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يف البداية ال يس ــعني إال أن أتقدم بجزيل الش ــكر والعرفان واالمتنان لفريق
العمل المش ــارك يف تنفيذ هذه الدراس ــة والتي تعد األوىل على مس ــتوى اليمن
والش ــكر موصول لفريق عمل المؤسس ــة الفني واإلداري وللحكومة الهولندية
عل ــى دعمه ــا الكبي ــر وتحسس ــها الحتياج ــات المجتم ــع اليمن ــي وتمويله ــا له ــذا
المش ــروع اله ــادف “ االس ــتجابة النفس ــية واالجتماعية للمتضرر ي ــن من الحرب
يف اليم ــن” والت ــي لواله ــا لما خ ــرج هذا المش ــروع إىل حيز الوجود.
كم ــا أتمن ــى أن تحم ــل ه ــذه الدراس ــة الفائ ــدة ل ــكل مهت ــم ومعن ــي به ــذا
المجال وبالوضع الصحي النفس ــي واإلنس ــاين يف اليمن وعلى رأس ــهم الجهات
الرس ــمية والمنظم ــات الوطني ــة والدولية وأن تكون النتائج ال ــواردة يف ثنايا هذه
الدراس ــة قد وضحت نس ــبة ومعدل انتش ــار االضطرابات النفس ــية يف اليمن يف
الظ ــروف الحالي ــة الت ــي تم ــر به ــا البل ــد المتأثرة بالح ــرب والعدوان عل ــى اليمن.
ختامـ ـا ً ال يس ــعني إال أن ا ك ــرر الش ــكر لفر ي ــق عم ــل مؤسس ــة التنمي ــة
واإلرش ــاد األس ــري عل ــى م ــا قام ــوا ب ــه م ــن جه ــود اس ــتثنائية يف س ــبيل إنج ــاح
ه ــذا العم ــل بداف ــع م ــن مبادئه ــم اإلنس ــانية المتأصل ــة يف نفوس ــهم وإليمانه ــم
الق ــوي بالمؤسس ــة واهدافه ــا واس ــتمرارهم يف العم ــل رغ ــم الظ ــروف المتوت ــرة
وتح ــت قص ــف الصوار ي ــخ .وأخ ــص بالذك ــر هن ــا األس ــتاذ /عب ــد الق ــدوس عب ــد
الوه ــاب حرم ــل المدي ــر التنفي ــذي للمؤسس ــة ال ــذي كان ل ــه الفض ــل الكبي ــر يف
إدارة العم ــل يف ه ــذه األوق ــات العصيبة ولجهوده يف إعداد وإخراج هذه الدراس ــة
وه ــذا االصدار.

أ.د .بلقيس محمد جباري
مؤسس ورئيس مؤسسة التنمية واإلرشاد االسري
صنعاء  -يناير2018/
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نبذة مختصرةAbstract :
عنوان الدراسة

1

تقدير انتش ــار االضطرابات النفس ــية بين السكان المتضررين من
الح ــرب يف اليم ــن .خالل الفترة :نوفمبر – 2014 /يونيو .2017 /
(مراجعة وتحليل انظمة بيانات وثائق خط المس ــاعدة واالستشارات
النفسية واالجتماعية).

معدي الدراسة

2

د /بلقيس محمد جباري
د /سيف الدين الميري

م.ن /عبد القدوس عبد الوهاب حرمل

المقدمة

3

تعتبر هذه الدراس ــة خطوة أوىل وغير مس ــبوقة على طريق مسح
وطني أ كثر ش ــموال ً النتش ــار نس ــب ومعدالت االضطرابات النفس ــية
يف الجمهور ي ــة اليمني ــة والت ــي أش ــرف عليها كبار علم ــاء النفس يف
اليمن على رأس ــهم الدكتورة بلقيس جباري والدكتور س ــيف الدين
المي ــري وش ــارك يف تنفيذه ــا نخب ــة من أب ــرز المعالجين النفس ــيين
الممارس ــين والعاملي ــن يف مج ــال الع ــاج النفس ــي يف اليم ــن خالل
الفت ــرة م ــن نوفمب ــر – 2014/يوني ــو 2017/وموق ــع تطبيقه ــا
الجمهور ي ــة اليمني ــة – صنع ــاء – مبنى العي ــادات الخارجية والخط
الس ــاخن لالستش ــارات النفس ــية – مؤسس ــة التنمي ــة واإلرش ــاد
األسري.

الخلفية
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تع ــاين اليم ــن م ــن نق ــص ح ــاد يف م ــوارد واحتياج ــات وخدم ــات
الصح ــة النفس ــية المتخصص ــة فالعاملي ــن يف مج ــال الصح ــة
النفس ــية م ــن األطب ــاء النفس ــيين ال يتج ــاوز عدده ــم  46طبيبا ً وهو
م ــا يعن ــي طبي ــب نفس ــي واح ــد ل ــكل ( )600,000ش ــخص تقريبا ً
وع ــدد المعالجي ــن واألخصائيي ــن النفس ــيين  130معال ــج نفس ــي،
والممرضي ــن النفس ــيين ال يتج ــاوز  25ممرضـ ـا ً نفس ــياً .كم ــا تع ــاين
اليم ــن م ــن نق ــص حاد يف المنش ــئات الت ــي هي عبارة عن أقس ــام/
عي ــادات يف مستش ــفيات عام ــة وخاص ــة وريفي ــة يف  /13منش ــئة
والب ــايق عب ــارة ع ــن عي ــادات خاص ــة ال يتج ــاوز عدده ــا  /35عي ــادة
تترك ــز معظمه ــا يف العاصم ــة صنع ــاء .كم ــا تعاين اليم ــن من نقص
يف التجهي ــزات واألدوي ــة والمس ــتلزمات المتعلق ــة بتقدي ــم خدمات
الصح ــة النفس ــية المتخصص ــة.
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الهدف
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المنهجية

6

النتائج
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ته ــدف الدراس ــة إىل تقدي ــر نس ــب ومع ــدالت انتش ــار االضطرابات
النفس ــية بي ــن الس ــكان يف الجمهور ي ــة اليمني ــة خ ــال الفت ــرة
نوفمب ــر – 2014/يوني ــو( 2017/مراجع ــة وتحلي ــل انظم ــة
بيان ــات وثائ ــق وأدبي ــات خ ــط المس ــاعدة واالستش ــارات النفس ــية
واالجتماعي ــة).

ت ــم اختي ــار عين ــة غي ــر احتمالي ــة عرضي ــة كان المش ــاركون فيه ــا
م ــن ص ــادف اتصاله ــم عب ــر خدم ــة خ ــط المس ــاعدة واالستش ــارات
النفس ــية واالجتماعي ــة خ ــال الفت ــرة خ ــال الفت ــرة :نوفمب ــر2014/
– يوني ــو .2017/وكان ع ــدد المش ــاركين /المتصلي ــن ()847,982
وع ــدد م ــن ت ــم إج ــراء المقاب ــات التش ــخيصية الهاتفي ــة المكتمل ــة
له ــم باس ــتخدام اس ــتمارة المقابل ــة التش ــخيصية الهاتفي ــة المثبت ــة
يف برنام ــج توثي ــق بيان ــات خ ــط المس ــاعدة واالستش ــارات النفس ــية
واالجتماعي ــة كان ( )389,614بنس ــبة اس ــتجابة بلغت  % 46وكان
ع ــدد المش ــاركين/المتصلين الذين تم تش ــخيصهم عل ــى أن لديهم
ن ــوع م ــن أن ــواع االضطراب ــات النفس ــية ( )75,910منه ــم 14098
م ــن الذك ــور ويمثل ــون نس ــبة  % 19م ــن العين ــة و  61,812م ــن
االن ــاث ويمثل ــن نس ــبة  % 81م ــن المش ــاركين وفيما يتص ــل بأعمار
المش ــاركين /المتصلي ــن فكان ــت تت ــراوح بي ــن  16-فاع ــا وفيم ــا
يتص ــل بالمنقط ــة كان المش ــاركين /المتصلين م ــن كل محافظات
الجمهور ي ــة وإن كان ــت األع ــداد مختلف ــة م ــن منطق ــة إىل أخ ــرى.
وت ــم تحلي ــل البيان ــات المتحص ــل عليه ــا تحلي ــل إحص ــايئ متع ــدد
المس ــتويات وباس ــتخدام المعادالت المناس ــبة وتم احتساب نسب
ومع ــدالت انتش ــار االضطراب ــات النفس ــية.

توصل ــت الدراس ــة الحالي ــة إىل أن النس ــبة العام ــة النتش ــار
االضطراب ــات النفس ــية يف الجهور ي ــة اليمني ــة بلغ ــت  % 19.48وأن
مع ــدل انتش ــار االضطراب ــات النفس ــية بلغ هو اآلخ ــر /195حالة من
كل  / 1000حال ــة.

المناقشة

8

بمقارن ــة نتائ ــج الدراس ــة الحالي ــة بنتائ ــج دراس ــات أخ ــرى عالمية
أتض ــح أن هن ــاك تق ــارب م ــع النس ــب العالمية.
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االستنتاج
تعتبر نس ــبة ومعدل انتش ــار االضطرابات النفس ــية يف اليمن من
أعل ــى النس ــب والمع ــدالت يف العال ــم ومش ــابه لنس ــب ومع ــدالت
ال ــدول الت ــي تم ــر بظ ــروف الطوارئ.

9
المساهم والتمويل

10

تم تنفيذ الدراسة على نفقة مؤسسة التنمية واإلرشاد االسري.

تعارض المصالح
بالنظ ــر إىل خلفي ــة وتار ي ــخ مم ــول الدراس ــة ومعديه ــا وفر ي ــق
العم ــل المش ــارك تبي ــن أن ال وج ــود ألي ن ــوع م ــن أن ــواع تض ــارب
وتع ــارض المصال ــح.

11
المراجع

اعتم ــدت الدراس ــة عل ــى ع ــدد مح ــدود م ــن المراج ــع العربي ــة
واألجنبي ــة لع ــدم وج ــدود دراس ــات س ــابقة متعلق ــة بتقدي ــر انتش ــار
نس ــب ومع ــدالت االضطراب ــات النفس ــية يف اليم ــن.

12
مكان وتاريخ اإلعداد

الجمهورية اليمنية  -صنعاء
خالل الفترة :يوليو – ديسمبر .2017 /
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تاريخ النشر
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مصطلحاتTerms :
حال ــة تنط ــوي عل ــى تغييرات تت ــدرج من خفيفة إىل ش ــديدة تش ــمل التفكير،
والعاطف ــة أو الس ــلوك (أو مز ي ــج مم ــا س ــبق) .مما ي ــؤدي إىل ع ــدم القدرة على
التعام ــل مع مطال ــب الحياة العادي ــة والروتينية.
االضطراب النفسي

تقديرات انتشار
االضطرابات النفسية

خط المساعدة واالستشارات
النفسية واالجتماعية

وثائق وادبيات خط المساعدة
واالستشارات النفسية
واالجتماعية

برنامج توثيق وحفظ
االستشارات النفسية
واالجتماعية

اس ــتقصائات توف ــر تقدي ــرات ح ــول نس ــب ومع ــدالت الس ــكان الذي ــن لديه ــم
حالي ــا أو كان لديه ــم س ــابقا اضط ــراب نفس ــي مح ــدد يف فت ــرة زمني ــة معين ــة
باس ــتخدام معايي ــر مختلف ــة الت ــدرج المس ــتقصي عنها وقت إجراء االس ــتقصاء
أو وقت حدوث االضطراب يف األس ــبوع أو الش ــهر أو الس ــنة ويس ــمى ذلك نقطة
أو فت ــرة انتش ــار؛ أو يف وق ــت س ــابق من حياة االش ــخاص ويس ــمى ذلك انتش ــار
م ــدى الحياة.

خدم ــة تقدمه ــا مؤسس ــة التنمي ــة واإلرش ــاد األس ــري وفيه ــا يت ــم اس ــتقبال
مكالم ــات طالب ــي خدمة االستش ــارات النفس ــية واالجتماعية من عموم س ــكان
محافظ ــات الجمهور ي ــة اليمنية عبر االتص ــال على الرقم المجاين ( )136من أي
تلف ــون ثاب ــت أو محمول.

ه ــي مجموع ــة م ــن اس ــتمارات وقواع ــد بيان ــات توثي ــق وحف ــظ االستش ــارات
النفس ــية واالجتماعي ــة والت ــي منه ــا اس ــتمارة البيان ــات الش ــخصية واس ــتمارة
المقابل ــة التش ــخيصية النفس ــية واس ــتمارة التدخ ــات النفس ــية المعتم ــدة من
قب ــل مؤسس ــة التنمي ــة واإلرش ــاد االس ــري والت ــي ت ــم إعداده ــا بم ــا يتواف ــق مع
معايي ــر اس ــتمارات مقاب ــات التار ي ــخ المرض ــي.

برنام ــج إلكت ــروين مع ــد ببرنامج اورا كل دوفلبار ويعمل بنظام س ــيرفر كالينت
ويوثق بيانات مكالمات واستش ــارات خط المس ــاعدة يف قاعدة بيانات مصممة
بلغة اورا كل  SQLويعمل نس ــخ احتياطية منه بش ــكل دوري.
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نظام اإلجابة االيل
الكول سنتر

مؤسسة التنمية
واإلرشاد االسري
()FCDF

نظ ــام إلكت ــروين تدعم ــه ش ــركة الكات ــل يوف ــر خدم ــة اإلجاب ــة اآللي ــة وتحوي ــل
المكالم ــات وتوزيعه ــا بحس ــب المجموع ــات ويق ــوم بحف ــظ بيان ــات المكالمات
الواردة.

مؤسس ــة التنمي ــة واإلرش ــاد األس ــري منظم ــة مجتم ــع م ــدين غي ــر ربحي ــة
متخصص ــة يف الصح ــة النفس ــية تأسس ــت يف . 2011/1/8
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المقدمة:

Introduction

تع ــرف الصح ــة النفس ــية عل ــى أنه ــا حالة من العافية يس ــتطيع فيه ــا كل فرد
إدراك إمكانات ــه الخاص ــة والتك ّي ــف م ــع ح ــاالت التوتّ ــر العادي ــة والعمل بش ــكل
منت ــج ومفي ــد واإلس ــهام يف مجتمع ــه المحل ــي .منظمة الصح ــة العالمية.
ويف مقاب ــل ذل ــك تع ــرف االضطراب ــات النفس ــية عل ــى أنه ــا هي حال ــة تنطوي
عل ــى تغيي ــرات تت ــدرج م ــن خفيف ــة إىل ش ــديدة تش ــمل التفكي ــر ،أو العاطفة أو
الس ــلوك (أو مز ي ــج مم ــا س ــبق) .مم ــا ي ــؤدي إىل ع ــدم الق ــدرة عل ــى التعام ــل
م ــع مطال ــب الحي ــاة العادي ــة والروتيني ــة .وترتب ــط االضطراب ــات النفس ــية
بالضغوط والمش ــاكل الش ــخصية واألس ــرية والحياتية والمعيشية واالجتماعية
واالقتصادي ــة أو باإلجه ــاد المف ــرط بس ــبب حال ــة صحي ــة معين ــة كم ــا ه ــو الحال
م ــع الس ــرطان والس ــكري وأم ــراض القل ــب .وتحدث نتيج ــة للتفاع ــل فيما بين
العوام ــل النفس ــية واالجتماعي ــة والوراثي ــة ،واالخت ــاالت الكيميائي ــة الحيوي ــة.
ويع ــرف حالي ــا أ كث ــر م ــن  200ن ــوع م ــن االضطرابات النفس ــية ووفق ــا للنظام
التصنيف ــي المعتمد على المالحظات الس ــريرية لألع ــراض والعالمات ومعايير
التش ــخيص وتصن ــف االضطراب ــات النفس ــية يف فئات تش ــخيصية على س ــبيل
المث ــال تصن ــف اىل  /22فئة تش ــخيصية تبع ــا للدليل االحصايئ والتش ــخيصي
الخام ــس . DSM 5
واالضطراب ــات األكثر ش ــيوعا هي االكتئاب ،واضط ــراب ثنايئ القطب ،والخرف،
والفصام واضطرابات القلق .واالضطرابات النفس ــية تصيب أي ش ــخص بغض
النظ ــر ع ــن العم ــر أو الجن ــس أو الدخ ــل أو الوض ــع االجتماع ــي أو الع ــرق  /أو
الدي ــن /التدي ــن أو الميول أو المس ــتوى التعليم ــي أو أي جانب آخر من جوانب
الهوي ــة الثقافي ــة .ويمك ــن أن تحدث يف أي س ــن ،غير أن  % 75م ــن االضطرابات
النفس ــية تبدأ من س ــن  .24وكثير من االضطرابات النفس ــية تستجيب بالرعاية
المناس ــبة والعالج للتعايف والش ــفاء بإذن هللا.
يف عصرنا هذا تنتش ــر االضطرابات النفس ــية على نطاق واس ــع فما يقرب
م ــن ثل ــث س ــكان العال ــم مصاب ــون بالقل ــق ،و % 7منه ــم مصاب ــون باالكتئاب
و % 1بالفص ــام و  % 3بالوس ــواس القه ــري .ويق ــدر عدد األف ــراد الذين يعانون
ش ــكل م ــن أش ــكال االضطراب ــات النفس ــية والعقلي ــة بح ــوايل  450ملي ــون
نس ــمة عل ــى مس ــتوى العال ــم .وأن عائله م ــن كل أربع عائالت به ــا فرد واحد
عل ــى األق ــل مص ــاب باضط ــراب نفس ــي ،وأن واح ــدا ً م ــن كل أربع ــة أف ــراد
مع ــرض لإلصاب ــة باضط ــراب نفس ــي يف مرحل ــة م ــا م ــن مراحل حيات ــه .ذلك
وفق ــا لتقدي ــرات منظم ــة الصح ــة العالمية.
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يق ــدر معدل انتش ــار االضطرابات النفس ــية عل ــى الصعيد العالم ــي فيما بين
 % 12و  % 47.4يف المائ ــة ه ــذا وتختل ــف نس ــب ومعدالت االنتش ــار من بلد اىل
اخ ــر وتختل ــف م ــن دراس ــة اىل اخرى وتختلف م ــن اضطراب اىل اخ ــر كما وتتأثر
بمجموع ــة م ــن العوام ــل منه ــا االدوات والمقايي ــس والعينات المس ــتخدمة يف
دراس ــات التقدي ــر واالوق ــات الت ــي تج ــرى فيه ــا كم ــا ه ــو الح ــال علي ــة يف حال ــة
م ــا قب ــل الط ــوارئ وم ــا بعده ــا خصوص ــا يف االضطراب ــات النفس ــية الخفيف ــة
والمتوس ــطة كالقل ــق واالكتئ ــاب واضطراب ــات م ــا بع ــد الصدمة لترتف ــع يف حالة
م ــا قب ــل الط ــوارئ م ــن  % 10اىل  % 20بع ــد حال ــة الطوارئ
تعلل الزيادة يف نس ــب ومعدالت انتش ــار االضطرابات النفس ــية ألس ــباب عدة
أبرزه ــا النم ــو المرتف ــع يف مع ــدالت النمو الس ــكاين الصراعات والح ــروب والفقر
والج ــوع والم ــرض والحرم ــان ارتفاع مع ــدالت النزوح إىل المدن وم ــا ينجم عنها
م ــن انتش ــار العش ــوائيات والتش ــرد واالزدح ــام والفق ــر وازدياد العن ــف ،باإلضافة
إىل التده ــور والقص ــور يف خدم ــات الصح ــة النفس ــية .وكله ــا عوام ــل تز ي ــد م ــن
احتم ــاالت ح ــدوث االضطرابات النفس ــية ،خاصة وأن ه ــذه الظواهر يصاحبها يف
الع ــادة تمزق يف النس ــيج االجتماعي التقليدي وانهي ــار لنظم الدعم االجتماعية
واألس ــرية التقليدية المس ــاندة للفرد.

33.3

%

ثلث سكان العالم مصابون بالقلق

1

%

مصابون بالفصام
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%

مصابون باالكتئاب النفسي

3

%

مصابون بالوسواس القهري
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خلفية:
Background

19

ال ش ــك أن الح ــرب الدائ ــرة يف اليم ــن والمنتش ــرة عل ــى رقع ــة جغرافي ــة ت ــكاد
تش ــمل كل األراض ــي اليمني ــة زادت األم ــر س ــوء ف ــا ي ــكاد يخل ــو تقر ي ــر عالم ــي
خ ــاص بالصح ــة النفس ــية م ــن توصي ــة بفداح ــة الوض ــع الصح ــي النفس ــي
وبض ــرورة االس ــتجابة الصحي ــة النفس ــية واالجتماعي ــة وتقديم خدم ــات الصحة
النفس ــية اإلس ــعافيه والمتخصص ــة لماليي ــن المتضرر ي ــن م ــن اليمنيي ــن.
%

خظ الفقر

21

مليون

81

تع ــاين اليم ــن من نقص حاد يف موارد واحتياجات وخدمات الصحة النفس ــية
المتخصص ــة فالعاملي ــن مثال يف مجال الصحة النفس ــية من األطباء النفس ــيين
ال يتجاوز عددهم  46طبيبا ً وهو ما يعني طبيب نفس ــي واحد لكل ()60,000
ش ــخص تقريبا ً وعدد المعالجين واألخصائيين النفس ــيين  130معالجا ً نفس ــيا ً
والممرضي ــن النفس ــيين ال يتج ــاوز  25ممرضـ ـا ً نفس ــياً .كم ــا تع ــاين اليم ــن م ــن
نقص حاد يف المنش ــئات التي هي عبارة عن أقس ــام  /عيادات يف مستشفيات
عامه وخاصة وريفيه يف  13منش ــئة والبايق عبارة عن عيادات خاصة ال يتجاوز
عدده ــا  35عي ــادة تترك ــز معظمه ــا يف العاصم ــة صنع ــاء .كم ــا تع ــاين اليمن من
نقص يف التجهيزات واألدوية والمس ــتلزمات المتعلقة بتقديم خدمات الصحة
النفسية المتخصصة.

%

سكان اليمن

واحد من كل عشرة أفراد
يف اليمن نازح من بيته

2
.4
ملي ــون

على الرغم أن االحصائيات الرس ــمية وغير الرسمية حول انتشار االضطرابات
النفس ــية يف اليم ــن غي ــر متاح ــة بدرج ــة تعك ــس طبيع ــة م ــا يقاس ــيه اليمني ــون
الي ــوم إال أن ه ــذه األرق ــام المخيف ــة ع ــن الوض ــع اإلنس ــاين والصح ــي تحم ــل بين
%
طياته ــا الكثي ــر ،فطبق ــا إلحصائي ــات المنظم ــات المحلي ــة والعالمي ــة ف ــأن 81
م ــن س ــكان اليم ــن يف الوقت الراه ــن يقعون تحت خط الفقر وذلك ما يس ــاوي
 21مليون ش ــخص هم بحاجة إىل مس ــاعدات طارئة يف مجال الغذاء والس ــكن
والملب ــس .وكمحصل ــة للح ــرب الدائ ــرة الي ــوم يف اليم ــن أصب ــح واح ــد م ــن كل
عش ــرة أف ــراد يف اليم ــن ن ــازح من بيته وه ــذا يعنى أن عدد النازحي ــن من بيوتهم
الي ــوم يف ــوق  2.4ملي ــون ش ــخص طبق ــا له ــذه المص ــادر وثل ــث ه ــؤالء النازحين
من النس ــاء .كما تفاقمت معدالت البطالة بين الس ــكان من  % 35يف نهاية عام
 2010لترتف ــع إىل أ كث ــر م ــن  % 65الي ــوم وخاص ــة بين فئة الش ــباب.

65

%
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عدد النازحين
من بيوتهم

33

%

نساء

%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

معدالت البطالة بين السكان

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

ويوج ــد الي ــوم نح ــو 3.4ملي ــون طف ــل يف س ــن المدرس ــة خ ــارج المدرس ــة أو
م ــا يع ــادل  % 47م ــن األطف ــال يف س ــن المدرس ــة-فاألطفال هم الضحاي ــا األكثر
للصراع ــات والح ــروب وغي ــاب األم ــن.

3 .4

47

%

مليون طفل
أطفال يف سن المدرسة
خارج المدرسة

أطفال اليمن

60

%

أطفال تحت سن
الخامسة يعانون من
سوء التغذية

0 .25

مليون طفل
يعانون من سوء التغذية
الحادة التي تؤدي اىل
الوفاة

136
الرقم المجاين

وتش ــير التقار ي ــر الدولي ــة أن  % 60م ــن أطف ــال اليم ــن تح ــت س ــن الخامس ــة
يعان ــون م ــن س ــوء التغذي ــة المزم ــن ،ونح ــو أ كث ــر م ــن ر ب ــع ملي ــون يعان ــون من
س ــوء التغذي ــة الح ــادة التي تؤدي اىل الوفاة .وتلك المعاناة ال ش ــك س ــتنعكس
بش ــكل مباش ــر وغي ــر مباش ــر وتتح ــول إىل ضغ ــوط واضطرابات نفس ــية.
وس ــعيا م ــن مؤسس ــة التنمي ــة واإلرش ــاد األس ــري لإلس ــهام يف تخفي ــف تل ــك
الضغ ــوط واالضطراب ــات قام ــت بتقدي ــم خدم ــات صحي ــة نفس ــية متخصص ــة
متنوع ــة رفيع ــة المس ــتوى وذات ج ــودة عالي ــة لمس ــاعدة المتضرر ي ــن م ــن
اليمنيي ــن اف ــرادا ً ومؤسس ــات بواس ــطة فر ي ــق عم ــل يض ــم يف عضويت ــه أب ــرز
المعالجي ــن واألطب ــاء النفس ــانيين اليمنيي ــن م ــن حمل ــة المؤه ــات العلي ــا
والتخصص والخبرة بالتعاون والش ــرا كة مع المؤسس ــات الحكومية ومنظمات
ومؤسس ــات المجتم ــع الم ــدين المحلي ــة والدولي ــة والقط ــاع الخ ــاص.
ومن الخدمات التي قدمتها المؤسس ــة خدمة خط المس ــاعدة واالستش ــارات
النفس ــية واالجتماعية وفيها يتم اس ــتقبال مكالمات طالبي خدمة االستشارات
النفس ــية واالجتماعي ــة م ــن عموم س ــكان محافظ ــات الجمهور ي ــة اليمنية عبر
االتص ــال عل ــى الرق ــم المج ــاين ( )136م ــن أي تلف ــون ثاب ــت أو محم ــول (يم ــن
موباي ــل – س ــباء ف ــون – إم يت إن – واي -هاتف ــي ) وتس ــتقبل المكالم ــات
وتح ــول المكالم ــات عب ــر نظ ــام إجابة آلية يتس ــع الس ــتقبال  12مكالمة يف ذات
الوقت على مدى س ــتة أيام يف األس ــبوع ما عدا الجمعة لمدة  12س ــاعة يوميا
م ــن الثامن ــة صباح ــا – الثامنة مس ــاء ،وت ــوزع االتصاالت الواردة بحس ــب أولوية
االتص ــال عل ــى ع ــدد  6معالجي ــن/ات نفس ــيين يعملون يف المناوب ــة الواحدة .
وخ ــال الفت ــرة م ــن نوفمبر – 2014/يونيو  2017/بلغ عدد المس ــتفيدين
من الخدمات الصحية النفس ــية المتخصصة المجانية التي قدمتها المؤسس ــة
نحو  91,654مس ــتفيد وبتكلفة تقديرية بلغت  2,193,540,000ريال يمني.
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دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

األهمية والمشكلة:
Importance and
Problem

دراس ــات تقدير االنتش ــار عبارة عن اس ــتقصائات توفير تقديرات حول نس ــب
ومع ــدالت الس ــكان الذي ــن لديه ــم حالي ــا أو كان لديه ــم س ــابقا س ــمة أو خاصي ــة
م ــا نفس ــية واضطراب نفس ــي محددة يف فت ــرة زمنية معينة باس ــتخدام معايير
مختلفة التدرج من خالل اس ــتقصاءان واس ــعة النطاق للخاصية المس ــتقصي
عنه ــا وق ــت اجراء االس ــتقصاء او وقت حدوث االضطراب يف األس ــبوع أو الش ــهر
أو الس ــنة ويس ــمى ذل ــك نقط ــة أو فت ــرة انتش ــار؛ او يف وق ــت س ــابق م ــن حي ــاة
االش ــخاص ويس ــمى ذلك انتش ــار مدى الحياة.
مع أن البدايات األوىل إلجراء دراسات تقدير استقصائية النتشار االضطرابات
النفس ــية تع ــود إىل خمس ــينيات الق ــرن الح ــايل وبالرغ ــم م ــن أهمي ــة م ــا توف ــره
دراس ــات تقدي ــر االنتش ــار م ــن معلوم ــات تعتب ــر أساس ــية يف التخطي ــط لبرامج
الصحة النفس ــية .إال أن االهتمام بها يف البلدان العربية متدين إىل درجة االنعدام
يف بع ــض ال ــدول ومنه ــا اليم ــن ف ــإىل يومن ــا ه ــذا ال توجد دراس ــة واح ــدة لتقدير
انتش ــار االضطراب ــات النفس ــية وال دراس ــات لتقدي ــر احتياج ــات وم ــوارد الصح ــة
النفسية .ومن هذه الحيثية واألهمية أخذت مؤسسة التنمية واإلرشاد األسري
على عاتقها تنفيذ الدراس ــة الحالية دراس ــة تقدير انتش ــار االضطرابات النفسية
بي ــن الس ــكان المتضررين من الحرب يف اليمن .خ ــال الفترة :نوفمبر– 2014/
يوني ــو ( .2017/مراجع ــة وتحليل انظمة بيانات وثائق وأدبيات خط المس ــاعدة
واالستشارات النفس ــية واالجتماعية).

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

األهداف:
Objectives
الهدف العام:
تقدي ــر انتش ــار االضطرابات النفس ــية بين الس ــكان المتضرر ي ــن من الحرب
يف الجمهور ي ــة اليمني ــة خ ــال الفترة :نوفمب ــر  – 2014 /يونيو .2017 /

األهداف الخاصة:
تقديـر نسـبة عامـة انتشـار االضطرابـات النفسـية بيـن السـكان المتضرر يـن
مـن الحـرب يف الجمهور يـة اليمنيـة.
تقديـر معـدل عـام انتشـار االضطرابـات النفسـية بيـن السـكان المتضرر يـن
مـن الحـرب يف الجمهور يـة اليمنيـة.
تقدير اجمايل عدد السكان اليمنيين الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
تقديـر نسـبة انتشـار للفئـات التشـخيصية األساسـية لالضطرابـات النفسـية
وفقـا لتصنيـف الدليـل االحصـايئ والتشـخيصي لالضطرابات النفسـية المراجعة
الخامسة.
تقدير معدل انتشار للفئات التشخيصية األساسية لالضطرابات النفسية
وفقـا لتصنيـف الدليـل االحصـايئ والتشـخيصي لالضطرابات النفسـية المراجعة
الخامسة.
تقديـر اعـداد تقدير يـة لليمنييـن الذيـن يعانـون مـن اضطرابـات نفسـية
بحسـب الفئـات التشـخيصية لالضطرابـات وفقـا لتصنيـف الدليـل االحصـايئ.
والتشـخيصي لالضطرابـات النفسـية المراجعـة الخامسـة.
التعرف على بعض السمات والخصائص لعينة الخاصية.
التعـرف علـى الفئـات التشـخيصية لالضطرابـات النفسـية األكثـر انتشـارا يف
اليمن.
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دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

المنهجية:
Methods

ت ــم عمل الدراس ــة باس ــتخدام منهجي ــة مراجعة وتحلي ــل أنظمة بيانات
وثائق خط المس ــاعدة واالستش ــارات النفسية
Systematic Review and Analysis Documentations of the
Psychological Counseling Helpline

خالل الفترة:
نوفمبر  – 2014 /يونيو 2017 /

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

المشاركون:
Participants

848

ت ــم اختي ــار عين ــة غي ــر احتمالي ــة عرضي ــة كان المش ــاركون فيه ــا م ــن صادف
اتصاله ــم عبر خدمة خط المس ــاعدة واالستش ــارات النفس ــية (الخط الس ــاخن)
خ ــال الفت ــرة :نوفمب ــر  – 2014/يوني ــو  .2017/وكان ع ــدد المش ــاركين/
المتصلي ــن ( )847,982وع ــدد م ــن ت ــم إج ــراء المقابالت التش ــخيصية الهاتفية
المكتملة باس ــتخدام اس ــتمارة المقابلة التشخيصية الهاتفية المثبتة يف برنامج
توثيق بيانات خط المساعدة واالستشارات النفسية لعدد ( )389,614بنسبة
اس ــتجابة بلغت  % 46وكان عدد المش ــاركين/المتصلين الذين ش ــخصوا على
أن لديه ــم ن ــوع من أن ــواع االضطرابات النفس ــية ( )75,910منه ــم  14,098من
الذك ــور ويمثل ــون نس ــبة  % 19م ــن العينة و  61,812من االناث ويمثلن نس ــبة
 % 81م ــن المش ــاركين ،وفيم ــا يتص ــل بأعم ــار المش ــاركين /المتصلي ــن فكانت
تتراوح بين  - 16فأعلى حتى وأن كانت االستش ــارة تخص األطفال تحت س ــن
 16وفيم ــا يتص ــل المنطق ــة كان المش ــاركين /المتصلي ــن م ــن كل محافظات
الجمهور ي ــة وإن كان ــت االع ــداد مختلف ــة م ــن منطق ــة إىل أخ ــرى .وت ــم اعتبارهم
عين ــة الخاصي ــة الت ــي ت ــم وفقها احتس ــاب نس ــب ومع ــدالت وارتباطات انتش ــار
االضطرابات النفس ــية.

ألف

مشارك/متصل

46

%

390
ألف

136

عددالمستجيبين

75,910

عددالمشاركين/
المتصلينالذين
لديهم نوع من أنواع
االضطراباتالنفسية
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%

81

%

14.0

61.8

ذكور

إناث

ألف

ألف
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عدد المشاركون يف الدراسة
847,982

مجتمع العينة

389,614

المجتمع األصلي للعينه

العينة

75,910

عينة الدارسة
(عينة الخاصية)

توزيع عينة الخاصية وفقا لمتغير  -الجنس
14,098
ذكور

18.6

%

75,910
اإلجمايل

61,812
اناث

81.4

%

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

توزيع المشاركون /عينة
الخاصية وفقا لمتغير -
مكان السكن
المحافظة

النسبة

العدد

صنعاء

44970

59.2

تعز

5681

7.5

%

إب

4317

5.7

%

عمران

3037

4.0

%

حجه

2994

3.9

%

الحديدة

2181

2.9

%

ذمار

2064

2.7

%

عدن

1633

2.2

%

الضالع

1208

1.6

%

حضرموت

1433

1.9

%

البيضاء

1004

1.3

%

ابين

895

1.2

%

الجوف

733

1.0

%

المحويت

706

0.9

%

صعده

961

1.3

%

شبوه

585

0.8

%

ريمه

530

0.7

%

مارب

431

0.6

%

المهرة

362

0.5

%

لحج

172

0.2

%

سقطره

13

0.0

%

%
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االدوات المستخدمة
يف التشخيص:
Instruments

تم عمل المقابالت التش ــخيصية بواس ــطة المكالمات الهاتفية باس ــتخدام
اس ــتمارة التاريخ المرضي المعتمد اس ــتخدامها يف برنامج توثيق معلومات
خ ــط االستش ــارات النفس ــية الهاتفي ــة باإلضاف ــة إىل البيان ــات الموثق ــة يف كل
من:
قواعد بيانات الكول سنتر.
قواعد بيانات برنامج توثيق معلومات خط االستشارات النفسية الهاتفية.

إجراء الدراسة:
Study Procedures

تصميم وإعداد وتركيب برامج اإلجابة اآللية وبرامج استقبال وتوثيق
استمارات المقابالت التشخيصية الهاتفية.
استقبال مكالمات االستشارات النفسية واالجتماعية.
استبعاد المكالمات واالستمارة التي يف غير المجال النفسي.
عمل المقابالت التشخيصية النفسية الهاتفية وتوثيقها والخروج بتشخيص.
استخراج وتجميع التقارير اإلحصائية الشهرية والنصفية والسنوية.
تحليل بيانات استمارات المقابالت التشخيصية النفسية التلفونية.

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

المتغيرات االجتماعية
والديموغرافية
المرتبطة بالتحليل:

Sociodemographic
Correlates

معايير االقصاء
واالستبعاد:
Inclusion and
Exclusion Criteria

يف عملية التحليل والمناقشة تم اعتماد متغيرات:

الجنس

المهنة.

الحالة التعليمية.

العمر

الحالة الزواجية.

مكان السكن.

معايير اس ــتبعاد اس ــتمارة المقابالت التش ــخيصية التلفوني ــة التي تنطبق
عليه ــا المعايير االتية:

االستمارات التي يقل عمر طالبي االستشارة فيها عن  /16سنة مع أنه تم
تقديم خدمة االستشارة لطالبيها.
االستمارات التي لم تكتمل عملية استيفاء بياناتها لسبب أو ألخر كان
يكون انقطاع االتصال أو إنهاء المكالمة من قبل طالب االستشارة أو لعدم
رغبة طالب االستشارة يف االستمرار فيها.
االستمارات التي كان فيها طالب االستشارة يطلب استشارة ألخر غيره
باستثناء إذا كان اإلباء واألمهات الذين طلبوا استشارات بخصوص أطفالهم.
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معايير التحقق
من صحة النتائج:
Validation Results
Criteria

من أهم المعايير التي اعتمدتها الدراسة للتحقق من صحة النتائج:

االعتماد على اإلحصاء والتوثيق االلكتروين سواء يف إحصاءات وتقارير نظام
اإلجابة اآللية الكول سنتر ونظام توثيق بيانات االستشارات النفسية.
الحفظ اآليل لبيانات االاستمارات بالوقت والتاريخ.
عدم امكانية ادخال تعديل وتغيير بيانات استمارات المقابالت بعد حفظ
بياناتها بالوقت والتاريخ.
مراجعة عينات عشوائية من استمارات المقابالت.
إن عينة الخاصية من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف المحافظات
ومن مستويات تعليمية ومهنية واجتماعية متعددة.
أن معايير التصنيف موحدة.
خبرة وتأهيل فريق عمل خط االستشارات النفسية العايل.
أغلب حقول المدخالت محددة ببدائل محددة ال تتيح لمدخلي البيانات
مجاال للذاتية.

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

التحليل االحصايئ:
Statistical Analysis

ت ــم عم ــل تحلي ــل لبيان ــات االس ــتمارات وتقارير برام ــج نظام اإلجاب ــة اآللية
الك ــول س ــنتر ونظ ــام توثي ــق بيان ــات واس ــتمارات المقابل ــة التش ــخيصية
النفس ــية االستش ــارات النفس ــية باس ــتخدام المعادالت اإلحصائية المناسبة
وفق ــا للخط ــوات االتية:

مراجعة استمارات المقابلة التشخيصية لعينة الخاصية من تم تشخصهم
حاالتهم بان لديهم نوع أو أ كثر من االضطرابات النفسية وفقا ً لمعايير .DSM5
عمل فرز إلستمارات المقابالت التشخيصية وفقا لمتغيرات التشخيص،
الجنس ،العمر ،الحالة الزواجية ،المستوى التعليمي.
تصنيف إستمارات المقابالت التشخيصية وفقا لمتغيرات التشخيص
واحتساب اجمايل عام ونسبة مئوية لكل فئة تشخيصية.
تقدير عدد سكان الجمهورية اليمنية المقيمين بحوايل  28,000,000نسمة.

تحديد النسبة العامة النتشار االضطرابات النفسية يف اليمن = اجمايل عدد
الحاالت التي تم استقبال مكالماتها وتم تشخيصها على أن لديها نوع من أنواع
االضطراب النفسي  /اجمايل عدد المكالمات التي تم استقبالها.100 * .
تحديد النسبة العامة
النتشار االضطرابات
النفسية يف اليمن

اجمايل عدد الحاالت التي تم استقبال مكالماتها وتم

=

تشخيصها على أن لديها نوع من أنواع االضطراب النفسي

اجمايل عدد المكالمات التي تم استقبالها

×

100

تحديد المعدل العام النتشار االضطرابات النفسية يف اليمن = اجمايل عدد
الحاالت التي تم استقبال مكالماتها وتم تشخيصها على أن لديها نوع من انواع
االضطراب النفسي  /اجمايل عدد المكالمات التي تم استقبالها* .1000
تحديد المعدل العام
النتشار االضطرابات
النفسية يف اليمن

اجمايل عدد الحاالت التي تم استقبال مكالماتها وتم

=

تشخيصها على أن لديها نوع من أنواع االضطراب النفسي

اجمايل عدد المكالمات التي تم استقبالها

×

1000

اجمايل عدد السكان اليمنيين الذين يعانون من اضطرابات نفسية = مجموع/
تجميع األعداد المقدرة للسكان اليمنيين الذين يعانون من اضطرابات نفسية
على مستوى كل فئة تشخيصية.
اجمايل عدد السكان
اليمنيين الذين يعانون
من اضطرابات نفسية

=

تجميع األعداد المقدرة للسكان اليمنيين الذين يعانون
من اضطرابات نفسية على مستوى كل فئة تشخيصية
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26

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

تحديد النسبة العامة النتشار االضطرابات النفسية يف اليمن بحسب الفئة
التشخيصية للدليل االحصايئ والتشخيصي الخامس = اجمايل عدد الحاالت التي
تم استقبال مكالماتها وتم تشخيصها على أن لديها نوع من أنواع االضطراب
النفسي ضمن الفئة التشخيصية  /اجمايل عدد المكالمات التي تم استقبال
مكالماتها وتم تشخيصها على أن لديها نوع من انواع االضطراب النفسي.100 * .
تحديد النسبة العامة
النتشار االضطرابات النفسية
يف اليمن بحسب الفئة
التشخيصية للدليل االحصايئ
والتشخيصي الخامس

اجمايل عدد الحاالت التي تم استقبال مكالماتها وتم تشخيصها على

=

أن لديها نوع من أنواع االضطراب النفسي ضمن الفئة التشخيصية
اجمايل عدد المكالمات التي تم استقبال مكالماتها وتم تشخيصها
على أن لديها نوع من انواع االضطراب النفسي

×

100

تحديد المعدل العام النتشار االضطرابات النفسية يف اليمن بحسب الفئة
التشخيصية للدليل االحصايئ والتشخيصي الخامس = اجمايل عدد الحاالت التي
تم استقبال مكالماتها وتم تشخيصها على أن لديها نوع من أنواع االضطراب
النفسي ضمن الفئة التشخيصية  /اجمايل عدد المكالمات التي تم استقبال
مكالماتها وتم تشخيصها على أن لديها نوع من انواع االضطراب النفسي.1000 * .
تحديد المعدل العام النتشار
االضطرابات النفسية
يف اليمن بحسب الفئة
التشخيصية للدليل االحصايئ
والتشخيصي الخامس

اجمايل عدد الحاالت التي تم استقبال مكالماتها وتم تشخيصها على

=

أن لديها نوع من أنواع االضطراب النفسي ضمن الفئة التشخيصية
اجمايل عدد المكالمات التي تم استقبال مكالماتها وتم تشخيصها
على أن لديها نوع من انواع االضطراب النفسي

×

1000

تحديد عدد السكان اليمنيين الذين يعانون من اضطرابات نفسية على مستوى
كل فئة تشخيصية بحسب الدليل االحصايئ والتشخيصي الخامس = نسبة انتشار
الفئة التشخيصية * اجمايل العدد المقدر لسكان الجمهورية اليمنية \.100
تحديد عدد السكان اليمنيين الذين
يعانون من اضطرابات نفسية على
مستوى كل فئة تشخيصية بحسب
الدليل االحصايئ والتشخيصي الخامس

=

نسبة انتشار الفئة
التشخيصية

×

اجمايل العدد المقدر لسكان
الجمهورية اليمنية

100

تحديد االضطرابات النفسية األكثر انتشار يف اليمن بحسب الفئة التشخيصية
وفقا للدليل االحصايئ والتشخيصي الخامس = اخذ اعال خمس فئات تشخيصية
من حيث نسبة االنتشار.

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

النتائج:

Results

توصلت دراس ــة تقدير انتش ــار االضطرابات النفسية بين السكان المتضررين
م ــن الح ــرب يف الجهورية اليمنية خالل الفترة :نوفمبر – 2014 /يونيو2017 /
اىل النتائج االتية:

النتيجة األوىل:
النسبة العامة النتشار
االضطرابات النفسية بين
السكان المتضررين من الحرب
يف الجمهورية اليمنية

19.5

%

النتيجة الثانية:

1000/195

المعدل العام النتشار االضطرابات النفسية
بين السكان المتضررين من الحرب يف
الجمهورية اليمنية = 1000/195

النتيجة الثالثة:
اجمايل عدد السكان اليمنيين الذين يعانون
من اضطرابات نفسية = 5,455,348

5.5

مليون
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النتيجة الرابعة:

نسبة انتشار االضطرابات النفسية على مستوى كل فئة تشخيصية من
الفئات التشخيصية االساسية وفق التصنيف المتبع يف الدليل االحصايئ
والتشخيصي لالضطرابات النفسية المراجعة الخامسة كما هو مبين يف
الجدول التايل:

نسبة االنتشار
10.7

الفئة التشخيصية
Other Conditions That May Be a Focus of Clinical
Attention
حاالت أخرى قد تكون محورا ً لالهتمام السريري

%

3.25

Anxiety Disorders
اضطرابات القلق

%

2.3

Depressive Disorders
االضطرابات االكتئابية

%

0.7

%

Trauma- and Stressor-Related Disorders
االضطرابات النفسية المتعلقة بالصدمات والضغوط

0.63

%

Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders
اضطرابات طيف الفصام واالضطرابات الذهنية األخرى

0.33

%

Personality Disorders
اضطرابات الشخصية

%

Somatic Symptom and Related Disorders
االضطرابات ذات العالقة باألعراض الجسدية

%

Obsessive-Compulsive and Related Disorders
اضطرابات متعلقة بالوسواس القهري

0.22

%

Sleep-Wake Disorders
اضطرابات النوم واليقظة

0.17

%

Neuro developmental Disorders
االضطرابات العصبية النمائية

0.15

%

Bipolar and Related Disorders
االضطرابات ثنائية القطب

0.12

%

Sexual Dysfunctions
اختالالت جنسية وظيفية

0.11

%

Elimination Disorders
اضطرابات اإلخراج

0.09

%

0.08

%

0.24
0.23

Medication-Induced Movement Disorders and Other
Adverse Effects of Medication
اضطرابات حركة ناتجة عن أدوية أو أعراض أخرى جانبية غير
مرغوبة لألدوية
Paraphilic Disorders
اضطرابات االنحرافات الشذوذات(الجنسية)

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

الفئة التشخيصية

نسبة االنتشار

Substance-Related and Addictive Disorders %0.06
اضطرابات متعلقة باإلدمان واالعتماد على المواد
Anxiety Dissociative Disorders %0.03
االضطرابات االنشقاقية
Other Mental Disorders %0.02
اضطرابات عقلية أخرى

0.02

19.48

%

Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders
اضطرابات التخريب والتحكم باالندفاعات

0.01

%

Neurocognitive Disorders
اضطرابات ذهنية-عصبية

0.01

%

Feeding and Eating Disorders
اضطرابات التغذية و األكل

0.01

%

Gender Dysphoria
الضيق الجنسي

اإلجمايل

%

النتيجة الخامسة:

معدل انتشار االضطرابات النفسية على مستوى كل فئة كما هو مبين يف
الجدول التايل :تشخيصية من الفئات التشخيصية االساسية وفق التصنيف
المتبع يف الدليل االحصايئ والتشخيصي لالضطرابات النفسية المراجعة
الخامسة:

الفئة التشخيصية

معدل االنتشار

Other Conditions That May Be a Focus of Clinical
Attention
حاالت أخرى قد تكون محورا ً لالهتمام السريري

107
32.5

Anxiety Disorders
اضطرابات القلق

23

Depressive Disorders
االضطرابات االكتئابية

7
6.3

Trauma- and Stressor-Related Disorders
االضطرابات النفسية المتعلقة بالصدمات والضغوط
Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders
اضطرابات طيف الفصام واالضطرابات الذهنية األخرى

3.3

Personality Disorders
اضطرابات الشخصية

2.4

Somatic Symptom and Related Disorders
االضطرابات ذات العالقة باألعراض الجسدية

29
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الفئة التشخيصية

معدل االنتشار
2.3

Obsessive-Compulsive and Related Disorders
اضطرابات متعلقة بالوسواس القهري

Sleep-Wake Disorders 2.2
اضطرابات النوم واليقظة
Neuro developmental Disorders 1.7
االضطرابات العصبية النمائية
Bipolar and Related Disorders 1.5
االضطرابات ثنائية القطب
Sexual Dysfunctions 1.2
اختالالت جنسية وظيفية
Elimination Disorders 1.1
اضطرابات اإلخراج
Medication-Induced Movement Disorders and Other
Adverse Effects of Medication 0.9
اضطرابات حركة ناتجة عن أدوية أو أعراض أخرى جانبية غير
مرغوبة لألدوية
Paraphilic Disorders 0.8
اضطرابات االنحرافات الشذوذات(الجنسية)

195

0.6

Substance-Related and Addictive Disorders
اضطرابات متعلقة باإلدمان واالعتماد على المواد

0.3

Anxiety Dissociative Disorders
االضطرابات االنشقاقية

0.2

Other Mental Disorders
اضطرابات عقلية أخرى

0.2

Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders
اضطرابات التخريب والتحكم باالندفاعات

0.1

Neurocognitive Disorders
اضطرابات ذهنية-عصبية

0.1

Feeding and Eating Disorders
اضطرابات التغذية و األكل

0.1

Gender Dysphoria
الضيق الجنسي

اإلجمايل

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

النتيجة السادسة:
أن اعداد اليمنيين الذين يعانون من االضطرابات نفسية بحسب الفئات
التشخيصية لالضطرابات وفقا لتصنيف الدليل االحصايئ والتشخيصي
لالضطرابات النفسية المراجعة الخامسة كما هو مبين يف الجدول التايل:

الفئة التشخيصية

عدد المضطربين

Other Conditions That May Be a Focus of Clinical
Attention
حاالت أخرى قد تكون محورا ً لالهتمام السريري

2,995,447
909,680
643,201

Anxiety Disorders
اضطرابات القلق
Depressive Disorders
االضطرابات االكتئابية

195,476

Trauma- and Stressor-Related Disorders
االضطرابات النفسية المتعلقة بالصدمات والضغوط

177,725

Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders
اضطرابات طيف الفصام واالضطرابات الذهنية األخرى

91,270

Personality Disorders
اضطرابات الشخصية

67,913

Somatic Symptom and Related Disorders
االضطرابات ذات العالقة باألعراض الجسدية

65,686

Obsessive-Compulsive and Related Disorders
اضطرابات متعلقة بالوسواس القهري

61,374

Sleep-Wake Disorders
اضطرابات النوم واليقظة

48,222

Neuro developmental Disorders
االضطرابات العصبية النمائية

41,251

Bipolar and Related Disorders
االضطرابات ثنائية القطب

32,699

Sexual Dysfunctions
اختالالت جنسية وظيفية

29,753

Elimination Disorders
اضطرابات اإلخراج

26,375

Medication-Induced Movement Disorders and Other
Adverse Effects of Medication
اضطرابات حركة ناتجة عن أدوية أو أعراض أخرى جانبية غير
مرغوبة لألدوية

22,925

Paraphilic Disorders
اضطرابات االنحرافات الشذوذات(الجنسية)

31
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عدد المضطربين
17,104

الفئة التشخيصية
Substance-Related and Addictive Disorders
اضطرابات متعلقة باإلدمان واالعتماد على المواد

9,558

Anxiety Dissociative Disorders
االضطرابات االنشقاقية

5,246

Other Mental Disorders
اضطرابات عقلية أخرى

4,528

Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders
اضطرابات التخريب والتحكم باالندفاعات

3,881

Neurocognitive Disorders
اضطرابات ذهنية-عصبية

3,306

Feeding and Eating Disorders
اضطرابات التغذية و األكل

2,731

Gender Dysphoria
الضيق الجنسي

5,455,348

اإلجمايل

النتيجة السابعة:

الفئات التشخيصية لالضطرابات النفسية األكثر انتشارا كما هو مبين يف
الجدول التايل:

Other Conditions That May Be a Focus of Clinical Attention
حاالت أخرى قد تكون محورا ً لالهتمام السريري
Anxiety Disorders
اضطرابات القلق
Depressive Disorders
االضطرابات االكتئابية
Trauma- and Stressor-Related Disorders
االضطرابات النفسية المتعلقة بالصدمات والضغوط
Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders
اضطرابات طيف الفصام واالضطرابات الذهنية األخرى

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

المناقشةDiscussion :

س ــوف يت ــم مناقش ــة النتائ ــج الت ــي توصل ــت اليه ــا الدراس ــة الحالي ــة وفق ــا
لس ــمات وخصائ ــص عين ــة الخاصي ــة وفق ــا لمتغي ــرات:
الجنس ،العمر ،المهنة ،الحالة الزواجية ،الحالة التعليمية ومكان السكن
وكانت على النحو االيت:

خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير  -الجنس:

18.6

%

تبين من خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير الجنس أن نسبة انتشار
االضطرابات والضغوط النفسية أعلى عند االناث عما هي لدى الذكور فقد بلغت
نسبة االنتشار لدى االناث  81.4%ونسبة الذكور  18.6%كما هو مبين يف
الجدول والشكل االيت:

14,098
ذكور

75,910

الجنس

العدد

اناث

61,812

ذكور

اإلجمايل

اإلجمايل
61,812
اناث

81.4

%

النسبة

14,098

18.6

75,910

100

81.4

%
%
%

وهذا الفارق الكبير يف نسبة انتشار االضطرابات النفسية وفقا لمتغير الجنس
لصالح االناث يعزى إىل النسبة والتناسب يف حجم عينة الدراسة وربما له عالقة
بمتغيرات أخرى.

خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير  -العمل

14

%

10,539

تبين من خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير-المهنة أن انتشار االضطرابات
والضغوط النفسية أ كثر لدى االفراد العاطلين عن العمل عما هو لدى االفراد
الذين لديهم اعمال كما هو مبين يف الجدول والشكل األيت:

يعمل

75,910

العمل

اإلجمايل

ال يعمل

65,371

86

اإلجمايل

75,910

100

يعمل

65,371
ال يعمل

86

%

العدد

النسبة

10,539

14

%
%
%
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خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير  -العمر
تبين من خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير-العمر أن انتشار االضطرابات
والضغوط النفسية أ كثر لدى االفراد من ذوي الفئات العمرية األصغر سنا كما
هو علية يف الفئات 16-18 ، 28 24- ، 19-23 :عما هو لدى األفراد من ذوي
الفئات العمرية األكبر سنا كما هو مبين يف الجدول والشكل االيت:
الفئة العمرية

العدد

19-23

18,784

16-18

24-28
29-33

اإلجمايل

16.8
العدد

%

12,722

24.7

%

18,784

24

29-33

%

18,191

%

11,368

%
%

%

1.1

%

3.0

75,910

%

%

2.1

2,280

%

%

3.8

849

 - 54فأعلى

15

9.5

1,592

49-53

الفئة
العمرية

15.0

2,921

44-48

16-18

18,191

24.0

24.7

7,203

39-43

19-23

12,722

16.8

11,368

34-38

24-28

النسبة

%

100

%

49-53 44-48 39-43 34-38

9.7

%

7,203

3.8

%

2,921

2.1

%

1,592

1.1

%

849

خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير  -الحالة الزواجية

48

%

36,201

تبين من خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير -الحالة الزواجية أن انتشار
االضطرابات والضغوط النفسية أ كثر لدى األفراد العزاب عما هو لدى االفراد
المتزوجين كما هو مبين يف الجدول والشكل االيت:

متزوج

75,910

الحالة

اإلجمايل

متزوج

غير متزوج
39,709

غير متزوج

52

%

اإلجمايل

العدد

النسبة

36,201

48

75,910

100

39,709

52

-54فأعلى

%
%
%

3

%

2280
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خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير  -الحالة التعليمية

13

9,715

%

تبين من خصائص عينة الخاصية وفقا لمتغير -الحالة التعليمية أن انتشار
االضطرابات والضغوط النفسية أ كثر لدى االفراد المتعلمين عما هو لدى االفراد
االميين كما هو مبين يف الجدول والشكل االيت:

امي

75,906
اإلجمايل

66,191
متعلم

87

المستوى التعليمي

العدد

متعلم

66,191

امي

%

اإلجمايل

9,715

75,906

النسبة
13
87

%
%

100

%

م ــع أن العين ــة المس ــتخدمة يف الدراس ــة ل ــم ترعي التماثل يف نس ــبة حجم متغير
الجن ــس نس ــبة تمثي ــل الذكور واالناث تمثيل يتطابق مع ما هو قائم بين الس ــكان
إال أن ذل ــك ال يك ــون ل ــه تأثي ــر مخ ــل عل ــى الثق ــة يف النتائ ــج عندم ــا تك ــون العين ــة
المس ــتخدمة كبي ــرة ج ــدا كم ــا الح ــال على العين ــة المس ــتخدمة يف الدراس ــة التي
تز ي ــد عل ــى  / 300ألف.
كذل ــك ت ــم مراعاة اعتبارات الموافقة الواعية وأخذ البيانات بدون أس ــماء ،والتحيز
الذايت وفروقات اللغة.
بمقارن ــة نتائ ــج الدراس ــة الحالي ــة مع نتائج دراس ــة انتش ــار االضطرابات النفس ــية
 DSM-IVبي ــن تالمي ــذ الم ــدارس اليمني ــة  10 – 7س ــنة م ــن العم ــر .الت ــي قام بها
عب ــدهللا اليه ــري وروب ــرت غدم ــان التي توصلت اىل ان نس ــبة انتش ــار االضطرابات
النفس ــية  % 15.7وم ــع أن الف ــارق ملح ــوظ م ــع ما توصل ــت الية الدارس ــة الحالية
المق ــدر  % 19.5وبم ــا يعزى الفارق بين نس ــبتي االنتش ــار اىل الفت ــرة الزمنية حيث
أجر ي ــت دراس ــة اليه ــري  2007بالمقارن ــة م ــع فت ــرة الزمني ــة الت ــي أجر ي ــت فيه ــا
الدارس ــة الحالي ــة والت ــي تعتب ــر فت ــرة ط ــوارئ وم ــن المتوق ــع ان تزداد فيها نس ــب
ومعدالت االنتس ــار.

19.5

%

15.7

%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة اليهري 2007
انتشار االضطرابات النفسية  DSM-IVبين تالميذ المدارس اليمنية  10 – 7سنة

وبمقارن ــة نتائ ــج الدراس ــة الحالي ــة م ــع النتائ ــج الت ــي توصل ــت اليه ــا دراس ــة
االكتئ ــاب واالضطراب ــات الوجداني ــة يف اليمن التي قام بها الدكتور على هللا ش ــويل
عل ــى عين ــة مكون ــة م ــن ( )700مر ي ــض نفس ــي أن نس ــبة انتش ــار االكتئ ــاب بي ــن
اليمنيي ــن تص ــل اىل . % 17
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أوج ــه الش ــبة والمقارن ــة بي ــن النتائ ــج الت ــي توصل ــت اليه ــا الدارس ــة الحالي ــة والدراس ــات
يف البل ــدان األخ ــرى وم ــن خ ــال مقارن ــة نس ــبة االنتش ــار الع ــام لالضطراب ــات النفس ــية يف
الجمهور ي ــة اليمني ــة وفق ــا لدراس ــتنا الحالي ــة يتبي ــن أن هن ــاك ارتف ــاع ملح ــوظ يف نس ــبة
االنتش ــار العام عنه يف بعض البلدان العربية واألجنبية حيت كانت نس ــبة االنتش ــار العام
يف مص ــر  % 16.95ويف االم ــارات  ،% 18.9ويف لبن ــان  ،% 16.9ويف فرنس ــا  ،% 18.4يف
هولن ــدا  .% 14.9أم ــا االضطراب ــات األكث ــر انتش ــارا فكانت نتائج الدراس ــة الحالي ــة متقاربة
مع الدراس ــات يف بعض دول الوطن العريب وأروبا وامريكا خصوصا يف اضطرابات القلق
واالكتئاب.

14.9

%

هولندا

18.4
فرنسا

%

16.9
لبنان

%

18.9

%

االمارات

16.9

%

19.5

مصر

%

اليمن

مقارنة نسبة االنتشار العام لالضطرابات النفسية يف الجمهورية اليمنية مع نسبة
االنتشار العام يف بعض البلدان العربية واألجنبية

األثار الس ــلبية المترتبة على ارتفاع نس ــب ومعدالت انتشار االضطرابات النفسية وخيمة
على الفرد واالسرة والمجتمع على حدا سواء إذا لم يتم التعامل معها وعالجها والعمل
عل ــى الح ــد منه ــا يف الوق ــت المناس ــب فأنها قد تص ــل بالف ــرد إىل العجز واالعاق ــة وتدمير
العالق ــات والتس ــرب م ــن العم ــل والدراس ــة والتغي ــب ع ــن العم ــل وانخف ــاض االنتاجي ــة
وز ي ــادة الع ــبء المايل المباش ــر وغير المباش ــر المترتب على انتش ــار االضطرابات.
االس ــتجابة والسياس ــات الت ــي يج ــب اتخاذه ــا لت ــدارك الوض ــع الصح ــي النفس ــي يف
الجمهور ي ــة اليمني ــة ونح ــن اذ نرفع صوتن ــا عاليا لنقول لكل الجهات الرس ــمية الحكومية
ومنظم ــات المجتم ــع المدين الوطني ــة والمنظمات والهيئ ــات الدولية واألف ــراد والقيادات
المجتمعي ــة والديني ــة ورجال الم ــال واألعم ــال وكل المعنيين والمهتمي ــن والمتعاطفين
م ــع الوض ــع النفس ــي نق ــول تعال ــوا (مع ــا نعمل من أج ــل إيق ــاف األلم النفس ــي) وذلك
م ــن خالل:
 تنس ــيق جه ــود وم ــوارد المؤسس ــات الحكومي ــة واالهلي ــة والدولي ــة العامل ــة يف مجالالدع ــم النفس ــي واالجتماع ــي والرعاي ــة الصحي ــة النفس ــية المتخصص ــة يف اليمن.
حة النفس ــية
 عم ــل تقدي ــر للوض ــع الصحي النفس ــي الح ــايل ولالحتياجات وموارد الص ّالمتخصصة.
 تدر ي ــب العاملي ــن لتحس ــين ج ــودة الخدم ــات المقدم ــة يف مج ــال الصح ــة النفس ــيةوالمتخصص ــة.
 االستجابة السريعة لمعالجة الضغوط واالضطرابات النفسية للحاالت الحادة. العم ــل عل ــى ز ي ــادة الوع ــي بقضاي ــا الصح ــة النفس ــية .امدادن ــا باألدوي ــة النفس ــيةاإل س ــعافيه.
توجيه الدراسات والبحوث المستقبلية:
توص ــي الدراس ــة الحالي ــة اىل إع ــادة دراس ــة تحديد نس ــبة انش ــار االضطرابات النفس ــية يف
اليم ــن باس ــتخدام أداة المقابل ــة التش ــخيصية الدولي ــة المركبة
()COMPOSITE INTERNATIONAL DIAGNOSTIC INTERVIEW CIDIتوجي ــه
الدراس ــات المس ــتقبلية لبح ــث ودراس ــات عالق ــة نس ــب انتش ــار االضطراب ــات بمتغي ــرات
أخ ــرى .وكذل ــك عم ــل دراس ــات موجه ــة نح ــو تقدي ــر احتياجات وم ــوارد الصحة النفس ــية
يف اليم ــن.
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االستنتاج:
Conclusion

تعتب ــر نس ــبة ومع ــدل انتش ــار االضطراب ــات النفس ــية يف اليم ــن م ــن أعل ــى
النس ــب والمع ــدالت يف العال ــم ومش ــابه لنس ــب ومع ــدالت ال ــدول الت ــي تم ــر
بظ ــروف الط ــوارئ.
تعن ــي النتائ ــج الت ــي خرج ــت به ــا الدراس ــة الحالي ــة الكثي ــر بالنس ــبة للوض ــع
الصح ــي النفس ــي يف الجمهور ي ــة اليمني ــة حي ــث يمك ــن اعتبارها إضاف ــة نوعية
غير مس ــبوقة فمن خاللها أصبح لليمن نس ــب ومعدالت انتش ــار متحصلة عبر
دراس ــة علمي ــة ق ــام به ــا نخبة من خب ــراء اليم ــن يف المجال النفس ــي.

معلومات المساهم
والتمويل:
Funding

تم تنفيذ هذه الدراسة على نفقة مؤسسة التنمية واإلرشاد االسري.

المصالح المتنافسة:

Conflict of interest

بالنظ ــر اىل خلفي ــة وتاريخ ممول الدراس ــة ومعديها وفريق العمل المش ــارك
تبي ــن ان ال وج ــود ألي ن ــوع من أنواع تض ــارب وتعارض المصالح.

37

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

 واقع الصحة:)2008(  محم ــد، والطش ــي، علي، والطارق، بلقي ــس،جب ــاري
 نوفمب ــر، جامع ــة ع ــدن، مجل ــة كلي ــة اآلداب،النفس ــية يف الجمهور ي ــة اليمني ــة
.2011
 االكتئ ــاب واالضطراب ــات الوجداني ــة يف:)2001 ( عب ــدهللا يحي ــى، ش ــويل
. ا ليمن

The prevalence of DSM-IV psychiatric disorders among
7-10-year-old Yemeni schoolchildren. Alyahri A, Goodman R.Soc
Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008 Mar;43(3):224-30. Epub
2007 Nov 26.
American Psychiatric Association,2013: Manual of Mental
Disorder, Fifth Edition DSM-5, Washington, DC.
Citation: Karam EG, Mneimneh ZN, Dimassi H, Fayyad JA,
Karam AN, et al. (2008) Lifetime Prevalence of Mental Disorders
in Lebanon: First Onset, Treatment, and Exposure to War.
Prevalence of common mental disorders in general practice
attendees across Europe Michael King, Irwin Nazareth, Gus Levy,
Carl Walker, Richard Morris, Scott Weich, Juan A ´ngel Bello
´n-Saamen ˜o, Berta Moreno, Igor S ˘vab, Danica Rotar, J. Rifel,
Heidi-Ingrid Maaroos, Anu Aluoja, Ruth Kalda, Jan Neeleman,
Mirjam I. Geerlings, Miguel Xavier, Manuel Caldas de Almeida,
Bernardo Correa and Francisco Torres-Gonzalez
The global prevalence of common mental disorders: a
systematic review and meta-analysis 1980–2013 Zachary
Steel,1,2* Claire Marnane,1 Changiz Iranpour,1 Tien Chey,2 John
W Jackson,3,4 Vikram Patel5,6,7 and Derrick Silove1
Lifetime Prevalence of common mental disorders in Qatar:
Using WHO Composite International Diagnostic Interview (WHOCIDI)
Depression and Other Common Mental Disorders
Global Health Estimates.

:المراجع العربية

Arabic References

:المراجع االجنبية

Foreign References

38

دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية

جدول نتائج دراسة تقدير انتشار االضطرابات النفسية يف اليمن خالل الفترة خالل الفترة:
نوفمبر – 2014 /يونيو2017 /
معدل
نسبة
انتشار
انتشار
االضطراب االضطراب

الفئة التشخيصية

العدد

Other Conditions That may Be a Focus of Clinical
Attention
حاالت أخرى قد تكون محورا ً لالهتمام السريري

41681

10.70

12658

3.25

 Anxiety Disordersاضطرابات القلق

 Depressive Disordersاالضطرابات االكتئابية

%

%

يف كل 1000
نسمة

باالضطرابات
النفسية يف
اليمن وفقا
لمعدل االنتشار

107.0

2,995,447

32.5

909,680

2.30

%

23.0

2720

0.70

%

7.0

195,476

2473

0.63

%

6.3

177,725

1270

0.33

%

3.3

91,270

945

0.24

%

2.4

67,913

914

0.23

%

2.3

65,686

854

0.22

%

2.2

61,374

671

0.17

%

1.7

48,222

574

0.15

%

1.5

41,251

 Sexual Dysfunctionsاختالالت جنسية وظيفية

455

0.12

%

1.2

32,699

Medication-Induced Movement Disorders and Other
Adverse Effects of Medication
اضطرابات حركة ناتجة عن أدوية أو أعراض أخرى جانبية غير
مرغوبة لألدوية

 Trauma- and Stressor-Related Disordersاالضطرابات
النفسية المتعلقة بالصدمات والضغوط

Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders
اضطرابات طيف الفصام واالضطرابات الذهنية األخرى
 Personality Disordersاضطرابات الشخصية
Somatic Symptom and Related Disorders
االضطرابات ذات العالقة باألعراض الجسدية

Obsessive-Compulsive and Related Disorders
اضطرابات متعلقة بالوسواس القهري
 Sleep-Wake Disordersاضطرابات النوم واليقظة
Neuro developmental Disorders
االضطرابات العصبية النمائية
Bipolar and Related Disorders
االضطرابات ثنائية القطب

اضطرابات اإلخراج

Elimination Disorders

Paraphilic Disorders
اضطرابات االنحرافات الشذوذات(الجنسية)

Substance-Related and Addictive Disorders
اضطرابات متعلقة باإلدمان واالعتماد على المواد

 Dissociative Disordersاالضطرابات االنشقاقية
 Other Mental Disordersاضطرابات عقلية أخرى

Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders
اضطرابات التخريب والتحكم باالندفاعات والمسلك
 Neurocognitive Disordersاضطرابات ذهنية-عصبية
Feeding and Eating Disorders
اضطرابات التغذية واألكل

Gender Dysphoria

الضيق الجنسي

اإلجمايل

8950

يف كل 100
نسمة

عدد السكان
المصابين

414

%

1.1

367

0.09

%

0.9

26,375

319

0.08

%

0.8

22,925

238

0.06

%

0.6

17,104

133

0.03

%

0.3

9,558

73

0.11

643,201

29,753

0.02

%

0.2

63

0.02

%

0.2

4,528

54

0.01

%

0.1

3,881

46

0.01

%

0.1

3,306

38

0.01

%

0.1

2,731

75910

19.48

%

194.8

5,246

5,455,348
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نسبة انتشار االضطرابات النفسية على مستوى كل فئة تشخيصية من الفئات التشخيصية االساسية وفق
التصنيف المتبع يف الدليل االحصايئ والتشخيصي لالضطرابات النفسية المراجعة الخامسة

2.30

0.22

%

Depressive Disorders
االضطرابات االكتئابية

%

0.06

Substance-Related and Addictive Disorders
اضطرابات متعلقة باإلدمان واالعتماد على المواد

0.24

Sleep-Wake Disorders
اضطرابات النوم واليقظة

0.09

%

0.15

0.33

Neurocognitive Disorders
اضطرابات ذهنية-عصبية

0.7

Paraphilic Disorders
اضطرابات االنحرافات
الشذوذات(الجنسية)

0.23

%

0.02

0.01

%

Feeding and Eating
Disorders
اضطرابات التغذية واألكل

%

Other Conditions That may Be a Focus
of Clinical Attention
حاالت أخرى قد تكون محورا ً لالهتمام السريري

3.25

%

Anxiety Disorders
اضطرابات القلق

%

Dissociative Disorders
االضطرابات االنشقاقية

0.63

%

Other Mental Disorders
اضطرابات عقلية أخرى

Sexual Dysfunctions
اختالالت جنسية وظيفية

0.03

%

Obsessive-Compulsive and
Related Disorders
اضطرابات متعلقة بالوسواس القهري

%

10.7

%

Trauma- and StressorRelated Disorders
االضطرابات النفسية المتعلقة
بالصدمات والضغوط

Disruptive, Impulse-Control,
and Conduct Disorders
اضطرابات التخريب والتحكم
باالندفاعات والمسلك

0.12

%

Personality Disorders
اضطرابات الشخصية

%

0.02

%

Bipolar and Related
Disorders
االضطرابات ثنائية القطب

%

0.08

%

Somatic Symptom and Related Disorders
االضطرابات ذات العالقة باألعراض الجسدية

Medication-Induced Movement Disorders and
Other Adverse Effects of Medication
اضطرابات حركة ناتجة عن أدوية أو أعراض أخرى جانبية
غير مرغوبة لألدوية

0.01

%

%

0.01

%

Gender Dysphoria
الضيق الجنسي

Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic
Disorders
اضطرابات طيف الفصام واالضطرابات الذهنية األخرى

0.11

0.17

%

Neuro developmental
Disorders
االضطرابات العصبية النمائية

%

Elimination Disorders
اضطرابات اإلخراج
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