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لقد وجد أن نسبة وجود الحاالت النفسية عند عينة البحث : النتائج
األولية  المراكز ولكن نسبة اكتشاف هذه الحاالت من قبل أطباء% 59.7هي
علما أن أطباء الباطنية كانت عندهم أكثر إمكانية ذا  ه.فقط% 22.5 كانت

 األسرة وقد قام على تشخيص الحاالت النفسية من األطباء العامين وأطباء
 . من المرضى الذين تم تشخيصهم%50.9أطباء المراكز األولية بعالج 

لقد أثبت البحث بما ال يقبل الشك أن هناك عددا كبيرا من : االستنتاجات
مراجعي المراكز الصحية األولية لديهم حاالت نفسية تحتاج للعالج، وأن 

الجة مثل هذه ذه المراكز لتشخيص ومعهناك نقصا في وعي أطباء ه
 .تالحاال

 Psychiatric Morbidity in Primary Healthcare Setting in 
Irbid, Jordan : Prevalence, Recognition and Management/ 
Ziad.A.j. Zaidan, Hashim Jaddou, Akram K.Al-Ahmad 

Abstract : 

Objectives : To determine the prevalence of psychiatric 
morbidity in primary healthcare setting, primary care physician’s 
awareness and ability to recognize psychiatric disorders and the 
form of management applied. 

Method: 380 patients, who had visited comprehensive 
healthcare centers in Irbid, North Jordan, during a one month 
period, were assessed using the Modified General Health 
Questionnaire (MGHQ) after being seen by general 
pratictioners, family physicians or internists. The physicians or 
internists who had examined these patients were administered 
the Awareness, Recognition and Management Questionnaire. 

Results: While the prevalence of psychiatric disorders was 
59.7%, primary care physicians were able to recognize only 
22.5% of the psychiatrically disturbed patients. Internists were 
able to recognize psychiatric disorders more frequently than 
general practitioners and family physicians. Primary care 
physicians provided management to 50.9% of the psychiatric 
patients they recognized. 

Conclusions: The study findings suggested that there is a need 
to improve the awareness, recognition and management of 
psychiatric disorders at Primary  Healthcare  level and that 
certain type of patients who attented these centers were more 
likely to have psychitric problems. 

Key Words: General Health Questionnaire (GHQ), 
Recognition, Prevalence. 

 / تفاعالت اضطراب الكرب التالية للرضح عند األطفال اليمنيين 
 محمد حزام المقرمي

 :صـــملخ

 الكرب التالية اضطرابذه الدراسة إلى تقييم تفاعالت تهدف ه: الهدف
 .للرضح لدى أطفال المدارس في مديرية يمنية

ذه الدراسة باستخدام الطريقة الوصفية حيث أجريت ه: الوسائل
 ييس معيارية على مجموعة من أطفال المدارس تتراوح استخدمت مقا

 Content/  رســـــــلفها • 

 Papers/ اث ـــــــــاالت و أبحـــــمق
• Psychiatric Morbidity in primary Healthcare 
Setting in Irbid, Jordan : Prevalence, 
Recognition and Management 
Ziad.A.J.Zaidan, Hashim Jaddou, Akram 
K.Al.Ahmad 
• Post Traumatic Stress Disorder Reactions 
among  
Yemeni Children. 
Muhammed Hezam Almaqrami 
• Deliberate Self-Burning: The psychosocial 
and Clinical 
Patterns among Patients Admitted to Burn Unit 
In 
King Hussein Medical Center/ Jordan 
Mohamed Hamdallah Al-Dabbas 
• GABA Reuptake Inhibitor, Tiagabine in 
treatment of some anxiety symptoms of 
Pervasive developmental disorder. 
Chaleby K, Zawawi A 

 Revieu Article/ االتــــــــة مقـــــــــمراجع
• Pharmacolgical treatments of alchol 
dependence 
Mudunkotuwe J, Arnone D, Abou-Saleh MT 
• Current Clozapine Treatment and Prior 
Antipsychotic Prescribing 
Saleh M. El-Hilu, Arsahad Khan, Srinagesh M. 
Thippaiah 
• An assessment of the use of selective 
serotonin reuptake inhibitors in childhood and 
adolescent depressive disorders. 
Amjad Jumai’an, Charles R. Barringer 

 Letter to the Editor/ ررــــــة المحـــــــــرسال
• Ibn Sina, and law book 
Walid sarhan 

 Summary / صــــــــلملخا •
-دراسة الحاالت النفسية في المراآز العالجية األولية في أربد 

زياد زيدان، / األردن ومعرفة نسبتها وإمكانية تشخيصها وطرق معالجتها 
 هاشم جدو، أكرم األحمد

 :صـــملخ
معرفة نسبة الحاالت النفسية عند مراجعي المراكز العالجية  :األهداف

 على تشخيصها والتعرف عليها عند األولية ودراسة إمكانية األطباء
 .ذه المراكز وطرق تعاملهم معهاالمراجعين له

 مراجعا للمراكز العالجية في مدينة إربد 380تم تقييم : طريقة البحث
شمال األردن خالل فترة البحث البالغة مدة شهر واحد بواسطة استعمال 

ين فحصوا هؤالء ذاستبيان الصحة العامة المحدث، وتم أيضا تقييم األطباء ال
 . التعرف على الحاالت النفسية وطرق عالجهاإمكانيةالمراجعين باستبيان 
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 .ذه الحاالتدراسة للوقاية والحد من هذه الالتوصيات في ه

 Deliberate Self-Burning: The Psychosocial and
Clinical Clinical Patterns among Patients Admitted to Burn 
Unit in King Hussein Medical Center, Jordan / Mohamed 
Hamdallah Al-Dabbas 

Abstract: This paper studied the psychosocial characteristics 
and clinical patterns of 36 patients with deliberate self-burning out 
of total of 882 patients admitted to the Burn Unit of the Royal 
Jordanian Rehabilitation Center, King Hussein Medical Center, 
Jordan, over a 5- year period from january 2000 to December 
2004. 

Deliberate self-burning (DSB) reprsents 4%  of all admissions 
and is more common among females (n= 31) than males (n= 5) 
with sex ratio F:M of 6:1. Half of the cases were between 20 and 
30 years of age with the mean age of 30 years, all males and the 
majotity of females (61%) were married. 

The mortality rate was 79% and the median Total Body 
Surface Area (TBSA) burnt was 60%. Forty-eight percent of 
patients (n=15) had previous deliberate self-burn (DSB). 

Seventy- eight percent of subjects had a psychiatric diagnosis, 
of which the most common diagnosis made was adjustment 
disorder (44%), while the other 22% were found with social, 
familial or marital problems. Recommendations were made for 
some preventive measures. 

معالجة أعراض القلق المصاحبة الضطراب النمو المنتشر لعقار 
 الزواوي. قتيبة الجبلي، أ/  تياجابين المثبط إلعادة قبض الجابا

يلعب الناقل العصبي جابا دورا حيويا في نواحي عديدة من : ملخص
لسبعين بالمائة من وظائف الجهاز العصبي، ويوجد في حوالي الستين إلى ا

  جابا يلتصق بثالث مستقبالت عصبية.ذلك الجهازالملتقات العصبية في 
أما مستقبالت جابا أ، فهي . منها جابا أ، وجابا ب، وجابا ج. أساسية

 عقار .صقة لقنوات الكلورالذات البوابة البالدرجة األولى مستقبالت 
يعمل بصورة مباشرة أو التاياجابين يختلف عن البنزودايازبين من أنه ال 

بل أنه يعمل بصورة خاصة ومنتقية . غير مباشرة على مستقبالت الجابا
   العصبية ذي ينقل جابا من المسافات وال1إلثباط الناقل المسمى جات

عقار التاياجابين هو العقار الوحيد . . إلى داخل الخلية العصبيةويرجعه
اصية إثباط رجوع الجابا ذي يملك هذه الخاصية وهي خالمتوفر حاليا ال

إلى داخل الخلية وهو بذلك يزيد من تجمع الجابا في المسافات الخلوية 
 إن .العصبية ويزيد بذلك من تأثيرها الفاعل على وظائف الجهاز العصبي

بطريقة دراسة ذلك و. ة ومفتوحةذه الدراسة عملت بطريقة مستقبليه
. ابات التنموية المنتشرةعشوائية لمجموعة من األطفال المصابين باالضطر

ولقد اشترطت الدراسة على أن هؤالء األطفال مصابون باختالطات تتسم 
 إلى ا نحو اآلخرين أم موجهاذلك العنف متجهبالعنف السلوكي سواء أكان 

 ذات الطفل بأن يؤذي نفسه أو يكون مصابا باختالط يتصف بالحركة
. . بنفسه بصورة مستمرةالدائمة المتكررة كأن يدور حول نفسه أو يتأرجح

  من كونها دراسة مفتوحةذه الدراسة تتصف ببعض الضعفقد تكون ه
ذ أصغر مما ينبغي، إال أن وجود هذه الدراسة وقد يكون العدد المتخ

كدراسة كشفية ومستجدة في هذا المجال، يجعل أهميتها مقبولة لتكون 
ذه لنتائج من ه لقد كانت ا.دراسة ممهدة لدراسة أكثر عمقا وأكبر عددا

ذا العقار كعقار مساند لعقار أو أكثر في استعمال هالدراسة مساندة لفكرة 
عالج اضطرابات األطفال التنموية المنتشرة التي يخالطها السلوك العنفي 

 .والسلوك الحركي المتكرر

 GABA Reuptake Inhibitor, Tiagabine in treatment of 
some anxiety symptoms of Pervasive Developmental 
Disorder / Chaleby K. Zawawi A. 

Abstract : GABA plays a vital role in many functions and persent 
in 6-70% of all synapses within CNS. GABA binds to three major 
receptor types: GABA- A, GABA- B, and GABA- C. GABA- A  

 . سنة18-12 أعمارهم بين 

من األطفال ظهرت عليهم % 68بينت نتائج الدراسة أن : النتائج
أعراض وتفاعالت اضطراب الكرب التالية للرضح، حيث كانت هذه 
التفاعالت أكثر وضوحا بين األوالد والمراهقين عنها بين الفتيات واألطفال 

من األطفال والمراهقين اتضحت لديهم % 20 كما تبين أيضا أن .الصغار
 .سية أخرىأعراض نف

أوضحت الدراسة أن تفاعالت اضطراب الكرب التالية للرضح : خاتمة
مرتفعة لدى أطفال المدارس في مديرية يمنية تمت مناقشتها إضافة إلى 

 .ذلكالفروق عبر الثقافية كما صيغت التوصيات المتعلقة ب

 Post Traumatic Stress Disorder Reactions among 
Yemeni Childern / Muhammad Hezam Almaqrami 

Running title: PTSD reactions among Yemeni Children 

Key Words: Post traumatic stress reactions, children PTSD 
reactions, conflict traumatic events, child general psychological 
condition. 

Abbreviations: PTSD: post traumatic stress disorder, SDQ: 
Strengths and difficulties questionnaire, SRQ: self report 
questionnaire, the CRIES: Child Revised Impact of Event Scale 
and IES: Impact of Event Scale. 

Abstract :  

Objectives : This study is aiming to evaluate the PTSD 
reactions among children and adolescents in a Yemeni District. 

Methodology: Cross- sectional approach was adopted in this 
survey. School children of 12-18 years of age had been assessed 
using standard self-report questionnaires.  

Results: the study revealed that 68% of children were suffering 
from post traumatic stress disorder reactions. These PTSD 
reactions were higher among boys and abolescents. More than 
20% of children have shown also other emotional and behavioral 
problems.     

Conclusions: Results of this survey have been showing higher rate 
of PTSD reactions among Yemeni children and adolescents. 
Trans-cultural points were discussed and recommendations were 
formulated. 

النمط االجتماعي النفسي والسريري لدى: حرق النفس المتعمد 
 محمد حمد /المرضى في وحدة الحروق في مدينة الحسين الطبية، األردن 

 اهللا الدباس

 :ملخص

 حالة حرق متعمد من 36ذه الدراسة على تم إجراء ه: الهدف من الدراسة 
 الملكي األردني  حالة حرق أدخلت إلى وحدة الحروق في المركز882أصل 
 وحتى 2000 بداية عام مدينة الحسين الطبية خالل خمسة أعوام من/ للتأهيل

 االجتماعية والنفسية صائصهم، وقد تمت دراسة خ2004نهاية عام 
 .والسريرية

 من %24.5دلت نتائج الدراسة أن حاالت الحرق المتعمد تشكل : النتائج
مجموع حاالت الحروق التي أدخلت المستشفى في نفس الفترة الزمنية 

 عام، وأن 30للدراسة، وأن المتوسط العمري لحاالت الحرق المتعمد كان 
 عاما، وكانت الغالبية 30-20م ما بين  تتراوح أعماره من الحاالت50%

 .%60وكان المتوسط الكلي لنسبة حرق الجسم هو . العظمى من النساء
 من المرضى كان لهم محاوالت سابقة لحرق %48ذلك أن ودلت النتائج ك
 .%79دل الوفيات كان أنفسهم، وأن مع

 من الحاالت كانوا يعانون من اضطرابات %78 وتظهر الدراسة أن
 من %22 حيث أن أغلبيتهم شخصوا باضطراب سوء التكيف، وأن نفسية

هناك بعض . الحاالت كانوا يعانون من مشاكل اجتماعية أو عائلية أو زوجية
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 الحلو، ارشد خان، سريناجيش ثيباي

 :ملخص
ذي حصل في السنوات األخيرة في على الرغم من التطور والتقدم ال

 فإنه ال )الشيزوفرينيا(مجال األدوية المستعملة في عالج مرض الفصام 
ء المرضى ال تستجيب بشكل مرض لهذه تزال هناك مجموعة من هؤال

ذه الحاالت التي يطلق عليها مرض الفصام وتعرف ه. األدوية
 المقاوم للعالج بالحاالت التي ال تستجيب للعالج لدواءين )رينياالشيزوف(

ذجية من مضادات األمراض العقلية أحدهما من األدوية الجديدة الالنمو
 6جية ولمدة كافية ال تقل عن شريطة أن يكونا قد استعمال بجرعات عال

ذه األدوية مما من بعض اآلثار الجانبية له أسابيع أو يعاني المريض 8إلى 
ولما كان دواء الكلوزابين هو . تحمله االستمرار بتعاطيهايحول دون 

ذكورة أعاله، الدواء الوحيد حاليا المرخص لالستعمال لعالج الحاالت الم
شاف نمط أو نموذج وصف األدوية فإن أهداف دراستنا هذه هو اكت

 لهم، راض العقلية لهؤالء المرضى قبل وصف الكلوزابينمالمضادة لأل
ذلك اكتشاف مدى االلتزام بالممارسة أو المزاولة الحالية في وصف هذا وك

 وكذلك اإلكلينيكي المعهد الوطني للتفوق واالمتياز إلرشاداتالدواء طبقا 
 .صف الكلوزابين لهؤالء المرضىمعرفة مدى وأسباب التأخير في و

ذي اتبعناه في هذه الدراسة هو مسح وفحص تاريخ وصف والمنهج ال
األدوية المضادة لألمراض العقلية من ملفات مرضى مستشفى شارع هاالم 

 .2004 في شهر أغسطس عام إنجلتراللطب النفسي في 

 ذكرا 35( النتيجة بأنه وجدنا أن هنالك ستة وخمسون مريضاذلك وك
قد وصف لهم الكلوزابين لمعالجة مرض الفصام الوجداني طبقا  ) أنثى21و

 .لتعريف منظمة الصحة العالمية

وبالتحليل وجد أن معدل تناول هؤالء المرضى للكلوزابين كان حوالي 
وقد وجد أن جميع هؤالء المرضى عدا اثنين كانوا قد . الخمس سنوات

ذجية  األدوية الجديدة الالنموتناولوا مضادات األمراض العقلية بما فيه
وجد أن ذلك وك. بجرعات عالجية ولمدة كافية قبل بدء تناولهم الكلوزابين

 .معدل التأخير النظري في وصف الكلوزابين يقارب الست سنوات

 مرضى بسبب عدم 4وقد أوقف استعمال الكلوزابين من قبل ذا ه
خامس بسبب تحملهم لبعض أعراضه الجانبية ومن قبل ومن قبل مريض 

 .االستجابة الضعيفة له

والخالصة أنه قد حصل تأخير في وصف الكلوزابين لمدة أطول مما 
هو مرغوب فيه إكلينيكيا أو أن الكلوزابين يستعمل بقدر أقل مما يجب في 

 .المملكة المتحدة يعكس تكلفة وتعقيدات العالج به

 Current Clozapine Treatment and Prior Antipsychotic 
Prescribing / Saleh M. El-Hilu, Arshad Khan, Srinagesh M. 
Thippaiah 

Background: In most countries including the United Kingdom, 
Clozapine is licensed for the treatment of resistant schizophrenia, 
wich is usually defined, according to Kane1989 and co-workers as 
failure to respond to adequate trials of 2 antipsychotics for 
adequate duration. According to the BNF (British National 
Formulary) Clozapine should be introduced if schizophrenia is in 
adequately controlled despite the sequential use of two or more 
antipsychotics, one of wich is an atypical antipsychotic, each for at 
least 6-8 weeks. 

Method: Prescribing histories were obtained from the case 
notes, admission and discharge summaries and prescription 
charts for all patients on Clozapine at Hallam Street Hospital, 
England, in August 2004. 

Results: Fifty-six patients, 35 males and 21 females, receiving 
Clozapine for schizophrenia or schizoaffective disorder (WHO 
International Classification of diseases, ICD-10 Classification of 
mental Disorders) were identified. The mean age of patients was  

 

receptors are primarily ligand gated Chloride channels receptors. 
Unlike Benzodiazepines, Tiagabine does not act directly or GABA 
receptors. It selectively inhibit Gat-1 transporter of GABA, Tiagabine 
is the only available GABA Reuptake inhibitor clinically available. 
This  is a prospective open study of a randomly selected group of 
children and adolescents with Pervasive Developemental Disorder. 
This is an open label study, suffers from all shortcomings of studies 
of that type. The sample size may also be a small one. Others 
problems like selection bias should also be considered before any 
conclusion is made. These defects, however, do not make away its 
value as a pioneer project that indicates a possible value in 
treatment of one of the one of the refractory disorders in childhood 
and adolescence. Tiagabine is seemingly useful as an adjunct drug. 
It is approved as such in treatment of seizure disorders, and it was 
used in this study in an augmenting strategy to treat refractory 
anxiety complicated by aggressive behavior and stereotypic 
movement disorder. A positive study of this type should call for 
more definitive work like a double blind placebo controlled studies. 

. مودونكوتو، د. ج/ ه ـمراجع: ان الكحولـات الدوائية إلدمـالمعالج 
 أرنون، محمد أبو صالح

 صـــملخ
 .مراجعة المعالجات الحالية الدوائية لالعتماد على الكحول: الهدف

 للمعلومات المتوفرة على شبكة اإلنترنت تم إجراء بحث شامل: الطريقة
لتحديد الدراسات المنضبطة، المراجعات العامة، واإلرشادات التي تم تقيمها 

 .في استعمال المعالجة الدوائية في االعتماد على الكحول

تم تحديد عدة أدوية مقيمة ومراجعة في المعالجة الدوائية : النتائج
وديازبين، دايسلفرام، ثيامين، البنز: لالعتماد على الكحول وتشمل

ذلك أدوية مثل مثبتات المزاج، وأقل من . أكميروسات ونالنزوكسيون
واألدوية السيروتونية، ومركبات أخرى لها دالئل متنامية على فعاليتها في 

 .معالجة االعتماد على الكحول تمت مراجعتها

ى الكحول في هناك أدوية عالجية ثابتة الفعالية في االعتماد عل: الخالصة
ن ـة، ولكن في منع االنتكاس فإن عددا مـ االنسحابيمرحلة األعراض

الزالت هناك حاجة . المركبات قد تم تطويرها مع نمو الدالئل على فعاليتها
 .ذه المركباتإلجراء دراسات حول الجمع بين ه

 Pharmacological treatments of alcohol dependence / 
Mudunktuwe J, Arnone D, Abou- Saleh MT 

 Abstract:  

Objective : To review curent pharmacological treatments for 
alcohol dependence. 

Method: A comprehensive search from a range of electronic 
databases was conducted to identify controlled trials, systematic 
reviews, and guidelines that evaluated the use of pharmacological 
interventions in the treatment of alcohol dependence. 

Result: Several compound were identifided and evalueted in the 
review that are well established in the treatment of alcohol 
dependence including: benzodiazepines, disulfiram, thiamine, 
acamprosate and naltrexone. Less routinely used compounds such 
as mood stabilisers, serotoninergic agents and other compounds 
with growing evidence of efficacy in the alcohol dependence have 
also been reviewed. 

Conclusion: There are well established pharmacological 
treatments for alcohol dependence in the acute withdrawal phase. 
However for relapse prevention, a few compounds have been 
developed with growing evidence of efficacy. Further research is 
needed to evaluate combination strategies of this compound. 

Key words: Alcohol dependence, addiction, pharmacotherapy. 
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. وعرف بالرئيس، وأطلق عليه لقب المعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي
 كتابا في مختلف العلوم، ويعتبر كتابه القانون أشهرها، 276ألف ابن سينا 

 عاما، 58العربي وخالل حياته التي بلغت وفي خالصة الطب اليوناني و
وعلى الرغم من سلسلة القالقل واالضطرابات والرحالت في حياة ابن 

حين نراه يؤلف في مختلف أنواع ذلك يزيدنا به إعجابا سينا، إال أن 
 .المعرفة

 في الالهوت منها 31 كتابا في الطب، 43: ومن مؤلفات ابن سينا
 في ما 23 في الفلسفة، 24في الفيزياء،  26، "الشفاء"كتابه المشهور 

 14 في الرياضيات، 15 في المنطق، 22نسميه اليوم علم النفس، 
 .مجموعة مراسالت وهمسة في تفسير القرآن

 عن نفسه )ابن سينا(ذكره هو وترجم له القفطي وابن أبي أصيبعة ما 
ول الشيخ قونقله عنه أبو عبيد الجوازجاني، أحد تالميذه، حيث ي

 أيامابن أبي كان من أهل بلخ، وأنتقل منها إلى بخارى في : "ئيسالر
وتزوج أبي بوالدتي في قرية يقال لها أفشنه، .. .نوح بن منصور

وقطن بها وولدت بها، ثم انتقلنا إلى بخارى، وأحضرت معلم القرآن 
ومعلم األدب، وأكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى 

 ".ى كان يقضي مني العجبكثير من األدب، حت

وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين ويعد من اإلسماعيلية، وقد 
ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم، سمع منهم 

كروا بينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه وال تقبله اذربما توكانوا 
ذكر الهندسة هم وابتدؤوا يدعونني أيضا إليه ويجرون على ألسنتنفسي، 

والفلسفة وحساب الهند، وأخذ يوجهنني إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم 
 أبو عبد اهللا النائلي بخاريبحساب الهند حتى أتعلمه منه، ثم جاء إلى 

 .زله أبي دارنا رجاء تعليمي منهنوكان يدعى المتفلسف، وأ

د وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد فيه إلى إسماعيل الزاه
... ثم ابتدأت بكتاب إيساغوجي على النائلي... وكنت أجود السالكين

ذت أقرأ الكتب على نفسي ثم أخ... حتى قرأت ظواهر المنطق عليه
ثم ... كتاب إقليدسذلك وك.  المنطقملع الشروح حتى أحكمت علاوأط

 .انتقلت إلى المجسطي

ثم رغبت في علم الطب وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه، وعلم 
الطب ليس من العلوم الصعبة، فال جرم أني برزت فيه في أقل مدة 
حتى بدأ فضالء الطب يقرؤون علي علم الطب، وتعدد المرضى فانفتح 
علي من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما ال يوصف، وأنا مع 

ذا الوقت من أبناء ست ظر فيه، وأنا في هذلك أختلف إلى الفقه وأنا
 .عشرة سنة

ذه المدة ما نمت وفي ه..  توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفاثم
وكلما كنت أتحير في ...  اشتغلت النهار بغيرهليلة واحدة بطولها وال

مسألة ولم أكن أظفر في حلها ترددت إلى الجامع، وصليت وابتهلت 
 .إلى مبدع الكل حتى فتح لي المنغلق وتيسر المتعسر

حلم بتلك المسائل بأعيانها، حتى إن ذني أدنى نوم أوكنت مهما أخ
 اتضح لي وجوهها في المنام، وكذلك حتى استحكم  من المسائلاكثير

ثم عدلت ... معي جميع العلوم، ووقفت عليها بحسب اإلمكان اإلنساني
 اإللهي وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة، فما كنت أفهم ما فيه )العلم(إلى 

... ذلك ال أفهمهظا وأنا مع حتى قرأته أربعين مرة، وصار لي محفو
 األيام حضرت في الوراقين وبيد دالل مجلد ينادي عليه وفي أحد

ذا مني فإنه رخيص فعرضه علي فرددته رد متبرم، فقال لي أشتر ه
ذا هو كتاب  فإتريتهش ثمنه، واى بثالثة دراهم وصاحبه محتاج إلأبيعكه

رجعت إلى ألبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة و
بيتي وأسرعت قراءته، فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك الكتاب 
وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء شكرا 

  ...هللا تعالى

37.13 years. Forty-seven (83.9%) patients were single, six
(10.7%) married and three (5.4%) divorced. Thirty- three 
patients (58.9%) were Caucasian, fifteen (26.8%) Asian 
and eight (14.3%) Afro- Caribbean. Mean duration of 
illness was 13.9 years. Mean duration of Clozapine use 
was 4.99 years. At some point before the commencement 
of Clozapine, forty-six (85.2%) had received an atypical 
antipsychotic, all of whom but one for adequate duration 
and in adequate doses, forty-three (79.6%) had received 
oral typical antipsychotic and forty-four (81.5%) had been 
tried on depot antipsychotic intra-muscular injections. All 
patients except two had received  two adequate trials of 
different antipsychotics prior to the commencement of 
Clozapine. The mean maximum theoretical delay in using 
Clozapine was 5.98 years. Clozapine was discontinued in 
five patients, due to intolerable adverse effects in 4 and 
poor response in 1. 

Conclusion:   Our study that Clozapine treatment was 
quite delayed for longer than is clinically desirable. It also 
indicates that, like in many other countries, Clozapine is 
underused in the UK as well. This probably reflects the 
costs and complexities of therapy with Clozapine. 

استعمال مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين في معالجة تقييم 
  شارلز بارنجر-أمجد جميعان/ االآتئاب النفسي عند األطفال والمراهقين 

من واجب القائمين على معالجة االكتئاب عند األطفال : ملخص  
ذلك التعامل مع هذه الحاالت ير طرق آمنة وفاعلة للعالج وكوالمراهقين تطو

بالرغم من االستعمال الواسع والواعد لمثبطات . غينل الباواالهتمامبالجدية 
إعادة امتصاص السيروتونين في عالج االكتئاب النفسي عند الصغار، إال أن 

ج في ذا العالهناك العديد من االختالفات في نتائج األبحاث حول فاعلية ه
 .حاالت اكتئاب الصغار في معظم دول العالم

ذه االختالفات والتباينات في نتائج الدراسات حول أهمية استجابة له
 هذا العالج سوف نقوم بمراجعة واستعراض العديد من استعمالومخاطر 

جيل الجديد من الدراسات التي نشرت حول أهمية ومحاذير استعمال هذا ال
 .عالجة االكتئاب النفسي عند األطفالمضادات االكتئاب في م

 سوف نقوم بعرض آلخر التوصيات لمعالجة حاالت النهايةوفي 
 .االكتئاب عند األطفال والمراهقين

 An assessment of the use selective serotonin reuptake 
inhibitors in childhood and adolescent depressive disorders 
/ Amjad Jumai’an, Charles R. Barringer 

Abstract : Depression in children and adolescents warrants serious 
concideration. It is incumbent on clinicians to develop safe, effective 
treatment protocols for this painful and debilitating condition. While 
the use of selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRI) in the 
treatment of depression is promising, it is also an area of 
controversy in most parts of the world. In response to the 
controversy and the need for treatment, this paper assesses the 
current status of the research and recommendations for using 
SSRIs. Toward this end, the paper reviews relevant literature to
determine the prevalence and risks associated with major
depressive disorder (MDD) among youth. The paper then 
summarizes the research on SSRIs and identifies which ones are 
safe, effective, supported by research, and approved by the medical 
establishment. Finally, a set of guidelines for treating youth 
depression is offered, one that combines approved SSRIs and 
psychotherapy. 

 اقتباس وليد سرحان/  الجزء األول -ابن سينا وآتاب القانون 
ولد الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن علي بن سينا قرب بخارى حوالي 

  م، لقب بالشيخ1037/  هـ428 م، وتوفي في همدان سنة 980/هـ370سنة 
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