
إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة بشأن الهذيان تحدث إىل 
طبيبك املحيل أو استفرس من موظفي املستشفى.

الهذيان

ات يف الوظيفة  الهذيان مشكلة طبية شائعة تتميرّز بتغيرّ
الذهنية وتحصل بني املسنني بنسبة أعىل.

شاً وقد يصبح  عند حصول الهذيان يصبح الشخص مشورّ
شديد االهتياج أو هادئاً ونعساناً. 

يظهر الهذيان دامئاً بطريقة مفاجئة، ويستمر عادة 
بضعة أيام فقط لكنه قد يستمر لفرتات أطول.

ميكن أن يكون الهذيان مشكلة خطية.

يعرض هذا املنشور معلومات لألشخاص الذين عانوا من 
مي الرعاية لهم. الهذيان ولعائالتهم/مقدرّ
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 اقتباس باإلذن من مكتب مقاطعة الصحة املحلية لشامل نيو ساوث ويلز و 
“مسارات رعاية املصابني بالهذيان” يف دائرة الصحة والشيخوخة، كنربا. 2010.

 تم إنتاج هذا املنشور كجزء من دراسة عن رعاية األشخاص املسنني املشوشو التفكي يف املستشفيات 
 )CHOPS(، وهي دراسة تعاونية بني وكالة االبتكار اإلكلينييك ومفورّضية التفورّق اإلكلينييك ومؤسسة 

األطباء العامني يف نيو ساوث ويلز ومورّلته دائرة املحاربني القدامى.   

كيف تستطيع رعاية شخص مصاب 
بالهذيان؟

يطمنئ املصاب بالهذيان لرؤية أشخاص يعرفهم جيداً. قم بزيارة املصاب 
بالهذيان كلرّام أمكنك ذلك، وكن عىل استعداد للمساعدة يف رعايته.

ع أفراد العائلة اآلخرين أو األصدقاء عىل املساعدة أيضاً. شجرّ

ث ببطء وبصوت واضح عندما تتحدث مع شخص مصاب ■ تحدرّ  
بالهذيان. عررّف عن نفسك باالسم وخاطبه باسمه.

ع املصاب بالهذيان وساعده عىل تناول الطعام والرشاب ■ شجرّ  
بكميات كافية.

ره مبكان ■ إن معرفة الوقت ميكن أن تخفف من التشورّش. ذكرّ  
وجوده وبالوقت. افتح الستائر يف الغرفة.

ميكن أن تؤدي إعاقة البرص أو السمع إىل زيادة التشورّش لدى ■  
املصاب بالهذيان. فإذا كان يستخدم عادة نظارات أو أجهزة 

مساعدة السمع، ساعده عىل لبسها.

إذا كان املصاب بالهذيان مهتاجاً أو عدوانياً ال تحاول لجمه. ■  
د من  وإذا أراد امليش حول املكان فدعه يفعل ذلك، لكن تأكرّ

سالمته من إمكانية السقطات ومن أن املكان خاٍل من مكامن 
الخطر.

أحرض األشياء التذكارية الشخصية العائدة للمصاب بالهذيان ■  
لتذكيه مبنزله، كالصور مثاًل أو معطف )روب( أو جهاز راديو 

أو جهاز أقراص »يس دي«/أرشطة كاسيت عليها موسيقاه 
لة. املفضرّ

أخرب املوظفني عن أية معلومات شخصية خاصة ميكن أن ■  
تساعد يف تهدئة املصاب بالهذيان وإعادته إىل توازنه، كأسامء 

أفراد العائلة واألصدقاء مثاًل والهوايات واملناسبات ذات املغزى 
الخاص له إلخ.  

الهذيان ARABICالهذيان

Delirium جهات االتصال

Carers Resource Centres
مراكز موارد مقّدمي الرعاية 

هاتف: 636 242 1800

Aged Care Information Line
خط معلومات رعاية املسنني  

Ph: 1800 500 853

National Dementia Helpline
خط اخلبل )النسيان الشديد( الوطني  

هاتف: 500 100 1800

Carers Australia
مؤسسة مقّدمي الرعاية في أستراليا  

www.carersaustralia.com.au

Alzheimer’s Australia
مؤسسة مرض ألتسامير في أستراليا  

www.alzheimers.org.au



من هم املعّرضون لظهور الهذيان لديهم؟ ■
األشخاص:

املرىض جداً−  
املصابون بالخبل )النسيان الشديد(−  
الذين يبلغون  من  العمر 70 عاماً أو أكرث−  
الذين يعانون من االكتئاب−  
ضعيفو البرص−  
الذين يتعاطون أدوية متعددة−  
الذين ُتجرى لهم عملية جراحية، مثل عمليات القلب أو الورك−  

ما هي أعراض الهذيان؟ ■
األشخاص املصابون بالهذيان قد:

يظهر عليهم التشورّش والنسيان−  
ال يستطيعون الرتكيز−  
يصبحون مختلفني عن طبيعة شخصيتهم املعتادة−  
يكونون إما شديدي االهتياج أو هادئني ومنزوين أو نعسانني−  
دين من الزمان ومن مكان وجودهم− يصبحون غي متأكرّ  
  تتغيرّ عادات نومهم، كأن يبقون يقظني لياًل بينام يسيطر عليهم −

النعاس يف النهار
يشعرون بالخوف أو االنزعاج أو االهتياج أو الحزن−  
يرون أشياء ليست موجودة فعاًل لكنها تبدو حقيقية جداً لهم−  
ط.− م بالتبورّل والتغورّ يفقدون التحكرّ  

كم يدوم الهذيان؟ ■
ال يدوم الهذيان عادة إالرّ بضعة أيام، لكنه يستمر أحياناً مدة 
أسابيع بل وحتى أشهر. إذا مل يتالىش الهذيان برسعة ميكن أن 

يؤدي إىل مضاعفات خطية كالسقطات وقروح الضغط واالضطرار 
للبقاء فرتات أطول يف املستشفى بل واملوت أيضاً.

هل سيعود الهذيان للظهور؟ ■
األشخاص الذين أصيبوا بالهذيان ترتفع إمكانية إصابتهم به مرة 

أخرى.

كيف تتم معاجلة الهذيان؟ ■
يكون الهذيان عموماً مرتبطاً مبرض جسدي يسببه. لكنه ليس 

باإلمكان دامئاً تحديد السبب.

سيجري املوظفون تقيياًم طبياً واسعاً للبحث عن سبب الهذيان 
ومعالجته. تشمل املعالجة أيضاً تقليص إمكانية حدوث مضاعفات 

وتخفيف األعراض. 

مو الرعاية تقديم ■ يستطيع أفراد العائلة/مقدرّ  
معلومات قيرّمة إىل املوظفني الذين يقدمون 

الرعاية للمصاب بالهذيان.

من املهم أن تخرب املوظفني عن أي تغيرّ مفاجئ ■  
يطرأ عىل حالة الشخص الذهنية أو الجسدية.

الهذيان

دور أفراد العائلة ومقّدمي الرعاية

ما هو مدى شيوع الهذيان؟ ■
يعاين حوايل ُخمس املسنني الذين يتم إدخالهم إىل املستشفيات وما يقرب 
من نصف املقيمني يف مرافق رعاية املسنني من الهذيان يف إحدى مراحل 

العناية بهم.

ما الذي يسبب الهذيان؟ ■
تشمل األسباب الشائعة للهذيان بني املسنني ما ييل:

االلتهابات )مبا فيها التهاب املسالك البولية لدى الرجال أو النساء(−  
د األمراض الجسدية− تعدرّ  
اإلمساك−  
فقد سوائل الجسم/سوء التغذية−  
األمل الشديد−  
  األدوية، مبا فيها األدوية التي ميكن الحصول عليها بدون وصفات −

طبية
اإلفراط يف رشب الكحول−  
مة− االنسحاب من رشب الكحول أو أخذ األدوية، خاصًة األقراص املنورّ  

كيف يبدأ الهذيان؟ ■
تحدث األعراض برسعة كبية، ويكون ذلك عادة خالل ساعات أو أيام. 

وميكن أن تحدث تقلرّبات يف ترصفات الشخص أيضاً يف غضون يوم واحد.

يحدث خطأ أحياناً بحيث ُيظن أن املشكلة هي الخبل )النسيان الشديد( 
أو االكتئاب وليس الهذيان، لذلك فمن املهم للعائلة أواألصدقاء أن يبلغوا 

األطباء أو املمرضني بأي تغيرّ مفاجئ يف حالة الشخص الذهنية.

  


