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متّنت ريم، طفلة العارشة، الّنابضة بالحياة والحيويّة، املحبوبة، 
الذكيّة... اللّعب بحريّة دون أن تخضع للرّقابة وأن تسمع والديها 

يقّدمان التوجيهات والتّحذيرات التي ال تعرف نهاية... فهي ال تدري 
ما أصاب والديها مؤخرا يك يترصّفا عىل عكس ما اعتادت سابقاً 

حيث كانت تلهو مع األصدقاء طوال النهار ومتيض أوقتا ممتعة يف 
الرّكض والقفز...

سئمت 

من ترداد : حذاري من اللّعب تحت أشّعة 

الّشمس، ال تركيض... ال تبذيل مجهوداً كبرياً 

يف اللّعب أو الّدرس« .

أوّد اللّعب والقفز مثل 

رفيقايت.

منذ فرتة، الحظ والدا ريم أنّها ترشد لبضع ثواٍن بحيث تبدو كأنها يف 
عامٍل آخر. يف ما بعد اشتكت معلّمة ريم يف املدرسة من األمر ذاته 

حيث أّن ريم كانت ترشد يف الصّف وتقوم بحركة متكررة ال إرادية 
عىل مستوى األطراف يف اليد أحياناً واألرجل أحياناً أخرى. لكن والدا 

ريم مل يعريا األمر أهمية ظنا منهم أّن ما يحصل مع ريم ليس أكرث 
من تعب وإرهاق من اللّعب والّدرس عىل حد سواء وبالتّايل تحسباً 

من تفاقم العوارض قررا الحّد من أنشطة ريم املدرسية وغريها.
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إاّل أنه رسعان ماساءت الحالة إىل حد الّسقوط أرضاً فاإلستلقاء 
بجمود، مع تشّنج واسرتخاء عضالت األطراف يف آن واحد فتبدو وكأنّها 

ترتجف، رغوة بيضاء تسيل من فمها، فالتبول الإلرادي وهي بني 
مرحلة اإلغامء والوعي إذ يصعب تحديد الحالة خاصة أن بؤبؤ عينيها 

يتجمد يف الوسط نحو األعىل. ال ينتهي االمر عند هذا الحد إذ بعد 
انتهاء الّنوبة، تبدو ريم منهكة القوى، غري قادرة عىل الرّتكيز، تتلعثم 

يف الكالم ...

ما الذي 
أصاب ابنتنا، كانت تتمتّع بصّحة جيّدة 
منذ الطفولة، ومل تشكو يوماً من 

املرض ...  

أصيب والدا ريم بالّذعر، وشعرا أّن مدة الّنوبة التي أصابت ابنتهام 
دامت لوقٍت طويل ،علام أنّها مل تدم ألكرث من دقيقتني تبعاً للطبيب. 

وقّررا زيارة طبيب األطفال الذي أجرى فحصا رسيرياً دقيقاً وطلب 
بعض الفحوصات املخربيّة باالضافة إىل تخطيط  كهربايئ للدماغ. 
وعند ظهور الّنتائج التي تدّل عىل وجود داء الرّصع، أبلغ الطّبيب والدا 

ريم اللّذان رفضا تشخيص الطبيب وقّررا زيارة أطباء آخرين علّهم 
يجدون طبيبا ينفي مرض ابنتهم بداء الرّصع .

الوالدين: من املؤكّد أّن الطّبيب أخطأ التّشخيص، فهي تلّقت جميع 
اللّقاحات اإللزامية وغري اإللزامية، ومل تتأّخر أبداّ يف القيام بخطواتها 

األوىل، الكالم، األكل مبفردها واإلعتامد عىل ذاتها ... 
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بعد استشارة عّدة أطبّاء قرر والدي ريم تقبّل االمر واتّباع تعليامت 
الطبيب بدءاً من تناول األدوية إىل املتابعة مع اإلختصاصيّة 

اإلجتامعية املتواجدة يف مركز الّرعاية األوليّة التّابع للبلديّة والتي 
استقبلتهم بوجٍه بشوش وزّودتهم ببعض االرشادات الخاصة بحالة 

ريم الصحية. 

تعريف الصرع:

 

إّنه حالة مزمنة تتمّيز بحدوث نوبات إختالجية أحيانًا وغير 

إختالجية في بعض الحاالت نتيجة تغّيرات كهربائية في 

الّدماغ، يمكن أن يختبر الشخص المصاب بالصرع أكثر من نوبة 

وأكثر من نوع صرع. أّما األسباب فتختلف من شخٍص آلخر وهي 

قد تكون نتيجة إصابة في الرأس، إلتهاب في الّدماغ، ورم في 

الّدماغ أم دون سبٍب محّدد... وقد يصاحب هذه الحالة بعض 

العوارض الّنفّسية أحيانًا.

عوارض الّصرع :

هناك نوعان من نوبات الّصرع: الّنوبات التشنجية والّنوبات غير 

التشنجّية .

• الّنوبات غير التشنجّية :
شرود، إنقطاع عن الواقع على مستوى الّسلوك، العواطف 

،والحواس .

• الّنوبات التشنجّية :
سقوط مفاجىء و إستلقاء الشخص بجمود، اختالجات على 

مستوى االطراف، فقدان الوعي، عّض الّلسان، فقدان الّسيطرة 

على األمعاء أو المثانة .

بعد التشّنج:

تعب، دوار، نعاس، صداع، آالم في العضالت وضعف في جانب 

واحد من الجسد.
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توصيات إلى الّشخص الذي يعاني من الّصرع:

يمكن للّشخص المصاب بداء الّصرع أن يتمّتع بحياة طبيعّية: 

متابعة الّدراسة، العمل، الّزواج  وإنجاب األطفال .

إنما توخي الحذر في ما يخص: العمل باألدوات الكهربائية 

الحاّدة، حمل معّدات ثقيلة، الّتواجد بالقرب من أحواض 

الّسباحة أو أرضّيات قد تسبب خطرًا على الفرد. 

توصيات ألفراد أسرة الّشخص الذي يعاني من الّصرع:

خالل الّنوبة :

• ندير الّشخص على جانبه إذا أمكن .
• ال نحاول إمساك الفرد أو تقييده 

• ال نجبره على تناول االدوية أو شرب الماء 
• ال نحاول وضع أي شيء في فم الّشخص 

• بعد انتهاء الّنوبة ، نبقى برفقة الّشخص ونشعره بالطمأنينة 
والراحة . 

هل تعرف / تعرفين ؟

إن الصرع مرض مزمن ،يتطلب العالج باالدوية لفترة طويلة أو 

لمدى الحياة في بعض الحاالت و في بعض الحاالت األخرى قد 

يوقف الّطبيب األدوية في حال عدم حصول أي نوبة على فترة 

سنتين وتصل نسبة الّشفاء من داء الّصرع إلى 70% . إّلا أن المريض 

يمكنه متابعة حياته بشكل طبيعي، فيتزّوج وينجب األطفال 

ويتابع عمله أو دراسته. 

مع األخذ بعين اإلعتبار أهمية : 

• تناول االدوية بانتظام تبعًا إلرشادات الطبيب المعالج.
• تناول الوجبات المنتظمة والّنوم بانتظام.

• عدم تناول الكحول، وتجّنب حاالت التوّتر أو اإلهتياج ...
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76/405320 - 70/285269
76/605496 - 81/604994

71/953747 - 70/735218
76/530088

71/577453 - 08/371750 
71/838905 - 71/736804 

71/085870 - 71/802575 

08/370891 - 08/370622
08/377063

08/233655
فاكس

08/513320

76/090226  - 78/869519

الصرع/ النوبات

مركز الصليب األحمر صور- لبنان
مستوصف األمير مجيد أرسالن شويفات - جبل لبنان

مستوصف مار أنطونيوس جديدة - جبل لبنان 
مركز وزارة الشؤون اإلجتماعية /مركز الخدمات اإلنمائية برج البراجنة - لبنان

مؤسسة عامل صور  - لبنان
جمعية داري لإلرشاد العائلي داري - بعلبك

مركز وزارة الشؤون اإلجتماعية ساحة النجمة طرابلس - لبنان
مركز اإليمان الطبي ببنين - عكار

مؤسسة رفيق الحريري مديرية الصحة اإلجتماعية تعنايل - البقاع
وزارة الشؤون اإلجتماعية مركز الخدمات اإلنمائية بعلبك - لبنان

مركز الرعاية الصحية األولية اللبوة  - محافظة بعلبك/الهرمل

يمكن لجميع األشخاص المتواجدين في لبنان اإلستفادة 
من خدمات الصحة النفسية اإلجتماعية التي تقدمها 

الهيئة الطبية الدولية في كل من المناطق التالية:


