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العاطفة في اضطرابات الوعي
يُرجى التأكد من أن المريض متيقظ (فتح العين) ومنتبه بشكل كافٍ قبل تقديم التدخالت العالجية أو تقييم مستوى
الوعي .استخدم بروتوكول تيسير التيقّظ (راجع النشرة) إذا بقيَت عينا المريض مغلقت َين أو حصل تغيّر في االستجابة
السلوكية.

الغيبوبة

عندما يكون المريض في حالة غيبوبة ،ال يكون لديه القدرة على الشعور.

الحالة اإلنباتية/التيقظ مع عدم االستجابة
عندما يكون المريض في حالة إنباتية ،فإنه قد يُظهر الدموع االنعكاسية أو الحركات الفموية المشابهة للتبسم .وهذا يعني أنك قد ترى تعابير الوجه من دون
وجود منبهات خارجية.

حالة الحد األدنى من الوعي
عندما يكون المريض في حالة الحد األدنى من الوعي ،قد يُظهر بشكل غير متسق تعابير الوجه/العواطف المناسبة التي تعتمد على المنبهات المقدمة .ومن
المهم معرفة أن تقديم االستجابات العاطفية قد يكون كذلك بسبب المنبهات الداخلية.

االستجابات المحت َملة الطارئة:
• االبتسام حين اإلخبار بنكتة ،والتذكير بذكرى سعيدة ،وما إلى ذلك
• البكاء عند اإلخبار بقصة حزينة ،أو التذكير بذكرى حزينة ،وما إلى ذلك
• تقطيب الجبين استجابة ألمور غير محببة
األنشطة المقترحة الستثارة االستجابة:
• تحدَّث إلى مريضك بشأن ذكريات سعيدة ومضحكة وحزينة وغير سعيدة وأحداث حالية وما إلى ذلك
• قم بتشغيل الموسيقى التي تعجب مريضك والتي ال تعجبه
• قم بتأدية صالة مألوفة

حالة الوعي

عندما يكون المريض واعيًا تما ًما ،يمكنه أيضًا إظهار استجابات عاطفية طارئة.
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