خطوات عملية

للمقابلة النفسية اإلكلينيكية
عن بعد (أونالين)
وخباصة عند األطفال
د .ملهم زهري احلراكي
طبيب نفسي عام ومعاجل نفسي لألطفال واملراهقني
ت سالم لالستشارات النفسية والرتبوية  -اسطنبول
مكتب بي ُ

مقدمة:
"الطب النفسي عن بعد تفاهة واستخفاف وترّهات!!!"
يف تاريخ  2016/5/3م أعلنت عن افتتاح عيادة نفسية أونالين عامة ولألطفال خاصةً عرب
موقعي الشخصي ، 1وذلك بعد أن أصبحت احلاجة ملحة لتقديم االستشارات النفسية للكبار
والصغار عن بعد بسبب ما مرّت به بلدي سورية خالل األعوام املاضية...
وملا نشرت اخلرب على أحد وسائل التواصل فاجئين تعليق لزميل لي وهو متخصص يف الطب
النفسي بأن ما أفعله من تقديم االستشارات باالتصال (أي الطب النفسي عن بعد) هو جمرد
ابتذال واستخفاف ،وبأنه -حسب رأيه -أسلوب غري جمدي!!..

فهل الطب النفسي عن بعد فعالً كذلك؟!
هنالك أيضاَ تساؤل طاملا يسألين إياه طاليب االستشارة وهو:
هل الطب النفسي عن بعد ممكن وفعّال ويفيد يف حاالت األطفال؟!
اجلواب :بعد تفشي وباء كورونا املستجد  COVID19وإعالن منظمة الصحة العاملية أنه
وباء عاملي منتشر يف 2020/3/11م ،أصبحت احلاجة ماسّة لبقاء الناس مجيعاُ يف
البيوت ،وأصبحت اخلدمات يف معظمها تتحوّل إىل خدمات أونالين ،وعلى اعتبار أني
أعمل يف جمال الطب النفسي عن بعد وخباصة يف جمال األطفال منذ سنوات ،مجعت
للقارئ الكريم (إن كان من أهل التخصص النفسي أو من عامة الناس) مقالة تُجمل اإلجابة
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موقعي الشخصي http://www.molhamheraki.com/ar/

عن هذين السؤالني ،حيث قمت فيها بتعريف الطب النفسي عن بعد وخباصة مع
األطفال ،مع تبيان أهميته ودليل فعاليته وفق الدليل العلمي ،وإجيابيات وسلبيات
ممارسته ،ومبادئ وإتكيت هذه املمارسة من الناحية اإلكلينيكية ،من واقع خربتي
وباالستفادة مما ورد من دراسات علمية يف هذا اجملال وخباصة يف الكتاب األم يف
طب نفس األطفال للربفسور  .Mina Dulcan2علماً أن قدمت هذه املعلومات ضمن
حماضرة ضمن فعاليات مؤمتر اجلمعية السورية للصحة النفسية (مسح) السابع يف
إسطنبول عام  2019م.3

Dulcan's Textbook of Child and Adolescent Psychiatry2
3

موقع الجمعية السورية للصحة النفسية (سمح) http://syriasamh.com/

حماور املقالة األربعة
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تعريف الطب النفسي لألطفال عن بعد

حسب اجلمعية األمريكية للطب عن بعد American Telemedicine Association
املعروفة اختصاراً ( )ATAيُعرّف الطب عن بعد  telemedicineبأنه تبادل املعلومات
الطبية من طرف آلخر بواسطة التواصل اإللكرتوني بهدف حتسني حالة املرضى.
أما الصحة النفسية عن بعد  telemental healthاملعروفة اختصاراً (( )TMHأو اجللسات
أونالين عن بعد  )online sessionsتُعرف بأنها تطبيق الطب عن بعد من خالل ختصصات
الصحة السلوكية والعقلية ،وتشمل الطب النفسي عن بعد  telepsychiatryواملعاجلة النفسية
عن بعد  ،telepsychologyمن خالل االتصال عرب الفيديو Video-Tele-Conferencing
املعروفة اختصاراً ()VTC

تعترب الصحة النفسية عن بعد  TMHاألكثر انتشارا وقبوال من فروع الطب عن بعد
) ،(Shore2013كما -وعلى خالف ما يتوقع الكثريون فإنه من املمكن تطبيق الطب
النفسي عن بعد لألطفال بأعمار السنتني ( )Boydell 2007وثالث سنوات ( Myers et al
 )2004وحاالت التأخر العقلي ) ، (Myers et al 2004 2007إضافة ألطفال سن املدرسة.
ومن أشيع االضطرابات النفسية لألطفال تقييما عن بعد أي  TMHهو اضطراب فرط
احلركة وقصور االنتباه املعروف اختصاراً .(Dulcan's Textbook 2015) ADHD

عموماً هنالك أنواع خمتلفة من املعاجلة النفسية ميكن عملها عرب  TMHحسب اجلمعية
األمريكية للطب عن بعد ( ،)ATA 2009ومن أهمها:
▪ العالج النفسي الفردي
▪ العالج العائلي
▪ العالج اجلماعي
▪ التداخالت النفسية يف طب األطفال
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دليل فعالية الطب النفسي لألطفال عن بعد
بدأت األحباث على الصحة العقلية عن بعد  TMHاخلاص باألطفال واملراهقني منذ عام
 2000م .إنَّ معظم األحباث تسلط الضوء على  TMHاخلاص بالبالغني .واجلدوى والقناعة
تزداد مع الوقت ).(Hilty et al, 2013; Myers et al 2011
كانت مواقف مقدمي االستشارات عن بعد (أي املختصني النفسيني) إجيابية ( Myers et al
 ،)2007وكذلك العائالت ) (Elford et al 2000وكذلك الفتيان املراهقني ( Boydell et al
 .)2010; Myers et al 2006ولقد الحظت ذلك االرتياح للجلسات عن بعد يف حاالت
املراهقني و استشارات تدريب الوالدين (املؤلف).
كما لوحظ أن األشخاص يف املناطق الريفية يفضلون االستشارة عن بعد كونها تبعدهم عن
الوصمة ( .)Nelson and Bui 2010أما يف املناطق املدنية فإن الطب النفسي عن بعد TMH
جنح خباصة مع اجملموعات غري املطلعة على خدمات الصحة النفسية ( Spaudling etal,
.)2011
وحسب دراسة مفاجئة (بالنسبة لي على األقل وقد تكون بالنسبة لك عزيزي القارئ) تظهر أن
االستشارات النفسية عن بعد رمبا تكون أكثر فعالية من االستشارة وجه لوجه ( Pakyurek etal,
) 2010
وال يوجد معطيات لآلن بآثار سلبية خاصة إلجراءات االستشارة النفسية عن بعد TMH
( ،)Diamond and Bloch’s 2010إال فيما يتعلّق خبصوصية اجللسة وسريتها ،إن كان بالنسبة
للمعاجل أو طالب االستشارة ،كون إمكانية تسجيل اجللسة وتسريب املعلومات واردة ،وميكن
تاليف ذلك باحللول التقنية اليت متنع ذلك.
أما فعالية العالج املعريف السلوكي عن بعد حلاالت االكتئاب عند الفتيان مقارنة بالعالج وجه
لوجه فهي مثبتة بتلك الدراسة (.)Nelson et al, 2003
ويف دراسة من منط  RCTتبني أنه ال يوجد فرق يف املعاجلة السلوكية للعرات (اللزمات)
احلركية  TICsما بني العالج عن بعد والعالج وجه لوجه (.)Himle et al, 2012
ومن خالل دراستني منضبطتني حول اضطراب فرط احلركة وقصور االنتباه  ،ADHDاألوىل

حول تدريب الوالدين عن بعد مقارنةً باملقابلة وجه لوجه ( ، )Xie et al, 2013والثانية
حول املعاجلة الدوائية هلذا االضطراب ،وجدت الدراستني أن أعراض االضطراب
حتسنت بصورة هامة بل وأفضل من املعاجلة املقدمة من أطباء الرعاية األولية بعد جلسة
واحدة فقط من الطب النفسي عن بعد ).)Myers et al 2015
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ما هي أهمية الطب النفسي لألطفال عن بعد عموماً ويف حالة
تفشي وباء كورونا اجلديد خصوصاً؟!

اجلواب فيما يلي:
أوالً :تطور وسائل التواصل وانتشارها بني مجيع الناس ،وشيوع استعمال األجهزة عند
األطفال واملراهقني ،وهي بالنسبة هلم وسيلة جذّابة كما هو معلوم مما يسّهل إقناعهم
بإجراء اجللسة بكل سهولة على خالف اجللسات وجهاً لوجه.
ثانياً :يشبه الطب النفسي عن بعد إىل حد بعيد نظام اجللسات النفسية احلضورية وجهاً
لوجه ،وقد يفوقها من حيث الفعالية يف بعض احلاالت كما مت تبيناه فيما سبق.
•ثالثاً :سهولة الوصول للمعاجل أينما كان ،إن كان من خالل إجراء اجللسة أو املتابعة.
•رابعاً :الراحة يف اجللسة أونالين لطالب االستشارة من حيث عدم اخلروج من املنزل،
وهذا املنصوح به من هيئات الصحية العاملية خالل تفشي األوبئة خاصةً.
خامساً :قلة أو ندرة املختصني النفسيني عموماً واملختصني باألطفال خصوصاً مع عظم
األثر النفسي لظاهرة كورونا يف مناطق العامل املتعددة حيث اختالف اللغة والثقافة.
فخالل  20سنة وحتى عام  2020م يف الواليات املتحدة األمريكية فقط ثلثي عدد أطباء
نفس األطفال املطلوبني ( ،)Hyde 2013هذا األمر مدروس يف األحوال العادية ،أما بعد
تفشي وباء كورونا املستجد وما استجد معه من آثار نفسية صادمة للمجتمع عموماً ،وضغوط
غري اعتيادية نامجة عن تغريات ضخمة يف نواحي احلياة املختلفة االجتماعية واملالية
واملهنية واألسرية والتعليمية ...األمر الذي يتطلب مساعدة نفسية ضخمة تصل لداخل
البيوت اليت تعتزل األسر مع أطفاهلا اخلروج منها.
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مبادئ املمارسة اإلكلينيكية للطب النفسي لألطفال عن بعد

ن هدف اجللسة النفسية عن بعد (أونالين) هو ترمجة أو حتويل أفضل ممارسات اجللسة
إ ً
السريرية وجهًا لوجه إىل وضعية جلسة نفسية عن بعد )APA 2014( TMH
تتطلب الرعاية النفسية السريرية الفعّالة نوعيةً ممتازةً من املقابلة النفسية ،من حيث ترتيب
مساحة إكلينيكية جيدة كفاية سواء للمريض واملعاجل على حدٍ سواء ،فإنّ أكثر ما تتأثر
العالقة االفرتاضية باملظهر الذي يبدو على الشاشة ).(Onor and Misan 2005
فما النواحي التقنية املطلوبة يف الطب النفسي لألطفال عن بعد ؟
جيب أن تكون اجللسة أونالين حيّة وَتفاعلية ،من خالل تطبيق ما يلي:
•توفر كامريا عند الطرفني (املعاجل والطفل) ،مكان الكامريا مهم وتركيز الفاحص هام جدا
( فوق أو حتت أو وسط الشاشة) ،ويف حال رفض احلالة فتح الكامريا مكتفيا بالصوت فقط،
جيب أن يتم االتفاق على أن هذا يُقلل من جودة اجللسة ،وحيتاج إىل تركيز عالي جدا
عند الفاحص (املؤلف).
•أن يكون اتصال النت أو املودم جيد وعالي السرعة (أكثر من  ،)k. bites/sec 386و أن
يكون اتصال موثوق وآمن  encryptionوغري قابل لالخرتاق ،قد يكون برنامج سكاييب
skypeحل جيد ومقبول لعدة أسباب من أهمها احملافظة على خصوصية املعاجل بأال
يكون من خالل رقمه اخلاص .علماً أن التكنولوجيا املتوفرة على نوعني :تطبيقات
معيارية خاصة باجللسات عن بعد يقوم بتصميمها املعاجل ،و تطبيقات برجمية حسب
املستهلك (  (Goldstein and Myers 2014مثل برامج االتصال املعروفة كالواتسآب.
•أن تتوفر مساحة إكلينيكية عند املعاجل وعند الطفل ،كأن جيلس املعاجل يف مكتب رمسي
ذو مساحة مهنية موثوقة ومضاء بشكل جيد ،والطفل يف غرفة هادئة ومناسبة ،حبيث يوجد
لعبة أو مكعبات أو ماركر و ورق مع طاولة لريسم الطفل أو يلعب ويراقبه املعاجل ،مع عدم
وجود ألعاب إلكرتونية مع الطفل إال يف ظروف خاصة ).(Carlisle 2013

•أن تتوفر أدوات عالية الفعالية يف التواصل تسمح للفاحص بقراءة تعبريات وجه الطفل أو
مراقبة حركته ،من خالل دقة كامريا جيدة عند الطرفني ومساحة ميكن للطفل أن يتحرّك
بها .فيجب أال تكون الغرفة الذي يتصل منها الطفل صغرية جدا لتقييم حركته ،وأال تكون
أيضاً كبرية جدا حبيث ال ميكن التدقيق يف مالمح الوجه.
•أن تكون مساحة التواصل آمنة من حيث إدارة حمكمة للمقاطعات املتوقعة يف اجللسة
العالجية عند الطرفني ،كأن يتم وضع لوحة على الباب عند املعاجل واحلالة .وجيب أن
تكون جتهيزات الصوت جيدة والفاحص بعيد عن الضجيج.
•جيب أن يكون لباس الفاحص غري مشتت للمريض عموما وللطفل خصوصاً كاملالبس
البيضاء أو ذات التناقض العالي (املقلم)
الع

للعالقة االفرتاضية إتكيت! ،فما هو؟!
من إتكيت العالقة االفرتاضية ما بني املعاجل الفاحص والطفل هو
وجود "الشاشة" ،وأن يكون التواصل لفظياً وغري لفظي أيضاً ،مثل
السالم باستعمال اليد ،وعمل بعض احلركات اللطيفة للطفل .ومن
املهم رؤية الطفل نفسه على الشاشة ،ومن املهم أيضاً أن يستطيع
الطفل أن يرسم خالل اجللسة مع املعاجل ،علماً أن جلسات اللعب
التقليدية  play therapyحتدي حقيقي يف اجللسة أونالين ،فمن املمكن أن يرسم الطفل
ثم نناقشه مبا رسم كاملعتاد يف اجللسة ،ومن املمكن أن نلعب مع الطفل بالدمى ونصنع
سيناريوهات مثالً...
ومن املفيد توفر فريق إكلينيكي -إن أمكن -ينسق اجللسة يف املوقع اجلغرايف للحالة،
للمساعدة يف ترتيب األمور التقنية ،منعاً ألي عوائق تؤثر على جودة اجللسة العالجية عن
بعد.4
أما عن تواجد الطفل لوحده أو مع أهله يف اجللسة عن بعد؟!
يشبه إىل حد بعيد اجللسة احلضورية وجهاً لوجه ،فإنّ تقييم الفتيان الكبار (مرحلة الطفولة
املتأخرة واملراهقة املبكرة) من املمكن أن يكون لوحدهم وخباصة عند ضمان
سيطرتهم على أنفسهم ،وتوفر مهارات لفظية جيدة وقدرة على االنفصال عن أبويهم ،أما
تقييم األطفال قبل املدرسة فيجب أن يكون مع أبويهم ،حيث يتم مراقبة تفاعل الطفل
معهما ،ومع الشخص الغريب من فريق التنسيق إن توفر ذلك .وجيب حماولة التفاعل مع
الطفل مباشرةً ،مثالً من خالل أن نطلب منه أن مييز األلوان وأجزاء اجلسم والعد.
ومن الطريف أن أذكر أنه يصعب أن يفهم الطفل الصغري أن املعاجل النفسي عن بعد شخصية
حقيقية يف مكان خمتلف!!
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حسب AICAPAP practice parameter - APA 2014 guidlines

املعاجلة الدوائية عن بعد
حسب مالحظيت أنَّ أكثر ما يشغل بال األطباء
النفسيني واملرضى هو كيفية وصف الدواء وصرفه
من خالل اجللسة أونالين ،ملا ذلك من مسؤولية
على الطبيب الفاحص ومدى وجود نظام صحي
يدعم الوصفة اإللكرتونية واألهم من ذلك كيف
سريسل الطبيب وصفة الدواء مكتوبة للمريض ؟!
فال يزال النظام الصحي يف املنطقة العربية ال يدعم بشكل واضح الوصفات اإللكرتونية E-
 ، prescripedويضطر الطبيب عن بعد أن يقدم مقرتحاته الدوائية للمريض ،وهو بنفسه
يراجع طبيب يف منطقته ليصرف له الدواء ،ويف هذا حرج لكال طريف العالقة االفرتاضية،
نتمنى ضبطه بشكل جيد وكايف وسلس يف القريب العاجل (املؤلف).
مع العلم أنّ املعاجلة الدوائية عن بعد هي األكثر طلبا يف الطب النفسي عن بعد ( Cain and
 ،) Sharp, in pressولكنها تتبع نظام العمل الصحي املتبع يف مكان الطبيب النفسي عن
بعد  Telepsychiatristومكان تواجد احلالة.
بالنسبة لألدوية غري مراقبة :ميكن إرسال الوصفة اإللكرتونية  E-prescripedباإلمييل ،أما
بالنسبة لألدوية املراقبة :يوجد أنظمة لصرفها يف الواليات املتحدة وترسل عرب الربيد .علماً
ن مراقبة القيم احليوية وحتاليل الدم الالزمة واملتابعة الطبية بشكل دوري.
أ ّ

ما هي معايري قبول االستشارة أونالين أو رفضها ؟!
ممكن القيام باجللسات النفسية عن بعد لكل احلاالت النفسية بكفاءة وأمان ،ما عدا ثالث
حاالت وهي:
()1

حالة املريض املتهيج

()2

حماولة االنتحار

()3

حالة طفل لوحده دون مرافقني له.

عموماً حاالت اإلسعاف النفسي يف جممله وحتى كتابة هذه األسطر يصعب تقدميه من خالل
اجللسات النفسية عن بعد ،ويتضمن تقدميه خماطرات كبرية سواء للحالة أو املعاجل ،واألفضل
جتنبه وإرشاد طالب االستشارة إىل أقرب مركز طيب وجه ُا لوجه (املؤلف).

وأخرياً
إن للطب النفسي عن بعد وخباصة لألطفال أهمية كبرية جدا ،وله اعتبارات أساسية وحتدّيات
جدية ،جيب دراستها 5وإجياد حلول هلا وبروتوكوالت خاصة بالطفل العربي واألسر العربية
مبا يتفق مع ثقافتنا ضمن معايري مهنية عاملية معروفة ،ومبا حيقق خدمة وسالمة طريف العالقة
"املعاجل النفسي والشخص أو الطفل املتعاجل".

متت كتابة املقالة مساء 2020/3/21م
من إعداد الدكتور ملهم زهري احلراكي
دراسات العليا ختصصية يف الطب النفسي العام من جامعة دمشق ،وترخيص يف العالج
النفسي لألطفال واملراهقني من جامعة هامبورج.
ت سالم لالستشارات الصحية ،ومؤسس جملموعة بصرية
أعمل حالياً مديراً ملكتب بي ُ
لالستشارات النفسية والرتبوية عن بعد.
للتواصل معي:
الربيد اإللكرتونيdrheraki@hotmail.com :
احلساب على تويرت@MolhamHeraki :
احلساب على فيسبوك:
املوقع الشخصي:

@Dr.MolhamAlHeraki
http://www.molhamheraki.com

 5ومن جدير ذكره أنه يتوفر كتاب عربي -أظنه الكتاب الوحيد -للدكتور مأمون مبيض عن االستشارات عن بعد ،بعنوان :االستشارات
النفسية والتربوية عن بعد ،اإللكترونية والهاتفية فهما ً وتطبيقاً ،طباعة وتوزيع المكتب اإلسالمي.

