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بعد تشخيص النوبات النفسية ، ينشأ حالة من الحرية أواًل: ماذا يعين مصطلح »نفيس«؟ ملاذا ال 
يمكن العثور على أي يشء يدل على املرض يف الجسم عندما يتأثر الجسم بوضوح وبشكل رصيح 

بهذا املرض؟ كيف يمكنين التعامل مع هذا التشخيص وما هي خيارات العالج؟ 

للمصابني  الوضوح  من  يد  املز ولتوفري  األسئلة  هذه  مثل  يف  للتحقيق  الكتيب  هذا  إنشاء  تم 
وألقاربهم. إنه مصمم الستكمال املحادثة بني األطباء الحارضين واملُصابني ، من خالل الرتكزي على 

األسئلة املتداولة.

عالوة على ذلك ، نود أن نلخص النتائج الجديدة من تجربة العالج والبحث الخاصة بك. نود أن 
ية. ندعمكم يف تعاملكم مع النوبات وكذلك من خالل فهم أفضل للصورة الرسير

بنفسك يف مرضك من خالل فهم مزتايد.  بأن تصبح »خبرًيا«  األمر  يتعلق   ، التحديد  على وجه 
لقد أظهرت الدراسات وتجربتنا الخاصة أن هذا الفهم املزتايد يمكن أن يقلل بالفعل من شدة و 
/ أو تواتر النوبات واألمراض األخرى. يف هذا الصدد ، يتبع هذا الكتيب هذا االقتباس من أرسطو: 

يح ،  »ال يمكننا تغيري الر
 لكن يمكننا تعديل الرِشاع

بشكل صحيح«
أرسطو

نأمل مخلصني أن قراءة هذا الكتيب سوف تكون مفيدة لك! 

يد من الطبعات! ونحن نتطلع إىل مالحظاتك واقرتاحاتك ملز

الطبيبة الدكتورة روزا ميشيليس الطبيبة الدكتورة فيلني سينف-بيكنباخ  
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صورة وصف املرض

ما هي حاالت PNEA / PNES؟

PNEA يعين »نوبة نفسية دون أن تكون حالة رصع«. PNES هو اختصار السم باللغة اإلنجلزيية 
االختصار  سنستخدم   ، الكتيب  هذا  يف  رصع«.  حاالت  تكون  أن  بدون  النفسية  »النوبات  ملرض 

»PNES« ألنه يستخدم دولًيا للحالة. 

النوبات اليت تؤثر على املصابني قد تبدو مشابهة جًدا لنوبات الرصع ولكن لها  يعين PNES أن 
كما هو   ، الدماغ  العصبية يف  الخاليا  وظيفة  اضطراب رصع  مع   PNES يرتبط ال  أخرى.  أسباب 

الحال مع الرصع. 

وبالتايل ، تعد PNES مجموعة فرعية من »االضطرابات العصبية الوظيفية« ، واليت يتم اختصارها 
العثور  اليت ال يمكن  البرشية  العصبية  الوظائف  أنواع اضطرابات  بـ FND. يشري FND إىل جميع 
على سبب يف الجسم واضح و مبارش لها. ومع ذلك ، فإن غالبية املصابني قد تجد أسباب نفسية 

لألعراض. 

من األمور الحاسمة واملزعجة بشكل خاص للُمصابني بجميع حاالت FND هو فقدان السيطرة 
على وظائف الجسم ، واليت تخضع يف الواقع إىل سيطرتنا العشوائية والالإرادية.

هناك العديد من أشكال الشكاوى العصبية الوظيفية. يف ما يلي ، قمنا بتجميع بعض األمثلة لها 
واليت يصف فيها املرىض أعراضهم.
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ض
ف املر

ص
صورة و

 لورا ، طالبة ، 25 عاًما:
 »عندما جائتين النوبة ، شعرت فجأة بالدوار وأظلمت الدنيا يف 

عيين. بدى يل ما حويل كأنه فيلم وأنه ليس حقيقي. كل يشء بدا 
ضبايب وبعيًدا جًدا ، غطست يف عامل خاص يب. كان مثل الفراغ 

الذي يجذبين. يف عالجي النفيس ، تعلمت كيف أحرر نفيس 
 بمساعدة بعض التقنيات. منذ ذلك الحني ، صار لدي نوبات 

أقل .«  

 هولغر ، كهربايئ ، 56 عاًما:
 »بعد حادث يف عملي بسبب إصابة خفيفة يف الرأس ، بدأت 
نوبايت فجأة بعد بضعة أسابيع. يف نوبة ، سقطت فجأة على 

األرض وفقدت السيطرة على جسدي. ثم إرتجف جسدي بعنف 
دون أن أتمكن من التحكم فيه. استمرت النوبات يف بعض 
األحيان ملدة تصل إىل ساعة. إنه شعور مخيف عندما يفعل 

الجسم ما يرديه بدون أن أتمكن من التحكم فيه! ومع ذلك ، 
شعرت أحياًنا بمزيد من الراحة واإلرتخاء حىت بعد تلك النوبات 

يباً  املرهقة. أنا اآلن يف عالج يف عيادة خارجية خاصة وأبدأ قر
يًبا ».  العالج النفيس. أنا واثق من أنين سوف أتحسن قر

 كاميال ، موسيقية ، 31 سنة:
 »أسافر كثرًيا للعمل وأواجه الكثري من التوتر. يف مرحلة سيئة 

للغاية ، أصبت بالتنميل املفاجئ يف سايق ونصف وجهي. ظننت 
أنين مصابة بجلطة دماغية وذهبت إىل املستشفى بسيارة 

اإلسعاف. كان هناك الكثري من التشخيصات اليت تم القيام 
بها ، ولكن مل يتم العثور على يشء. بعد حدوث الصمم مراًرا 

وتكراًرا ويف بعض األحيان حدوث خدران ، كان هناك خالفات 
بني العديد من األطباء حول التشخيص. اآلن وصلت أخرًيا إىل 

األطباء املناسبني. لقد بدأ العالج بالفعل وأشعر بتحسن كبري. لقد 
ساعدين ذلك كثرًيا على فهم أن التوتر هو عامل محفز وعلي أن 

أعتين بنفيس. 
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 سفني ، مصمم جرافيك ، 26 عاًما:
»عندما رأيت والدي مرة أخرى بعد فرتة طويلة، أثر ذلك يف 

نفيس كثرًيا. بعد وقت قصري ، ظهرت حاالت فجأة تركتين عاجزة 
عن الكالم ومجمدة. شعرت كأنين كنت أترنح ، مل أستطع التحرك 

بعد ذلك ومل أستطع اإلجابة ، على الرغم من أنين أردت ذلك. 
انتهت الظروف بعد بضع دقائق ثم كان كل يشء كما كان من 
قبل. اليوم ، وبعد عالجي النفيس ، أعرف أن النوبات مرتبطة 
بالعواطف والذكريات املكبوتة منذ زمن طويل واليت تعود إىل 

طفوليت. فهم هذا ساعدين كثريا لقبول املرض. منذ ذلك الحني 
، نادراً ما صارت تصيبين نوبات ، وعندما أتعرض لها ، تكون 

أضعف بكثري.«

 هايكه ، بائعة زهور ، 32 سنة:
»مررت بفرتة صعبة للغاية بعد ترك زوجي. عندما عادت لتكون 

شديدة بالفعل مرة أخرى، تطورت من ال شئي إىل نوبات  
فجأة رصُت فيها أفقد الوعي. أثناء النوبات ، ترتجف الذراعني 
والساقني. بدا ذلك سيًئا جداً لدرجة أن أطفايل كانوا خائفني 

للغاية وكنت دائًما يأخذونين إىل املستشفيات ومراكز اإلسعاف. 
استمر هذا لعدة أشهر حىت وجدت أخرًيا العالج املناسب وبدأت 
العالج النفيس. منذ ذلك الحني ، يعرف من حويل كيف يمكنهم 

الترصف ملساعديت إذا أصبت بنوبة. يمكنين اآلن التحكم يف نوبايت 
يف كثري من األحيان وحىت يف بعض األحيان منعها ألنين أعرف 

أسبابها بشكل أفضل. أنا سعيدة جًدا بهذا.«
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ض
ف املر

ص
صورة و

حقائق عن PNES: ليست نادرة كما تظن!
هناك ما يقرب من 2-3 أشخاص من بني كل 10000 شخص لديهم PNES ، مما يعين أنه يف 
مدينة كبرية مثل برلني أقل من 1000 شخص يعانون من PNES. للمقارنة: هذا العدد يجلس 
يف 10 عربات ICE و يملؤوها بالكامل! من املفرتض أيًضا وجود عدد كبري من الحاالت غري املبلغ 
كرب بكثري من األشخاص املصابني مما هو  عنها ، مما يعين أنه من املحتمل أن يكون هناك عدد أ

مفرتض عموًما. 

بـ  املصابون  أماكن يجتمع فيها األشخاص  ، فهناك  الرغم من أن PNES ليس شيًئا شائًعا  على 
 :PNES

كز الرصع: تتم إحالة العديد من األشخاص الذين يعانون من نوبات الرصع إىل  يف املقام األول مرا
الدماغ  الكهربائية يف  املثال اإلشارات  ، ألنه من خالل فحوصات معينة )على سبيل  كز الرصع  مرا
يج من تسجيالت EEG وتسجيالت  )تخطيط كهربية الدماغ ، تخطيط كهربية الدماغ القصري( ومز
كيد جًدا للتميزي بني الرصع وغري الرصع. ويمكن  الفيديو ، ما يسمى بـفيديو EEG طويل املدة، أ
كز الرصع ، حىت كل مريض ثالث ال يعاين من الرصع بل من نوبات نفسية  تميزي النوبات. يف مرا

ليست حاالت الرصع!

املركز الثاين حيث يتجمع مصايب PNES هو مركز اإلسعاف. ربما كنت قد تعرضت لنوبة من قبل ، 
يبهم غالًبا على  وقد وجدت نفسك يف مركز إسعاف. من املهم أن تعرف أن أطباء الطوارئ ال يتم تدر
التعرف على نوبات الرصع النفيس وعالجها ، وبالتايل ال يمكنهم فعل الكثري إليقاف نوبة نفسية. 
يعاملون كل النوبات النفسية كما لو كانت نوبات رصع. بل إن الحالة هي أن العديد من التدابري 
كرث خطورة من فائدتها يف معالجة PNES. ما يجب أن نفعله بداًل من ذلك يف  الطبية الحادة هي أ

PNES، نوضحه يف هذا الكتيب أدناه.
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كد من صحة تشخيص حالة PNES؟  كيف يتم التأ
أطباء  قبل  من  املناسب  الوقت  يف  الفحص  إجراء  يجب   ، واضحة  غري  نوبات  حدوث  حالة  يف 

متخصصني. 

أطباء األعصاب يعرفون الكثري عن النوبات. عند القدوم إىل طبيب أعصاب أو طبيب رصع ، من 
املفيد جًدا إحضار مقطع فيديو من نوبة رصع )أو عدة نوبات يكون أفضل(. يكفي هنا فيديو بسيط 

تم تسجيله بواسطة جهاز الهاتف املحمول! 

عالوة على ذلك ، قد يكون توضيح أطباء األرسة أو املتخصصني يف الطب الباطين و أمراض القلب 
يق الفحص الكهربايئ و تخطيط  مفيًدا. هذه قد ُتستخدم على سبيل املثال لفحص القلب )عن طر

القلب لفرتة قصرية( إن كان هناك خلل وظيفي محتمل كسبب لإلغماء املفاجئ. 

كز الرصع املذكورة بالفعل. هنا يمكن  باإلضافة إىل ذلك ، يمكن أن يكون مفيداً القدوم إىل أحد مرا
عن طريق تصوير الدماغ )تصوير الرنني املغناطييس ، باختصار: إستبعاد فحوصات التصوير بالرنني 
املغناطييس )MRI( و EEG بعض أمراض الدماغ اليت يمكن أن تكون سبًبا للنوبات ، مثل الرصع. 
نوبات الرصع وغري  التميزي بني  ، يمكن  الطويل  للفيديو   EEG بـ ، يف ما يسمى   كما ذكرنا سابًقا 

الرصع.

لكن أهم املعلومات لألطباء يف التميزي بني أسباب النوبات املختلفة تنشأ من املناقشة معك! إذا 
كنت تستطيع وصف النوبات - أو على األقل بداية النوبات - بنفسك ، لكونك واعي ، فذلك يكون 
أفضل. إذا فقدت الوعي يف البداية ، فمن املهم أن يكون شخص ما حارًضا يف اجتماع الطبيب ، 

وهو الشخص الذي الحظ نوباتك ويمكنه وصفها. 
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ض
ف املر

ص
صورة و

ماذا يحدث يف الدماغ يف حاالت PNES؟ 
.PNES حالًيا ، استناًدا إىل األبحاث الحديثة ، ُيعتقد أن ظاهرة الفصل أمر حاسم يف توليد

يد من التفصيل ما تم فهمه حىت اآلن بواسطة هذه اآللية:  يف ما يلي نود أن نوضح بمز

الفصل - ماذا يعين ذلك؟ 

مصطلح »الفصل« يأيت من اللغة الالتينية ويعين شيئا مثل »االنفصال«. يعود إىل الطبيب النفيس 
كرث من 100 عام. حىت يومنا هذا ، يتم استشارته يف  بيري جانيت ، الذي حدد هذا املصطلح منذ أ
الشخص  أن  أنها تعين  اآللية على  نفهم هذه  ، نحن  اليوم  نظر  رشح حاالت PNES. من وجهة 
يفقد فجأة الوصول املستهدف إىل مناطق وظيفية معينة يف الدماغ واليت يسيطر عليها الشخص 
يد ، فهي إما مفصولة أو غري ُمسيطر عليها.  املناطق الوظيفية فجأة بما تر عادة. ثم تقوم هذه 
عادة ما يكون هذا الفصل من منطقة وظيفية ناتجة عن معلومات من البيئة املحيطة )ما يسمى 
أن  إىل  يعود  هذا  الرغبة.  حسب  التدخل  على  قادًرا  املتأثر  الشخص  يكون  أن  دون  »التحفزي«( 

التحفيزي للشخص املعين ليس يف نطاق وعيه أبداً. 

هذه اآللية ليست مرضية بالرضورة!  على العكس من ذلك: تم تصميم هذه القدرة على االنفصال 
كدالة وقائية يف كل دماغ برشي ، بحيث يمكن أن تحدث الظواهر االنفصالية أيًضا يف األشخاص 
األصحاء: من خالل القضاء على املحفزات الخارجية املجهدة للغاية ، ويجب حماية الشخص املعين 

من العواقب النفسية غري السارة. 

بموقف  األصحاء  األشخاص  يصاب  عندما  الفصل  إىل  ذلك  يؤدي  أن  يمكن   ، املثال  على سبيل 
شديد التوتر ، مثل حادث سيارة خطري. 

غالًبا ما يعاين األشخاص من حاالت انفصالية تشبه إىل حد بعيد النوبات النفسية غري الرصع: على 
سبيل املثال ، قد يحدث تغري يف إدراك املوقف ، كما يف الحلم أو الفيلم. بعض حاالت يحدث فيها 
تغري الوقت ، فهم يرون األحداث من حولهم ، على سبيل املثال ، كما هو الحال يف الحركة البطيئة. 
يمكن أن تحدث أيضا نقالت زمنية يف إدراك الوقت. هذا يعين أن بعض الناس ومن معهم ، على 
سبيل املثال ، يجدون أنفسهم فجأة يف مكان آخر دون أن يعرفوا كيف وصلوا إىل هناك. جزء صغري 
كرة. يعاين بعض األشخاص أيًضا من ظواهر جسدية  من تسلسل األحداث يكون مفقوداً من الذا
يف مثل هذه الحاالت ، مثل الشعور بالتجمد أو ارتعاش كامل الجسم ، ويبلغ البعض عن ذهاب 
كمله ال يمكن تذكره. غالًبا  مفاجئ يف الصوت. يتم توضيح الفصل بشكل خاص إذا كان الحدث بأ
كرة فجا’ ويتم تذكر مثل هذه  كرة كلما بعد الحدث يف املايض. عندما تنتعش الذا ما تضعف الذا
كرة البعيدة، فإن هذه  التجربة بشكل غري متوقع ولكن بشكل عابر يشبه إىل حد بعيد تذكر الذا

كرة«.  الظواهر تسمى »ومضات الذا
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تعرض كارسنت )42 عاًما( لحادث سيارة على الطريق الرسيع: 
»كل يشء حدث برسعة كبرية. لقد رأيت فقط كيف إنقلبت 

السيارة أمامي وبقيت مقلوبة. عندما أردت الخروج للمساعدة 
، الحظت أنين مل أستطع سماع أي شئي بعد ذلك. كنت كما لو 

أنين تحت جرس ، بعيدا جدا، ومع ذلك تمكنت من التعامل 
مع الوضع. لقد نبهت سيارة اإلسعاف ، لكن ذكريايت عن 

الوضع ضبابية للغاية. يبدو األمر كما لو أن هناك جرًسا واقًيا تم 
وضعه ، حىت أن إدرايك كان بالكاد ممكنا وأتذكر األحداث كذاكرة 
متقطعة و بعيدة. يف غضون الوقت فقط ، عادت الذكريات إىل 

أجزاء صغرية ، كمقتطفات من فيلم.

يوضح هذا الوصف أن آلية الفصل يمكن أن تحدث أيًضا يف الشخص السليم ، حيث تتمتع اآللية 
هنا قبل كل يشء بوظيفة وقائية محمية ضد تهديدات املحفزات الخارجية ، مثل حادث السيارة 
املوصوف. كما أن النقص يف تصور الحالة املهددة بالفعل يؤدي إىل حقيقة أن هذه التجربة ال يتم 
كرة على نحو  تذكرها أو يتم تذكرها بشكل ضعيف. لقد تطورت أنظمة اإلدراك البرشي وتكوين الذا
يتم من خالله اتخاذ مثل هذه القرارات دون وعي يف لحظات تهديد لنا ، من أجل حمايتنا من 
حقيقة أن الصور املهددة ال تزال ترافقنا وتثقل كاهلنا.  يمكن أن يكون املسار اإلضايف هو أن األعراض 
)مثل عدم النطق ، والشلل ، وضعف السمع( ترجع مرة أخرى بمجرد انتهاء الحدث املجهد. ومع 
يات تعود يف شكل متقطع وأن يدمجها مثل  قدر معني من الصفاء ، يمكن للمخ أيًضا أن يدع الذكر

يات األخرى.  غريها من الذكر

تحدث الظواهر االنفصالية أيًضا يف األشخاص األصحاء. إنها 
وظيفة وقائية يحمي بها الدماغ الناس من تهديد املحفزات. 

تصبح هذه الظواهر مرضية فقط عندما تحدث يف حاالت زائدة 
ويف مواقف غري مالئمة وتؤثر على املصابني يف حياتهم.
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يصف الفصل حالة االنقسام يف منطقة وظيفية يف الدماغ )إما فقدان الوظيفة أو فقدان التحكم يف 
الوظيفة(. فصل الدماغ البرشي تم تصميمه كآلية وقائية ضد تهديد املحفزات الخارجية.
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ملاذا أنا أعاين من حالة PNES؟ 

 .PNES يف الفصل السابق وصفنا دور ما يسمى »الفصل« يف تشكيل حاالت

بالنسبة ملعظم املُصابني، ربما ال تزال هذه األسئلة املهمة غري واضحة: ملاذا تستمر هذه اآللية الوقائية 
يد عقلي أن يحميين؟ يعاين الكثري من ال شئي من نوبات الرصع ، وبالتايل فإن  يف ذهين؟ من ماذا ير

آلية تشكيل النوبة املوصوفة أعاله يف الوقت الحايل ليست مفهومة على الفور ملعظم املصابني. 

لذلك يمكن افرتاض أن آلية الفصل يف بعض األشخاص تبدأ ببساطة دون وجود محفزات خارجية 
مبارشة )مثل حادث السيارة املوصوف(. 

ملاذا يحدث ذلك؟ 

يعاين من  السؤال. كل شخص  إجابة واحدة بسيطة على هذا  أنه ليس هناك  املهم معرفة  من 
متعدد  نموذًجا  يسمى  مرًضا   PNES يعترب   ، وهكذا  متباينة.  عوامل  لعدة  ذلك  يكون   PNES
املسببات، أي أن العديد من العنارص واملكونات تلعب فيه دوًرا يف التسبب: يمكن للمرء أن يتخيل 
األسباب الفردية يف تطور اضطراب عصيب وظيفي يف يشء مثل األوركسرتا: معظم األصوات الفردية 
ال تنتج لحناً لوحدها. فقط يف تفاعل األصوات الفردية يمكن التعرف على اللحن. إنه مشابه لتفاعل 

األسباب املختلفة يف »األوركسرتا« لتشكيل األعراض الوظيفية. 

تم تصميم هذا الكتيب ملساعدتك وأقاربك يف تحديد اللبنات األساسية اليت تلعب دوراً يف ظهور 
مرضك. إنها تجربة العديد من املُصابني كأول معلم هام يف التعامل مع املرض.
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ال يوجد سبب واحد فقط يؤدي إىل حاالت PNES. يشبه ظهور 
حاالت PNES تفاعل األوركسرتا: فقط عندما تتجمع »أصوات« 

مختلفة تظهر األعراض. 
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فيما يلي وصف لألسباب املحتملة اليت - مثل األصوات املختلفة لألوركسرتا - يمكن أن تتفاعل مع 
ظهور حالة PNES يف حياة الشخص. قد تجد حالتك وتقرأ قصتك يف بعض هذه األوصاف، وربما 
ال. هذا ال يعين بالرضورة أن هذه األسباب ال يمكن أن تلعب دوراً لك. ربما يستغرق األمر وقًتا أطول 
يد حول هذا املوضوع يف  للوصول إىل السبب الجذري ملرضك لحالة PNES. يمكن االطالع على املز

.PNES الفصل الخاص بعالج حاالت

:PNES يمكن أن يكون التايل هو أسباب حاالت

 1. امليل الَخلِقي املزتايد إىل الفصل:

املحفزات  للرد على  كل شخص يظهر لديه مرض PNES يكون لديه ميل يف مكان ما يف جيناته 
الخارجية مع آلية وقائية للفصل. هذا التوجه يمكن أن يكون مختلفا بيولوجيا بشكل واضح بني 
الناس. هذا يعين أن آلية الحماية املوصوفة أعاله يف الدماغ تبدأ ببساطة يف بعض الناس أرسع 
من آخرين. تحفزي املخ على تشغيل آلية الحماية للفصل، على سبيل املثال مشاجرة أو نزلة برد أو 
إصابات بسيطة بعد السقوط أو فرتات انتظار طويلة أو الجوع أو العطش. مثل هذا امليل املزتايد 

إىل الفصل يلعب دوًرا يف تطور هذا املرض ، لكنه عادًة ليس السبب الوحيد. 

2. الحصيلة اليومية غري املواتية ومراحل الحياة املجهدة: 

يمكن اعتبار الظروف الخارجية غري املواتية يمكن أن يعتربها دماغ اإلنسان تهديًدا وبالتايل تؤدي إىل 
لجوء الدماغ إىل آلية الحماية املوصوفة. أظهرت الدراسات ، على سبيل املثال ، أن امليل إىل الفصل 
يمكن أن يزداد إذا رشب الناس كمية قليلة جًدا من املاء خالل اليوم. عالوة على ذلك ، يمكن أن 
يادة امليل إىل الفصل.  باإلضافة إىل ذلك ، يمكن أن تؤدي  يؤدي قلة النوم أو تعاطي املخدرات إىل ز
أحداث الحياة املجهدة ، مثل فقدان أحد أفراد األرسة، أو فقدان الوظيفة ، أو املخاوف املتعلقة باملال 
، أو الحوادث مثل حادث السيارة املوصوف أعاله ، إىل أعراض انفصالية. على وجه الخصوص ، 
عندما تتجمع العديد من هذه الظروف غري املواتية الخارجية ، وباإلضافة إىل ذلك ، قد يكون هناك 
أيًضا ميل مزتايد للفصل فقد تظهر هنا ظاهرة مثل حالة PNES فجأة يف بعض مراحل الحياة.  
اعتماًدا على املقدار الذي تتغري به هذه الظروف الخارجية غري املواتية واملجهدة ، يمكن أن تختفي 

هذه الشكاوى مرة أخرى أو قد تستمر لفرتة أطول.
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3. التأثر باألحداث والتجارب السابقة: 

لطلب  الحاجة  من  وعانوا  حياتهم  من  مبكر  وقت  يف  مهِددة  ملواقف  األشخاص  بعض  تعرض 
الحماية. عندما يحصل لألشخاص مواقف يف مرحلة الطفولة عانوا فيها من حدوث هذه اآللية 
يات  ذكر نفيس عن طريق فصل  أحمي  أن  يمكنين  الطفل هذا:  دماغ  يتعلم   ، للدماغ  الوقائية 

تجارب معينة! 

على سبيل املثال ، قد يلعب اإلهمال العاطفي أو تجارب العنف أو سوء املعاملة أو عدم األمان 
بسبب سلوك ال يوفر الثقة وال يمكن التنبؤ به من قبل الوالدين )على سبيل املثال بسبب مرض 
عقلي( دوًرا هنا. يتحدث علماء النفس واألطباء النفسيون عن هذه التجارب املؤملة لخربات الصدمة. 

نحن نعلم من األبحاث البيولوجية العصبية أن دماغ الطفل ال يزال متكيفا للغاية. وبالتايل ، بمجرد 
يق الفصل، تتم معالجة  أن يدخل الطفل يف مواقف متعددة يمكن أن يحمي فيها نفسه عن طر

ين آلية الحماية.  هذه التجربة من قبل دماغ الطفل كنجاح ويتم تخز

يق بناء ما يسمى »الطرق الرسيعة«.  هذا  باملعىن املجازي ، يتعلم الدماغ بشكل تصويري عن طر
كرث ارتباًطا ، ويمكن اسرتجاع السلوكيات اليت تؤدي إليها  يعين أن الخاليا العصبية املقابلة تصبح أ
هذه املسارات )مثل الفصل( برسعة. بمجرد إنشاء هذه »الطرق الرسيعة« يف املخ أثناء الطفولة 
، ستبقى هناك موجودة إذا مل تتم معالجتها. هذا هو الحال حىت لو مل يتم استخدامها لسنوات 
 ، ذلك  ومع  الحماية.  آلية  إىل  يؤدي  مما   ، يحدث  يهدد  يشء  يوجد  ال  ألنه  املثال  سبيل  على   ،
استخدام هذه  بعد عقود من عدم  بنفسها. حىت  نفسها  تهدم  ال  الرسيعة«  »الطرق  فإن هذه 
يق التحفزي الخارجي املقابل مرة أخرى. بالنسبة  الخاليا العصبية يمكن السيطرة عليها فجأة عن طر
ين ، يأيت هذا االستخدام املتجدد آللية الحماية بشكل مفاجئ وغري متوقع تماًما ، حيث ال  للمترضر

يتم تذكر ظروف اإلنشاء املبكر للطرق الرسيعة. 

هذا يعين أن املرض االنفصايل يمكن أن ينشأ على أساس تجربة مؤملة ، تستند إىل تجارب مهددة 
داخليا. عادة ال يتم اسرتجاع هذه التجارب عن وعي ، على وجه التحديد ألن آلية الحماية للفصل 

عملت بنجاح كبري يف املايض. 

الطريق  مثل  ُطبعت  قد  الدماغ  يف  الفصل  وآلية  ماضيك  يف  قوي  تهديد  هناك  كان  إذا  لذلك 
الرسيع ، فإن هذا الطريق الرسيع يف فرتة الحقة يمكن أن يكون مدفوًعا بالفعل بمحفزات أصغر 
وأقل فظاعة بكثري. هذا هو أحد التفسريات املحتملة لسبب عدم فهم املصابني يف كثري من األحيان 
كرث تهديًدا من الوضع  لسبب نوبة رصعهم املفاجئة بسبب محفزات تافهة. فتكون هذه النوبة أ
فاقد  كرة  ذا تغذيه  الذي  السابق  الخارجي  التهديد  الفعل على  رد  فإن   ، وبالتايل  لها.  أدى  الذي 

الوعي أصبح بحد ذاته تهديًدا.

ولكن هذا ال يعين أن كل شخص تحصل له حالة PNES كان قد واجه تجارب مؤملة! باإلضافة إىل 
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األشياء املذكورة يف النقطة 1 و 2 ، هناك العديد من التجارب املجهدة األخرى يف مراحل هامة من 
املثال الرصاعات  الحياة واليت يمكن أن تسهم يف تطوير حالة PNES: وتشمل هذه على سبيل 
الطويلة داخل األرسة ، واملشاعر املكبوتة ، مثل الغضب الرسي أو الغضب املكبوت ، أو قلة االهتمام 

والرعاية.

 

يف بعض األحيان تؤدي وتتطور أحداث الحياة املاضية السلبية 
أو تجارب الصدمات النفسية الحًقا لـحالة PNES. باإلضافة 

إىل التجارب املؤملة ، هناك العديد من األسباب املحتملة األخرى 
.PNES لـحصول حالة
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العالج

العالج

ما هي كيفية يكون عالج PNES؟ 
ا يوجد حىت اآلن دواء فعال لعالج حاالت PNES. األدوية املستخدمة لعالج نوبات الرصع ، اليت 
تسمى مضادات االختالج ، ليست فعالة لحاالت PNES. على العكس من ذلك ، فإن مضادات 
االختالج لها آثار جانبية كثرية: بعض مضادات االختالج ضارة أثناء الحمل ، والبعض اآلخر يجعلك 
تشعر بالنعاس وعدم الرتكزي ، والبعض اآلخر يمكن أن يجعلك عدواين ورسيع االنفعال. بسبب كل 
يح بشكل خاص ألولئك الذين لديهم حالة PNES تلقي مضادات  هذه اآلثار الجانبية ، فمن غري املر

االختالج ، كما أن هذه ال تساعد يف حاالت PNES أصاًل. 

كيف يمكنك عالج حالة PNES على الرغم من عدم وجود أدوية متوفرة؟ 

املبادئ التوجيهية الحالية تويص بعالج حالة PNES من خالل العالج النفيس. أظهرت الدراسات 
يف  كبري  تحسن  إىل  بالفعل  يؤدي  أن  يمكن  النفيس  بالعالج  املرض  مع هذا  التعامل  أن  السابقة 

األعراض. 

كلما كان البدء يف العالج النفيس مبكراً بعد التشخيص ، زادت احتماالت نجاح العالج. يمكن أن 
يكون بالفعل مكسًبا كبرًيا للمرىض إذا صارت النوبات أخف درجًة وأقل يف تكرار الحدوث. تأجيل 
النوبات على املدى الطويل. تختلف  املزمنة ، أي إستمرار  بالنوبات  يد من خطر اإلصابة  العالج يز

يقة ومدة العالج ، وتعتمد بدرجة كبرية على نوع األعراض. احتماالت نجاح العالج ، وكذلك طر

العالج النفيس — ما هو؟ 
املمكن  من  أنه  يعين  هذا  الكلمات.  بمساعدة  الروحي  للعالج  مصطلح  هو  النفيس«  »العالج 
يقة  التخفيف أو حىت التغلب على الشكاوى الجسدية أو الذهنية إذا استخدم أخصايئ الكلمة بطر

مستهدفة كأداة ويستخدم بعض األساليب املثبتة علمياً. 

هذا ال يعين )كما يعتقد الكثريون( أن هناك حل للمشاكل النفسية )أو الجسدية( ألنه يمكنك فقط 
التحدث مع شخص ما حول هذا املوضوع. بالطبع ، يلعب هذا الجانب أيًضا دوًرا يف تأثري العالج 
النفيس! الوقت املستغرق يف الكالم مع املريض يوصل ما يسمى بآليات التأثري غري محددة. يمكن 
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أن تكون هذه أيًضا فعالة إذا تحدثت مع صديق جيد على سبيل املثال عن مشكالتك الخاصة. 

املصابني  تساعد  أن  يمكن  محادثة  إلجراء  معينة  يقة  طر أن  هو  النفيس  العالج  يف  املمزي  اليشء 
على نرش الوعي واملشاعر اليت مل يكن الوصول إليها ممكًنا يف السابق. هذه العملية ، اليت يمكن 
يق العالج النفيس ، يمكن أن تؤدي إىل تحسن أو حىت عالج األعراض يف حالة  أن تحدث عن طر

 .PNES

العالج النفيس يعين عالج االضطرابات النفسية أو الجسدية مع 
وسائل مرتبطة مبارشة باآلثار العاطفية لإلنسان. هذه الوسيلة 

هي قبل كل يشء املحادثة ، واملحادثات هي أيضا األدوات 
األساسية لعالج النفوس.

الطب  أو  النفس  علم  بدراسة  إما  النفسيون  املعالجون  قام  مختلفة.  نفيس  عالج  طرق  هناك 
واستكملوا بعد ذلك عدة سنوات من التدريب يف إجراء عالج نفيس معني. بشكل عام ، يستغرق 

كرث من 10 سنوات.  التدريب ما ال يقل عن 8 سنوات، ولكن يف كثري من األحيان أ

هناك طرق عالج نفيس تعتمد بشكل أسايس على سلوك املُصابني يف التعامل مع الوضع الحايل 
للحياة. يتم تلخيصها تحت مصطلح »العالج السلويك«. يف العالج السلويك ، من ضمن أمور أخرى 
، يتم تطوير مهارات معينة للحياة اليومية: على سبيل املثال ، كيفية مالحظة حدوث نوبة وما هي 
الخيارات اليت تنشأ من إدراك عالمات اإلنذار املبكر هذه. وقد أثبتت الدراسات العلمية فعالية هذه 

 .PNES يقة العالجية الجيدة لحاالت الطر

باإلضافة إىل ذلك ، هناك طرق للعالج النفيس ، واليت تركز على تجارب املايض للُمصابني واليت 
الواقع. وتسمى هذه األنواع من  يقة الوصول إىل السبب الجذري للمرض يف  تحاول بهذه الطر
العالج النفيس »العالج النفيس بالتوجيه النفيس« أو »التحليل النفيس«. هذه األشكال من العالج 

 .PNES مناسبة أيًضا لعالج حاالت

باإلضافة إىل ذلك ، هناك عالجات محددة للصدمات أو »العالج املنهجي« - هذه األشكال من 
 .PNES العالج مناسبة أيًضا لعالج حاالت

باإلضافة إىل ذلك ، فإن التعاون مع أخصايئ أعصاب مسجل* يف عيادة )عيادة خارجية ، مركز رصع 
، عيادة عصبية( أثناء العالج أمر منطقي ، بحيث يكون لدى املرىض واملعالجني جهة اتصال مختصة 

يف حالة وجود مشاكل، لدى الذي لديه بالفعل تشخيص* واضح ومعروف. 
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يمكن العثور على مكان للعالج النفيس يف جمعية أطباء الصندوق التابعة للمقاطعة الفيدرالية. 
كان  إذا  املزنل وسؤالهم عما  بالقرب من  أطباء نفسيني  اإلنرتنت عن  البحث يف  أيًضا  املمكن  من 
هناك مركز عالج مجاين. إذا ظهرت مشاكل عند العثور على مكان للعالج النفيس ، فيمكن ألطباء 

األرسة املساعدة.
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ماذا يمكنين أن أفعل بنفيس؟
كما أصبح واضحا يف الفصول السابقة ، هناك دائما محفزات لحدوث حاالت PNES. يمكن لألفراد 
املُصابني البدء بشكل مستقل وبدون أي دعم عالجي بالبحث يف املحفزات اليت تلعب دوراً يف تطوير 

حاالت مرضهم الخاصة. 

يف بعض األحيان ، يكون الشخص فقط على دراية باألشياء عند كتابتها ويصبح من الواضح أنه يف 
حاالت معينة تحدث نوبات متكررة أو يف حاالت معينة ال تحدث نوبات.

لذلك ، على سبيل املثال يمكن لدفرت مالحظات األعراض اليومي أن يفيد. إنها لفكرة جيدة تدوين 
املالحظات على األسئلة التالية بانتظام يف وقت محدد من اليوم ، على سبيل املثال قبل نصف 

ساعة من النوم ، أثناء التفكري خالل اليوم:

• هل حدثت نوبات اليوم؟ 	

• هل ظهرت عالمات اإلنذار املبكر اليوم؟ 	

• هل كانت هناك مواقف معينة كان قد يوشك أن تحدث لك فيها نوبة؟ 	

• هل يمكن تجنب النوبة بالوعي؟ إذا كان األمر كذلك ، فكيف؟	

• فيها 	 النوبات  محفزات  تكون  أن  يمكن  كان  اليت  اليوم  خالل  الظروف  هي   ما 
محتملة؟ 

مجرد محاولة منتظمة لتذكر النوبات يمكن أن تتصدى للميل إىل الفصل ويف بعض الحاالت تؤدي 
إىل تقليل النوبات!

 لزيا ، ربة مزنل ، 41 عاًما: 
»عندما قيل يل يف بداية عالجي بأن علي البحث عن مسببات 

نوبايت، َضِحكُت. فأن إن كنُت أعرف املحفزات أصاًل، فلن أواجه 
مشكلة النوبات، فهي ال تأيت يل من السماء الزرقاء وتضعين يف 

مواقف محرجة! فقط بعد ساعات طويلة من العالج أدركت 
أن عقلي كان يقوم بخدعة لنفيس ويعيق الوصول إىل نوبايت. 

يف البداية شعرت بمقاومة قوية حىت للتعامل مع نوبايت. أردت 
أن أنىس كل يشء! فقط عندما تمكنت من التغلب على هذه 

املقاومة ، أدركت شيًئا ما. عندها فقط تعرفت على نفيس بشكل 
صحيح وأستطعُت أن أرى العالقة بني نوبايت ومشاعري وذكريايت 

يًقا صعًبا وطوياًل للوصول إىل هناك ،  وأفكاري. لقد كان طر
لكنين فخور وسعيد بأين مشيت فيه«. 
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ما الذي يجب أن تبحث عنه وماذا يمكنك أن تفعل بنفسك إذا كنت تعاين 
من مرض PNES؟

• للحصول على استشارة تشخيصية و* 	 أو أخصايئ رصع*  ابحث عن أخصايئ أعصاب* 
أخصايئ نفيس* للحصول على عالج نفيس أطول.

• مثل 	 وظواهرك  نوباتك  بتوثيق  فيه  تقوم  الذي  الوقت  نفس  مذكرات يف  بانتظام  كتب  ا
كتب كل ما يبدو أنه  عالمات اإلنذار املبكر املحتملة للنوبات. حاول أن تتذكر التفاصيل وا

مهم بالنسبة لك! 

• ابحث عن محفزات نوباتك وحاول معرفة مىت تحدث ومىت تشعر باألمان منها.	

• يجي للعضالت وفًقا لجاكوبسن 	 تعلم إجراء االسرتخاء ، على سبيل املثال االسرتخاء التدر
صاالت  من  العديد  يف  هذه  االسرتخاء  إجراءات  تقديم  يتم  الذايت.  يب  التدر أو   )PMR(
ياضة وتدعمها العديد من رشكات التأمني الصحي كتدابري وقائية. يمكنك البحث عن  الر
العرض على موقع التأمني الصحي الخاص بك أو االتصال بالتأمني الصحي الخاص بك. 

• ياضة يف الهواء الطلق ونوم كاف.	 كد من أن تأخذ فرتات راحة منتظمة، وممارسة الر تأ

• كرث من 1.5 لرت من املرشوبات غري املحالة )ماء ، شاي( يومًيا ، بدون الكحول.	 ارشب أ

• 	 )www.nakos.de( !يارتهم معرفة ما إذا كان هناك مجموعة دعم يف منطقتك وز

• الذين تتعامل 	 ين  تحدث برصاحة عن حالتك مع أقربائك وأصدقائك واألشخاص اآلخر
معهم بشكل منتظم! ال يوجد سبب للخجل من املرض ، ومن األفضل أن يكون الجميع 

على اطالع جيد حول أفضل السبل للترصف معك يف حالة حصول نوبة لك.

ما هو املهم ملا وملن حويل؟
والتشنجات  املفاجئ  السقوط  لألقارب.  وكذلك  للُمصابني،  قاسية  تجربة  النوبة  تمثل  ما  عادة 
العنيفة اليت ال يمكن السيطرة عليها ، واليت قد تحدث أثناء النوبة ، يمكن أن تشكل تهديًدا كبرًيا 

وتؤدي إىل قلق واضح ، ال سيما بني األقارب. 

غالًبا ما يتم إرشاك »َعاَلم ُمجَتمع » صغري حقيقي يف حالة النوبة)الصف املدريس أو زمالء العمل، 
وأفراد األرسة، واملارة يف السوبر ماركت، وما إىل ذلك(. 

التايل مهم جدا يف هذا  النوبات تهديًدا كبرًيا خاصًة على األقارب وخاصة األطفال.  اعتبار  يمكن 
الشأن:
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النوبة النفسية ال تمثل حالة تهدد الحياة. ال يمكن للمرء أن 
يموت من نوبة نفسية. خطر االصابة الخطرية منخفض جدا. 
يحتاج الشخص إىل يشء واحد أثناء النوبة النفسية: الهدوء 

واإلسرتخاء

الخارجية. ربما تعرض الشخص لتهديد خارجي حقيقي يف مرحلة مبكرة من الحياة. ولكن يف وقت 
 بمحفز خارجي غري مؤذي مع تجربة الفصل 

ٍ
النوبة ، عادة ما يكون ذلك اتصااًل غري واع حدوث 

لتهديد سابق. 

مل يتم أبداً مالحظة أن سكتة تنفسية أو سكتة قلبية قد حدثت خالل نوبة نفسية. على النقيض من 
نوبات الرصع ، قد تستمر النوبة النفسية لعدة أيام دون اإلرضار بالجسم أو الدماغ. لذلك ، ليس 
من الرضوري أو املفيد استدعاء إدارة اإلطفاء أو سيارة اإلسعاف! قد يؤدي هذا يف الواقع إىل تفاقم 
الوضع كطوارئ طبية  التعامل مع هذا  األحيان  الطوارئ يف كثري من  أطباء  ، حيث يختار  املوقف 
بسبب خلفيتهم التعليمية. ليس من غري املألوف أن ُتعطى العقاقري دون داع ، واليت ال تساعد بل 
وتشكل خطراً على الصحة. أظهرت الدراسات أن الخطر األكرب يف أي نوبة نفسية ال يتمثل يف النوبة 
ية اليت يقدمها أطباء الطوارئ. اآلثار الجانبية للعالج  الرعاية الطارئة غري الرضور ذاتها ، ولكن يف 
كرث خطورة من النوبة  )على سبيل املثال ، إصابات الزنيف من خالل الحقن غري الرضوري( وهي أ

نفسها! يف هذه الحاالت، من املفيد للغاية الحفاظ على الهدوء أثناء النوبة.

شئي واحد يساعد الشخص املصاب الذي يعاين من نوبة نفسية أثناء النوبة قبل كل يشء وهو: 
الهدوء واإلسرتخاء إذا تمكن األقارب من التعامل مع املوقف »ليس على أنه كارثة« لحظة النوبة ، 
فقد تم بالفعل كسب الكثري لصالح املُصاب بالنوبة. يف بعض األحيان ، قد يؤدي هذا التأثري اإليجايب 
كرث هدوًءا أو أقرص ، أو حىت يسبب قلة تكرار حدوث النوبات.  على مزاج الشخص إىل جعل النوبات أ
قد تساعد املالحظة الدقيقة للنوبات أيًضا على فهم اآلليات الكامنة للنوبات بشكل أفضل )انظر 

 .)»PNES و »ما يحدث يف الدماغ يف حاالت »PNES الفصلني السابقني »ما هي حاالت

بالنسبة لألطباء ، من املفيد أن يكون هناك تسجيل فيديو للنوبة. لذلك من املنطقي بالنسبة ألفراد 
األرسة أن يصنعوا فيديو عرب الهاتف الخليوي من نوبة أو حىت نوبات متعددة حىت يتمكنوا من 

عرضها على األطباء. 

تغريت  نوبات رشيكها وكيف  البداية  أقارب ُمصاب كيف عاشت يف  يلي وصف واحدة من  فيما 
التجربة على مدار فرتة العالج. 
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 مارايكه، طالبة ، 25 عاًما:
 »كنت أنا وصديقي معاً لبضعة أشهر فقط عندما أصيب بنوبة 

يف الرسير ألول مرة. ال يزال من الصعب علي أن أجد كلمات 
لوصف ما كان يجري بداخلي يف ذلك الوقت. كنت خائفة 

للغاية ، ظننت أنه يف خطر قاتل و يصارع املوت. بالطبع اتصلت 
بسيارة اإلسعاف. عندما كان أليكس ال يزال يرتعش ومل يكن 

واعياً لنفسه، جاء املسعفون وقاموا باإلتصال بطبيب الطوارئ. 
ثم أعطى طبيب الطوارئ أليكس دواًءا قوًيا ، بحيث توقفت 

تشنجات »أليكس« وغاب بعدها أليكس. قيل يل إنه اآلن نائم 
بعمق وأن الخطر قد انتهى. يا الهي ، كل هذا قد أربكين. ثم 

كنُت أروح ذهاباً وإياباً دون توقف. ال يوجد دليل على ذلك وال 
على ذاك. لكننا الحظنا بالفعل أن األطباء قد انترشوا وال يريدون 

الحديث. وقد تكررت هذه القصة عدة مرات. نوبة - سيارة 
إسعاف - يف بعض األحيان بدون سيارة إسعاف - مستشفى - 

قلق عام ، تكرر ذلك مع أليكس. وبعدها وأخريا أخذ الطبيب 
الوقت وحاول رشح كيف تحدث هذه النوبات. استغرق األمر 

بعض الوقت بالنسبة لنا للبدء يف استيعاب هذا التفسري. ولكن 
يف الوقت نفسه كان أليكس يخوض العالج النفيس. كان لديه 
طفولة فوضوية إىل حد ما ومل يتحدث عنها من قبل. يف بعض 

األحيان كنُت أحرض جلسات العالج. أصبحت النوبات نادرة 
بعض الشئي وال تستغرق وقتاً طوياًل. لكن األهم من ذلك ، أنين 

أفهم اآلن بشكل أفضل ما يجري. لكن ما زلت أتلقى صدمة 
كرر جمل  عندما تبدأ النوبة فجأة. ولكن بعد ذلك ، يف رأيس ، أ

كرث منطقية بالنسبة يل وأخذ نفًسا عميًقا.  املعالج اليت كانت أ
يقول أليكس أيًضا إن هدويئ ينتقل إليه وأنه يساعده على 

الخروج من النوبة. ال يزال الطريق طوياًل وأحياًنا يكون مرهًقا 
جًدا. لكننا قطعنا شوًطا طوياًل على األقل وأنا فخورة جًدا 

بأنفسنا ».
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من املفهوم أن املصابني وذويهم يصيبهم الخوف والقلق كرد 
فعل على النوبة. نويص بأن يتغلب املصابون واألقارب على 

هذا الخوف.  حاول أن تفهم مسببات النوبة آليتها عن طريق 
االقرتاب من النوبة دون أن يؤثر عليك الطابع املخيف للنوبات.
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بأن هناك نقص لبعض  انطباع  إذا كان لديك  أفادتك!  الكتيب قد  نأمل أن تكون قراءتك لهذا 
يقة غري مفهومة ، فنحن  املعلومات أو اإلرشادات املهمة يف هذا الكتيب مفقودة أو أنها ُقدمت بطر

يرسنا للغاية أن تصلنا منك التعليقات واالقرتاحات ليتم إضافتها يف اإلصدارات القادمة! 
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كز االتصال العناوين ومرا

الطوارئ الخاصة:

يتيه للطب يف برلني ، الحرم الجامعي يف منطقة الوسط ، الطوارئ العصبية ،  طوارئ نوبات الفصل، جامعة شار
الثالثاء من الساعة 9:00 صباحاً حيت الساعة 1:00 ظهراً. لحجز املواعيد، إتصل على رقم

030 - 450 560 560 

https://psychosomatik.charite.de/fuer_patienten/ambulanz/dissoziative_stoerungen/

طوارئ األمراض العصبية الوظيفية, مركز AOK يف برلني. للتسجيل، إتصل على رقم
0800 - 265 080 24320 

https://www.aok.de/pk/nordost/inhalt/ 

institut-fuer-psychogene-erkrankungen-im-centrum-fuer-gesundheit/ 

أقسام إقامة املرىض:

قسم النوبات النفسية غري حاالت الرصع، عيادة تابور ، بريناو ؛ مركز الرصع برلني-براندنبورغ. التسجيل لجلسات 
اإلستشارة األولية: هاتف: 

03338 - 752 346 

https://www.epi-tabor.de/index.php/psychosomatische-epileptologie-fuer-erwachsene/ 

مركز النوبات النفسية غري حاالت الرصع، مركز الرصع كالين-فاخاو؛ التسجيل على رقم: 
03528 - 431 1311 

https://www.kleinwachau.de/fachkrankenhaus-fuer-neurologie/ 

schwerpunkte-unserer-arbeit/psychosomatische-epileptologie.html

قسم الرصع السلويك ، مركز الرصع يف بيليفيلد ؛ التسجيل على رقم: 
0521 - 772 701 

https://www.mara.de/epilepsie-zentrum/klinische-abteilungen/ 

verhaltensmedizinische-und-psychotherapeutische-epileptologie.html
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صال
ن ومراكز االت

العناوي

مجموعات العمل:

مجموعة FND لألبحاث، مشفى برين Inselspital Bern )الربوفسور سلمى ايبك(، 
http://www.neuroscience.unibe.ch/research/research_groups/ 

functional_neurological_disorder_fnd_research_group

يتيه يف برلني )دكتور فيلني سينف-بيكنباخ ، د. كيم هنكلمان( ؛ اضطرابات األعصاب الوظيفية ، جامعة شار
https://psychosomatik.charite.de/fuer_patienten/ambulanz/dissoziative_stoerungen/

الشبكات:
www.fndhope.org

www.neurosymptome.org

https://www.kommission-psychosomatische-epileptologie.de/

اإلعالم:
ير خربة مصابني بهذه الحاالت: فيلم عن حاالت PNES يحتوي على تقار

https://www.youtube.com/watch?v=MA1EYAg9y5k&feature=youtu.be
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َرات والنارشات
ِ
بيانات النرش واملَُحر

عن املحررات والنارشات

الطبيبة الدكتورة فيلني سينف-بيكنباخ متخصصة يف علم األعصاب وتعمل كطبيبة ومساعدة بحث يف العيادة 
يتيه.  ترتأس مجموعة العمل االضطرابات  الطبية مع الرتكزي على الطب النفيس الجسدي يف مستشفى شار

يتيه يف برلني.   العصبية الوظيفية يف جامعة شار
يتيه ، واليت أصبحت  يف عام 2015 ، أسست عيادة العيادات الخارجية للنوبات النفسية غري حاالت الرصع يف شار

مركًزا متخصًصا للرعاية والدراسة. 

الطبيبة الدكتورة تعمل روزا ميكايليس كطبيبة ومعالجة نفسية يف التدريب يف قسم أمراض األعصاب يف املستشفى 
يدريش إديلهاورس يف جامعة فينت/هريديكه. ترتأس فريق علم  املجتمعي هريديكه، ومساعدة علمية لألستاذ فر

النفس التابع للرابطة الدولية ملكافحة الرصع وتشارك يف رئاسة لجنة الرصع النفسية يف الجمعية األملانية لعلم 
الرصع. كجزء من عيادة جراح األعصاب ، فهي مسؤولة عن مرشوع العيادات الخارجية »الترصف الذايت مع 

 .)IBAM( النوبات« من برنامج دراسة الطب البرشي املتكامل املرتافق



31

ت
رشا

ت والنا
َِرا رش واملَُحر

ت الن
بيانا

بيانات النرش
النارشة:

الطبيبة الدكتورة فيلني سينف-بيكنباخ روزا ميشيليس
ير: التحر

الطبيبة الدكتورة فيلني سينف-بيكنباخ روزا ميشيليس الربوفسور الدكتور مارتن هولتكامب
صورة:

رشكة التصوير يف برلني هوف فوتوجرافني
التصميم:

تصميم الرسوم: مالته أويلر

التواصل مع النارشات:
dissoziations-studie@charite.de



تقديم الشكر: تم إنشاء هذا الكتيب بدعم مايل من مؤسسة Heidehof. نشكر كل من ساعدنا يف إنشاء هذا 
الكتيب: كوردوال ميكايليس ، فولفغانغ موستارد ، مارتن هولتكامب.


