيرات
الهرمونية الكبيرة التي حتدث مع نهاية احلمل والوالدة.
مي ّثل وقــت الــوالدة أعلى درجــة خطورة حلــدوث هــذا املرض
خاصة خالل فترة األيام األولى بعد الوالدة.
أن بعض النساء تو ّلد لديها التأهب لظهور ذهان النفاس
يبدو ّ
ولكنّه يحصل لدى أخريات بسبب بعض جتــارب مبكرة في
حياتهن.
ّ

هل يمكن المساعدة؟
إن هذا النوع من املرض النفسي يُعد خطي ًرا لكنّه يستجيب
ّ
بشكل جيد للعالج املناسب وتكون احملصلة ممتازة.
أهم شيء في املوضوع هو متييز املرض بشكل مبكر .هذا يعني
أن على طبيب التوليد ،طبيب العائلة ،القابلة وموظفي الصحة
ّ
بأن الذهان يحدث ،وميكن التعرف على العالمات
اإلدراك ّ
التحذيرية له مثل عدم النوم ،العزلة الشديدة واألرق.
من املهم ج ًدا سؤال املرأة احلامل إذا كانت هي أو أحد أفراد
عائلتها قد أصيب مبرض نفسي في السابق .إذا كان هناك أي
شك باحتمال حدوث هذا املرض فإننا نحتاج ملساعدة الطبيب
النفسي.
ما هو العالج؟
٭ ٭يهتم الطبيب النفسي مبصلحة األم وطفلها والعائلة املق ّربة.
٭ ٭يحتاج الطبيب ملعاجلة األم في املستشفى ولكن من املمكن
توفير املعاجلة في املنزل خاصة إذا كانت األم غير مضطربة

بشكل شديد بحيث ال تكون انتحارية أو ال عقالنية.
٭ ٭حيثما أمكن يجب قبول الوليد مع األم بحيث ال نقطع عملية
االرتباط العاطفي بينهما.
٭ ٭حتتاج األم دائ ًما لألدوية في معاجلة ذهان النفاس ،والسرعة
هنا جوهرية جلعل اضطراب عالقة األم بوليدها أقصر ما
ميكن.
٭ ٭تأثير املعاجلات النفسية قد يأخذ أسابيع وعــادة أشهر
بينما تأثير األدوية يظهر خالل أيام أو أسابيع.
٭ ٭مضادات االكتئاب ومــضــادات الذهان هي عــادة األدويــة
املستعملة.
٭ ٭العالج الفيزيائي الوحيد املستعمل هو املعاجلة بالصدمة
الكهربائية وهو ف ّعال ج ًدا في عالج االكتئاب الشديد ورمبا
يكون منق ًذا للحياة.
٭ ٭ال نستطيع استعمال الهرمونات ألننا حتى اآلن لم نستطع
فهم طرق عمل هذه التغيرات الهرمونية ،لكن رمبا يكون لها
دور مبنع تكرار ذهان النفاس في النساء الالتي عانني منه.
٭ ٭الرضاعة الطبيعية هي طريقة ف ّعالة لتشكيل الروابط
العاطفية بني األم ورضيعها؛ لذلك يجب جتنب األدويــة
فان مضادات االكتئاب
التي متر مع احلليب ،وحلسن احلظ ّ
تظهر في احلليب بكميات ضئيلة ج ًدا لذلك ال داعي لوقف
الرضاعة ،وأ ّما العالج بالصدمة الكهربائية فال يشكل مانع
للرضاعة على االطالق.
فان كربونات الليثيوم ،وهي العالج األكثر فعالية في
٭ ٭باملقابل ّ
حالة االكتئاب الهوسي تُف َرز مع احلليب لذلك عند احلاجة
الستعمالها رمبــا يصبح من الــضــروري استعمال زجاجة
الرضاعة.

كيف يمكن لآلخرين تقديم المساعدة؟
يسبب مرض خطير كذهان النفاس إعاقة كبيرة لألم اجلديدة
لذلك من املهم مساعدتها على عمل األشياء لطفلها مثل تقدمي
الطعام ،الغسيل ،تغيير احلفاض واملداعبة البسيطة.
يقوم الفريق الطبي النفسي بعمل ما بوسعه ملساعدة األم
ورضيعها ،وفــي نفس الوقت للتقليل من خطورة العنف أو
اإلهمال .الزوج والعائلة كذلك يحتاجون للمساندة لتخفيف
شعورهم باالستياء ولوم النفس والشعور بالذنب أو القلق.
رمبا باستطاعة اآلخرين ً
أيضا تقدمي املساعدة كبقية العائلة
ً
مثل وطبيب األســرة أو بقية أعضاء الرعاية الطبية األولية
وموظفي الصحة واملمرضة النفسية والطبيب النفسي والعامل
االجتماعي (في حال وجود خطورة على الرضيع).
ما هو احتمال حدوث المرض ثانية؟
نسبة اخلطورة في حــدوث ذهــان النفاس ثانية هي  1من 5
( )%20ورمبا تكون أكثر في حالة االكتئاب الهوسي.
نحتاج ملراقبة كل امرأة عانت من هذا املرض في حاالت احلمل
الالحقة وخاصة في األيام األولى بعد الوالدة .تعطى املعاجلة
في احلال إذا وجدت أي عالمات تدل على عودة املرض.
على أية حال ،فإن نصف عدد النساء الالتي عانني من ذهان
النفاس ال يصنب مبرض نفسي ثانية.
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