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ا�دوية  تناول  حول  ا�سئلة  تكثر  المبارك،  رمضان  شهر  حلول   مع 
 خالل هذا الشهرالكريم، ومن بينها ا�دوية النفسية، حيث يواجه
هذه خالل  المشكالت  بعض  الُمزمنة  النفسية  با�مراض   المصابون 
 الفترة، فتتولد لديهم و لذويهم استفسارات حول تناول أدويتهم،
 والنصائح وا¤رشادات التي تساعد على استقرار حالتهم مع ظروف
لذلك ا�كل،  ومواعيد  واالستيقاظ  النوم  أوقات  واختالف   الصيام 
بعض ونذكر  ا�دوية،  من  تكييفه  يمكن  ما  هنا  نوضح   سوف 
رمضان شهر  في  الزمنية  التغيرات  مع  المتناسبة   التعليمات 
أخذ مع  يتعارض  ال  بما  الصيام،  من  المريض  يتمكن  حتى   المبارك، 

 ا�دوية،  وبما يضمن دوام ا¤ستقرار لحالته

ا�دوية النفسية

هي  النفسيين  المرضى  بين  أستخدامها  الشائع  ا�دوية  أكثر  من   إن 
ا�دوية تستخدم فان هذه  وكما هو معلوم  لالكتئاب،  المضادة   ا�دوية 
االكتئاب الحصر،  ال  المثال  نذكر منها على سبيل  حاالت مختلفة،   لعالج 

والقلق والوسواس القهري والرهاب
 فإن كانت هذه ا�دوية تؤخذ مساًء خالل ا�يام العادية، فانها ال تصُلح أن
 تؤخذ في مساء رمضان مبكر©، �ن مثل هذه ا�دوية قد ُتسّبب النُعاس
 في بداية المساء وقد تقلل من ردود أفعال المريض، وهذا أمر قد ال يكون
أو مع عمله  تتعارض  قد  رمضان، كونها  له في شهر  بالنسبة   ُمستحب± 
ر  صالته أو مشاركاته ا¶جتماعية أو حتى قيادته للسيارة، لذا يجب أن ُيَؤخَّ
 تناول تلك التي ُتسّبب الُنعاس إلى وقٍت متأخر أي بعد السحور و قبل
المريض، ُتنّشط  قد  لالكتئاب  مضادة  أدوية  ايض±،  وهناك  الفجر،   صالة 
ا�رق إلى  تؤدي  ال  حتى  مباشرَة،  ا¶فطار  وجبة  بعد  تناولها  يجب   لذلك 

وأضطراب في النوم
 وهذا الحال ينطبق على البعض من هذه ا�دوية والتي قد تسبب جفاف
 في الحلق، وهو ما يؤدي إلى صعوبة في الصيام بسبب الجفاف الشديد
بأخرى أستبدالها  أو  ا¶فطار  بعد  تناولها  يفّضل  لذلك  تسببه،   الذي 

بحسب ما يراه الطبيب المعالج
 أما بالنسبة لÃدوية التي يتم تناولها مرتين يومي±، فتكون الجرعة ا�ولى
 عند ا¶فطار، والثانية عند السحور، بشرط مراعاة اÅثار  الجانبية، التي قد
بأدوية طويلة أستبدالها  أو  وليلته،  يومه  المريض خالل  أداء   تؤثر على 

المفعول بأثر يمتد لـ (24) ساعة
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 دور ا�سرة
الذهان     حاالت  مثل  الشديدة،  النفسية  ا�مراض  عن  نتحدث   عندما 
 والفصام واالضطراب الوجداني وأخرى غيرها، فإننا نتحدث عن أمراض
دواءه تناوله  في  المريض  بمتابعة  تتمثل  مكثفة  أسرية  لرعاية   تحتاج 
وعمل العالج،  لتجديد  العيادة  لمراجعة  مرافقته  وكذلك   بانتظام، 
لمراجعة وأيض±  المزاج،  مثبتات  مع  الحال  هو  كما  الدورية،   الفحوصات 
الجماعية في أو  الفردية  للجلسات  للمريض، وخضوعه  العالجية   الخطة 
في تساعده  التي  المهارات  لتعلم  يحتاجها  والتي  المنتظمة   زياراته 
جودة وتحسين  الحياة  ضغوط  ومواجهة  المرض  وطأة  من   التخفيف 

حياته
لضمان والحذر  الحيطة  أخذ  وذويهم  المرضى  على  يتوجب   فهنا 
الطبيب بزيارة  وذلك  تعافيهم،  واستمرار  النفسية  حالتهم   استقرار 
 قبل رمضان أو في أيامه ا�ولى، للتشاور معه وأخذ التعليمات المناسبة
المبارك والتي قد تستبدل ايام رمضان  ا�دوية خالل   المتعلقة بتناول 
 بُحقن طويلة المفعول تُأخذ كل أسبوعين أو أربعة أسابيع، أو ربما حلول
 أخرى تتناسب مع حالة المريض ورغبته في الصيام، وأيض± أخذ ا�مر على
 محمل الجد فيما يخص إعطاء االهتمام المطلوب لمرضاهم، واستغالل
 رمضان بروحانيته واجتماعاته ا�سرية في دمج المرضى مع من حولهم،

بما يتناسب مع قدرتهم ودافعيتهم لذلك
إرتفاع حاالت الموضوع،  تناولت هذا  التي  الدراسات  أثبتت بعض   ولقد 
هنا فنذكر  رمضان؛  شهر  خالل  ا�مراض  هذه  بعض  في   االنتكاسة 
مرضى بعض  على  أجريت  التي  و   (2000 (قادري  مغربية  دراسة   تحديد© 
 الذهان الدوري حيث أثبتت أن  ٪50 ممن خضعوا لهذه الدارسة انتكسوا
أن الباحثون  ويعتقد  القلق،  و  ا�رق  عندهم  زاد  والبقية  رمضان،   في 
واالستيقاظ النوم  نظام  في  المفاجئ  التغير  يكون  قد  ذلك   سبب 

ومواعيد ا�كل
 إال أن ما يضيف بعد© آخر لتفسير سبب االنتكاسة لحاالت نفسية كثيرة، 
والمشاركات الزيارات  في   ) رمضان  في  المرضى  أسر  انشغال   هو 
صالة من  المختلفة  العبادات  أداء  الضيوف   استقبال  أو   االجتماعية 
 واعتكاف وأداء للعمرة) عن متابعة مرضاهم فيما يخص تناول ا�دوية
 كما كانوا معتادين قبل رعدم التأكد من وفرة ا�دوية لديهم، وأحيان±
العالج لتجديد  النفسية،  ا�مراض  لعيادة  المتابعة  موعد  إغفال   أخرى 

أوالتشاور مع الطبيب المعالج فيما يخص تناول ا�دوية في رمضان

 ويتعين اال يغيب عن أذهاننا جهل بعض اُ�سر بطبيعة ا�مراض النفسية
بالناس الصيام والصالة واالختالط  الفصام، فيجبرون مرضاهم على   مثل 
 واستقبالهم في مناسبات و منها شهر رمضان المبارك، فهؤالءالمرضى
 يجدون صعوبة في أداء العبادات، وكذلك عدم قدرة الكثيرين منهم على

التخلي عن عاداته مثل التدخين وشرب المنبهات
اجتماعية مناسبات  في  يخرجون  ذلك  من  العكس  على  ا�سر   وبعض 
في يزيد  مما  مختلفة  �سباب  المنزل  في  وحيدين  مرضاهم   تاركين 

عزلتهم
المستشفى إدخاله  المريض  أهل  فيها  يرغب  حاالت  حدوث  المؤلم   ومن 
 ليرتاحوا من عناء رعايته في هذا الشهر، خاصة لو تزامن ذلك مع موسم
إلى المريض  بادخال  فيقوم  للسفر،  أمتعته  حزم  أراد  ممن   إجازاتهم 

المستشفى بذكر أعراض مبالٌغ فيها أو لنقل ملفقة في  ظروف آخرى



 تثقيف ضروري
وخصوصية النفسية  ا�مراض  بطبيعة  والمجتمعي  ا�سري  التثقيف   إن 
فرصة رمضان  لجعل  وذلٌك  ملحة،  حاجة  النفسيين  المرضى  مع   رمضان 
عالجية بأساليب  المحيط،  ومجتمعهم  أسرهم  مع  المرضى  هؤالء   لدمج 
وتعزز المريض  تخدم  استثنائية،  خطة  ضمن  وتقديمها  تقنينها   يمكن 

عالقته بأسرته خالل أيام هذا الشهر الكريم
 Ýفي الختام ال بد لنا من التذكير هنا بأن من أزكى ا�عمال وأحبها عند ا 
ومرافقته المريض  إلى  ا¶حساَن   ، مروءة  وأكرمها  شرف±،  وأعالها   تعالى، 
 والقيام على رعايته والعناية به، فهنيئ± لمن وفقه اÝ تعالى لذلك فبذل

وقته وجهده، واحتسب ا�جر وعظيم الثواب من رب ا�رض والسموات
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