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ً
اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة مختلطة 247..................... 6A60.D
ً
اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة غير محددة 248................. 6A60.E
ً
اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة كاملة 249.......................................................... 6A60.F
اضطراب ثنائي القطب نمط  Iمحدد آخر 249......................................................................... 6A60.Y
اضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iغير محدد 249........................................................................ 6A60.Z
اضطراب ثنائي القطب نمط 251.............................................................................................................. II
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية تحت هوس251............................................ 6A61.0 ،
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،خفيف 252...................................... 6A61.1
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل دون أعراض ذهانية 254..... 6A61.2
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل مع أعراض ذهانية 255........6A61.3
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد دون أعراض ذهانية 256....... 6A61.4
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد مع أعراض ذهانية 258......... 6A61.5
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،غير محدد الشدة 259..................... 6A61.6
ً
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة تحت هوس 260................ 6A61.7
ً
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة اكتئاب 261....................... 6A61.8
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ً
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة غير محددة 262................ 6A61.9
ً
اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة كاملة 263........................................................ 6A61.A
اضطراب ثنائي القطب نمط  IIمحدد آخر 263........................................................................ 6A61.Y
اضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIغير محدد 263....................................................................... 6A61.Z
َ
ْ
اض ِطر ُ
اب َد َور ِو َّي ِة املزاج 265...............................................................................................................6A62
ثنائي القطب أو الضطرابات ذات الصلة محدد آخر 266................................................................ 6A6Y
ثنائي القطب أو الضطرابات ذات الصلة ،غير محدد 266.............................................................. 6A6Z
الضطرابات الكتئابية 268...............................................................................................................................
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة 268................................................................................................... 6A70
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،خفيف 269............................................................................ 6A70.0
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،معتدل دون أعراض ذهانية 270............................................ 6A70.1
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،معتدل مع أعراض ذهانية 271.............................................. 6A70.2
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،شديد دون أعراض ذهانية 272............................................. 6A70.3
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،شديد مع أعراض ذهانية 274................................................6A70.4
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،غير محدد الشدة 275............................................................ 6A70.5
ً
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،حاليا في هدأة جزئية 276....................................................... 6A70.6
ً
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،حاليا في هدأة كاملة 277.........................................................6A70.7
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة محدد آخر 277........................................................................ 6A70.Y
اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،غير محدد 277....................................................................... 6A70.Z
اضطراب اكتئابي متكرر 278............................................................................................................. 6A71
اضطراب اكتئابي متكرر ،النوبة الحالية خفيفة 279.............................................................. 6A71.0
اضطراب اكتئابي متكرر ،النوبة الحالية معتدلة دون أعراض ذهانية 280............................. 6A71.1
اضطراب اكتئابي متكرر ،معتدل مع أعراض ذهانية 281........................................................ 6A71.2
اضطراب اكتئابي متكرر ،شديد دون أعراض ذهانية 282....................................................... 6A71.3
اضطراب اكتئابي متكرر ،شديد مع أعراض ذهانية 284......................................................... 6A71.4
اضطراب اكتئابي متكرر ،غير محدد الشدة 285......................................................................6A71.5

ً
اضطراب اكتئابي متكرر ،حاليا في هدأة جزئية 287................................................................. 6A71.6
ً
اضطراب اكتئابي متكرر ،حاليا في هدأة كاملة 287.................................................................. 6A71.7
اضطراب اكتئابي متكرر محدد آخر 288.................................................................................. 6A71.Y
اضطراب اكتئابي متكرر ،غير محدد 288................................................................................. 6A71.Z
َ
ْ
اض ِطر ُ
اب سوء املزاج 290.................................................................................................................. 6A72
اضطراب الكتئاب والقلق املختلط 291........................................................................................... 6A73
اضطراب سوء مزاج ما قبل الطمث 291.................................................................................... GA34.41
اضطراب اكتئابي محدد آخر 292..................................................................................................... 6A7Y
اضطراب اكتئابي ،غير محدد 292.................................................................................................... 6A7Z
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج 293............................................................. 6A80
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج 294............................................................................................6A80.0
هجمات هلع في نوبات املزاج 294.................................................................................................... 6A80.1
نوبة اكتئاب حالية متواصلة 295...................................................................................................6A80.2
نوبة اكتئاب حالية مع سوداوية 296..............................................................................................6A80.3
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية 296........................................................................... 6A80.4
الدوران السريع 297........................................................................................................................6A80.5
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية 298.......6E20
اكتئاب ما بعد الولدة 299............................................................................................. 6E20.0 NOS
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية محددة
أخرى 299................................................................................................................................... 6E20.Y
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير
محددة 299................................................................................................................................ 6E20.Z
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية 300......... 6E21
ُ
اضطرابات املزاج امل ْح َدثة باملواد 301................................................................................................................
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول 301.......................................................................................... 6C40.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش 303........................................................................................ 6C41.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي 304...................................................................... 6C42.70
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اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون 305........................................................................................... 6C43.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 307............................................. 6C44.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين 309........................................................................................ 6C45.70
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 311...... 6C46.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 313.......................................................................... 6C47.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات 314...................................................................................... 6C49.60

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 315...................................................................... 6C4B.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 317.................... 6C4C.70
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا PCPأوالكيتامين 318................................. 6C4D.70
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
متالزمة مزاج ثانوية 320.......................................................................................................................... 6E62
متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض اكتئابية 321............................................................................... 6E62.0
متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض هوس 322................................................................................... 6E62.1
متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض مختلطة 323...............................................................................6E62.2
متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض غير محددة 324..........................................................................6E62.3
اضطراب مزاج محدد آخر 324............................................................................................................... 6A7Y
اضطراب مزاج ،غير محدد 324.............................................................................................................. 6A7Z
اضطرابات القلق واالضطرابات ذات الصلة بالخوف 326...................................................................
اضطراب القلق املعمم 327..................................................................................................................... 6B00
اضطراب الهلع 328................................................................................................................................. 6B01
رهاب الساح 329..................................................................................................................................... 6B02
الرهاب املحدد 330.................................................................................................................................. 6B03
اضطراب القلق الجتماعي 331............................................................................................................... 6B04
اضطراب قلق النفصال 332.................................................................................................................. 6B05
الصمت النتقائي 333............................................................................................................................. 6B06
ُ
اضطرابات القلق امل ْح َدثة باملواد 334................................................................................................................
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكحول 334............................................................................................ 6C40.71

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالحشيش 336......................................................................................... 6C41.71
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي 338........................................................................ 6C42.71
اضطراب قلق ُم ْح َدث باألفيون 339............................................................................................ 6C43.71
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 341...............................................6C44.71
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكوكائين 342.......................................................................................... 6C45.71
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 344........ 6C46.71
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 346........................................................................... 6C47.71
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكافايين 347.......................................................................................... 6C48.40
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات 348........................................................................................ 6C49.61
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 349....................................................................... 6C4B.71
اضطراب قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 351.................... 6C4C.71
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين 352................................ 6C4D.61
اضطراب قلق محدث بالعقاقير امل ِ
اضطراب قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 354................................................ 6C4E.71
اضطراب قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 356........................ 6C4G.71
داء املراق ( توهم املرض ) 358................................................................................................................. 6B23
داء املراق ( توهم املرض ) مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 359......................................................... 6B23.0
داء املراق ( توهم املرض ) مع فقر إلى غياب البصيرة 359.............................................................. 6B23.1
داء املراق ( توهم املرض ) ،غير محدد 360.................................................................................... 6B23.Z
متالزمة قلق ثانوية 361............................................................................................................................ 6E63
اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف محدد آخر 362.................................................................................. 6B0Y
اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،غير محدد 362................................................................................. 6B0Z
الوسواس القهري أو االضطرابات ذات الصلة 364..................................................................... 6B23
اضطراب الوسواس القهري 365............................................................................................................. 6B20
اضطراب الوسواس القهري مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 366..................................................... 6B20.0
اضطراب الوسواس القهري مع فقر إلى غياب البصيرة 366.......................................................... 6B20.1
اضطراب الوسواس القهري ،غير محدد 366................................................................................ 6B20.Z
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اضطراب صورة الجسد 367....................................................................................................................6B21
اضطراب صورة الجسد مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 368........................................................... 6B21.0
اضطراب صورة الجسد مع فقر إلى غياب البصيرة 368................................................................ 6B21.1
اضطراب صورة الجسد ،غير محدد 368....................................................................................... 6B21.Z
الضطراب املرجعي الشمي 369............................................................................................................... 6B22
الضطراب املرجعي الشمي مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 369....................................................... 6B22.0
الضطراب املرجعي الشمي مع فقر إلى غياب البصيرة 370............................................................ 6B22.1
الضطراب املرجعي الشمي ،غير محدد 370.................................................................................. 6B22.Z
داء املراق ( توهم املرض ) 371................................................................................................................. 6B23
اضطراب الكتناز 372............................................................................................................................ 6B24
اضطراب الكتناز مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 372.................................................................... 6B24.0
اضطراب الكتناز مع فقر إلى غياب البصيرة 373......................................................................... 6B24.1
اضطراب الكتناز ،غير محدد 373................................................................................................ 6B24.Z
اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد 374.................................................................................. 6B25
هوس نتف األشعار 374................................................................................................................. 6B25.0
اضطراب كشط الجلد 375............................................................................................................ 6B25.1
اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد محددة أخرى 375.................................................. 6B25.Y
اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد ،غير محدد 375..................................................... 6B25.Z
اضطراب الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة املحدثة باملواد 376....................................................
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين 376............................. 6C45.72
ً
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 378................................................................................................ 6C46.72
متالزمة الوسواس القهري أو متالزمة ذات الصلة ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي 380.................... 6C47.72
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
381............................................................................................................................................... 6C4E.72

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات
تأثير نفس ي 383............................................................................................................................ 6C4G.72
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمواد محددة متعددة 385........... 6C4F.72
متالزمة وسواس قهري ثانوية أو متالزمة ذات صلة 387.......................................................................... 6E64
متالزمة توريت 388............................................................................................................................ 8A05.00
اضطراب الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة محدد آخر 388............................................... 6B2Y
اضطراب الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة ،غير محدد 388.............................................. 6B2Z
االضطرابات املرتبطة مع الكرب تحديدا 390......................................................................................
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة 391..................................................................................................... 6B40
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة املعقد 392.......................................................................................... 6B41
اضطراب الفجيعة املديد 393................................................................................................................. 6B42
اضطراب التأقلم 394.............................................................................................................................. 6B43
اضطراب التعلق التفاعلي 395................................................................................................................ 6B44
اضطراب التعلق التفاعلي املتحلل 396................................................................................................... 6B45
ً
الضطرابات املحددة األخرى املرتبطة مع الكرب تحديدا 397................................................................ 6B4Y
ً
الضطرابات املرتبطة مع الكرب تحديدا ،غير محدد 397.......................................................................6B4Z
االضطرابات التفارقية 399...............................................................................................................
اضطراب العرض العصبي التفارقي 400.................................................................................................. 6B60
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت بصرية 400...................................................... 6B60.0
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت سمعية 401..................................................... 6B60.1
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع دوخة أو دوار 401........................................................... 6B60.2
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالل حس ي آخر 401................................................... 6B60.3
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالجات غير صرعية 402.............................................6B60.4
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت الكالم 402....................................................... 6B60.5
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع شلل جزئي أو ضعف 403............................................... 6B60.6
ْ
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت ا ِملش َية 403...................................................... 6B60.7
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اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت الحركة 404..................................................... 6B60.8
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع رمع عضلي 404........................................................ 6B60.81
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع رعاش 405............................................................... 6B60.82
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع عسر التوتر العضلي 405........................................ 6B60.83
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع تشنج الوجه 406..................................................... 6B60.84
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع باركنسونية 407.......................................................6B60.85
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت الحركة ،محدد آخر 407....................... 6B60.8Y
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت الحركة ،غير محدد 407.......................... 6B60.8Z
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع أعراض معرفية 408....................................................... 6B60.9
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،محدد آخر 408................................................................... 6B60.Y
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،غير محدد 408..................................................................... 6B60.Z
النساوة التفارقية 409............................................................................................................................. 6B61
َ
اضطراب الغ ْي َبة 410............................................................................................................................... 6B62
َ
اضطراب غ ْي َبة الحيازة 411..................................................................................................................... 6B63
اضطراب الهوية التفارقي 412..................................................................................................................6B64
اضطراب الهوية التفارقي الجزئي 413...................................................................................................... 6B65
اضطراب تبدد الشخصية  -تبدد الواقع 414.......................................................................................... 6B66
متالزمة تفارق ثانوية 415......................................................................................................................... 6E65
اضطراب تفارقي محدد آخر 416............................................................................................................6B6Y
اضطراب تفارقي ،غير محدد 416............................................................................................................ 6B6Z
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655..................................................................................................................................... 6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
657..................................................................................................................................... 6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة مستدامة جزئية
659..................................................................................................................................... 6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة مستدامة كاملة
661..................................................................................................................................... 6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد 6C46.2Z
663.....................................................................................................................................................
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 664......................... 6C46.3
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 667............................... 6C46.4
ً
ُ
الهذيان املحدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 669.............. 6C46.5

ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 671.. 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع هالوس
673..................................................................................................................................... 6C46.60
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع أوهام
675..................................................................................................................................... 6C46.61
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع أعراض
مختلطة 677...................................................................................................................... 6C46.62
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير
محدد 679..........................................................................................................................6C46.6Z
ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 681 6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.70
682.....................................................................................................................................................
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.71
685.....................................................................................................................................................
ً
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 687...................................................................................... 6C46.72
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
689..................................................................................................................................... 6C46.73
ً
اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 691.......................................................................................................................6C46.Y
ً
اضطرابات بسبب استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير
محددة 692............................................................................................................................... 6C46.Z
الضطرابات الناتجة عن استعمال الكاثينون الصنعي 694.............................................................. 6C47
نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي 695.................................................................. 6C47.0
نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي 696....................................................................... 6C41.1
نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي ،نوبي 698..................................................... 6C47.10
نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي ،مستمر 699.................................................6C47.11
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نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي ،غير محدد 701............................................6C47.1Z
العتماد على الكاثينون الصنعي 702........................................................................................ 6C47.2
العتماد على الكاثينون الصنعي ،الستعمال الحالي 703.................................................. 6C47.20
العتماد على الكاثينون الصنعي ،هدأة كاملة مبكرة 705.................................................. 6C47.21
العتماد على الكاثينون الصنعي ،هدأة مستدامة جزئية 706........................................... 6C47.22
العتماد على الكاثينون الصنعي ،هدأة مستدامة كاملة 707............................................ 6C47.23
العتماد على الكاثينون الصنعي ،غير محدد 709............................................................. 6C47.2Z
النسمام بالكاثينون الصنعي 710.............................................................................................6C47.3
سحب الكاثينون الصنعي 711................................................................................................... 6C47.4
ُ
الهذيان املحدث بالكاثينون الصنعي 711.................................................................................. 6C47.5
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 713..................................................................... 6C47.6
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس 714............................................ 6C47.60
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام 715.............................................. 6C47.61
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة 716............................. 6C47.62
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد 717.......................................... 6C47.6Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي 718................................................................... 6C47.7
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 718................................................................ 6C47.70
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 719................................................................. 6C47.71
متالزمة الوسواس القهري أو متالزمة ذات الصلة ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي 720......... 6C47.72
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 721.............................................. 6C47.73

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكاثينون الصنعي 722......................................... 6C47.Y
اضطرابات بسبب استعمال الكاثينون الصنعي ،غير محددة 723...........................................6C47.Z
الضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين 724............................................................................. 6C48
نوبة من الستعمال الضار للكافيين 725.................................................................................. 6C48.0
نمط ضار من استعمال الكافيين 726...................................................................................... 6C41.1
نمط ضار من استعمال الكافيين ،نوبي 727..................................................................... 6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافيين ،مستمر 727................................................................ 6C48.11
نمط ضار من استعمال الكافيين ،غير محدد 728........................................................... 6C48.1Z
النسمام بالكافيين 729............................................................................................................ 6C48.2
سحب الكافيين 730.................................................................................................................. 6C48.4
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكافيين 731................................................................................... 6C48.4
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكافيين 732................................................................................. 6C48.40
اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكافيين 733......................................................... 6C48.Y
اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ،غير محددة 734.......................................................... 6C48.Z
الضطرابات الناتجة عن استعمال املهلوسات 735.......................................................................... 6C49
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات 736............................................................................. 6C49.0
نمط ضار من استعمال املهلوسات 737................................................................................... 6C41.1
نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي 738.................................................................. 6C49.10
نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر 739............................................................. 6C49.11
نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد 741........................................................ 6C49.1Z
العتماد على املهلوسات 741..................................................................................................... 6C49.2
العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي 743...............................................................6C49.20
العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة 744.............................................................. 6C49.21
العتماد على املهلوسات ،هدأة مستدامة جزئية 745....................................................... 6C49.22
العتماد على املهلوسات ،هدأة مستدامة كاملة 746.........................................................6C49.23
العتماد على املهلوسات ،غير محدد 747............................................................................... 6C49.2Z
النسمام باملهلوسات 748......................................................................................................... 6C49.3
ُ
الهذيان املحدث باملهلوسات 750.............................................................................................. 6C49.4
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات 751.................................................................................. 6C49.5
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات 752................................................................................ 6C49.7
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات 753............................................................................ 6C49.60
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات 755.............................................................................. 6C49.61

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املهلوسات 756...................................................... 6C49.Y
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اضطرابات بسبب استعمال املهلوسات ،غير محددة 757....................................................... 6C49.Z
الضطرابات الناتجة عن استعمال النيكوتين 759............................................................................6C4A
نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين 760................................................................................ 6C4A.0
نمط ضار من استعمال النيكوتين 761..................................................................................... 6C41.1
نمط ضار من استعمال النيكوتين ،نوبي 762......................................................................6C4A.1
نمط ضار من استعمال النيكوتين ،مستمر 763.............................................................. 6C4A.11
نمط ضار من استعمال النيكوتين ،غير محدد 764......................................................... 6C4A.1Z
العتماد على النيكوتين 765...................................................................................................... 6C4A.2
العتماد على النيكوتين ،الستعمال الحالي 766................................................................ 6C4A.20
العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مبكرة 767................................................................6C4A.21
العتماد على النيكوتين ،هدأة مستدامة جزئية 768........................................................ 6C4A.22
العتماد على النيكوتين ،هدأة مستدامة كاملة 769.......................................................... 6C4A.23
العتماد على النيكوتين ،غير محدد 770........................................................................... 6C4A.2Z
النسمام بالنيكوتين 770.......................................................................................................... 6C4A.3
سحب النيكوتين 772................................................................................................................ 6C4A.4
اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال النيكوتين 773....................................................... 6C4A.Y
اضطرابات بسبب استعمال النيكوتين ،غير محددة 774........................................................ 6C4A.Z
الضطرابات الناتجة عن استعمال املستنشقات الطيارة 775..........................................................6C4B
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 776............................................................ 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة 777................................................................... 6C41.1
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي 778....................................................6C4B.1
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر 780............................................ 6C4B.11
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد 781....................................... 6C4B.1Z
العتماد على املستنشقات الطيارة 782.................................................................................... 6C4B.2
العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي 783.............................................. 6C4B.20
العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة 784..............................................6C4B.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة مستدامة جزئية 785.......................................6C4B.22
العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة مستدامة كاملة 786........................................ 6C4B.23
العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد 787......................................................... 6C4B.2Z
النسمام باملستنشقات الطيارة 788........................................................................................ 6C4B.3
سحب املستنشقات الطيارة 789.............................................................................................. 6C4B.4
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 790................................................................. 6C4B.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة 792............................................................... 6C4B.7
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 793........................................................... 6C4B.70
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 794............................................................. 6C4B.71

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املستنشقات الطيارة 796..................................... 6C4B.Y
اضطرابات بسبب استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محددة 797...................................... 6C4B.Z
الضطرابات الناتجة عن استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 798........ 6C4C
نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 799............. 6C4C.0
نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 801................. 6C41.1
ً
نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAنوبي 803....... 6C4C.1
ً
نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAمستمر 804 6C4C.11
ً
نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محدد 6C4C.1Z
805.....................................................................................................................................................
العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 806.................................. 6C4C.2
ً
العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAالستعمال الحالي 807. 6C4C.20
ً
العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة كاملة مبكرة 808. 6C4C.21
ً
العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة مستدامة جزئية 6C4C.22
809.....................................................................................................................................................
ً
العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة مستدامة كاملة 6C4C.23
810.....................................................................................................................................................
ً
العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محدد 811............ 6C4C.2Z
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 812...................................... 6C4C.3
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سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 814............................................. 6C4C.4
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 815............... 6C4C.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 816............. 6C4C.7
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 817..........6C4C.70
اضطراب قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 819.......... 6C4C.71

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها
820............................................................................................................................................ 6C4C.Y
ً
اضطرابات بسبب استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محددة 6C4C.Z
821..........................................................................................................................................................
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 823..................... 6C4D
الضطرابات الناتجة عن استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 824........................... C4D.06
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 825............................... 6C4D.1
نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،نوبي 827.............. 6C4D.10
نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،مستمر 828......... 6C4D.11
نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،غير محدد 829.... 6C4D.1Z
نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 830................................................. 6C4D.2
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،الستعمال الحالي 831...........6C4D.20
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة 832.......... 6C4D.21
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،هدأة مستدامة جزئية833.... 6C4D.22
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،هدأة مستدامة كاملة 834.... 6C4D.23
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،غير محدد 835...................... 6C4D.2Z
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 836..................................................... 6C4D.3
النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 837.......................................... 6C4D.4
الهذيان املحدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين 838........................... 6C4D.5
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 840............................ 6C4D.6
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين 841..................... 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ

ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين 842....................... 6C4D.61
اضطراب قلق محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 844.. 6C4D.Y
اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،غير محددة 845.. 6C4D.Z
اضطرابات بسبب استعمال للعقاقير امل ِ
ً
الضطرابات الناتجة عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية 846........ 6C4E
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936.....................................................................................................................................................
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ُ
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مقدمة

إن  ICD-11في الصيغة الحالية ليس بكتاب ،وإنما عبارة عن تصنيف تشعبي ُبني للعودة إليه عن طريق
الويب ،وهذا التصنيف التشعبي يجعل النتقال بين مختلف الفئات أسهل ملستخدم املتصفح بما يتيح
ً
من مرونة العرض والوصول ،وإمكانية البحث املوجودة ضمنا في التصنيف ،ولذا كان تحويل هذا العمل
ً
املستند على الويب إلى كتاب؛ شيئا يتضمن صعوبة من ناحية التطبيق العملي إلمكانيات املتصفح
والويب وجعلها ممكنة لدى القارئ بما يضمن أقل الختالف بين الصيغتين.
ُ
ولكن وبما أن اللغة الوحيدة التي أتيح بها  ICD-11هي اإلنكليزية ،فليس من السهل على من ُيعنى باألمر
ول يتقن اإلنكليزية أن يصل ملبتغاه ،لذا أخذت على عاتقي ومنذ صدور الطبعة  11من التصنيف الدولي
لألمراض أن أنقل هذا العمل الضخم للعربية وحدي ،قناعة مني بأنه لن تتكفل أي جهة ذات شأن بهذا
العمل.
وكان مما ساعدني في هذا ،قيامي منذ سنوات مضت بتعريب الدليل التشخيص ي الخامس DSM-5
والذي أصدرته الجمعية األمريكية للطب النفس ي عام  2013ونشرته الدار العربية للعلوم ،حيث ّ
سهل
هذا من سرعة وصولي إلى األسلوب األنسب للقيام بالترجمة والتحرير ،واختيار املصطلحات والتعابير
التي أظن أنها تتالءم والستعمال املعاصر ،فجاز لي القول أنني الطبيب الوحيد في هذا العالم العربي من
شرقه إلى غربه والذي وضع التشخيص والتصنيف الحديث لالضطرابات العقلية في متناول القارئ
ً
ً
العربي .وأرغب في القول أن ما دفعني لهذ ليس طمعا في ربح ،فمن نشر كتابا في السابق يعلم أن هذا
لتحد ذاتي فقط ل أكثر .
مجلبة للخسران ،وإنما كان هذا وسابقه استجابة ٍ
ول بد من اإلشارة أنه ل يوجد حقوق نشر للتصنيف الدولي لألمراض ICD-11كحال  ،DSM-5فالعمل
منشور ملن يريد على موقع منظمة الصحة العاملية.
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ما هو التصنيف الدولي لألمراض ICD-11؟
التصنيف الدولي لألمراض  ICD-11هو املعيار الدولي للتسجيل ،واإلبالغ ،والتحليل ،والتفسير واملقارنة
ً
للوفيات وبيانات املرض .وتعد الطبعة  11ثمرة لتعاون غير مسبوق بين األطباء وخبراء اإلحصاء
والتصنيف وخبراء تكنولوجيا املعلومات من جميع أنحاء العالم ،مما يجعلها قابلة لالستخدام من قبل
هذه املجموعات ومن قبل املبرمجين كذلك .يسمح  ICD-11للبلدان بإحصاء وتحديد مشكالتها الصحية
ً
األكثر إلحاحا باستخدام معلومات حديثة وذات صلة سريرية بالتصنيف.
لقد جرى تطوير  ICD-11من قبل منظمة الصحة العاملية ) (WHOويجري تحديثه بانتظام .وقد امتد
تطويره على مدى عقد من العمل ،وشارك فيه أكثر من  300متخصص من  55دولة والذين انقسموا
إلى  30مجموعة عمل .بعد إصدار ألفا التجريبي في أيار  2011ثم مسودة بيتا في أيار  ،2012صدرت
ً
نسخة مستقرة من  ICD-11في  18يونيو  ،2018والتي اعتمدت رسميا من قبل جميع أعضاء منظمة
الصحة العاملية خالل جمعية الصحة العاملية الثانية والسبعين في  25أيار .2019
التحسينات في التصنيف الدولي لألمراض
ً
َ
تحسن  ICD-11كثيرا عن املراجعات السابقة ،فهو يعكس التطورات الحاسمة في العلوم والطب،
ومواءمة التصنيف ألحدث املعارف عن عالج األمراض والوقاية منها .كما يوجد محتو ًى سريري مفيد
أكثر من .ICD-10
ّ
بشكل أقل
املحسنان ،مما يتطلب تدريب املستخدم
من السمات املهمة لـ  ICD-11سهولة ودقة الترميز
ٍ
ً
من أي وقت مض ى ،جنبا إلى جنب مع توفر مزاياه عبر اإلنترنت ودون وصو ٍل للويب .كما أن ICD-11
جاهز للصحة الرقمية ،ولالستخدام في تكنولوجيا املعلومات املتعددة البيئات ،مع واجهة برمجة
تطبيقات جديدة .وتم تقديمه مع مجموعة من خدمات الويب بما في ذلك الدعم متعدد اللغات واملدمج
مع دليل املستخدم.
تتيح منصة القتراحات لجميع األطراف املهتمة اقتراح تغييرات أو إضافات على  ICD-11ومشاهدتها
ً
ومناقشتها بشفافية .تضمن أداة الترجمة في  ICD-11ترجمة متسقة دوليا وإضافة مصطلحات مترجمة
لالستخدام املحلي .وتم تضمين جميع مفاهيم التسجيل واإلبالغ في الرعاية األولية.
لقد ُعينت رموز  ICD-11للحالت الصحية والحوادث ،مما ينتج عنه بيانات يمكن استخدامها بواسطة
الحكومات لتصميم سياسات صحية عامة فعالة ،وقياس تأثيرها ،أو استخدامها للتسجيل السريري.

ً
ً
وألول مرة ،أصبح التصنيف الدولي لألمراض إلكترونيا بالكامل ،حيث يوفر حاليا الوصول إلى 17000
فئة تشخيصية ،مع أكثر من  100000مؤشر طبي تشخيص ي .تفسر خوارزمية البحث املعتمدة على
الفهرس أكثر من  1.6مليون مصطلح ICD-11 .سهل الستعمال ويمكن استخدامه عند التصال أو
عدم التصال باإلنترنت ،باستخدام برنامج "محتوي" مجاني .وفي النهاية سيحل  ICD-11محل التصنيف
الدولي العاشر لألمراض كمعيار عاملي لترميز املعلومات الصحية وأسباب الوفاة.
ً
يحتوي  ICD-11على عشرات اآللف من الكيانات ،التي تسمى أيضا الفئات أو العقد؛ حيث يمكن أن
ً
ً
ً
يكون الكيان أي ش يء له صلة بالرعاية الصحية؛ لكنه عادة ما يمثل مرضا أو عامال ممرضا ،ولكنه قد
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يكون أيضا عرضا منفردا أو شذوذا (تطوريا) في الجسم .توجد أيضا فصول تتعلق بالتصال بالخدمات
الصحية والظروف الجتماعية للمريض واألسباب الخارجية لألذيات أو الوفاة .تسمى كل مجموعة من
ً
كيانات  ICD-11تبعا للمكون األساس؛ من هذا اللب املشترك يمكن اشتقاق مجموعات فرعية مختلفة؛
على سبيل املثال؛ التصنيف الدولي لألمراض  ICD-Oهو تصنيف مشتق ُم َّ
حسن لالستخدام في علم
ً
األورام .املشتق األولي لألساس يسمى  ،ICD-11 MMSوهذا هو النظام الذي يشار إليه عموما باسم
 ICD-11 MMSوتشير  MMSإلى (إحصائيات الوفيات واملراضةMortality and Morbidity ،
 .)Statisticsيمكن الطالع على  ICD-11 MMSعبر اإلنترنت على موقع منظمة الصحة العاملية على
الرابط التاليhttps://icd. who. int/browse11/l-m/en :
ً
سيدخل هذا التصنيف رسميا حيز التنفيذ في  1يناير  ،2022وهو الوقت الذي قد تبدأ فيه الدول
باستعمال  ICD-11لإلبالغ عن إحصاءات املراضة والوفيات .ويعود لكل دولة اختيار موعد اعتماد
اإلصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي لألمراض ،وقد أقرت منظمة الصحة العاملية بأنه "من غير
املحتمل أن تتكيف العديد من البلدان مع ذلك بسرعة" ،أي البدء في استخدام اإلصدار الحادي عشر
من التصنيف الدولي لألمراض بحلول وقت إطالقه .ومن املتوقع أل يطبق في الوليات املتحدة حتى عام
.2027
الهيكلة
ً
يعد  ICD-11مجموعة متعددة األبعاد من عشرات اآللف من الكيانات املترابطة ،وتسمى أيضا الفئات
أو العقد .كل عقدة ضمن األساس لها معرف كيان فريد .يمكن أن تحتوي العقدة على عدة عقد فرعية
ً
وأصلية .على سبيل املثال؛ يمكن تصنيف ذات الرئة على أنها انتان رئوي ،ولكنها أيضا عدوى بكتيرية أو
فيروسية ،أي حسب املوقع أو املسببات؛ وبالتالي ،فإن عقدة ذات الرئة (معرف الكيان ( 142052508
) لها والدان :انتانات الرئة (معرف الكيان  ) 15779102ومرض معدي أو طفيلي محدد (رقم الكيان .
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 (1435254666تحتوي عقدة ذات الرئة بدورها على طفلين مختلفين ،بما في ذلك ذات الرئة الجرثومية
(معرف الكيان (1323682030 .وذات الرئة الفيروسية (معرف الكيان(1024154490 .
ICD-11 MMS
 ICD-11 MMSهو املشتق الرئيس ي من املكون األساس ي ،وهذا التصنيف هو الذي يشار إليه ُويعرف
باسم" ."ICD-11يأخذ  ICD-11 MMSشكل تسلسل هرمي يتكون من عشرات اآللف من الكيانات.
ً
ً
يمكن أن تكون الكيانات فصول أو كتال أو فئات .الفصل هو كيان املستوى األعلى من التسلسل الهرمي؛
ً
يحتوي  MMSعلى  28فصال أدرجت أدناه .تم استخدام الكتلة لتجميع الفئات أو الكتل ذات الصلة
ً
معا .يمكن أن تكون الفئة أي ش يء متعلق بالرعاية الصحية .تحتوي كل فئة على رمز فريد أبجدي رقمي
ً
يسمى رمز ،ICD-11أو رمز  ICDفقط .ل تحتوي الفصول والكتل أبدا على رموز  ،ICD-11وبالتالي ل
يمكن تشخيصها .رمز  ICD-11ليس هو نفسه معرف الكيان.
الفصول في ICD-11
-1

 A00 – 1H0Z1أمراض معدية أو طفيلية معينة

-2

 A00 – 2F9Z2األورام

-3

 A00 –3C0Z3أمراض الدم أو األعضاء املكونة للدم

-4

 A00 – 4B4Z4أمراض الجهاز املناعي

-5

 A00 – 5D465أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي

-6

 A00 – 6E8Z6الضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية

-7

 A00 – 7B2Z7اضطرابات النوم واليقظة

-8

 A00 – 8E7Z8أمراض الجهاز العصبي

-9

 A00 – 9E1Z9أمراض الجهاز البصري

-10

 AA00 – AC0Zأمراض األذن أو الخشاء

-11

 BA00 – BE2Zأمراض جهاز الدوران

-12

 CA00 – CB7Zأمراض الجهاز التنفس ي

-13

 DA00 – DE2Zأمراض الجهاز الهضمي

-14

 EA00 – EM0Zأمراض الجلد

-15

 FA00 – FC0Zأمراض الجهاز العضلي الهيكلي أو النسيج الضام

-16

 GA00 – GC8Zأمراض الجهاز البولي التناسلي

-17

 HA00 – HA8Zحالت متعلقة بالصحة الجنسية

-18

 JA00 – JB6Zالحمل أو الولدة أو النفاس

-19

 KA00 – KD5Zظروف معينة تنشأ في فترة ما حول الولدة

-20

 LA00 – LD9Zالتشوهات التنموية

-21

 MA00 – MH2Yاألعراض والعالمات أو النتائج السريرية غير املصنفة في مكان آخر

-22

 NA00 – NF2Zإصابة أو تسمم أو عواقب أخرى معينة ألسباب خارجية

-23

 PA00 – PL2Zاألسباب الخارجية للمرض أو الوفيات

-24

 QA00 – QF4Zالعوامل التي تؤثر على الحالة الصحية أو التصال بالخدمات الصحية

-25

 RA00 – RA26رموز ألغراض خاصة

-26

 SA00 – SJ3Zالفصل التكميلي حالت الطب التقليدي  -الوحدة األولى

-27

VA00 – VC50الفصل التكميلي لتقييم األداء

 X . . . – X . . .رموز التوسيع
-28
ً
يحتوي  ICD-11 MMSأيضا على فئات متبقية أو عقد متبقية .هذه هي الفئات "األخرى املحددة" و "غير
املحددة" ،وهي فئات متنوعة يمكن استخدامها لترميز الحالت التي ل تتناسب مع أي من كيانات MMS
ً
األكثر تحديدا .في متصفح ،ICD-11يتم عرض العقد املتبقية بلون كستنائي .الفئات املتبقية ليست
معرفات كيانات مشتقةّ :
مضمنة في األساس ،وبالتالي فهي الفئات الوحيدة التي تحتوي على ّ
معرفاتهم
هي نفسها العقد األصلية ،مع وضع عالمة " / MMS /محددة أخرى" أو " / MMS /غير محددة " في
ً
النهاية .تنتهي رموز  ICDالخاصة بهم دائما بـ  Yللفئات "املحددة األخرى" ،أو  Zللفئات "غير املحددة"
ً
على عكس رموز  ،ICD-10ل تحتوي رموز  ICD-11 MMSمطلقا على األحرف  Iأو ،Oوذلك ملنع الخلط
مع الرقمين  1و.0
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التغييرات
يوجد أدناه ملخص للتغييرات امللحوظة في  ICD-11مقارنة مع :ICD-11
ُ
يحتوي  ICD-11خمسة فصول جديدة .حيث قسم الفصل الثالث من التصنيف الدولي لألمراض
العاشر " ،أمراض الدم واألعضاء املكونة للدم وبعض الضطرابات التي تنطوي على آلية املناعة " ،إلى
قسمين" :أمراض الدم أو األعضاء املكونة للدم" (الفصل  )3و "أمراض الجهاز املناعي" (الفصل .)4
الفصول الجديدة األخرى هي "اضطرابات النوم واليقظة" (الفصل " ،)7الحالت املتعلقة بالصحة
الجنسية" (الفصل " ،)17الفصل التكميلي ،حالت الطب التقليدي  -الوحدة األولى" (الفصل .)26
االضطرابات العقلية:
نظرة عامة
ً
حديثا إلى  ،ICD-11والتي ُ
ضمنت بالفعل في النموذج األمريكي
تمت إضافة الضطرابات العقلية التالية
:ICD-10-CM
▪ اضطراب الشراهة عند األكل
▪ اضطراب ثنائي القطب II
▪ اضطراب تشوه صورة الجسد
▪ اضطراب كشط الجلد
▪ اضطراب التحرش
▪ اضطراب الكتناز
▪ الضطراب النفجاري املتقطع
ً
كما تم إضافة الضطرابات النفسية التالية حديثا إلى  ،ICD-11ولم تدرج في النموذج األمريكي ICD-10-
:CM
▪ اضطراب تناول الطعام التجنبي/املقيد
▪ النزعاج من الكمال الجسدي
▪ كاتاتونيا

▪ اضطراب ما بعد الكرب املعقد
▪ اضطراب اللعب
▪ الضطراب املرجعي الشمي
▪ اضطراب الفجيعة املديد
تشمل التغييرات امللحوظة األخرى:
▪ تم اختصار اضطرابات الشخصية في تشخيص واحد لضطراب الشخصية ،باستخدام
نموذج األبعاد (على عكس الفئوية)؛ راجع قسم اضطرابات الشخصية.
▪ تمت إزالة جميع األنواع الفرعية من الفصام على سبيل املثال؛ الضطهادي ،غير منظم،
ً
كاتاتوني .بدل من ذلك ،استخدم نموذج متعدد األبعاد مع فئة للمظاهر العرضية
لالضطرابات الذهانية األولية ،مما يسمح للترميز باألعراض اإليجابية ،األعراض السلبية،
األعراض الكتئابية ،األعراض الهوسية ،واألعراض النفسية الحركية ،واألعراض املعرفية.
▪ تم حذف الضطرابات املزاجية املستمرة ،والتي تتكون من اضطراب املزاج الدوري ،وعسر
املزاج.
▪ يميز  ICD-10بين اضطرابات القلق الرهابية ،مثل رهاب الساح ،واضطرابات القلق األخرى،
ً
مثل اضطراب القلق العام ،في حين يدمج  ICD-11كال املجموعتين معا تحت مسمى
اضطرابات القلق أو ذات الصلة بالخوف.
▪ تم دمج جميع اضطرابات النمو الشاملة في فئة واحدة ،اضطراب طيف التوحد ،باستثناء
متالزمة ريت ،والتي تم نقلها إلى فصل التشوهات النمائية.
▪ أعيدت تسمية اضطرابات فرط الحركة باسم اضطراب نقص النتباه فرط الحركة ،ويتم
التمييز في األنواع الفرعية بين النوع املهيمن نقص النتباه ،النوع املهيمن فرط الحركة –
الندفاعية ،والنوع املشترك ،كما أزيل اضطراب السلوك الحركي.
▪ تم نقل تفاعل الكرب الحاد من فصل الضطرابات العقلية ،ووضعه في فصل "العوامل التي
تؤثر على الحالة الصحية أو التصال بالخدمات الصحية" وهكذا ،في  ،ICD-11لم يعد تفاعل
ً
ً
الكرب الحاد اضطرابا عقليا.
اضطر ابات الشخصية
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تم تنقيح قسم اضطرابات الشخصية بالكامل؛ حيث دمجت جميع األنماط في نوع واحد سمي اضطراب
ً
الشخصية ،والذي يمكن ترميزه على أنه خفيف أو متوسط أو شديد أو الشدة غير محددة .هناك أيضا
فئة إضافية تسمى عسر الشخصية ،والتي يمكن استخدامها لوصف سمات الشخصية التي تنطوي
على مشاكل ،ولكنها ل ترتقي لتصل مستوى الضطراب في الشخصية .بمجرد تحديد اضطراب
الشخصية أو عسر الشخصية ،يمكن وسمها بواحدة أو أكثر من سمات الشخصية البارزة.
يستخدم  ICD-11ستة مجالت لوسم الشخصية:
▪ الوجدان السلبي
▪ النفصال
▪ الالاجتماعية
▪ التحلل
▪ الوسواسية
▪ النمط الحدي
لعل أشيع نوعين من أنواع الضطراب في الشخصية التي كان يجري استخدامها من التصنيف العاشر
ً
هما :اضطراب الشخصية الال مستقرة عاطفيا ،النمط الحدي واضطراب الشخصية املضادة
للمجتمع ،ولكن في الحقيقة فقد وجد تراكب كبير في سمات الشخصية ،كما أن األشخاص الذين لديهم
ً
اضطراب شديد في الشخصية ،غالبا ما يوجد لديهم سمات من أنماط مختلفة من اضطرابات
الشخصية .ول زال هناك جدل كبير بشأن هذا النموذج الجديد عديد األبعاد ،حيث يعتقد الكثيرون
أنه ل ينبغي التخلي عن التشخيص القاطع؛ وعلى وجه الخصوص ،كان هناك خالف حول حالة
اضطراب الشخصية الحدية.
يشبه نموذج  DSM-5البديل لضطرابات الشخصية ) (AMPDاملوجود في آخر الدليل التشخيص ي
ً
الخامس نظام اضطرابات الشخصية العائد لـ  ،ICD-11على الرغم من أنه أكبر بكثير وأكثر شمول .وقد
ً
ُ
نظر في إدراجه في  ،ICD-11لكن منظمة الصحة العاملية قررت عدم استخدامه ألنه كان يعتبر "معقدا
ً
ً
جدا ليتم تطبيقه في معظم البيئات السريرية حول العالم" ،نظرا ألن الهدف الواضح ملنظمة الصحة
ً
العاملية هو تطوير طريقة بسيطة وفعالة يمكن استخدامها أيضا في األماكن منخفضة املوارد.

اضطراب اللعب
ً
تم إضافة اضطراب اللعب حديثا إلى  ،ICD-11ووضع في مجموعة الضطرابات الناتجة عن السلوكيات
ً
اإلدمانية ،جنبا إلى جنب مع اضطراب املقامرة ،الذي كان يسمى املقامرة الباثولوجية في التصنيف
ً
الدولي لألمراض العاشر .باإلضافة إلى اضطراب اللعب ،يوجد في  ICD-11أيضا ما يسمى باللعب الخطر،
وهي فئة إضافية يمكن استخدامها لتحديد اللعب الذي ينطوي على مشاكل ل ترقى إلى مستوى
الضطراب.
يوجد في  DSM-5فئة مشابهة تسمى اضطراب اللعب عبر اإلنترنت؛ ومع ذلك ،وبسبب الجدل حول
تعريفه وإدراجه ،فإنه لم يتم تضمينه في الجزء الرئيس ي من التشخيصات العقلية ،ولكن في الفصل
اإلضافي "حالت ملزيد من الدراسة" .تهدف الضطرابات في هذا الفصل إلى تشجيع البحث ول ُيقصد
ً
تشخيصها رسميا.
االحتراق
ً
على عكس الفكرة السائدة ،فالحتراق موجود أيضا في ، ICD-10وإن كان ذلك بتعريف قصير من جملة
واحدة فقط .يتميز  ICD-11بشرح أطول ،يشير على وجه التحديد إلى أنه يجب استخدام الفئة فقط في
السياق املنهي .عالوة على ذلك ،يجب تطبيقه فقط عند استبعاد اضطرابات املزاج ،والضطرابات
ً
املرتبطة تحديدا بالكرب ،والقلق أو الضطرابات ذات الصلة بالخوف.
كما هو الحال مع اإلصدار العاشر من التصنيف الدولي لألمراض ،فإن الحتراق لم يدرج في فصل
الضطرابات العقلية ،ولكن في فصل "العوامل التي تؤثر على الحالة الصحية أو التصال بالخدمات
الصحية" .وقد أكدت منظمة الصحة العاملية أن  ICD-11ل يعرف الحتراق بأنه اضطراب عقلي أو
مرض ،ولكن كظاهرة مهنية تقوض عافية الشخص في مكان العمل.
الحاالت املتعلقة بالصحة الجنسية
ً
ً
تعتبر الحالت املتعلقة بالصحة الجنسية فصال جديدا في  .ICD-11قررت منظمة الصحة العاملية وضع
الضطرابات الجنسية في فصل منفصل ألن انقسام العقل  /الجسم هو مفهوم عفا عليه الزمن .حيث
استند عدد من فئات التصنيف الدولي لألمراض العاشر ،بما في ذلك الضطرابات الجنسية ،إلى ثنائية
العقل – الجسد (تعود مسألة العقل والجسد في صيغتها املعروفة اليوم لديكارت) ،أي الفصل بين
الحالت العضوية (الجسدية) وغير العضوية (العقلية) .على هذا النحو ،تم تضمين الختاللت
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الجنسية التي كانت تعتبر غير عضوية في فصل الضطرابات العقلية ،في حين أن تلك التي كانت تعتبر
عضوية تم إدراجها في الغالب في الفصل الخاص بأمراض الجهاز البولي التناسلي .في ُ ،ICD-11ينظر إلى
ُ
الدماغ والجسم على أنهما وحدة متكاملة ،حيث نظر إلى الختاللت الجنسية على أنها تنطوي على تفاعل
بين العوامل الجسدية والنفسية ،وهكذا ،تم إلغاء التمييز العضوي  /غير العضوي.
االختالالت الجنسية
وجدت في  ICD-10ثالث فئات رئيسية حول الختاللت الجنسية:
▪ تدني أو فقدان الرغبة الجنسية
▪ النفور الجنس ي وقلة التمتع الجنس ي
▪ فشل استجابة األعضاء التناسلية
يستبدل  ICD-11هذه الضطرابات بفئتين رئيسيتين:
▪ تدني الرغبة الجنسية
▪ خلل الستثارة الجنسية.
كما يحتوي  ICD-10على فئات:
▪ التشنج املهبلي
▪ التشنج املهبلي الال عضوي
▪ عسر الجماع
▪ عسر الجماع الالعضوي
ً
ونظرا لتوجه منظمة الصحة العاملية لالبتعاد عن "النقسام القديم للعقل  /الجسم" املذكور أعاله،
فقد دمجت الضطرابات العضوية وغير العضوية .وتم إعادة تصنيف التشنج املهبلي على أنه ألم اإليالج
الجنس ي ،وتم الحتفاظ بعسر الجماع  ،كما أن حالة ألم الفرج التي وجدت في  ،ICD-9وليس فيICD-
 .10تمت إضافتها إلى .ICD-11

اضطراب السلوك الجنس ي القهري
تم إعادة تصنيف الدافع الجنس ي املفرط من  ICD-10على أنه اضطراب السلوك الجنس ي القهري ،وأدرج
ً
ضمن اضطرابات التحكم في الدافعُ .يشار إلى أن زيادة الدافع الجنس ي ليس بالضرورة اضطرابا ،طاملا
ً
ً
أن هؤلء األشخاص ل يظهرون ضعفا في السيطرة على سلوكهم ،أو ضائقة كبيرة ،أو ضعفا في األداء.
اضطرابات الولع الجنس ي
ظلت اضطرابات الولع الجنس ي ،املسماة اضطرابات التفضيل الجنس ي في  ،ICD-10في فصل
الضطرابات العقلية ،على الرغم من وجود إشارة إليها في فصل الصحة الجنسية .أما الفئات التي كانت
مدرجة في  ICD-10وهي :الفيتيشية ولبس مالبس الجنس اآلخر فقد أزيلت من  ،ICD-11ألنها إن لم
ً
تسبب الضيق أو األذى ،فإنها ل تعتبر من الضطرابات النفسية .وتم إضافة اضطراب التحرش حديثا.
ال تو افق الجندر
التحول الجندري والنزعاج الجندري ،سميت ل توافق الجندر في  .ICD-11كانت اضطرابات الهوية
الجندرية في  ،ICD-10تتكون من ثالثة اضطرابات رئيسية هي:
▪ التحول الجنس ي،
▪ لبس مالبس الجنس اآلخر
▪ اضطراب هوية الجندر عند األطفال
في  ،ICD-11تم حذف لبس مالبس الجنس اآلخر ،وتمت إعادة تسمية التحول الجنس ي بال توافق
الجندر في مرحلة املراهقة أو البلوغ ،وتمت إعادة تسمية اضطراب هوية الجندر عند األطفال بال توافق
الجندر عند األطفال.
كما أن اإلصدار العاشر من التصنيف الدولي لألمراض ،قد وضع اضطرابات هوية الجندر في فصل
ً
ً
تحد متزايد،
الضطرابات العقلية ،وفقا ملا كان معتادا في ذلك الوقت .ولكن هذه الفكرة غدت موضع ٍ
حيث اعتقد البعض أن فكرة اعتبار التحول الجنس ي كاضطراب عقلي ستحيطه بوصمة عار .واقترح أن
ً
الضيق والخلل الوظيفي بين األشخاص املتحولين جنسيا يجب أن ُينظر إليه بشكل أكثر مالءمة على
أنه نتيجة للرفض الجتماعي والتمييز والعنف (الجنس ي) تجاه األفراد ذوي املظهر والسلوك املختلف
من ناحية الجندر .وقد ظهر أن هؤلء األشخاص أكثر عرضة لإلصابة بمشاكل في الصحة العقلية ،لكن
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ً
ً
الخدمات الصحية املوجهة لهم غالبا ما تكون غير كافية أو غير موجودة .ونظرا ألن رمز التصنيف الدولي
ً
لألمراض مطلوب عادة للوصول إلى العالج وسداد تكاليفه ،فقد وجدت منظمة الصحة العاملية أنه من
ً
غير املستحسن إزالة التحول في الجندر من  ICD-11تماما .لذلك تقرر نقل املفهوم من فصل
الضطرابات العقلية إلى فصل الصحة الجنسية الجديد.
الطب التقليدي
"الفصل التكميلي حالت الطب التقليدي  -الوحدة األولى" هو فصل إضافي في  .ICD-11وهو يتألف من
مفاهيم يشار إليها عادة باسم الطب الصيني التقليدي ) ،(TCMعلى الرغم من أن منظمة الصحة
العاملية تفضل استخدام مصطلح أكثر عمومية وحيادية وهو الطب التقليدي ) .(TMوقد جاءت العديد
ً
ً
من العالجات واألدوية التقليدية من الصين أصال ،وإن كان لها أيضا تاريخ طويل من الستخدام
والتطوير في اليابان وكوريا وفيتنام.
في الواقع ،تم استخدام الطب التقليدي في جميع أنحاء العالم لعقود ،إن لم يكن لقرون ،وهو جزء ل
يتجزأ من الخدمات الصحية املقدمة في العديد من البلدان.
تم انتقاد قرار تضمين الطب التقليدي في  ،ICD-11ملا ُيزعم بأنه علم زائف ،على من العتراف بأن بعض
تقنيات وأعشاب الطب التقليدي قد أظهرت فعالية أو إمكانات عالجية ،لكن البعض اآلخر ل طائل
ً
من ورائه ،أو حتى ضار تماما .حيث قيل بأن إدراج هذا الفصل يتعارض مع األساليب العلمية القائمة
ً
على األدلة التي تستخدمها منظمة الصحة العاملية عادة .وقد وجهت أصابع التهام بمحاباة حكومة
الصين مما دفع منظمة الصحة العاملية إلدراج الطب الصيني التقليدي ،وهو سوق عاملي بمليارات
ً ً
الدولرات تلعب فيه الصين دورا رائدا .لكن منظمة الصحة العاملية قد صرحت بأن إدراج فصل حالت
الطب التقليدي ل يؤيد أي شكل من أشكال العالج ،وأن إدراجها مخصص في املقام األول لألغراض
اإلحصائية.
تغييرات أخرى
تشمل التغييرات امللحوظة األخرى في  ICD-11ما يلي:
ً
تصنف السكتة الدماغية اآلن على أنها اضطراب عصبي بدل من كونها مرض وعائي.
يتم اآلن ترميز الحساسية تحت أمراض الجهاز املناعي.
في اإلصدار العاشر من التصنيف الدولي لألمراض ،تم التمييز بين اضطرابات النوم املدرجة في فصل

أمراض الجهاز العصبي ،واضطرابات النوم غير العضوية املدرجة في فصل الضطرابات العقلية ،في
ً
اإلصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي لألمراض ،دمجا معا وتم وضعهم في فصل جديد يسمى
اضطرابات النوم واليقظة.
ً
"الفصل التكميلي لتقييم األداء" هو فصل إضافي يوفر رموزا لالستخدام في جدول تقييم اإلعاقة ملنظمة
الصحة العاملية ) ،(WHODAS 2. 0واستقصاء اإلعاقة النموذجي ) ،(MDSو .ICF
حقائق عن : ICD-11
▪ املعيار العاملي للبيانات الصحية والتوثيق السريري واإلحصائي
▪ له استخدامات متعددة ،بما في ذلك الرعاية األولية.
ً
ّ
محدث علميا ومصمم لالستخدام في عالم رقمي.
▪
▪ أحدث التقنيات تقلل من تكاليف التدريب والتنفيذ.
▪ ّ
يسهل التصميم متعدد اللغات الستخدام العاملي ،بينما تسمح منصة القتراحات بمشاركة
أصحاب الشأن في تحديث .ICD-11
▪ بدأت البلدان بالفعل في التحضير لتطبيق ،ICD-11مع تواجد النسختين اإلنجليزية واإلسبانية
على اإلنترنت.
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▪

طريقة االستعمال

إن أيسر وسيلة لستعمال الطبعة العربية من ICD-11هو العودة للفهرس في بداية املرجع ،حيث يحتوي
الفهرس على كافة الضطرابات مع رموزها ،وعند استعمال نسخة  PDFفإن الضغط على الضطراب
املرغوب الوصول إليه في الفهرس ،سيوصلك مباشرة إلى املعلومة املطلوبة.
التنسيق الالحق
يسمح نظام التنسيق الالحق بإضافة مزيد من التفاصيل إلى الكيان املختار .يمكن إضافة أنواع مختلفة
من املعلومات إلى عناصر مختلفة .عندما يظهر مصطلح التنسيق الالحق في إحدى الفئات ،فإن حقل
التنسيق الالحق سيعرض فقط محاور التنسيق الالحق املحتملة التي تنطبق على هذا الكيان .تحتوي
بعض الفئات على معلومات غير مكتملة ألغراض متعددة من التصنيف الدولي لألمراض .في مثل هذه
ً
الحالت ،تشير املالحظة ّ(رمز أيضا ) إلى ضرورة إضافة املعلومات لهذا املحور.
عرض  /البحث عن مجموعات القيم
يمكن لبعض محاور التنسيق الالحق الحصول على قيم من مجموعة أصغر من القيم املحتملة ،بينما
يمكن لبعض املحاور الحصول على قيم من مجموعة قيم كبيرة إلى حد ما .إذا كانت مجموعة القيم
صغيرة ،فسيعرض املتصفح جميع القيم املمكنة مع أكوادها .إذا كانت مجموعة القيم كبيرة ،يمكنك
البحث في مجموعات القيم عن طريق العودة للبحث في مستعرض  ،ICD-11سيقوم املستعرض بالبحث
فقط عن قيم هذا املحور .ويسمح النظام بقيمة واحدة لكل محور ملعظم محاور التنسيق الالحق .على
سبيل املثال ،عند التنسيق الالحق مع "الخطورة" ،ل يمكنك اختيار القيمة "معتدل" و "شديد" في نفس
الوقت .ومع ذلك ،بالنسبة إلى محاور معينة ،يسمح النظام بتوفير قيم متعددة.
املحاور التي تسمح بقيم متعددة مذكورة أدناه:
ذو صلة بالضطراب ،أسباب محددة ،له مظهر ،تشريح محدد ،عوامل معدية ،عوامل كيماوية ،دواء.
بالنسبة إلى هذه املحاور ،يمكنك تقديم أكثر من قيمة واحدة.
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االضطرابات العقلية ،السلوكية ،أو اضطرابات النماء العصبية 06

الوصف:
الضطرابات العقلية ،السلوكية ،أو اضطرابات النماء العصبية :هي متالزمات تتميز باختالل سريري
ً
ملحوظ في إدراك الفرد ،أو التنظيم العاطفي ،أو السلوك ،مما يعكس خلال في العمليات النفسية أو
البيولوجية أو النمائية التي تكمن وراء األداء العقلي والسلوكي .وعادة ما ترتبط هذه الضطرابات
بالضائقة أو التدهور في األداء في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية
أو غيرها من املجالت املهمة..
االستثناءات:
• تفاعل الكرب الحاد ()QE84
• الفجيعة غير املعقدة ()QE62
مضمنة في مكان آخر:
• اضطرابات النوم واليقظة )(7A00-7B2Z
• الختاللت الجنسية )(HA00-HA0Z
• عدم التوافق الجندري ()HA60-HA6Z

اضطرابات النماء العصبية

الوصف:
اضطرابات النماء العصبية :هي اضطرابات سلوكية أو معرفية تنشأ خالل فترة النمو ،وتتضمن
صعوبات ملحوظة في اكتساب وتنفيذ مهام ذهنية أو حركية أو اجتماعية معينة .وبرغم أن الخلل
السلوكي أو املعرفي يوجد في العديد من الضطرابات العقلية أو السلوكية التي تحدث خالل فترة النمو
( ُ
الفصام ،ثنائي القطب على سبيل املثال) ،فقد أدرجت في هذه املجموعة الضطرابات التي يشكل
جوهرها الخلل العصبي النمائي فقط .املسببات املفترضة لضطرابات النمو العصبي معقد ،وفي كثير
من الحالت الفردية غير معروفة.
مضمنة في مكان آخر:
• العرات األولية أو اضطراب العرة )(8A05.0
• متالزمة النمو العصبي الثانوية )(6E60
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اضطرابات النماء الذهني 6A00

الوصف:
اضطرابات النماء الذهني هي مجموعة من الحالت املتنوعة من ناحية املنشأ املرض ي ،والتي تظهر خالل
ً
فترة النمو وتتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل بكثير من املعدل الوسطي ،والذي يكون تقريبا أقل
ً
ً
بانحرافين قياسيين أو أكثر عن املتوسط ( تقريبا أقل بما يساوي  2.3في املئين ) ،وذلك استنادا إلى
الختبارات املعيارية املناسبة واملطبقة بشكل فردي .عندما ل تتوفر الختبارات املعيارية واملوحدة،
سيتطلب تشخيص اضطرابات النماء الذهني اعتماد ًا أكبر على الحكم السريري ً
بناء على التقييم
املناسب للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة.
مالحظة للترميز:
ً
ً
استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك ،لتحديد أي مسببات معروفة.
اضطراب النماء الذهني ،خفيف 6A00.0

الوصف:
اضطراب النماء الذهني الخفيف هو حالة تظهر خالل فترة النمو ويتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل
ً
ً
بكثير من املعدل الوسطي ،والذي يكون تقريبا أقل بانحرافين قياسيين أو ثالثة عن املتوسط ( تقريبا
ً
 2.3 – 0.1في املئين) ،وذلك استنادا إلى الختبارات املعيارية املناسبة واملطبقة بشكل فردي ،أو
ً
للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة عندما ل تتوفر الختبارات املعيارية واملوحدة .غالبا ما يواجه
األشخاص املتأثرون صعوبة في اكتساب وفهم املفاهيم اللغوية املعقدة واملهارات األكاديمية .سيجيد
ً
معظمهم الرعاية الذاتية األساسية واألنشطة املنزلية والعملية .يمكن عموما لألشخاص املتأثرين
ً
مستقل نسبيا كبالغين ،ولكن قد يحتاجون إلى
باضطراب خفيف في النماء الذهني تحقيق حياة وعمل
ٍ

الدعم املناسب.

اضطراب النماء الذهني ،معتدل 6A00.1

الوصف:
اضطراب النماء الذهني املعتدل هو حالة تظهر خالل فترة النمو ويتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل
ً
بكثير من املعدل الوسطي ،والذي يكون تقريبا أقل بثالثة أو أربعة انحرافات قياسية عن املتوسط (
ً
ً
تقريبا  0.1 – 0.003في املئين) ،وذلك استنادا إلى الختبارات املعيارية املناسبة واملطبقة بشكل فردي،
أو للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة عندما ل تتوفر الختبارات املعيارية واملوحدة .تتنوع لغة وقدرة
اكتساب املهارات األكاديمية عند األشخاص املتأثرين باضطراب النماء الذهني املعتدل ولكنها تتحدد
ً
عموما باملهارات األساسية .قد يجيد بعضهم الرعاية الذاتية األساسية واألنشطة املنزلية والعملية.
دعم كبير ومستمر لتحقيق
يحتاج معظم األشخاص املتأثرين باضطراب معتدل في النماء الذهني إلى ٍ
حياة ووظيفة مستقلة كبالغين.
اضطراب النماء الذهني ،شديد 6A00.2

الوصف:
اضطراب النماء الذهني الشديد هو حالة تظهر خالل فترة النمو ويتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل
ً
بكثير من املعدل الوسطي ،والذي يكون تقريبا أقل بأربعة انحرافات قياسية أو أكثر عن املتوسط (
ً
ً
تقريبا أقل  0.003في املئين) ،وذلك استنادا إلى الختبارات املعيارية املناسبة واملطبقة بشكل فردي ،أو
للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة عندما ل تتوفر الختبارات املعيارية واملوحدة .يظهر عند
ً
ً
األشخاص املتأثرين باضطراب النماء الذهني الشديد تحددا شديدا في اللغة والقدرة على اكتساب
ً
املهارات األكاديمية .وقد يعانون أيضا من إعاقات حركية وعادة ما يحتاجون إلى دعم يومي في بيئة
خاضعة لإلشراف للحصول على رعاية كافية ،ولكنهم قد يكتسبون مهارات الرعاية الذاتية األساسية من
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ً
خالل التدريب املكثف .يتم التمييز بين الضطرابات الشديدة والعميقة في النماء الذهني حصرا على
أساس الختالفات السلوكية التكيفية ،ألن الختبارات املعيارية الحالية للذكاء ل يمكنها التمييز بشكل
موثوق أو صحيح بين األفراد الذين لديهم وظائف ذهنية أقل من  0.003في املئين.

اضطراب النماء الذهني ،عميق 6A00.3

الوصف:
اضطراب النماء الذهني العميق هو حالة تظهر خالل فترة النمو ويتميز بأداء ذهني وسلوك تكيفي أقل
ً
بكثير من املعدل الوسطي ،والذي يكون تقريبا أقل بأربعة انحرافات قياسية أو أكثر عن املتوسط (
ً
ً
تقريبا أقل  0.003في املئين) ،وذلك استنادا إلى الختبارات املعيارية املناسبة واملطبقة بشكل فردي ،أو
للمؤشرات السلوكية القابلة للمقارنة عندما ل تتوفر الختبارات املعيارية واملوحدة .يملك األشخاص
ً
املتأثرين باضطراب النماء الذهني العميق قدرات محددة جدا في التواصل ،وتتحدد القدرة على اكتساب
ً
ً
املهارات األكاديمية باملهارات الغير مجردة .وقد يعانون أيضا من إعاقات حركية وحسية ونموذجيا
يحتاجون إلى دعم يومي في بيئة خاضعة لإلشراف للحصول على رعاية كافية .يتم التمييز بين
ً
الضطرابات الشديدة والعميقة في النماء الذهني على أساس الختالفات السلوكية التكيفية حصرا،
ألن الختبارات املعيارية الحالية للذكاء ل يمكنها التمييز بشكل موثوق أو صحيح بين األفراد الذين لديهم
وظائف ذهنية أقل من  0.003في املئين.

اضطراب النماء الذهني ،مرحلي 6A00.4

الوصف:
يتم تعيين اضطراب النماء الذهني املرحلي عندما يكون هناك دليل على وجود اضطراب في النمو الذهني
ً
ً
ولكن الفرد يكون رضيعا أو طفال دون سن الرابعة ،أو ل يمكن إجراء تقييم صحيح لألداء الذهني
والسلوك التكيفي بسبب أو اإلعاقات الجسدية أو الحسية (على سبيل املثال ،العمى ،الصمم قبل
اكتساب اللغة ) ،اإلعاقة الحركية ،السلوكيات اإلشكالية الحادة أو الضطرابات العقلية والسلوكية
املصاحبة.

اضطرابات النماء الذهني ،غيرمحددة 6A00.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة ".
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اضطرابات الكالم أو اللغة النمائية 6A01

الوصف:
تنشأ اضطرابات الكالم أو اللغة النمائية خالل فترة النمو ،وتتميز بمصاعب في فهم أو إنتاج الكالم
سياق معين بغرض التواصل ،بما يقع خارج حدود الختالف
واللغة أو عند استخدام اللغة ضمن
ٍ
ُ
الطبيعي املتوقع بالنسبة للعمر ومستوى األداء الذهني .ل تعزى مشاكل الكالم واللغة التي لوحظت إلى
عوامل اجتماعية أو ثقافية (على سبيل املثال ،اللهجات اإلقليمية) ول تفسر بالكامل بالشذوذ التشريحي
أو العصبي .املسببات املفترضة لضطرابات الكالم أو اللغة النمائية معقدة ،وفي كثير من الحالت
الفردية غير معروفة.

اضطراب صوت الكالم النمائي 6A01.0

الوصف:
يتسم اضطراب صوت الكالم النمائي بصعوبات في اكتساب وإنتاج وإدراك الكالم مما ينتج عنه أخطاء
في النطق ،سواء في العدد أو أنواع أخطاء الكالم التي تحدث أو في الجودة الشاملة إلنتاج الكالم ،والتي
تقع خارج حدود الختالف الطبيعي املتوقع بالنسبة للعمر ومستوى األداء الذهني مما يؤدي إلى تقليل
الوضوح ويؤثر بشكل كبير على التواصل .تنشأ األخطاء في النطق خالل فترة النمو املبكرة ول يمكن
تفسيرها بالتغ يرات الجتماعية والثقافية وغيرها من الختالفات البيئية (على سبيل املثال ،اللهجات
اإلقليمية) .ل يتم تفسير أخطاء الكالم بشكل كامل بنقص السمع أو خلل بنيوي أو عصبي.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اضطراب نطق الكالم الوظيفي
استثناءات:

• الصمم غير املحدد ()AB52
• أمراض الجهاز العصبي ()8A00-8E7Z
ُ َّ ُ ْ ُ َّ َ
التل ُّفظ) ()MA80.2
• رتة (عسر

اضطراب طالقة الكالم النمائي 6A01.1

الوصف:
يتسم اضطراب طالقة الكالم النمائي بخلل مستمر ومتكرر أو سائد في التدفق اإليقاعي للكالم والذي
ينشأ خالل فترة النمو ويقع خارج حدود الختالف الطبيعي املتوقع بالنسبة للعمر ومستوى األداء الذهني
مما يؤدي إلى تقليل الوضوح ويؤثر بشكل كبير على التواصل .يمكن أن ينطوي على تكرار األصوات،
واملقاطع أو الكلمات ،واإلطالة ،وفواصل الكلمات ،وتعطل إنتاج الكالم ،والستخدام املفرط للكلمات
ُ
املقحمة ،والنفجارات السريعة القصيرة للكالم.
استثناءات:
• اضطرابات العرة ()A058
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اضطراب اللغة النمائي 6A01.2

الوصف:
يتسم اضطراب اللغة النمائي بخلل مستمر ومتكرر أو سائد في اكتساب أو فهم أو انتاج اللغة ( املنطوقة
بشكل نموذجي خالل الطفولة املبكرة ،مما يؤدي إلى تحدد
أو لغة اإلشارة ) والذي ينشأ خالل فترة النموٍ ،
ملحوظ في قدرة الفرد على التواصل .إن قدرة الفرد على فهم أو إنتاج أو استخدام اللغة أقل بشكل
اب
ملحوظ مما هو متوقع بالنظر إلى عمر الفرد ومستوى أدائه الذهني .ل يفسر العجز اللغوي باضطر ٍ
عصبي تطوري آخر أو ضعف حس ي أو حالة عصبية ،بما في ذلك آثار أذية الدماغ أو النتان.
الستثناءات طفرة انتقائية
استثناءات:
• اضطراب طيف التوحد ()6A02
• أمراض الجهاز العصبي ()8A00-8E7Z
• الصمم غير املحدد ()AB52
• الصمت النتقائي ()6B06

ضعف في اللغة االستقبالية والتعبيرية 6A01.20
اضطراب اللغة النمائي مع
ٍ
الوصف:
ضعف في اللغة الستقبالية والتعبيرية بخلل مستمر ومتكرر أو سائد
يتسم اضطراب اللغة النمائي مع
ٍ
بشكل نموذجي خالل الطفولة املبكرة،
في اكتساب أو فهم أو انتاج اللغة ،والذي ينشأ خالل فترة النمو،
ٍ
مما يؤدي إلى تحدد ملحوظ في قدرة الفرد على التواصل .إن قدرة الفرد على فهم اللغة املنطوقة ولغة

اإلشارة ( اللغة الستقبالية ) أقل بشكل ملحوظ مما هو متوقع بالنظر إلى عمر الفرد ومستوى أدائه
بتدن ملحوظ في القدرة على انتاج أو استخدام اللغة املنطوقة أو لغة اإلشارة ( اللغة
الذهني ،كما تترافق ٍ
التعبيرية ).
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• الحبسة النمائية أو تعذر النطق ،النمط الستقبالي
• حبسة فيرنكة التطورية
استثناءات:
• حبسة مكتسبة مع الصرع )[Landau-Kleffner] (8A62.2
• اضطراب طيف التوحد )(6A02
• الصمت النتقائي ()6B06
• الحبسة غير املحددة ()MA80.1
• أمراض الجهاز العصبي )(8A00-8E7Z
• الصمم غير املحدد ()AB52
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ضعف في اللغة التعبيرية خصوصا 6A01.21
اضطراب اللغة النمائي مع
ٍ
الوصف:
ً
ضعف في اللغة التعبيرية خصوصا بخلل مستمر ومتكرر أو سائد في
يتسم اضطراب اللغة النمائي مع
ٍ
بشكل نموذجي خالل الطفولة
اكتساب أو انتاج أو استخدام اللغة ،والذي ينشأ خالل فترة النمو،
ٍ
املبكرة ،مما يؤدي إلى تحدد ملحوظ في قدرة الفرد على التواصل .إن قدرة الفرد على انتاج أو استخدام
اللغة املنطوقة أو لغة اإلشارة ( اللغة التعبيرية ) أقل بشكل ملحوظ مما هو متوقع بالنظر إلى عمر الفرد
ومستوى أدائه الذهني ،لكن القدرة على فهم اللغة املنطوقة أو لغة اإلشارة ( اللغة الستقبالية ) سليم
ً
نسبيا.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• الحبسة النمائية أو تعذر النطق ،النمط التعبيري
استثناءات:
• حبسة مكتسبة مع الصرع )[Landau-Kleffner] (8A62.2
• الصمت النتقائي ()6B06
• الحبسة أو تعذر النطق ،التطورية ،النمط الستقبالي ()6A01.20
• الحبسة غير املحددة ()MA80.1
• أمراض الجهاز العصبي )(8A00-8E7Z
• الصمم غير املحدد ()AB52

ضعف في اللغة العملية خصوصا 6A01.22
اضطراب اللغة النمائي مع
ٍ
الوصف:
ً
ضعف في اللغة العملية خصوصا بخلل مستمر ملحوظ في فهم أو
يتسم اضطراب اللغة النمائي مع
ٍ
استخدام اللغة في السياقات الجتماعية ،على سبيل املثال الوصول لالستنتاجات ،وفهم الدعابة
بشكل نموذجي خالل الطفولة املبكرة،
اللفظية ،وحل املعنى املبهم .ينشأ الضطراب خالل فترة النمو،
ٍ
مما يؤدي إلى تحدد ملحوظ في قدرة الفرد على التواصل .إن القدرات اللغوية العملية أقل بشكل ملحوظ
مما هو متوقع بالنظر إلى عمر الفرد ومستوى أدائه الذهني ،ولكن املكونات األخرى للغة الستقبالية
ً
بشكل أفضل
والتعبيرية سليمة نسبيا .ل ينبغي استخدام هذا الوصف فسر ضعف اللغة العملي
ٍ
باضطراب طيف التوحد أو من خالل ضعف املكونات األخرى للغة الستقبالية أو التعبيرية.
استثناءات:
• الصمت النتقائي ()6B06
• اضطراب طيف التوحد ()6A02
• أمراض الجهاز العصبي )(8A00-8E7Z
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ضعف محدد في اللغة 6A01.23
اضطراب اللغة النمائي مع
ٍ
الوصف:
محدد في اللغة بخلل مستمر ومتكرر أو سائد في اكتساب أو
ضعف
يتسم اضطراب اللغة النمائي مع
ٍ
ٍ
فهم أو انتاج واستعمال اللغة ،والذي ينشأ خالل فترة النمو ،مما يؤدي إلى تحدد ملحوظ في قدرة الفرد
كاف ضمن أي من فئات
على التواصل .ل يتم تسجيل نمط الخلل املحدد في القدرات اللغوية بشكل ٍ
اضطرابات اللغة النمائية األخرى.
استثناءات:
• الصمت النتقائي ()6B06
• اضطراب طيف التوحد ()6A02
• أمراض الجهاز العصبي )(8A00-8E7Z
• اضطرابات النماء الذهني ((6A00

اضطرابات الكالم أو اللغة النمائية املحددة األخرى 6A01.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب كالم أو لغة تطوري غيرمحدد 6A01.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطراب طيف التوحد 6A02

الوصف:
يتسم اضطراب طيف التوحد بالعجز املستمر في القدرة على بدء واستدامة التفاعل الجتماعي املتبادل
والتواصل الجتماعي ،وبمجموعة من أنماط السلوك والهتمامات املحدودة واملتكررة وغير املرنة .يبدأ
ً
الضطراب خالل فترة النمو ،عادة في مرحلة الطفولة املبكرة ،ولكن قد ل تظهر األعراض بشكل كامل
حتى وقت متأخر ،وذلك عندما تتجاوز املطالب الجتماعية القدرات املحدودة .يكون العجز شديد بما
تدن في املجالت الشخصية أو األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من
يكفي إلحداث ٍ
املجالت املهمة ،وعادة ما تكون تسود تلك السمات أداء الفرد والذي يمكن مالحظته في جميع
ً
السياقات ،على الرغم من أنها قد تختلف وفقا للسياقات الجتماعية أو التعليمية أو غيرها .يظهر
األفراد على طول الطيف مجموعة كاملة من الوظائف الذهنية والقدرات اللغوية.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اضطراب التوحد
• تأخر النمو الشامل
استثناءات:
• اضطراب اللغة النمائية )(6A01.2
• ُ
الفصام أو الضطرابات الذهانية األولية األخرى )(6A20-6A2Z

اضطراب طيف التوحد دون اضطراب في النماء الذهني مع ضعف طفيف أو دون ضعف في اللغة
الوظيفية 6A02.0

الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التعريفية لضطراب طيف التوحد ،ويوجد األداء الذهني والسلوك التكيفي
ً
ضمن النطاق املتوسط على األقل (أكبر تقريبا من  2.3في املئين ) ،ول يوجد سوى ضعف طفيف أو ل
يوجد ضعف في قدرة الفرد على استخدام وظائف اللغة ( املنطوقة أو لغة اإلشارة ) ألغراض مفيدة،
كالتعبير عن الحتياجات والرغبات الشخصية .

اضطراب طيف التوحد مع اضطراب النماء الذهني مع ضعف طفيف أو دون ضعف في اللغة
الوظيفية 6A02.1

الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التعريفية لضطرابي طيف التوحد واضطراب النماء الذهني ،ول يوجد سوى
ضعف طفيف أو ل يوجد ضعف في قدرة الفرد على استخدام وظائف اللغة ( املنطوقة أو لغة اإلشارة
) ألغراض مفيدة ،كالتعبير عن الحتياجات والرغبات الشخصية .
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اضطراب طيف التوحد دون اضطراب في النماء الذهني مع ضعف في اللغة الوظيفية 6A02.2

الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التعريفية لضطراب طيف التوحد ،كما يوجد األداء الذهني والسلوك
ً
التكيفي ضمن النطاق املتوسط على األقل (أكبر تقريبا من  2.3في املئين ) ،وهنالك ضعف ملحوظ في
اللغة الوظيفية ( املنطوقة أو لغة اإلشارة ) بالنظر إلى عمر الفرد ،مع عدم قدرة الفرد على استخدام
أكثر من كلمات مفردة أو عبارات بسيطة ألغراض مفيدة ،مثل التعبير عن الحتياجات والرغبات
الشخصية.

اضطراب طيف التوحد مع اضطراب في النماء الذهني مع ضعف في اللغة الوظيفية 6A02.3

الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التعريفية لضطرابي طيف التوحد واضطراب النماء الذهني ،وهنالك
ضعف ملحوظ في اللغة الوظيفية ( املنطوقة أو لغة اإلشارة ) بالنظر إلى عمر الفرد ،مع عدم قدرة الفرد
على استخدام أكثر من كلمات مفردة أو عبارات بسيطة ألغراض مفيدة ،مثل التعبير عن الحتياجات
والرغبات الشخصية.

اضطراب طيف التوحد دون اضطراب في النماء الذهني مع غياب اللغة الوظيفية 6A02.4

الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التعريفية لضطراب طيف التوحد ،كما يوجد األداء الذهني والسلوك
ً
التكيفي ضمن النطاق املتوسط على األقل (أكبر تقريبا من  2.3في املئين ) ،وهنالك غياب كامل أو شبه
كامل في قدرة الفرد على استخدام اللغة الوظيفية ( املنطوقة أو لغة اإلشارة ) بالنظر إلى عمر الفرد،
ألغراض مفيدة ،مثل التعبير عن الحتياجات والرغبات الشخصية.

اضطراب طيف التوحد مع اضطراب في النماء الذهني مع غياب اللغة الوظيفية 6A02.5

الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التعريفية لضطرابي طيف التوحد واضطراب النماء الذهني ،وهنالك غياب
كامل أو شبه كامل في قدرة الفرد على استخدام اللغة الوظيفية ( املنطوقة أو لغة اإلشارة ) بالنظر إلى
عمر الفرد ،ألغراض مفيدة ،مثل التعبير عن الحتياجات والرغبات الشخصية.
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اضطراب طيف التوحد محدد آخر6A02.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب طيف التوحد غيرمحدد 6A02.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب التعلم النمائي 6A03

الوصف:
يتسم اضطراب التعلم النمائي بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم املهارات األكاديمية ،والتي قد تشمل
القراءة أو الكتابة أو الحساب .ينخفض أداء الفرد في املهارة  /املهارات األكاديمية املتأثرة بشكل ملحوظ
تدن كبير في األداء األكاديمي أو
عما هو متوقع للعمر الزمني واملستوى العام لألداء الذهني ،وينتج عنه ٍ
املنهي للفرد .يظهر اضطراب التعلم النمائي عندما يتم تدريس املهارات األكاديمية خال
ل سني الدراسة املبكرة .ل يرجع اضطراب التعلم النمائي إلى اضطراب في النمو الذهني ،أو ضعف في
الحواس (البصر أو السمع) أو اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر التعليم أو الفتقار إلى الكفاءة في
لكرب نفس ي اجتماعي.
لغة الدراسة األكاديمية أو ٍ
استثناءات:
• الختاللت الرمزية ()MB4B

ضعف في القراءة 6A03.0
اضطراب التعلم النمائي مع
ٍ

الوصف:
يتسم اضطراب التعلم النمائي مع ضعف في القراءة بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم املهارات
األكاديمية املتعلقة بالقراءة ،مثل دقة قراءة الكلمات ،وطالقة القراءة ،وفهم القراءة .أداء الفرد في
تدن ملحوظ
القراءة أقل بكثير مما هو متوقع بالنسبة للعمر الزمني ومستوى األداء الفكري ،وينتج عنه ٍ
اب في
في األداء األكاديمي أو املنهي للفرد .ل يرجع اضطراب التعلم النمائي مع
ٍ
ضعف في القراءة إلى اضطر ٍ
النمو الذهني ،أو ضعف في الحواس (البصر أو السمع) أو اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر
لكرب نفس ي اجتماعي.
التعليم أو الفتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة األكاديمية أو ٍ
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ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• عسر القراءة التطورية
استثناءات:
• اضطرابات النمو الذهني ()6A00

ضعف في التعبيراملكتوب 6A03.1
اضطراب التعلم النمائي مع
ٍ

الوصف:
يتسم اضطراب التعلم النمائي مع ضعف في التعبير املكتوب بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم املهارات
األكاديمية املتعلقة بالكتابة ،مثل دقة الهجاء ،ودقة القواعد وعالمات الترقيم ،وتنظيم وترابط األفكار
في الكتابة .أداء الفرد في التعبير املكتوب أقل بكثير مما هو متوقع بالنسبة للعمر الزمني ومستوى األداء
تدن ملحوظ في األداء األكاديمي أو املنهي للفرد .ل يرجع اضطراب التعلم النمائي مع
الفكري ،وينتج عنه ٍ
اب في النمو الذهني ،أو ضعف في الحواس (البصر أو السمع) أو
ٍ
ضعف في التعبير املكتوب إلى اضطر ٍ
اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر التعليم أو الفتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة األكاديمية أو
لكرب نفس ي اجتماعي.
ٍ
استثناءات:
• اضطرابات النمو الذهني ()6A00

ضعف في الرياضيات 6A03.2
اضطراب التعلم النمائي مع
ٍ

الوصف:
يتسم اضطراب التعلم النمائي مع ضعف في الرياضيات بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم املهارات
األكاديمية املتعلقة بالرياضيات أو الحساب ،مثل فهم األرقام ،تذكر حقائق األرقام ،دقة الحساب،
طالقة الحساب ،واملنطق الرياض ي السليم .أداء الفرد في الرياضيات أو الحساب أقل بكثير مما هو
تدن ملحوظ في األداء
متوقع بالنسبة للعمر الزمني أو النمائي ومستوى األداء الفكري ،وينتج عنه ٍ
اب في النمو
األكاديمي أو املنهي للفرد .ل يرجع اضطراب التعلم النمائي مع
ٍ
ضعف في الرياضيات إلى اضطر ٍ
الذهني ،أو ضعف في الحواس (البصر أو السمع) أو اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر التعليم أو
لكرب نفس ي اجتماعي.
الفتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة األكاديمية أو ٍ
استثناءات:
• اضطرابات النمو الذهني ()6A00

ضعف محدد آخر في التعلم 6A03.3
اضطراب التعلم النمائي مع
ٍ

الوصف:
يتسم اضطراب التعلم النمائي مع ضعف محدد آخر في التعلم بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم
املهارات األكاديمية غير املتعلقة بالكتابة ،أو القراءة أو الرياضيات .أداء الفرد في هذه املهارات األكاديمية
تدن ملحوظ في األداء
أقل بكثير مما هو متوقع بالنسبة للعمر الزمني ومستوى األداء الفكري ،وينتج عنه ٍ
اب
األكاديمي أو املنهي للفرد .ل يرجع اضطراب التعلم النمائي مع
ٍ
ضعف محدد آخر في التعلم إلى اضطر ٍ
في النمو الذهني ،أو ضعف في الحواس (البصر أو السمع) أو اضطراب عصبي أو حركي أو عدم توفر
لكرب نفس ي اجتماعي.
التعليم أو الفتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة األكاديمية أو ٍ
استثناءات:
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• اضطرابات النمو الذهني ()6A00

اضطراب التعلم التطوري ،غيرمحدد 6A03.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب التناسق الحركي النمائي 6A04

الوصف:
بتأخر كبير في اكتساب املهارات الحركية الخشنة والناعمة،
يتسم اضطراب التناسق الحركي النمائي
ٍ
وضعف في تنفيذ املهارات الحركية املتناسقة والذي يتظاهر في الخرق أو البطء أو عدم الدقة في األداء
ٍ
الحركي .املهارات الحركية املتناسقة تكون أدنى بكثير مما هو متوقع بالنسبة للعمر الزمني للفرد ومستوى
األداء الفكري .تحدث صعوبات املهارات الحركية املتناسقة خالل فترة النمو وتظهر بشكل نموذجي منذ
الطفولة املبكرة .تتسبب صعوبات املهارات الحركية املتناسقة في قيود كبيرة ومستمرة في األداء الوظيفي
ُ
(على سبيل املثال ،أنشطة الحياة اليومية والعمل املدرس ي واألنشطة املهنية والترفيهية) .ل تعزى
الصعوبات املتعلقة باملهارات الحركية املتناسقة ملجرد مرض في الجهاز العصبي أو الجهاز العضلي
الهيكلي أو األنسجة الضامة ،أو ضعف الحواس ،ول يشرح بشكل أفضل باضطراب في النماء الذهني.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اضطراب التناسق الفموي الوجهي الحركي
استثناءات:
• شذوذ في املش ي والحركة ()MB44
• أمراض الجهاز العضلي الهيكلي أو النسيج الضام ()FA00-FC0Z
• أمراض الجهاز العصبي ()8A00-8E7Z
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اضطراب نقص االنتباه فرط الحركة 6A05

الوصف:
يتسم اضطراب نقص النتباه فرط الحركة بنمط مستمر ( 6أشهر على األقل) من عدم النتباه و  /أو
بدء خالل فترة النمو ،في زمن مبكر من الطفولة إلى منتصفها عادة .درجة
فرط الحركة  -الندفاعية ،مع ٍ
عدم النتباه وفرط الحركة  -الندفاعية تقع خارج حدود الختالف الطبيعي املتوقع للعمر ومستوى
األداء الذهني ويعرقل الضطراب بشكل كبير األداء األكاديمي أو املنهي أو الجتماعي .يشير عدم النتباه
ً
ً
عال من التحفيز أو
إلى صعوبة كبيرة في الحفاظ على النتباه متوجها إلى املهام التي ل توفر مستوى ٍ
املكافآت املتكررة ،والتشتت ،ومشاكل التنظيم .يشير فرط الحركة إلى النشاط الحركي املفرط وصعوبة
ً ً
ً
البقاء ساكنا ،وأشد ما يتجلى في املواقف املنظمة التي تتطلب ضبطا ذاتيا للسلوك .الندفاعية هي ميل
للتصرف استجابة للمنبهات اآلنية ،دون مناقشة أو نظر في املخاطر والعواقب .يختلف التوازن النسبي
واملظاهر املحددة لخصائص نقص النتباه وفرط الحركة  -الندفاعية بين األفراد ،وقد يتغير خالل
َ
مسار النمو .من أجل تشخيص الضطراب ،يجب مالحظة نمط السلوك بوضوح في أكثر من ِبيئة.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اضطراب نقص النتباه مع فرط الحركة
• متالزمة نقص النتباه مع فرط الحركة
استثناءات:
• اضطراب طيف التوحد 6A02
• السلوك املشوش أو الضطرابات غير الجتماعية ()6C90-6C9Z

اضطراب نقص االنتباه فرط الحركة ،التظاهر املهيمن نقص االنتباه 6A05.0

الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التعريفية لضطراب نقص النتباه فرط الحركة وتهيمن أعراض نقص
ً
النتباه على التظاهر السريري .يشير عدم النتباه إلى صعوبة كبيرة في الحفاظ على النتباه متوجها إلى
ً
عال من التحفيز أو املكافآت املتكررة ،والتشتت ،ومشاكل التنظيم .قد توجد
املهام التي ل توفر مستوى ٍ
ً
أيضا بعض أعراض فرط الحركة  -الندفاعية ،ولكنها ليست ذات أهمية سريرية مقارنة مع أعراض
نقص النتباه.

اضطراب نقص االنتباه فرط الحركة ،التظاهر املهيمن فرط الحركة  -االندفاعية 6A05.1

الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التعريفية لضطراب نقص النتباه فرط الحركة وتهيمن أعراض فرط
الحركة -الندفاعية على التظاهر السريري .يشير فرط الحركة إلى النشاط الحركي املفرط وصعوبة
ً ً
ً
البقاء ساكنا ،وأشد ما يتجلى في املواقف املنظمة التي تتطلب ضبطا ذاتيا للسلوك .الندفاعية هي ميل
ً
للتصرف استجابة للمنبهات اآلنية ،دون مناقشة أو نظر في املخاطر والعواقب .قد توجد أيضا بعض
أعراض نقص النتباه ،ولكنها ليست ذات أهمية سريرية مقارنة مع أعراض فرط الحركة  -الندفاعية.
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اضطراب نقص االنتباه فرط الحركة ،التظاهر املشترك 6A05.2

الوصف:
ً
استوفيت جميع املتطلبات التعريفية لضطراب نقص النتباه فرط الحركة ،وكال من أعراض نقص
النتباه وفرط الحركة  -الندفاعية ذات أهمية سريرية ،ول تهيمن أي منها على التظاهر السريري .يشير
ً
ً
عال من
عدم النتباه إلى صعوبة كبيرة في الحفاظ على النتباه متوجها إلى املهام التي ل توفر مستوى ٍ
التحفيز أو املكافآت املتكررة ،والتشتت ،ومشاكل التنظيم .يشير فرط الحركة إلى النشاط الحركي
ً ً
ً
املفرط وصعوبة البقاء ساكنا ،وأشد ما يتجلى في املواقف املنظمة التي تتطلب ضبطا ذاتيا للسلوك.
الندفاعية هي ميل للتصرف استجابة للمنبهات اآلنية ،دون مناقشة أو نظر في املخاطر والعواقب.

اضطراب نقص االنتباه فرط الحركة ،تظاهر محدد آخر 6A05.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب نقص االنتباه فرط الحركة ،تظاهر غيرمحدد 6A05.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب الحركة النمطي 6A06

الوصف:
ً
يتسم اضطراب الحركة النمطية بحركات طوعية ومتكررة ونمطية ل هدف لها على ما يبدو ( وغالبا
متواترة ) تنشأ خالل فترة النمو املبكر ،ول تنتج عن التأثيرات الفيزيولوجية املباشرة ملادة أو دواء ( بما
في ذلك السحب ) وتتداخل بشكل ملحوظ مع األنشطة العادية أو ينتج عنها إصابة جسدية ذاتية .يمكن
أن تشمل الحركات النمطية غير املؤذية تأرجح الجسد ،وهز الرأس ،وسلوك النقر باألصابع ،وتحريك
اليد .يمكن أن تشتمل السلوكيات النمطية املؤذية للذات على ضربات الرأس املتكررة ،والصفع على
الوجه والضغط على العين ،وقضم اليدين أو الشفتين أو أجزاء أخرى من الجسد.
استثناءات:
• اضطرابات العرة ()8A05
• هوس نتف األشعار ()6B25.0
• حركات ل إرادية غير طبيعية ()6MB4
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اضطراب الحركة النمطي دون أذية للذات 6A06.0

الوصف:
يجب تطبيق هذه الفئة على أشكال اضطراب الحركة النمطية التي تتداخل فيها السلوكيات النمطية
بشكل ملحوظ مع األنشطة العادية ،ولكنها ل تؤدي إلى إصابة جسدية ذاتية .يتسم اضطراب الحركة
ً
النمطية دون أذية للذات بحركات طوعية ومتكررة ونمطية ل هدف لها على ما يبدو ( وغالبا متواترة )
تنشأ خالل فترة النمو املبكر ،ول تنتج عن التأثيرات الفيزيولوجية املباشرة ملادة أو دواء ( بما في ذلك
السحب ) وتتداخل بشكل ملحوظ مع األنشطة العادية .يمكن أن تشمل الحركات النمطية غير املؤذية
تأرجح الجسد ،وهز الرأس ،وسلوك النقر باألصابع ،وتحريك اليد.

اضطراب الحركة النمطي مع أذية للذات 6A06.1

الوصف:
يجب تطبيق هذه الفئة على أشكال اضطراب الحركة النمطية التي ينتج فيها عن السلوكيات النمطية
إصابة جسدية ذاتية تستدعي رعاية طبية ،أو قد تؤدي إلى مثل هذه اإلصابة إذا لم يتم تطبيق التدابير
الوقائية (مثل الخوذة ملنع إصابة الرأس) .يتسم اضطراب الحركة النمطية مع أذية للذات بحركات
ً
طوعية ومتكررة ونمطية ل هدف لها على ما يبدو ( وغالبا متواترة ) تنشأ خالل فترة النمو املبكر ،ول
تنتج عن التأثيرات الفيزيولوجية املباشرة ملادة أو دواء ( بما في ذلك السحب ) .يمكن أن تشمل الحركات
النمطية املؤذية للذات ضربات الرأس املتكررة ،والصفع على الوجه والضغط على العين ،وقضم اليدين
أو الشفتين أو أجزاء أخرى من الجسد.

اضطراب الحركة النمطي ،غيرمحدد 6A06.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطراب العرة أو عرات أولية 8A05.0

الوصف:
يتسم اضطراب العرة أو العرات األولية بوجود عرات حركية و  /أو صوتية ( لفظية ) مزمنة .يتم تعريف
العرات الحركية والصوتية على أنها حركات أو أصوات مفاجئة وسريعة وغير منظومة ومتكررة .لوضع
التشخيص ،يجب أن تكون العرات موجودة منذ عام واحد على األقل ،على الرغم من أنها قد ل تظهر
باستمرار.

متالزمة توريت 8A05.00

الوصف:
متالزمة توريت هي اضطراب عرة مزمن يتميز بوجود عرات حركية وصوتية ( لفظية ) مزمنة ،مع ظهور
خالل فترة النمو .يتم تعريف العرات الحركية والصوتية على أنها حركات أو أصوات مفاجئة وسريعة
ً
وغير منظومة ومتكررة .لوضع تشخيص متالزمة توريت ،يجب أن تكون كال من العرات الحركية
ً
والصوتية موجودة منذ عام واحد على األقل ،على الرغم من أنها قد ل تظهر معا أو باستمرار.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اضطراب عرات صوتية وحركية متعددة

اضطراب العرة الحركية املزمن 8A05.01

الوصف:
يتسم اضطراب العرة الحركية املزمن بوجود عرات حركية على مدى عام واحد على األقل ،على الرغم
من أنها قد ل تظهر باستمرار .يتم تعريف العرات الحركية على أنها حركات مفاجئة وسريعة وغير
منظومة ومتكررة.
استثناءات:
• متالزمة توريت ( ) 8A05.00

اضطراب العرة الصوتية املزمن 8A05.02

الوصف:
يتسم اضطراب العرة الصوتية املزمن بوجود عرات صوتية ( لفظية ) على مدى عام واحد على األقل،
على الرغم من أنها قد ل تظهر باستمرار .يتم تعريف العرات الحركية على أنها حركات مفاجئة وسريعة
وغير منظومة ومتكررة.
استثناءات:
• متالزمة توريت ( ) 8A05.00
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عرات حركية وجيزة 8A05.02

الوصف:
العرات هي حركات مفاجئة وغير منظومة ونمطية مثل غمز العين ،الستنشاق ،النقر وغيرها .يجب أن
تكون قد وجدت ألقل من عام واحد.

اضطراب العرة أو عرات أولية محددة أخرى 8A05.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب العرة أو عرات أولية ،غيرمحددة 8A05.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

متالزمة النماء العصبي الثانوية 6E60

الوصف:
هي متالزمة تحوي سمات عصبية تطورية كبيرة ولكنها ل تفي باملتطلبات التشخيصية ألي من
الضطرابات العصبية النمائية املحددة والتي ُيعتقد أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية
غير مصنفة تحت الضطرابات العقلية والسلوكية ( على سبيل املثال ،سمات التوحد في متالزمة ريت،
العدوانية وتشويه الذات في متالزمة لش-نيهان ،وشذوذات تطور اللغة في متالزمة ويليامز ) ،وذلك ً
بناء
على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج املختبرية .يجب استخدام هذه الفئة باإلضافة إلى
تشخيص الضطراب أو املرض الكامن املفترض عندما تكون مشاكل النماء العصبي شديدة بما يكفي
لتستدعي عناية سريرية مخصصة.
التنسيق الالحق:
إضافة تفاصيل ملتالزمة النمو العصبي الثانوي
يوجد حالة ُم َسببة ( ّرمز أيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

متالزمة الكالم أو اللغة الثانوية 6E60.0

الوصف:
متالزمة تحوي سمات مهمة تتعلق بتطور الكالم أو اللغة التي ل تفي باملتطلبات التشخيصية ألي من
اضطرابات الكالم أو اللغة النمائية املحددة والتي ُيعتقد أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة
صحية غير مصنفة تحت الضطرابات العقلية والسلوكية ،وذلك ً
بناء على أدلة من التاريخ أو الفحص
ً
ً
الجسدي أو النتائج املختبرية .تشمل املسببات املحتملة ً
داء في الجهاز العصبي أو نقصا حسيا أو إصابة
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في الدماغ أو عدوى.
مالحظة للترميز:
يجب وضع هذا التشخيص باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض الكامن املفترض عندما تكون
مشاكل النماء العصبي شديدة بما يكفي لتستدعي عناية سريرية مخصصة.
التنسيق الالحق:
إضافة تفاصيل إلى متالزمة الكالم أو اللغة الثانوية
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

متالزمة النماء العصبي الثانوية املحددة أخرى 6E60.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
إضافة تفاصيل ملتالزمة النماء العصبي الثانوية املحددة األخرى
ً
يوجد حالة ُم َس ِب ِبة ّ(رمز أيضا )

متالزمة النماء العصبي الثانوية ،غيرمحددة 6E60.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
إضافة تفاصيل ملتالزمة النماء العصبي الثانوية ،غير محددة
يوجد حالة ُم َسببة ( ّرمز أيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطرابات النماء العصبية محددة أخرى 6A0Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات النماء العصبية ،غيرمحددة 6A0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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ُ
الفصام واالضطرابات الذهانية األولية

الوصف:
ّ ُ
تدن ملحوظ في اختبار الواقع مع تغيرات في
يتميز الفصام وغيره من الضطرابات الذهانية األولية ب ٍ
السلوك ،تظهر كأعراض إيجابية مثل األوهام املستمرة والهالوس املستمرة والتفكير غير املنظم (عادة
ما يظهر ككالم غير منظم) والسلوك املضطرب بشكل كبير ،واختبار أوهام السلبية والتحكم،
واألعراض السلبية مثل املزاج املسطح وانعدام الرادة ،واختاللت حركية نفسية .تحدث هذه األعراض
بتواتر وكثافة كافية لالبتعاد عن املعايير الثقافية املتوقعة .ل تنشأ هذه األعراض كأحد املظاهر
لضطراب عقلي وسلوكي آخر (على سبيل املثال ،اضطراب املزاج أو الهذيان أو اضطراب ناجم عن
استعمال املواد ) .يجب عدم استخدام الفئات في هذه املجموعة لتصنيف التعبير عن األفكار أو
ً
املعتقدات أو السلوكيات التي يتم إقرارها ثقافيا.
مضمنة في مكان آخر:
• الضطرابات الذهانية الناجمة عن املواد
• متالزمة ذهانية ثانوية ()E616
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ُ
الفصام 6A20

الوصف:
يتميز ُ
الفصام باختاللت ذات أشكال عقلية متعددة ،بما في ذلك التفكير ( على سبيل املثال ،األوهام،
واضطراب بنية الفكر ) ،واإلدراك (مثل الهالوس ) ،والخبرة الذاتية ( على سبيل املثال ،اختبار الفرد بأن
مشاعره ،أو دوافعه ،أو أفكاره ،أو سلوكه تحت سيطرة قوة خارجية ) ،و املعرفية (على سبيل املثال،
نقص النتباه ،الذاكرة اللفظية ،املعرفية الجتماعية) ،اإلرادة (على سبيل املثال ،فقدان الدافع)،
ً
الوجدان (على سبيل املثال ،التعبير العاطفي املتبلد ) ،والسلوك (مثل السلوك الذي يبدو غريبا أو بال
هدف أو استجابات عاطفية غير متوقعة أو غير مالئمة تتعارض مع تنظيم السلوك) .قد توجد
اضطرابات نفسية حركية ،بما في ذلك كاتاتونيا .تعتبر األوهام املستمرة والهالوس املستمرة واضطراب
التفكير وتجارب التأثير أو السلبية أو السيطرة من األعراض األساسية .يجب أن تستمر األعراض ملدة
ً
شهر واحد على األقل حتى يوضع تشخيص ُ
الفصام .كما أن األعراض ليست مظهرا من مظاهر حالة
صحية أخرى (على سبيل املثال ،ورم في املخ) وليست بسبب تأثير مادة أو دواء على الجهاز العصبي
املركزي (مثل الكورتيكوستيرويدات) ،بما في ذلك السحب (مثل سحب الكحول).
االستثناءات:
• اضطراب فصامي الشكل ()A226
• تفاعل فصامي ()A226
• الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ()A236
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية
األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25
6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام ،النوبة األولى 6A20.00

الوصف:
يستخدم ُ
الفصام ،النوبة األولى لتحديد األفراد الذين يعانون من أعراض تلبي املتطلبات التشخيصية
ملرض ُ
الفصام (بما في ذلك املدة) ولكن لم يسبق لهم اختبار نوبة تم خاللها تلبية متطلبات التشخيص
ملرض ُ
الفصام.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،النوبة األولى
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام ،النوبة األولى ،عرض ي حاليا 6A20.00

الوصف:
ً
حاليا ملرض ُ
الفصام ،النوبة األولى من ناحية األعراض واملدة،
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية
أو جرى تلبيتها جالل الشهر املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،النوبة األولى ،عرض ي حاليا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام ،النوبة األولى ،في هدأة جزئيا 6A20.01

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام ،النوبة األولى من ناحية األعراض واملدة سابقا،
وقد تحسنت األعراض بحيث لم يتم تلبية املتطلبات التشخيصية لالضطراب ملدة شهر واحد على
ً
بتدن
األقل ،ولكن ل تزال هناك بعض األعراض املهمة سريريا ،والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة ٍ
في األداء الوظيفي .ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،النوبة األولى ،في هدأة جزئيا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام ،النوبة األولى ،في هدأة كاملة 6A20.02

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام ،النوبة األولى من ناحية األعراض واملدة سابقا،
ً
وقد تحسنت األعراض بحيث لم َ
يتبق ش يء من األعراض املهمة سريريا .ربما حصلت الهدأة الكاملة
استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،النوبة األولى ،في هدأة كاملة
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام ،النوبة األولى ،غيرمحدد 6A20.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،النوبة األولى ،غير محدد
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام ،نوبات متعددة 6A20.1

الوصف:
يستخدم ُ
الفصام ،نوبات متعددة لتحديد األفراد الذين يعانون من أعراض تلبي املتطلبات التشخيصية
ملرض ُ
الفصام (بما في ذلك املدة) كما سبق لهم اختبار نوبات تم خاللها تلبية متطلبات التشخيص ملرض
ُ
الفصام ،مع هدأة ملحوظة لألعراض بين النوبات .قد تتبقى بعض األعراض الخفيفة خالل فترات
الهدأة والتي تحدث استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،نوبات متعددة
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام ،نوبات متعددة ،عرض ي حاليا 6A20.10

الوصف:
ً
حاليا ملرض ُ
الفصام ،نوبات متعددة من ناحية األعراض واملدة،
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية
أو جرى تلبيتها جالل الشهر املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،نوبات متعددة ،عرض ي حاليا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام ،نوبات متعددة ،في هدأة جزئيا 6A20.11

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام ،نوبات متعددة من ناحية األعراض واملدة سابقا.
وقد تحسنت األعراض بحيث لم يتم تلبية املتطلبات التشخيصية لالضطراب ملدة شهر واحد على
ً
بتدن
األقل ،ولكن ل تزال هناك بعض األعراض املهمة سريريا ،والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة ٍ
في األداء الوظيفي .ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،نوبات متعددة ،في هدأة جزئيا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام ،نوبات متعددة ،في هدأة كاملة 6A20.12

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام ،نوبات متعددة من ناحية األعراض واملدة سابقا،
ً
وقد تحسنت األعراض بحيث لم َ
يتبق ش يء من األعراض املهمة سريريا .ربما حصلت الهدأة الكاملة
استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،نوبات متعددة ،في هدأة كاملة
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام ،نوبات متعددة ،غيرمحدد 6A20.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،نوبات متعددة ،غير محدد
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام ،مستمر6A20.2

الوصف:
ً
وجدت األعراض التي تفي بجميع املتطلبات التعريفية للفصام في جميع مراحل املرض تقريبا على مدار
ً
عام واحد على األقل ،كما كانت فترات األعراض دون العتبة قصيرة جدا بالنسبة لعموم الضطراب.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،مستمر
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام ،مستمر ،عرض ي حاليا 6A20.20

الوصف:
ً
حاليا ملرض ُ
الفصام ،مستمر من ناحية األعراض واملدة ،أو
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية
جرى تلبيتها جالل الشهر املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،مستمر ،عرض ي حاليا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام ،مستمر ،في هدأة جزئيا 6A20.21

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام ،مستمر من ناحية األعراض واملدة سابقا .وقد
تحسنت األعراض بحيث لم يتم تلبية املتطلبات التشخيصية لالضطراب ملدة شهر واحد على األقل،
ً
بتدن في األداء
ولكن ل تزال هناك بعض األعراض املهمة سريريا ،والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة ٍ
الوظيفي .ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،مستمر ،في هدأة جزئيا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام ،مستمر ،في هدأة كاملة 6A20.22

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام ،مستمر من ناحية األعراض واملدة سابقا ،وقد
ً
تحسنت األعراض بحيث لم َ
يتبق ش يء من األعراض املهمة سريريا .ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة
لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،مستمر ،في هدأة كاملة
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام ،مستمر ،غيرمحدد 6A20.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،مستمر ،غير محدد
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام ،محدد آخر6A20.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،محدد آخر
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام ،غيرمحدد 6A20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام ،غير محدد
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني 6A21

الوصف:
اضطراب ُ
الفصام الوجداني هو اضطراب نوبي يتم فيه تلبية املتطلبات التشخيصية للفصام والهوس،
أو النمط املختلط أو الكتئاب املعتدل أو الشديد في نفس النوبة من املرض ،إما في ٍآن واحد أو في
غضون بضعة أيام من بعضها البعض .األعراض البارزة للفصام (مثل األوهام والهالوس واعدم انتظام
شكل فكر وتجارب التأثير والسلبية والسيطرة) مصحوبة بأعراض نموذجية لنوبة اكتئابية (على سبيل
املثال ،الكتئاب ،فقدان الهتمام ،تدني النشاط) ،نوبة هوس (على سبيل املثال ،مزاج مرتفع ،زيادة في
طبيعة وسرعة النشاط الجسدي والعقلي) أو نوبة مختلطة .قد توجد اضطرابات نفسية حركية ،بما في
ً
ذلك كاتاتونيا .يجب أن تستمر األعراض ملدة شهر واحد على األقل .كما أن األعراض ليست مظهرا من
مظاهر حالة صحية أخرى (على سبيل املثال ،ورم في املخ) وليست بسبب تأثير مادة أو دواء على الجهاز
العصبي املركزي (مثل الكورتيكوستيرويدات) ،بما في ذلك السحب (مثل سحب الكحول).
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

 | 126الفُصام واالضطرابات الذهانية األولية

ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى 6A21.0

الوصف:
يستخدم ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى لتحديد األفراد الذين يعانون من أعراض تلبي املتطلبات
التشخيصية ملرض ُ
الفصام الوجداني (بما في ذلك املدة) ولكن لم يسبق لهم اختبار نوبة تم خاللها تلبية
الفصام أو ُ
متطلبات التشخيص ملرض ُ
الفصام الوجداني.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى ،عرض ي حاليا 6A21.00

الوصف:
ً
حاليا ملرض ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى من ناحية األعراض
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية
واملدة ،أو جرى تلبيتها جالل الشهر املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى ،عرض ي حاليا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى ،في هدأة جزئيا 6A21.01

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى من ناحية األعراض واملدة
ً
سابقا ،وقد تحسنت األعراض بحيث لم يتم تلبية املتطلبات التشخيصية لالضطراب ملدة شهر واحد
ً
على األقل ،ولكن ل تزال هناك بعض األعراض املهمة سريريا ،والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة
بتدن في األداء الوظيفي .ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو عالج آخر.
ٍ
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى ،في هدأة جزئيا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى ،في هدأة كاملة 6A21.02

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى من ناحية األعراض واملدة
ً
ً
سابقا ،وقد تحسنت األعراض بحيث لم َ
يتبق ش يء من األعراض املهمة سريريا .ربما حصلت الهدأة
الكاملة استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى ،في هدأة كاملة
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى ،غيرمحدد 6A21.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،النوبة األولى ،غير محدد
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة 6A21.1

الوصف:
يستخدم ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة لتحديد األفراد الذين يعانون من أعراض تلبي املتطلبات
التشخيصية ملرض ُ
الفصام (بما في ذلك املدة) كما سبق لهم اختبار نوبات تم خاللها تلبية متطلبات
الفصام و ُ
التشخيص ملرض ُ
الفصام الوجداني ،مع هدأة ملحوظة لألعراض بين النوبات .قد تتبقى بعض

األعراض الخفيفة خالل فترات الهدأة والتي تحدث استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة ،عرض ي حاليا 6A21.10

الوصف:
ً
حاليا ملرض ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة من ناحية
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية
األعراض واملدة ،أو جرى تلبيتها جالل الشهر املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة ،عرض ي حاليا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25
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األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة ،في هدأة جزئيا 6A21.11

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة من ناحية األعراض
ً
واملدة سابقا .وقد تحسنت األعراض بحيث لم يتم تلبية املتطلبات التشخيصية لالضطراب ملدة شهر
ً
واحد على األقل ،ولكن ل تزال هناك بعض األعراض املهمة سريريا ،والتي قد تكون مرتبطة أو غير
بتدن في األداء الوظيفي .ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو عالج آخر.
مرتبطة ٍ
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة ،في هدأة جزئيا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة ،في هدأة كاملة 6A21.12

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة من ناحية األعراض
ً
ً
سابقا ،وقد تحسنت األعراض بحيث لم َ
يتبق ش يء من األعراض املهمة سريريا .ربما حصلت
واملدة
الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة ،في هدأة كاملة
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

 | 134الفُصام واالضطرابات الذهانية األولية

ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة ،غيرمحدد 6A21.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،نوبات متعددة ،غير محدد
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،مستمر6A21.2

الوصف:
ً
وجدت األعراض التي تفي بجميع املتطلبات التعريفية للفصام الوجداني في جميع مراحل املرض تقريبا
ً
على مدار عام واحد على األقل ،كما كانت فترات األعراض دون العتبة قصيرة جدا بالنسبة لعموم
الضطراب.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،مستمر
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام الوجداني ،مستمر ،عرض ي حاليا 6A21.20

الوصف:
ً
حاليا لضطراب ُ
الفصام الوجداني ،مستمر من ناحية األعراض
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية
واملدة ،أو جرى تلبيتها جالل الشهر املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،مستمر ،عرض ي حاليا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،مستمر ،في هدأة جزئيا 6A21.21

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية لضطراب ُ
الفصام الوجداني ،مستمر من ناحية األعراض واملدة
ً
سابقا .وقد تحسنت األعراض بحيث لم يتم تلبية املتطلبات التشخيصية لالضطراب ملدة شهر واحد
ً
على األقل ،ولكن ل تزال هناك بعض األعراض املهمة سريريا ،والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة
بتدن في األداء الوظيفي .ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو عالج آخر.
ٍ
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،مستمر ،في هدأة جزئيا
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام الوجداني ،مستمر ،في هدأة كاملة 6A21.22

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية لضطراب ُ
الفصام الوجداني ،مستمر من ناحية األعراض واملدة
ً
ً
سابقا ،وقد تحسنت األعراض بحيث لم َ
يتبق ش يء من األعراض املهمة سريريا .ربما حصلت الهدأة
الكاملة استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،مستمر ،في هدأة كاملة
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،مستمر ،غيرمحدد 6A21.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى ال ُفصام الوجداني ،مستمر ،غير محدد
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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ُ
الفصام الوجداني ،محدد آخر6A21.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،محدد آخر
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

ُ
الفصام الوجداني ،غيرمحدد 6A21. Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام الوجداني ،غير محدد
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب الفصامي النمط 6A22

الوصف:
يتميز الضطراب الفصامي النمط بنمط دائم (أي سمات ألداء الشخص على مدى سنوات عدة على
ً
األقل) من الغرابة في السلوك واملظهر والكالم ،مصحوبا بتشوهات معرفية وإدراكية ،واملعتقدات غير
العادية ،وعدم الرتياح  -وانخفاض القدرة في كثير من األحيان – مع العالقات الشخصية .قد تشمل
األعراض انقباض املزاج أو كونه غير موافق ،وغياب اللذة (الفصامي النمط السلبي) .قد تحصل أفكار
اضطهادية ،أو أفكار اإلشارة ،أو أعراض ذهانية أخرى ،بما في ذلك الهالوس بأنواعها( ،الفصامي النمط
اإليجابي) ،ولكنها ليست بكثافة أو مدة كافية لتلبية املتطلبات التشخيصية ملرض الفصام ،أو اضطراب
الفصام الوجداني ،أو الضطراب التوهمي .تتسبب األعراض بالضائقة أو التدهور في األداء في املجالت
الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من املجالت املهمة.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اضطراب الشخصية ُ
الفصامية
استثناءات:
• اضطراب طيف التوحد ()6A02
• اضطراب الشخصية ()6D10
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الفصامي النمط
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب الذهاني الحاد الوجيز6A23

الوصف:
يتميز الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ببداية حادة ألعراض ذهانية تظهر دون بوادر لتصل أقص ى حد
لها في غضون أسبوعين .قد تشمل األعراض األوهام ،والهالوس ،وعدم تنظيم عمليات التفكير ،والحيرة
أو الرتباك ،واضطرابات الوجدان واملزاج .قد تكون الضطرابات النفسية الحركية الشبيهة بالكاتاتونيا
موجودة .عادة ما تتغير األعراض بسرعة ،سواء في الطبيعة أو الشدة ،من يوم آلخر ،أو حتى في غضون
يوم واحد .ل تتجاوز مدة النوبة  3أشهر ،وتستمر في الغالب من بضعة أيام إلى شهر واحد .ل تعد
ً
األعراض مظهرا لحالة صحية أخرى (مثل ورم في املخ) وليست بسبب تأثير مادة أو دواء على الجهاز
العصبي املركزي (مثل الكورتيكوستيرويدات) ،بما في ذلك السحب (مثل سحب الكحول).
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبة أولى 6A23

الوصف:
يستخدم الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبة أولى لتحديد األفراد الذين يعانون من أعراض تلبي
املتطلبات التشخيصية لالضطراب الذهاني الحاد والوجيز ولكن لم يسبق لهم اختبار نوبة مماثلة.
.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبة أولى
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى ،عرض ي حاليا 6A23.00

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية حاليا ملرض الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى من
ناحية األعراض واملدة ،أو جرى تلبيتها جالل الشهر املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى ،عرض ي حاليا
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى ،في هدأة جزئيا 6A23.01

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى من ناحية
ً
األعراض واملدة سابقا ،وقد تحسنت األعراض بحيث لم يتم تلبية املتطلبات التشخيصية لالضطراب
ً
ملدة شهر واحد على األقل ،ولكن ل تزال هناك بعض األعراض املهمة سريريا ،والتي قد تكون مرتبطة أو
بتدن في األداء الوظيفي .ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو عالج آخر.
غير مرتبطة ٍ
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى ،في هدأة جزئيا
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى ،في هدأة كاملة 6A23.02

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى من ناحية
ً
ً
سابقا ،وقد تحسنت األعراض بحيث لم َ
يتبق ش يء من األعراض املهمة سريريا .ربما
األعراض واملدة
حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى ،في هدأة كاملة
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى ،غيرمحدد 6A23.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،النوبة األولى ،غير محدد
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة 6A23.1

الوصف:
يستخدم الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة لتحديد األفراد الذين يعانون من أعراض
تلبي املتطلبات التشخيصية لالضطراب الذهاني الحاد والوجيز كما سبق لهم اختبار نوبات مماثلة
ً
سابقا.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة ،عرض ي حاليا 6A23.10

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية حاليا ملرض الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة
من ناحية األعراض واملدة ،أو جرى تلبيتها خالل الشهر املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة ،عرض ي حاليا
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة ،في هدأة جزئيا 6A23.11

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية لالضطراب الذهاني الحاد والوجيز ،نوبات متعددة من ناحية
ً
األعراض واملدة سابقا .وقد تحسنت األعراض بحيث لم يتم تلبية املتطلبات التشخيصية لالضطراب
ً
ملدة شهر واحد على األقل ،ولكن ل تزال هناك بعض األعراض املهمة سريريا ،والتي قد تكون مرتبطة أو
بتدن في األداء الوظيفي .ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو عالج آخر.
غير مرتبطة ٍ
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة ،في هدأة جزئيا
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة ،في هدأة كاملة 6A23.12

الوصف:
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية ملرض الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة من
ً
ً
سابقا ،وقد تحسنت األعراض بحيث لم َ
يتبق ش يء من األعراض املهمة سريريا.
ناحية األعراض واملدة
ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة ،في هدأة كاملة
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة ،غيرمحدد 6A23.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،نوبات متعددة ،غير محدد
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،محدد آخر6A23.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،محدد آخر
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،غيرمحدد 6A23. Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني الحاد الوجيز ،غير محدد
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

االضطراب التوهمي 6A24

الوصف:
يتميز الضطراب الوهمي بتطور أوهام أو مجموعة من األوهام ذات الصلة التي تستمر ملدة  4أشهر على
األقل (عادة أطول بكثير) ،والتي تحدث في غياب لالكتئاب أو الهوس أو النوبة املختلطة .األعراض املميزة
األخرى ملرض ُ
الفصام (مثل الهالوس السمعية املستمرة ،والتفكير غير املنظم ،واألعراض السلبية) غير
موجودة ،على الرغم من أن األشكال املختلفة من الضطرابات اإلدراكية (مثل الهالوس واإلخالت وسوء
ً
التعرف على األشخاص) املرتبطة موضوعيا بالوهم ل تزال متوافقة مع التشخيص .بصرف النظر عن
ً
األفعال واملواقف املرتبطة مباشرة بالوهم أو النظام التوهمي ،ل يتأثر الوجدان والكالم والسلوك عادة.
ً
األعراض ليست مظهرا من مظاهر اضطراب أو مرض آخر ل ُيصنف ضمن الضطرابات العقلية أو
السلوكية أو النمائية العصبية (مثل ورم في املخ) وليست بسبب تأثير مادة أو دواء على الجهاز العصبي
املركزي (مثل الكورتيكوستيرويدات) ،بما في ذلك السحب (مثل سحب الكحول).
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب التوهمي
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب التوهمي ،عرض ي حاليا 6A24.0

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية حاليا لالضطراب التوهمي من ناحية األعراض واملدة ،أو جرى
تلبيتها جالل الشهر املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال الضطراب التوهمي ،عرض ي حاليا
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

االضطراب التوهمي ،في هدأة جزئيا 6A24.1

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية لالضطراب التوهمي ،من ناحية األعراض واملدة سابقا ،وقد
تحسنت األعراض بحيث لم يتم تلبية املتطلبات التشخيصية لالضطراب ملدة شهر واحد على األقل،
ً
بتدن في األداء
ولكن ل تزال هناك بعض األعراض املهمة سريريا ،والتي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة ٍ
الوظيفي .ربما حصلت الهدأة الجزئية استجابة لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب التوهمي ،في هدأة جزئيا
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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االضطراب التوهمي ،في هدأة كاملة 6A24.2

الوصف:
ً
تمت تلبية كافة املتطلبات التشخيصية لالضطراب التوهمي من ناحية األعراض واملدة سابقا ،وقد
ً
تحسنت األعراض بحيث لم َ
يتبق ش يء من األعراض املهمة سريريا .ربما حصلت الهدأة الكاملة استجابة
لدواء أو عالج آخر.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب التوهمي ،في هدأة كاملة
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

االضطراب التوهمي ،غيرمحدد 6A24.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب التوهمي ،غير محدد
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5
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املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية 6A25

الوصف:
يمكن استخدام هذه الفئات لوصف املظهر السريري الحالي عند األفراد الذين تم تشخيصهم بالفصام
أو اضطراب ذهاني أولي آخر ،ويجب عدم استخدامها في األفراد الذين ليس لديهم مثل هذا التشخيص.
ُ
يمكن تطبيق فئات متعددة .األعراض التي تعزى إلى العواقب الفيزيولوجية املرضية املباشرة لحالة
صحية أو إصابة غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية (على سبيل
املثال ،ورم في املخ أو إصابة الدماغ الرضية) ،أو إلى التأثيرات املباشرة ملادة أو دواء على الجهاز العصبي
املركزي ،بما في ذلك تأثيرات السحب ،كأمثلة على أنواع األعراض ذات الصلة.
مالحظة للترميز:
ل ينبغي استخدام هذه الفئات في الترميز األساس ي .يجري توفير هذه الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود هذه األعراض في الضطرابات الذهانية األولية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية
لديه حالة مسببة:
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

األعراض اإليجابية في االضطرابات الذهانية األولية 6A25.0

الوصف:
تشمل األعراض اإليجابية لالضطرابات الذهانية األولية األوهام املستمرة ،والهالوس املستمرة (األكثر
ً
شيوعا الهلوسة السمعية اللفظية) ،والتفكير غير املنظم (اضطراب شكل الفكر مثل فقد الترابط،
ً
ً
وانحراف الفكر ،أو التفكك) ،والسلوك غير املنظم بشكل كبير (السلوك الذي يبدو غريبا ،عشوائيا بال
هدف ) وتجارب السلبية والسيطرة (تجربة أن مشاعر املرء أو دوافعه أو أفكاره تحت سيطرة قوة
خارجية) .يجب أن يتم التقييم ً
بناء على شدة األعراض اإليجابية خالل األسبوع املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية
لديه حالة مسببة:
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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األعراض السلبية في االضطرابات الذهانية األولية 6A25.1

الوصف:
ً
ً
ً
ً
تشمل األعراض السلبية لالضطرابات الذهانية األولية وجدانا محددا أو متبلدا أو مسطحا ،شح الكالم
أو انعدامه ،فقد اإلرادة (الفتقار العام للدافع ،أو فقد الدافع لتحقيق أهداف ذات مغزى) ،فقد
الجتماعية (قلة أو غياب املشاركة مع اآلخرين والهتمام بالتفاعل الجتماعي) وفقد اللذة (عدم القدرة
على اختبار املتعة من األنشطة املمتعة في العادة) .لكي يتم اعتبار األعراض الذهانية سلبية ،يجب أل
ُ
تعزى مثل هذه األعراض ذات الصلة بالكامل إلى العالج بالعقاقير املضادة للذهان ،أو الضطراب
الكتئابي ،أو بيئة غير محفزة ،ويجب أل تكون نتيجة مباشرة ألعراض إيجابية (على سبيل املثال،
ً
ً
األوهام الضطهادية التي تؤدي ليصبح الشخص معزول اجتماعيا بسبب الخوف من األذى) .يجب أن
يتم التقييم ً
بناء على شدة األعراض السلبية خالل األسبوع املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية
لديه حالة مسببة:
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

األعراض االكتئابية في االضطرابات الذهانية األولية 6A25.2

الوصف:
تشير األعراض الكتئابية لالضطرابات الذهانية األولية إلى املزاج املكتئب كما ذكره الفرد (الشعور
باإلحباط والحزن) أو تظهر كعرض (مثل املظهر املظلوم أو الدامع) .ل ينبغي استخدام هذا الواصف في
حالة وجود أعراض غير مزاجية لنوبة اكتئاب (على سبيل املثال ،انعدام اللذة ،بطء حركي نفس ي) .يمكن
استخدام هذا الواصف سواء كانت أعراض الكتئاب تفي باملتطلبات التشخيصية لضطراب اكتئابي
تم تشخيصه بشكل منفصل أم ل .يجب أن يتم التقييم ً
بناء على شدة األعراض الكتئابية خالل
األسبوع املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية
لديه حالة مسببة:
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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أعراض الهوس في االضطرابات الذهانية األولية 6A25.3

الوصف:
تشير أعراض الهوس لالضطرابات الذهانية األولية إلى حالت مزاجية مرتفعة أو مبتهجة أو متهيجة أو
مشتطة ،بما في ذلك التبدلت السريعة بين حالت املزاج املختلفة (أي تقلب املزاج) املصحوبة بزيادة
الطاقة أو النشاط ،وذلك عندما تمثل تغيرات كبيرة عن الحالة املزاجية والطاقة أو مستوى النشاط
النموذجي للفرد .يمكن استخدام هذا الواصف سواء كانت أعراض الكتئاب تفي باملتطلبات
التشخيصية لضطراب ثنائي القطب تم تشخيصه بشكل منفصل أم ل .يجب أن يتم التقييم ً
بناء على
شدة أعراض الهوس خالل األسبوع املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية
لديه حالة مسببة:
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

األعراض النفسية الحركية في االضطرابات الذهانية األولية 6A25.4

الوصف:
تشير األعراض النفسية الحركية لالضطرابات الذهانية األولية إلى الهياج النفس ي الحركي أو النشاط
ً
الحركي املفرط ،والذي يتجلى عادة في سلوكيات غير هادفة مثل التململ ،والتحول ،والعبث ،وعدم
القدرة على استمرار الجلوس أو الوقوف ،وتقليب الكفين ،والتخلف الحركي النفس ي ،أو تباطؤ عام
مرئي للحركات والكالم ،واألعراض الكاتاتونية مثل الهياج ،أو الوضعة ،أو املرونة الشمعية ،أو السلبية،
أو الصمت ،أو الذهول .يجب أن يتم التقييم ً
بناء على شدة األعراض النفسية الحركية خالل األسبوع
املاض ي.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية
لديه حالة مسببة:
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

 | 168الفُصام واالضطرابات الذهانية األولية

األعراض املعرفية في االضطرابات الذهانية األولية 6A25.4

الوصف:
تشير األعراض املعرفية لالضطرابات الذهانية األولية إلى النخفاض املعرفي في أي من املجالت التالية:
سرعة املعالجة ،والنتباه  /التركيز ،والتوجه ،والحكم ،والتجريد ،والتعلم اللفظي أو البصري ،والذاكرة
العاملة .ل ُيعزى الضعف املعرفي إلى الضطراب العصبي النمائي أو الهذيان أو الضطراب العصبي
املعرفي اآلخر أو التأثيرات املباشرة ملادة أو دواء على الجهاز العصبي املركزي ،بما في ذلك تأثيرات السحب.
من الناحية املثالية ،يجب أن يعتمد استخدام هذه الفئة على نتائج التقييمات النفسية العصبية
ً
املعيارية واملثبتة محليا ،على الرغم من أن مثل هذه التدابير قد ل تكون متاحة في جميع الظروف .يجب
أن يتم التقييم ً
بناء على شدة األعراض املعرفية خالل األسبوع املاض ي.
استثناءات:
• اضطرابات عصبية معرفية ()6D70-6E0Z
• اضطرابات النماء العصبي ()6A00-6A0Z
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية
لديه حالة مسببة:
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

ُ
االضطرابات الذهانية امل ْح َدثة باملواد

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول 6C40.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام بالكحول أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام بالكحول أو السحب منه .يجب
أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض
ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكحول ،أو عند
استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• الغيرة الكحولية
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث بالكحول
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1
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نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس 6C40.60

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع هالوس بوجود هالوس والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة
ً
لستعمال الكحول .ل توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما
قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)،
وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض
بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع هالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24
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العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام 6C40.61

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع أوهام بوجود األوهام والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة
ً
لستعمال الكحول .ل توجد هالوس أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما
قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)،
وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض
بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع أوهام
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24
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العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة 6C40.62

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة،
بشكل أساس ي األوهام والهالوس ،والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال الكحول .ل توجد هالوس أو
ٍ
ً
أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر
بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر
مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24
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العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غيرمحدد 6C40.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4
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سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش 6C41.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالحشيش بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام بالحشيش أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام بالحشيش أو السحب منه.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب
بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال
الحشيش ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو
ً
ً
السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا
بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z

العتماد على الحشيش

6C41.2
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العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي 6C42.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام،
والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة
من النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام
بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكانابينويد الصنعي قادرة
على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت
األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال بالكانابينويد ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من
الوقت بعد التوقف عن استعمال الكانابينويد الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال الكانابينويد الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
ً
ً
(مترافق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون 6C43.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باألفيون بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام باألفيون أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام باألفيون أو السحب منه .يجب
أن تكون كمية ومدة استعمال األفيون قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض
ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال األفيون ،أو عند
استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال األفيون أو السحب منه ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال األفيون).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث باألفيون
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نوبة من الستعمال الضار لألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C43.0
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء
أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منها .تزيد شدة
األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو
السلوكية التي تميز النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منها .يجب أن تكون كمية
ومدة استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي
مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال
املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

 | 186الفُصام واالضطرابات الذهانية األولية

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين 6C45.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام بالكوكائين أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام بالكوكائين أو السحب منه.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب
بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكوكائين،
أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه،
ً
ً
أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على
سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.2
6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس 6C45.60

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع هالوس بوجود هالوس والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة
ً
لستعمال الكوكائين .ل توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما
قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)،
وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض
بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع هالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

6C45.2Z

العتماد على الكوكائين ،غير محدد
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع أوهام بوجود األوهام والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة
ً
لستعمال الكوكائين .ل توجد هالوس أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت
ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)،
وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض
بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع أوهام
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z
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العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية
بشكل أساس ي األوهام والهالوس ،والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال الكوكائين .ل تحدث
متعددة،
ٍ
ً
األعراض حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي
وسلوكي آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل
املثال ،الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):

نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غيرمحدد 6C45.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.6

الوصف:
ً
ُ
امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
يتميز الضطراب الذهاني
بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل
ً
كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات
ً
الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام باملنشطات متضمنا
األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
ً
املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم
تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب
مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية
ً
استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،أو عند استمرار األعراض لفترة
ً
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
ً
وامليتكاثينون أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
ً
مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املنشطات
ً
متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ()6C45.6
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون ()6C47.6
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون

لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع هالوس
6C46.60
الوصف:
ً
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
ً
هالوس بوجود هالوس والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين
ً
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .ل توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء
حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل
الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع
مع أعراض بصرية).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس ()6C45.60
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون مع هالوس ()6C47.60
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون مع هالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر

6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع أوهام
6C46.61
الوصف:
ً
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
ً
أوهام بوجود األوهام والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين
ً
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .ل توجد هالوس أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء
حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل
الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع
مع أعراض بصرية).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام ()6C45.61
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون مع هالوس ()6C47.61
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون مع أوهام
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر

6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع أعراض
مختلطة 6C46.62

الوصف:
ً
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
بشكل أساس ي األوهام والهالوس ،والتي ُيعتبر
أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة،
ٍ
ً
أنها نتيجة مباشرة لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .ل تحدث
ً
األعراض حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي
وسلوكي آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل
املثال ،الصرع مع أعراض بصرية).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض ذهانية مختلطة ()6C45.62
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون مع أعراض ذهانية مختلطة ()6C47.62
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون مع أعراض مختلطة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر

6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غيرمحدد
6C46.6Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22

ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام،
والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة
من النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام
بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصنعي قادرة على
إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض
الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من
الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس 6C47.60

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس بوجود هالوس والتي ُيعتبر أنها نتيجة
مباشرة لستعمال الكاثينون الصنعي .ل توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض
ً
حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي
آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال،
الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام 6C47.61

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام بوجود األوهام والتي ُيعتبر أنها نتيجة
مباشرة لستعمال الكاثينون الصنعي .ل توجد هالوس أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض
ً
حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي
آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال،
الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة 6C47.62

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض
بشكل أساس ي األوهام والهالوس ،والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال الكاثينون
ذهانية متعددة،
ٍ
ً
الصنعي .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل
أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف
في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غيرمحدد 6C47.6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات 6C49.5

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملهلوسات بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام باملهلوسات أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام باملهلوسات أو السحب منها.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املهلوسات قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي
مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال
املهلوسات ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املهلوسات أو
ً
ً
السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا
بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املهلوسات).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة أخرى ذات أثر نفس ي ()6C4E.6
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ()6C40.6
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11
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نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد
العتماد على املهلوسات

6C49.1Z
6C49.2

العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 6C4B.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام،
والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة
من النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام
باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املستنشقات الطيارة قادرة
على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت
األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال املستنشقات الطيارة ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املستنشقات الطيارة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك
ً
ً
دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال،
تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املستنشقات الطيارة).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

 | 212الفُصام واالضطرابات الذهانية األولية

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.6

الوصف:
ً
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAبأعراض ذهانية
(على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو
السلوكية التي تميز النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية
ومدة استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب
بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال MDMA
واملواد ذات الصلة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال
 MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي
ً
ً
موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
باستعمال  MDMAواملواد ذات الصلة).
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
6C4C.1
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
6C4C.10
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAنوبي
ً
6C4C.11
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAمستمر
ً
6C4C.1Z
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محدد
ً
6C4C.2
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
6C4C.0
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ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAالستعمال الحالي
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة كاملة مبكرة
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة جزئية مستدامة
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة كاملة مستدامة
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محدد

6C4C.20
6C4C.21
6C4C.22
6C41.23
6C4C.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3
6C4C.4

ْ َ

ُ

اضطراب ذهاني ُمحدث بالعقاقير املفارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين 6C4D.5

الوصف:
ً
ُ
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين بأعراض ذهانية (على
يتميز الضطراب الذهاني املحدث بالعقاقير امل ِ
سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور
ُ
فارقة أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالعقاقير امل ِ
بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز
ُ
ُ
فارقة قادرة
فارقة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال العقاقير امل ِ
النسمام بالعقاقير امل ِ
على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت
ُ
فارقة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة
األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال العقاقير امل ِ
ُ
فارقة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
من الوقت بعد التوقف عن استعمال العقاقير امل ِ
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
ُ
فارقة.
سابقة غير مرتبطة باستعمال العقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني املحدث بالعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
6C4D.0

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z
6C4D.20
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ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

ْ َ

اضطراب ذهاني ُمحدث بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء
أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد شدة األعراض
أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي
تميز النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب
بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال املادة
املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

 | 218الفُصام واالضطرابات الذهانية األولية

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z

ْ َ

اضطراب ذهاني ُمحدث بمادة غيرمعروفة ،أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي بأعراض ذهانية
(على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي أو
السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو
املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املادة غير املعروفة ،أو غير املحددة ذات التأثير
نفس ي قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي
أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال املادة غير املعروفة ،أو غير املحددة ذات التأثير
نفس ي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املادة غير املعروفة،
أو غير املحددة ذات التأثير نفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي
ً
ً
أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
باستعمال املادة غير املعروفة ،أو غير املحددة ذات التأثير نفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
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نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية 6E61

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود هالوس أو أوهام بارزة ُينظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة
صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ أو الفحص
الجسدي أو النتائج املخبرية .ل يتم تفسير األعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي
وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل املثال ،تفاعل الكرب الحاد
كاستجابة لتشخيص يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو
ً
ً
املرض األساس ي املفترض عندما تكون األعراض الذهانية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا
ً
مخصصا.
االستثناءات :
• الضطراب الذهاني الحاد الوجيز )(6A23
• هذيان )(6D70
• اضطرابات املزاج)(6A60-6A8Z
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة الضطراب الذهاني الثانوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية ،مع هالوس 6E61.0

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود هالوس بارزة ُينظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية
غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو
ً ً
النتائج املخبرية .ليست األوهام عنصرا بارزا في املظاهر السريرية .ل يتم تفسير األعراض عن طريق
الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على
سبيل املثال ،تفاعل الكرب الحاد كاستجابة لتشخيص يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة
باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما تكون األعراض الذهانية شديدة
ً
ً
ً
بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا مخصصا.
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• اضطرابات املزاج)(6A60-6A8Z
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة الضطراب الذهاني الثانوية ،مع هالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية ،مع أوهام 6E61.1

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود أوهام بارزة ُينظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير
مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسدي أو
ً ً
النتائج املخبرية .ليست الهالوس عنصرا بارزا في املظاهر السريرية .ل يتم تفسير األعراض عن طريق
الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على
سبيل املثال ،تفاعل الكرب الحاد كاستجابة لتشخيص يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة
باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما تكون األعراض الذهانية شديدة
ً
ً
ً
بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا مخصصا.
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• اضطرابات املزاج)(6A60-6A8Z
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة الضطراب الذهاني الثانوية ،مع أوهام
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية ،مع أوهام وهالوس 6E61.2

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود أوهام وهالوس بارزة ُينظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة
صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ أو الفحص
الجسدي أو النتائج املخبرية .ل يتم تفسير األعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي
وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل املثال ،تفاعل الكرب الحاد
كاستجابة لتشخيص يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو
ً
ً
املرض األساس ي املفترض عندما تكون األعراض الذهانية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا
ً
مخصصا.
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• اضطرابات املزاج)(6A60-6A8Z
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة الضطراب الذهاني الثانوية ،مع أوهام وهالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمز أيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية ،مع أعراض غيرمحددة 6E61.3

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة الضطراب الذهاني الثانوية ،مع أعراض غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

ُ
فصام محدد آخر ،أو االضطرابات الذهانية األولية 6A2.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام املحدد اآلخر ،أو الضطرابات الذهانية األولية
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

A25.5
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ُ
الفصام أو االضطرابات الذهانية األولية ،غيرمحددة 6A2.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى ُ
الفصام أو الضطرابات الذهانية األولية ،غير املحددة
أضف
له مظاهر (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
املظاهر العرضية لالضطرابات الذهانية األولية

6A25

األعراض اإليجابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.0

األعراض السلبية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.1

األعراض الكتئابية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.2

أعراض الهوس في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.3

األعراض النفسية الحركية في الضطرابات الذهانية األولية 6A25.4
األعراض املعرفية في الضطرابات الذهانية األولية

6A25.5

كاتاتونيا

الوصف:
الكاتاتونيا هي متالزمة لضطرابات نفسية حركية في املقام األول ،والتي تتميز بحدوث العديد من
ُ
الج ْم َدة ،املرونة الشمعية ،الصمات ،السلبية ،الوضعة،
األعراض في وقت واحد مثل الذهول؛
النمطية ،التكلف ،الهياج النفس ي الحركي ،التكشير ،الصدى اللفظي ،صدى الحركة .قد تحدث
الكاتاتونيا في سياق اضطرابات عقلية معينة ،بما في ذلك اضطرابات املزاج ،والفصام أو غيرها من
الضطرابات الذهانية األولية ،واضطرابات النمو العصبي ،وقد تحدث بسبب املواد ذات التأثير
ً
النفس ي ،بما في ذلك األدوية .قد يكون سبب الكاتاتونيا أيضا حالة طبية غير مصنفة ضمن الضطرابات
العقلية أو السلوكية أو اضطرابات النمو العصبي.
االستثناءات :
• اآلثار الضارة للعقاقير واألدوية واملواد البيولوجية غير املصنفة في مكان آخر ()NE60
مضمنة في مكان آخر:
• متالزمة الكاتاتونية الثانوية ()E696
مالحظة للترميز:
ً
ً
استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك ،لتحديد أي مسببات معروفة.
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كاتاتونيا مصاحبة ملرض عقلي آخر 6A40

الوصف:
الكاتاتونيا املصاحبة ملرض عقلي آخر هي متالزمة لضطرابات نفسية حركية في املقام األول ،والتي تتميز
ُ
الج ْم َدة ،املرونة الشمعية ،الصمات،
بحدوث العديد من األعراض في وقت واحد مثل الذهول؛
السلبية ،الوضعة ،النمطية ،التكلف ،الهياج النفس ي الحركي ،التكشير ،الصدى اللفظي ،صدى
الحركة .الضطرابات العقلية املصاحبة للكاتاتونيا تتضمن اضطرابات املزاج ،والفصام أو غيرها من
ً
الضطرابات الذهانية األولية ،واضطرابات النمو العصبي ،خصوصا اضطراب طيف التوحد.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الكاتاتونيا املصاحبة ملرض عقلي آخر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

كاتاتونيا ُم ْح َدثة بمواد ذات تأثيرنفس ي ،متضمنة األدوية 6A41

الوصف:
ُ
الكاتاتونيا امل ْح َدثة بمواد ذات تأثير نفس ي ،متضمنة األدوية هي متالزمة لضطرابات نفسية حركية في
املقام األول ،والتي تظهر خالل أو بعد النسمام بمادة أو السحب منها أو خالل استعمال األدوية ذات
التأثير النفس ي ( على سبيل املثال ،مضادات الذهان ،األمفيتامين ،فينسكلدين .) PCP ،تتميز املتالزمة
ُ
الج ْم َدة ،املرونة الشمعية ،الصمات،
بحدوث العديد من األعراض في وقت واحد مثل الذهول؛
السلبية ،الوضعة ،النمطية ،التكلف ،الهياج النفس ي الحركي ،التكشير ،الصدى اللفظي ،صدى
الحركة .املادة املحددة باإلضافة ملقدار وفترة استعمالها يجب أن تكون قادرة على إنتاج أعراض
الكاتاتونيا.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الكاتاتونيا امل ْح َدثة بمواد ذات تأثير نفس ي ،متضمنة األدوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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متالزمة الكاتاتونيا الثانوية 6E69

الوصف:
متالزمة الكاتاتونيا الثانوية هي متالزمة لضطرابات نفسية حركية في املقام األول ،والتي ُينظر على أنها
ناتجة عن حالة طبية ليست مصنفة تحت فئة الضطرابات العقلية ،السلوكية ،أو اضطرابات النماء
العصبية (على سبيل املثال ،الحماض الكيتوني السكري ،فرط كالسيوم الدم ،اعتالل الدماغ الكبدي،
بيلة هوموسيستينية ،رضوض الرأس وأورام الدماغ ،أمراض األوعية الدموية الدماغية ،التهاب الدماغ
) .تتميز املتالزمة بحدوث العديد من األعراض في وقت واحد مثل الذهول؛ ُ
الج ْم َدة ،املرونة الشمعية،
الصمات ،السلبية ،الوضعة ،النمطية ،التكلف ،الهياج النفس ي الحركي ،التكشير ،الصدى اللفظي،
صدى الحركة.
مالحظة للترميز:
ً
ً
استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك ،لتحديد أي مسببات معروفة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة الكاتاتونيا الثانوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

كاتاتونيا ،غيرمحددة 6E4Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
مالحظة للترميز:
ً
ً
استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك ،لتحديد أي مسببات معروفة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى كاتاتونيا ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطرابات املزاج

الوصف:
تشير اضطرابات املزاج إلى تجمع لضطرابات ثنائي القطب والكتئاب .يتم تعريف اضطرابات املزاج
ً
وفقا ألنواع معينة من نوبات املزاج ونمطها بمرور الزمن .األنواع األساسية لنوبات املزاج هي نوبة
الكتئاب ،ونوبة الهوس ،والنوبة املختلطة ،ونوبة تحت الهوس .نوبات الحالة املزاجية ليست كيانات
ً
يمكن تشخيصها بشكل مستقل ،وبالتالي ليس لها رموز تشخيص خاصة بها .بدل من ذلك ،تشكل نوبات
املزاج املكونات األساسية ملعظم الضطرابات الكتئابية والثنائية القطب.
مضمنة في مكان آخر:
ُ
• اضطرابات املزاج امل ْح َدثة باملواد )(8A05.0
• متالزمة مزاج ثانوية )(6E62

ثنائي القطب أو االضطرابات ذات الصلة

الوصف:
ثنائي القطب والضطرابات ذات الصلة هي اضطرابات مزاجية نوبية تحدد من خالل حدوث نوبات أو
ً
أعراض هوس أو مختلطة أو تحت هوس .تتناوب هذه النوبات عادة في سياق هذه الضطرابات مع نوبات
اكتئابية أو فترات من أعراض الكتئاب.
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اضطراب ثنائي القطب نمط I

الوصف:
الضطراب ثنائي القطب نمط  Iهو اضطراب مزاجي نوبي ُي َّ
عرف بحدوث نوبة أو أكثر من نوبات الهوس
أو النوبات املختلطة .نوبة الهوس هي حالة مزاجية متطرفة تستمر ملدة أسبوع واحد على األقل ما لم
يتم تقصير زمنها من خالل تدخل عالجي .تتميز نوبة الهوس بالنشوة أو الهياج أو الشطط ،وفرط
النشاط أو تجربة ذاتية لزيادة الطاقة ،مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكالم السريع أو املضغوط،
تطاير األفكار ،زيادة تقدير الذات أو العظمة ،قلة الحاجة إلى النوم ،التشتت ،السلوك املتهور أو
الندفاعي ،والتغيرات السريعة بين حالت املزاج املختلفة (أي تقلب املزاج) .تتميز النوبة املختلطة إما
بخليط أو تناوب سريع للغاية بين أعراض الهوس والكتئاب البارزة في معظم األيام خالل فترة أسبوعين
على األقل .على الرغم من أنه يمكن وضع التشخيص ً
بناء على دليل لحصول نوبة هوس واحدة أو نوبة
ً
مختلطة ،إل أن نوبات الهوس أو النوبات املختلطة عادة ما تتناوب مع نوبات الكتئاب في سياق
الضطراب.
االستثناءات:
• اضطراب املزاج الدوري ()6A62
• اضطراب ثنائي القطب نمط )6A61( II

اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية هوس ،دون أعراض ذهانية 6A60.0

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية هوس ،دون أعراض ذهانية عند استيفاء
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iحيث النوبة الحالية هي هوس ،ول توجد أوهام أو
هالوس أثناء النوبة .نوبة الهوس هي حالة مزاجية متطرفة تستمر ملدة أسبوع واحد على األقل ما لم يتم
تقصير زمنها من خالل تدخل عالجي .تتميز نوبة الهوس بالنشوة أو الهياج أو الشطط ،وفرط النشاط
أو تجربة ذاتية لزيادة الطاقة ،مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكالم السريع أو املضغوط ،تطاير
األفكار ،زيادة تقدير الذات أو العظمة ،قلة الحاجة إلى النوم ،التشتت ،السلوك املتهور أو الندفاعي،
والتغيرات السريعة بين حالت املزاج املختلفة (أي تقلب املزاج).
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية هوس ،دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية هوس ،مع أعراض ذهانية 6A60.1

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية هوس ،مع أعراض ذهانية عند استيفاء
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iحيث النوبة الحالية هي هوس ،وتوجد أوهام أو
هالوس أثناء النوبة .نوبة الهوس هي حالة مزاجية متطرفة تستمر ملدة أسبوع واحد على األقل ما لم يتم
تقصير زمنها من خالل تدخل عالجي .تتميز نوبة الهوس بالنشوة أو الهياج أو الشطط ،وفرط النشاط
أو تجربة ذاتية لزيادة الطاقة ،مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكالم السريع أو املضغوط ،تطاير
األفكار ،زيادة تقدير الذات أو العظمة ،قلة الحاجة إلى النوم ،التشتت ،السلوك املتهور أو الندفاعي،
والتغيرات السريعة بين حالت املزاج املختلفة (أي تقلب املزاج).
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية هوس ،مع أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E21
أو النفاس مع أعراض ذهانية
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية تحت هوس6A60.2 ،
الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية تحت هوس عند استيفاء املتطلبات التعريفية
لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iحيث النوبة الحالية هي تحت هوس .نوبة تحت الهوس هي حالة مزاجية
متواصلة تستمر لعدة أيام على األقل وتتميز بارتفاع معتدل في املزاج وزيادة الستثارة والنشاط أو تجربة
ذاتية لزيادة الطاقة ،مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكالم السريع أو املضغوط ،تسارع األفكار،
زيادة تقدير الذات أو ،ازدياد الدافع الجنس ي أو زيادة املخالطة الجتماعية ،قلة الحاجة إلى النوم،
تدن ملحوظ في األداء
التشتت ،السلوك املتهور أو الندفاعي .األعراض ليست شديدة بما يكفي إلحداث ٍ
املنهي أو في األنشطة الجتماعية املعتادة أو العالقات مع اآلخرين ،ول تستلزم دخول املستشفى ،ول
توجد أوهام أو هالوس مصاحبة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية تحت هوس
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،خفيف 6A60.3

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،خفيف عند استيفاء املتطلبات
التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،خفيف الشديدة .تتميز
نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة
أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب
املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم،
وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب الخفيفة ،ل تظهر أي من
األعراض بدرجة شديدة .عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب خفيفة بعض الصعوبة ،ولكنها
ليست كبيرة ،في الستمرار في العمل أو األنشطة الجتماعية أو املنزلية ول توجد أوهام أو هالوس.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،خفيف
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2

اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل دون أعراض ذهانية 6A60.4

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل دون أعراض ذهانية عند
استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،معتدل
دون وجود هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض
الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل
صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة
عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو
التعب .في نوبة الكتئاب املعتدل ،تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من األعراض األقل شدة
على العموم .عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة ،في الستمرار في العمل
ً
أو األنشطة الجتماعية أو املنزلية ،ولكنه ل يزال قادرا على األداء في العديد من املجالت.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل مع أعراض ذهانية 6A60.5

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل مع أعراض ذهانية عند استيفاء
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،معتدل الشدة
مع وجود هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض
الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل
صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة
عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو
التعب .في نوبة الكتئاب املعتدل ،تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من األعراض األقل شدة
على العموم .عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة ،في الستمرار في العمل
ً
أو األنشطة الجتماعية أو املنزلية ولكنه ل يزال قادرا على األداء في العديد من املجالت.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2

اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد دون أعراض ذهانية 6A60.6

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد دون أعراض ذهانية عند
استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،شديد
دون وجود هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض
الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل
صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة
عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو
التعب .في نوبة الكتئاب الشديد ،تظهر الكثير من األعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من
األعراض التي تتظاهر بشدة .عادة ما يكون الفرد املصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الستمرار
في األداء في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو األكاديمية أو املهنية أو غيرها من املجالت،
ً
إل بدرجة محدودة جدا.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد مع أعراض ذهانية 6A60.7

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد مع أعراض ذهانية عند استيفاء
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،شديد مع وجود
هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام
باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة
التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن
املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب.
في نوبة الكتئاب الشديد ،تظهر الكثير من األعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من األعراض
التي تتظاهر بشدة .عادة ما يكون الفرد املصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الستمرار في األداء
في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو األكاديمية أو املهنية أو غيرها من املجالت ،إل
ً
بدرجة محدودة جدا.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد مع أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2

اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،غيرمحدد الشدة 6A60.8

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،غير محدد عند استيفاء املتطلبات
التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،لكن املعلومات ل تكفي
لتحديد درجة الشدة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه
اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور
بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن املوت أو النتحار ،مع
تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب
الخفيفة ،ل تظهر أي من األعراض بدرجة شديدة .عادة ما يواجه الفرد بعض الصعوبة في الستمرار في
العمل أو األنشطة الجتماعية أو املنزلية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية اكتئاب ،غير محدد
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل أو
6E21
الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية مختلطة ،دون أعراض ذهانية 6A60.6

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية مختلطة ،دون أعراض ذهانية عند استيفاء
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iدون وجود أوهام أو هالوس خالل النوبة .تتميز
النوبة املختلطة إما بخليط أو تناوب سريع للغاية بين أعراض الهوس والكتئاب البارزة في معظم األيام
خالل فترة أسبوع واحد على األقل.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية مختلطة ،دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة

6A80.1
6A80.2

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية مختلطة ،مع أعراض ذهانية 6A60.A

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية مختلطة ،مع أعراض ذهانية عند استيفاء
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط ، Iمع وجود أوهام او هالوس خالل النوبة .تتميز
النوبة املختلطة إما بخليط أو تناوب سريع للغاية بين أعراض الهوس والكتئاب البارزة في معظم األيام
خالل فترة أسبوع واحد على األقل.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iالنوبة الحالية مختلطة ،مع أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E21
أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة

6A80.1
6A80.2

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة هوس أو تحت هوس 6A60.B

الوصف:
ً
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة هوس أو تحت هوس عندما
ً
جرى استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  Iسابقا ،وكانت أقرب نوبة هوس أو
تحت هوس .لم تعد املتطلبات التعريفية الكاملة لنوبة الهوس أو تحت الهوس مستوفاة ولكن بقيت
بعض األعراض املزاجية الهامة .في بعض الحالت ،قد تكون أعراض املزاج املتبقية اكتئابية وليست
ً
هوسا أو تحت هوس ،ولكنها ل تفي باملتطلبات التعريفية لنوبة الكتئاب.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة هوس أو تحت هوس
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة اكتئاب 6A60.C

الوصف:
ً
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة اكتئاب عندما جرى استيفاء
ً
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  Iسابقا ،وكانت أقرب نوبة اكتئاب .لم تعد املتطلبات
التعريفية الكاملة لنوبة الكتئاب مستوفاة ولكن بقيت بعض األعراض الكتئابية الهامة.
التنسيق الالحق:

ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة اكتئاب
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة مختلطة 6A60.D

الوصف:
ً
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة مختلطة عندما جرى استيفاء
ً
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  Iسابقا ،وكانت أقرب نوبة مختلطة .لم تعد
املتطلبات التعريفية الكاملة للنوبة املختلطة مستوفاة ولكن بقيت بعض األعراض املزاجية الهامة.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة مختلطة
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة غيرمحددة 6A60.E

الوصف:
ً
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة غير محددة عندما جرى
ً
استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  Iسابقا ،لكن ل توجد معلومات كافية
لتحديد نوع أقرب نوبة .لم تعد املتطلبات التعريفية الكاملة للنوبة املزاجية مستوفاة ولكن بقيت بعض
األعراض املزاجية الهامة.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة غير محددة
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة كاملة 6A60.F

الوصف:
ً
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة كاملة عندما جرى استيفاء املتطلبات التعريفية
ً
سابقا ،ولم َ
تتبق أي من األعراض املزاجية الهامة.
لالضطراب ثنائي القطب نمط I
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، Iحاليا في هدأة كاملة
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط  Iمحدد آخر6A60.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iغيرمحدد 6A60.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

 | 250اضطرابات المزاج

اضطراب ثنائي القطب نمط II

الوصف:
الضطراب ثنائي القطب نمط  IIهو اضطراب مزاجي نوبي ُي َّ
عرف بحدوث نوبة أو أكثر من نوبات تحت
الهوس ونوبة اكتئاب واحدة على األقل .نوبة تحت الهوس هي حالة مزاجية متواصلة ،تتميز نوبة تحت
الهوس بالنشوة أو الهياج أو الشطط ،وفرط النشاط أو زيادة الطاقة ،مصحوبة بأعراض مميزة أخرى
مثل الكالم املضغوط ،تطاير األفكار ،العظمة ،قلة الحاجة إلى النوم ،التشتت ،السلوك املتهور أو
ً
الندفاعي ،والتي تستمر لعدة أيام على األقل .تمثل األعراض تغيرا عن السلوك النموذجي للفرد ولكنها
ليست شديدة بما يكفي إلحداث ضعف ملحوظ في األداء .تتميز النوبة الكتئابية بفترة من املزاج
املكتئب شبه اليومي أو انخفاض الهتمام باألنشطة التي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة
بأعراض أخرى مثل التغيرات في الشهية أو النوم ،والنشاط النفس ي الحركي أو البطء ،والتعب ،والشعور
بالذنب املفرط أو غير املناسب أو انعدام القيمة ،ومشاعر اليأس وصعوبة التركيز والتفكير بالنتحار.
ل يوجد تاريخ من الهوس أو النوبات املختلطة.

اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية تحت هوس6A61.0 ،

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية تحت هوس عند استيفاء املتطلبات التعريفية
لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIحيث النوبة الحالية هي تحت هوس .نوبة تحت الهوس هي حالة
مزاجية متواصلة تستمر لعدة أيام على األقل وتتميز بارتفاع معتدل في املزاج وزيادة الستثارة والنشاط
أو تجربة ذاتية لزيادة الطاقة ،مصحوبة بأعراض مميزة أخرى مثل الكالم السريع أو املضغوط ،تسارع
األفكار ،زيادة تقدير الذات أو ،ازدياد الدافع الجنس ي أو زيادة املخالطة الجتماعية ،قلة الحاجة إلى
تدن ملحوظ
النوم ،التشتت ،السلوك املتهور أو الندفاعي .األعراض ليست شديدة بما يكفي إلحداث ٍ
في األداء املنهي أو في األنشطة الجتماعية املعتادة أو العالقات مع اآلخرين ،ول تستلزم دخول املستشفى،
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ول توجد أوهام أو هالوس مصاحبة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية تحت هوس
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل أو
6E20.Y
الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،خفيف 6A61.1

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،خفيف عند استيفاء املتطلبات
التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،خفيف الشديدة .تتميز
نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة
أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب

املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم،
وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب الخفيفة ،ل تظهر أي من
األعراض بدرجة شديدة .عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب خفيفة بعض الصعوبة ،ولكنها
ليست كبيرة ،في الستمرار في العمل أو األنشطة الجتماعية أو املنزلية ول توجد أوهام أو هالوس.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،خفيف
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل دون أعراض ذهانية 6A61.2

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل دون أعراض ذهانية عند
استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،معتدل
دون وجود هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض
الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل
صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة
عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو
التعب .في نوبة الكتئاب املعتدل ،تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من األعراض األقل شدة
على العموم .عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة ،في الستمرار في العمل
ً
أو األنشطة الجتماعية أو املنزلية ،ولكنه ل يزال قادرا على األداء في العديد من املجالت.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80
6A80.0

6A80.1

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2

اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل مع أعراض ذهانية 6A61.3

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل مع أعراض ذهانية عند
استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،معتدل
الشدة مع وجود هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض
الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل
صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة
عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو
التعب .في نوبة الكتئاب املعتدل ،تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من األعراض األقل شدة
على العموم .عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة ،في الستمرار في العمل
ً
أو األنشطة الجتماعية أو املنزلية ولكنه ل يزال قادرا على األداء في العديد من املجالت.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،معتدل دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80
6A80.0
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6A80.1

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2

اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد دون أعراض ذهانية 6A61.4

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد دون أعراض ذهانية عند
استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،شديد
دون وجود هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض
الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل
صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة
عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو
التعب .في نوبة الكتئاب الشديد ،تظهر الكثير من األعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من
األعراض التي تتظاهر بشدة .عادة ما يكون الفرد املصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الستمرار
في األداء في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو األكاديمية أو املهنية أو غيرها من املجالت،
ً
إل بدرجة محدودة جدا.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):

الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد مع أعراض ذهانية 6A61.5

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد مع أعراض ذهانية عند استيفاء
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،شديد مع وجود
هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام
باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة
التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن
املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب.
في نوبة الكتئاب الشديد ،تظهر الكثير من األعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من األعراض
التي تتظاهر بشدة .عادة ما يكون الفرد املصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الستمرار في األداء
في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو األكاديمية أو املهنية أو غيرها من املجالت ،إل
ً
بدرجة محدودة جدا.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،شديد مع أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2

اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،غيرمحدد الشدة 6A61.6

الوصف:
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،غير محدد الشدة عند استيفاء
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIحيث النوبة الحالية هي اكتئاب ،لكن املعلومات
ل تكفي لتحديد درجة الشدة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام
باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة
التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن
املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب.
عادة ما يواجه الفرد بعض الصعوبة في الستمرار في العمل أو األنشطة الجتماعية أو املنزلية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIالنوبة الحالية اكتئاب ،غير محدد
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
أعراض ومسار تظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج

6A80

أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

6A80.2
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة تحت هوس 6A61.7

الوصف:
ً
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة تحت هوس عندما جرى
ً
استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  IIسابقا ،وكانت أقرب نوبة تحت هوس .لم
تعد املتطلبات التعريفية الكاملة لنوبة تحت الهوس مستوفاة ولكن بقيت بعض األعراض املزاجية
ً
الهامة .في بعض الحالت ،قد تكون أعراض املزاج املتبقية اكتئابية وليست هوسا أو تحت هوس ،ولكنها
ل تفي باملتطلبات التعريفية لنوبة الكتئاب.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة تحت هوس
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة اكتئاب 6A61.8

الوصف:
ً
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة اكتئاب عندما جرى استيفاء
ً
املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  IIسابقا ،وكانت أقرب نوبة اكتئاب .لم تعد
املتطلبات التعريفية الكاملة لنوبة الكتئاب مستوفاة ولكن بقيت بعض األعراض الكتئابية الهامة.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة اكتئاب
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5
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اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة غيرمحددة 6A61.9

الوصف:
ً
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة غير محددة عندما جرى
ً
استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب ثنائي القطب نمط  IIسابقا ،لكن ل توجد معلومات كافية
لتحديد نوع أقرب نوبة .لم تعد املتطلبات التعريفية الكاملة للنوبة املزاجية مستوفاة ولكن بقيت بعض
األعراض املزاجية الهامة.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة غير محددة
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة كاملة 6A61.A

الوصف:
ً
ُيشخص اضطراب ثنائي القطب نمط ، IIحاليا في هدأة كاملة عندما جرى استيفاء املتطلبات التعريفية
ً
سابقا ،ولم َ
تتبق أي من األعراض املزاجية الهامة.
لالضطراب ثنائي القطب نمط II
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIحاليا في هدأة كاملة
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

الدوران السريع

6A80.5

اضطراب ثنائي القطب نمط  IIمحدد آخر6A61.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIغيرمحدد 6A61.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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ْ

َ

َ

راب د َ
اضط ُ
ورو َّية املزاج 6A62

الوصف:
َ
يتسم اضطراب َد َور ِو َّي ِة املزاج بعدم استقرار املزاج املستمر على مدى عامين على األقل ،بما في ذلك
ً
فترات عديدة من أعراض كال من تحت الهوس (على سبيل املثال ،النشوة ،والستثارة ،أو الشطط،
والنشاط النفس ي الحركي) والكتئاب (على سبيل املثال ،الشعور باإلحباط ،وتناقص الهتمام
باألنشطة ،التعب) والتي تظهر معظم الوقت .أعراض تحت الهوس قد تكون شديدة أو متواصلة أو ل
تكون بما يكفي لتلبية متطلبات التعريف الكاملة لنوبة تحت الهوس (انظر اضطراب ثنائي القطب نمط
 ،)IIولكن ل يوجد تاريخ من الهوس أو نوبات مختلطة (انظر اضطراب ثنائي القطب نمط  .)Iأعراض
الكتئاب لم تكن شديدة أو طويلة على اإلطالق ،بما يكفي لتلبية متطلبات التشخيص لنوبة الكتئاب
( انظر اضطراب ثنائي القطب نمط  .)IIتؤدي األعراض إلى ضائقة كبيرة أو تدني كبير في املجالت
الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
ُ
َ ْ
• شخ ِص َّية َد ْو َر ِو َّية ا ِملزاج
َ ْ
• شخ ِص َّية دوروية
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ثنائي القطب أو االضطرابات ذات الصلة محدد آخر6A6Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

ثنائي القطب أو االضطرابات ذات الصلة ،غيرمحدد 6A6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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االضطرابات االكتئابية

الوصف:
تتميز الضطرابات الكتئابية بمزاج اكتئابي (على سبيل املثال ،حزين ،سريع النفعال ،فارغ) أو فقدان
ً
املتعة مصحوبا بأعراض معرفية أو سلوكية أخرى ،أو عصبية نباتية تؤثر بشكل كبير على قدرة الفرد
على األداء .ل ينبغي تشخيص الضطراب الكتئابي لدى األفراد الذين عانوا في أي وقت مض ى من نوبة
هوس أو نوبة مختلطة أو نوبة تحت هوس ،مما قد يدل على وجود اضطراب ثنائي القطب.
مضمنة في مكان آخر:
• سوء املزاج ما قبل الطمث

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة 6A70

الوصف:
يتميز الضطراب الكتئابي ذو النوبة الواحدة بوجود أو تاريخ لنوبة اكتئاب واحدة عندما ل يكون هناك
تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب شبه اليومي أو انخفاض
الهتمام باألنشطة والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز
أو الشعور بانعدام القيمة أو الشعور بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن
املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،هياج حركي نفس ي أو بطء ،ونقص الطاقة أو التعب.
لم تكن هناك أي نوبات هوس أو تحت هوس أو نوبات مختلطة سابقة ،مما قد يشير إلى وجود اضطراب
ثنائي القطب.
استثناءات:

• اضطراب اكتئابي معاود ()6A71
• اضطراب التأقلم ()6B43
• ثنائي القطب أو الضطرابات ذات الصلة

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،خفيف 6A70.0

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي وحيد النوبة ،عند استيفاء املتطلبات التعريفية لنوبة الكتئاب ،والنوبة
خفيفة الشديدة .يجب أل تظهر أي من أعراض نوبة الكتئاب بدرجة شديدة .عادة ما يواجه الفرد
املصاب بنوبة اكتئاب خفيفة بعض الصعوبة ،ولكنها ليست كبيرة ،في الستمرار في العمل أو األنشطة
الجتماعية أو املنزلية ول توجد أوهام أو هالوس.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،خفيف
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0
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هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.2
6A80.3

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،معتدل دون أعراض ذهانية 6A70.1

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي وحيد النوبة ،معتدل دون أعراض ذهانية عند استيفاء املتطلبات
التعريفية لنوبة الكتئاب ،ل يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة ،النوبة معتدلة الشدة ،دون وجود
هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام
باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة
التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن
املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب.
في نوبة الكتئاب املعتدل ،تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من األعراض األقل شدة على
العموم .عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة ،في الستمرار في العمل أو
ً
األنشطة الجتماعية أو املنزلية ،ولكنه ل يزال قادرا على األداء في العديد من املجالت.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،معتدل دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.2
6A80.3

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،معتدل مع أعراض ذهانية 6A70.2

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي وحيد النوبة ،معتدل مع أعراض ذهانية عند استيفاء املتطلبات
التعريفية لنوبة الكتئاب ،ل يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة ،النوبة معتدلة الشدة مع وجود هالوس
أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه
اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور
بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن املوت أو النتحار ،مع
تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب
املعتدل ،تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من األعراض األقل شدة على العموم .عادة ما يواجه
الفرد املصاب بن وبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة ،في الستمرار في العمل أو األنشطة الجتماعية أو
ً
املنزلية ولكنه ل يزال قادرا على األداء في العديد من املجالت.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،معتدل مع أعراض ذهانية
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لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E21
أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.2
6A80.3

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،شديد دون أعراض ذهانية 6A70.3

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي وحيد النوبة ،شديد دون أعراض ذهانية عند استيفاء املتطلبات
التعريفية لنوبة الكتئاب ،ل يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة ،النوبة شديدة ،دون وجود هالوس أو
أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه
اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور
بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن املوت أو النتحار ،مع
تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب
الشديد ،تظهر الكثير من األعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من األعراض التي تتظاهر بشدة.
عادة ما يكون الفرد املصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الستمرار في األداء في املجالت الشخصية
ً
أو العائلية أو الجتماعية أو األكاديمية أو املهنية أو غيرها من املجالت ،إل بدرجة محدودة جدا.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اكتئاب جسيم وحيد النوبة دون أعراض ذهانية

• اكتئاب متهيج وحيد النوبة دون أعراض ذهانية
• اكتئاب حيوي وحيد النوبة دون أعراض ذهانية
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،شديد دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.2
6A80.3
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اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،شديد مع أعراض ذهانية 6A70.4

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي وحيد النوبة ،شديد مع أعراض ذهانية عند استيفاء املتطلبات التعريفية
لنوبة الكتئاب ،ل يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة ،النوبة شديدة ،مع وجود هالوس أو أوهام خالل
النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي
تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام
القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات
في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب الشديد،
تظهر الكثير من األعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من األعراض التي تتظاهر بشدة .عادة ما
يكون الفرد املصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الستمرار في األداء في املجالت الشخصية أو
ً
العائلية أو الجتماعية أو األكاديمية أو املهنية أو غيرها من املجالت ،إل بدرجة محدودة جدا.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،شديد مع أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E21
أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.2
6A80.3

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،غيرمحدد الشدة 6A70.5

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي وحيد النوبة ،غير محدد الشدة عند استيفاء املتطلبات التعريفية لنوبة
الكتئاب ،ل يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة ،لكن املعلومات ل تكفي لتحديد درجة الشدة .تتميز
نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة
أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب
املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم،
وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب الخفيفة ،ل تظهر أي من
األعراض بدرجة شديدة .عادة ما يواجه الفرد بعض الصعوبة في الستمرار في العمل أو األنشطة
الجتماعية أو املنزلية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،غير محدد
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E21
أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0
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هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.2
6A80.3

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،حاليا في هدأة جزئية 6A70.6

الوصف:
ً
ُيشخص الضطراب الكتئابي وحيد النوبة ،حاليا في هدأة جزئية عندما جرى استيفاء املتطلبات
ً
التعريفية لنوبة الكتئاب سابقا ،ل يوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة ،ولم تعد املتطلبات التعريفية
الكاملة الكتئاب مستوفاة ولكن بقيت بعض األعراض املزاجية الهامة.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،حاليا في هدأة جزئية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،حاليا في هدأة كاملة 6A70.7

الوصف:
ً
ُيشخص الضطراب الكتئابي وحيد النوبة ،حاليا في هدأة كاملة عندما جرى استيفاء املتطلبات
ً
سابقا ،ولم َ
تتبق أي من األعراض املزاجية الهامة .ل يوجد تاريخ لنوبات
التعريفية لنوبة الكتئاب
اكتئاب سابقة يمكن أخذها بعين العتبار.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،حاليا في هدأة كاملة
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة محدد آخر6A70.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ،غيرمحدد 6A70.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطراب اكتئابي متكرر6A71

الوصف:
يتميز الضطراب الكتئابي املتكرر بتاريخ أو نوبتين من الكتئاب على األقل تفصل بينهما عدة أشهر على
األقل دون اضطرابات مزاجية هامة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب شبه اليومي أو
انخفاض الهتمام باألنشطة والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل
صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو الشعور بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار
املتكررة عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،هياج حركي نفس ي أو بطء ،ونقص الطاقة
أو التعب .لم تكن هناك أي نوبات هوس أو تحت هوس أو نوبات مختلطة سابقة ،مما قد يشير إلى وجود
اضطراب ثنائي القطب.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اضطراب اكتئابي فصلي
استثناءات:
• اضطراب اكتئابي وحيد النوبة ()6A71
• اضطراب التأقلم ()6B43
• ثنائي القطب أو الضطرابات ذات الصلة

اضطراب اكتئابي متكرر ،النوبة الحالية خفيفة 6A71.0

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي املتكرر ،النوبة الحالية خفيفة عند استيفاء املتطلبات التعريفية
ً
لالضطراب الكتئابي املتكرر ،وتوجد حاليا نوبة اكتئاب خفيفة الشديدة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من
املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل
مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير
املناسب أو اليأس أو األفكار املتكررة عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو
بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب الخفيفة ،ل تظهر أي من األعراض بدرجة
شديدة .عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب خفيفة بعض الصعوبة ،ولكنها ليست كبيرة ،في
الستمرار في العمل أو األنشطة الجتماعية أو املنزلية ول توجد أوهام أو هالوس.
.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي متكرر ،النوبة الحالية خفيفة
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج

6A80.1
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ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

6A80.2

اضطراب اكتئابي متكرر ،النوبة الحالية معتدلة دون أعراض ذهانية 6A71.1

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي املتكرر ،النوبة الحالية معتدلة دون أعراض ذهانية عند استيفاء
ً
املتطلبات التعريفية لالضطراب الكتئابي املتكرر ،وتوجد حاليا نوبة اكتئاب معتدلة الشدة ،دون وجود
هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام
باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة
التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار ة عن املوت أو
النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة
الكتئاب املعتدل ،تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من األعراض األقل شدة على العموم.
عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة ،في الستمرار في العمل أو األنشطة
ً
الجتماعية أو املنزلية ،ولكنه ل يزال قادرا على األداء في العديد من املجالت.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي متكرر ،النوبة الحالية معتدلة دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

6A80.2

اضطراب اكتئابي متكرر ،معتدل مع أعراض ذهانية 6A71.2

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي املتكرر ،النوبة الحالية معتدلة مع أعراض ذهانية عند استيفاء
ً
املتطلبات التعريفية لالضطراب الكتئابي املتكرر ،وتوجد حاليا نوبة اكتئاب معتدلة الشدة ،مع وجود
هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام
باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة
التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار ة عن املوت أو
النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة
الكتئاب املعتدل ،تظهر عدة أعراض بوضوح أو تظهر الكثير من األعراض األقل شدة على العموم.
عادة ما يواجه الفرد املصاب بنوبة اكتئاب معتدل صعوبة معتبرة ،في الستمرار في العمل أو األنشطة
ً
الجتماعية أو املنزلية ولكنه ل يزال قادرا على األداء في العديد من املجالت.
التنسيق الالحق:
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ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي متكرر ،معتدل مع أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E21
أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

6A80.2

اضطراب اكتئابي متكرر ،شديد دون أعراض ذهانية 6A71.3

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي املتكرر ،النوبة الحالية شديدة دون أعراض ذهانية عند استيفاء
ً
املتطلبات التعريفية لالضطراب الكتئابي املتكرر ،وتوجد حاليا نوبة اكتئاب شديدة ،دون وجود
هالوس أو أوهام خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام
باألنشطة شبه اليومي والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة
التركيز أو الشعور بانعدام القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار ة عن املوت أو
النتحار ،مع تغيرات في الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة
الكتئاب الشديد ،تظهر الكثير من األعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من األعراض التي
تتظاهر بشدة .عادة ما يكون الفرد املصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الستمرار في األداء في
املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو األكاديمية أو املهنية أو غيرها من املجالت ،إل بدرجة
ً
محدودة جدا.

ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اكتئاب باطني دون أعراض ذهانية
• اكتئاب هوس ي – اكتئابي ،نمط اكتئابي دون أعراض ذهانية
• اكتئاب حيوي متكرر دون أعراض ذهانية
• اكتئاب جسيم متكرر دون أعراض ذهانية
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي متكرر ،شديد دون أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
6E20.Z
النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

6A80.2

 | 284اضطرابات المزاج

اضطراب اكتئابي متكرر ،شديد مع أعراض ذهانية 6A71.4

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي املتكرر ،النوبة الحالية شديدة مع أعراض ذهانية عند استيفاء املتطلبات
ً
التعريفية لالضطراب الكتئابي املتكرر ،وتوجد حاليا نوبة اكتئاب شديدة ،دون وجود هالوس أو أوهام
خالل النوبة .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه اليومي
والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام
القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار ة عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في
الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب الشديد ،تظهر
الكثير من األعراض أو معظمها بوضوح أو تظهر القليل من األعراض التي تتظاهر بشدة .عادة ما يكون
الفرد املصاب بنوبة اكتئاب شديد غير قادر على الستمرار في األداء في املجالت الشخصية أو العائلية
ً
أو الجتماعية أو األكاديمية أو املهنية أو غيرها من املجالت ،إل بدرجة محدودة جدا.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اكتئاب باطني مع أعراض ذهانية
• اكتئاب هوس ي – اكتئابي ،نمط اكتئابي مع أعراض ذهانية
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الكتئابي املتكرر ،الشديد مع أعراض ذهانية
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E21
أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة

6A80.1
6A80.2

ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

اضطراب اكتئابي متكرر ،غيرمحدد الشدة 6A71.5

الوصف:
ُيشخص الضطراب الكتئابي املتكرر ،غير محدد الشدة عند استيفاء املتطلبات التعريفية لالضطراب
الكتئابي املتكرر ،ويوجد تاريخ لنوبات اكتئاب سابقة ،لكن املعلومات ل تكفي لتحديد درجة شدة
النوبة الحالية .تتميز نوبة الكتئاب بفترة من املزاج املكتئب أو انخفاض الهتمام باألنشطة شبه اليومي
والتي تستمر ملدة أسبوعين على األقل مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبة التركيز أو الشعور بانعدام
القيمة أو بالذنب املفرط أو غير املناسب أو اليأس أو األفكار ة عن املوت أو النتحار ،مع تغيرات في
الشهية أو النوم ،وهياج أو بطء حركي نفس ي ،ونقص الطاقة أو التعب .في نوبة الكتئاب الخفيفة ،ل
تظهر أي من األعراض بدرجة شديدة .عادة ما يواجه الفرد بعض الصعوبة في الستمرار في العمل أو
األنشطة الجتماعية أو املنزلية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي متكرر ،غير محدد
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة
6E20
أو النفاس دون أعراض ذهانية
اكتئاب ما بعد الولدة NOS

6E20.0

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E20.Y
أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو
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النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير محددة

6E20.Z

اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى محددة مرتبطة بالحمل
6E21
أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج

6A80.0

هجمات هلع في نوبات املزاج
ً
حاليا نوبة اكتئاب متواصلة
ً
حاليا نوبة اكتئاب مع سوداوية

6A80.1
6A80.3

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

6A80.2

اضطراب اكتئابي متكرر،حاليا في هدأة جزئية 6A71.6

الوصف:
ً
ُيشخص الضطراب الكتئابي املتكرر ،حاليا في هدأة جزئية عندما جرى استيفاء املتطلبات التعريفية
ً
لالضطراب الكتئابي املتكرر سابقا ،ولم تعد املتطلبات التعريفية الكاملة الكتئاب مستوفاة ولكن
بقيت بعض األعراض املزاجية الهامة.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي متكرر ،حاليا في هدأة جزئية ،أقرب نوبة تحت هوس
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

اضطراب اكتئابي متكرر،حاليا في هدأة كاملة 6A71.7

الوصف:
ً
ُيشخص الضطراب الكتئابي املتكرر ،حاليا في هدأة كاملة عندما جرى استيفاء املتطلبات التعريفية
ً
سابقا ،ولم َ
لالضطراب الكتئابي املتكرر
تتبق أي من األعراض املزاجية الهامة.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب اكتئابي متكرر ،حاليا في هدأة كاملة
لديه تظاهرات ( استعمل رموزا إضافية عند الرغبة ):
النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية

6A80.4

 | 288اضطرابات المزاج

اضطراب اكتئابي متكررمحدد آخر6A71.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب اكتئابي متكرر ،غيرمحدد 6A71.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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َ

ْ

اضط ُ
راب سوء املزاج 6A72

الوصف:
يتسم اضطراب سوء املزاج بمزاج اكتئابي متواصل (أي يستمر ملدة عامين أو أكثر) ،ملعظم اليوم،
واأليام التي يحصل فيها أكثر من األيام التي ل يحصل فيها .يمكن أن يظهر املزاج املكتئب عند األطفال
واملراهقين على أنه انفعال سائد ،ويصاحب املزاج املكتئب أعراض إضافية مثل انخفاض الهتمام أو
الستمتاع باألنشطة بشكل ملحوظ ،وانخفاض التركيز والنتباه أو التردد ،وانخفاض تقدير الذات أو
الشعور بالذنب املفرط أو غير املناسب ،واليأس من املستقبل ،اضطراب النوم أو زيادة النوم ،انخفاض
أو زيادة الشهية أو انخفاض الطاقة أو التعب .خالل أول عامين من الضطراب ،لم تكن هناك فترة
أسبوعين كان خاللها عدد ومدة األعراض كافيين لتلبية متطلبات التشخيص لنوبة اكتئاب .ل يوجد
تاريخ من نوبات الهوس أو املختلطة أو تحت الهوس.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• سوء املزاج
استثناءات:
• قلق اكتئابي ( خفيف او غير متواصل )

اضطراب االكتئاب والقلق املختلط 6A73

الوصف:
يتسم اضطراب الكتئاب والقلق املختلط بأعراض كل من القلق والكتئاب والتي تحصل في أيام أكثر
من األيام الخالية من األعراض ،خالل فترة أسبوعين أو أكثر .ل تعتبر أي مجموعة من األعراض ،عند
يتم النظر إليها بشكل منفصل ،شديدة أو عديدة أو مستمرة بما يكفي لتبرير تشخيص نوبة اكتئاب أو
سوء مزاج أو اضطراب القلق أو اضطراب ذا صلة بالخوف .يجب أن يكون املزاج املكتئب أو الهتمام
ً
املتناقص باألنشطة مصحوبا بأعراض اكتئاب إضافية باإلضافة إلى أعراض متعددة للقلق .تؤدي
األعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية
أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة .لم تكن هناك أي نوبات هوس أو تحت هوس أو نوبات
ً
مختلطة سابقا ،مما قد يشير إلى وجود اضطراب ثنائي القطب.

اضطراب سوء مزاج ما قبل الطمث GA34.41

الوصف:
خالل معظم دورات الطمث خالل العام املاض ي ،هناك نمط من أعراض مزاجية (مزاج مكتئب ،وسرعة
النفعال) ،وأعراض جسدية (خمول ،وآلم في املفاصل ،وإفراط في األكل) ،أو أعراض معرفية (صعوبات
في التركيز ،ونسيان) تبدأ عدة أيام قبل الطمث ،ثم تتحسن في غضون أيام قليلة بعد بداية الطمث ،ثم
ً
تصبح قليلة أو تغيب في غضون أسبوع تقريبا بعد بداية الطمث .يمكن تأكيد العالقة الزمنية بين
ُ
األعراض واملراحل اللوتي ِن ّية للدورة من خالل مذكرات األعراض املحتملة .تكون األعراض شديدة بما
يكفي للتسبب في ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو األسرية أو الجتماعية أو
ً
التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة ول تمثل تفاقما لضطراب عقلي.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
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• ( PMDDاضطراب سوء مزاج ما قبل الطمث)
استثناءات:
• متالزمة توتر ما قبل الطمث ()GA34.40

اضطراب اكتئابي محدد آخر 6A7Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب اكتئابي ،غيرمحدد 6A7Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

أعراض ومسارتظاهرات نوبات املزاج في اضطرابات املزاج 6A80

الوصف:
يمكن تطبيق هذه الفئات لوصف تظاهرات وخصائص نوبات املزاج في سياق الضطراب الكتئابي ذو
النوبة الواحدة ،أو الضطراب الكتئابي املتكرر ،أو الضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iأو الضطراب ثنائي
القطب نمط  .IIتشير هذه الفئات إلى وجود سمات محددة ومهمة للمظهر السريري أو ملسار الضطراب،
أو بداية وشكل نوبات املزاج .هذه الفئات ليست حصرية ،ويمكن إضافة العديد منها حسب ما تقتض ي
الحاجة.
مضمنة في مكان آخر:
• الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
()6E20
• الضطرابات العقلية أو السلوكية املرتبطة بالحمل أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
()6E21
مالحظة للترميز:
ً
ل ينبغي أبدا استخدام هذه الفئات للترميز األساس ي .تم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية أو
ً
إضافية عند الرغبة في تحديد سمات معينة مهمة سريريا لنوبات املزاج في اضطرابات املزاج.
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أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج 6A80.0

الوصف:
ً
في سياق نوبة الكتئاب أو الهوس أو تحت الهوس الحالية ،توجد أعراض قلق بارزة وهامة سريريا في
معظم األوقات خالل األسبوعين املاضيين (على سبيل املثال ،الشعور بالتوتر أو القلق ،أو عدم القدرة
على التحكم في األفكار املقلقة ،أو الخوف من حدوث ش يء فظيع ،أو وجود مشكلة في السترخاء ،والتوتر
الحركي ،وأعراض الجهاز العصبي الذاتية) .إذا كانت هناك نوبات هلع أثناء نوبة اكتئاب أو نوبة مختلطة
حالية ،فيجب تسجيلها بشكل منفصل .عند استيفاء املتطلبات التشخيصية لكل من اضطراب املزاج
ً
والقلق أو اضطراب ذا صلة بالخوف ،ينبغي أيضا تشخيص القلق أو الضطراب ذا الصلة بالخوف.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى أعراض قلق بارزة في نوبات املزاج
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

هجمات هلع في نوبات املزاج 6A80.1

الوصف:
في سياق نوبة مزاجية حالية (هوس ،اكتئاب ،مختلطة ،تحت هوس ) ،حصلت هجمات هلع متكررة
(على سبيل املثال ،اثنتان على األقل) خالل الشهر املاض ي والتي تحدث بشكل خاص استجابة للمعرفة
املثيرة للقلق والذي يعتبر من سمات نوبة املزاج .إذا حدثت نوبات الهلع بشكل حصري استجابة ملثل
ً
هذه األفكار ،فيجب تسجيل نوبات الهلع باستخدام هذا الواصف بدل من تعيين تشخيص إضافي
متزامن لضطراب الهلع .إذا كانت بعض هجمات الهلع في سياق نوبة الكتئاب أو النوبة املختلطة غير

متوقعة وليست استجابة حصرية لألفكار الكتئابية أو املثيرة للقلق ،فيجب وضع تشخيص منفصل
لضطراب الهلع.
االستثناءات:
• اضطراب الهلع ()6B01
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى هجمات هلع في نوبات املزاج
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نوبة اكتئاب حالية متواصلة 6A80.2

الوصف:
ً
يتم حاليا استيفاء املتطلبات التشخيصية لنوبة الكتئاب وتم استيفائها باستمرار على مدار العامين
املاضيين على األقل.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة اكتئاب حالية متواصلة
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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نوبة اكتئاب حالية مع سوداوية 6A80.3

الوصف:
في سياق نوبة الكتئاب الحالية ،ظهرت العديد من األعراض التالية خالل أسوأ فترة خالل الشهر
املاض ي :فقدان الهتمام أو املتعة في معظم األنشطة التي عادة ما تكون ممتعة للفرد ( أي فقد اللذة
السائد )؛ افتقاد التفاعل العاطفي مع املحفزات أو الظروف املمتعة بشكل طبيعي (أي أن املزاج ل
يتحسن حتى بشكل عابر مع مثل هذه الظروف السارة )؛ األرق الختامي (أي الستيقاظ في الصباح قبل
ساعتين أو أكثر من الوقت املعتاد)؛ أعراض الكتئاب أسوأ في الصباح .البطء النفس ي الحركي أو
الهياج؛ فقدان ملحوظ للشهية أو فقدان الوزن.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة اكتئاب حالية مع سوداوية
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية 6A80.4

الوصف:
في سياق الضطراب الكتئابي املتكرر ،أو الضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iأو الضطراب ثنائي القطب
نمط  ،IIكان هناك نمط موسمي منتظم لبداية وهدأة نوع واحد على األقل من النوبات (أي ،نوبات
الكتئاب ،الهوس ،املختلطة ،أو تحت الهوس ) ،حيث الغالبية العظمى من نوبات املزاج تتوافق مع
النمط املوسمي( .في الضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iأو الضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIقد ل تتبع
جميع أنواع نوبات الحالة املزاجية هذا النمط ).يجب التمييز بين النمط املوسمي والنوبة املصادفة

ملوسم معين واملرتبطة في الغالب بضغوط نفسية تحدث بانتظام في ذلك الوقت من العام (مثل البطالة
املوسمية).
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط املوسمي لبداية نوبة الحالة املزاجية
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الدوران السريع 6A80.5

الوصف:
في سياق الضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iأو الضطراب ثنائي القطب نمط  ،IIكان هناك تكرار كبير
ً
لنوبات املزاج (على األقل أربع نوبات) على مدار الثني عشر شهرا املاضية .قد يكون هناك تحول من
قطب مزاجي إلى آخر ،أو قد يتم الفصل بين نوب املزاج بفترات من الهدأة .في األفراد الذين يعانون من
ً
نوبات مزاجية مرتفعة التواتر ،قد يكون لدى بعضهم فترات أقصر من تلك التي يتم مالحظتها عادة في
الضطراب ثنائي القطب نمط  ،Iأو الضطراب ثنائي القطب نمط  .IIقد تستمر فترات الكتئاب لعدة
أيام فقط على وجه الخصوص .إذا تبدلت أعراض الكتئاب والهوس بسرعة كبيرة (أي من يوم آلخر أو
ً
في نفس اليوم) ،فيجب تشخيص النوبة املختلطة بدل من الدوران السريع.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الدوران السريع
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الوالدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية 6E20

الوصف:
ً
متالزمة مرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون  6أسابيع تقريبا بعد الولدة) والتي تنطوي على
ً
سمات عقلية وسلوكية كبيرة ،وأكثرها شيوعا أعراض الكتئاب .ل تشمل املتالزمة أوهام أو هالوس أو
أعراض ذهانية أخرى .إذا كانت األعراض تفي باملتطلبات التشخيصية لضطراب عقلي معين ،فيجب
ً
أيضا وضع هذا التشخيص .ل ينبغي استخدام هذا التعيين لوصف أعراض اكتئاب خفيفة وعابرة ل
تفي باملتطلبات التشخيصية لنوبة اكتئاب ،والتي قد تحدث بعد الولدة بفترة وجيزة (ما يسمى كآبة ما
بعد الولدة).
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض
ذهانية
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اكتئاب ما بعد الوالدة 6E20.0 NOS

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اكتئاب ما بعد الولدة NOS
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الوالدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية محددة
أخرى 6E20.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الوالدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غير
محددة 6E20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الوالدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية 6E21

الوصف:
ً
متالزمة مرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون  6أسابيع تقريبا بعد الولدة) والتي تنطوي على
سمات عقلية وسلوكية كبيرة ،والتي تشمل أوهام أو هالوس أو أعراض ذهانية أخرى .عادة ما تظهر
أعراض الحالة املزاجية (الكتئاب و  /أو الهوس) .إذا كانت األعراض تفي باملتطلبات التشخيصية
ً
لضطراب عقلي معين ،فيجب أيضا وضع هذا التشخيص.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات عقلية أو سلوكية مرتبطة بالحمل أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض
ذهانية
يوجد حالة ُم َسببة ّ(رمزأيضا )
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

ُ
اضطرابات املزاج امل ْح َدثة باملواد

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول 6C40.70

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكحول بأعراض مزاجية (على سبيل املثال( ،على سبيل املثال،
الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات
الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكحول أو السحب منه .تزيد شدة
األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالكحول أو السحب منه.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على إحداث األعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي
القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية
استعمال الكحول ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال
ً
ً
الكحول أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا
بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث بالكحول
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11
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نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد
العتماد على الكحول

6C40.1Z
6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش 6C41.70

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالحشيش بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج
املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالحشيش أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل
كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالحشيش أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة
استعمال الحشيش قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل
اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال الحشيش ،أو
عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه ،أو
ً
ً
إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على
سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بالحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z

العتماد على الحشيش
العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.2
6C41.20
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العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي 6C42.70

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو
املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض
أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكانابينويد الصنعي قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم
تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي،
واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية
قد سبقت بداية استعمال الكانابينويد الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد
التوقف عن استعمال الكانابينويد الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال الكانابينويد الصنعي).

التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون 6C43.70

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باألفيون بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع،
وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة) ،والتي تتطور أثناء أو
بعد فترة وجيزة من النسمام باألفيون أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام باألفيون أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
األفيون قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب
عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال األفيون ،أو عند
استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال األفيون أو السحب منه ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على
سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال األفيون).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث باألفيون
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج
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لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نوبة من الستعمال الضار لألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C43.0

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.70

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق بأعراض مزاجية (على سبيل املثال،
الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات
الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو
السح ب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام
باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املهدئات
واملنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من
خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب
الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال املهدئات
واملنومات ومضادات القلق ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2
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العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين 6C45.70

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكوكائين بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع،
وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة) ،والتي تتطور أثناء أو
بعد فترة وجيزة من النسمام بالكوكائين أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالكوكائين أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
الكوكائين قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب
عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال الكوكائين ،أو
عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه ،أو
ً
ً
إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على
سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.2
6C45.20
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العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.70

الوصف:
ً
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون بأعراض
مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة
أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملنشطات أو
السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام
باملنشطات أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املنشطات قادرة على إحداث أعراض
مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب
اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض
املزاجية قد سبقت بداية استعمال املنشطات ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد
التوقف عن استعمال املنشطات أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي
ً
ً
أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
باستعمال املنشطات).
استثناءات:
• اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين ()6C45.70
• اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ()6C47.70
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
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ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.70

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو
املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو
مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .يجب
أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصنعي قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب
ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت
بداية استعمال الكاثينون الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال الكاثينون الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي
ً
ً
موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
باستعمال الكاثينون الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4
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اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات 6C49.60

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باملهلوسات بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج
املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة) ،والتي تتطور
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملهلوسات أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل
كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام باملهلوسات أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة
استعمال املهلوسات قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل
اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال املهلوسات ،أو
عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املهلوسات أو السحب منها،
ً
ً
أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية
(على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املهلوسات).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث باملهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z

العتماد على املهلوسات
العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.2
6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 6C4B.70

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو
املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .تزيد شدة األعراض
أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املستنشقات الطيارة قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم
تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي،
واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية
قد سبقت بداية استعمال املستنشقات الطيارة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد
التوقف عن استعمال املستنشقات الطيارة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال املستنشقات الطيارة).
التنسيق الالحق:
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ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.70

الوصف:
ً
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAبأعراض مزاجية (على
سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض
مستويات الطاقة) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة
أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام
بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال  MDMAواملواد
ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب
عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال  MDMAواملواد
ذات الصلة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال MDMA
واملواد ذات الصلة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود
ً
ً
مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال
 MDMAواملواد ذات الصلة).
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
6C4C.1
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
6C4C.10
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAنوبي
ً
6C4C.11
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAمستمر
ً
6C4C.1Z
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محدد
ً
6C4C.2
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
6C4C.0
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ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAالستعمال الحالي
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة كاملة مبكرة
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة جزئية مستدامة
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة كاملة مستدامة
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محدد

6C4C.20
6C4C.21
6C4C.22
6C41.23
6C4C.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

ْ َ

6C4C.3
6C4C.4

ُ

اضطراب مزاج ُمحدث بالعقاقير املفارقة متضمنا PCPأوالكيتامين 6C4D.70

الوصف:
ً
ُ
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين بأعراض مزاجية (على
يتسم اضطراب املزاج املحدث بالعقاقير امل ِ
سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض
ُ
فارقة أو السحب
مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالعقاقير امل ِ
منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالعقاقير
ُ
ُ
فارقة قادرة على إحداث
فارقة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال العقاقير امل ِ
امل ِ
أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال،
اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا
ُ
فارقة ،أو عند استمرار األعراض لفترة
كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال العقاقير امل ِ
ُ
فارقة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال العقاقير امل ِ
ً
ً
آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ

ُ
فارقة.
من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال العقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج املحدث بالعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.10
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.11
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1Z
نمط ضار من استعمال العقاقير املف ِارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.20
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.21
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.22
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.23
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
6C4D.0

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3
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متالزمة مزاج ثانوية 6E62

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود أعراض مزاجية بارزة (مثل الكتئاب ،واملزاج املرتفع واملتهيج) والتي ُينظر إليها على
أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية
والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ ،أو الفحص الجسدي ،أو النتائج املخبرية .ل يتم تفسير األعراض
عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية
خطيرة (على سبيل املثال ،أعراض اكتئابية استجابة لتشخيص يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة
باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما تكون األعراض املزاجية شديدة
ً
ً
ً
بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا مخصصا.
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• اضطرابات التأقلم )(6B43
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة املزاج الثانوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض اكتئابية 6E62.0

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود أعراض اكتئابية بارزة (مثل الحالة املزاجية املكتئبة باستمرار ،وفقدان الهتمام
ً
باألنشطة املمتعة سابقا ،أو ظهور عالمات كاملظهر الباكي أو الهامد ) والتي ُينظر إليها على أنها نتيجة
فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكيةً ،
بناء على
أدلة من التاريخ ،أو الفحص الجسدي ،أو النتائج املخبرية .ل يتم تفسير األعراض عن طريق الهذيان أو
عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل
املثال ،أعراض اكتئابية استجابة لتشخيص يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة باإلضافة إلى
تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما تكون األعراض املزاجية شديدة بما يكفي
ً
ً
ً
لتستحق اهتماما سريريا مخصصا.
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• اضطرابات التأقلم )(6B43
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض اكتئابية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض هوس 6E62.1

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود أعراض هوس بارزة (مثل حالة املزاج املرتفعة أو املتهيجة والتغيرات السريعة بين
حالت املزاج املختلفة (أي تقلب املزاج) ،وزيادة النشاط أو الطاقة ) والتي ُينظر إليها على أنها نتيجة
فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكيةً ،
بناء على
أدلة من التاريخ ،أو الفحص الجسدي ،أو النتائج املخبرية.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• متالزمة مزاج بسبب اضطرابات أو أمراض ل تصنف ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية،
مع أعراض الهوس
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• اضطرابات التأقلم )(6B43
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض هوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض مختلطة 6E62.2

الوصف:
ً
متالزمة تتميز بوجود وجود كل من أعراض الهوس والكتئاب ،إما تحدث معا أو بالتناوب من يوم آلخر
أو خالل اليوم والتي ُينظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة
ضمن الضطرابات العقلية والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ ،أو الفحص الجسدي ،أو النتائج
املخبرية .أعراض الهوس قد تشمل حالة املزاج املرتفعة أو املتهيجة والتغيرات السريعة بين حالت املزاج
املختلفة (أي تقلب املزاج) ،وزيادة النشاط أو الطاقة ) .أعراض الكتئاب قد تشمل الحالة املزاجية
ً
املكتئبة باستمرار ،وفقدان الهتمام باألنشطة املمتعة سابقا ،أو ظهور عالمات كاملظهر الباكي أو
الهامد .ل يتم تفسير األعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر ،وهي ليست
استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل املثال ،أعراض اكتئابية استجابة لتشخيص يهدد
الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما
ً
ً
ً
تكون األعراض املزاجية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا مخصصا.
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• اضطرابات التأقلم )(6B43
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض مختلطة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض غيرمحددة 6E62.3

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطراب مزاج محدد آخر6A7Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب مزاج ،غيرمحدد 6A7Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطرابات القلق واالضطرابات ذات الصلة بالخوف

الوصف:
يتسم القلق والضطرابات ذات الصلة بالخوف بظهور القلق والخوف املفرط والضطرابات السلوكية
ذات الصلة ،مع أعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية
أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة .الخوف والقلق
ظاهرتان متصلتان ببعضهما البعض؛ يمثل الخوف رد فعل على التهديد الوشيك املتصور في الوقت
الحاضر ،على حين أن القلق موجه أكثر نحو املستقبل ،في إشارة إلى التهديد املتوقع .من السمات
الرئيسية التي تميز بين القلق والضطرابات ذات الصلة بالخوف بؤر القلق الخاصة بالضطراب ،أي
املحفز أو املوقف الذي يثير الخوف أو القلق .يتضمن املظهر السريري للقلق والضطرابات ذات الصلة
بالخوف بشكل نموذجي إدراكات محددة مرتبطة يمكن أن تساعد في التمييز بين الضطرابات من خالل
توضيح بؤرة القلق.
مضمنة في مكان آخر:
• اضطرابات القلق املحدثة باملواد
ُ
• املراق ،توهم املرض ()6B23
• متالزمة قلق ثانوية ()6E63

اضطراب القلق املعمم 6B00

الوصف:
يتسم اضطراب القلق املعمم بأعراض ملحوظة للقلق تستمر لعدة أشهر على األقل ،واأليام التي تحصل
فيها أعراض القلق تكون أكثر من األيام الخالية من هذه األعراض ،ويتجلى ذلك إما بالتوجس العام (أي
ً
" القلق العائم '') أو الجزع املفرط الذي يركز على أحداث يومية متعددة ،وغالبا ما تكون متعلقة
باألسرة ،والصحة ،والشؤون املالية ،واملدرسة أو العمل ،إلى جانب أعراض إضافية مثل التوتر العضلي
أو الستثارة الحركية ،أو النشاط الزائد للجهاز العصبي الودي الالإرادي ،أو الخبرة الذاتية للمزاج
العصبي ،أو صعوبة الحفاظ على التركيز ،أو التهيج ،أو اضطراب النوم .تؤدي األعراض إلى ضائقة كبيرة
أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من
ً
مجالت األداء املهمة .األعراض ليست مظهرا من مظاهر حالة صحية أخرى وليست نتيجة لتأثير مادة
أو دواء على الجهاز العصبي املركزي.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق املعمم
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H
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اضطراب الهلع 6B01

الوصف:
يتسم اضطراب الهلع بهجمات هلع متكررة غير متوقعة ل تقتصر على منبهات أو مواقف معينة .هجمات
الهلع هي نوبات متمايزة من الخوف أو القلق الشديد مصحوبة ببداية سريعة ومتزامنة للعديد من
األعراض املميزة (على سبيل املثال ،خفقان القلب أو زيادة معدل ضربات القلب ،والتعرق ،والرتجاف،
وضيق التنفس ،وألم الصدر ،والدوخة أو الدوار ،والقشعريرة ،والهبات الساخنة ،والخوف من املوت
الوشيك) .باإلضافة إلى ذلك ،يتسم اضطراب الهلع بالقلق املستمر بشأن تكرار أو خطورة هجمات
الهلع ،أو السلوكيات التي تهدف إلى تجنب تكرارها ،والتي تؤدي إلى ضعف كبير في املجالت الشخصية
أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة .األعراض ليست
ً
مظهرا من مظاهر حالة صحية أخرى وليست نتيجة لتأثير مادة أو دواء على الجهاز العصبي املركزي.
االستثناءات :
• هجمات الهلع MB23.H

رهاب الساح 6B02

الوصف:
يتسم رهاب الساح بالخوف أو القلق امللحوظ واملفرط الذي يحدث استجابة ملواقف متعددة حيث قد
ً
يكون الهروب صعبا أو قد ل تكون املساعدة متاحة ،مثل استخدام وسائل النقل العام ،أو التواجد في
ً
الزحام ،أو التواجد خارج املنزل وحيدا (على سبيل املثال ،في املتاجر ،املسارح والوقوف في الطابور).
يشعر الفرد بالقلق املستمر بشأن هذه املواقف بسبب الخوف من نتائج سلبية محددة (على سبيل
املثال ،هجمات الهلع ،وغيرها من األعراض الجسدية املسببة للعجز أو اإلحراج) .يتم تجنب املواقف
بشكل فعال ،ول يتم التعرض لهذه املواقف إل في ظل ظروف محددة مثل وجود رفيق موثوق به ،أو
تحمل الخوف أو القلق الشديد .تستمر األعراض لعدة أشهر على األقل ،وتكون شديدة بدرجة كافية
لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو
املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب رهاب الساح
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H
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الرهاب املحدد 6B03

الوصف:
يتسم الرهاب املحدد بالخوف أو القلق امللحوظ واملفرط الذي يحدث باستمرار عند التعرض لواحد أو
أكثر من األشياء أو املواقف املحددة (على سبيل املثال ،القرب من حيوانات معينة أو الطيران أو
الرتفاعات أو األماكن املغلقة أو رؤية الدم أو اإلصابة)بما ل يتناسب مع الخطر الفعلي .يتم تجنب
األشياء أو املواقف الرهابية أو تحملها مع خوف أو قلق شديد .تستمر األعراض لعدة أشهر على األقل
وتكون شديدة بدرجة كافية لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو
الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• رهاب الحتجاز
• رهاب بسيط
• رهاب املرتفعات
االستثناءات :
• اضطراب صورة الجسد ()6B21
• داء املراق ()6B23
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق املعمم
ً
ً
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H

اضطراب القلق االجتماعي 6B04

الوصف:
يتسم اضطراب القلق الجتماعي بالخوف أو القلق امللحوظ واملفرط الذي يحدث باستمرار في موقف
أو أكثر من املواقف الجتماعية مثل التفاعالت الجتماعية (على سبيل املثال ،إجراء محادثة) ،أو أن
يكون تحت املالحظة (مثل األكل أو الشرب) ،أو األداء أمام اآلخرين ( على سبيل املثال ،إلقاء خطاب).
يشعر الفرد بالقلق من أنه سيتصرف بطريقة ما سيظهر عليه أعراض القلق ،والتي سيتم تقييمها بشكل
سلبي من قبل اآلخرين .يتم تجنب املواقف الجتماعية باستمرار أو تحملها مع الخوف أو القلق الشديد.
تستمر األعراض لعدة أشهر على األقل وتكون شديدة بدرجة كافية لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف
كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء
املهمة.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• رهاب البشر
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق الجتماعي
ً
ً
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H
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اضطراب قلق االنفصال 6B05

الوصف:
يتسم اضطراب قلق النفصال بالخوف امللحوظ واملفرط أو القلق بشأن النفصال عن شخصيات
ً
ُم َتعلق بها محددة .عند األطفالّ ،يركز قلق النفصال عادة على مقدمي الرعاية أو اآلباء أو أفراد األسرة
ً
ً
ً
ً
اآلخرين؛ عند البالغين يكون شريكا رومانسيا أو أطفال .قد تشمل مظاهر قلق النفصال أفكارا عن
األذى أو األحداث غير املرغوبة التي قد تصيب شخصيات ُم َتعلق بها ،واإلحجام عن الذهاب إلى املدرسة
ً
أو العمل ،وتكرار الضيق املفرط عند النفصال ،واإلحجام أو رفض النوم بعيدا عن شخصيات ُم َتعلق
بها ،وكوابيس متكررة حول النفصال .تستمر األعراض لعدة أشهر على األقل وتكون شديدة بدرجة
كافية لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو
التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
االستثناءات:
• اضطرابات املزاج ()6A60-6A8Z
• الصمت النتقائي )(6B06
• اضطراب القلق الجتماعي ()B046
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب قلق النفصال
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H

الصمت االنتقائي 6B06

الوصف:
يتميز الصمت النتقائي بالنتقائية الثابتة في الكالم ،بحيث ُيظهر الطفل الكفاءة اللغوية الكافية في
ً
ً
مواقف اجتماعية محددة ،عادة في املنزل ،ولكنه يفشل باستمرار في التحدث في املواقف األخرى ،عادة
في املدرسة .يستمر الضطراب ملدة شهر واحد على األقل ،ول يقتصر على الشهر األول من املدرسة،
ويكون من األهمية الكافية للتداخل مع التحصيل الدراس ي أو املنهي أو التواصل الجتماعي .ل يرجع
الفشل في الكالم إلى نقص املعرفة أو الراحة مع اللغة املنطوقة املطلوبة في املوقف الجتماعي (على سبيل
املثال ،لغة مختلفة يتم التحدث بها في املدرسة عن تلك التي يتم التحدث بها في املنزل).
االستثناءات:
• ُ
الفصام ()6A20
• الصمت العابر كجزء من القلق الجتماعي عند األطفال الصغار )(6B05
• اضطراب طيف التوحد ()6A02
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ُ
اضطرابات القلق امل ْح َدثة باملواد

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكحول 6C40.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكحول بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالكحول أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق
التي تميز النسمام بالكحول أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على
إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكحول ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من
الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال الكحول).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث بالكحول
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z
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اضطراب قلق ُم ْح َدث بالحشيش 6C41.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالحشيش بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالحشيش أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
القلق التي تميز النسمام بالحشيش أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش
قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الحشيش ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z

العتماد على الحشيش
العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.2
6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4
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اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي 6C42.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس
والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها
بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون
كمية ومدة استعمال الكانابينويد الصنعي قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب
قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال
بالكانابينويد ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكانابينويد
ً
الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
ً
مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكانابينويد
الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث باألفيون 6C43.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باألفيون بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام باألفيون أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق
التي تميز النسمام باألفيون أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال األفيون قادرة على
إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال األفيون ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من
الوقت بعد التوقف عن استعمال األفيون أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال األفيون).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث باألفيون
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21
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العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نوبة من الستعمال الضار لألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C43.0

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق بأعراض قلق (على سبيل املثال،
التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات
القلق أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق قادرة
على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،أو عند استمرار
األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق أو
ً
ً
السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا
بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املهدئات واملنومات
ومضادات القلق).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2
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العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكوكائين 6C45.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكوكائين بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالكوكائين أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
القلق التي تميز النسمام بالكوكائين أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين
قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكوكائين ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).
التنسيق الالحق:

ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4
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اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.71

الوصف:
ً
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون بأعراض
قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي،
السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملنشطات أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام باملنشطات أو السحب منها.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املنشطات قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف،
اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية
استعمال املنشطات ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال
ً
املنشطات أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
ً
مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املنشطات).
استثناءات:
• اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكوكائين ()6C45.71
• اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ()6C47.71
• اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكافيين ()6C48.40
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1

ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4
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اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف،
وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد
فترة وجيزة من النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير
عن أعراض القلق التي تميز النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة
استعمال الكاثينون الصنعي قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من
خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع
أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكاثينون
الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون
ً
الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
ً
مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون
الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكافايين 6C48.40

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكافايين بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالكافايين أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
القلق التي تميز النسمام بالكافايين أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكافايين قادرة
على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكافايين ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من
الوقت بعد التوقف عن استعمال الكافايين أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال الكافايين).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالكافايين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكافيين 6C48.0
نمط ضار من استعمال الكافايين

6C48.1

نمط ضار من استعمال الكافايين ،نوبي

6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافايين ،مستمر

6C48.11

نمط ضار من استعمال الكافايين ،غير محدد

6C48.1Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافايين

6C48.2
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سحب الكافايين

6C48.3

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات 6C49.61

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باملهلوسات بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام باملهلوسات أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
القلق التي تميز النسمام باملهلوسات أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املهلوسات
قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال املهلوسات ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املهلوسات أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال املهلوسات).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث باملهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد
العتماد على املهلوسات

6C49.1Z
6C49.2

العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 6C4B.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس
والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها
بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .يجب أن تكون
كمية ومدة استعمال املستنشقات الطيارة قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب
قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال
املستنشقات الطيارة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال
املستنشقات الطيارة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود

 | 350اضطرابات القلق واالضطرابات ذات الصلة بالخوف

ً
ً
مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال
املستنشقات الطيارة).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة بأعراض قلق (على سبيل املثال،
التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات
الصلة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة قادرة على
إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة ،أو عند استمرار األعراض
لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال  MDMAواملواد ذات الصلة).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
6C4C.1
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
6C4C.10
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAنوبي
ً
6C4C.11
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAمستمر
ً
6C4C.1Z
نمط ضار من استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محدد
ً
6C4C.2
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
6C4C.20
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAالستعمال الحالي
6C4C.0
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ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة كاملة مبكرة
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة جزئية مستدامة
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة كاملة مستدامة
ً
العتماد على  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محدد

6C4C.21
6C4C.22
6C41.23
6C4C.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

ْ َ

6C4C.3
6C4C.4

ُ

اضطراب قلق ُمحدث بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين 6C4D.61

الوصف:
ً
ُ
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين بأعراض قلق (على سبيل
يتسم اضطراب القلق املحدث بالعقاقير امل ِ
املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي
ُ
فارقة أو السحب منها .تزيد شدة
) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالعقاقير امل ِ
ُ
فارقة أو السحب منها.
األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام بالعقاقير امل ِ
ُ
فارقة قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال العقاقير امل ِ
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة
بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت
ُ
فارقة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
بداية استعمال العقاقير امل ِ
ُ
فارقة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي
استعمال العقاقير امل ِ
ً
ً
موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال
ُ
فارقة.
العقاقير امل ِ

التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق املحدث بالعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.10
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.11
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.20
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.21
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.22
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.23
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
6C4D.0

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3
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ْ َ

اضطراب قلق ُمحدث بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي بأعراض قلق (على سبيل املثال،
التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير
نفس ي أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي
قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي ،أو
عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املادة املحددة األخرى ذات
ً
التأثير النفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
ً
مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة املحددة
األخرى ذات التأثير النفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z
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ْ َ

اضطراب قلق ُمحدث بمادة غيرمعروفة ،أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.71

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي بأعراض قلق (على
سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك
التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات
تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة
استعمال املادة غير املعروفة ،أو غير املحددة ذات التأثير نفس ي قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم
تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا
صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد
سبقت بداية استعمال املادة غير املعروفة ،أو غير املحددة ذات التأثير نفس ي ،أو عند استمرار األعراض
لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املادة غير املعروفة ،أو غير املحددة ذات التأثير نفس ي
ً
ً
أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا
بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة غير املعروفة ،أو
غير املحددة ذات التأثير نفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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داء املراق ( توهم املرض ) 6B23

الوصف:
يتميز داء املراق بالنشغال املستمر أو الخوف من احتمال اإلصابة بواحد أو أكثر من األمراض الخطيرة
أو املترقية أو التي تهدد الحياة .يرتبط النشغال بسوء تفسير كارثي للعالمات أو األعراض الجسدية ،بما
في ذلك األحاسيس الطبيعية أو الشائعة ،ويتجلى إما في السلوكيات املتكررة واملفرطة املتعلقة بالصحة
أو في سلوكيات التجنب غير القادرة على التكيف املتعلقة بالصحة .إن النشغال أو الخوف ليس مجرد
قلق معقول يتعلق بسياق معين للمريض ،ويستمر أو يتكرر على الرغم من التقييم الطبي املناسب
والطمأنة .تؤدي األعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو
الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• ُعصاب ُمرا ِق ّي
ُ ُ َ
هاب امل َرض
• ر
• اضطراب قلق املرض
االستثناءات :
• اضطراب صورة الجسد ()6B21
• اضطراب الضائقة الجسدية ()6C20
• الخوف من السرطان ()MG24.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى داء املراق
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H

داء املراق ( توهم املرض ) مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B23.0

الوصف:
ً
تم استيفاء جميع املتطلبات التعريف لداء املراق .في كثير من األحيان ،يكون الفرد قادرا على التفكير في
احتمال أن معتقداته الخاصة بالضطراب قد ل تكون صحيحة ،وهو على استعداد لقبول تفسير بديل
لتجربته .في أوقات محدودة (على سبيل املثال ،عندما يكون شديد القلق) ،قد ل يظهر الفرد أي بصيرة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى داء املراق مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H

داء املراق ( توهم املرض ) مع فقر إلى غياب البصيرة 6B23.1

الوصف:
ً
تم استيفاء جميع املتطلبات التعريف لداء املراق .في كل األحيان أو معظمها ،يكون الفرد مقتنعا بأن
معتقداته الخاصة بالضطراب صحيحة ،وليس لديه أي استعداد لقبول أي تفسير بديل لتجربته .فقد
ً
البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد ل يتغير بشكل ملحوظ تبعا ملستوى القلق.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى داء املراق مع فقر إلى غياب البصيرة
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H
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داء املراق ( توهم املرض ) ،غيرمحدد 6B23.Z

الوصف:
هذه الفئة " غير محددة " متبقية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى داء املراق ،غير محدد
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H

متالزمة قلق ثانوية 6E63

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود أعراض قلق بارزة والتي ُينظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة
صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ ،أو الفحص
الجسدي ،أو النتائج املخبرية .ل يتم تفسير األعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي
وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل املثال ،أعراض قلق أو
هجمات هلع استجابة لتشخيص يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة باإلضافة إلى تشخيص
ً
الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما تكون األعراض القلق شديدة بما يكفي لتستحق اهتماما
ً
ً
سريريا مخصصا.
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• اضطرابات التأقلم )(6B43
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة قلق ثانوية
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H
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اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف محدد آخر6B0Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،غيرمحدد 6B0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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الوسواس القهري أو االضطرابات ذات الصلة 6B23

الوصف:
الوسواس القهري والضطرابات ذات الصلة هي مجموعة من الضطرابات التي تتميز باألفكار
والسلوكيات املتكررة التي ُيعتقد أنها تشترك في أوجه التشابه في املسببات واملدققات التشخيصية
الرئيسية .الظواهر املعرفية مثل الوساوس واألفكار املقتحمة والنشغالت تكون جوهرية لتشخيص
مجموعة فرعية من هذه الحالت (مثل ،اضطراب الوسواس القهري ،اضطراب صورة الجسد ،داء
املراق ،والضطراب املرجعي الشمي) ويصاحبها سلوكيات متكررة ذات صلة .ل يرتبط اضطراب الكتناز
بأفكار مقتحمة غير مرغوب فيها ولكنه يتميز بالحاجة القهرية ملراكمة املمتلكات والضيق املتعلق عند
ً
التخلص منها .كما يتم أيضا تضمين اضطرابات السلوك املتكرر التي تركز على الجسد في املجموعة،
والتي تتميز في املقام األول بأفعال متكررة واعتيادية موجهة للجلد (على سبيل املثال ،نتف الشعر،
كشط الجلد) وتفتقر إلى الجانب املعرفي البارز .تؤدي األعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في
املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
مضمنة في مكان آخر:
• اضطراب الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة املحدثة باملواد
• الوسواس القهري الثانوي أو املتالزمة ذات الصلة
• متالزمة توريت ()8A05.00

اضطراب الوسواس القهري 6B20

الوصف:
ً
يتسم اضطراب الوسواس القهري بوجود وساوس أو أفعال قهرية مستمرة أو الثنين معا .الوساوس هي
ً
أفكار أو صور أو إلحاحات  /دوافع متكررة ومستمرة مقتحمة وغير مرغوب فيها وترتبط عادة بالقلق.
يحاول الفرد تجاهل أو قمع الوساوس أو تحييدها عن طريق األفعال القهرية .األفعال القهرية هي
سلوكيات متكررة بما في ذلك األفعال العقلية املتكررة التي يشعر الفرد أنه مدفوع ألدائها استجابة
ً
لوسواس ،وفقا لقواعد صارمة ،أو لتحقيق شعور "بالكتمال" .من أجل تشخيص اضطراب الوسواس
القهري ،يجب أن تكون الوساوس واألفعال القهرية ّ
مضيعة للوقت (على سبيل املثال ،تستغرق أكثر من
ساعة في اليوم) ،وتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو
التعليمية أو املهنية أو غير ذلك مجالت مهمة من األداء.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• عصاب وسواس ي
• عصاب وسواس – قهري
استثناءات:
• سلوك وسواس ي قهري ()MB23.4
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اضطراب الوسواس القهري مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B20.0

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التعريف لضطراب الوسواس القهري .في كثير من األحيان ،يكون الفرد
ً
قادرا على التفكير في احتمال أن معتقداته الخاصة بالضطراب قد ل تكون صحيحة ،وهو على استعداد
لقبول تفسير بديل لتجربته .في أوقات محدودة (على سبيل املثال ،عندما يكون شديد القلق) ،قد ل
يظهر الفرد أي بصيرة.

اضطراب الوسواس القهري مع فقر إلى غياب البصيرة 6B20.1

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التعريف لضطراب الوسواس القهري .في كل األحيان أو معظمها ،يكون
ً
الفرد مقتنعا بأن معتقداته الخاصة بالضطراب صحيحة ،وليس لديه أي استعداد لقبول تفسير بديل
ً
لتجربته .فقد البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد ل يتغير بشكل ملحوظ تبعا ملستوى القلق.

اضطراب الوسواس القهري ،غيرمحدد 6B20.Z

هذه الفئة " غير محددة " متبقية.

اضطراب صورة الجسد 6B21

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب صورة الجسد بالنشغال املستمر بواحد أو أكثر من العيوب أو النقائص امل َتصورة في
ً
ً
املظهر ،والتي تكون إما غير ملحوظة أو ملحوظة قليال لآلخرين .يختبر األفراد الوعي الذاتي املفرط ،وغالبا
مع أفكار مرجعية (أي القتناع بأن الناس يالحظون أو يحكمون أو يتحدثون عن العيب أو النقص
ً
ُ
امل َتصور) .استجابة لنشغالهم ،ينخرط األفراد في سلوكيات متكررة ومفرطة تشمل الفحص املتكرر
ُ
ُ
ملظهر أو شدة الخلل أو العيب امل َتصور ،أو املحاولت املفرطة لتمويه أو تغيير العيب امل َتصور ،أو
التجنب امللحوظ للمواقف الجتماعية أو املحفزات التي تزيد من الضيق حول العيب أو النقص
ُ
امل ًتصور .األعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو
األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
استثناءات:
• فقد الشهية العصبي ()6B80
• اضطراب الضائقة الجسدية ()6C20
• قلق حول مظهر الجسم ()QD30-QD3Z
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اضطراب صورة الجسد مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B21.0

الوصف:
ً
تم استيفاء جميع املتطلبات التعريف لضطراب صورة الجسد .في كثير من األحيان ،يكون الفرد قادرا
على التفكير في احتمال أن معتقداته الخاصة بالضطراب قد ل تكون صحيحة ،وهو على استعداد
لقبول تفسير بديل لتجربته .في أوقات محدودة (على سبيل املثال ،عندما يكون شديد القلق) ،قد ل
يظهر الفرد أي بصيرة.

اضطراب صورة الجسد مع فقر إلى غياب البصيرة 6B21.1

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التعريف لضطراب صورة الجسد .في كل األحيان أو معظمها ،يكون الفرد
ً
مقتنعا بأن معتقداته الخاصة بالضطراب صحيحة ،وليس لديه أي استعداد لقبول تفسير بديل
ً
لتجربته .فقد البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد ل يتغير بشكل ملحوظ تبعا ملستوى القلق.

اضطراب صورة الجسد ،غيرمحدد 6B21.Z

هذه الفئة " غير محددة " متبقية.

االضطراب املرجعي الشمي 6B22

الوصف:
َ
فس
يتميز الضطراب املرجعي الشمي بالنشغال املستمر بالعتقاد بأن املرء تنبعث منه رائحة جسم أو ن ٍ
ً
كريهة أو بشعة ،والتي تكون إما غير ملحوظة أو يمكن مالحظتها قليال من قبل اآلخرين .يختبر األفراد
ً
ً
ً ً
وعيا ذاتيا مفرطا بشأن الرائحة املحسوسة ،غالبا مع أفكار مرجعية (أي القتناع بأن الناس يالحظون
ً
الرائحة أو يحكمون عليها أو يتحدثون عنها) .استجابة لنشغالهم ،ينخرط األفراد في سلوكيات متكررة
ُ
ومفرطة مثل التحقق املتكرر من رائحة الجسم أو التحقق من املصدر امل َتصور للرائحة ،أو السعي
ُ
املتكرر للحصول على طمأنة ،أو محاولت مفرطة للتمويه ،أو تغيير ،أو منع الرائحة امل َتصورة ،أو
التجنب امللحوظ للمواقف الجتماعية أو املحفزات التي تزيد من القلق بشأن الرائحة الكريهة أو
البشعة .األعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو
األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.

االضطراب املرجعي الشمي مع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B22.0

الوصف:
ً
تم استيفاء جميع املتطلبات لتعريف الضطراب املرجعي الشمي .في كثير من األحيان ،يكون الفرد قادرا
على التفكير في احتمال أن معتقداته الخاصة بالضطراب قد ل تكون صحيحة ،وهو على استعداد
لقبول تفسير بديل لتجربته .في أوقات محدودة (على سبيل املثال ،عندما يكون شديد القلق) ،قد ل
يظهر الفرد أي بصيرة.
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االضطراب املرجعي الشمي مع فقر إلى غياب البصيرة 6B22.1

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات لتعريف الضطراب املرجعي الشمي .في كل األحيان أو معظمها ،يكون الفرد
ً
مقتنعا بأن معتقداته الخاصة بالضطراب صحيحة ،وليس لديه أي استعداد لقبول تفسير بديل
ً
لتجربته .فقد البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد ل يتغير بشكل ملحوظ تبعا ملستوى القلق.

االضطراب املرجعي الشمي ،غيرمحدد 6B22.Z

هذه الفئة " غير محددة " متبقية.

داء املراق ( توهم املرض ) 6B23

الوصف:
يتميز داء املراق بالنشغال املستمر أو الخوف من احتمال اإلصابة بواحد أو أكثر من األمراض الخطيرة
أو املترقية أو التي تهدد الحياة .يرتبط النشغال بسوء تفسير كارثي للعالمات أو األعراض الجسدية ،بما
في ذلك األحاسيس الطبيعية أو الشائعة ،ويتجلى إما في السلوكيات املتكررة واملفرطة املتعلقة بالصحة
أو في سلوكيات التجنب غير القادرة على التكيف املتعلقة بالصحة .إن النشغال أو الخوف ليس مجرد
قلق معقول يتعلق بسياق معين للمريض ،ويستمر أو يتكرر على الرغم من التقييم الطبي املناسب
والطمأنة .تؤدي األعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو
الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• ُعصاب ُمر ِاق ّي
ُ ُ َ
هاب امل َرض
• ر
• اضطراب قلق املرض
االستثناءات :
• اضطراب صورة الجسد ()6B21
• اضطراب الضائقة الجسدية ()6C20
• الخوف من السرطان ()MG24.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى داء املراق
لديه تظاهرات ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
هجمات الهلع

MB23.H
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اضطراب االكتناز6B24

الوصف:
يتسم اضطراب الكتناز بمراكمة األغراض بسبب القتناء املفرط لها أو صعوبة التخلص منها ،بغض
النظر عن قيمتها الفعلية .يتميز القتناء املفرط بالحوافز أو السلوكيات املتكررة املتعلقة بتكديس املواد
ُ
أو شرائها .تتميز صعوبة التخلص من األغراض بالحاجة امل َتصورة لحفظ األشياء والضيق املرتبط
بالتخلص منها .يؤدي تراكم األغراض إلى التشوش في مساحات املعيشة لدرجة تجعل من استخدامها
معرضة ل لخطر .تؤدي األعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو
الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.

اضطراب االكتنازمع بصيرة معتدلة إلى الجيدة 6B24.0

الوصف:
ً
تم استيفاء جميع املتطلبات لتعريف اضطراب الكتناز .في كثير من األحيان ،يكون الفرد قادرا على
التفكير في احتمال أن معتقداته الخاصة بالضطراب قد ل تكون صحيحة ،وهو على استعداد لقبول
تفسير بديل لتجربته .في أوقات محدودة (على سبيل املثال ،عندما يكون شديد القلق) ،قد ل يظهر الفرد
أي بصيرة.

اضطراب االكتنازمع فقر إلى غياب البصيرة 6B24.1

الوصف:
ً
تم استيفاء جميع املتطلبات لتعريف اضطراب الكتناز .في كل األحيان أو معظمها ،يكون الفرد مقتنعا
بأن معتقداته الخاصة بالضطراب صحيحة ،وليس لديه أي استعداد لقبول تفسير بديل لتجربته .فقد
ً
البصيرة يتظاهر بأن أداء الفرد ل يتغير بشكل ملحوظ تبعا ملستوى القلق.

اضطراب االكتناز ،غيرمحدد 6B24.Z

هذه الفئة " غير محددة " متبقية.
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اضطرابات سلوكية متكررة تركزعلى الجسد 6B25

الوصف:
تتسم الضطرابات السلوكية املتكررة التي تركز على الجسد بأفعال متكررة واعتيادية موجهة للجلد
ً
(مثل نتف الشعر ،كشط الجلد ،عض الشفاه) ،مصحوبة عادة بمحاولت فاشلة لتقليل أو إيقاف
السلوك املعني ،والتي تؤدي إلى عواقب جلدية (على سبيل املثال ،تساقط الشعر ،اآلفات الجلدية،
ً
سحجات الشفاه) .قد يحدث السلوك في نوبات وجيزة متفرقة على مدار اليوم أو في فترات أقل تواترا
ولكن أكثر استدامة .تؤدي األعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية
أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
هوس نتف األشعار 6B25.0

الوصف:
ً
بنتف متكرر لشعر املرء يؤدي إلى تساقط كبير للشعر ،مصحوبا بمحاولت
يتسم هوس نتف الشعر ٍ
فاشلة لتقليل السلوك أو إيقافه .قد يحدث نتف الشعر في أي منطقة من الجسم ينمو فيها الشعر
ً
ولكن أكثر املواقع شيوعا هي فروة الرأس والحاجبين والجفون .قد يحدث نتف الشعر في نوبات وجيزة
ً
متفرقة على مدار اليوم أو في فترات أقل تواترا ولكن أكثر استدامة .تؤدي األعراض إلى ضائقة كبيرة أو
ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت
األداء املهمة.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• انتزاع الشعر القهري
استثناءات:
• اضطراب الحركة النمطي مع نتف الشعر

)(6A06

اضطراب كشط الجلد 6B25.1

الوصف:
يتسم اضطراب كشط الجلد بالكشط املتكرر لجلد الشخص نفسه مما يؤدي إلى حدوث آفات جلدية،
ً
ً
مصحوبا بمحاولت فاشلة لتقليل السلوك أو إيقافه .املواقع األكثر شيوعا التي يتم اختيارها هي الوجه
والذراعين واليدين ،لكن العديد من األفراد يختارون الكشط من مواقع متعددة للجسم .قد يحدث
ً
كشط الجلد في نوبات وجيزة متفرقة على مدار اليوم أو في فترات أقل تواترا ولكن أكثر استدامة .تؤدي
األعراض إلى ضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية
أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.

اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد محددة أخرى 6B25.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد ،غيرمحدد 6B25.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطراب الوسواس القهري أو االضطرابات ذات الصلة املحدثة باملواد

اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين 6C45.72

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بالكوكائين إما بأفكار أو انشغالت
ً
ً
اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابة
لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل املثال ،نتف الشعر ،كشط الجلد)
التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من التسمم أو السحب من الكوكايين ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالكوكائين أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة التي تميز النسمام بالكوكائين أو السحب منه .يجب أن
تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات
ً
الصلة .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب
الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري
أو الضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال الكوكائين ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة
من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة (على
سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4
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اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.72

الوصف:
ً
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
ً
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون إما بأفكار أو انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما
ً
تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة
نحو الجلد (على سبيل املثال ،نتف الشعر ،كشط الجلد) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام باملنشطات أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس
القهري أو الضطرابات ذات الصلة التي تميز النسمام باملنشطات أو السحب منها .يجب أن تكون كمية
ومدة استعمال املنشطات قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة .ل
ً
يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس
القهري أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو
الضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال املنشطات ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة
من الوقت بعد التوقف عن استعمال املنشطات أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة (على
سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املنشطات).
استثناءات:
• اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين ()6C45.72
• متالزمة الوسواس القهري أو متالزمة ذات الصلة ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي ()6C47.72
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث باملنشطات متضمنا
األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3

سحب المنشطات متضمنا ً األمفيتامين والميتأمفيتامين والميتكاثينون

6C46.4
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متالزمة الوسواس القهري أو متالزمة ذات الصلة ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي 6C47.72

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي إما بأفكار أو
ً
انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم
ً
تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل املثال ،نتف
الشعر ،كشط الجلد) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب
منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة
التي تميز النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون
الصنعي قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة .ل يتم تفسير
ً
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس القهري أو
الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الضطراب ذا
الصلة قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت
بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة
(على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي
6C4E.72

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
ً
إما بأفكار أو انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات
ً
متكررة يتم تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل املثال،
نتف الشعر ،كشط الجلد) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة محددة أخرى ذات
تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو
الضطرابات ذات الصلة التي تميز النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .يجب
أن تكون كمية ومدة استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي قادرة على إحداث أعراض
الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب
ً
عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال
إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال املادة املحددة
األخرى ذات التأثير النفس ي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة
(على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير
النفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث بمادة محددة أخرى
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة
ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1
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نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمادة غيرمعروفة ،أو غيرمحددة ذات
تأثيرنفس ي 6C4G.72

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة ،أو غير محددة
ً
ذات تأثير نفس ي إما بأفكار أو انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة
ً
بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على
سبيل املثال ،نتف الشعر ،كشط الجلد) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة غير
معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة التي تميز النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير
محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املادة غير املعروفة ،أو غير
املحددة ذات التأثير نفس ي قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة .ل
ً
يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس
القهري أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو
الضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال املادة غير املعروفة ،أو غير املحددة ذات التأثير
نفس ي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املادة غير املعروفة،
أو غير املحددة ذات التأثير نفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي
ً
ً
أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة (على سبيل املثال،
تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة غير املعروفة ،أو غير املحددة ذات التأثير نفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة ،أو
غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1
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نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمواد محددة متعددة 6C4F.72

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد محددة متعددة إما بأفكار أو
ً
انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم
ً
تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل املثال ،نتف
الشعر ،كشط الجلد) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من التسمم أو السحب من املواد املحددة
املتعددة .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات
الصلة التي تميز النسمام بمواد محددة متعددة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
املواد املحددة املتعددة قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة .ل يتم
ً
تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس القهري
أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات
ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال املواد املحددة املتعددة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة
من الوقت بعد التوقف عن استعمال املواد املحددة املتعددة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل
ً
ً
آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطراب
ذا الصلة (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املواد املحددة املتعددة).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد محددة متعددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمواد املحددة املتعددة 6C4F.0

 | 386الوسواس القهري أو االضطرابات ذات الصلة

6C4F.1

نمط ضار من استعمال املواد املحددة املتعددة
نمط ضار من استعمال املواد املحددة املتعددة ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال املواد املحددة املتعددة ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال املواد املحددة املتعددة ،غير محدد

6C4F.1Z

العتماد على املواد املحددة املتعددة

6C4F.2

العتماد على املواد املحددة املتعددة ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على املواد املحددة املتعددة ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على املواد املحددة املتعددة ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على املواد املحددة املتعددة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4F.23

العتماد على املواد املحددة املتعددة ،غير محدد

6C4F.2Z

متالزمة وسواس قهري ثانوية أو متالزمة ذات صلة 6E64

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود وساوس بارزة ،أو أفعال قهرية ،أو انشغال باملظهر ،أو اكتناز ،أو كشط الجلد ،أو
نتف الشعر ،أو سلوكيات متكررة أخرى تركز على الجسم ،أو أعراض أخرى مميزة للوسواس القهري
والضطرابات ذات الصلة ،والتي ُينظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير
مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ ،أو الفحص الجسدي ،أو
النتائج املخبرية .ل يتم تفسير األعراض عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر،
وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية خطيرة (على سبيل املثال ،اجترار األفكار استجابة لتشخيص
يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض
ً
ً
ً
عندما تكون األعراض املزاجية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا مخصصا.
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير
نفس ي ()6C4E.72
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة وسواس قهري ثانوية أو متالزمة ذات صلة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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متالزمة توريت 8A05.00

الوصف:
متالزمة توريت هي اضطراب عرة مزمن يتميز بوجود عرات حركية وصوتية ( لفظية ) مزمنة ،مع ظهور
خالل فترة النمو .يتم تعريف العرات الحركية والصوتية على أنها حركات أو أصوات مفاجئة وسريعة
ً
وغير منظومة ومتكررة .لوضع تشخيص متالزمة توريت ،يجب أن تكون كال من العرات الحركية
ً
والصوتية موجودة منذ عام واحد على األقل ،على الرغم من أنها قد ل تظهر معا أو باستمرار.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• اضطراب عرات صوتية وحركية متعددة

اضطراب الوسواس القهري أو االضطرابات ذات الصلة محدد آخر6B2Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب الوسواس القهري أو االضطرابات ذات الصلة ،غيرمحدد 6B2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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االضطرابات املرتبطة مع الكرب تحديدا

الوصف:
ً
ً
ً
ترتبط الضطرابات املصاحبة للكرب تحديدا ارتباطا مباشرا بالتعرض لحدث مكرب أو صادم ،أو
لكل من الضطرابات في هذه املجموعة ،يعتبر العامل
سلسلة من هذه األحداث أو التجارب املؤذيةٍ .
ً
ً
ً
ً
املكرب املحدد عامال سببيا ضروريا ،وإن لم يكن كافيا .وعلى الرغم من أنه ليس جميع األفراد الذين
تعرضوا لعوامل مكربة محددة سيصابون باضطراب ،فإن الضطرابات في هذه املجموعة لم تكن
لتحدث دون التعرض للعامل .تقع األحداث املكربة لبعض الضطرابات في هذه املجموعة ضمن النطاق
الطبيعي لتجارب الحياة (مثل الطالق ،واملشاكل الجتماعية والقتصادية ،والفجيعة) .تتطلب
الضطرابات األخرى تجربة كروب ذات طبيعة شديدة الخطورة أو مروعة (أي األحداث املؤملة املحتملة).
مع جميع الضطرابات في هذه املجموعة ،فإن ما يميز هذه الضطرابات هو طبيعة ونمط ومدة األعراض
ً
التي تنشأ استجابة لألحداث املكربة  -جنبا إلى جنب مع الضعف الوظيفي املصاحب.
االستثناءات:
• الحتراق ()QD85
• تفاعل الكرب الحاد ()QE84

اضطراب الكرب ما بعد الصدمة 6B40

الوصف:
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ( )PTSDهو اضطراب قد يتطور بعد التعرض لحدث أو سلسلة من
األحداث املهددة أو املروعة للغاية .ويتميز بكل ما يلي )1 :إعادة تجربة الحدث أو األحداث الصادمة في
الوقت الحاضر على شكل ذكريات مقتحمة حية أو ارتجاعات عن املاض ي أو كوابيس .عادة ما تكون
مصحوبة بمشاعر قوية أو غامرة ،خاصة الخوف أو الرعب ،وأحاسيس جسدية قوية؛  )2تجنب
األفكار وذكريات الحدث أو األحداث ،أو تجنب األنشطة أو املواقف أو األشخاص الذين يذكرون
بالحدث أو األحداث ؛  )3التصورات املستمرة للتهديد الحالي املتزايد ،على سبيل املثال كما يتضح من
ُ
خالل التنبه املفرط أو رد الفعل املفاجئ املضخم للمنبهات مثل الضوضاء غير املتوقعة .تستمر األعراض
ً
ً
لعدة أسابيع على األقل وتسبب ضعفا كبيرا في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو
التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ُمشتمالت:
• عصاب الصدمة
استثناءات:
• تفاعل الكرب الحاد ()QE84
• اضطراب الكرب ما بعد الصدمة املعقد ()6B41
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اضطراب الكرب ما بعد الصدمة املعقد 6B41

الوصف:
اضطراب الكرب ما بعد الصدمة املعقد هو اضطراب قد يتطور بعد التعرض لحدث أو سلسلة من
األحداث املهددة أو املروعة للغاية ،وأشيعها حيث تكون األحداث مطولة أو متكررة والتي يصعب أو
يستحيل الهروب منها (على سبيل املثال ،التعذيب ،العبودية ،وحمالت اإلبادة الجماعية ،والعنف املنزلي
املطول ،والعتداء الجنس ي أو الجسدي املتكرر خالل الطفولة) تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص
لضطراب الكرب ما بعد الصدمة .باإلضافة إلى ذلك ،يتسم اضطراب الكرب ما بعد الصدمة املعقد
بوجود ما يلي بشكل حاد ومستمر  )1مشاكل في تنظيم العاطفة؛  )2معتقدات حول الذات على أنها
متضائلة أو مهزومة أو ل قيمة لها ،مصحوبة بمشاعر العار أو الذنب أو الفشل املرتبطة بالحدث
الصادم؛  )3صعوبات في الحفاظ على العالقات والشعور بالقرب من اآلخرين .تسبب هذه األعراض
ً ً
ضعفا كبيرا في املجالت الشخصية أو األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت
األداء املهمة.
استثناءات:
• اضطراب الكرب ما بعد الصدمة ()6B40

اضطراب الفجيعة املديد 6B42

الوصف:
اضطراب الفجيعة املديد هو اضطراب يحدث فيه  -بعد وفاة الشريك أو الوالد أو الطفل أو أي شخص
آخر قريب من املفجوع  -استجابة مستمرة وسائدة للفجيعة تتسم بالشوق للمتوفى أو النشغال
ً
املستمر باملتوفى مصحوبا بألم عاطفي حادة (مثل الحزن والشعور بالذنب والغضب واإلنكار واللوم
وصعوبة تقبل املوت والشعور بفقدان جزء من النفس وعدم القدرة على تجربة الحالة املزاجية
اإليجابية والخدر العاطفي وصعوبة النخراط في األنشطة الجتماعية أو غيرها) .استمرت استجابة
الفجيعة لفترة طويلة غير معتادة بعد الخسارة (أكثر من  6أشهر كحد أدنى) وتتجاوز بوضوح املعايير
الجتماعية أو الثقافية أو الدينية املتوقعة لثقافة الفرد والسياق .ردود فعل الفجيعة التي استمرت
لفترات أطول ضمن فترة معيارية من الفجيعة بالنظر إلى السياق الثقافي والديني للشخص تعتبر ردود
فعل عادية على الفجيعة ول يتم تشخيصها .يتسبب الضطراب في ضعف كبير في املجالت الشخصية
أو األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.

 | 394االضطرابات المرتبطة مع الكرب تحديدا

اضطراب التأقلم 6B43

الوصف:
اضطراب التأقلم هو رد فعل غير تكيفي مع ضغوط نفسية اجتماعية محددة أو كروب متعددة (مثل
الطالق أو املرض أو اإلعاقة أو املشكالت الجتماعية القتصادية أو النزاعات في املنزل أو العمل) والتي
تظهر عادة في غضون شهر من الكرب .يتسم الضطراب بالنشغال بالكرب أو عواقبه ،بما في ذلك القلق
املفرط ،واألفكار املتكررة واملحزنة عن الكرب ،أو الجترار املستمر حول تداعياته ،وكذلك عدم التأقلم
ً ً
مع الكرب الذي يسبب ضعفا كبيرا في الشخصية والعائلة أو املجالت الجتماعية أو التعليمية أو املهنية
أو غيرها من مجالت األداء املهمة .األعراض ليست ذات خصوصية أو شدة كافية لتبرير تشخيص
اضطراب عقلي وسلوكي آخر وعادة ما تزول في غضون  6أشهر ،ما لم يستمر الكرب ملدة أطول.
استثناءات:
• اضطراب الفجيعة املديد ()6B42

اضطراب التعلق التفاعلي 6B44

الوصف:
يتسم اضطراب التعلق التفاعلي بسلوكيات تعلق غير طبيعية بشكل فادح في مرحلة الطفولة املبكرة،
والتي تحدث في سياق تاريخ من رعاية الطفل غير الكافية بشكل فادح (مثل اإلهمال الشديد ،وسوء
ً
املعاملة ،والحرمان املؤسس ي) .حتى عندما يتوفر مقدم رعاية أساس ي مناسب حديثا ،ل يلجأ الطفل إلى
ً
مقدم الرعاية األساس ي للحصول على الراحة والدعم والرعاية ،ونادرا ما يظهر سلوكيات البحث عن
األمان تجاه أي شخص بالغ ،ول يستجيب عند تقديم الطمأنة .ل يمكن تشخيص اضطراب التعلق
التفاعلي إل عند األطفال ،وتتطور سمات الضطراب خالل السنوات الخمس األولى من الحياة .ومع
ذلك ،ل يمكن تشخيص الضطراب قبل سن عام واحد (أو عمر نمو أقل من  9أشهر) ،أو عندما ل يتم
تطوير القدرة على الرتباطات النتقائية بشكل كامل ،أو في سياق اضطراب طيف التوحد.
استثناءات:
• متالزمة اسبرجر ()6A02
• اضطراب التعلق التفاعلي املتحلل في الطفولة ))6B45
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اضطراب التعلق التفاعلي املتحلل 6B45

الوصف:
يتسم اضطراب التعلق التفاعلي املتحلل بسلوكيات تعلق غير طبيعية بشكل فادح في مرحلة الطفولة
املبكرة ،والتي تحدث في سياق تاريخ من رعاية الطفل غير الكافية بشكل فادح (مثل اإلهمال الشديد،
وسوء املعاملة ،والحرمان املؤسس ي) .يتعامل الطفل مع البالغين بشكل عشوائي ،ويفتقر إلى التحفظ
ً ً
على القرب ،وسيمض ي مع بالغين غير مألوفين ،ويظهر سلوكا وديا للغاية تجاه الغرباء .ل يمكن تشخيص
اضطراب املشاركة الجتماعية املتحلل إل عند األطفال ،وتتطور سمات الضطراب خالل السنوات
الخمس األولى من الحياة .ومع ذلك ،ل يمكن تشخيص الضطراب قبل سن عام واحد (أو عمر نمو أقل
من  9أشهر) ،أو عندما ل يتم تطوير القدرة على الرتباطات النتقائية بشكل كامل ،أو في سياق اضطراب
طيف التوحد.
استثناءات:
• متالزمة اسبرجر ()6A02
• اضطراب نقص النتباه فرط الحركة ()6A05
• اضطراب التأقلم ()6B43
• اضطراب التعلق التفاعلي في الطفولة ))6B44

االضطرابات املحددة األخرى املرتبطة مع الكرب تحديدا 6B4Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

االضطرابات املرتبطة مع الكرب تحديدا ،غيرمحدد 6B4Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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االضطرابات التفارقية

الوصف:
تتسم الضطرابات التفارقية بالختالل أو النقطاع الالإرادي في الندماج الطبيعي لواحد أو أكثر مما
يلي :الهوية ،أو األحاسيس ،أو اإلدراك ،أو الوجدان ،أو األفكار ،أو الذكريات ،أو التحكم في حركات
ً
ً
الجسم ،أو السلوك .قد يكون الختالل أو النقطاع كامال ،ولكن الجزئي أكثر شيوعا ،ويمكن أن يختلف
من يوم آلخر أو حتى من ساعة لساعة .ل ترجع أعراض الضطرابات التفارقية إلى التأثيرات املباشرة
لدواء أو مادة ،بما في ذلك تأثيرات السحب ،ول يتم تفسيرها بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أو
سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو اضطراب النوم  -اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من
ً
الحالت الصحية ،وليست جزءا من ممارسة ثقافية أو دينية أو روحية مقبولة .أعراض التفارق في
الضطرابات التفارقية شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو
الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
مضمنة في مكان آخر:
• متالزمة تفارق ثانوية ()6E65
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اضطراب العرض العصبي التفارقي 6B60

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي بوجود أعراض حركية أو حسية أو معرفية تشير لالنقطاع
الالإرادي في الندماج الطبيعي للوظائف الحسية ،الحركية ،أو املعرفية ،ول تتماش ى مع مرض معترف
ً
به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا
أثناء اضطراب تفارقي آخر ول تنجم عن تأثيرات مادة أو دواء على الجهاز العصبي املركزي ،بما في ذلك
تأثيرات السحب ،أو اضطراب النوم  -اليقظة.
االستثناءات:
ُ
• الضطرابات املفتعلة ()6D50-6D5Z

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالالت بصرية 6B60.0

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت بصرية بوجود أعراض بصرية كالعمى ،الرؤية
النبوبية ،أو تشوهات أو هالوس ل تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو
ً
سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالالت سمعية 6B60.1

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت سمعية بوجود أعراض سمعية كفقد السمع أو
هالوس ل تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة
ً
صحية أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع دوخة أو دوار6B60.2

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع دوخة أو دوار باإلحساس بالدوران أثناء الثبات (دوار) أو
دوخة ل تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية
ً
أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالل حس ي آخر 6B60.3

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالل حس ي آخر بأعراض حسية لم يتم تحديدها في
فئات محددة أخرى في هذه املجموعة مثل التنميل ،أو الضيق ،أو الوخز ،أو الحرق ،أو األلم ،أو
األعراض األخرى املتعلقة باللمس ،أو الشم ،أو التذوق ،أو التوازن ،أو الحس العميق ،أو الحس
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الحركي ،أو الحس الحراري .ل تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي
ً
آخر أو أي حالة صحية أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالجات غيرصرعية 6B60.4

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالجات غير صرعية بأعراض نوب اختالجية ل تتماش ى
مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى ،ول
ً
تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالالت الكالم 6B60.5

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالجات غير صرعية بأعراض مثل صعوبة الكالم (بحة
الصوت) ،وفقدان القدرة على الكالم (فقدان الصوت) أو صعوبة النطق أو عدم وضوح النطق (عسر
الكالم) ل تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة
ً
صحية أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع شلل جزئي أو ضعف 6B60.6

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع شلل جزئي أو ضعف بصعوبة أو عدم القدرة على تحريك
ً
أجزاء من الجسم إراديا أو في تنسيق الحركات ل تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب
ً
عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

ْ
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالالت املش َية 6B60.7

الوصف:
ْ
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت ا ِملش َية بأعراض تشمل قدرة الفرد على املش ي أو
طريقة املش ي ،بما في ذلك الرنح وعدم القدرة على الوقوف دون مساعدة ،ل تتماش ى مع مرض معترف
به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى ،ول تحدث األعراض
ً
حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.
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اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالالت الحركة 6B60.8

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختاللت الحركة بأعراض مثل رقص ،رمع عضلي،
رعشة ،عسر التوتر العضلي ،تشنج الوجه ،باركنسونية ،أو عسر الحركة ل تتماش ى مع مرض معترف
به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى ،ول تحدث األعراض
ً
حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع رمع عضلي 6B60.81

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع رمع عضلي بهزات سريعة مفاجئة والتي قد تكون بؤرية أو
متعددة البؤر أو معممة ل تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر
ً
أو أي حالة صحية أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع رعاش 6B60.82

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع رعاش بالتذبذب الالإرادي لجزء من الجسم ل يتماش ى
مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى ،ول
ً
تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع عسر التوترالعضلي 6B60.83

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع عسر التوتر العضلي بتقلصات عضلية مستمرة تسبب
في كثير من األحيان حركات ملتوية ومتكررة أو أوضاع غير طبيعية ل تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز
ً
العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء
اضطراب تفارقي آخر.
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اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع تشنج الوجه 6B60.84

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع تشنج الوجه بتقلصات عضلية مستمرة أو نفضات في
الوجه ل تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز العصبي أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة
ً
صحية أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع باركنسونية 6B60.85

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع باركنسونية بظهور أعراض ملتالزمة شبيهة بداء باركنسون
ً
مع غياب ملرض باركنسون املؤكد الذي ل يحدث حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر .يمكن تمييز
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع باركنسونية ،عن داء باركنسون من خالل ميزات مثل البدء
املفاجئ ،واإلعاقة املبكرة ،والهتزاز والبطء الثنائي ،والبطء غير املتزايد عند أداء الحركات املتكررة،
واملقاومة اإلرادية ضد الحركة السلبية دون صالبة العجلة املسننة ،والتشتت ،والضعف الحركي ،تلعثم
في الكالم ،مشية غريبة ،ومجموعة متنوعة من األعراض السلوكية.

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالالت الحركة ،محدد آخر 6B60.8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع اختالالت الحركة ،غيرمحدد 6B60.8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع أعراض معرفية 6B60.9

الوصف:
يتسم اضطراب العرض العصبي التفارقي ،مع أعراض معرفية بضعف األداء املعرفي في الذاكرة أو اللغة
ً
أو املجالت املعرفية األخرى التي تكون غير متسقة داخليا ول تتماش ى مع مرض معترف به للجهاز العصبي
ً
أو اضطراب عقلي أو سلوكي آخر أو أي حالة صحية أخرى ،ول تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب
تفارقي آخر.
االستثناءات:
• النساوة التفارقية ()B616
اضطراب العرض العصبي التفارقي ،محدد آخر 6B60.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب العرض العصبي التفارقي ،غيرمحدد 6B60.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

النساوة التفارقية 6B61

الوصف:
ً
تتسم النساوة التفارقية بعدم القدرة على استدعاء ذكريات السيرة الذاتية املهمة عادة حول األحداث
ً
ً
املؤملة أو املكربة مؤخرا ،والتي ل تتوافق مع النسيان العادي .ل تحدث النساوة حصريا أثناء اضطراب
تفارقي آخر ول يمكن تفسيرها بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أو سلوكي أو عصبي آخر .ل ترجع
النساوة إلى التأثيرات املباشرة ملادة أو دواء على الجهاز العصبي املركزي ،بما في ذلك تأثيرات السحب،
وليس بسبب مرض في الجهاز العصبي أو إصابة في الرأس .ينتج عن النساوة ضعف كبير في املجالت
الشخصية أو األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
االستثناءات:
• النساوة )MB21.1( NOS
• اضطراب النساوة الناجم عن استخدام الكحول ()6D72.10
• النساوة التقدمية ()MB21.10
• النساوة الراجعة ()MB21.11
• متالزمة النساوة العضوية غير الكحولية ()6D72.0
• النساوة التالية للصرع ()8A60- 8A6Z
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َ
اضطراب الغ ْي َبة 6B62

الوصف:
َ
َ
يتسم اضطراب الغ ْي َبة بحالت الغ ْي َبة التي يوجد فيها تغيير ملحوظ في حالة وعي الفرد أو فقدان
ً
ً
اإلحساس املألوف للفرد بالهوية الشخصية حيث يختبر الفرد تضيقا في الوعي باملحيط املباشر أو تركيزا
ً
ً
ً
انتقائيا ضيقا بشكل غير عادي على املنبهات البيئية وتحددا في الحركة والوضعة والكالم لتكرار كمية
صغيرة يتم اختبارها على أنها خارجة عن سيطرة الفرد .ل تتسم نوبات الغيبة بتجربة الستبدال بهوية
َ
بديلة .نوبات الغ ْي َبة متكررة ،أو إذا كان التشخيص يعتمد على نوبة واحدة ،فإن النوبة تستمر لعدة
َ
أيام على األقل .حالة الغ ْي َبة ل إرادية وغير مرغوب فيها ول تقبل كجزء من ممارسة ثقافية أو دينية
ً
جماعية .ل تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر ول ترجع إلى التأثيرات املباشرة لدواء أو
مادة ،بما في ذلك تأثيرات السحب ،ول يتم تفسيرها بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أو سلوكي أو
تطوري عصبي آخر أو اضطراب النوم  -اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من الحالت
ً
الصحية ،وليست جزءا من ممارسة ثقافية أو دينية أو روحية مقبولة .األعراض شديدة بما يكفي لتؤدي
إلى ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من
مجالت األداء املهمة.

َ
اضطراب غ ْي َبة الحيازة 6B63

الوصف:
َ
َ
يتسم اضطراب غ ْي َبة التملك بحالت الغ ْي َبة التي يوجد فيها تغيير ملحوظ في حالة وعي الفرد كما أن
ُ
اإلحساس املألوف للفرد بالهوية الشخصية يستبدل بحيازة هوية خارجية ،حيث تختبر مشاعر الفرد
َ
أو حركاته على أنها تقع تحت سيطرة العامل الحائز .نوبات غ ْي َبة الحيازة متكررة ،أو إذا كان التشخيص
َ
يعتمد على نوبة واحدة ،فإن النوبة تستمر لعدة أيام على األقل .حالة غ ْي َبة الحيازة ل إرادية وغير
ً
مرغوب فيها ول تقبل كجزء من ممارسة ثقافية أو دينية جماعية .ل تحدث األعراض حصريا أثناء
اضطراب تفارقي آخر ول ترجع إلى التأثيرات املباشرة لدواء أو مادة ،بما في ذلك تأثيرات السحب ،ول يتم
تفسيرها بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أو سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو اضطراب النوم -
ً
اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من الحالت الصحية ،وليست جزءا من ممارسة ثقافية أو
دينية أو روحية مقبولة .األعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضعف كبير في املجالت الشخصية أو
العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
االستثناءات:
• الفصام ()6A20
• الضطرابات الناتجة عن استخدام مواد ذات تأثير نفس ي أخرى محددة ،بما في ذلك األدوية
()6C4E
• الضطراب الذهاني الحاد الوجيز)(6A23
• تغير شخصية ثانوي ()6E68
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اضطراب الهوية التفارقي 6B64

الوصف:
يتسم اضطراب الهوية التفارقي باضطراب الهوية حيث توجد حالتان أو أكثر من حالت الشخصية
املتميزة (الهويات التفارقية ) املرتبطة بانقطاعات ملحوظة في اإلحساس بالذات والتحكم .تتضمن كل
حالة شخصية نمطها الخاص من التجربة ،واإلدراك ،والتصور ،والرتباط بالذات والجسد والبيئة.
هناك حالتان مميزتان على األقل من الشخصية تأخذان بشكل متكرر السيطرة التنفيذية على وعي
الفرد وأدائه عند التفاعل مع اآلخرين أو مع البيئة ،مثل أداء جوانب معينة من الحياة اليومية مثل
األبوة واألمومة ،أو العمل ،أو استجابة ملواقف معينة ( على سبيل املثال ،تلك التي ُينظر إليها على أنها
تهديد) .التغييرات في حالة الشخصية مصحوبة بتغييرات ذات صلة في اإلحساس واإلدراك والتأثير
واإلدراك والذاكرة والتحكم الحركي والسلوك .عادة ما تكون هناك نوبات من فقدان الذاكرة ،والتي قد
تكون شديدة .اضطراب الهوية التفارقي ل إرادي وغير مرغوب فيه ول يقبل كجزء من ممارسة ثقافية
ً
أو دينية جماعية .ل تحدث األعراض حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر ول ترجع إلى التأثيرات املباشرة
لدواء أو مادة ،بما في ذلك تأثيرات السحب ،ول يتم تفسيرها بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أو
سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو اضطراب النوم  -اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من
ً
الحالت الصحية ،وليست جزءا من ممارسة ثقافية أو دينية أو روحية مقبولة .األعراض شديدة بما
يكفي لتؤدي إلى ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو
غيرها من مجالت األداء املهمة.

اضطراب الهوية التفارقي الجزئي 6B65

الوصف:
يتسم اضطراب الهوية التفارقي الجزئي باضطراب الهوية حيث توجد حالتان أو أكثر من حالت
الشخصية املتميزة (الهويات التفارقية ) املرتبطة بانقطاعات ملحوظة في اإلحساس بالذات والتحكم.
تتضمن كل حالة شخصية نمطها الخاص من التجربة ،واإلدراك ،والتصور ،والرتباط بالذات والجسد
والبيئة .هناك حالة شخصية واحدة مهيمنة وعادة ما تؤدي في الحياة اليومية ،ولكن يتم التطفل عليها
من قبل حالة شخصية غير مهيمنة واحدة أو أكثر (التدخالت التفارقية) .قد تكون هذه التدخالت
ُ
معرفية أو عاطفية أو إدراكية أو حركية أو سلوكية .تختبر هذه التدخالت على أنها تتدخل في أداء حالة
الشخصية املهيمنة وعادة ما تكون تدخالت مكروهة .ل تأخذ حالت الشخصية غير املهيمنة بشكل
متكرر السيطرة التنفيذية على وعي الفرد وأدائه ،ولكن قد تكون هناك فترات عرضية ومحدودة وعابرة
تفترض فيها حالة الشخصية املتميزة سيطرة تنفيذية على النخراط في سلوكيات مقيدة ،مثل الستجابة
للحالت العاطفية املتطرفة أو أثناء نوبات إيذاء النفس أو استرجاع الذكريات املؤملة .ل تحدث األعراض
ً
حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر ول ترجع إلى التأثيرات املباشرة لدواء أو مادة ،بما في ذلك تأثيرات
السحب ،ول يتم تفسيرها بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أو سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو
اضطراب النوم  -اليقظة أو مرض في الجهاز العصبي .وتؤدي األعراض إلى ضعف كبير في املجالت
الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
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اضطراب تبدد الشخصية  -تبدد الو اقع 6B66

الوصف:
يتسم اضطراب تبدد الشخصية  -تبدد الواقع بالتجارب املستمرة أو املتكررة لتبدد الشخصية أو تبدد
الواقع أو كليهما .يتميز تبدد الشخصية باختبار الذات على أنها غريبة أو غير واقعية ،أو الشعور
ً
ً
بالنفصال عنها ،أو كما لو كان املرء مراقبا خارجيا ،ألفكاره أو مشاعره أو أحاسيسه أو جسده أو أفعاله.
يتسم تبدد الواقع باختبار أشخاص آخرين أو أشياء أو العالم على أنها غريبة أو غير واقعية (على سبيل
ً
املثال ،تشبه الحلم ،أو بعيدة ،أو ضبابية ،أو بال حياة ،أو عديمة اللون ،أو مشوهة بصريا ) أو الشعور
بالنفصال عن محيط املرء .أثناء اختبار تبدد الشخصية أو تبدد الواقع ،يظل اختبار الواقع كما هو.
ً
ل تحدث حالت تبدد الشخصية أو تبدد الواقع حصريا أثناء اضطراب تفارقي آخر ول ترجع إلى التأثيرات
املباشرة لدواء أو مادة ،بما في ذلك تأثيرات السحب ،ول يتم تفسيرها بشكل أفضل من خالل اضطراب
عقلي أو سلوكي أو تطوري عصبي آخر أو مرض في الجهاز العصبي أو غيره من الحالت الصحية أو أذيات
الدماغ .األعراض شديدة بما يكفي لتؤدي إلى ضعف كبير في املجالت الشخصية أو العائلية أو
الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.

متالزمة تفارق ثانوية 6E65

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود أعراض تفارق بارزة ( على سبيل املثال ،تبدد الشخصية ،تبدد الواقع ) والتي ُينظر
إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية
والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ ،أو الفحص الجسدي ،أو النتائج املخبرية .ل يتم تفسير األعراض
عن طريق الهذيان أو عن طريق اضطراب عقلي وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية لحالة طبية
خطيرة (على سبيل املثال ،أعراض قلق أو هجمات هلع استجابة لتشخيص يهدد الحياة) .يجب
استخدام هذه الفئة باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما تكون
ً
ً
ً
األعراض القلق شديدة بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا مخصصا.
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• تفاعل الكرب الحاد ()QE84
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة تفارق ثانوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطراب تفارقي محدد آخر 6B6Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب تفارقي ،غيرمحدد 6B6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطرابات التغذية واألكل

الوصف:
تشمل اضطرابات التغذية واألكل سلوكيات غير طبيعية في األكل أو التغذية ل تفسرها حالة صحية
ً
أخرى ول تتناسب مع الناحية النمائية وليست َم ْق ُبولة ثقافيا .تتضمن اضطرابات التغذية اضطرابات
سلوكية ل تتعلق بوزن الجسم وشكله ،مثل تناول مواد غير صالحة لألكل أو ارتجاع إرادي لألطعمة.
تشمل اضطرابات األكل سلوك األكل غير الطبيعي والنشغال بالطعام باإلضافة إلى مشاكل الوزن
والشكل البارزة.

فقد الشهية العصبي 6B80

الوصف:
يتسم فقد الشهية العصبي بانخفاض كبير في وزن الجسم بالنسبة لطول الفرد وعمره ومرحلة نموه
(مؤشر كتلة الجسم ( )BMIأقل من  18.5كجم  /م  2عند البالغين ومؤشر كتلة الجسم للعمر أقل من
خمسة في املئين عند األطفال واملراهقين) والذي ل يعود لحالة صحية أخرى أو لعدم توفر الغذاء .يترافق
انخفاض وزن الجسم مع نمط مستمر من السلوكيات ملنع استعادة الوزن الطبيعي ،والتي قد تشمل
السلوكيات التي تهدف إلى تقليل الداخل من الطاقة (األكل املقيد) ،وسلوكيات التطهر (على سبيل
املثال ،التقيؤ الذاتي ،وإساءة استخدام املسهالت) ،والسلوكيات املستهدفة لزيادة صرف الطاقة (على
ً
سبيل املثال ،التمرين املفرط) ،حيث ترتبط هذه السلوكيات عادة بالخوف من زيادة الوزن .يعتبر

ً
ً
انخفاض وزن الجسم أو شكله أمرا محوريا للتقييم الذاتي للشخص أو ُينظر إليه بشكل غير دقيق على
أنه طبيعي أو حتى مفرط.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى فقد الشهية العصبي
املتر افق مع ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نقص الوزن عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B50

الهزال عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B51

سوء التغذية الحاد عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B52

التقزم عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B53

نقص الوزن عند البالغين

5B54
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فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ 6B80.0

الوصف:
فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ يلبي جميع املتطلبات التعريفية لفقدان
الشهية العصبي ،مع مؤشر كتلة الجسم بين 18.5كجم  /م  2و 14كجم  /م  2عند البالغين ،وبين خمسة
إلى  0.3في املئين عند األطفال واملراهقين.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ
املتر افق مع ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نقص الوزن عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B50

الهزال عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B51

سوء التغذية الحاد عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B52

التقزم عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B53

نقص الوزن عند البالغين

5B54

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ ،النمط املقيد 6B80.00

الوصف:
فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ ،النمط املقيد يشير إلى األفراد الذين
يستوفون املتطلبات التعريفية لفقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ والذين
يحرضون فقد الوزن والحفاظ على وزن الجسم املنخفض من خالل تناول الطعام املقيد أو الصيام
لوحده أو مع زيادة إنفاق الطاقة (مثل اإلفراط في ممارسة الرياضة) ولكنهم يفعلون ذلك مع عدم
النخراط في سلوكيات اإلفراط في األكل أو التطهر.

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ ،نمط الشراهة  -التطهير
6B80.01
الوصف:
فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ ،نمط الشراهة  -التطهير يشير إلى األفراد
الذين يستوفون املتطلبات التعريفية لفقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ
والذين يعانون من نوبات من اإلفراط في تناول الطعام أو سلوكيات التطهير .والذين يحرضون فقد
الوزن والحفاظ على وزن الجسم املنخفض من خالل تناول الطعام املقيد ،وعادة ما يصاحب ذلك
سلوكيات تطهير كبيرة تهدف إلى التخلص من الطعام املبتلع (مثل التقيؤ الذاتي أو استعمال امللينات أو
ً
الحقن الشرجية) .يشمل هذا النمط أيضا األفراد الذين تظهر عليهم نوبات الشراهة عند األكل ولكنهم
ل يقومون بالتطهير.
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فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ ،غيرمحدد 6B80.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير6B80.0

الوصف:
فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير يلبي جميع املتطلبات التعريفية لفقد
الشهية العصبي ،مع مؤشر كتلة الجسم أقل من  14كجم  /م  2عند البالغين ،وأقل من  0.3في املئين
عند األطفال واملراهقين.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير
املتر افق مع ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نقص الوزن عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B50

الهزال عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B51

سوء التغذية الحاد عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B52

التقزم عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B53

نقص الوزن عند البالغين

5B54

فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير ،النمط املقيد 6B80.10

الوصف:
فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير ،النمط املقيد يشير إلى األفراد الذين
يستوفون املتطلبات التعريفية لفقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير والذين
يحرضون فقد الوزن والحفاظ على وزن الجسم املنخفض من خالل تناول الطعام املقيد أو الصيام
لوحده أو مع زيادة إنفاق الطاقة (مثل اإلفراط في ممارسة الرياضة) ولكنهم يفعلون ذلك مع عدم
النخراط في سلوكيات اإلفراط في األكل أو التطهر.
فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير ،نمط الشراهة  -التطهير6B80.11

الوصف:
فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير ،نمط الشراهة  -التطهير يشير إلى األفراد
الذين يستوفون املتطلبات التعريفية لفقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير
والذين يعانون من نوبات من اإلفراط في تناول الطعام أو سلوكيات التطهير .والذين يحرضون فقد
الوزن والحفاظ على وزن الجسم املنخفض من خالل تناول الطعام املقيد ،وعادة ما يصاحب ذلك
سلوكيات تطهير كبيرة تهدف إلى التخلص من الطعام املبتلع (مثل التقيؤ الذاتي أو استعمال امللينات أو
ً
الحقن الشرجية) .يشمل هذا النمط أيضا األفراد الذين تظهر عليهم نوبات الشراهة عند األكل ولكنهم
ل يقومون بالتطهير.
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فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير ،غيرمحدد 6B80.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل خطير ،غير محدد
املتر افق مع ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نقص الوزن عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B50

الهزال عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B51

سوء التغذية الحاد عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B52

التقزم عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B53

نقص الوزن عند البالغين

5B54

َ
ووزن طبيعي للجسم 6B80.2
فقد الشهية العصبي ،مع ت ٍ
عاف ٍ

الوصف:
بين األفراد الذين يتعافون من فقد الشهية العصبي والذين يزيد وزن جسمهم عن  18.5كجم  /م 2
للبالغين أو أكثر من خمسة في املئين ملؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر لألطفال واملراهقين ،يجب
الحتفاظ بالتشخيص حتى تحقيق الشفاء التام والدائم ،كما يتضح من خالل الحفاظ على وزن صحي
ووقف السلوكيات التي تهدف إلى تقليل وزن الجسم بشكل مستقل عن توفير العالج (على سبيل املثال،
ملدة عام على األقل بعد سحب العالج املكثف).
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فقد الشهية العصبي محدد آخر 6B8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ
املتر افق مع ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نقص الوزن عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B50

الهزال عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B51

سوء التغذية الحاد عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B52

التقزم عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B53

نقص الوزن عند البالغين

5B54

فقد الشهية العصبي ،غيرمحدد 6B8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى فقد الشهية العصبي مع انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ
املتر افق مع ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نقص الوزن عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B50

الهزال عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B51

سوء التغذية الحاد عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B52

التقزم عند الرضع أو األطفال أو املراهقين

5B53

نقص الوزن عند البالغين

5B54
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الشره العصبي 6B81

الوصف:
يتسم الشره العصبي بنوبات متكررة ومعاودة من اإلفراط في تناول الطعام (على سبيل املثال ،مرة واحدة
في األسبوع أو أكثر على مدى شهر واحد على األقل) .نوبة الشراهة عند األكل هي فترة زمنية مميزة يعاني
خاللها الفرد من فقدان ذاتي للسيطرة على األكل ،واألكل بشكل ملحوظ أكثر أو بشكل مختلف عن
املعتاد ،ويشعر بأنه غير قادر على التوقف عن األكل أو الحد من نوع أو كمية الطعام الذي يتم تناوله.
تكون الشراهة في األكل مصحوبة بسلوكيات تعويضية متكررة غير مالئمة تهدف إلى منع زيادة الوزن
(على سبيل املثال ،التقيؤ الذاتي ،أو إساءة استخدام املسهالت أو الحقن الشرجية ،أو التمارين
الشاقة) .ينشغل الفرد بشكل الجسم أو وزنه مما يؤثر بشدة على التقييم الذاتي .ل يعاني الفرد من
نقص الوزن بشكل ملحوظ وبالتالي ل يفي باملتطلبات التشخيصية لفقد الشهية العصبي.
االستثناءات:
• اضطراب الشراهة عند األكل ()6B82

اضطراب الشراهة عند األكل 6B82

الوصف:
يتسم اضطراب الشراهة عند األكل بنوبات متكررة معاودة من الشراهة عند تناول الطعام (على سبيل
املثال ،مرة واحدة في األسبوع أو أكثر على مدى عدة أشهر) .نوبة الشراهة عند األكل هي فترة زمنية مميزة
يعاني خاللها الفرد من فقدان ذاتي للسيطرة على األكل ،واألكل بشكل ملحوظ أكثر أو بشكل مختلف
عن املعتاد ،ويشعر بأنه غير قادر على التوقف عن األكل أو الحد من نوع أو كمية الطعام الذي يتم
ً
ً
ً ً
تناوله .يعتبر اإلفراط في تناول الطعام أمرا مؤملا للغاية ،وغالبا ما يكون مصحوبا بمشاعر سلبية مثل
الشعور بالذنب أو الشمئزاز .ومع ذلك ،وعلى عكس الشره العصبي ،ل تتبع نوبات الشراهة عند تناول
الطعام بانتظام سلوكيات تعويضية غير مناسبة تهدف إلى منع زيادة الوزن (على سبيل املثال ،القيء
الذاتي ،وإساءة استخدام امللينات أو الحقن الشرجية ،والتمارين الشاقة).
االستثناءات:
• الشره العصبي ()6B81
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اضطراب تناول الطعام املقيد – التجنبي 6B83

الوصف:
يتسم اضطراب تناول الطعام املقيد – التجنبي ( )ARFIDبسلوكيات غير طبيعية في األكل أو التغذية
تؤدي إلى تناول كمية غير كافية من الطعام أو تنوعه لتلبية متطلبات الطاقة أو التغذية الكافيةّ .
سبب
ً
نمط األكل املقيد في خسارة كبيرة في الوزن ،أو فشال في اكتساب الوزن كما هو متوقع في الطفولة أو
ً
ً ً
ً
الحمل ،أو نقصا غذائيا مهما سريريا ،أو العتماد على املكمالت الغذائية عن طريق الفم أو التغذية
ّ
األنبوبية ،أو أثر بشكل سلبي على صحة الفرد أو نتج عنه خلل وظيفي بشكل كبير .ل يعكس نمط سلوك
األكل املخاوف بشأن وزن الجسم أو شكله .إن تناول الطعام املقيد وتأثيره على الوزن ،أو الجوانب
األخرى للصحة ،أو األداء ل ُيعزى بشكل أفضل إلى نقص توافر الغذاء ،أو آثار دواء أو مادة ،أو حالة
صحية أخرى.
االستثناءات:
• فقد الشهية العصبي ))6B80
• مشكلة تغذية عند الرضيع ()MG43.30
• مشاكل تغذية حديثي الولدة ()KD32

شهوة أكل املواد الغريبة (بيكا) 6B84

الوصف:
تتميز بيكا بالستهالك املنتظم للمواد غير الغذائية ،مثل أشياء ومواد غير الطعام (على سبيل املثال،
الطين والتربة والطباشير والجص والبالستيك واملعادن والورق) أو املكونات الغذائية الخام (على سبيل
ً
ً
املثال ،كميات كبيرة من امللح أو دقيق الذرة) ويكون هذا الستهالك ثابتا أو شديدا بما يكفي ليتطلب
عناية سريرية لدى فرد بلغ سن النمو يتوقع منه التمييز بين املواد الصالحة لألكل واملواد غير الصالحة
ً ً
ً
ً
لألكل (حوالي عامين) .أي أن السلوك يسبب ضررا للصحة أو ضعفا في األداء أو خطرا كبيرا بسبب تكرار
أو كمية أو طبيعة املواد أو األشياء التي يتم تناولها.
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اضطراب االجتراروالقلس 6B85

الوصف:
يتسم اضطراب الجترار والقلس بارتجاع الطعام الذي سبق ابتالعه بشكل متعمد ومتكرر إلى الفم (أي
ً
القلس) ،والذي يمكن إعادة مضغه وإعادة بلعه (مثل الجترار) ،أو قد يتم بصقه عمدا ( ولكن ليس كما
في القيء) .يتكرر سلوك القلس (عدة مرات في األسبوع على األقل) ويستمر على مدى عدة أسابيع على
ً
ً
األقل .ل يتم تفسير سلوك القلس بشكل كامل من خالل حالة صحية أخرى تسبب ارتجاعا مباشرا (على
سبيل املثال ،تضيق املريء أو الضطرابات العصبية والعضلية التي تؤثر على أداء املريء) أو تسبب
الغثيان أو القيء (على سبيل املثال ،تضيق البواب) .يجب تشخيص اضطراب الجترار والقلس فقط في
األفراد الذين بلغوا من العمر ما ل يقل عن سنتين.
االستثناءات:
• الغثيان أو القيء ()MD90
• متالزمة الجترار عند البالغين ()DD90.6

اضطراب تغذية وأكل محدد آخر6B8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب تغذية وأكل ،غيرمحدد 6B8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطرابات اإلفراغ

الوصف:
تشمل اضطرابات اإلفراغ ،التفريغ املتكرر للبول في املالبس أو السرير (سلس البول) وتكرار تمرير البراز
في أماكن غير مناسبة (سلس البراز) .ل ينبغي تشخيص اضطرابات اإلفراغ إل بعد وصول الفرد إلى سن
ً
النمو عندما يكون من املتوقع عادة حدوث التحكم في املصرات ( 5سنوات لسلس البول و 4سنوات
ً
لسلس البراز) .قد يكون سلس البول أو البراز موجودا منذ الولدة (أي امتداد غير نمطي لسلس األطفال
الطبيعي) ،أو يكون قد نشأ بعد فترة من السيطرة على املثانة أو األمعاء .ل ينبغي تشخيص اضطر اب
اإلفراغ إذا كان السلوك يعزى بالكامل إلى حالة صحية أخرى تسبب السلس ،أو إلى تشوهات خلقية أو
مكتسبة في املسالك البولية أو األمعاء ،أو الستخدام املفرط للملينات أو مدرات البول.

سلس البول 6C00

الوصف:
سلس البول هو اإلفراغ املتكرر للبول في املالبس أو الفراش ،والذي قد يحدث أثناء النهار أو في الليل،
ً
لدى الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من املتوقع عادة حدوث التحكم في املصرات ( 5سنوات).
ً
قد يكون سلس البول موجودا منذ الولدة (أي امتداد غير نمطي لسلس األطفال الطبيعي) ،أو قد يكون
ً
ظهر بعد فترة من السيطرة املكتسبة على املثانة .في معظم الحالت ،يكون السلوك ل إراديا ولكن في
ً
ً
بعض الحالت يبدو متعمدا .ل ينبغي تشخيص سلس البول إذا كان اإلفراغ غير املقصود للبول ناتجا
عن حالة صحية تتداخل مع سلس البول (على سبيل املثال ،أمراض الجهاز العصبي أو الضطرابات
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العضلية الهيكلية) أو بسبب تشوهات خلقية أو مكتسبة في املسالك البولية.
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• سلس البول الوظيفي
• سلس البول النفس ي املنشأ
• سلس بول ل عضوي
االستثناءات :
• سلس الكرب )(MF50.20
• سلس اإللحاح )(MF50.21
• عدم حصر البول الوظيفي )(MF50.23
• سلس اإلفاضة )(MF50.2
• سلس انعكاس ي )(MF50.24
• سلس البول خارج اإلحليل )(MF50.2

سلس البول الليلي 6C00.0

الوصف:
سلس البول الليلي هو اإلفراغ املتكرر للبول في املالبس أو الفراش ،والذي يحدث فقط في الليل ،لدى
ً
الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من املتوقع عادة حدوث التحكم في املصرات ( 5سنوات) .قد
ً
يكون سلس البول موجودا منذ الولدة (أي امتداد غير نمطي لسلس األطفال الطبيعي) ،أو قد يكون
ً
ظهر بعد فترة من السيطرة املكتسبة على املثانة .في معظم الحالت ،يكون السلوك ل إراديا ولكن في
ً
بعض الحالت يبدو متعمدا.

سلس البول النهاري 6C00.1

الوصف:
سلس البول النهاري هو اإلفراغ املتكرر للبول في املالبس ،والذي يحدث فقط خالل ساعات اليقظة،
ً
لدى الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من املتوقع عادة حدوث التحكم في املصرات ( 5سنوات).
ً
قد يكون سلس البول موجودا منذ الولدة (أي امتداد غير نمطي لسلس األطفال الطبيعي) ،أو قد يكون
ً
ظهر بعد فترة من السيطرة املكتسبة على املثانة .في معظم الحالت ،يكون السلوك ل إراديا ولكن في
ً
بعض الحالت يبدو متعمدا.
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سلس البول الليلي  -النهاري 6C00.2

الوصف:
سلس البول الليلي  -النهاري هو اإلفراغ املتكرر للبول في املالبس والفراش ،والذي يحدث خالل ساعات
ً
اليقظة ،أو في النوم ( خالل الليل ) لدى الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من املتوقع عادة حدوث
ً
التحكم في املصرات ( 5سنوات) .قد يكون سلس البول موجودا منذ الولدة (أي امتداد غير نمطي لسلس
األطفال الطبيعي) ،أو قد يكون ظهر بعد فترة من السيطرة املكتسبة على املثانة .في معظم الحالت،
ً
ً
يكون السلوك ل إراديا ولكن في بعض الحالت يبدو متعمدا.

سلس البول ،غيرمحدد 6C00.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

سلس البراز6C01

الوصف:
سلس البراز هو التمرير املتكرر للبراز في أماكن غير مناسبة .يجب تشخيص حالة سلس البراز في حالة
ً
حدوث مرور غير مناسب للبراز بشكل متكرر (على سبيل املثال ،مرة واحدة على األقل شهريا على مدار
ً
عدة أشهر) في الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من املتوقع عادة حدوث حصر املصرات (4
ً
سنوات) .قد يكون سلس البراز موجودا منذ الولدة (أي امتداد غير نمطي لسلس األطفال الطبيعي) ،أو
قد يظهر بعد فترة من السيطرة املكتسبة على األمعاء .ل ينبغي تشخيص سلس البراز إذا كان تمرير البراز
ُيعزى بالكامل لحالة صحية أخرى (على سبيل املثال ،تضخم القولون العقدي ،الشوك املشقوق،
الخرف) ،التشوهات الخلقية أو املكتسبة في األمعاء ،أو العدوى املعدية املعوية ،أو الستخدام املفرط
للملينات.

َ
سلس البرازاملصحوب باإلمساك والفيض 6C01.0

الوصف:
سلس البراز هو التمرير املتكرر للبراز في أماكن غير مناسبة .يجب تشخيص حالة سلس البراز في حالة
ً
حدوث مرور غير مناسب للبراز بشكل متكرر (على سبيل املثال ،مرة واحدة على األقل شهريا على مدار
ً
عدة أشهر) في الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من املتوقع عادة حدوث حصر املصرات (4
ً
سنوات) .قد يكون سلس البراز موجودا منذ الولدة (أي امتداد غير نمطي لسلس األطفال الطبيعي) ،أو
قد يظهر بعد فترة من السيطرة املكتسبة على األمعاء .يعتبر سلس البراز املصحوب باإلمساك َ
والفيض
ً
أكثر أشكال سلس البراز شيوعا ،وينطوي على احتباس البراز وانحشاره .عادة ما يكون البراز  -ولكن ليس
ً
ً
ً
ً
دائما  -سيئ التكوين (رخوا أو سائال ) وقد يتراوح التسرب من عرض ي إلى مستمر .غالبا ما يكون هناك
تاريخ من تجنب استخدام املرحاض مما يؤدي إلى اإلمساك.
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َ
سلس البرازاملصحوب دون إمساك وفيض 6C01.1

الوصف:
سلس البراز هو التمرير املتكرر للبراز في أماكن غير مناسبة .يجب تشخيص حالة سلس البراز في حالة
ً
حدوث مرور غير مناسب للبراز بشكل متكرر (على سبيل املثال ،مرة واحدة على األقل شهريا على مدار
ً
عدة أشهر) في الفرد الذي بلغ سن النمو عندما يكون من املتوقع عادة حدوث حصر املصرات (4
ً
سنوات) .قد يكون سلس البراز موجودا منذ الولدة (أي امتداد غير نمطي لسلس األطفال الطبيعي) ،أو
قد يظهر بعد فترة من السيطرة املكتسبة على األمعاء .ل ينطوي سلس البراز غير املصحوب باإلمساك
َ
والفيض على احتباس البراز وانحشاره .بل تعكس اإلحجام أو املقاومة أو الفشل في المتثال للمعايير
ً
الجتماعية في التغوط في األماكن املقبولة في سياق السيطرة الفيزيولوجية الطبيعية على التبرز .عادة
ً
ما يكون البراز ذو قوام طبيعي ومن املحتمل أن يكون التغوط غير املناسب متقطعا .

سلس البراز ،غيرمحدد 6C01.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب إفراغ ،غيرمحدد 6C0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية

الوصف:
تتسم اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية باضطرابات في تجربة الشخص مع جسده أو
جسدها .يتضمن اضطراب الضائقة الجسدي األعراض الجسدية التي يجدها الفرد مؤملة والتي يتوجه
ً
النتباه إليها بشكل مفرط .يتضمن اضطراب كمال الجسد اضطرابا في تجربة الشخص مع الجسد
يتجلى في الرغبة املستمرة في الحصول على إعاقة جسدية محددة مصحوبة بعدم الراحة املستمرة ،أو
الشعور الشديد بعدم املالءمة فيما يتعلق بتكوين الجسم الحالي غير املعوق.
استثناءات:
• اضطراب العرض العصبي التفارقي B606
• قلق حول مظهر الجسم ()QD30-QD3Z

اضطراب الضائقة الجسدي 6C20

الوصف:
يتسم اضطراب الضائقة الجسدي بوجود أعراض جسدية مؤملة للفرد والهتمام املفرط بهذه األعراض،
والذي قد يظهر من خالل التصال املتكرر بمقدمي الرعاية الصحية .إذا تسببت حالة صحية أخرى في
ظهور األعراض أو ساهمت فيها ،فمن الواضح أن درجة النتباه مفرطة بالنسبة لطبيعتها وتطورها.
الهتمام املفرط ل يخف عن طريق الفحص والستقصاءات السريرية املناسبة والطمأنة املناسبة.
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ً
األعراض الجسدية مستمرة ،وتظل موجودة في معظم األيام لعدة أشهر على األقل .عادة ما يتضمن
ً
اضطراب الضائقة الجسدي أعراضا جسدية متعددة قد تختلف بمرور الوقت .من حين آلخر هناك
عرض واحد  -عادة األلم أو التعب  -يرتبط بالسمات األخرى لالضطراب.
االستثناءات :
• متالزمة توريت ()8A05.00
• هوس نتف األشعار ()6B25.0
• الضطرابات التفارقية ()6B60-6B6Z
• نتف الشعر )(6B23
• داء املراق )(6B25
• اضطراب صورة الجسد ()6B21
• اضطراب كشط الجلد ()6B25.1
• ل توافق الجندر ( )HA60-HA6Z
• الختاللت الجنسية ()HA00-HA0Z
• اضطرابات العرة ()A058
• التظاهر باألعراض ()MB23.B
• اضطراب ألم اإليالج الجنس ي ()HA20

اضطراب الضائقة الجسدي الخفيف 6C20.0

الوصف:
جميع متطلبات تعريف اضطراب الضائقة الجسدي موجودة .هناك اهتمام مفرط باألعراض املؤملة
وعواقبها ،والتي قد تؤدي إلى زيارات طبية متكررة ،لكن الشخص غير منشغل باألعراض (على سبيل
املثال ،يقض ي الفرد أقل من ساعة في اليوم في التركيز عليها) .على الرغم من أن الفرد يعبر عن قلقه
بشأن األعراض وقد يكون لها بعض التأثير على حياته أو حياتها (على سبيل املثال ،التوتر في العالقات،
أو األداء األكاديمي أو املنهي األقل فاعلية ،أو التخلي عن أنشطة ترفيهية محددة) ،لكن ل يوجد ضعف
كبير في وظائف الفرد األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.

اضطراب الضائقة الجسدي املعتدل 6C20.1

الوصف:
جميع متطلبات تعريف اضطراب الضائقة الجسدي موجودة .كما أن الشخص منشغل باألعراض (على
ً
سبيل املثال ،يقض ي الفرد أكثر من ساعة في اليوم في التركيز عليها) وتترافق عادة مع زيارات طبية متكررة.
ً
يكرس الشخص الكثير من طاقته للتركيز على األعراض وعواقبها .تسبب األعراض وعواقبها ضعفا في
وظائف الفرد األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة (على سبيل
املثال ،تضارب العالقات ،مشاكل األداء في العمل ،التخلي عن مجموعة من األنشطة الجتماعية
والترفيهية).
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اضطراب الضائقة الجسدي الشديد 6C20.2

الوصف:
جميع متطلبات تعريف اضطراب الضائقة الجسدي موجودة .وهناك انشغال كبير ومستمر باألعراض
ً
وعواقبها لدرجة أنها قد تصبح النقطة املحورية في حياة الشخص ،مما يؤدي عادة إلى تفاعالت كثيرة مع
نظام الرعاية الصحية .تتسبب األعراض وما يرتبط بها من ضغوط وانشغال في إعاقة خطيرة في املجالت
الشخصية أو األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة (على سبيل
املثال ،عدم القدرة على العمل ،والعزلة عن األصدقاء والعائلة ،والتخلي عن جميع األنشطة الجتماعية
ً
ً
والترفيهية تقريبا ) .قد تصبح اهتمامات الشخص ضيقة للغاية بحيث يتم التركيز بشكل حصري تقريبا
على أعراضه الجسدية وعواقبها السلبية.

اضطراب الضائقة الجسدي ،غيرمحدد 6C20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

االنزعاج من الكمال الجسدي 6C21

الوصف:
ً
ً
يتسم النزعاج من الكمال الجسدي برغبة شديدة ومستمرة في أن يصبح الفرد معوقا جسديا بشكل
كبير (على سبيل املثال ،مبتور
لطرف رئيس ي ،مشلول ،أعمى) ،يكون البدء خالل املراهقة املبكرة
ٍ
ً
مصحوبا بعدم الراحة املستمرة ،أو مشاعر شديدة بعدم املالءمة فيما يتعلق بتكوين الجسم الحالي غير
ً
ً
املعوق .تؤدي الرغبة في أن يصبح الفرد معاقا جسديا إلى عواقب وخيمة ،كما يتجلى من خالل النشغال
بالرغبة (بما في ذلك الوقت الذي يقضيه في التظاهر باإلعاقة) التي تتداخل بشكل كبير في اإلنتاجية أو
في األنشطة الترفيهية أو في األداء الجتماعي (على سبيل املثال ،عدم رغبة الشخص في الحصول على
ً
ً
العالقات الحميمة ألنها ستجعل من الصعب التظاهر) أو من خالل املحاولت بأن يصبح معاقا فعليا
مما يؤدي إلى تعريض صحة وحياة الفرد لخطر كبير.

اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية محددة أخرى 6C2Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات الضائقة الجسدية والتجربة الجسدية ،غيرمحددة 6C2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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االضطرابات الناجمة عن استعمال املواد والسلوكيات اإلدمانية

الوصف:
الضطرابات الناجمة عن استعمال املواد والسلوكيات اإلدمانية هي اضطرابات عقلية وسلوكية تتطور
نتيجة استخدام املواد ذات التأثير النفس ي في الغالب ،بما في ذلك األدوية ،أو سلوكيات محددة معززة
متكررة ُومكافئة.

االضطرابات الناجمة عن استعمال املواد

الوصف:
تشمل الضطرابات الناتجة عن استعمال املخدرات نوبات وحيدة من استعمال مادة الضار،
ُ
واضطرابات استعمال املواد (استعمال املواد الضار والعتماد على املواد) ،والضطرابات املحدثة باملواد
ُ
مثل النسمام باملواد ،وسحب املواد ،والضطرابات العقلية املحدثة باملواد ،والختاللت الجنسية،
واضطرابات النوم واليقظة.
مضمنة في مكان آخر:
• كاتاتونيا ُم ْح َدثة بمواد ذات تأثير نفس ي ،متضمنة األدوية 6A41
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االضطرابات الناتجة عن استعمال الكحول

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال الكحول بنمط استعمال الكحول وعواقبه .باإلضافة إلى
النسمام بالكحول ،فإن للكحول خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على الكحول لدى
بعض األشخاص وسحب الكحول عند تقليل الستخدام أو التوقف عنه .الكحول متورط في مجموعة
واسعة من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة
واحدة من الستعمال الضار للكحول ونمط ضار من استعمال الكحول .تم تضمين األذى الذي يلحق
باآلخرين نتيجة السلوك أثناء النسمام بالكحول في تعريف الستعمال الضار للكحول .تم تمييز العديد
من الضطرابات العقلية التي يسببها الكحول وأشكال الضعف املعرفي العصبي املرتبطة بالكحول.
االستثناءات:
• الستعمال الخطر للكحول ()QE10
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال الكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.2
6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

نوبة من االستعمال الضارللكحول 6C40.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال الكحول تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو
أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد
أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء
وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من
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أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك
الناجم عن النسمام بالكحول من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من
الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال
الكحول.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكحول C40.16
• العتماد على الكحول

6C40.2

التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول
قلق ُم ْح َدث بالكحول

6C40.5

6C40.6
6C40.6
6C40.6

6C40.7
6C40.71
6C40.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

نمط ضارمن استعمال الكحول 6C40.16

الوصف:
نمط من استعمال الكحول تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك
ً
يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكحول خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان
ً
ً
ً
ً
استعمال املخدرات نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستخدام مستمرا .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالكحول من جانب الشخص الذي ينطبق عليه
تشخيص النمط الضار لستعمال الكحول.
االستثناءات:
• العتماد على الكحول 6C40.2
• نوبة من الستعمال الضار للكحول 6C40.0
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.5
6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة

6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد

6C40.6

6C40.6
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اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول

6C40.7
6C40.71

قلق ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

نمط ضارمن استعمال الكحول ،نوبي 6C40.16
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكحول تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص
أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكحول خالل فترة ل تقل
ً
عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط
بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار
لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك
الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالكحول من
جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال الكحول.
االستثناءات:
• العتماد على الكحول 6C40.2
• نوبة من الستعمال الضار للكحول 6C40.0

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكحول ،نوبي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.5
6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول

6C40.6
6C40.6
6C40.6

6C40.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول
قلق ُم ْح َدث بالكحول

6C40.70

اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3
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نمط ضارمن استعمال الكحول ،مستمر6C40.16
الوصف:
ً
نمط من استعمال الكحول املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو
العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكحول
خال فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي:
( )1السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛
أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى
الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن
النسمام بالكحول من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال الكحول.
ُ
املشتمالت:
• إساءة استعمال الكحول املزمنة
االستثناءات:
االعتماد على الكحول 6C40.2
• نوبة من الستعمال الضار للكحول 6C40.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكحول ،مستمر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام

6C40.6

6C40.5
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول

6C40.6
6C40.6

6C40.7
6C40.71

قلق ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

نمط ضارمن استعمال الكحول ،غيرمحدد 6C40.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكحول ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة

6C40.5
6C40.6
6C40.6
6C40.6
6C40.6
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول

6C40.6
6C40.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول
قلق ُم ْح َدث بالكحول

6C40.70

اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

االعتماد على الكحول 6C40.2

الوصف:
العتماد على الكحول هو اضطراب في تنظيم استعمال الكحول ينشأ عن الستعمال املتكرر أو املستمر
للكحول .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام الكحول ،والذي يتجلى في ضعف القدرة على
التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار الستخدام
ً
على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخص ي
ً
بالرغبة أو التوق لستعمال الكحول .قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في
ذلك التحمل لتأثيرات الكحول ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الكحول ،أو
ً
الستخدام املتكرر للكحول أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر
ً
سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال
ً
ً
ً
الكحول مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
ُ
املشتمالت:
• الكحولية املزمنة
ََ ُ
حول ّي
• هوس ك ِ
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16
• نوبة من الستعمال الضار للكحول 6C40.0
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى العتماد على الكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول

6C40.5
6C40.6
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام

6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول

6C40.6
6C40.6

6C40.7
6C40.71

قلق ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

االعتماد على الكحول ،االستعمال الحالي ،مستمر6C40.20
الوصف:
ً
نمط من استعمال الكحول املستمر (يوميا أو شبه يومي) خالل فترة شهر واحد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16
• نوبة من الستعمال الضار للكحول 6C40.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.5
6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول

6C40.6
6C40.6
6C40.6

6C40.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول
قلق ُم ْح َدث بالكحول

6C40.70

اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.71

 | 462االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

االعتماد على الكحول ،االستعمال الحالي ،نوبي 6C40.21
الوصف:
ً
خالل  12شهرا املاضية ،كان هناك اعتماد على الكحول مع شرب كثير متقطع ،مع فترات المتناع عن
ً
ً
ً
ً
الكحول .إذا كان الستخدام الحالي مستمرا (يوميا أو يوميا تقريبا على مدار الشهر املاض ي على األقل)،
ً
فيجب وضع تشخيص العتماد على الكحول ،الستخدام الحالي ،مستمر بدل عنه.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16
• نوبة من الستعمال الضار للكحول 6C40.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي
ً
لديه حالة مسببة ّ(رمز أيضا ):

هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.5
6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول

6C40.6
6C40.6
6C40.6

6C40.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول
قلق ُم ْح َدث بالكحول

6C40.70

اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z
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االعتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة 6C40.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكحول ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الفرد عن شرب الكحول لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16
• نوبة من الستعمال الضار للكحول 6C40.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.5
6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول

6C40.6
6C40.6
6C40.6

6C40.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول
قلق ُم ْح َدث بالكحول

6C40.70

اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

6C40.71

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

االعتماد على الكحول ،هدأة مستدامة جزئية 6C40.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكحول ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك الكحول ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث
شرب متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16
• نوبة من الستعمال الضار للكحول 6C40.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكحول ،هدأة مستدامة جزئية
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لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول

6C40.5

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول

6C40.6
6C40.6
6C40.6

6C40.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول
قلق ُم ْح َدث بالكحول

6C40.70

اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

االعتماد على الكحول ،هدأة مستدامة كاملة 6C40.24
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكحول ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الشخص عن شرب الكحول ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكحول 6C40.16
• نوبة من الستعمال الضار للكحول 6C40.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكحول ،هدأة مستدامة كاملة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.5
6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول

6C40.6
6C40.6
6C40.6

6C40.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول
قلق ُم ْح َدث بالكحول

6C40.70

اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.71
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(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

االعتماد على الكحول ،غيرمحدد 6C40.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكحول ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس

6C40.5
6C40.6
6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض مختلطة

6C40.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غير محدد

6C40.6

6C40.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول

6C40.7
6C40.71

قلق ُم ْح َدث بالكحول
اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول

6C72.10

خرف ناجم عن استعمال الكحول

6D84.0

6C40.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z
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االنسمام بالكحول 6C40.3

الوصف:
النسمام بالكحول هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من تناول الكحول والتي تتسم
باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه الضطرابات
ً
ً
بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة للكحول وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية الكحول املستهلكة .وهي
ً
محددة زمنيا وتختفي حين يزول الكحول من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر السريري ضعف النتباه،
والسلوك غير املناسب أو العدواني ،وتقلب املزاج ،وضعف املحاكمة ،وضعف التناسق ،واملشية غير
املستقرة ،والتلعثم في الكالم .في مستويات أكثر شدة من النسمام ،قد يحدث ذهول أو غيبوبة.
االستثناءات:
• التسمم بالكحول ()NE61
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى النسمام بالكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.2
6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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سحب الكحول 6C40.4

الوصف:
ً
سحب الكحول هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو السمات الفيزيولوجية ،والتي
تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الكحول لدى األفراد الذين
طوروا العتماد على الكحول أو استخدموا الكحول لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .قد تشمل مظاهر
سحب الكحول فرط النشاط الجهاز العصبي الذاتي ،وزيادة رعاش اليد ،والغثيان ،والتهوع أو القيء،
واألرق ،والقلق ،واإلثارة النفسية الحركية ،والهالوس البصرية أو اللمسية أو السمعية ،والتشتت .قد
ً
تكون حالة السحب معقدة بسبب الختالجات وهذا أقل شيوعا .قد تتطور حالة السحب إلى شكل حاد
ً
جدا من الهذيان يتميز بالتخليط وفقدان التوجه واألوهام والهالوس البصرية أو اللمسية أو السمعية
ً
لفترات طويلة .في مثل هذه الحالت ،يجب أيضا وضع تشخيص منفصل للهذيان الناتج عن الكحول.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى سحب الكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

سحب الكحول ،غيرمختلط 6C40.40
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب الكحول ول تكون حالة السحب مصحوبة باضطرابات
في اإلدراك أو اختالجات.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الكحول ،غير مختلط
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z
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سحب الكحول ،مع اضطرابات إدراكية 6C40.41
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب الكحول ول تكون حالة السحب مصحوبة باختالج.
تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال ،الهالوس أو األوهام البصرية أو
اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ل يوجد دليل على حدوث تخليط ولم يتم استيفاء متطلبات
التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الكحول ،مع اضطرابات إدراكية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

سحب الكحول ،مع اختالجات 6C40.42
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب الكحول وتكون حالة السحب مصحوبة باختالجات .ل
تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الكحول ،مع اختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z
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سحب الكحول ،مع اضطرابات إدراكية واختالجات 6C40.43
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب الكحول وتكون حالة السحب مصحوبة باختالجات كما
تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال ،الهالوس أو األوهام البصرية أو
اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الكحول ،مع اضطرابات إدراكية واختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

سحب الكحول ،غيرمحدد 6C40.4Z
الوصف:
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الكحول ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة 6C40.23
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z
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ُ
الهذيان املحدث بالكحول 6C40.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث بالكحول بحالة حادة من الضطراب في النتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان
الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء استخدام الكحول .يجب أن تكون
ُ
كمية ومدة استخدام الكحول قادرة على إحداث الهذيان .قد تشمل السمات املحددة للهذيان املحدث
بالكحول نقص الوعي مع التخليط ،والهالوس واإلخالت الشديدة ،واألرق ،واألوهام ،والستثارة،
واضطراب النتباه ،وما يصاحبها من رعاش وأعراض فيزيولوجية لسحب الكحول .في بعض حالت
ً
سحب الكحول ،قد تتطور حالة السحب إلى شكل حاد جدا من الهذيان الناجم عن الكحول .ل يتم
تفسير األعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من
خالل حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
ُمشتمالت:
• الهذيان الرعاش ي (الناجم عن الكحول)
• الهذيان الناجم عن سحب الكحول
التنسيق الالحق:
ُ
ً
املحدث بالكحول
أضف تفاصيال إلى الهذيان
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول 6C40.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام بالكحول أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام بالكحول أو السحب منه .يجب
أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض
ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكحول ،أو عند
استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).
ْ َ َ
ُمشت َمالت:
• الغيرة الكحولية
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث بالكحول
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع هالوس 6C40.60
الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع هالوس بوجود هالوس والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة
ً
لستعمال الكحول .ل توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما
قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)،
وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض
بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع هالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أوهام 6C40.61
الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع أوهام بوجود األوهام والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة
ً
لستعمال الكحول .ل توجد هالوس أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما
قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)،
وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض
بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع أوهام
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة 6C40.62
الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة،
بشكل أساس ي األوهام والهالوس ،والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال الكحول .ل توجد هالوس أو
ٍ
ً
أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر
بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر
مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع أعراض ذهانية مختلطة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ،غيرمحدد 6C40.6Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكحول مع غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول 6C40.7

مضمنة في مكان آخر:
• اضطراب نساوة ُم ْح َدث بالكحول 6D72.10
• خرف ناجم عن استعمال الكحول 6D84.0
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.2
6C40.20
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العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكحول 6C40.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكحول بأعراض مزاجية( ،على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع،
وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو
بعد فترة وجيزة من النسمام بالكحول أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالكحول أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
الكحول قادرة على إحداث األعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب
عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال الكحول ،أو عند
استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكحول).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث بالكحول
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21
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العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكحول 6C40.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكحول بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالكحول أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق
التي تميز النسمام بالكحول أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكحول قادرة على
إحداث أ عراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكحول ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من
الوقت بعد التوقف عن استعمال الكحول أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال الكحول).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث بالكحول
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21
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العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول 6D72.10
الوصف:
يتسم اضطراب النساوة الناتج عن استعمال الكحول بتطور أعراض النساوة التي تشترك في السمات
السريرية األولية مع اضطراب النساوة ،ولكن ُيحكم عليها على أنها نتيجة مباشرة لستخدام الكحول.
تتطور أعراض اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام
ً
بالكحول أو السحب منه ،لكن شدتها ومدتها تتجاوز بشكل كبير اضطرابات الذاكرة املرتبطة عادة بهذه
الحالت .يجب أن تكون شدة ومدة استخدام الكحول معروفة بقدرتها على إحداث ضعف في الذاكرة.
ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب النساوة ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض
النساوة قد سبقت بداية استخدام املادة أو إذا استمرت األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف
عن استخدام املواد.
االستثناءات:
• متالزمة كورساكوف ()5B5A.11
• متالزمة كورساكوف  -فيرنكه ()5B5A.1
مالحظة للترميز:
ل ينبغي استخدام هذه الفئة لوصف التغيرات املعرفية بسبب نقص الثيامين املرتبط باستعمال
الكحول املزمن.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10
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نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

خرف بسبب استعمال الكحول 6D84.0
الوصف:
تدن في القدرات املعرفية مستمر (على سبيل املثال،
يتميز الخرف الناتج عن استعمال الكحول بتطور ٍ
مشاكل الذاكرة وضعف اللغة وعدم القدرة على أداء املهام الحركية املعقدة) ما يلبي املتطلبات
التعريفية للخرف والتي تعتبر نتيجة مباشرة لستعمال الكحول وتستمر إلى ما بعد املدة املعتادة
لالنسمام بالكحول أو السحب الحاد .يجب أن تكون شدة ومدة استخدام الكحول كافية للتسبب
بالضعف املعرفي .ل يفسر الخلل املعرفي بشكل أفضل عن طريق اضطراب أو مرض ل يسببه الكحول
مثل الخرف بسبب اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر.
ُمشتمالت:
اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول 6D72.10
االستثناءات:
• متالزمة كورساكوف ()5B5A.11
• متالزمة كورساكوف  -فيرنكه ()5B5A.1
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى خرف بسبب استعمال الكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول
العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.2
6C40.20
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العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكحول 6C40.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4
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سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

اضطرابات بسبب استعمال الكحول ،غيرمحددة 6C40.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال الكحول ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكحول

6C40.0

نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z
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االضطرابات الناتجة عن استعمال الحشيش 6C41

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال الحشيش بنمط استعمال الحشيش وعواقبه .باإلضافة إلى
النسمام بالحشيش ،فإن للحشيش خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على الحشيش
لدى بعض األشخاص وسحب الحشيش عند تقليل الستخدام أو التوقف عنه .الحشيش متورط في
مجموعة واسعة من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها
نوبة واحدة من الستعمال الضار للحشيش ونمط ضار من استعمال الحشيش .تم تضمين األذى الذي
يلحق باآلخرين نتيجة السلوك أثناء النسمام بالحشيش في تعريف الستعمال الضار للحشيش .تم
تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي يسببها الحشيش.
االستثناءات:
• الضطرابات الناتجة عن استعمال الكانابينويد الصنعي ()6C42
• الستعمال الخطر للحشيش ()QE11
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال الحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z

العتماد على الحشيش

6C41.2

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

نوبة من االستعمال الضارللحشيش 6C41.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال الحشيش تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو
أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد
أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء
وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من
أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك
الناجم عن النسمام بالحشيش من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من
الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال
الحشيش.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
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• العتماد على الحشيش

6C41.2

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للحشيش
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش 6
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.5
6C41.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالحشيش
قلق ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.71

6C41.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

نمط ضارمن استعمال الحشيش 6C41.1

الوصف:
نمط من استعمال الحشيش تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى
ً
سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الحشيش خالل فترة ل تقل عن  12شهرا
ً
ً
ً
ً
إذا كان استعمال الحشيش نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستخدام مستمرا .يحدث الضرر
الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات
السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر
الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب
العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالحشيش من جانب الشخص الذي

ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال الحشيش.
االستثناءات:
• العتماد على الحشيش 6C41.2
• نوبة من الستعمال الضار للحشيش 6C41.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الحشيش
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش 6
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.5
6C41.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالحشيش
قلق ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.71

6C41.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3
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نمط ضارمن استعمال الحشيش ،نوبي 6C41.1
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال الحشيش تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص
أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الحشيش النوبي خالل فترة
ً
ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك
املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق
ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في
ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالحشيش
من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال الحشيش.
االستثناءات:
• العتماد على الحشيش 6C41.2
• نوبة من الستعمال الضار للحشيش 6C41.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الحشيش ،نوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.6

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.71

6C41.5

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

نمط ضارمن استعمال الحشيش ،مستمر6C41.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال الحشيش املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو
العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الحشيش
خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي:
( )1السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛
أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى
الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن
النسمام بالحشيش من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال
الحشيش.
االستثناءات:
• العتماد على الحشيش 6C41.2
• نوبة من الستعمال الضار للحشيش 6C41.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الحشيش ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.6

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.71

6C41.5

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

 | 508االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

نمط ضارمن استعمال الحشيش ،غيرمحدد 6C41.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الحشيش ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش 6
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.5
6C41.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالحشيش
قلق ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.71

6C41.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

االعتماد على الحشيش 6C41.2

الوصف:
العتماد على الحشيش هو اضطراب في تنظيم استعمال الحشيش ينشأ عن الستخدام املتكرر أو
املستمر للحشيش .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام الحشيش ،والذي يتجلى في ضعف
القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار
ً
الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس
ً
شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال الحشيش .قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا،
بما في ذلك التحمل لتأثيرات الحشيش ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الحشيش،
ً
أو الستخدام املتكرر للحشيش أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر
ً
سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال
ً
ً
ً
الحشيش مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للحشيش 6C41.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الحشيش
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.5
6C41.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالحشيش
قلق ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.70

6C41.7

 | 510االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

االعتماد على الحشيش ،االستعمال الحالي 6C41.20
الوصف:
ً
العتماد على الحشيش حاليا مع استعمال للحشيش خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للحشيش 6C41.0
التنسيق الالحق:
أضف تفاصيال إلى االعتماد على الحشيش ،االستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.6

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.70

6C41.5

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4
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االعتماد على الحشيش ،هدأة كاملة مبكرة 6C41.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الحشيش ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال الحشيش لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للحشيش 6C41.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الحشيش ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.6

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.70

6C41.5

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

االعتماد على الحشيش ،هدأة مستدامة جزئية 6C41.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الحشيش ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك الحشيش ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من
حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للحشيش 6C41.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الحشيش ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.6

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.70

6C41.5

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4
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االعتماد على الحشيش ،هدأة مستدامة كاملة 6C41.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الحشيش ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال الحشيش ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الحشيش 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للحشيش 6C41.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الحشيش ،هدأة مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.6

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.70

6C41.5

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

االعتماد على الحشيش ،غيرمحدد 6C41.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الحشيش ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالحشيش
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.5
6C41.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالحشيش
قلق ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش

6C41.70

6C41.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4
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االنسمام بالحشيش 6C41.3

الوصف:
النسمام بالحشيش هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال الحشيش والتي
تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه
ً
ً
الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة للحشيش وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية الحشيش
ً
املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول الحشيش من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر
السريري البهجة غير املناسبة ،وضعف النتباه ،ضعف الحكم ،التبدلت اإلدراكية (مثل اإلحساس
بالطفو ،واإلدراك املتبدل للزمن) ،والتغيرات في التواصل الجتماعي ،وزيادة الشهية ،والقلق ،وتكثيف
التجارب العادية ،وضعف الذاكرة قصيرة املدى ،والكسل .تشمل العالمات الجسدية احتقان امللتحمة
(العيون الحمراء أو املحتقنة بالدم) وتسرع القلب.
االستثناءات:
• التسمم بالكانابينويد ()NE60
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بالحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z

العتماد على الحشيش

6C41.2

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

سحب الحشيش 6C41.4

الوصف:
ً
سحب الحشيش هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو السمات الفيزيولوجية ،والتي
تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الحشيش لدى األفراد الذين
طوروا العتماد على الحشيش أو استخدموا الحشيش لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .قد تشمل مظاهر
سحب الحشيش قد تشمل التهيج ،والغضب ،والرعاش ،واألرق ،والستثارة ،والقلق ،واملزاج املعكر،
واضطراب الشهية ،وآلم البطن والعضالت.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
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العتماد على الحشيش

6C41.2

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

ُ
الهذيان املحدث بالحشيش 6C41.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث بالحشيش بحالة حادة من الضطراب في النتباه والوعي مع سمات محددة
للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء استخدام الحشيش .يجب
أن تكون كمية ومدة استخدام الحشيش قادرة على إحداث الهذيان .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية
أخرى غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث بالحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z

العتماد على الحشيش

6C41.2

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالحشيش 6C41.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالحشيش بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام بالحشيش أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام بالحشيش أو السحب منه.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب
بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال

 | 520االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

الحشيش ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو
ً
ً
السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا
بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z
6C41.2

العتماد على الحشيش
العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالحشيش 6C41.7

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z
6C41.2

العتماد على الحشيش
العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4
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اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالحشيش 6C41.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالحشيش بأعراض مزاجية( ،على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج
املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالحشيش أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل
كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالحشيش أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة
استعمال الحشيش قادرة على إحداث األعراض املزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل
اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال الحشيش ،أو
عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه ،أو
ً
ً
إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بالحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z

العتماد على الحشيش
العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.2
6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالحشيش 6C41.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالحشيش بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالحشيش أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
القلق التي تميز النسمام بالحشيش أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الحشيش
قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الحشيش ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الحشيش أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال الحشيش).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالحشيش
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لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z
6C41.2

العتماد على الحشيش
العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الحشيش 6C41.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الحشيش
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z
6C41.2

العتماد على الحشيش
العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش

6C41.3

سحب الحشيش

6C41.4
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اضطرابات بسبب استعمال الحشيش ،غيرمحددة 6C41.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال الحشيش ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للحشيش

6C41.0

نمط ضار من استعمال الحشيش

6C41.1

نمط ضار من استعمال الحشيش ،نوبي

6C41.10

نمط ضار من استعمال الحشيش ،مستمر

6C41.11

نمط ضار من استعمال الحشيش ،غير محدد

6C41.1Z

العتماد على الحشيش

6C41.2

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي

6C41.20

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مبكرة

6C41.21

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة جزئية مستدامة

6C41.22

العتماد على الحشيش ،الستعمال الحالي ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على الحشيش ،غير محدد

6C41.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالحشيش
سحب الحشيش

6C41.3
6C41.4

االضطرابات الناتجة عن استعمال الكانابينويد الصنعي 6C42

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال الكانابينويد الصنعي بنمط استعمال الكانابينويد الصنعي
وعواقبه .باإلضافة إلى النسمام بالكانابينويد الصنعي ،فإن للكانابينويد الصنعي خصائص تحفز
العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على الكانابينويد الصنعي لدى بعض األشخاص وسحب الكانابينويد
الصنعي عند تقليل الستخدام أو التوقف عنه .الكانابينويد الصنعي متورط في مجموعة واسعة من
األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من
الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي ونمط ضار من استعمال الكانابينويد الصنعي .تم تضمين األذى
الذي يلحق باآلخرين نتيجة السلوك أثناء النسمام بالكانابينويد الصنعي في تعريف الستعمال الضار
للكانابينويد الصنعي .تم تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي يسببها الكانابينويد الصنعي.
االستثناءات:
• الضطرابات الناتجة عن استعمال الحشيش ()6C41
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال الكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4
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نوبة من االستعمال الضارللكانابينويد الصنعي 6C42.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال الكانابينويد الصنعي تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية
للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد
نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية
على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين
أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى
السلوك الناجم عن النسمام بالكانابينويد الصنعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص
نوبة واحدة من الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف
من استعمال الكانابينويد الصنعي.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصنعي 6C42.1
• العتماد على الكانابينويد الصنعي

6C42.2

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

نمط ضارمن استعمال الكانابينويد الصنعي 6C42.1

الوصف:
نمط من استعمال الكانابينويد الصنعي تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو
أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكانابينويد الصنعي خالل فترة
ً
ً
ً
ً
ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال الكانابينويد الصنعي نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان
ً
الستخدام مستمرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك
املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق
ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في
ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالكانابينويد
الصنعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال الكانابينويد الصنعي.
االستثناءات:
• العتماد على الكانابينويد الصنعي 6C42.2
• نوبة من الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي 6C42.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكانابينويد الصنعي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6
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اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

نمط ضارمن استعمال الكانابينويد الصنعي ،نوبي 6C42.10
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكانابينويد الصنعي تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية
للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكانابينويد الصنعي
ً
النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما
يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة
الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال
األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن
النسمام بالكانابينويد الصنعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار
لستعمال الكانابينويد الصنعي.
االستثناءات:
• العتماد على الكانابينويد الصنعي 6C42.2
• نوبة من الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي 6C42.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكانابينويد الصنعي ،نوبي

لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.6
6C42.7
6C42.70
6C42.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

نمط ضارمن استعمال الكانابينويد الصنعي ،مستمر6C42.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال الكانابينويد الصنعي املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال
الكانابينويد الصنعي خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة
لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على
أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي
شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى
السلوك الناجم عن النسمام بالكانابينويد الصنعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص
النمط الضار لستعمال الكانابينويد الصنعي.
االستثناءات:
• العتماد على الكانابينويد الصنعي 6C42.2
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• نوبة من الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي 6C42.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكانابينويد الصنعي ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

نمط ضارمن استعمال الكانابينويد الصنعي ،محدد آخر 6C42.1Y
هذه الفئة هي فئة متبقية " محدد آخر "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكانابينويد الصنعي ،محدد آخر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

نمط ضارمن استعمال الكانابينويد الصنعي ،غيرمحدد 6C42.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكانابينويد الصنعي ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3
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االعتماد على الكانابينويد الصنعي 6C42.2

الوصف:
العتماد على الكانابينويد الصنعي هو اضطراب في تنظيم استعمال الكانابينويد الصنعي ينشأ عن
الستخدام املتكرر أو املستمر للكانابينويد الصنعي .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام
الكانابينويد الصنعي ،والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة
ً
لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا
ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال الكانابينويد الصنعي.
ً
قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في ذلك التحمل لتأثيرات الكانابينويد
الصنعي ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الكانابينويد الصنعي ،أو الستخدام
ً
املتكرر للكانابينويد الصنعي أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر
ً
سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال
ً
ً
ً
الكانابينويد الصنعي مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصنعي 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي 6C42.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكانابينويد الصنعي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6
6C42.7
6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

االعتماد على الكانابينويد الصنعي ،االستعمال الحالي 6C42.20
الوصف:
ً
العتماد على الكانابينويد الصنعي حاليا مع استعمال للكانابينويد الصنعي خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصنعي 6C42.1
• نوبة من الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي 6C42.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكانابينويد الصنعي ،الستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7
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(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

االعتماد على الكانابينويد الصنعي ،هدأة كاملة مبكرة 6C42.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكانابينويد الصنعي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل
ً
املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال الكانابينويد الصنعي لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصنعي 6C42.1
• نوبة من الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي 6C42.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكانابينويد الصنعي ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

االعتماد على الكانابينويد الصنعي ،هدأة مستدامة جزئية 6C42.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكانابينويد الصنعي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل
ً
املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك الكانابينويد الصنعي ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه
على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف
العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصنعي 6C42.1
• نوبة من الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي 6C42.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكانابينويد الصنعي ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7
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(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

االعتماد على الكانابينويد الصنعي ،هدأة مستدامة كاملة 6C42.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكانابينويد الصنعي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل
ً
املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال الكانابينويد الصنعي ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكانابينويد الصنعي 6C42.1
• نوبة من الستعمال الضار للكانابينويد الصنعي 6C42.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكانابينويد الصنعي ،هدأة مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

االعتماد على الكانابينويد الصنعي محدد آخر6C42.2Y
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكانابينويد الصنعي محدد آخر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4
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االعتماد على الكانابينويد الصنعي ،غيرمحدد 6C42.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكانابينويد الصنعي ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.5
6C42.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.70

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي

6C42.71

6C42.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

االنسمام بالكانابينويد الصنعي 6C42.3

الوصف:
النسمام بالكانابينويد الصنعي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال
الكانابينويد الصنعي والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو
التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة للكانابينويد الصنعي وترتبط
ً
ً
ً
شدتها ارتباطا وثيقا بكمية الكانابينويد الصنعي املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول
الكانابينويد الصنعي من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر السريري البهجة غير املناسبة ،وضعف
النتباه ،ضعف الحكم ،التبدلت اإلدراكية (مثل اإلحساس بالطفو ،واإلدراك املتبدل للزمن)،
والتغيرات في التواصل الجتماعي ،وزيادة الشهية ،والقلق ،وتكثيف التجارب العادية ،وضعف الذاكرة
قصيرة املدى ،والكسل .تشمل العالمات الجسدية احتقان امللتحمة (العيون الحمراء أو املحتقنة بالدم)
وتسرع القلب.
االستثناءات:
• التسمم بالكانابينويد ()NE60
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بالكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

 | 542االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

سحب الكانابينويد الصنعي 6C42.4

الوصف:
ً
سحب الكانابينويد الصنعي هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو السمات
الفيزيولوجية ،والتي تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال
الكانابينويد الصنعي لدى األفراد الذين طوروا العتماد على الكانابينويد الصنعي أو استخدموا
الكانابينويد الصنعي لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .قد تشمل مظاهر سحب الكانابينويد الصنعي قد
تشمل التهيج ،والغضب ،والرعاش ،واألرق ،والستثارة ،والقلق ،واملزاج املعكر ،واضطراب الشهية،
وآلم البطن والعضالت .في املرحلة املبكرة ،قد يكون يصاحب سحب الكانابينويد الصنعي سمات متبقية
من النسمام باملادة ،مثل التفكير الضطهادي ،والهالوس السمعية والبصرية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على الكانابينويد الصنعي

6C42.2

العتماد على الكانابينويد الصنعي ،الستعمال الحالي

6C42.20

العتماد على الكانابينويد الصنعي ،هدأة كاملة مبكرة

6C42.21

العتماد على الكانابينويد الصنعي ،هدأة جزئية مستدامة 6C42.22
العتماد على الكانابينويد الصنعي ،هدأة كاملة مستدامة 6C40.23
العتماد على الكانابينويد الصنعي محدد آخر

6C42.2Y

العتماد على الكانابينويد الصنعي ،غير محدد

6C42.2Z

ُ
الهذيان املحدث بالكانابينويد الصنعي 6C42.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث بالكانابينويد الصنعي بحالة حادة من الضطراب في النتباه والوعي مع سمات
محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء استخدام
الكانابينويد الصنعي .يجب أن تكون كمية ومدة استخدام الكانابينويد الصنعي قادرة على إحداث
الهذيان .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو
السحب منها ،أو من خالل حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية
والنمائية العصبية.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث بالكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي 6C42.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام،
والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة
من النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام
بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكانابينويد الصنعي قادرة
على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت
األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكانابينويد الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكانابينويد الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك
ً
ً
دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال،
تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكانابينويد الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي 6C42.7

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي 6C42.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي بأعراض مزاجية( ،على سبيل املثال ،الكتئاب أو
املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض
أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكانابينويد الصنعي قادرة على إحداث األعراض مزاجية .ل يتم
تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي،
واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية
قد سبقت بداية استعمال الكانابينويد الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد
التوقف عن استعمال الكانابينويد الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب
ً
ً
عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير
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مرتبطة باستعمال الكانابينويد الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكانابينويد الصنعي 6C42.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس
والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها
بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام بالكانابينويد الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون
كمية ومدة استعمال الكانابينويد الصنعي قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب
قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال
الكانابينويد الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال
الكانابينويد الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود
ً
ً
مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال
الكانابينويد الصنعي).

التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالكانابينويد الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكانابينويد الصنعي

6C42.3

سحب الكانابينويد الصنعي

6C42.4
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االضطرابات الناتجة عن استعمال األفيون 6C43

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال األفيون بنمط استعمال األفيون وعواقبه .باإلضافة إلى
النسمام باألفيون ،فإن لألفيون خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على األفيون لدى
بعض األشخاص وسحب األفيون عند تقليل الستعمال أو التوقف عنه .األفيون متورط في مجموعة
واسعة من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة
واحدة من الستعمال الضار لألفيون ونمط ضار من استعمال األفيون .تم تضمين األذى الذي يلحق
باآلخرين نتيجة السلوك أثناء النسمام باألفيون في تعريف الستعمال الضار لألفيون .تم تمييز العديد
من الضطرابات العقلية التي يسببها األفيون.
االستثناءات:
• الستعمال الخطر لألفيون ()QE11.0
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال األفيون
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نوبة من الستعمال الضار لألفيون

6C43.0

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نمط ضارمن استعمال األفيون 6C43.1

الوصف:
نمط من استعمال األفيون تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك
ً
يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال األفيون خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان
ً
ً
ً
ً
استعمال األفيون نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستعمال مستمرا .يحدث الضرر الذي يلحق
بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باألفيون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه
تشخيص النمط الضار لستعمال األفيون.
االستثناءات:
• العتماد على األفيون 6C43.2
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• نوبة من الستعمال الضار لألفيون 6C43.0
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال األفيون
أضف
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نمط ضارمن استعمال األفيون ،نوبي 6C43.10
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال األفيون تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو
أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال األفيون النوبي خالل فترة ل تقل
ً
عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط
بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار
لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك
الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باألفيون من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال األفيون.

االستثناءات:
• العتماد على األفيون 6C43.2
• نوبة من الستعمال الضار لألفيون 6C43.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال األفيون ،نوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نمط ضارمن استعمال األفيون ،مستمر6C43.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال األفيون املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو
العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال األفيون
خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي:
( )1السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛
أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى
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الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن
النسمام باألفيون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال األفيون.
االستثناءات:
• العتماد على األفيون 6C43.2
• نوبة من الستعمال الضار لألفيون 6C43.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال األفيون ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70

نمط ضارمن استعمال األفيون ،غيرمحدد 6C43.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال األفيون ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70
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االعتماد على األفيون 6C43.2

الوصف:
العتماد على األفيون هو اضطراب في تنظيم استعمال األفيون ينشأ عن الستعمال املتكرر أو املستمر
لألفيون .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام األفيون ،والذي يتجلى في ضعف القدرة على
التحكم في الستعمال ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار الستعمال
ً
على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخص ي
ً
بالرغبة أو التوق لستعمال األفيون .قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في
ذلك التحمل لتأثيرات األفيون ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال األفيون ،أو
ً
الستعمال املتكرر لألفيون أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر سمات
ً
العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال األفيون
ً
ً
ً
مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال األفيون 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار لألفيون 6C43.0
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى العتماد على األفيون
أضف
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االعتماد على األفيون ،االستعمال الحالي 6C43.20
الوصف:
ً
العتماد على األفيون حاليا مع استعمال لألفيون خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال األفيون 6C43.1
• نوبة من الستعمال الضار لألفيون 6C43.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70
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االعتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة 6C43.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على األفيون ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال األفيون لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال األفيون 6C43.1
• نوبة من الستعمال الضار لألفيون 6C43.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70

االعتماد على األفيون ،هدأة مستدامة جزئية 6C43.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على األفيون ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك األفيون ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث
استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال األفيون 6C43.1
• نوبة من الستعمال الضار لألفيون 6C43.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على األفيون ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70
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االعتماد على األفيون ،هدأة مستدامة كاملة 6C43.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على األفيون ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال األفيون ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال األفيون 6C43.1
• نوبة من الستعمال الضار لألفيون 6C43.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على األفيون ،هدأة مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70

االعتماد على األفيون ،غيرمحدد 6C43.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على األفيون ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70
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االنسمام باألفيون 6C43.3

الوصف:
النسمام باألفيون هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال األفيون والتي
تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه
ً
ً
الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة لألفيون وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية األفيون
ً
املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول األفيون من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر السريري
امليل للنوم ،وتغيرات الحالة املزاجية (على سبيل املثال ،النشوة غير املناسبة التي تليها الالمبالة وخلل
النطق) ،وقلة الحركة ،وضعف املحاكمة ،والضعف التنفس ي ،والتلعثم في الكالم ،وضعف الذاكرة
والنتباه .في حالة التسمم الشديد ،قد تحدث غيبوبة .هناك عالمة جسدية مميزة هي انقباض حدقة
ً
العين ولكن هذه العالمة قد تكون غائبة عندما يكون التسمم عائدا للمواد األفيونية الصطناعية .يمكن
أن يؤدي التسمم الشديد باملواد األفيونية إلى الوفاة بسبب تثبيط الجهاز التنفس ي املفرط.
االستثناءات:
• التسمم باألفيون ()NE60
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى النسمام باألفيون
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

سحب األفيون 6C43.4

الوصف:
ً
سحب األفيون هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو السمات الفيزيولوجية ،والتي
تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال األفيون لدى األفراد الذين
طوروا العتماد على األفيون أو استخدموا األفيون لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .قد تشمل مظاهر
سحب األفيون املزاج املعكر ،والتوق لتناول مادة أفيونية ،والقلق ،والغثيان أو القيء ،وآلم البطن
والعضالت ،والتثاؤب ،والتعرق ،والهبات الساخنة والباردةَ ،
والد َمعان ،وسيالن األنف ،وفرط النوم
ً
ْ
صاب َّ
وان ِت ُ
الش ْعر.
(عادة في املرحلة األولية) أو األرق ،واإلسهال،
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى سحب األفيون
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
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العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

ُ
الهذيان املحدث باألفيون 6C43.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث باألفيون بحالة حادة من الضطراب في النتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان
الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء استخدام األفيون .يجب أن تكون
كمية ومدة استخدام األفيون قادرة على إحداث الهذيان .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل
باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية أخرى غير
مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
ُ
املشتمالت:
ُ
املحدث بسحب األفيون
الهذيان
التنسيق الالحق:
ُ
ً
املحدث باألفيون
أضف تفاصيال إلى الهذيان

لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
نوبة من الستعمال الضار لألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C43.0
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون 6C43.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باألفيون بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام باألفيون أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام باألفيون أو السحب منه .يجب
أن تكون كمية ومدة استعمال األفيون قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض
ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال األفيون ،أو عند
استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال األفيون أو السحب منه ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال األفيون).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث باألفيون
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

نوبة من الستعمال الضار لألفيون

6C43.0

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون 6C43.7

التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

نوبة من الستعمال الضار لألفيون

6C43.0

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون 6C43.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باألفيون بأعراض مزاجية( ،على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع،
وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو
بعد فترة وجيزة من النسمام باألفيون أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام باألفيون أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
األفيون قادرة على إحداث األعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب
عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال األفيون ،أو عند
استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال األفيون أو السحب منه ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال األفيون).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث باألفيون
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22
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العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

نوبة من الستعمال الضار لألفيون

6C43.0

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطراب قلق ُم ْح َدث باألفيون 6C43.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باألفيون بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام باألفيون أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق
التي تميز النسمام باألفيون أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال األفيون قادرة على
إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال األفيون ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من
الوقت بعد التوقف عن استعمال األفيون أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال األفيون).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث باألفيون
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

نوبة من الستعمال الضار لألفيون

6C43.0

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نوبة من االستعمال الضارلألفيون 6C43.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال األفيون تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو
أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد
أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء
وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من
أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك
الناجم عن النسمام باألفيون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من
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الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال
األفيون.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال األفيون 6C43.1
• العتماد على األفيون

6C413.2

التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار لألفيون
أضف
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باألفيون
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باألفيون
قلق ُم ْح َدث باألفيون
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باألفيون
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

6C41.5
6C43.6
6C43.7
6C43.71
6C43.70

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال األفيون 6C43.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال األفيون
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

نوبة من الستعمال الضار لألفيون

6C43.0

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطرابات بسبب استعمال األفيون ،غيرمحددة 6C43.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال األفيون ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال األفيون

6C43.1

نمط ضار من استعمال األفيون ،نوبي

6C43.10

نمط ضار من استعمال األفيون ،مستمر

6C43.11

نمط ضار من استعمال األفيون ،غير محدد

6C43.1Z

العتماد على األفيون

6C43.2

العتماد على األفيون ،الستعمال الحالي

6C43.20

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مبكرة

6C43.21

العتماد على األفيون ،هدأة جزئية مستدامة

6C43.22

العتماد على األفيون ،هدأة كاملة مستدامة

6C43.23

العتماد على األفيون ،غير محدد

6C43.2Z

نوبة من الستعمال الضار لألفيون

6C43.0

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االضطرابات الناتجة عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق بنمط استعمال املهدئات
واملنومات ومضادات القلق وعواقبه .باإلضافة إلى النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق ،فإن
للمهدئات واملنومات ومضادات القلق خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على املهدئات
واملنومات ومضادات القلق لدى بعض األشخاص وسحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق عند
تقليل الستخدام أو التوقف عنها .املهدئات واملنومات ومضادات القلق متورطة في مجموعة واسعة من
األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من
الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق ونمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات
ومضادات القلق .تم تضمين األذى الذي يلحق باآلخرين نتيجة السلوك أثناء النسمام باملهدئات
واملنومات ومضادات القلق في تعريف الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق .تم تمييز
العديد من الضطرابات العقلية التي يسببها املهدئات واملنومات ومضادات القلق .
االستثناءات:
• الستعمال الخطر للمهدئات واملنومات ومضادات القلق ()QE11.2
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z
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العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

نوبة من االستعمال الضارللمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق تسببت في إلحاق الضرر بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص
إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.1

• العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.2
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

6C44.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

نمط ضارمن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C41.1

الوصف:
نمط من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية
للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال املهدئات واملنومات
ً
ومضادات القلق خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق
ً
ً
ً
ً
نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستخدام مستمرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد
نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية
على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين
أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى
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السلوك الناجم عن النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق من جانب الشخص الذي ينطبق
عليه تشخيص النمط الضار لستعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق .
االستثناءات:
• العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.2
• نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

6C44.7

نمط ضارمن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي 6C44.1
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق تسبب في اإلضرار بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال
ً
املهدئات واملنومات ومضادات القلق النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق
بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق .
االستثناءات:
• العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.2
• نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):

6C44.7
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يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

نمط ضارمن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر 6C44.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار
بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط
استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق .
االستثناءات:
• العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.2
• نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.7

6C44.5

قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71
6C44.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

نمط ضارمن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غيرمحدد 6C44.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

6C44.7
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االعتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.2

الوصف:
العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق هو اضطراب في تنظيم استعمال املهدئات واملنومات
ومضادات القلق ينشأ عن الستخدام املتكرر أو املستمر للمهدئات واملنومات ومضادات القلق .السمة
املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،والذي يتجلى في ضعف
القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار
ً
الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس
شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق .قد تكون السمات
ً
الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في ذلك التحمل لتأثيرات املهدئات واملنومات ومضادات
القلق ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،أو
ً
الستخدام املتكرر للمهدئات واملنومات ومضادات القلق أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض
ً
السحب .عادة ما تظهر سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص
ً
ً
ً
إذا كان استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد
على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

6C44.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

االعتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،االستعمال الحالي 6C44.20
الوصف:
ً
العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق حاليا مع استعمال للمهدئات واملنومات ومضادات
القلق خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.1
• نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6
6C44.7
6C44.71
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اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

االعتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة 6C44.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر
(بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق
ً
لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.1
• نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

6C44.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

االعتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة مستدامة جزئية 6C44.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر
(بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك املهدئات واملنومات ومضادات
ً
القلق ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة،
لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.1
• نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):

6C44.7
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يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

االعتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة مستدامة كاملة 6C44.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر
(بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات
ً
القلق ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.1
• نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

6C44.7

االعتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غيرمحدد 6C44.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.5
6C44.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.71

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.70

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

6C44.7
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االنسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.3

الوصف:
النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة
من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو
اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة
ً
ً
للمهدئات واملنومات ومضادات القلق وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية املهدئات واملنومات ومضادات
ً
القلق املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول املهدئات واملنومات ومضادات القلق من الجسم.
قد تتضمن ميزات املظهر السريري نعاس ،ضعف في املحاكمة ،لعثمة في الكالم ،ضعف التنسيق
الحركي ،مشية غير متزنة ،تقلب املزاج ،باإلضافة إلى ضعف الذاكرة والنتباه والتركيز .الرأرأة (حركات
ُ
العين املتكررة غير املتحكم بها ) عالمة جسدية شائعة.
ُ
املشتمالت:
• رحالت سيئة (املهدئات واملنومات ومضادات القلق)
االستثناءات:
• التسمم باملهدئات واملنومات ومضادات القلق ()NE60
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

 | 588االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.4

الوصف:
ً
سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو
السمات الفيزيولوجية ،والتي تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال
املهدئات واملنومات ومضادات القلق لدى األفراد الذين طوروا العتماد على املهدئات واملنومات
ومضادات القلق أو استخدموا املهدئات واملنومات ومضادات القلق لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .يمكن
ً
أن يحدث سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق أيضا عند استخدام سحب املهدئات واملنومات
ومضادات القلق بالجرعات العالجية القياسية .قد تشمل تظاهرات سحب املهدئات واملنومات
ومضادات القلق ،الستثارة النفسية الحركية ،واألرق ،وزيادة رعاش اليد ،والغثيان أو القيء ،واألوهام
أو الهالوس البصرية أو اللمسية أو السمعية .قد تكون هناك عالمات على فرط النشاط العصبي الذاتي،
ً
أو انخفاض ضغط الدم الوضعي .قد تكون حالة السحب معقدة بسبب الختالجات وهذا أقل شيوعا.
ً
قد تتطور حالة السحب إلى شكل حاد جدا من الهذيان يتميز بالتخليط وفقدان التوجه واألوهام
ً
والهالوس البصرية أو اللمسية أو السمعية لفترات طويلة .في مثل هذه الحالت ،يجب أيضا وضع
تشخيص منفصل للهذيان الناتج عن املهدئات أو املنومات أو مضادات القلق.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غيرمختلط 6C44.40
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ول تكون حالة
السحب مصحوبة باضطرابات في اإلدراك أو اختالجات.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير مختلط
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
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سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مع اضطرابات إدراكية 6C44.41
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ول تكون حالة
السحب مصحوبة باختالج .تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال ،الهالوس أو
األوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ل يوجد دليل على حدوث تخليط ولم يتم
استيفاء متطلبات التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مع اضطرابات إدراكية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مع اختالجات 6C44.42
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق وتكون حالة
السحب مصحوبة باختالجات .ل تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مع اختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
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سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مع اضطرابات إدراكية واختالجات 6C44.43
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق وتكون حالة
السحب مصحوبة باختالجات كما تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال،
الهالوس أو األوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ولم يتم استيفاء متطلبات
التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مع اضطرابات إدراكية واختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غيرمحدد 6C44.4Z
الوصف:
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
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ُ
الهذيان املحدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق بحالة حادة من الضطراب في النتباه
والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء
استخدام املهدئات واملنومات ومضادات القلق .يجب أن تكون كمية ومدة استخدام املهدئات واملنومات
ومضادات القلق قادرة على إحداث الهذيان .قد تشمل األعراض التخليط وعدم التوجه ،وأوهام
اضطهادية ،وهالوس بصرية أو ملسية أو سمعية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي
أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن
الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
ُمشتمالت:
• هذيان ُمحدث بسحب املهدئات واملنومات ومضادات القلق
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.1
نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي 6C44.10
نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء
أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منه .تزيد شدة
األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو
السلوكية التي تميز النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منه .يجب أن تكون كمية
ومدة استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي
مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال
املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ).
التنسيق الالحق:
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ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.0
نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.1
نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي 6C44.10
نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

6C44.2Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.7

مضمنة في مكان آخر:
• اضطراب نساوة ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6D72.11
• خرف ناجم عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6D84.1
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
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اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق بأعراض مزاجية( ،على سبيل
املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات
الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو
السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام
باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املهدئات
واملنومات ومضادات القلق قادرة على إحداث األعراض املزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل
من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب
الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال املهدئات
واملنومات ومضادات القلق ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب
ً
ً
عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير
مرتبطة باستعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق بأعراض قلق (على سبيل املثال،
التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات القلق أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام باملهدئات واملنومات ومضادات
القلق أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق قادرة
على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،أو عند استمرار
األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق أو
ً
ً
السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا
بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املهدئات واملنومات
ومضادات القلق ).
التنسيق الالحق:
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ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث باملهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6C44.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
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اضطرابات بسبب استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محددة 6C44.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.0

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

االضطرابات الناتجة عن استعمال الكوكائين 6C45

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال الكوكائين بنمط استعمال الكوكائين وعواقبه .باإلضافة إلى
النسمام بالكوكائين ،فإن للكوكائين خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على الكوكائين لدى
بعض األشخاص وسحب الكوكائين عند تقليل الستخدام أو التوقف عنها .الكوكائين متورطة في
مجموعة واسعة من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها
نوبة واحدة من الستعمال الضار للكوكائين ونمط ضار من استعمال الكوكائين .تم تضمين األذى الذي
يلحق باآلخرين نتيجة السلوك أثناء النسمام بالكوكائين في تعريف الستعمال الضار للكوكائين .تم تمييز
العديد من الضطرابات العقلية التي يسببها الكوكائين .
االستثناءات:
• الضطرابات الناتجة عن استخدام املنشطات ،بما في ذلك األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون ))6C46
• الستعمال الخطر للكوكائين ()QE11.3
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال الكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2
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العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

نوبة من االستعمال الضارللكوكائين 6C45.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال الكوكائين تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو
أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد
أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء
وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من
أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك
الناجم عن النسمام بالكوكائين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من
الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال
الكوكائين .
االستثناءات:

• نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1
• العتماد على الكوكائين 6C45.2
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للكوكائين
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس

6C44.5
6C45.6
6C45.60

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة

6C45.61
6C45.62

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد
6C45.7
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين

6C45.6Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين
قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70
6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3
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نمط ضارمن استعمال الكوكائين 6C41.1

الوصف:
نمط من استعمال الكوكائين تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك
ً
يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكوكائين خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا
ً
ً
ً
ً
كان استعمال الكوكائين نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستخدام مستمرا .يحدث الضرر
الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات
السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر
الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب
العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالكوكائين من جانب الشخص الذي ينطبق
عليه تشخيص النمط الضار لستعمال الكوكائين .
االستثناءات:
• العتماد على الكوكائين 6C45.2
• نوبة من الستعمال الضار للكوكائين 6C45.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكوكائين
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس

6C44.5
6C45.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة

6C45.60
6C45.61
6C45.62

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد
6C45.7
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين

6C45.6Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين
قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70
6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

نمط ضارمن استعمال الكوكائين ،نوبي 6C45.1
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكوكائين تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص
أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكوكائين النوبي خالل فترة
ً
ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك
املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق
ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في
ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالكوكائين
من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال الكوكائين .
االستثناءات:
• العتماد على الكوكائين 6C45.2
• نوبة من الستعمال الضار للكوكائين 6C45.0
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التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكوكائين ،نوبي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس

6C44.5
6C45.6
6C45.60

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة

6C45.61
6C45.62

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد
6C45.7
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين

6C45.6Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين
قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70
6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

نمط ضارمن استعمال الكوكائين ،مستمر6C45.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال الكوكائين املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو
العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكوكائين
خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي:
( )1السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛
أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى
الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن
النسمام بالكوكائين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال الكوكائين
االستثناءات:
• العتماد على الكوكائين 6C45.2
• نوبة من الستعمال الضار للكوكائين 6C45.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكوكائين ،مستمر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس

6C44.5
6C45.6
6C45.60

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة

6C45.62

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد

6C45.6Z

6C45.61
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اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70

قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

6C45.7

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

نمط ضارمن استعمال الكوكائين ،غيرمحدد 6C45.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس

6C44.5
6C45.6
6C45.60

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة

6C45.62

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد

6C45.6Z

6C45.61

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70

قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

6C45.7

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3
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االعتماد على الكوكائين 6C45.2

الوصف:
العتماد على الكوكائين هو اضطراب في تنظيم استعمال الكوكائين ينشأ عن الستخدام املتكرر أو
املستمر للكوكائين .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام الكوكائين ،والذي يتجلى في ضعف
القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار
ً
الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس
ً
شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال الكوكائين .قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا،
بما في ذلك التحمل لتأثيرات الكوكائين ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الكوكائين،
ً
أو الستخدام املتكرر للكوكائين أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر
ً
سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال
ً
ً
ً
الكوكائين مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للكوكائين 6C45.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكوكائين
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين

6C44.5
6C45.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام

6C45.61

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة

6C45.62

6C45.60

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد
6C45.7
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين

6C45.6Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين
قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70
6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

االعتماد على الكوكائين ،االستعمال الحالي 6C45.20
الوصف:
ً
العتماد على الكوكائين حاليا مع استعمال للكوكائين خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1
• نوبة من الستعمال الضار للكوكائين 6C45.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
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لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس

6C44.5
6C45.6
6C45.60

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة

6C45.61
6C45.62

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد
6C45.7
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين

6C45.6Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين
قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70
6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

االعتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة 6C45.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكوكائين ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال الكوكائين لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1
• نوبة من الستعمال الضار للكوكائين 6C45.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين

6C44.5
6C45.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام

6C45.60
6C45.61

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد

6C45.62
6C45.6Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70

قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

6C45.7
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متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

االعتماد على الكوكائين ،هدأة مستدامة جزئية 6C45.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكوكائين ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك الكوكائين ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث
استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1
• نوبة من الستعمال الضار للكوكائين 6C45.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكوكائين ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين

6C44.5
6C45.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام

6C45.60
6C45.61

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد

6C45.62
6C45.6Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70

قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

6C45.7
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اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

االعتماد على الكوكائين ،هدأة مستدامة كاملة 6C45.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكوكائين ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال الكوكائين ملدة  12شهرا أو أكثر.
الستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكوكائين 6C45.1
• نوبة من الستعمال الضار للكوكائين 6C45.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكوكائين ،هدأة مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام

6C44.5
6C45.6
6C45.60
6C45.61

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد

6C45.62
6C45.6Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70

قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

6C45.7

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

االعتماد على الكوكائين ،غيرمحدد 6C45.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكوكائين ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام

6C44.5
6C45.6
6C45.60
6C45.61
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد

6C45.62
6C45.6Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.70

قلق ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.73

اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين

6C45.72

6C45.7

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

االنسمام بالكوكائين 6C45.3

الوصف:
النسمام بالكوكائين هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال الكوكائين والتي
تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه
ً
ً
الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة للكوكائين وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية الكوكائين
ً
املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول الكوكائين من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر السريري
النشوة ،القلق ،الغضب ،ضعف النتباه ،اليقظة املفرطة ،الستثارة النفسية الحركية ،التفكير
الضطهادي (في بعض األحيان يصل شدة الوهم) ،الهالوس السمعية ،الرتباك ،والتغيرات في التواصل
الجتماعي .قد يكون هناك تعرق أو قشعريرة وغثيان أو قيء وخفقان وألم في الصدر .قد تشمل العالمات

الجسدية عدم انتظام دقات القلب ،وارتفاع ضغط الدم ،وتوسع الحدقة .في حالت نادرة ،عادة في
حالت التسمم الحاد ،يمكن أن يؤدي استعمال الكوكائين إلى اختالجات أو ضعف عضلي أو خلل في
الحركة أو خلل التوتر العضلي.
االستثناءات:
• التسمم بالكوكائين ()NE60
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W
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معتدل

XS0T

شديد

XS25

سحب الكوكائين 6C45.4

الوصف:
ً
سحب الكوكائين هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو السمات الفيزيولوجية ،والتي
تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الكوكائين لدى األفراد الذين
طوروا العتماد على الكوكائين أو استخدموا الكوكائين لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .يمكن أن يحدث
ً
سحب الكوكائين أيضا عند استخدام سحب الكوكائين بالجرعات العالجية القياسية .قد تشمل
تظاهرات سحب الكوكائين ،تعكر املزاج ،والتهيج ،والتعب ،والكسل ،والكوابيس الحية ،واألرق أو فرط
النوم ،وزيادة الشهية ،والقلق ،والستثارة الحركية أو البطء ،والتوق للكوكايين.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

ُ
الهذيان املحدث بالكوكائين 6C45.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث بالكوكائين بحالة حادة من الضطراب في النتباه والوعي مع سمات محددة
للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء استخدام الكوكائين .يجب
أن تكون كمية ومدة استخدام الكوكائين قادرة على إحداث الهذيان .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية
أخرى غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
ُمشتمالت:
• هذيان ُمحدث بسحب الكوكائين
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

 | 624االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

ضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين 6C45.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام بالكوكائين أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام بالكوكائين أو السحب منه.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب
بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكوكائين،
أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه،
ً
ً
أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على
سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):

نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z
6C45.2

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس 6C45.60
الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع هالوس بوجود هالوس والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة
ً
لستعمال الكوكائين .ل توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما
قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)،
وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض
بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع هالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام 6C45.61
الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع أوهام بوجود األوهام والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة
ً
لستعمال الكوكائين .ل توجد هالوس أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت
ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام)،
وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض
بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع أوهام
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.2
6C45.20
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العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة 6C45.62
الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية
بشكل أساس ي األوهام والهالوس ،والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال الكوكائين .ل تحدث
متعددة،
ٍ
ً
األعراض حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي
وسلوكي آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل
املثال ،الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين مع أعراض مختلطة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z
6C45.2

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ،غيرمحدد 6C45.6Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكوكائين ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1
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نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z
6C45.2

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين 6C45.7

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z
6C45.2

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4
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اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين 6C45.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكوكائين بأعراض مزاجية( ،على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج
املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكوكائين أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير
عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالكوكائين أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة
استعمال الكوكائين قادرة على إحداث األعراض املزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل
اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال الكوكائين ،أو
عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه ،أو
ً
ً
إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين ).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.2
6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكوكائين 6C45.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكوكائين بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالكوكائين أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
القلق التي تميز النسمام بالكوكائين أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين
قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكوكائين ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين ).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالكوكائين
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لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z
6C45.2

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين 6C45.72
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بالكوكائين إما بأفكار أو انشغالت
ً
ً
اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابة
لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل املثال ،نتف الشعر ،كشط الجلد)
التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من التسمم أو السحب من الكوكائين ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالكوكائين أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة التي تميز النسمام بالكوكائين أو السحب منه .يجب أن
تكون كمية ومدة استعمال الكوكائين قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات
ً
الصلة .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب
الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري
أو الضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال الكوكائين ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة
من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة (على
سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2

 | 636االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين 6C45.73
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بالكوكائين بسلوكيات متكررة باستمرار حيث يوجد فشل
الباعث ألداء عمل مجزي للشخص ،على األقل على املدى القصير،
متكرر في مقاومة دافع أو الحا ِفز أو ِ
على الرغم من ضرره على املدى الطويل إما للفرد أو لآلخرين (على سبيل املثال ،إشعال النار أو السرقة
دون دافع واضح ،أو السلوك الجنس ي املتكرر ،أو النوبات العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة
من النسمام بالكوكائين أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن اضطرابات
التحكم في الدافع التي تميز النسمام بالكوكائين أو سحب الكوكائين .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
الكوكائين قادرة على إحداث ا اضطراب التحكم بالدافع .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل
اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب التحكم بالدافع ،اضطراب بسبب السلوكيات
اإلدمانية) ،كما قد يكون الحال إذا كان اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال الكوكائين ،أو
إذا استمرت األعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف عن استعمال الكوكائين أو سحبه ،أو إذا كان
ً
هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكوكائين).
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

العتماد على الكوكائين

6C45.2
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العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكوكائين 6C45.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكوكائين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد

6C45.1Z

6C45.2

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

اضطرابات بسبب استعمال الكوكائين ،غيرمحددة 6C45.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال الكوكائين ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكوكائين

6C45.0

نمط ضار من استعمال الكوكائين

6C45.1

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،نوبي

6C45.10

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،مستمر

6C45.11
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6C45.1Z

نمط ضار من استعمال الكوكائين ،غير محدد
6C45.2

العتماد على الكوكائين
العتماد على الكوكائين ،الستعمال الحالي

6C45.20

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مبكرة

6C45.21

العتماد على الكوكائين ،هدأة جزئية مستدامة

6C45.22

العتماد على الكوكائين ،هدأة كاملة مستدامة

6C45.23

العتماد على الكوكائين ،غير محدد

6C45.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكوكائين

6C45.3

سحب الكوكائين

6C45.4

االضطرابات الناتجة عن استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46

الوصف:
ً
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
بنمط استعمال املنشطات وعواقبها .باإلضافة إلى النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين
ً
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،فإن للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
ً
وامليتكاثينون لدى بعض األشخاص وسحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون عند تقليل الستخدام أو التوقف عنها .املنشطات متورطة في مجموعة واسعة من األضرار
التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الستعمال
ً
الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ونمط ضار من استعمال
ً
املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .تم تضمين األذى الذي يلحق باآلخرين
ً
نتيجة السلوك أثناء النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون في تعريف
الستعمال الضار للمنشطات .تم تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي تسببها املنشطات .
االستثناءات:
• الضطرابات الناتجة عن استعمال الكاثينون الصنعي ))6C46
• الضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين ))6C48
• الضطرابات الناتجة عن استعمال الكوكائين ))6C45
ً
• الستعمال الخطر للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ()QE11.4
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
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ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
6C46.6Z
غير محدد
ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون

6C46.73

ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.72
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين

وامليتأمفيتامين

وامليتكاثينون

6C46.3
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.4

نوبة من االستعمال الضارللمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.0
الوصف:
ً
نوبة واحدة من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون تسببت في إلحاق
الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين.
يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛
( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال.
يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
ً
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من
الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال
ً
املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .
االستثناءات:
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.2
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
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ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
غير محدد

6C46.6Z

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
6C46.73
ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين

وامليتأمفيتامين

وامليتكاثينون

6C46.3
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.4

نمط ضارمن استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C41.1

الوصف:
ً
نمط من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون تسبب في اإلضرار
بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط
ً
ً
استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون خالل فترة ل تقل عن  12شهرا
ً
ً
ً
ً
إذا كان استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون نوبيا ،أو شهرا واحدا
ً
على األقل إذا كان الستخدام مستمرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما
يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة
الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال
األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون من جانب الشخص الذي
ً
ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون .
االستثناءات:
ً
• العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.2
ً
• نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.0
التنسيق الالحق:
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ً
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
غير محدد

6C46.6Z

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
6C46.73
ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين

وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين
6C46.3

وامليتأمفيتامين

وامليتكاثينون

نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
الوصف:
ً
نمط نوبي أو متقطع من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون تسبب
في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين.
ً
يتضح نمط استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون النوبي خالل فترة ل
ً
تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك
املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق
ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في
ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باملنشطات
ً
متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص
ً
النمط الضار لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .
االستثناءات:
ً
• العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.2
ً
• نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.0
التنسيق الالحق:
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ً
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون ،نوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
غير محدد

6C46.6Z

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
6C46.73
ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين

وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين
6C46.3

وامليتأمفيتامين

وامليتكاثينون

نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
الوصف:
ً
ً
نمط من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون املستمر (يوميا أو شبه
يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار
ً
بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي:
( )1السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛
أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى
الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون من جانب الشخص الذي
ً
ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون .
االستثناءات:
ً
• العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.2
ً
• نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.0
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التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون ،مستمر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
غير محدد

6C46.6Z

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
6C46.73

ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.72
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين
6C46.3

وامليتأمفيتامين

وامليتكاثينون

نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
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أعراض مختلطة

6C46.62

ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
6C46.6Z
غير محدد
ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون

6C46.73

ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.72
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
6C46.3
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.4

وامليتكاثينون

االعتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.2

الوصف:
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون هو اضطراب في تنظيم
ً
استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ينشأ عن الستخدام املتكرر أو
ً
املستمر للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .السمة املميزة هي دافع داخلي
ً
قوي لستخدام املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،والذي يتجلى في ضعف
القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار
ً
الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس
ً
شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .قد
ً
ً
تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في ذلك التحمل لتأثيرات املنشطات متضمنا
األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال
ً
املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،أو الستخدام املتكرر للمنشطات
ً
ً
متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض
ً
السحب .عادة ما تظهر سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص
ً
ً
ً
إذا كان استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مستمر (يوميا أو يوميا
ً
تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C41.1
ً
• نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
أضف
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
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6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
غير محدد

6C46.6Z

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
6C46.73
ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين
6C46.3

وامليتأمفيتامين

وامليتكاثينون

ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.4
االعتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،االستعمال الحالي
6C46.20
الوصف:
ً
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون حاليا مع استعمال
ً
للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
• نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
الستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
أوهام

6C46.61
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ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
غير محدد

6C46.6Z

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
6C46.73
ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
6C46.3
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.4

وامليتكاثينون

االعتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
الوصف:
ً
ً
بعد تشخيص العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،وغالبا بعد
نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال املنشطات
ً
ً
متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة
كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
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ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
6C46.6Z
غير محدد
ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون

6C46.73

ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.72
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
6C46.3
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.4

وامليتكاثينون

االعتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة مستدامة جزئية
6C46.22
الوصف:
ً
ً
بعد تشخيص العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،وغالبا بعد
نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك
ً
ً
املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم
من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
• نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة
مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
أوهام

6C46.61
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ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
غير محدد

6C46.6Z

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
6C46.73
ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
6C46.3
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.4

وامليتكاثينون

االعتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة مستدامة كاملة
6C46.23
الوصف:
ً
ً
بعد تشخيص العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،وغالبا بعد
نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال املنشطات
ً
ً
متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
• نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة
مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
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أعراض مختلطة

6C46.62

ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
6C46.6Z
غير محدد
ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون

6C46.73

ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.72
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
6C46.3
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.4

وامليتكاثينون

االعتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غيرمحدد 6C46.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير
محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.5
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.6
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.60
هالوس
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.61
أوهام
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
6C46.62
أعراض مختلطة
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون،
غير محدد

6C46.6Z

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.70
ً
اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
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6C46.71
ً
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
6C46.73
ً
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.72

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
6C46.3
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.4

وامليتكاثينون

االنسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.3

الوصف:
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون لكن دون الكافيين والكوكائين
والكاثينون الصنعي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال املنشطات
ً
متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك
أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة
ً
ً
ً
للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية
ً
ً
املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين
ً
يزول املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر
السريري القلق ،الغضب ،ضعف النتباه ،اليقظة املفرطة ،الستثارة النفسية الحركية ،التفكير
الضطهادي (في بعض األحيان يصل شدة الوهم) ،الهالوس السمعية ،الرتباك ،والتغيرات في التواصل

الجتماعي .قد يكون هناك تعرق أو قشعريرة وغثيان أو قيء وخفقان .قد تشمل العالمات الجسدية
تسرع دقات القلب ،وارتفاع ضغط الدم ،وتوسع الحدقة وخلل في الحركة أو في التوتر العضلي .في حالت
ً
نادرة ،عادة في حالت التسمم الحاد ،يمكن أن يؤدي استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون إلى اختالجات.
االستثناءات:
ً
• التسمم باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ()NE60
• النسمام بالكافيين ()6C48.2
• النسمام بالكوكائين ()6C45.3
• النسمام بالكاثينون الصنعي ()6C47.3
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
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6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.4

الوصف:
ً
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون هو تجمع واضح سريريا من
األعراض والسلوكيات و  /أو السمات الفيزيولوجية ،والتي تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند
ً
التوقف أو الحد من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون لدى األفراد
ً
الذين طوروا العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون أو استخدموا
ً
املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .يمكن أن
ً
يحدث سحب املنشطات أيضا عند استخدام املنشطات بالجرعات العالجية القياسية .قد تشمل
ً
تظاهرات سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،تعكر املزاج ،والتهيج،
والتعب ،والكسل ،والكوابيس الحية ،واألرق أو فرط النوم وهو األشيع ،وزيادة الشهية ،والقلق،
والستثارة الحركية أو البطء ،والتوق للمنشطات.
االستثناءات:
• سحب الكافيين ()6C48.3
• سحب الكوكائين ()6C45.4
• سحب الكاثينون الصنعي ()6C47.4
التنسيق الالحق:
ً
ً
تفاصيال إلى سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
6C46.2
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ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z

ُ
الهذيان املحدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.5

الوصف:
ً
ُ
يتسم الهذيان املحدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون بحالة حادة من
الضطراب في النتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
ً
النسمام أو السحب أو أثناء استخدام املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون.
ً
يجب أن تكون كمية ومدة استخدام املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون قادرة
على إحداث الهذيان .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة
مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية
والسلوكية والنمائية العصبية.
االستثناءات:
• اضطرابات ناتجة عن استعمال الكافيين ()6C48
ُ
• الهذيان املحدث بالكوكائين ()6C45.5
ُ
• الهذيان املحدث بالكاثينون الصنعي ()6C47.5
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
املحدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
أضف تفاصيال إلى الهذيان
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
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ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.6

الوصف:
ً
ُ
امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
يتميز الضطراب الذهاني
بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل
ً
كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات
ً
الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام باملنشطات متضمنا
األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
ً
املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم
تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب
مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية
ً
استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،أو عند استمرار األعراض لفترة
ً
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
ً
وامليتكاثينون أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
ً
مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املنشطات
ً
متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين ()6C45.6
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون ()6C47.6
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
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لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع هالوس
6C46.60
الوصف:
ً
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
ً
هالوس بوجود هالوس والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين
ً
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .ل توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء
حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل
الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع
مع أعراض بصرية).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع هالوس ()6C45.60
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون مع هالوس ()6C47.60
اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون مع هالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
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ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع أوهام
6C46.61
الوصف:
ً
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
ً
أوهام بوجود األوهام والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين
ً
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .ل توجد هالوس أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض حصريا أثناء
حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل
الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع
مع أعراض بصرية).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أوهام ()6C45.61
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون مع هالوس ()6C47.61
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون مع أوهام
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
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ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع أعراض
مختلطة 6C46.62
الوصف:
ً
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون مع
بشكل أساس ي األوهام والهالوس ،والتي ُيعتبر
أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض ذهانية متعددة،
ٍ
ً
أنها نتيجة مباشرة لستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .ل تحدث
ً
األعراض حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي
وسلوكي آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل
املثال ،الصرع مع أعراض بصرية).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكوكائين مع أعراض ذهانية مختلطة ()6C45.62
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون مع أعراض ذهانية مختلطة ()6C47.62
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون مع أعراض مختلطة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
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ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.6Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
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6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.7
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
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ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.70
الوصف:
ً
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون بأعراض
مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة
أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملنشطات أو
ال سحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام
باملنشطات أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املنشطات قادرة على إحداث أعراض
مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب
اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض
املزاجية قد سبقت بداية استعمال املنشطات ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد
التوقف عن استعمال املنشطات أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي
ً
ً
أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
باستعمال املنشطات).
استثناءات:
• اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكوكائين ()6C45.70
• اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ()6C47.70

• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
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متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.71
الوصف:
ً
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون بأعراض
قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي،
السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملنشطات أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام باملنشطات أو السحب منها.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املنشطات قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف،
اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية
استعمال املنشطات ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال
ً
املنشطات أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
ً
مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املنشطات).
استثناءات:
• اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكوكائين ()6C45.71
• اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ()6C47.71
• اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكافيين ()6C48.40
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
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6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.72
الوصف:
ً
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين
ً
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون إما بأفكار أو انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما
ً
تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة
نحو الجلد (على سبيل املثال ،نتف الشعر ،كشط الجلد) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام باملنشطات أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس
القهري أو الضطرابات ذات الصلة التي تميز النسمام باملنشطات أو السحب منها .يجب أن تكون كمية
ومدة استعمال املنشطات قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة .ل
ً
يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس
القهري أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو
الضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال املنشطات ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة
من الوقت بعد التوقف عن استعمال املنشطات أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة (على
سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املنشطات).
استثناءات:
• اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بالكوكائين ()6C45.72
• متالزمة الوسواس القهري أو متالزمة ذات الصلة ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي ()6C47.72
• اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ()6C48
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث باملنشطات متضمنا
األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
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ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.73
الوصف:
ً
ُ
امل ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
يتسم اضطراب التحكم بالدافع
الباعث ألداء عمل
بسلوكيات متكررة باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة الدافع أو الحا ِفز أو ِ
مجزي للشخص ،على املدى القصير على األقل ،على الرغم من ضرره على املدى الطويل إما للفرد أو
لآلخرين (على سبيل املثال ،إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح ،أو السلوك الجنس ي املتكرر ،أو
ً
النوبات العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن اضطرابات
ً
التحكم في الدافع التي تميز النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون أو
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون .يجب أن تكون كمية ومدة
ً
استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون قادرة على إحداث اضطراب
التحكم بالدافع .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال،
اضطراب التحكم بالدافع ،اضطراب بسبب السلوكيات اإلدمانية) ،كما قد يكون الحال إذا كان
ً
اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون ،أو إذا استمرت األعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف عن استعمال املنشطات
ً
متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون أو سحبه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
ً
سابقة غير مرتبطة باستعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون).
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
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ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون 6C46.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين
وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر
6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
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ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4

اضطرابات بسبب استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير
محددة 6C46.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
نوبة من الستعمال الضار للمنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.0
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون 6C46.1
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،نوبي
6C46.10
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،مستمر

6C46.11
ً
نمط ضار من استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.1Z
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.2
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،الستعمال الحالي
6C46.20
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مبكرة
6C46.21
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة جزئية مستدامة
6C46.22
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،هدأة كاملة مستدامة
6C46.23
ً
العتماد على املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ،غير محدد
6C46.2Z
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
ً
سحب املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون

6C46.3
6C46.4
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االضطرابات الناتجة عن استعمال الكاثينون الصنعي 6C47

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال الكاثينون الصنعي بنمط استعمال الكاثينون الصنعي
وعواقبه .باإلضافة إلى النسمام بالكاثينون الصنعي ،فإن للكاثينون الصنعي خصائص تحفز العتماد،
مما يؤدي إلى العتماد على الكاثينون الصنعي لدى بعض األشخاص وسحب الكاثينون الصنعي عند
تقليل الستخدام أو التوقف عنه .الكاثينون الصنعي متورط في مجموعة واسعة من األضرار التي تؤثر
على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الستعمال الضار
للكاثينون الصنعي ونمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي .تم تضمين األذى الذي يلحق باآلخرين
نتيجة السلوك أثناء النسمام بالكاثينون الصنعي في تعريف الستعمال الضار للكاثينون الصنعي .تم
تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي تسببها الكاثينون الصنعي .
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال الكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

نوبة من االستعمال الضارللكاثينون الصنعي 6C47.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال الكاثينون الصنعي تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية
للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد
نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية
على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين
أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى
السلوك الناجم عن النسمام بالكاثينون الصنعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة
واحدة من الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من
استعمال الكاثينون الصنعي .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي 6C47.1
• العتماد على الكاثينون الصنعي 6C47.2
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5
6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد

6C47.60
6C47.61
6C47.62
6C47.6Z
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اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.7
6C47.70

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
6C47.73
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.71

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

نمط ضارمن استعمال الكاثينون الصنعي 6C41.1

الوصف:
نمط من استعمال الكاثينون الصنعي تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى
إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكاثينون الصنعي خالل فترة ل تقل
ً
ً
ً
ً
عن  12شهرا إذا كان استعمال الكاثينون الصنعي نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستخدام
ً
مستمرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط
بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار
لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك
الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالكاثينون الصنعي
من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال الكاثينون الصنعي .
االستثناءات:
• العتماد على الكاثينون الصنعي 6C47.2
• نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي 6C47.0

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكاثينون الصنعي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5
6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.60
6C47.61
6C47.62
6C47.6Z

6C47.7
6C47.70

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
6C47.73
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.71

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3
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نمط ضارمن استعمال الكاثينون الصنعي ،نوبي 6C47.10
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكاثينون الصنعي تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية
للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال الكاثينون الصنعي
ً
النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما
يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة
الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال
األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن
النسمام بالكاثينون الصنعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال
الكاثينون الصنعي .
االستثناءات:
• العتماد على الكاثينون الصنعي 6C47.2
• نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي 6C47.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكاثينون الصنعي ،نوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5
6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد

6C47.60
6C47.61
6C47.62
6C47.6Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.7
6C47.70

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
6C47.73
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.71

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

نمط ضارمن استعمال الكاثينون الصنعي ،مستمر 6C47.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال الكاثينون الصنعي املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال
الكاثينون الصنعي خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة
لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على
أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي
شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى
السلوك الناجم عن النسمام بالكاثينون الصنعي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص
النمط الضار لستعمال الكاثينون الصنعي .
االستثناءات:
• العتماد على الكاثينون الصنعي 6C47.2
• نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي 6C47.0
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التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكاثينون الصنعي ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5
6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.60
6C47.61
6C47.62
6C47.6Z

6C47.7
6C47.70

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
6C47.73
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.71

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

نمط ضارمن استعمال الكاثينون الصنعي ،غيرمحدد 6C47.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكاثينون الصنعي ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5
6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.60
6C47.61
6C47.62
6C47.6Z

6C47.7
6C47.70

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
6C47.73
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.71

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

 | 702االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

االعتماد على الكاثينون الصنعي 6C47.2

الوصف:
العتماد على الكاثينون الصنعي هو اضطراب في تنظيم استعمال الكاثينون الصنعي ينشأ عن
الستخدام املتكرر أو املستمر للكاثينون الصنعي .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام
الكاثينون الصنعي ،والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة
ً
لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا
ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال الكاثينون الصنعي .قد
ً
تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في ذلك التحمل لتأثيرات الكاثينون الصنعي،
وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال الكاثينون الصنعي ،أو الستخدام املتكرر
ً
للكاثينون الصنعي أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر سمات
ً
العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال الكاثينون
ً
ً
ً
الصنعي مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي 6C47.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكاثينون الصنعي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5
6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام

6C47.60
6C47.61

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.62
6C47.6Z

6C47.7
6C47.70

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
6C47.73
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.71

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

االعتماد على الكاثينون الصنعي ،االستعمال الحالي 6C47.20
الوصف:
ً
العتماد على الكاثينون الصنعي حاليا مع استعمال للكاثينون الصنعي خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي 6C47.1
• نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي 6C47.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكاثينون الصنعي ،الستعمال الحالي
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لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس

6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة

6C47.60
6C47.61
6C47.62

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
6C47.7
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي

6C47.6Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.70
6C47.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.73

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

االعتماد على الكاثينون الصنعي ،هدأة كاملة مبكرة 6C47.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكاثينون الصنعي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل
ً
املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال الكاثينون الصنعي لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي 6C47.1
• نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي 6C47.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكاثينون الصنعي ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5
6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.60
6C47.61
6C47.62
6C47.6Z

6C47.7
6C47.70

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
6C47.73
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.71
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متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

االعتماد على الكاثينون الصنعي ،هدأة مستدامة جزئية 6C47.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكاثينون الصنعي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل
ً
املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك الكاثينون الصنعي ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه
على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف
العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي 6C47.1
• نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي 6C47.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكاثينون الصنعي ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5
6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام

6C47.60
6C47.61

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.62
6C47.6Z

6C47.7
6C47.70

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
6C47.73
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.71

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

االعتماد على الكاثينون الصنعي ،هدأة مستدامة كاملة 6C47.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على الكاثينون الصنعي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل
ً
املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال الكاثينون الصنعي ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكاثينون الصنعي 6C47.1
• نوبة من الستعمال الضار للكاثينون الصنعي 6C47.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكاثينون الصنعي ،هدأة مستدامة كاملة
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لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس

6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة

6C47.60
6C47.61
6C47.62

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
6C47.7
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي

6C47.6Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.70
6C47.71

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.73

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

االعتماد على الكاثينون الصنعي ،غيرمحدد 6C47.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على الكاثينون الصنعي ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمز أيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C46.5
6C47.6

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي

6C47.60
6C47.61
6C47.62
6C47.6Z

6C47.7
6C47.70

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
6C47.73
اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ذا صلة ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.72

6C47.71

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4
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االنسمام بالكاثينون الصنعي 6C47.3

الوصف:
النسمام بالكاثينون الصنعي لكن دون الكافيين والكوكائين والكاثينون الصنعي هو حالة عابرة سريرية
تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال الكاثينون الصنعي والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو
املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب التأثيرات
ً
ً
الدوائية املعروفة للكاثينون الصنعي وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية الكاثينون الصنعي املستهلكة.
ً
وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول الكاثينون الصنعي من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر السريري
القلق ،الغضب ،ضعف النتباه ،اليقظة املفرطة ،الستثارة النفسية الحركية ،التفكير الضطهادي،
الهالوس السمعية ،الرتباك ،والتغيرات في التواصل الجتماعي .قد يكون هناك تعرق أو قشعريرة
وغثيان أو قيء وخفقان .قد تشمل العالمات الجسدية تسرع دقات القلب ،وارتفاع ضغط الدم ،وتوسع
الحدقة وارتفاع الحرارة .في حالت نادرة ،عادة في حالت التسمم الحاد ،يمكن أن يؤدي استعمال
الكاثينون الصنعي إلى اختالجات.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

سحب الكاثينون الصنعي 6C47.4

الوصف:
ً
سحب الكاثينون الصنعي هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو السمات
الفيزيولوجية ،والتي تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال
الكاثينون الصنعي لدى األفراد الذين طوروا العتماد على الكاثينون الصنعي أو استخدموا الكاثينون
الصنعي لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .قد تشمل تظاهرات سحب الكاثينون الصنعي ،تعكر املزاج،
والتهيج ،والتعب ،والكسل ،والكوابيس الحية ،واألرق أو فرط النوم ،وزيادة الشهية ،والقلق ،والتوق
للكاثينون الصنعي.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

ُ
الهذيان املحدث بالكاثينون الصنعي 6C47.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث بالكاثينون الصنعي بحالة حادة من الضطراب في النتباه والوعي مع سمات
محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء استخدام
الكاثينون الصنعي .يجب أن تكون كمية ومدة استخدام الكاثينون الصنعي قادرة على إحداث الهذيان.
ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها،
أو من خالل حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
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التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام،
والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة
من النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام
بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصنعي قادرة على
إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض
الذهانية قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من
الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس 6C47.60
الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس بوجود هالوس والتي ُيعتبر أنها نتيجة
مباشرة لستعمال الكاثينون الصنعي .ل توجد أوهام أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض
ً
حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي
آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال،
الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع هالوس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام 6C47.61
الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام بوجود األوهام والتي ُيعتبر أنها نتيجة
مباشرة لستعمال الكاثينون الصنعي .ل توجد هالوس أو أعراض ذهانية أخرى .ل تحدث األعراض
ً
حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي وسلوكي
آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر (على سبيل املثال،
الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أوهام
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة 6C47.62
الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض ذهانية مختلطة بوجود أعراض
بشكل أساس ي األوهام والهالوس ،والتي ُيعتبر أنها نتيجة مباشرة لستعمال الكاثينون
ذهانية متعددة،
ٍ
ً
الصنعي .ل تحدث األعراض حصريا أثناء حالت ما قبل النوم أو عند الستيقاظ ،ول تفسر بشكل
أفضل باضطراب عقلي وسلوكي آخر (مثل الفصام) ،وليست ناتجة عن اضطراب أو مرض آخر مصنف
في مكان آخر (على سبيل املثال ،الصرع مع أعراض بصرية).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي مع أعراض مختلطة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غيرمحدد 6C47.6Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4
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اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي 6C47.7

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو
املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو
مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .يجب
أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصنعي قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب
ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت
بداية استعمال الكاثينون الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال الكاثينون الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي

ً
ً
موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
باستعمال الكاثينون الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف،
وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد
فترة وجيزة من النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير
عن أعراض القلق التي تميز النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة
استعمال الكاثينون الصنعي قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من
خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع
أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكاثينون
الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال الكاثينون
ً
الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
ً
مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون
الصنعي).
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التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

متالزمة الوسواس القهري أو متالزمة ذات الصلة ُم ْح َدثة بالكاثينون الصنعي 6C47.72
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي إما بأفكار أو
ً
انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات متكررة يتم
ً
تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل املثال ،نتف
الشعر ،كشط الجلد) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب
منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة
التي تميز النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون
الصنعي قادرة على إحداث أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة .ل يتم تفسير
ً
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس القهري أو
الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الضطراب ذا
الصلة قد سبقت بداية استعمال الكاثينون الصنعي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت
بعد التوقف عن استعمال الكاثينون الصنعي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة

(على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال الكاثينون الصنعي).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي 6C47.73
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بالكاثينون الصنعي بسلوكيات متكررة باستمرار حيث يوجد
الباعث ألداء عمل مجزي للشخص ،على املدى القصير على
فشل متكرر في مقاومة الدافع أو الحا ِفز أو ِ
األقل ،على الرغم من ضرره على املدى الطويل إما للفرد أو لآلخرين (على سبيل املثال ،إشعال النار أو
السرقة دون دافع واضح ،أو السلوك الجنس ي املتكرر ،أو النوبات العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد
فترة وجيزة من النسمام بالكاثينون الصنعي أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير
عن اضطرابات التحكم في الدافع التي تميز النسمام بالكاثينون الصنعي أو سحب الكاثينون الصنعي.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكاثينون الصنعي قادرة على إحداث اضطراب التحكم بالدافع .ل
يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب التحكم
بالدافع ،اضطراب بسبب السلوكيات اإلدمانية) ،كما قد يكون الحال إذا كان اضطراب التحكم بالدافع
سبق بداية استعمال الكاثينون الصنعي ،أو إذا استمرت األعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف
عن استعمال الكاثينون الصنعي أو سحبه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي
ً
موجود مسبقا مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
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باستعمال الكاثينون الصنعي).
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بالكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكاثينون الصنعي 6C47.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكاثينون الصنعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4

اضطرابات بسبب استعمال الكاثينون الصنعي ،غيرمحددة 6C47.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال الكاثينون الصنعي ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكاثينون الصنعي

6C47.3

سحب الكاثينون الصنعي

6C47.4
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االضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين 6C48

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين بنمط استعمال الكافيين وعواقبه .باإلضافة إلى
النسمام بالكافيين ،فإن سحب الكافيين قد يحصل عند تقليل الستخدام أو التوقف عنه لدى بعض
األشخاص الذين استعملوا الكافيين لفترات طويلة أو بكميات كبيرة .الكافيين متورط في مجموعة
واسعة من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة
ُ
واحدة من الستعمال الضار للكافيين ونمط ضار من استعمال الكافيين .تم تمييز القلق املحدث
ُ
بالكافيين واضطراب النوم  -اليقظة املحدث بالكافيين.
االستثناءات:
ً
• الضطرابات الناتجة عن استعمال املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون العتماد على الكافيين 6C46
• الستعمال الخطر للكافيين QE11.5
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال الكافيين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكافيين

6C48.0

نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.1

نمط ضار من استعمال الكافيين ،نوبي

6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافيين ،مستمر

6C48.11

نمط ضار من استعمال الكافيين ،غير محدد

6C48.1Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):

النسمام بالكافيين

6C48.2

سحب الكافيين

6C48.3

نوبة من االستعمال الضارللكافيين 6C48.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال الكافيين تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص.
يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :التأثيرات السامة املباشرة أو
الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )2طريق ضار لالستعمال .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا
كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال الكافيين .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال الكافيين 6C48.1
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للكافيين
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافيين

6C48.2
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نمط ضارمن استعمال الكافيين 6C41.1

الوصف:
نمط من استعمال الكافيين تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أن السلوك
ُ
املحدث بالكافيين يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين بشكل ملحوظ .يتضح نمط استعمال الكافيين
ً
ً
ً
ً
خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال الكافيين نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان
ً
ً
ً
الستخدام مستمرا ( يوميا أو كل يوم تقريبا) .قد يحدث الضرر بالتأثيرات النسمامية للكافيين،
التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو بسبب طريق ضار لالستعمال.
االستثناءات:
• نوبة من الستعمال الضار للكافيين 6C48.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكافيين
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافيين

6C48.2

سحب الكافيين

6C48.3

نمط ضارمن استعمال الكافيين ،نوبي 6C48.10
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال الكافيين تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص.
ً
يتضح نمط استعمال الكافيين النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة
الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة
الجسم؛ أو ( )2طريق ضار لالستعمال.
االستثناءات:
• نوبة من الستعمال الضار للكافيين 6C48.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكافيين ،نوبي
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافيين

6C48.2

سحب الكافيين

6C48.3

نمط ضارمن استعمال الكافيين ،مستمر6C48.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال الكافيين املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو
العقلية للشخص .يتضح نمط استعمال الكافيين خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي :يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد
أو أكثر مما يلي )1( :التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )2طريق
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ضار لالستعمال.
االستثناءات:
• نوبة من الستعمال الضار للكافيين 6C48.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكافيين ،مستمر
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافيين

6C48.2

سحب الكافيين

6C48.3

نمط ضارمن استعمال الكافيين ،غيرمحدد 6C48.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال الكافيين ،غير محدد
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافيين

6C48.2

سحب الكافيين

6C48.3

االنسمام بالكافيين 6C48.2

الوصف:
النسمام بالكافيين لكن دون الكافيين والكوكائين والكافيين هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد
فترة وجيزة من استعمال الكافيين والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو
السلوك أو التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة للكافيين وترتبط
ً
ً
ً
شدتها ارتباطا وثيقا بكمية الكافيين املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول الكافيين من
الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر السريري األرق ،القلق ،الستثارة ،األرق ،احمرار الوجه ،إدرار البول،
اضطرابات الجهاز الهضمي ،آلم العضالت ،الهياج النفس ي الحركي ،التعرق أو القشعريرة ،والغثيان أو
ً
القيء ،وقد تحدث نوبات الهلع .تميل الضطرابات النموذجية لالنسمام للحدوث بجرعات عالية نسبيا
ً
(على سبيل املثال  1 >،جرام في اليوم) .يمكن أن تؤدي الجرعات العالية جدا من الكافيين (على سبيل
املثال >  5جم) إلى ضائقة تنفسية أو اختالجات يمكن أن تكون مميتة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بالكافيين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكافيين

6C48.0

نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.1

نمط ضار من استعمال الكافيين ،نوبي

6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافيين ،مستمر

6C48.11

نمط ضار من استعمال الكافيين ،غير محدد

6C48.1Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T
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شديد

XS25

سحب الكافيين 6C48.4

الوصف:
ً
سحب الكافيين هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو السمات الفيزيولوجية ،والتي
تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال الكافيين (عادة على شكل
قهوة أو مشروبات تحتوي على كافيين أو كمكون في بعض األدوية التي ل تستلزم وصفة طبية) لدى
األفراد الذين استعملوا الكافيين لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .قد تشمل تظاهرات سحب الكافيين،
صداع ،إرهاق أو نعاس ،قلق ،مزاج معكر ،غثيان أو قيء ،وصعوبة في التركيز.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب الكافيين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.1

نمط ضار من استعمال الكافيين ،نوبي

6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافيين ،مستمر

6C48.11

نمط ضار من استعمال الكافيين ،غير محدد

6C48.1Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكافيين 6C48.4

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالكافيين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكافيين

6C48.0

نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.1

نمط ضار من استعمال الكافيين ،نوبي

6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافيين ،مستمر

6C48.11

نمط ضار من استعمال الكافيين ،غير محدد

6C48.1Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافيين

6C48.2

سحب الكافيين

6C48.3
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اضطراب قلق ُم ْح َدث بالكافيين 6C48.40
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بالكافيين بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام بالكافيين أو السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
القلق التي تميز النسمام بالكافيين أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال الكافيين قادرة
على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال الكافيين ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من
الوقت بعد التوقف عن استعمال الكافيين أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال الكافيين).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بالكافيين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكافيين

6C48.0

نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.1

نمط ضار من استعمال الكافيين ،نوبي

6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافيين ،مستمر

6C48.11

نمط ضار من استعمال الكافيين ،غير محدد

6C48.1Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافيين

6C48.2

سحب الكافيين

6C48.3

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكافيين 6C48.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال الكافيين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكافيين

6C48.0

نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.1

نمط ضار من استعمال الكافيين ،نوبي

6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافيين ،مستمر

6C48.11

نمط ضار من استعمال الكافيين ،غير محدد

6C48.1Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافيين

6C48.2

سحب الكافيين

6C48.3
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اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ،غيرمحددة 6C48.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال الكافيين ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للكافيين

6C48.0

نمط ضار من استعمال الكافيين

6C48.1

نمط ضار من استعمال الكافيين ،نوبي

6C48.10

نمط ضار من استعمال الكافيين ،مستمر

6C48.11

نمط ضار من استعمال الكافيين ،غير محدد

6C48.1Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكافيين

6C48.2

سحب الكافيين

6C48.3

االضطرابات الناتجة عن استعمال املهلوسات 6C49

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال املهلوسات بنمط استعمال املهلوسات وعواقبه .باإلضافة إلى
النسمام باملهلوسات ،فإن للمهلوسات خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على املهلوسات
لدى بعض األشخاص وسحب املهلوسات عند تقليل الستخدام أو التوقف عنه .املهلوسات متورط في
مجموعة واسعة من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها
نوبة واحدة من الستعمال الضار للمهلوسات ونمط ضار من استعمال املهلوسات .تم تضمين األذى
الذي يلحق باآلخرين نتيجة السلوك أثناء النسمام باملهلوسات في تعريف الستعمال الضار
للمهلوسات .تم تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي تسببها املهلوسات .
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال املهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z

العتماد على املهلوسات

6C49.2

العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23
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6C49.2Z

العتماد على املهلوسات ،غير محدد
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

نوبة من االستعمال الضارللمهلوسات 6C49.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال املهلوسات تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص
أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة
لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على
أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي
شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى
السلوك الناجم عن النسمام باملهلوسات من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة
من الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من
استعمال املهلوسات .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهلوسات 6C49.1
• العتماد على املهلوسات 6C49.2
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):

هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

نمط ضارمن استعمال املهلوسات 6C41.1

الوصف:
نمط من استعمال املهلوسات تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى
سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال املهلوسات خالل فترة ل تقل عن 12
ً
ً
ً
ً
ً
شهرا إذا كان استعمال املهلوسات نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستخدام مستمرا .يحدث
الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ()2
التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل
الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باملهلوسات من جانب الشخص
الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال املهلوسات .
االستثناءات:
• العتماد على املهلوسات 6C49.2
• نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0
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التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املهلوسات
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

نمط ضارمن استعمال املهلوسات ،نوبي 6C49.10
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال املهلوسات تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص
أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال املهلوسات النوبي خالل فترة
ً
ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك
املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق
ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في
ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باملهلوسات
من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال املهلوسات .

االستثناءات:
• العتماد على املهلوسات 6C49.2
• نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املهلوسات ،نوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

نمط ضارمن استعمال املهلوسات ،مستمر6C49.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال املهلوسات املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو
العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال املهلوسات
خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي:
( )1السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛
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أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى
الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن
النسمام باملهلوسات من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال
املهلوسات .
االستثناءات:
• العتماد على املهلوسات 6C49.2
• نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املهلوسات ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

نمط ضارمن استعمال املهلوسات ،غيرمحدد 6C49.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

االعتماد على املهلوسات 6C49.2

الوصف:
العتماد على املهلوسات هو اضطراب في تنظيم استعمال املهلوسات ينشأ عن الستخدام املتكرر أو
املستمر للمهلوسات .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام املهلوسات ،والذي يتجلى في ضعف
القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار
ً
الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس
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شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال املهلوسات .عادة ما تظهر سمات العتماد على مدى فترة ل تقل
ً
ً
ً
ً
عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال املهلوسات مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا
) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهلوسات 6C49.1
• نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهلوسات
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

االعتماد على املهلوسات ،االستعمال الحالي 6C49.20
الوصف:
ً
العتماد على املهلوسات حاليا مع استعمال للمهلوسات خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهلوسات 6C49.1
• نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

 | 744االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

االعتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة 6C49.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على املهلوسات ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال املهلوسات لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهلوسات 6C49.1
• نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

االعتماد على املهلوسات ،هدأة مستدامة جزئية 6C49.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على املهلوسات ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك املهلوسات ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من
حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املهلوسات 6C49.1
• نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهلوسات ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3
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االعتماد على املهلوسات ،هدأة مستدامة كاملة 6C49.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على املهلوسات ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال املهلوسات ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
نمط ضار من استعمال املهلوسات 6C49.1
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات 6C49.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهلوسات ،هدأة مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمز أيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

االعتماد على املهلوسات ،غيرمحدد 6C49.2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املهلوسات ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملهلوسات
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات

6C46.4
6C49.5

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.60

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات

6C49.61

6C49.6

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3
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االنسمام باملهلوسات 6C49.3

الوصف:
النسمام باملهلوسات هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال املهلوسات
والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه
ً
ً
الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة للمهلوسات وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية
ً
املهلوسات املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول املهلوسات من الجسم .قد تتضمن ميزات
املظهر السريري الهالوس واإلخالت والتغيرات اإلدراكية (مثل تبدد الشخصية ،وتبدد الواقع ،والحس
املتزامن (مزج الحواس ،مثل املنبه البصري الذي يثير الرائحة) ،والقلق أو الكتئاب ،واألفكار املرجعية،
واألفكار الضطهادية ،وضعف املحاكمة ،والخفقان ،والتعرق ،وتغيم الرؤية ،الرعاش وعدم التنسيق.
قد تشمل العالمات الجسدية تسرع القلب وارتفاع ضغط الدم وتوسع الحدقة ،وفي حالت نادرة ،قد
يؤدي التسمم باملهلوسات إلى اشتداد السلوك النتحاري.
االستثناءات:
• التسمم باملهلوسات ()NE60
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام باملهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z

العتماد على املهلوسات

6C49.2

العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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ُ
الهذيان املحدث باملهلوسات 6C49.4

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث باملهلوسات بحالة حادة من الضطراب في النتباه والوعي مع سمات محددة
للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء استخدام املهلوسات.
يجب أن تكون كمية ومدة استخدام املهلوسات قادرة على إحداث الهذيان .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية
أخرى غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث باملهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z

العتماد على املهلوسات

6C49.2

العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملهلوسات 6C49.5

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملهلوسات بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس،
والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من
النسمام باملهلوسات أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة
بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام باملهلوسات أو السحب منها.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املهلوسات قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي
مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال
املهلوسات ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املهلوسات أو
ً
ً
السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا
بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املهلوسات).
استثناءات:
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة أخرى ذات أثر نفس ي ()6C4E.6
• اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالكحول ()6C40.6
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0
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6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات
نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z
6C49.2

العتماد على املهلوسات
العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات 6C49.7

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z
6C49.2

العتماد على املهلوسات
العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملهلوسات 6C49.60
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باملهلوسات بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج
املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة) ،والتي تتطور
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملهلوسات أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل
كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام باملهلوسات أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة
استعمال املهلوسات قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل
اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال املهلوسات ،أو
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عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املهلوسات أو السحب منها،
ً
ً
أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية
(على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املهلوسات).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث باملهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z
6C49.2

العتماد على املهلوسات
العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملهلوسات 6C49.61
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باملهلوسات بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض
فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة
وجيزة من النسمام باملهلوسات أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض
القلق التي تميز النسمام باملهلوسات أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املهلوسات
قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال املهلوسات ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املهلوسات أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال املهلوسات).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث باملهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z

العتماد على املهلوسات

6C49.2

العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21
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العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املهلوسات 6C49.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املهلوسات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z

العتماد على املهلوسات

6C49.2

العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

اضطرابات بسبب استعمال املهلوسات ،غيرمحددة 6C49.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال املهلوسات ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمهلوسات

6C49.0

نمط ضار من استعمال املهلوسات

6C49.1

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،نوبي

6C49.10

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املهلوسات ،غير محدد

6C49.1Z

العتماد على املهلوسات

6C49.2

العتماد على املهلوسات ،الستعمال الحالي

6C49.20

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21
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العتماد على املهلوسات ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املهلوسات ،هدأة كاملة مستدامة

6C49.23

العتماد على املهلوسات ،غير محدد

6C49.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملهلوسات

6C49.3

االضطرابات الناتجة عن استعمال النيكوتين 6C4A

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال النيكوتين بنمط استعمال النيكوتين وعواقبه .باإلضافة إلى
النسمام بالنيكوتين ،فإن للنيكوتين خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على النيكوتين
لدى بعض األشخاص وسحب النيكوتين عند تقليل الستخدام أو التوقف عنه .النيكوتين متورط في
مجموعة واسعة من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها
نوبة واحدة من الستعمال الضار للنيكوتين ونمط ضار من استعمال النيكوتين .تم تمييز اضطراب
ُ
النوم – اليقظة املحدث بالنيكوتين.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال النيكوتين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين

6C4A.0

نمط ضار من استعمال النيكوتين

6C4A.1

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،نوبي

6C4A.10

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،مستمر

6C4A.11

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،غير محدد

6C4A.1Z

العتماد على النيكوتين

6C4A.2

العتماد على النيكوتين ،الستعمال الحالي

6C4A.20

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مبكرة

6C4A.21

العتماد على النيكوتين ،هدأة جزئية مستدامة

6C4A.22

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23
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6C4A.2Z

العتماد على النيكوتين ،غير محدد
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

سحب النيكوتين

6C4A.4

نوبة من االستعمال الضارللنيكوتين 6C4A.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال النيكوتين تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص.
يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :التأثيرات السامة املباشرة أو
الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )2طريق ضار لالستعمال .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا
كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال النيكوتين.
االستثناءات:
نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C4A.1
العتماد على النيكوتين

6C4A.2

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

نمط ضارمن استعمال النيكوتين 6C41.1

الوصف:
نمط من استعمال النيكوتين تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص .يتضح نمط
ً
ً
ً
ً
استعمال النيكوتين خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال النيكوتين نوبيا ،أو شهرا واحدا
ً
على األقل إذا كان الستخدام مستمرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما
يلي )1( :التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )2طريق ضار
لالستعمال.
االستثناءات:
• العتماد على النيكوتين 6C4A.2
• نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال النيكوتين
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3
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نمط ضارمن استعمال النيكوتين ،نوبي 6C4A.1
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال النيكوتين تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص.
ً
يتضح نمط استعمال النيكوتين النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة
الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي :يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما
يلي )1( :التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )2طريق ضار
لالستعمال.
االستثناءات:
• العتماد على النيكوتين 6C4A.2
• نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال النيكوتين ،نوبي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

نمط ضارمن استعمال النيكوتين ،مستمر6C4A.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال النيكوتين املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو
العقلية للشخص .يتضح نمط استعمال النيكوتين خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي :يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد
أو أكثر مما يلي )1( :التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )2طريق
ضار لالستعمال.
االستثناءات:
• العتماد على النيكوتين 6C4A.2
• نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال النيكوتين ،مستمر
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3
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نمط ضارمن استعمال النيكوتين ،غيرمحدد 6C4A.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال النيكوتين ،غير محدد
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

االعتماد على النيكوتين 6C4A.2

الوصف:
العتماد على النيكوتين هو اضطراب في تنظيم استعمال النيكوتين ينشأ عن الستخدام املتكرر أو
املستمر للنيكوتين .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام النيكوتين ،والذي يتجلى في ضعف
القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار
ً
الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس
ً
شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال النيكوتين .قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا،
بما في ذلك التحمل لتأثيرات النيكوتين ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال النيكوتين،
ً
أو الستخدام املتكرر للنيكوتين أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر
ً
سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على النيكوتين
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

سحب النيكوتين

6C4A.4
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االعتماد على النيكوتين ،االستعمال الحالي 6C4A.20
الوصف:
ً
العتماد على النيكوتين حاليا مع استعمال للنيكوتين خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C4A.1
• نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على النيكوتين ،الستعمال الحالي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

سحب النيكوتين

6C4A.4

االعتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مبكرة 6C4A.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على النيكوتين ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال النيكوتين لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C4A.1
• نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مبكرة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

سحب النيكوتين

6C4A.4
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االعتماد على النيكوتين ،هدأة مستدامة جزئية 6C4A.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على النيكوتين ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك النيكوتين ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث
استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C4A.1
• نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على النيكوتين ،هدأة مستدامة جزئية
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

سحب النيكوتين

6C4A.4

االعتماد على النيكوتين ،هدأة مستدامة كاملة 6C4A.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على النيكوتين ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة
ً
الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال النيكوتين ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال النيكوتين 6C4A.1
• نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين 6C4A.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على النيكوتين ،هدأة مستدامة كاملة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

سحب النيكوتين

6C4A.4
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االعتماد على النيكوتين ،غيرمحدد 6C4A.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على النيكوتين ،غير محدد
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

سحب النيكوتين

6C4A.4

االنسمام بالنيكوتين 6C4A.3

الوصف:
النسمام بالنيكوتين هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال النيكوتين والتي
تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه
ً
ً
الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة للنيكوتين وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية النيكوتين
ً
املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول النيكوتين من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر
السريري تململ ،هياج حركي نفس ي ،قلق ،تعرق بارد ،صداع ،أرق ،خفقان ،تنمل ،غثيان أو قيء ،آلم
البطن ،ارتباك ،أحالم غريبة ،إحساس حرقة في الفم ،وإفراز اللعاب .في حالت نادرة ،قد يحدث تفكير
ً
اضطهادي أو اضطرابات في اإلدراك أو اختالجات أو غيبوبة .يحدث تسمم النيكوتين بشكل أكثر شيوعا
َ ُ
يث َ
الع ْه ِد (غير املتحمل) أو بين أولئك الذين يتناولون جرعات أعلى من الجرعات
عند املستخدم ح ِد
املعتادة.
ُ
املشتمالت:

• رحالت سيئة (النيكوتين)
االستثناءات:
• النسمام املقصود به التسمم ()NE60
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بالنيكوتين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين

6C4A.0

نمط ضار من استعمال النيكوتين

6C4A.1

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،نوبي

6C4A.10

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،مستمر

6C4A.11

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،غير محدد

6C4A.1Z

العتماد على النيكوتين

6C4A.2

العتماد على النيكوتين ،الستعمال الحالي

6C4A.20

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مبكرة

6C4A.21

العتماد على النيكوتين ،هدأة جزئية مستدامة

6C4A.22

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على النيكوتين ،غير محدد

6C4A.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

 | 772االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

سحب النيكوتين 6C4A.4

الوصف:
ً
سحب النيكوتين هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو السمات الفيزيولوجية ،والتي
تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال النيكوتين (تستخدم عادة
كأحد مكونات التبغ) لدى األفراد الذين طوروا العتماد على النيكوتين أو استخدموا النيكوتين لفترة
طويلة أو بكميات كبيرة .قد تشمل مظاهر سحب النيكوتين املزاج املعكر أو املكتئب ،واألرق ،والتهيج،
واإلحباط ،والغضب ،والقلق ،وصعوبة التركيز ،واألرق ،وبطء القلب ،وزيادة الشهية ،وزيادة الوزن
والتوق للتبغ (أو غيره من املنتجات التي تحتوي على النيكوتين) .قد تشمل األعراض الجسدية األخرى
زيادة السعال وتقرحات الفم.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب النيكوتين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على النيكوتين

6C4A.2

العتماد على النيكوتين ،الستعمال الحالي

6C4A.20

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مبكرة

6C4A.21

العتماد على النيكوتين ،هدأة جزئية مستدامة

6C4A.22

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على النيكوتين ،غير محدد

6C4A.2Z

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال النيكوتين 6C4A.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال النيكوتين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين

6C4A.0

نمط ضار من استعمال النيكوتين

6C4A.1

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،نوبي

6C4A.10

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،مستمر

6C4A.11

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،غير محدد

6C4A.1Z

العتماد على النيكوتين

6C4A.2

العتماد على النيكوتين ،الستعمال الحالي

6C4A.20

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مبكرة

6C4A.21

العتماد على النيكوتين ،هدأة جزئية مستدامة

6C4A.22

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على النيكوتين ،غير محدد

6C4A.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

سحب النيكوتين

6C4A.4
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اضطرابات بسبب استعمال النيكوتين ،غيرمحددة 6C4A.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال النيكوتين ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للنيكوتين

6C4A.0

نمط ضار من استعمال النيكوتين

6C4A.1

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،نوبي

6C4A.10

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،مستمر

6C4A.11

نمط ضار من استعمال النيكوتين ،غير محدد

6C4A.1Z

العتماد على النيكوتين

6C4A.2

العتماد على النيكوتين ،الستعمال الحالي

6C4A.20

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مبكرة

6C4A.21

العتماد على النيكوتين ،هدأة جزئية مستدامة

6C4A.22

العتماد على النيكوتين ،هدأة كاملة مستدامة

6C41.23

العتماد على النيكوتين ،غير محدد

6C4A.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالنيكوتين

6C4A.3

سحب النيكوتين

6C4A.4

االضطرابات الناتجة عن استعمال املستنشقات الطيارة 6C4B

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال املستنشقات الطيارة بنمط استعمال املستنشقات الطيارة
وعواقبه .باإلضافة إلى النسمام باملستنشقات الطيارة ،فإن للمستنشقات الطيارة خصائص تحفز
العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على املستنشقات الطيارة لدى بعض األشخاص وسحب املستنشقات
الطيارة عند تقليل الستخدام أو التوقف عنه .املستنشقات الطيارة متورط في مجموعة واسعة من
األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من
الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة ونمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة .تم تضمين
األذى الذي يلحق باآلخرين نتيجة السلوك أثناء النسمام باملستنشقات الطيارة في تعريف الستعمال
الضار للمستنشقات الطيارة .تم تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي يسببها املستنشقات
الطيارة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال املستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21
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العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

نوبة من االستعمال الضارللمستنشقات الطيارة 6C4B.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال املستنشقات الطيارة تسببت في إلحاق الضرر بالصحة الجسدية أو العقلية
للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد
نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية
على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين
أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى
السلوك الناجم عن النسمام باملستنشقات الطيارة من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص
نوبة واحدة من الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف
من استعمال املستنشقات الطيارة.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة 6C4B.1
• العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

نمط ضارمن استعمال املستنشقات الطيارة 6C41.1

الوصف:
نمط من استعمال املستنشقات الطيارة تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو
أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال املستنشقات الطيارة خالل فترة
ً
ً
ً
ً
ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال املستنشقات الطيارة نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان
ً
الستخدام مستمرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك
املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق
ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في
ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام باملستنشقات
الطيارة من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال املستنشقات الطيارة.
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االستثناءات:
• العتماد على املستنشقات الطيارة 6C4B.2
• نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املستنشقات الطيارة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

نمط ضارمن استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي 6C4B.1
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال املستنشقات الطيارة تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية
للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال املستنشقات
ً
الطيارة النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو
أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء

وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من
أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك
الناجم عن النسمام باملستنشقات الطيارة من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط
الضار لستعمال املستنشقات الطيارة.
االستثناءات:
• العتماد على املستنشقات الطيارة 6C4B.2
• نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3
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نمط ضارمن استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر 6C4B.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال املستنشقات الطيارة املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال
املستنشقات الطيارة خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة
لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على
أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي
شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى
السلوك الناجم عن النسمام باملستنشقات الطيارة من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص
النمط الضار لستعمال املستنشقات الطيارة.
االستثناءات:
• العتماد على املستنشقات الطيارة 6C4B.2
• نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
6C4B.3

النسمام باملستنشقات الطيارة

نمط ضارمن استعمال املستنشقات الطيارة ،غيرمحدد 6C4B.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3
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االعتماد على املستنشقات الطيارة 6C4B.2

الوصف:
العتماد على املستنشقات الطيارة هو اضطراب في تنظيم استعمال املستنشقات الطيارة ينشأ عن
الستخدام املتكرر أو املستمر للمستنشقات الطيارة .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام
املستنشقات الطيارة ،والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة
ً
لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا
ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال املستنشقات الطيارة.
ً
قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في ذلك التحمل لتأثيرات املستنشقات
الطيارة ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال املستنشقات الطيارة ،أو الستخدام
ً
املتكرر للمستنشقات الطيارة أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر
ً
سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال
ً
ً
ً
املستنشقات الطيارة مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة 6C41.1
• نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املستنشقات الطيارة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6
6C4B.7
6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

االعتماد على املستنشقات الطيارة ،االستعمال الحالي 6C4B.20
الوصف:
ً
العتماد على املستنشقات الطيارة حاليا مع استعمال للمستنشقات الطيارة خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة 6C4B.1
• نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
التنسيق الالحق:
أضف تفاصيال إلى االعتماد على املستنشقات الطيارة ،االستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7
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(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

االعتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة 6C4B.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على املستنشقات الطيارة ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل
ً
املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال املستنشقات الطيارة لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة 6C4B.1
• نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

االعتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة مستدامة جزئية 6C4B.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على املستنشقات الطيارة ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل
ً
املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك املستنشقات الطيارة ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه
على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف
العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة 6C4B.1
• نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7
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(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

االعتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة مستدامة كاملة 6C4B.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على املستنشقات الطيارة ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر (بما في ذلك تدخل
ً
املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال املستنشقات الطيارة ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة 6C4B.1
• نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

االعتماد على املستنشقات الطيارة ،غيرمحدد 6C4B.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.5
6C4B.6

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.70

قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة

6C4B.71

6C4B.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4
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االنسمام باملستنشقات الطيارة 6C4B.3

الوصف:
النسمام باملستنشقات الطيارة هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من استعمال
املستنشقات الطيارة والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو
التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة للمستنشقات الطيارة وترتبط
ً
ً
ً
شدتها ارتباطا وثيقا بكمية املستنشقات الطيارة املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول
املستنشقات الطيارة من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر السريري البهجة غير املناسبة ،ضعف
املحاكمة عدوانية ،نعاس ،غيبوبة ،دوار ،رعاش ،اختالل التنسيق ،كالم مشوش ،مشية غير متزنة،
خمول ولمبالة ،بطء حركي نفس ي ،واضطراب بصري .قد يحدث ضعف العضالت والشفع .قد يؤدي
استخدام املستنشقات املتطايرة إلى الالنظميات القلبية وتوقف القلب والوفاة .قد تسبب املستنشقات
املحتوية على الرصاص (مثل بعض أشكال البترول  /البنزين) حدوث تخليط وهياج وغيبوبة واختالجات.
االستثناءات:
َ
• اضطراب غ ْي َبة الحيازة ( )B636
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام باملستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

سحب املستنشقات الطيارة 6C4B.4

الوصف:
ً
سحب املستنشقات الطيارة هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو السمات
الفيزيولوجية ،والتي تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال
املستنشقات الطيارة لدى األفراد الذين طوروا العتماد على املستنشقات الطيارة أو استخدموا
املستنشقات الطيارة لفترة طويلة أو بكميات كبيرة .قد تشمل مظاهر سحب املستنشقات الطيارة األرق،
والقلق ،والهياج ،وتعكر املزاج ،والرعاش ،والتعرق ،والغثيان ،واإلخالت العابرة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب املستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2
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العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 6C4B.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،األوهام،
والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة
من النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن
الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز النسمام
باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املستنشقات الطيارة قادرة
على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت
األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال املستنشقات الطيارة ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املستنشقات الطيارة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك
ً
ً
دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال،
تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املستنشقات الطيارة).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):

نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4
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اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة 6C4B.7

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة باملستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 6C4B.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،الكتئاب أو
املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات الطاقة ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .تزيد شدة األعراض
أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املستنشقات الطيارة قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم
تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي،
واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية
قد سبقت بداية استعمال املستنشقات الطيارة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد
التوقف عن استعمال املستنشقات الطيارة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال املستنشقات الطيارة).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20
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العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث باملستنشقات الطيارة 6C4B.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة بأعراض قلق (على سبيل املثال ،التوجس
والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي تتطور
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها
بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها .يجب أن تكون
كمية ومدة استعمال املستنشقات الطيارة قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب
قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال
املستنشقات الطيارة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال
املستنشقات الطيارة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود
ً
ً
مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال
املستنشقات الطيارة).

التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث باملستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4
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اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املستنشقات الطيارة 6C4B.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال املستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4

اضطرابات بسبب استعمال املستنشقات الطيارة ،غيرمحددة 6C4B.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار للمستنشقات الطيارة 6C4B.0
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
النسمام باملستنشقات الطيارة

6C4B.3

سحب املستنشقات الطيارة

6C4B.4
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االضطرابات الناتجة عن استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها
6C4C

الوصف:
ً
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAبنمط
ً
استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAوعواقبها .باإلضافة إلى النسمام بمادة
ً
ً
 MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAفإن ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
لدى بعض األشخاص وسحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAعند تقليل الستخدام
ً
أو التوقف عنه .مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAمتورطة في مجموعة واسعة من
األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من
ً
الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAونمط ضار من استعمال مادة
ً
 MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  .MDAتم تضمين األذى الذي يلحق باآلخرين نتيجة السلوك أثناء
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAفي تعريف الستعمال الضار ملادة MDMA
ً
واملواد ذات الصلة متضمنا  .MDAتم تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي يسببها مادة MDMA
ً
واملواد ذات الصلة متضمنا .MDA
االستثناءات:
ً
• الستعمال الخطر ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا )QE11.6( MDA
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ

6C4D.0
6C4D.1
6C4D.10

ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4D.11
6C4D.1Z
6C4D.20
6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

6C4D.3
6C4C.4

نوبة من االستعمال الضارملادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.0

الوصف:
ً
نوبة واحدة من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAتسببت في إلحاق الضرر
بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث
الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ()2
التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل
الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات
ً
الصلة متضمنا  MDAمن جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الستعمال
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الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال مادة MDMA
ً
واملواد ذات الصلة متضمنا .MDA
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا 6C4C.1 MDA
ً
MDA 6C4C.2
• العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5
6C4C.6

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70

ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

6C4C.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3

نمط ضارمن استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C41.1

الوصف:
ً
نمط من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAتسبب في اإلضرار بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال
ً
ً
مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAخالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال مادة
ً
ً
ً
ً
ً
 MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAنوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستخدام مستمرا.
يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛
( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال.
يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات
ً
الصلة متضمنا  MDAمن جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مادة
ً
 MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا .MDA
االستثناءات:
ً
• العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.2
ً
• نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5
6C4C.6
6C4C.7
6C4C.70
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ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3

نمط ضارمن استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAنوبي 6C4C.1
الوصف:
ً
نمط نوبي أو متقطع من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAتسبب في اإلضرار
بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط
ً
ً
استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAالنوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث
الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ()2
التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل
الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات
ً
الصلة متضمنا  MDAمن جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مادة
ً
 MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا .MDA
االستثناءات:
ً
• العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.2
ً
• نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAنوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5
6C4C.6

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70

ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

6C4C.7
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(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3

نمط ضارمن استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAمستمر6C4C.11
الوصف:
ً
ً
نمط من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAاملستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب
في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين.
ً
يتضح نمط استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAخالل فترة شهر واحد على األقل.
يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛
( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال.
يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات
ً
الصلة متضمنا  MDAمن جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مادة
ً
 MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا .MDA
االستثناءات:
ً
• العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.2
ً
• نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا ،MDA
مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5

ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70

ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

6C4C.6
6C4C.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3

نمط ضارمن استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغيرمحدد 6C4C.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير
محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5
6C4C.6

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70

ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):

6C4C.7
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ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3

االعتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.2

الوصف:
ً
العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAهو اضطراب في تنظيم استعمال مادة
 MDMAواملواد ذات الصلة ينشأ عن الستخدام املتكرر أو املستمر ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة.
السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام مادة  MDMAواملواد ذات الصلة ،والذي يتجلى في ضعف
القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار
ً
الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس
شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة .قد تكون السمات الفيزيولوجية
ً
لالعتماد موجودة أيضا ،بما في ذلك التحمل لتأثيرات مادة  MDMAواملواد ذات الصلة ،وأعراض
السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة ،أو الستخدام املتكرر
ً
ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر
ً
سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال مادة
ً
ً
ً
 MDMAواملواد ذات الصلة مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا 6C41.1 MDA
ً
• نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):

ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5
6C4C.6

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70

ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

6C4C.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3
6C4C.4

االعتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAاالستعمال الحالي 6C4C.20
الوصف:
ً
ً
العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAحاليا مع استعمال ملادة  MDMAواملواد
ذات الصلة خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا 6C4C.1 MDA
ً
• نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAالستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5
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ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70

ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

6C4C.6
6C4C.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3
6C4C.4

االعتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة كاملة مبكرة 6C4C.21
الوصف:
ً
ً
بعد تشخيص العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAوغالبا بعد نوبة عالج أو
تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال مادة  MDMAواملواد ذات
ً
ً
الصلة متضمنا  MDAلفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا 6C4C.1 MDA
ً
• نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):

ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5
6C4C.6

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70

ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

6C4C.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3
6C4C.4

االعتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة مستدامة جزئية 6C4C.22
الوصف:
ً
ً
بعد تشخيص العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAوغالبا بعد نوبة عالج أو
تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك مادة  MDMAواملواد
ً
ً
ذات الصلة متضمنا  MDAألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو
مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا 6C4C.1 MDA
ً
• نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.0
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة مستدامة
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جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5

ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70

ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

6C4C.6
6C4C.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3
6C4C.4

االعتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة مستدامة كاملة 6C4C.23
الوصف:
ً
ً
بعد تشخيص العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAوغالبا بعد نوبة عالج أو
تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال مادة  MDMAواملواد
ً
ً
ذات الصلة متضمنا  MDAملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
ً
• نمط ضار من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا 6C4C.1 MDA
ً
• نوبة من الستعمال الضار ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA6C4C.0

التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAهدأة مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.5
6C4C.6

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70

ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.71

6C4C.7

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3
6C4C.4

االعتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغيرمحدد 6C4C.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
هذيان ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.6

ً
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.7

6C4C.5
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ً
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.70
6C4C.71

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4C.3
6C4C.4

االنسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.3

الوصف:
ً
النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAهو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد
ً
فترة وجيزة من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAوالتي تتسم باضطرابات في
الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب
ً ً
ً
التأثيرات الدوائية املعروفة ملادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAوترتبط شدتها ارتباطا وثيقا
ً
ً
بكمية مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAاملستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين يزول
ً
مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAمن الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر السريري
الهتمام والنشاط الجنس ي املتزايد أو غير املناسب ،القلق ،األرق ،الهياج ،والتعرق .في حالت نادرة،
ً
ً
وعادة في حالت التسمم الحاد ،يمكن أن يؤدي استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا
 MDAإلى خلل التوتر العضلي والختالجات .املوت املفاجئ هو من املضاعفات النادرة ولكنها معروفة.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ

6C4D.0

ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
نمط ضار من استعمال العقاقير املف ِارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ

6C4D.1

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z
6C4D.20
6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z
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سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.4

الوصف:
ً
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAهو تجمع واضح سريريا من األعراض
والسلوكيات و  /أو السمات الفيزيولوجية ،والتي تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف
ً
أو الحد من استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAلدى األفراد الذين طوروا
ً
العتماد على مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAأو استخدموا مادة  MDMAواملواد ذات
ً
الصلة متضمنا  MDAلفترة طويلة أو بكميات كبيرة .قد تشمل مظاهر سحب مادة  MDMAواملواد ذات
ً
الصلة متضمنا  MDAالتعب والخمول وفرط النوم أو األرق واملزاج املكتئب والقلق والتهيج والشهوة
وصعوبة التركيز واضطراب الشهية.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ

6C4D.2
6C4D.20
6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.6

الوصف:
ً
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAبأعراض ذهانية
(على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو
السلوكية التي تميز النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية
ومدة استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب
بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال MDMA
واملواد ذات الصلة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال
 MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي
ً
ً
موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
باستعمال  MDMAواملواد ذات الصلة).
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
6C4D.0

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z
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ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4D.20
6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

6C4D.3
6C4C.4

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.7

التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
6C4D.0

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z

ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4D.20
6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

6C4D.3
6C4C.4

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.70
الوصف:
ً
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  MDAبأعراض مزاجية (على
سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض
مستويات الطاقة) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة
أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام
بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال  MDMAواملواد
ذات الصلة قادرة على إحداث أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب
عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام
الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال  MDMAواملواد
ذات الصلة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال MDMA
واملواد ذات الصلة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود
ً
ً
مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال
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 MDMAواملواد ذات الصلة).
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.10
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.11
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.20
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.21
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.22
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.23
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
6C4D.0

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4D.3
6C4C.4

اضطراب قلق ُم ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن ضمنها 6C4C.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة بأعراض قلق (على سبيل املثال،
التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام بمادة  MDMAواملواد ذات
الصلة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة قادرة على
إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة ،أو عند استمرار األعراض
لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال  MDMAواملواد ذات الصلة أو السحب منها ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال  MDMAواملواد ذات الصلة).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة  MDMAواملواد ذات الصلة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
نمط ضار من استعمال العقاقير املف ِارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
6C4D.0

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z
6C4D.20
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ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

6C4D.3
6C4C.4

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة و MDAمن
ضمنها 6C4C.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا
MDA
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
6C4D.0

6C4D.10
6C4D.11

ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4D.1Z
6C4D.20
6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

6C4D.3
6C4C.4

اضطرابات بسبب استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغيرمحددة
6C4C.Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا  ،MDAغير
محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ

6C4D.0
6C4D.1
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ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
سحب مادة  MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا MDA

6C4D.3
6C4C.4

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z
6C4D.20
6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

ُ

االضطرابات الناتجة عن استعمال للعقاقير املفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D

الوصف:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين بنمط استعمال
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين وعواقبها .باإلضافة إلى النسمام بالعقاقير امل ِ
للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي
 PCPوالكيتامين ،فإن للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين لدى بعض األشخاص وسحب العقاقير
إلى العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين عند تقليل الستخدام أو التوقف عنه .العقاقير امل ِ
امل ِ
 PCPوالكيتامين متورطة في مجموعة واسعة من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم،
ً
ُ
فارقة متضمنا PCP
والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين .تم تضمين األذى الذي
والكيتامين ونمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين في تعريف
يلحق باآلخرين نتيجة السلوك أثناء النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين .تم تمييز العديد من الضطرابات العقلية
الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين.
التي يسببها العقاقير امل ِ
االستثناءات:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ()QE11.7
• الستعمال الخطر للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال للعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
6C4D.0

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z
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ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ

6C4D.2

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.20
6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

6C4D.3

ُ
نوبة من االستعمال الضارللعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين C4D.06

الوصف:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين تسببت في إلحاق الضرر بالصحة
نوبة واحدة من استعمال للعقاقير امل ِ
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين من
الذي يعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالعقاقير امل ِ
جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا
ً
ُ
فارقة متضمنا PCP
التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال للعقاقير امل ِ
والكيتامين.
االستثناءات:

ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين C4D.16
• نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.2
• العتماد على العقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.5
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.6
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
6C4D.4

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
نمط ضارمن استعمال للعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.1

الوصف:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو
نمط من استعمال للعقاقير امل ِ
العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال للعقاقير
ً
ً
ُ
ُ
فارقة
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال للعقاقير امل ِ
امل ِ
ً
ً
ً
ً
ً
متضمنا  PCPوالكيتامين نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستخدام مستمرا .يحدث الضرر
الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات
السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر
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الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
العقلي الذي يعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا
من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال للعقاقير امل ِ
 PCPوالكيتامين.
االستثناءات:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.2
• العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.0
• نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمز أيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.5
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.6
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
6C4D.4

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
نمط ضارمن استعمال للعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،نوبي 6C4D.10
الوصف:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين تسبب في اإلضرار بالصحة
نمط نوبي أو متقطع من استعمال للعقاقير امل ِ
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال
ً
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي
للعقاقير امل ِ
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين من
الذي يعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا PCP
جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال للعقاقير امل ِ
والكيتامين.
االستثناءات:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.2
• العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.0
• نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،نوبي
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.5
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.6
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
6C4D.4
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(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
نمط ضارمن استعمال للعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،مستمر6C4D.11
الوصف:
ً
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في
نمط من استعمال للعقاقير امل ِ
اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين.
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين خالل فترة شهر واحد على األقل.
يتضح نمط استعمال للعقاقير امل ِ
يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛
( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال.
يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا PCP
الضطراب العقلي الذي يعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بالعقاقير امل ِ
ُ
فارقة
والكيتامين من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال للعقاقير امل ِ
ً
متضمنا  PCPوالكيتامين.
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.2
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.0
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،مستمر
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ

6C4D.4
6C4D.5

ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ

6C4D.6

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
نمط ضارمن استعمال للعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،غيرمحدد 6C4D.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،غير محدد
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.5
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.6
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
6C4D.4

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3
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ُ
االعتماد على العقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.2

الوصف:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين هو اضطراب في تنظيم استعمال للعقاقير
العتماد على العقاقير امل ِ
ُ
ُ
فارقة .السمة املميزة هي دافع داخلي قوي
فارقة ينشأ عن الستخدام املتكرر أو املستمر للعقاقير امل ِ
امل ِ
ُ
فارقة ،والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في الستخدام ،وزيادة األولوية
لستخدام العقاقير امل ِ
املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار الستخدام على الرغم من الضرر أو العواقب
ً
السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال للعقاقير
ً
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين .قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في ذلك
امل ِ
ُ
فارقة ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال للعقاقير
التحمل لتأثيرات العقاقير امل ِ
ً
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين أو املواد املماثلة دوائيا ملنع
فارقة ،أو الستخدام املتكرر للعقاقير امل ِ
امل ِ
ً
أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن
ً
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين مستمر (يوميا أو
يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ً
يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C41.1
• نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.0
• نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
أضف تفاصيال إلى العتماد على العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ

6C4D.4
6C4D.5
6C4D.6

ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
االعتماد على العقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،االستعمال الحالي 6C4D.20
الوصف:
ً
ً
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين حاليا مع استعمال للعقاقير امل ِ
العتماد على العقاقير امل ِ
 PCPوالكيتامين خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.1
• نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.0
• نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،الستعمال الحالي
أضف تفاصيال إلى العتماد على العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.5
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.6
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
6C4D.4
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(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
االعتماد على العقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة 6C4D.21
الوصف:
ً
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل
بعد تشخيص العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا PCP
آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال للعقاقير امل ِ
ً
والكيتامين لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.1
• نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.0
• نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
أضف تفاصيال إلى العتماد على العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.5
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.6
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
6C4D.4

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
االعتماد على العقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،هدأة مستدامة جزئية 6C4D.22
الوصف:
ً
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل
بعد تشخيص العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا
آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك العقاقير امل ِ
ً
 PCPوالكيتامين ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل
هذا الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.1
• نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.0
• نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،هدأة مستدامة جزئية
أضف تفاصيال إلى العتماد على العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.5
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.6
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
6C4D.4

 | 834االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
االعتماد على العقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،هدأة مستدامة كاملة 6C4D.23
الوصف:
ً
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل
بعد تشخيص العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا
آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال للعقاقير امل ِ
ً
 PCPوالكيتامين ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.1
• نمط ضار من استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.0
• نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،هدأة مستدامة كاملة
أضف تفاصيال إلى العتماد على العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.5
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.6
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
6C4D.4

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
االعتماد على العقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،غيرمحدد 6C4D.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،غير محدد
أضف تفاصيال إلى العتماد على العقاقير امل ِ
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
هذيان محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.5
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطراب ذهاني محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.6
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.60
اضطراب مزاج محدث بالعقاقير امل ِ
ً
ُ
ُ ْ َ
6C4D.61
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
قلق محدث بالعقاقير امل ِ
6C4D.4

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

 | 836االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

ُ
االنسمام بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.3

الوصف:
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة
النسمام بالعقاقير امل ِ
ُ
فارقة والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان
وجيزة من استعمال للعقاقير امل ِ
ُ
فارقة
أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة للعقاقير امل ِ
ً
ً
ً
ُ
فارقة املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين تزول
وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية العقاقير امل ِ
ُ
فارقة من الجسم .قد تتضمن ميزات املظهر السريري العدوانية ،والندفاعية ،والتقلب،
العقاقير امل ِ
والقلق ،والستثارة الحركية ،وضعف املحاكمة ،وخدر أو ضعف الستجابة لأللم ،والكالم املتلعثم،
وخلل التوتر العضلي .تشمل العالمات الجسدية رأرأة (حركات العين املتكررة وغير املنضبطة) ،وتسرع
القلب ،وارتفاع ضغط الدم ،والتنميل ،والرنح ،وعسر الكالم ،وتصلب العضالت .في حالت نادرة ،يمكن
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين إلى حدوث اختالجات.
أن يؤدي استخدام العقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
أضف تفاصيال إلى النسمام بالعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
العتماد على العقاقير املفا ِرقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
6C4D.0

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z
6C4D.20
6C4D.21

ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ

6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

ُ
ُ
الهذيان املحدث بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.4

الوصف:
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين بحالة حادة من الضطراب في النتباه
يتسم الهذيان املحدث بالعقاقير امل ِ
والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين .يجب أن تكون كمية ومدة استخدام العقاقير
استخدام العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين قادرة على إحداث الهذيان .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل
امل ِ
باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية أخرى غير
مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث بالعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ

6C4D.0
6C4D.1
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ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z
6C4D.20
6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

6C4D.3

ُ
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين 6C4D.5

الوصف:
ً
ُ
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين بأعراض ذهانية (على
يتميز الضطراب الذهاني املحدث بالعقاقير امل ِ
سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور
ُ
فارقة أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها
أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالعقاقير امل ِ
بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي تميز
ُ
ُ
فارقة قادرة
فارقة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال للعقاقير امل ِ
النسمام بالعقاقير امل ِ
على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على

سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت
ُ
فارقة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة
األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال للعقاقير امل ِ
ُ
فارقة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
من الوقت بعد التوقف عن استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
ُ
فارقة.
سابقة غير مرتبطة باستعمال للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني املحدث بالعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.10
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.11
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.20
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.21
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.22
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.23
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
6C4D.0

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3
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ُ
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين 6C4D.6

التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
ُ ْ َ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محدثة بالعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.10
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.11
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.20
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.21
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.22
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.23
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
6C4D.0

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين 6C4D.60
الوصف:
ً
ُ
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين بأعراض مزاجية (على
يتسم اضطراب املزاج املحدث بالعقاقير امل ِ
سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض
ُ
فارقة أو السحب
مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالعقاقير امل ِ
منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام بالعقاقير
ُ
ُ
فارقة قادرة على إحداث
فارقة أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال للعقاقير امل ِ
امل ِ
أعراض مزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال،
اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا
ُ
فارقة ،أو عند استمرار األعراض لفترة
كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال للعقاقير امل ِ
ُ
فارقة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ً
آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ
ُ
فارقة.
من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال للعقاقير امل ِ
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج املحدث بالعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
نمط ضار من استعمال العقاقير املف ِارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
6C4D.0

6C4D.10
6C4D.11
6C4D.1Z
6C4D.20
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ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.21
6C4D.22
6C4D.23
6C4D.2Z

6C4D.3

ُ
اضطراب قلق ُم ْح َدث بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين 6C4D.61
الوصف:
ً
ُ
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين بأعراض قلق (على سبيل
يتسم اضطراب القلق املحدث بالعقاقير امل ِ
املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي
ُ
فارقة أو السحب منها .تزيد شدة
) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بالعقاقير امل ِ
ُ
فارقة أو السحب منها.
األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام بالعقاقير امل ِ
ُ
فارقة قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال للعقاقير امل ِ
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة
بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت
ُ
فارقة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
بداية استعمال للعقاقير امل ِ
ُ
فارقة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي
استعمال للعقاقير امل ِ
ً
ً
موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال
ُ
للعقاقير املفا ِرقة.
التنسيق الالحق:

ً
ُ
ً
ُْ َ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق املحدث بالعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.10
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.11
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.20
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.21
العتماد على العقاقير املفا ِرقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
ً
ُ
6C4D.22
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.23
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
6C4D.0

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3
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ُ
اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال للعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين
6C4D.Y
هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا PCP
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال للعقاقير امل ِ
والكيتامين
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.10
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.11
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.20
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.21
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.22
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.23
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
6C4D.0

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3

ُ
اضطرابات بسبب استعمال للعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،غيرمحددة
6C4D.Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
ُ
ً
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ،غير محددة
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال للعقاقير امل ِ
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نوبة من الستعمال الضار للعقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.10
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،نوبي
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.11
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،مستمر
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.1Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
نمط ضار من استعمال العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.20
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،الستعمال الحالي
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.21
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مبكرة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.22
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة جزئية مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.23
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،هدأة كاملة مستدامة
العتماد على العقاقير امل ِ
ً
ُ
6C4D.2Z
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين ،غير محدد
العتماد العقاقير امل ِ
6C4D.0

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
ً
ُ
فارقة متضمنا  PCPأو الكيتامين
النسمام بالعقاقير امل ِ

6C4D.3
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االضطرابات الناتجة عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي متضمنا األدوية 6C4E

الوصف:
ً
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية بنمط
استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي وعواقبه .باإلضافة إلى النسمام بمادة محددة أخرى ذات
تأثير نفس ي ،فإن للمادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى
العتماد على هذه املادة املحددة ذات التأثير النفس ي لدى بعض األشخاص وسحبها عند تقليل
الستعمال أو التوقف عنه .تكون هذه املادة املحددة ذات التأثير النفس ي متورطة في مجموعة واسعة
من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من
الستعمال الضار لهذه املادة ونمط ضار من استعمال هذه املادة .تم تضمين األذى الذي يلحق باآلخرين
نتيجة السلوك أثناء النسمام بهذه املادة في تعريف الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير
ً
نفس ي متضمنا األدوية .تم تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي تسببها مادة محددة أخرى ذات
ً
تأثير نفس ي متضمنا األدوية.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي متضمنا
األدوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z

نوبة من االستعمال الضارملادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي تسببت في إلحاق الضرر بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
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يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص
إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.1
• العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.2
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7
6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

نمط ضارمن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.1

الوصف:
نمط من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية
للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال مادة محددة أخرى
ً
ذات تأثير نفس ي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
ً
ً
ً
ً
نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستعمال مستمرا .يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد
نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية
على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين
أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى
السلوك الناجم عن النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي من جانب الشخص الذي ينطبق
عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.2
• نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7
6C4E.70
6C4E.71
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ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

نمط ضارمن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،نوبي 6C4E.10
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي تسبب في اإلضرار بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال
ً
مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق
بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.2
• نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7
6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

نمط ضارمن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،مستمر6C4E.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار
بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط
استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي من جانب
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الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.2
• نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7
6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

نمط ضارمن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،غيرمحدد 6C4E.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7
6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3
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االعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.2

الوصف:
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي هو اضطراب في تنظيم استعمال مادة محددة أخرى
ذات تأثير نفس ي ينشأ عن الستعمال املتكرر أو املستمر ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي .السمة
املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،والذي يتجلى في ضعف
القدرة على التحكم في الستعمال ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار
ً
الستعمال على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس
شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي .قد تكون السمات
ً
الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في ذلك التحمل لتأثيرات مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي،
وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،أو الستعمال
ً
املتكرر ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو املواد املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة
ً
ما تظهر سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان
ً
ً
ً
استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط
سحب

مادة

محددة

أخرى

ذات

تأثير

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.40
نفس ي ،مع
6C4E.41

اضطرابات

ادراكية

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4E.43
سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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االعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،االستعمال الحالي 6C4E.20
الوصف:
ً
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي حاليا مع استعمال ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي6C4E.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7
6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط
سحب

مادة

محددة

أخرى

ذات

تأثير

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.40
نفس ي ،مع
6C4E.41

اضطرابات

ادراكية

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4E.43
سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

االعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،هدأة كاملة مبكرة 6C4E.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر
(بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
ً
لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.6
6C4E.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط
سحب

مادة

محددة

أخرى

ذات

تأثير

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.40
نفس ي ،مع
6C4E.41

اضطرابات

ادراكية

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4E.43
سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

االعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،هدأة مستدامة جزئية 6C4E.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر
(بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك مادة محددة أخرى ذات تأثير
ً
نفس ي ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا
الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7
6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
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النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط
سحب

مادة

محددة

أخرى

ذات

تأثير

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.40
نفس ي ،مع
6C4E.41

اضطرابات

ادراكية

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4E.43
سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

االعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،هدأة مستدامة كاملة 6C4E.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر
(بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
ً
ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي 6C4E.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط
سحب

مادة

محددة

أخرى

ذات

تأثير

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.40
نفس ي ،مع
6C4E.41

اضطرابات

ادراكية

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4E.43
سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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االعتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،غيرمحدد 6C4E.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.5
6C4E.6
6C4E.7

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.70
6C4E.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
ُ
6C4E.73
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط
سحب

مادة

محددة

أخرى

ذات

تأثير

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.40
نفس ي ،مع
6C4E.41
6C4E.42

اضطرابات

ادراكية

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4E.43
سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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االنسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.3

الوصف:
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة
من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو اإلدراك
أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة ملادة
ً
ً
محددة أخرى ذات تأثير نفس ي وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية املادة املحددة أخرى ذات التأثير
ً
النفس ي املستهلكة .وهي محددة زمنيا وتختفي حين تزول املادة املحددة من الجسم.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.4

الوصف:
ً
سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو
السمات الفيزيولوجية ،والتي تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال
املادة لدى األفراد الذين طوروا العتماد على املادة أو استخدموا املادة لفترة طويلة أو بكميات كبيرة.
ً
يمكن أيضا أن يحدث سحب من املواد ذات التأثير النفس ي عند استخدام األدوية ذات التأثير النفس ي
املوصوفة ضمن الجرعات العالجية القياسية .تعتمد امليزات املحددة لحالة السحب على الخصائص
الدوائية للمادة املحددة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z
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العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،غيرمختلط 6C40.40
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ول تكون حالة
السحب مصحوبة باضطرابات في اإلدراك أو اختالجات.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،مع اضطرابات إدراكية 6C40.41
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ول تكون حالة
السحب مصحوبة باختالج .تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال ،الهالوس أو
األوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ل يوجد دليل على حدوث تخليط ولم يتم
استيفاء متطلبات التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات إدراكية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2
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العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،مع اختالجات 6C40.42
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي وتكون حالة
السحب مصحوبة باختالجات .ل تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.2
6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،مع اضطرابات إدراكية واختالجات 6C40.43
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي وتكون حالة
السحب مصحوبة باختالجات كما تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال،
الهالوس أو األوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ولم يتم استيفاء متطلبات
التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات إدراكية واختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.2
6C4E.20
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العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي ،غيرمحدد 6C40.4Z
الوصف:
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

ُ
الهذيان املحدث بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي بحالة حادة من الضطراب في النتباه والوعي
مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء
استخدام مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي .يجب أن تكون كمية ومدة استخدام مادة محددة أخرى
ذات تأثير نفس ي قادرة على إحداث الهذيان .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل باضطراب عقلي أولي،
أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية أخرى غير مصنفة ضمن
الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.2
6C4E.20
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العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء
أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد شدة األعراض
أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو السلوكية التي
تميز النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال
املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل يتم تفسير األعراض
بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب
بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية استعمال املادة
املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي.
التنسيق الالحق:

ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z
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اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.7

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي بأعراض مزاجية( ،على سبيل املثال،
الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات
الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو
السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام
بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منه .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال مادة محددة
أخرى ذات تأثير نفس ي قادرة على إحداث األعراض املزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من
خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب
الفصام الوجداني) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال مادة
محددة أخرى ذات تأثير نفسيا ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منه ،أو إذا كان هناك دليل آخر على اضطراب
ً
ً
عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير
مرتبطة باستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0
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نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب قلق ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي بأعراض قلق (على سبيل املثال،
التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير
نفس ي أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي
قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي ،أو
عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املادة املحددة األخرى ذات
ً
التأثير النفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
ً
مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة املحددة
األخرى ذات التأثير النفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2
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العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
6C4E.72
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
ً
إما بأفكار أو انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات
ً
متكررة يتم تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل املثال،
نتف الشعر ،كشط الجلد) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة محددة أخرى ذات
تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري أو
الضطرابات ذات الصلة التي تميز النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .يجب
أن تكون كمية ومدة استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي قادرة على إحداث أعراض
الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب
ً
عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال
إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال املادة املحددة
األخرى ذات التأثير النفس ي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن
استعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة
(على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير
النفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
امل ْح َدث بمادة محددة أخرى
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة
ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10
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نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.73
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي بسلوكيات متكررة
الباعث ألداء عمل مجزي للشخص،
باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة دافع أو الحا ِفز أو ِ
على األقل على املدى القصير ،على الرغم من ضرره على املدى الطويل إما للفرد أو لآلخرين (على سبيل
املثال ،إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح ،أو السلوك الجنس ي املتكرر ،أو النوبات العدوانية)
التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو السحب منه.
تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن اضطرابات التحكم في الدافع التي تميز النسمام مادة
محددة أخرى ذات تأثير نفس ي أو سحبها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املادة املحددة قادرة على
إحداث ا اضطراب التحكم بالدافع .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي
(على سبيل املثال ،اضطراب التحكم بالدافع ،اضطراب بسبب السلوكيات اإلدمانية) ،كما قد يكون
الحال إذا كان اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال املادة ،أو إذا استمرت األعراض لفترة
طويلة من الزمن بعد التوقف عن استعمال هذه املادة أو سحبها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة).
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21
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العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z

 | 884االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

اضطرابات بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفسيا ،غيرمحددة 6C4E.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.0

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.3

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.4

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4E.40

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4E.41

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4E.42

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C4E.43

سحب مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C40.4Z
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االضطرابات الناتجة عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي متضمنا األدوية 6C4F

الوصف:
ً
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية بنمط
استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي وعواقبه .باإلضافة إلى النسمام بمواد متعددة محددة
ذات تأثير نفس ي ،فإن للمواد املحددة ذات التأثير النفس ي خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى
العتماد على هذه املواد املحددة ذات التأثير النفس ي لدى بعض األشخاص وسحبها عند تقليل
الستعمال أو التوقف عنه .تكون هذه املواد املحددة ذات التأثير النفس ي متورطة في مجموعة واسعة
من األضرار التي تؤثر على معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من
الستعمال الضار لهذه املواد ونمط ضار من استعمال هذه املواد .تم تضمين األذى الذي يلحق باآلخرين
نتيجة السلوك أثناء النسمام بهذه املواد في تعريف الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير
ً
نفس ي متضمنا األدوية .تم تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي تسببها مواد متعددة محددة ذات
ً
تأثير نفس ي متضمنا األدوية.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي متضمنا
األدوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نوبة من االستعمال الضارملواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي تسببت في إلحاق الضرر بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الستعمال الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص
إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.1
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.2
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التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.5

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نمط ضارمن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.1

الوصف:
نمط من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي تسبب في اإلضرار بالصحة الجسدية أو
العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال مواد
ً
متعددة محددة ذات تأثير نفس ي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال املواد املتعددة املحددة
ً
ً
ً
ً
ذات التأثير النفس ي نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستعمال مستمرا .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.2
• نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.5

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71
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ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نمط ضارمن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،نوبي 6C4F.10
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي تسبب في اإلضرار بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال
ً
مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث الضرر الذي يلحق
بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.2
• نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.0
التنسيق الالحق:

ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.5

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نمط ضارمن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،مستمر6C4F.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب في اإلضرار
بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط
استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي خالل فترة شهر واحد على األقل .يحدث الضرر الذي
يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ( )2التأثيرات السامة
املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل الضرر الذي
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يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو الضطراب العقلي
الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي من جانب
الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.2
• نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.5

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نمط ضارمن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،غيرمحدد 6C4F.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.5

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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االعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.2

الوصف:
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي هو اضطراب في تنظيم استعمال مواد متعددة
محددة ذات تأثير نفس ي ينشأ عن الستعمال املتكرر أو املستمر ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي.
السمة املميزة هي دافع داخلي قوي لستخدام املواد املتعددة املحددة ،والذي يتجلى في ضعف القدرة
على التحكم في الستعمال ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار
ً
الستعمال على الرغم من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس
شخص ي بالرغبة أو التوق لستعمال املواد املتعددة املحددة .قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد
ً
موجودة أيضا ،بما في ذلك التحمل لتأثيرات املواد املتعددة املحددة ،وأعراض السحب بعد التوقف أو
الحد من استعمال املواد املتعددة املحددة ،أو الستعمال املتكرر لهذه املواد املتعددة املحددة أو املواد
ً
املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن
ً
 12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي مستمر
ً
ً
ً
(يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.1
• نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7

6C4F.5

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.70
6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،االستعمال الحالي 6C4F.20
الوصف:
ً
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي حاليا مع استعمال ملواد متعددة محددة ذات تأثير
نفس ي خالل الشهر السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي6C4F.1
• نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.5
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.6

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،هدأة كاملة مبكرة 6C4F.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر
(بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
ً
لفترة تتراوح بين شهر و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.1
• نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.0
التنسيق الالحق:

ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.5

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،هدأة مستدامة جزئية 6C4F.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر
(بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك مواد متعددة محددة ذات تأثير
ً
نفس ي ألكثر من  12شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا
الفترة ،لم يتم استيفاء متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
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• نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.1
• نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة مستدامة جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.5

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،هدأة مستدامة كاملة 6C4F.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو تدخل آخر
(بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير
ً
نفس ي ملدة  12شهرا أو أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.1
• نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة مستدامة كاملة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.5

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
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يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االعتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،غيرمحدد 6C4F.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي 6C4F.7
6C4F.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.5

قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االنسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.3

الوصف:
النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة
من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي والتي تتسم باضطرابات في الوعي أو املعرفة أو
اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .تحدث هذه الضطرابات بسبب التأثيرات الدوائية املعروفة
ً
ً
لهذه املواد وترتبط شدتها ارتباطا وثيقا بكمية املواد املحددة ذات التأثير النفس ي املستهلكة .وهي محددة
ً
زمنيا وتختفي حين تزول املواد املحددة من الجسم.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

 | 902االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

سحب مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.4

الوصف:
ً
سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي هو تجمع واضح سريريا من األعراض والسلوكيات و  /أو
السمات الفيزيولوجية ،والتي تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف أو الحد من استعمال
املواد لدى األفراد الذين طوروا العتماد على املواد أو استخدموا املواد لفترة طويلة أو بكميات كبيرة.
ً
يمكن أيضا أن يحدث سحب من املواد ذات التأثير النفس ي عند استخدام األدوية ذات التأثير النفس ي
املوصوفة ضمن الجرعات العالجية القياسية .تعتمد امليزات املحددة لحالة السحب على الخصائص
الدوائية للمادة املحددة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z
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سحب مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،غيرمختلط 6C40.40
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ول تكون حالة
السحب مصحوبة باضطرابات في اإلدراك أو اختالجات.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

سحب مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،مع اضطرابات إدراكية 6C40.41
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ول تكون حالة
السحب مصحوبة باختالج .تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال ،الهالوس أو
األوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ل يوجد دليل على حدوث تخليط ولم يتم
استيفاء متطلبات التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات إدراكية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z
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سحب مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،مع اختالجات 6C40.42
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي وتكون حالة
السحب مصحوبة باختالجات .ل تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

سحب مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،مع اضطرابات إدراكية واختالجات 6C40.43
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي وتكون حالة
السحب مصحوبة باختالجات كما تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال،
الهالوس أو األوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ولم يتم استيفاء متطلبات
التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات إدراكية واختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z
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سحب مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي ،غيرمحدد 6C40.4Z
الوصف:
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

ُ
الهذيان املحدث بمواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي بحالة حادة من الضطراب في النتباه
والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب أو أثناء
استخدام مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي .يجب أن تكون كمية ومدة استخدام مواد متعددة
محددة ذات تأثير نفس ي قادرة على إحداث الهذيان .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل باضطراب

عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية أخرى غير مصنفة
ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي تتطور أثناء
أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد شدة
األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات الشبيهة بالذهان في اإلدراك أو املجالت املعرفية أو
السلوكية التي تميز النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .يجب أن تكون
كمية ومدة استعمال املواد املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي قادرة على إحداث أعراض ذهانية .ل
يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،الفصام ،واضطراب
مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية قد سبقت بداية
استعمال املواد املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت
بعد التوقف عن استعمال املواد املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك
ً
ً
دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل املثال،
تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املواد املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.7

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.2
6C4F.20
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العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي بأعراض مزاجية( ،على سبيل
املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض مستويات
الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي أو
السحب منه .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن الضطرابات املزاجية التي تميز النسمام
بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املواد قادرة
على إحداث األعراض املزاجية .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على
سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال املواد ،أو عند استمرار األعراض لفترة
طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املواد أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على
ً
ً
اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة
غير مرتبطة باستعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ).
التنسيق الالحق:

ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطراب قلق ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي بأعراض قلق (على سبيل املثال،
التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك التجنبي ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد
شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض القلق التي تميز النسمام بمواد متعددة محددة ذات
تأثير نفس ي أو السحب منها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املواد املحددة األخرى ذات التأثير
النفس ي قادرة على إحداث أعراض قلق .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي
أولي (على سبيل املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما
قد يكون الحال إذا كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال املواد املحددة األخرى ذات التأثير
النفس ي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املواد املحددة
األخرى ذات التأثير النفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي
ً
ً
موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال
املواد املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
6C4F.72
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير
ً
نفس ي إما بأفكار أو انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة بسلوكيات
ً
متكررة يتم تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على سبيل املثال،
نتف الشعر ،كشط الجلد) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمواد متعددة محددة
ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن أعراض الوسواس القهري
أو الضطرابات ذات الصلة التي تميز النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منها.
يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املواد املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي قادرة على إحداث أعراض
الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب
ً
عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون الحال
إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال املواد ،أو
عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمالها أو السحب منها ،أو إذا كان
ً
ً
هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري أو
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الضطراب ذا الصلة (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال هذه املواد.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمواد متعددة محددة
ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.73
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي بسلوكيات متكررة
الباعث ألداء عمل مجزي للشخص،
باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة دافع أو الحا ِفز أو ِ
على األقل على املدى القصير ،على الرغم من ضرره على املدى الطويل إما للفرد أو لآلخرين (على سبيل
املثال ،إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح ،أو السلوك الجنس ي املتكرر ،أو النوبات العدوانية)
التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منه.
تزيد شدة األعراض أو مدتها بشكل كبير عن اضطرابات التحكم في الدافع التي تميز النسمام بهذه املواد
أو سحبها .يجب أن تكون كمية ومدة استعمال املواد املحددة قادرة على إحداث اضطراب التحكم
بالدافع .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال ،اضطراب
التحكم بالدافع ،اضطراب بسبب السلوكيات اإلدمانية) ،كما قد يكون الحال إذا كان اضطراب التحكم
بالدافع سبق بداية استعمال املواد ،أو إذا استمرت األعراض لفترة طويلة من الزمن بعد التوقف عن
ً
استعمال هذه املواد أو سحبها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا
مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املواد).
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

 | 918االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي 6C4F.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطرابات بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفسيا ،غيرمحددة 6C4F.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.0

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4F.10

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4F.11

نمط ضار من استعمال مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي

6C4F.2

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4F.20

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4F.21
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العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة

6C4F.22

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4F.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االضطرابات الناتجة عن استعمال مواد غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G

الوصف:
تتميز الضطرابات الناتجة عن استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي بنمط
استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي وعواقبه .باإلضافة إلى النسمام بمواد غير
معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،فإن للمواد غير املعروفة أو غير املحددة ذات التأثير النفس ي
خصائص تحفز العتماد ،مما يؤدي إلى العتماد على هذه املواد غير املعروفة أو غير املحددة ذات التأثير
النفس ي لدى بعض األشخاص وسحبها عند تقليل الستعمال أو التوقف عنه .تكون هذه املواد غير
املعروفة أو غير املحددة ذات التأثير النفس ي متورطة في مجموعة واسعة من األضرار التي تؤثر على
معظم أعضاء وأنظمة الجسم ،والتي يمكن تصنيفها على أنها نوبة واحدة من الستعمال الضار لهذه
املواد ونمط ضار من استعمال هذه املواد .تم تضمين األذى الذي يلحق باآلخرين نتيجة السلوك أثناء
النسمام بهذه املواد في تعريف الستعمال الضار ملواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
ً
متضمنا األدوية .تم تمييز العديد من الضطرابات العقلية التي تسببها مواد غير معروفة أو غير محددة
ً
ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات الناتجة عن استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
ً
متضمنا األدوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
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نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

نوبة من االستعمال الضارملواد غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.0

الوصف:
نوبة واحدة من استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي تسببت في إلحاق الضرر
بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدت إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يحدث
الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ()2
التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل
الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمواد غير معروفة أو غير
محددة ذات تأثير نفس ي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص نوبة واحدة من الستعمال
الضار .ل ينبغي وضع هذا التشخيص إذا كان الضرر ينسب إلى نمط معروف من استعمال مواد غير
معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.1
• العتماد على مواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.2
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نوبة من الستعمال الضار ملواد غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.5

 | 924االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نمط ضارمن استعمال مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.1

الوصف:
نمط من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي تسبب في اإلضرار بالصحة
الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط استعمال
ً
مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا إذا كان استعمال املادة
ً
ً
ً
ً
املتعددة املحددة ذات التأثير النفس ي نوبيا ،أو شهرا واحدا على األقل إذا كان الستعمال مستمرا.
يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛
( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال.
يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة غير معروفة أو غير
محددة ذات تأثير نفس ي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مادة
غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.2
• نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.0

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.5

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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نمط ضارمن استعمال مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،نوبي 6C4G.10
الوصف:
نمط نوبي أو متقطع من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي تسبب في اإلضرار
بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين .يتضح نمط
ً
استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي النوبي خالل فترة ل تقل عن  12شهرا .يحدث
الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛ ()2
التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال .يشمل
الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة غير معروفة أو غير
محددة ذات تأثير نفس ي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مادة
غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.2
• نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.5

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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نمط ضارمن استعمال مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،مستمر6C4G.11
الوصف:
ً
نمط من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي املستمر (يوميا أو شبه يومي) تسبب
في اإلضرار بالصحة الجسدية أو العقلية للشخص أو أدى إلى سلوك يؤدي إلى اإلضرار بصحة اآلخرين.
يتضح نمط استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي خالل فترة شهر واحد على األقل.
يحدث الضرر الذي يلحق بصحة الفرد نتيجة لواحد أو أكثر مما يلي )1( :السلوك املرتبط بالنسمام؛
( )2التأثيرات السامة املباشرة أو الثانوية على أعضاء وأنظمة الجسم؛ أو ( )3طريق ضار لالستعمال.
يشمل الضرر الذي يلحق بصحة اآلخرين أي شكل من أشكال األذى الجسدي ،بما في ذلك الصدمة ،أو
الضطراب العقلي الذي ُيعزى مباشرة إلى السلوك الناجم عن النسمام بمادة غير معروفة أو غير
محددة ذات تأثير نفس ي من جانب الشخص الذي ينطبق عليه تشخيص النمط الضار لستعمال مادة
غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي .
االستثناءات:
• العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.2
• نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.5

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نمط ضارمن استعمال مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،غيرمحدد 6C4G.1Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير
محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.5

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
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6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

االعتماد على مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.2

الوصف:
العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي هو اضطراب في تنظيم استعمال مادة
غير معروفة أو غير محددة ينشأ عن الستعمال املتكرر أو املستمر للمادة .السمة املميزة هي دافع داخلي
قوي لستخدام املادة غير املحددة أو غير املعروفة ،والذي يتجلى في ضعف القدرة على التحكم في
الستعمال ،وزيادة األولوية املعطاة لالستخدام على األنشطة األخرى واستمرار الستعمال على الرغم
ً
من الضرر أو العواقب السلبية .غالبا ما تكون هذه التجارب مصحوبة بإحساس شخص ي بالرغبة أو
ً
التوق لستعمال املادة .قد تكون السمات الفيزيولوجية لالعتماد موجودة أيضا ،بما في ذلك التحمل
لتأثيرات املادة ،وأعراض السحب بعد التوقف أو الحد من استعمال املادة ،أو الستعمال املتكرر لهذه
ً
املادة غير املحددة أو غير املعروفة أو املادة املماثلة دوائيا ملنع أو تخفيف أعراض السحب .عادة ما تظهر
ً
سمات العتماد على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا ولكن يمكن إجراء التشخيص إذا كان استعمال مادة
ً
ً
ً
غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي مستمر (يوميا أو يوميا تقريبا ) ملدة شهر واحد على األقل.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

لديه تظاهرات ّ(رمز أيضا ):
6C4G.5
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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االعتماد على مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،االستعمال الحالي 6C4G.20
الوصف:
ً
العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي حاليا مع استعمال للمادة خالل الشهر
السابق.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي6C4G.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.5

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):

النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
6C4E.4Z

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

االعتماد على مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،هدأة كاملة مبكرة 6C4G.21
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو
تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الفرد عن استعمال املادة لفترة تتراوح بين شهر
ً
و 12شهرا .
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.5
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اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.70
6C4G.71

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

االعتماد على مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،هدأة مستدامة جزئية 6C4G.22
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو
تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،هناك انخفاض كبير في استهالك املادة ألكثر من 12
ً
شهرا ،بحيث أنه على الرغم من حدوث استعمال متقطع أو مستمر خالل هذا الفترة ،لم يتم استيفاء
متطلبات تعريف العتماد.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة مستدامة
جزئية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.5

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
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(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

االعتماد على مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،هدأة مستدامة كاملة 6C4G.23
الوصف:
ً
بعد تشخيص العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،وغالبا بعد نوبة عالج أو
ً
تدخل آخر (بما في ذلك تدخل املساعدة الذاتية) ،امتنع الشخص عن استعمال املادة ملدة  12شهرا أو
أكثر.
االستثناءات:
• نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.1
• نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.0
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة مستدامة كاملة

لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
6C4G.5
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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االعتماد على مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،غيرمحدد 6C4G.2Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العتماد على مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
هذيان ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.6
اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي 6C4G.7
6C4G.70
اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.71
قلق ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.5

ُ
اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
6C4G.72
نفس ي
ُ
اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
6C4G.73
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

االنسمام بمادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.3

الوصف:
النسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي هو حالة عابرة سريرية تحدث أثناء أو بعد
فترة وجيزة من استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي والتي تتسم باضطرابات في
الوعي أو املعرفة أو اإلدراك أو الوجدان أو السلوك أو التناسق .يجب وضع هذا التشخيص فقط عندما
يكون هناك دليل قوي على استعمال مادة غير محددة ول يمكن تفسير األعراض باضطراب أو مرض
آخر.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
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العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

سحب مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.4

الوصف:
ً
سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي هو تجمع واضح سريريا من األعراض
والسلوكيات و  /أو السمات الفيزيولوجية ،والتي تتفاوت في درجة الشدة واملدة ،وتحدث عند التوقف
أو الحد من استعمال املادة لدى األفراد الذين طوروا العتماد على املادة أو استخدموا املادة لفترة طويلة
ً
أو بكميات كبيرة .يمكن أيضا أن يحدث سحب من املادة ذات التأثير النفس ي عند استخدام األدوية ذات
التأثير النفس ي املوصوفة ضمن الجرعات العالجية القياسية .تعتمد امليزات املحددة لحالة السحب على
الخصائص الدوائية للمادة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
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سحب مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،غيرمختلط 6C40.40
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ول
تكون حالة السحب مصحوبة باضطرابات في اإلدراك أو اختالجات.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z

سحب مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،مع اضطرابات إدراكية 6C40.41
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ول
تكون حالة السحب مصحوبة باختالج .تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال،
الهالوس أو األوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ل يوجد دليل على حدوث تخليط
ولم يتم استيفاء متطلبات التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات إدراكية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
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سحب مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،مع اختالجات 6C40.42
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي وتكون
حالة السحب مصحوبة باختالجات .ل تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z

سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات إدراكية واختالجات
6C40.43
الوصف:
استوفيت جميع املتطلبات التشخيصية لسحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي وتكون
حالة السحب مصحوبة باختالجات كما تصحب حالة السحب اضطرابات في اإلدراك (على سبيل املثال،
الهالوس أو األوهام البصرية أو اللمسية) مع اختبار الواقع السليم .ولم يتم استيفاء متطلبات
التشخيص األخرى للهذيان.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات إدراكية
واختالجات
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
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سحب مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ،غيرمحدد 6C40.4Z
الوصف:
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى سحب مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z

ُ
الهذيان املحدث بمادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.5

الوصف:
ُ
يتسم الهذيان املحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي بحالة حادة من الضطراب في
النتباه والوعي مع سمات محددة للهذيان الذي يتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام أو السحب
أو أثناء استخدام مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل
باضطراب عقلي أولي ،أو باستخدام مادة مختلفة أو السحب منها ،أو من خالل حالة صحية أخرى غير
مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية والنمائية العصبية.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان املحدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
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العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

اضطراب ذهاني ُم ْح َدث بمادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.6

الوصف:
ُ
يتميز الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي بأعراض ذهانية
(على سبيل املثال ،األوهام ،والهالوس ،والتفكير غير املنظم ،والسلوك املضطرب بشكل كبير ) ،والتي
تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي أو
السحب منها .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل املثال،
الفصام ،واضطراب مزاجي مصحوب بأعراض ذهانية) ،كما قد يكون الحال إذا كانت األعراض الذهانية
قد سبقت بداية استعمال املادة غير املحددة ذات التأثير النفس ي ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة
من الوقت بعد التوقف عن استعمال املادة غير املحددة ذات التأثير النفس ي أو السحب منها ،أو إذا كان
ً
ً
هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض ذهانية (على سبيل
املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال املادة غير املحددة ذات التأثير النفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب الذهاني امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2
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العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.7

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى ُم ْح َدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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اضطراب مزاج ُم ْح َدث بمادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.70
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املزاج امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي بأعراض مزاجية( ،على
سبيل املثال ،الكتئاب أو املزاج املرتفع ،وانخفاض املشاركة في األنشطة املمتعة ،وزيادة أو انخفاض
مستويات الطاقة ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة
ذات تأثير نفس ي أو السحب منه .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي
(على سبيل املثال ،اضطراب اكتئابي ،واضطراب ثنائي القطب ،اضطراب الفصام الوجداني) ،كما قد
يكون الحال إذا كانت األعراض املزاجية قد سبقت بداية استعمال املادة ،أو عند استمرار األعراض
لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمال املادة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر
ً
ً
على اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض مزاجية (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات
سابقة غير مرتبطة باستعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ).
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب املزاج امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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اضطراب قلق ُم ْح َدث بمادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.71
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي بأعراض قلق (على
سبيل املثال ،التوجس والخوف ،وأعراض فيزيولوجية لفرط استثارة الجهاز العصبي الذاتي ،السلوك
التجنبي ) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
نفس ي أو السحب منها .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب قلق أو ذا صلة بالخوف ،اضطراب قلق مع أعراض قلق بارزة) ،كما قد يكون الحال إذا
كانت أعراض القلق قد سبقت بداية استعمال املادة ،أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت
بعد التوقف عن استعمال املادة أو السحب منها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي
ً
ً
أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض قلق (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
باستعمال املادة املحددة األخرى ذات التأثير النفس ي.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب القلق امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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اضطراب الوسواس القهري أو االضطراب ذا الصلة ُم ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات
تأثيرنفس ي 6C4G.72
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة
ً
ذات تأثير نفس ي إما بأفكار أو انشغالت اقتحاميه متكررة ،ترتبط عادة بالقلق وعادة ما تكون مصحوبة
ً
بسلوكيات متكررة يتم تنفيذها استجابة لذلك ،أو بإجراءات متكررة ومعتادة موجهة نحو الجلد (على
سبيل املثال ،نتف الشعر ،كشط الجلد) ،والتي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة غير
معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي أو السحب منها .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل
ً
اضطراب عقلي أولي (خصوصا ،اضطراب الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة ) ،كما قد يكون
الحال إذا كانت أعراض الوسواس القهري أو الضطرابات ذات الصلة قد سبقت بداية استعمال املادة،
أو عند استمرار األعراض لفترة طويلة من الوقت بعد التوقف عن استعمالها أو السحب منها ،أو إذا
ً
ً
كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي أولي موجود مسبقا مصحوبا بأعراض الوسواس القهري
أو الضطراب ذا الصلة (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة باستعمال هذه املادة.
التنسيق الالحق:
ُ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الوسواس القهري أو الضطراب ذا الصلة امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو
غير محددة ذات تأثير نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بمادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.73
الوصف:
ُ
يتسم اضطراب التحكم بالدافع امل ْح َدث بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي بسلوكيات
الباعث ألداء عمل مجزي
متكررة باستمرار حيث يوجد فشل متكرر في مقاومة دافع أو الحا ِفز أو ِ
للشخص ،على األقل على املدى القصير ،على الرغم من ضرره على املدى الطويل إما للفرد أو لآلخرين
(على سبيل املثال ،إشعال النار أو السرقة دون دافع واضح ،أو السلوك الجنس ي املتكرر ،أو النوبات
العدوانية) التي تتطور أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
نفس ي أو السحب منه .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أولي (على سبيل
املثال ،اضطراب التحكم بالدافع ،اضطراب بسبب السلوكيات اإلدمانية) ،كما قد يكون الحال إذا كان
اضطراب التحكم بالدافع سبق بداية استعمال املادة ،أو إذا استمرت األعراض لفترة طويلة من الزمن
بعد التوقف عن استعمال هذه املادة أو سحبها ،أو إذا كان هناك دليل آخر على وجود اضطراب عقلي
ً
أولي موجود مسبقا مع أعراض التحكم بالدافع (على سبيل املثال ،تاريخ من نوبات سابقة غير مرتبطة
باستعمال املادة).
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z
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اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي
6C4G.Y
هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات أخرى محددة بسبب استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
نفس ي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

اضطرابات بسبب استعمال مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفسيا ،غيرمحددة
6C4G.Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات بسبب استعمال مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير
محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
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نوبة من الستعمال الضار ملادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.0

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.1

نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،نوبي
6C4G.10
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مستمر
6C4G.11
نمط ضار من استعمال مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.1Z
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.2

العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي
6C4G.20
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة
6C4G.21
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة
6C4G.22
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة
6C40.23
العتماد على مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد
6C4G.2Z
(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بمادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.3

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي

6C4G.4

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير مختلط

6C4G.40

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية

6C4G.41

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اختالجات

6C4G.42

سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات
6C4G.43
سحب مادة غير معروفة ،أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.4Z

 | 964االضطرابات الناجمة عن استعمال المواد والسلوكيات اإلدمانية

االضطرابات الناتجة عن السلوكيات اإلدمانية

الوصف:
ً
يمكن التعرف على الضطرابات الناجمة عن السلوكيات التي تسبب اإلدمان واملتالزمات الهامة سريريا
املرتبطة بالضائقة أو التداخل في الوظائف الشخصية والتي تتطور نتيجة لسلوكيات املكافأة املتكررة
باستثناء استعمال املواد املسببة لالعتماد .تشمل الضطرابات الناتجة عن السلوكيات اإلدمانية
اضطراب املقامرة واضطراب اللعب ،والذي قد يشمل السلوك عند التصال بالنترنت أو عند عدم
التصال بالنترنت.

اضطراب املقامرة 6C50

الوصف:
يتسم اضطراب املقامرة بنمط من سلوك املقامرة املستمر أو املتكرر ،والذي قد يكون عبر اإلنترنت أو
دون التصال باإلنترنت ،ويتجلى ذلك في:
 .1ضعف التحكم في املقامرة (على سبيل املثال ،البداية ،التكرار ،الشدة ،املدة ،اإلنهاء،
السياق) ؛
 .2زيادة األولوية املمنوحة للمقامرة إلى الحد الذي تحظى فيه املقامرة باألولوية على اهتمامات
الحياة األخرى واألنشطة اليومية؛
 .3واستمرار القمار أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية .نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج
عنه ضعف كبير في مجالت األداء الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية
أو غيرها من مجالت األداء املهمة.

ً
ً
ً
قد يكون نمط سلوك القمار مستمرا أو نوبيا ومتكررا .عادة ما يكون سلوك املقامرة والسمات األخرى
ً
ظاهرة على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا من أجل وضع التشخيص ،على الرغم من أنه قد يتم تقصير
املدة املطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت األعراض شديدة.
ُ
املشتمالت:
• املقامرة القهرية
االستثناءات:
• الضطراب ثنائي القطب )6A60( I
• الضطراب ثنائي القطب )6A61( II
• املقامرة الخطرة أو الرهان ()QE21
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اضطراب املقامرة ،الشكل املسيطر دون االتصال باإلنترنت 6C50.0

الوصف:
بشكل
يتسم اضطراب املقامرة بنمط من سلوك املقامرة املستمر أو املتكرر ،والذي ل يكون عبر اإلنترنت ٍ
أساس ي ،ويتجلى ذلك في:
 .1ضعف التحكم في املقامرة (على سبيل املثال ،البداية ،التكرار ،الشدة ،املدة ،اإلنهاء،
السياق) ؛
 .2زيادة األولوية املمنوحة للمقامرة إلى الحد الذي تحظى فيه املقامرة باألولوية على اهتمامات
الحياة األخرى واألنشطة اليومية؛
 .3واستمرار القمار أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية .نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج
عنه ضعف كبير في مجالت األداء الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية
أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ً
ً
ً
قد يكون نمط سلوك القمار مستمرا أو نوبيا ومتكررا .عادة ما يكون سلوك املقامرة والسمات األخرى
ً
ظاهرة على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا من أجل وضع التشخيص ،على الرغم من أنه قد يتم تقصير
املدة املطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت األعراض شديدة.
االستثناءات:
• املقامرة الخطرة أو الرهان ()QE21

اضطراب املقامرة ،الشكل املسيطر عبراإلنترنت 6C50.1

الوصف:
بشكل
يتسم اضطراب املقامرة بنمط من سلوك املقامرة املستمر أو املتكرر ،والذي يكون عبر اإلنترنت
ٍ
أساس ي ،ويتجلى ذلك في:
 .1ضعف التحكم في املقامرة (على سبيل املثال ،البداية ،التكرار ،الشدة ،املدة ،اإلنهاء،
السياق) ؛
 .2زيادة األولوية املمنوحة للمقامرة إلى الحد الذي تحظى فيه املقامرة باألولوية على اهتمامات
الحياة األخرى واألنشطة اليومية؛
 .3واستمرار القمار أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية .نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج
عنه ضعف كبير في مجالت األداء الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية
أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ً
ً
ً
قد يكون نمط سلوك القمار مستمرا أو نوبيا ومتكررا .عادة ما يكون سلوك املقامرة والسمات األخرى
ً
ظاهرة على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا من أجل وضع التشخيص ،على الرغم من أنه قد يتم تقصير
املدة املطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت األعراض شديدة.
االستثناءات:
• املقامرة الخطرة أو الرهان ()QE21
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اضطراب املقامرة ،غيراملحدد 6C50.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب اللعب 6C51

الوصف:
يتسم اضطراب اللعب بنمط من سلوك اللعب املستمر أو املتكرر"( ،ألعاب رقمية" أو "ألعاب فيديو")
والذي قد يكون عبر اإلنترنت أو دون التصال باإلنترنت ،ويتجلى ذلك في:
 .1ضعف التحكم في اللعب (على سبيل املثال ،البداية ،التكرار ،الشدة ،املدة ،اإلنهاء،
السياق) ؛
 .2زيادة األولوية املمنوحة للعب إلى الحد الذي تحظى فيه اللعب باألولوية على اهتمامات الحياة
األخرى واألنشطة اليومية؛
 .3واستمرار اللعب أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية .نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج
عنه ضعف كبير في مجالت األداء الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية
أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ً
ً
ً
قد يكون نمط سلوك اللعب مستمرا أو نوبيا ومتكررا .عادة ما يكون سلوك اللعب والسمات األخرى
ً
ظاهرة على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا من أجل وضع التشخيص ،على الرغم من أنه قد يتم تقصير
املدة املطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت األعراض شديدة.
االستثناءات:
• الضطراب ثنائي القطب )6A60( I

• الضطراب ثنائي القطب )6A61( II
• اللعب الخطر ()QE22

اضطراب اللعب ،الشكل املسيطر عبراإلنترنت 6C51.0

الوصف:
يتسم اضطراب اللعب بنمط من سلوك اللعب املستمر أو املتكرر"( ،ألعاب رقمية" أو "ألعاب فيديو")
بشكل أساس ي ،ويتجلى ذلك في:
والذي يكون عبر اإلنترنت
ٍ
 .1ضعف التحكم في اللعب (على سبيل املثال ،البداية ،التكرار ،الشدة ،املدة ،اإلنهاء،
السياق) ؛
 .2زيادة األولوية املمنوحة للعب إلى الحد الذي تحظى فيه اللعب باألولوية على اهتمامات الحياة
األخرى واألنشطة اليومية؛
 .3واستمرار اللعب أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية .نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج
عنه ضعف كبير في مجالت األداء الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية
أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ً
ً
ً
قد يكون نمط سلوك اللعب مستمرا أو نوبيا ومتكررا .عادة ما يكون سلوك اللعب والسمات األخرى
ً
ظاهرة على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا من أجل وضع التشخيص ،على الرغم من أنه قد يتم تقصير
املدة املطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت األعراض شديدة.
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اضطراب اللعب ،الشكل املسيطر دون االتصال باإلنترنت 6C51.1

الوصف:
يتسم اضطراب اللعب بنمط من سلوك اللعب املستمر أو املتكرر"( ،ألعاب رقمية" أو "ألعاب
بشكل أساس ي ،ويتجلى ذلك في:
فيديو")والذي ل يكون عبر اإلنترنت
ٍ
 .1ضعف التحكم في اللعب (على سبيل املثال ،البداية ،التكرار ،الشدة ،املدة ،اإلنهاء،
السياق) ؛
 .2زيادة األولوية املمنوحة للعب إلى الحد الذي تحظى فيه اللعب باألولوية على اهتمامات الحياة
األخرى واألنشطة اليومية؛
 .3واستمرار اللعب أو تصاعده رغم حدوث نتائج سلبية .نمط السلوك من الشدة الكافية لينتج
عنه ضعف كبير في مجالت األداء الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية
أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
ً
ً
ً
قد يكون نمط سلوك اللعب مستمرا أو نوبيا ومتكررا .عادة ما يكون سلوك اللعب والسمات األخرى
ً
ظاهرة على مدى فترة ل تقل عن  12شهرا من أجل وضع التشخيص ،على الرغم من أنه قد يتم تقصير
املدة املطلوبة إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت األعراض شديدة.

اضطراب اللعب ،غيراملحدد 6C50.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطراب ناتج عن السلوكيات اإلدمانية محدد آخر 6C5Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطراب ناتج عن السلوكيات اإلدمانية ،غيرمحدد 6C5Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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اضطرابات التحكم بالدافع

الوصف:
باعث ألداء عمل مجزي
تتسم اضطرابات التحكم بالدافع بفشل متكرر في مقاومة دافع أو حا ِفز أو ِ
للشخص ،على األقل على املدى القصير ،على الرغم من ضرره على املدى الطويل إما للفرد أو لآلخرين،
أو الضائقة املالحظة بشأن نمط السلوك ،أو ضعف كبير في املجالت الشخصية أو األسرية أو
الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة .تتضمن اضطرابات السيطرة على
النفعالت مجموعة من السلوكيات املحددة ،بما في ذلك إشعال النار والسرقة والسلوك الجنس ي
والندفاعات النفجارية.
مضمنة في مكان آخر:
ُ
• اضطرابات التحكم بالدافع امل ْح َدثة بمادة
• اضطراب املقامرة 6C50
• اضطراب اللعب 6C51
• متالزمة تحكم بالدافع ثانوية 6E66
• اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد 6B25
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هوس الحرائق 6C70

الوصف:
يتسم هوس الحرائق بفشل متكرر في التحكم في الدوافع القوية إلشعال الحرائق ،مما يؤدي إلى أفعال
متعددة ،أو محاولت إلشعال النار في املمتلكات أو األشياء األخرى ،في غياب دافع واضح (على سبيل
املثال ،املكسب النقدي ،النتقام ،التخريب ،بيان سياس ي لجذب النتباه أو العتراف) .هناك شعور
متزايد بالتوتر أو الستثارة العاطفية قبل حالت إشعال النار أو النبهار املستمر أو النشغال بالنيران
واملثيرات ذات الصلة (على سبيل املثال ،مشاهدة الحرائق ،حرائق املباني ،النبهار بمعدات مكافحة
الحرائق) ،والشعور باملتعة واإلثارة والراحة أو اإلشباع أثناء عملية إشعال النار أو مشاهدة آثارها أو
املشاركة في نتائجها .ل يتم تفسير السلوك بشكل أفضل من خالل اإلعاقة الذهنية ،أو اضطراب عقلي
وسلوكي آخر ،أو النسمام بمادة.
ُ
املشتمالت:
َ
• إشعال النار امل َرض ي
االستثناءات:
• اضطراب سوك ل اجتماعي ()6C91
• الضطراب ثنائي القطب )6A60( I
• الفصام أو الضطرابات الذهانية األولية األخرى ()6A20-6A2Z
• تم استبعاد إشعال النار كسبب ملالحظة الضطرابات العقلية أو السلوكية املشتبه بها
()QA02.3

هوس السرقة 6C71

الوصف:
يتسم هوس السرقة بفشل متكرر في التحكم في الدوافع القوية لسرقة األشياء في غياب دافع واضح
(على سبيل املثال ،ل يتم الحصول على األشياء لالستخدام الشخص ي أو الكسب املادي) .ه هناك شعور
متزايد بالتوتر أو الستثارة العاطفية قبل حالت السرقة والشعور باملتعة أو اإلثارة أو الراحة أو اإلشباع
أثناء السرقة وبعدها مباشرة .ل يتم تفسير السلوك بشكل أفضل من خالل اإلعاقة الذهنية ،أو
اضطراب عقلي وسلوكي آخر ،أو النسمام بمادة.
ُ
املشتمالت:
َ
• السرقة امل َرضية
الستثناءات:
• تم استبعاد السرقة من املتاجر كسبب للمراقبة لالشتباه في وجود اضطراب عقلي ()QA02.3
• مالحظة للترميز:
• إذا حدثت السرقة في سياق اضطراب سلوك ل اجتماعي أو نوبة هوس ،فال ينبغي تشخيص
هوس السرقة بشكل منفصل.
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اضطراب السلوك الجنس ي القهري 6C72

الوصف:
يتسم اضطراب السلوك الجنس ي القهري بنمط مستمر من الفشل في السيطرة على الدوافع أو الرغبات
الجنسية الشديدة واملتكررة التي تؤدي إلى سلوك جنس ي متكرر .قد تشمل األعراض أنشطة جنسية
ً
ً
متكررة والتي قد تصبح محورا رئيسيا في حياة الشخص لدرجة إهمال الصحة والعناية الشخصية أو
الهتمامات واألنشطة واملسؤوليات األخرى؛ العديد من الجهود غير الناجحة للحد بشكل كبير من
السلوك الجنس ي املتكرر؛ واستمرار السلوك الجنس ي املتكرر على الرغم من العواقب السلبية أو
الحصول على رض ى قليل أو عدم الرضا عنه .يتجلى نمط الفشل في السيطرة على الدوافع أو الرغبات
الجنسية الشديدة وما ينتج عنها من سلوك جنس ي متكرر على مدى فترة طويلة من الزمن (على سبيل
ً
ً
املثال 6 ،أشهر أو أكثر) ،ويسبب ضائقة ملحوظة أو ضعفا كبيرا في املجالت الشخصية والعائلية
ً
والجتماعية والتعليمية ،املهنية ،أو غيرها من مجالت األداء املهمة .الضيق املرتبط تماما باألحكام
األخالقية وعدم املوافقة على الدوافع أو الحوافز أو السلوكيات الجنسية ل يكفي لتلبية هذا املطلب.
االستثناءات:
• اضطرابات الولع الجنس ي ()6D30-6D3Z

االضطراب االنفجاري املتقطع 6C73

الوصف:
يتسم الضطراب النفجاري املتقطع بنوبات وجيزة متكررة من العتداء اللفظي أو الجسدي أو تدمير
ً
املمتلكات التي تمثل فشال في السيطرة على الندفاعات العدوانية ،حيت تكون شدة الندفاع أو درجة
العدوانية غير متناسبة بشكل صارخ مع الستفزاز أو الضغوط النفسية والجتماعية املؤهبة .ل يتم
ً
تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب عقلي أو سلوكي أو نمائي عصبي آخر وليست جزءا
من نمط الغضب املزمن والتهيج (على سبيل املثال ،في اضطراب املعارض املتحدي) .نمط السلوك من
الشدة الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالت األداء الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو
التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.
االستثناءات:
• اضطراب املعارض املتحدي ()6C90
ُ
• اضطرابات التحكم بالدافع امل ْح َدثة بمادة
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ُ
اضطرابات التحكم بالدافع امل ْح َدثة بمادة

ْ َ

اضطراب التحكم بالدافع ُمحدث بالكوكائين 6C45.73

ُ
يمكن مراجعة الضطراب في قسم الضطرابات املحدثة بالكوكائين

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون
6C46.73
ً
ُ
يمكن مراجعة الضطراب في قسم الضطرابات املحدثة باملنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين
وامليتكاثينون

ْ َ

اضطراب التحكم بالدافع ُمحدث بالكاثينون الصنعي 6C47.73

ُ
يمكن مراجعة الضطراب في قسم الضطرابات املحدثة بالكاثينون الصنعي

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بمادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6C4E.73
ُ
يمكن مراجعة الضطراب في قسم الضطرابات املحدثة بمادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

اضطراب التحكم بالدافع ُم ْح َدث بمادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي 6C4G.73
ُ
يمكن مراجعة الضطراب في قسم الضطرابات املحدثة بمادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير
نفس ي

اضطراب املقامرة 6C50

يمكن مراجعة قسم اضطراب املقامرة
اضطراب املقامرة ،الشكل املسيطر دون االتصال باإلنترنت 6C50.0

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
اضطراب املقامرة ،الشكل املسيطر عبراإلنترنت 6C50.1

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
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اضطراب املقامرة ،غيراملحدد 6C50.Z

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
اضطراب اللعب 6C51
يمكن مراجعة قسم اضطراب اللعب
اضطراب اللعب ،الشكل املسيطر عبراإلنترنت 6C51.0

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
اضطراب اللعب ،الشكل املسيطر دون االتصال باإلنترنت 6C51.1

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
اضطراب اللعب ،غيراملحدد 6C50.Z

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص

متالزمة تحكم في الدافع ثانوية 6E66

الوصف:
متالزمة تتميز بوجود أعراض بارزة من السيطرة على الندفاعات املضطربة (على سبيل املثال ،القمار
املفرط ،والسرقة ،وإشعال النار ،والندفاع العدواني ،والسلوك الجنس ي القهري) والتي ُينظر إليها على
أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية
ُ
والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ أو الفحص الجسيد أو النتائج املخبرية .ل تفسر األعراض عن
طريق الهذيان أو اضطراب عقلي وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية وسيطة لحالة طبية خطيرة
(على سبيل املثال ،كجزء من اضطراب التكيف استجابة لتشخيص يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه
الفئة باإلضافة إلى تشخيص الضطراب األساس ي أو املرض األساس ي املفترض عندما تكون أعراض
التحكم في الندفاعات شديدة بما يكفي لتبرير اهتمام سريري محدد.
اضطرابات سلوكية متكررة تركزعلى الجسد 6B25
يمكن مراجعة الضطراب في القسم املخصص
هوس نتف األشعار 6B25.0

يمكن مراجعة الضطراب في القسم املخصص
اضطراب كشط الجلد 6B25.1

يمكن مراجعة الضطراب في القسم املخصص
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اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد محددة أخرى 6B25.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
اضطرابات سلوكية متكررة تركز على الجسد ،غيرمحدد 6B25.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
اضطرابات التحكم بالدافع محددة أخرى 6C7Y
هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
اضطرابات التحكم بالدافع ،غيرمحدد 6C7Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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السلوك املضطرب أو االضطرابات الالاجتماعية

الوصف:
يتسم السلوك املضطرب والضطرابات الالاجتماعية بمشاكل سلوكية مستمرة تتراوح من السلوكيات
التي تتسم بالتحدي أو العصيان أو الستفزاز أو الكراهية (أي السلوك املضطرب) بشكل ملحوظ
ومستمر إلى تلك التي تنتهك باستمرار الحقوق األساسية لآلخرين أو األعراف والقواعد املجتمعية
ً
املالئمة للعمر ،أو القوانين (أي الالاجتماعية) .غالبا ما تكون بداية السلوك املضطرب والضطرابات
ً
الالاجتماعية ،وإن لم يكن دائما ،أثناء الطفولة.

اضطراب التحدي املعارض 6C90

الوصف:
اضطراب التحدي املعارض هو نمط مستمر (على سبيل املثال 6 ،أشهر أو أكثر) من السلوك املتحدي
أو املعاند أو الستفزازي أو الحاقد بشكل ملحوظ والذي يحدث بشكل متكرر أكثر مما يتم مالحظته
ً
عادة لدى األفراد من نفس العمر ومستوى النمو ول يقتصر على التفاعل مع األشقاء .قد يتجلى
ً
اضطراب التحدي املعارض في الحالة املزاجية الغاضبة السائدة ،وغالبا ما تكون مصحوبة بنوبات
شديدة من الغضب أو بالعناد والجدل والتحدي .يكون النمط السلوكي هام بحيث يؤدي إلى ضعف كبير
في املجالت الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء
املهمة.

اضطراب التحدي املعارض نمط التهيج  -الغضب 6C90.0

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التعريفية لضطراب التحدي املعارض .يتميز هذا النوع من اضطراب
ً
لتحدي املعارض باملزاج الغاضب السائد واملستمر أو املزاج العصبي والذي قد يكون موجودا بشكل
ً
ً
مستقل عن أي استفزاز واضح .غالبا ما يكون املزاج السلبي مصحوبا بثورات شديدة تحدث باستمرار
والتي ل تتناسب بشكل صارخ من حيث الشدة أو املدة مع الستفزاز .يعتبر الهياج املزمن والغضب سمة
ً
من سمات أداء الفرد كل يوم تقريبا ،ويمكن مالحظتهما عبر أماكن أو مجالت عمل متعددة (على سبيل
املثال ،املنزل واملدرسة والعالقات الجتماعية) ،ول تقتصر على عالقة الفرد بوالديه  /والديها أو
األوصياء عليه .ل يقتصر نمط التهيج املزمن والغضب على النوبات املتفرقة (على سبيل املثال ،التهيج
النمائي النموذجي) أو في فترات مميزة (على سبيل املثال ،املزاج العصبي في سياق نوبات الهوس أو
الكتئاب).

اضطراب التحدي املعارض دون تهيج مزمن  -غضب 6C90.1

الوصف:
يفي بجميع متطلبات التعريف لضطراب التحدي املعارض .ل يتسم هذا النوع من اضطراب التحدي
املعارض باملزاج الغاضب السائد واملستمر أو املزاج العصبي أو سريع النفعال ،ولكنه يتميز بالسلوك
العنيد والجدل والتحدي.
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اضطراب التحدي املعارض ،غيرمحدد 6C90

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
يتسم اضطراب السلوك النشقاقي بنمط سلوك متكرر ومستمر تنتهك فيه الحقوق األساسية لآلخرين
أو األعراف أو القواعد أو القوانين الجتماعية الرئيسية املالئمة للعمر مثل العتداء على األشخاص أو
الحيوانات؛ تدمير املمتلكات؛ الغش أو السرقة .وانتهاكات خطيرة للقواعد .نمط السلوك من الشدة
الكافية لينتج عنه ضعف كبير في مجالت األداء الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو التعليمية أو
املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة .من أجل التشخيص ،يجب أن يستمر نمط السلوك على مدى
ً
فترة زمنية طويلة (على سبيل املثال 12 ،شهرا أو أكثر) .وبالتالي ،فإن األعمال اإلجرامية أو النفصالية
ً
املنفردة ليست في حد ذاتها أسبابا للتشخيص.

اضطراب املسلك الالاجتماعي 6C91

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املسلك الالاجتماعي بنمط سلوك متكرر ومستمر تنتهك فيه الحقوق األساسية لآلخرين
أو األعراف أو القواعد أو القوانين الجتماعية الرئيسية املالئمة للعمر مثل العتداء على األشخاص أو
الحيوانات؛ تدمير املمتلكات؛ الغش أو السرقة .وانتهاكات خطيرة للقوانين .نمط املسلك يبلغ من
الشدة ما يكفي لينتج عنه ضعف كبير في مجالت األداء الشخصية أو العائلية أو الجتماعية أو
التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة .من أجل التشخيص ،يجب أن يستمر نمط
ً
السلوك على مدى فترة زمنية طويلة (على سبيل املثال 12 ،شهرا أو أكثر) .وبالتالي ،فإن األعمال
ً
اإلجرامية أو الالاجتماعية املنفردة ليست في حد ذاتها أسبابا للتشخيص.

اضطراب املسلك الالاجتماعي ،بدء في الطفولة 6C91.0

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املسلك الالاجتماعي بنمط سلوك متكرر ومستمر تنتهك فيه الحقوق األساسية لآلخرين
أو األعراف أو القواعد أو القوانين الجتماعية الرئيسية املالئمة للعمر مثل العتداء على األشخاص أو
الحيوانات؛ تدمير املمتلكات؛ الغش أو السرقة .لوضع هذا التشخيص يجب أن توجد سمات
لالضطراب أثناء الطفولة قبل املراهقة (على سبيل املثال ،قبل سن  10سنوات) .من أجل التشخيص،
ً
يجب أن يستمر نمط السلوك على مدى فترة زمنية طويلة (على سبيل املثال 12 ،شهرا أو أكثر) .وبالتالي،
ً
فإن األعمال اإلجرامية أو النفصالية املنفردة ليست في حد ذاتها أسبابا للتشخيص.

اضطراب املسلك الالاجتماعي ،بدء في املراهقة 6C91.1

الوصف:
ُ
يتسم اضطراب املسلك الالاجتماعي بنمط سلوك متكرر ومستمر تنتهك فيه الحقوق األساسية لآلخرين
أو األعراف أو القواعد أو القوانين الجتماعية الرئيسية املالئمة للعمر مثل العتداء على األشخاص أو
الحيوانات؛ تدمير املمتلكات؛ الغش أو السرقة ..ل توجد سمات لالضطراب أثناء الطفولة قبل
املراهقة (على سبيل املثال ،قبل سن  10سنوات) .من أجل التشخيص ،يجب أن يستمر نمط السلوك
ً
على مدى فترة زمنية طويلة (على سبيل املثال 12 ،شهرا أو أكثر) .وبالتالي ،فإن األعمال اإلجرامية أو
ً
النفصالية املنفردة ليست في حد ذاتها أسبابا للتشخيص.
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اضطراب املسلك الالاجتماعي ،غيرمحدد 6C91.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

السلوك املضطرب أو االضطرابات الالاجتماعية محددة أخرى 6C9Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

السلوك املضطرب أو االضطرابات الالاجتماعية ،غيرمحدد 6C9Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

 | 990اضطرابات الشخصية والسمات ذات الصلة

اضطرابات الشخصية والسمات ذات الصلة

مضمنة في مكان آخر:
• تغير الشخصية الثانوي 6E68

اضطراب الشخصية 6D10

الوصف:
يتسم اضطراب الشخصية بمشاكل في أداء جوانب الذات (على سبيل املثال ،الهوية ،تقدير الذات ،دقة
النظرة الذاتية ،التوجيه الذاتي) ،و  /أو الخلل الوظيفي مع اآلخرين (على سبيل املثال ،القدرة على
تطوير عالقة وثيقة والحفاظ عليها بشكل مرض ي للطرفين ،والقدرة على فهم وجهات نظر اآلخرين وإدارة
الخالف في العالقات) والذي استمر لفترة طويلة من الزمن (على سبيل املثال ،سنتان أو أكثر) .يظهر
الضطراب في أنماط املعرفة ،والتجربة العاطفية ،والتعبير العاطفي ،والسلوك غير القادر على التكيف
(على سبيل املثال ،غير املرن أو غير املنظم بشكل سيئ) ويتجلى في مجموعة من املواقف الشخصية
والجتماعية (أي ل يقتصر على عالقات وأدوار اجتماعية محددة) .أنماط السلوك التي تميز الضطراب
ل تتناسب مع الناحية النمائية ول يمكن تفسيرها في املقام األول من خالل عوامل اجتماعية أو ثقافية،
بما في ذلك الصراع الجتماعي والسياس ي .يرتبط الضطراب بضائقة كبيرة أو ضعف كبير في املجالت
الشخصية أو األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية أو غيرها من مجالت األداء املهمة.

اضطراب الشخصية الخفيف 6D10.0

الوصف:
تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص العامة لضطراب الشخصية .تؤثر الختاللت على بعض
مجالت أداء الشخصية دون غيرها (على سبيل املثال ،مشاكل التوجيه الذاتي في غياب مشاكل
الستقرار وتماسك الهوية أو تقدير الذات) ،وقد ل تكون ظاهرة في بعض السياقات .توجد مشاكل في
العديد من العالقات الشخصية و  /أو في أداء األدوار املهنية والجتماعية املتوقعة ،ولكن يتم الحفاظ
على بعض العالقات و  /أو تنفيذ بعض األدوار .عادة ما تكون املظاهر املحددة لضطرابات الشخصية
ً
خفيفة الشدة .ل يرتبط اضطراب الشخصية الخفيف عادة بإلحاق ضرر كبير بالنفس أو لآلخرين،
ولكنه قد يرتبط بضائقة كبيرة أو ضعف في مجالت األداء الشخصية أو األسرية أو الجتماعية أو
التعليمية أو املهنية أو غيرها من املجالت املهمة التي تقتصر إما على مجالت محددة (على سبيل املثال،
العالقات الرومانسية؛ العمل) أو قد توجد في مجالت أكثر ولكنها خفيفة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الشخصية الخفيف
املتر افق مع ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
سمات أو أنماط شخصية بارزة
الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو ُعسر الشخصية
النفصال في اضطراب الشخصية أو ُعسر الشخصية

6D11
6D11.0
6D11.1

الالاجتماعية في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية
التحلل في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية

6D11.3

الوسواسية في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية

6D11.4

النمط الحدي

6D11.5

6D11.2
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اضطراب الشخصية املعتدل 6D10.1

الوصف:
تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص العامة لضطراب الشخصية .تؤثر الختاللت على العديد من
مجالت أداء الشخصية دون غيرها (على سبيل املثال ،الهوية أو اإلحساس بالذات ،والقدرة على تكوين
ً
عالقات حميمة ،والقدرة على التحكم في الدوافع وتعديل السلوك) ،وعموما قد يكون األداء في بعض
ً
السياقات أقل تأثرا .هناك مشاكل ملحوظة في معظم العالقات الشخصية ،كما أن أداء معظم األدوار
الجتماعية واملهنية املتوقعة معرض للخطر إلى حد ما .على الغالب ستتميز العالقات بالخالف أو
التجنب أو النسحاب أو التبعية الشديدة (على سبيل املثال ،عدد قليل من الصداقات التي يتم الحفاظ
عليها ،والخالف املستمر في عالقات العمل واملشاكل املهنية املترتبة على ذلك ،والعالقات الرومانسية
التي تتميز بالخلل الخطير أو الخضوع غير املناسب) .عادة ما تكون املظاهر املحددة لضطراب
ً
الشخصية معتدلة الشدة .وأحيانا يرتبط اضطراب الشخصية املعتدل بإيذاء الذات أو اآلخرين،
ويرتبط بضعف ملحوظ في مجالت األداء الشخصية أو األسرية أو الجتماعية أو التعليمية أو املهنية
أو غيرها من مجالت األداء املهمة ،على الرغم من أن استمرار األداء في مجالت محددة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الشخصية املعتدل
املتر افق مع ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
سمات أو أنماط شخصية بارزة
الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو ُعسر الشخصية
النفصال في اضطراب الشخصية أو ُعسر الشخصية

6D11
6D11.0
6D11.1

الالاجتماعية في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية
التحلل في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية

6D11.3

الوسواسية في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية

6D11.4

النمط الحدي

6D11.5

6D11.2

اضطراب الشخصية الشديد 6D10.2

الوصف:
تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص العامة لضطراب الشخصية .هناك اضطرابات شديدة في أداء
الذات (على سبيل املثال ،قد يكون اإلحساس بالذات غير مستقر لدرجة أن األفراد يذكرون عدم وجود
إحساس بذاتهم أو أنهم صارمون لدرجة أنهم يرفضون املشاركة في املواقف إل مجموعة ضيقة للغاية؛
ً
النظرة الذاتية قد تتسم بازدراء الذات أو أن يكون مغرورا أو غريب األطوار للغاية) .تؤثر املشكالت في
ً
األداء الشخص ي بشكل خطير على جميع العالقات تقريبا ،كما أن القدرة والستعداد ألداء األدوار
الجتماعية واملهنية املتوقعة غائبة أو معرضة للخطر بشدة .املظاهر املحددة لضطراب الشخصية
ً
شديدة وتؤثر على معظم ،إن لم يكن كل ،مجالت أداء الشخصية .غالبا ما يرتبط اضطراب الشخصية
الشديد بإيذاء الذات أو اآلخرين ،ويرتبط بضعف شديد في جميع مجالت الحياة أو معظمها ،بما في
ذلك مجالت العمل الشخصية والعائلية والجتماعية والتعليمية واملهنية وغيرها من مجالت األداء
املهمة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الشخصية الشديد
املتر افق مع ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
سمات أو أنماط شخصية بارزة
الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو ُعسر الشخصية
النفصال في اضطراب الشخصية أو ُعسر الشخصية

6D11
6D11.0
6D11.1

الالاجتماعية في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية
التحلل في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية

6D11.3

الوسواسية في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية

6D11.4

النمط الحدي

6D11.5

6D11.2
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اضطراب الشخصية ،الشدة غير محددة 6D10.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

سمات أو أنماط شخصية بارزة 6D11

الوصف:
يمكن تطبيق محددات مجال السمات على اضطرابات الشخصية أو عسر الشخصية لوصف
ً
خصائص شخصية الفرد األكثر بروزا والتي تساهم في اضطراب الشخصية .مجالت السمات تتماش ى
مع خصائص الشخصية الطبيعية لدى األفراد الذين ل يعانون من اضطراب في الشخصية أو عسر
الشخصية .مجالت السمات ليست فئات تشخيصية ،ولكنها تمثل مجموعة من األبعاد التي تتوافق مع
البنية األساسية للشخصية .يمكن تطبيق العديد من محددات مجال السمات حسب الضرورة لوصف
أداء الشخصية .يميل األفراد املصابون باضطراب أكثر حدة في الشخصية إلى امتالك عدد أكبر من
نطاقات السمات البارزة.

ُ

الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو عسر الشخصية 6D11.0

الوصف:
الخاصة األساسية ملجال سمة الوجدان السلبي هي امليل لتجربة مجموعة واسعة من املشاعر السلبية.
تشمل املظاهر الشائعة للوجدان السلبي ،والتي قد ل تكون كلها موجودة في فرد معين في وقت معين ،ما
يلي :تجربة مجموعة واسعة من املشاعر السلبية بتواتر وشدة ل تتناسب مع املوقف؛ التقلب العاطفي
وسوء تنظيم العاطفة؛ املواقف السلبية؛ تدني احترام الذات والثقة بالنفس؛ وعدم الثقة.
مالحظة للترميز:
يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عسر
الشخصية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الوجدان السلبي في اضطراب الشخصية أو ُعسر الشخصية
لديه حالة مسببة ( ّرمزأيضا ):
ُعسر الشخصية
اضطراب الشخصية

QE50.7
6D10

اضطراب الشخصية الخفيف

6D10.0

اضطراب الشخصية املعتدل

6D10.1

اضطراب الشخصية الشديد

6D10.2

اضطراب الشخصية ،الشدة غير محددة 6D10.Z
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ُ

االنفصال في اضطراب الشخصية أو عسر الشخصية 6D11.1

الوصف:
الخاصة األساسية ملجال سمة النفصال هي امليل إلى الحفاظ على املسافة مع األشخاص (النفصال
الجتماعي) واملسافة العاطفية (النفصال العاطفي) .تشمل املظاهر الشائعة لالنفصال ،والتي قد ل
تكون جميعها موجودة في فرد معين في وقت معين :النفصال الجتماعي (تجنب التفاعالت الجتماعية،
ونقص الصداقات ،وتجنب العالقة الحميمة)؛ والنفصال العاطفي (التحفظ ،والبتعاد ،والتعبير
والخبرة العاطفية املحدودة).
مالحظة للترميز:
يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عسر
الشخصية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النفصال في اضطراب الشخصية أو ُعسر الشخصية
لديه حالة مسببة ( ّرمزأيضا ):
ُعسر الشخصية

QE50.7

اضطراب الشخصية

6D10

اضطراب الشخصية الخفيف

6D10.0

اضطراب الشخصية املعتدل

6D10.1

اضطراب الشخصية الشديد

6D10.2

اضطراب الشخصية ،الشدة غير محددة 6D10.Z

ُ

الالاجتماعية في اضطراب الشخصية وعسر الشخصية 6D11.2

الوصف:
الخاصة األساسية ملجال سمة الالاجتماعية هي تجاهل حقوق اآلخرين ومشاعرهم ،بما في ذلك كل من
التمركز حول الذات وعدم التعاطف .تشمل املظاهر الشائعة لالاجتماعية ،والتي قد ل تكون جميعها
موجودة في فرد معين في وقت معين ،ما يلي :التركيز على الذات (على سبيل املثال ،اإلحساس
بالستحقاق ،وتوقع إعجاب اآلخرين ،والسلوكيات اإليجابية أو السلبية الساعية إلى الهتمام،
والهتمام بالحتياجات الخاصة والرغبات والراحة الشخصية وليس احتياجات اآلخرين)؛ ونقص
التعاطف (أي الالمبالة فيما إذا كانت تصرفات املرء تزعج اآلخرين ،والتي قد تشمل الخداع والتالعب
والستغالل لآلخرين ،والفظاظة والعدوانية الجسدية ،والقسوة في الستجابة ملعاناة اآلخرين ،والقسوة
في تحقيق أهداف املرء) .
مالحظة للترميز:
يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عسر
الشخصية.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى الالاجتماعية في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية
أضف
لديه حالة مسببة ( ّرمزأيضا ):
ُعسر الشخصية
اضطراب الشخصية

QE50.7
6D10

اضطراب الشخصية الخفيف

6D10.0

اضطراب الشخصية املعتدل

6D10.1

اضطراب الشخصية الشديد

6D10.2

اضطراب الشخصية ،الشدة غير محددة 6D10.Z

 | 998اضطرابات الشخصية والسمات ذات الصلة

ُ

التحلل في اضطراب الشخصية وعسر الشخصية 6D11.3

الوصف:
الخاصة األساسية ملجال سمة التحلل هي امليل إلى التصرف بتهور ً
بناء على محفزات خارجية أو داخلية
مباشرة (مثل األحاسيس والعواطف واألفكار) ،دون النظر في العواقب السلبية املحتملة .تشمل املظاهر
الشائعة للتحلل ،والتي قد ل تكون جميعها موجودة في فرد معين في وقت معين ،ما يلي :التشتت ،غياب
املسؤولية ،التهور ،ونقص التخطيط.
مالحظة للترميز:
يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عسر
الشخصية.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى التحلل في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية
أضف
لديه حالة مسببة ( ّرمزأيضا ):
ُعسر الشخصية
اضطراب الشخصية

QE50.7
6D10

اضطراب الشخصية الخفيف

6D10.0

اضطراب الشخصية املعتدل

6D10.1

اضطراب الشخصية الشديد

6D10.2

اضطراب الشخصية ،الشدة غير محددة 6D10.Z

ُ

الوسواسية في اضطراب الشخصية وعسر الشخصية 6D11.4

الوصف:
الخاصة األساسية لنطاق سمة الوسواسية هي التركيز الضيق على املعيار الصارم للكمال والحق
والخطأ ،وعلى التحكم في سلوك الفرد وسلوك اآلخرين والسيطرة على املواقف لضمان المتثال لهذه
املعايير .تشمل املظاهر الشائعة للوسواسية ،والتي قد ل تكون كلها موجودة في فرد معين في وقت معين:
الكمال (على سبيل املثال ،الهتمام بالقواعد الجتماعية واللتزامات ومعايير الصواب والخطأ،
والهتمام الدقيق بالتفاصيل ،والصالبة ،واملنهجية ،الروتين اليومي ،والجدولة املفرطة والتخطيط،
والتركيز على التنظيم ،والنظام ،واألناقة)؛ والقيود العاطفية والسلوكية (على سبيل املثال ،السيطرة
الصارمة على التعبير العاطفي ،والعناد وعدم املرونة ،وتجنب املخاطر ،والدأب ،والنقاشية).
مالحظة للترميز:
يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عسر
الشخصية.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى الوسواسية في اضطراب الشخصية ُ
وعسر الشخصية
أضف
لديه حالة مسببة ( ّرمزأيضا ):
ُعسر الشخصية
اضطراب الشخصية

QE50.7
6D10

اضطراب الشخصية الخفيف

6D10.0

اضطراب الشخصية املعتدل

6D10.1

اضطراب الشخصية الشديد

6D10.2

اضطراب الشخصية ،الشدة غير محددة 6D10.Z
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النمط الحدي 6D11.5

الوصف:
يمكن تطبيق واصف النمط الحدي على األفراد الذين يتميز نمط اضطراب الشخصية لديهم بنمط
سائد من عدم استقرار العالقات الشخصية ،والصورة الذاتية ،والوجدان ،والندفاعية امللحوظة ،كما
يتضح في العديد مما يلي :جهود محمومة لتجنب هجر حقيقي أو متخيل؛ نمط من العالقات الشخصية
غير املستقرة واملكثفة؛ اضطراب الهوية الذي يتجلى في صورة ذاتية أو إحساس بالذات غير مستقر
بشكل ملحوظ ومستمر؛ امليل إلى التصرف بتهور في حالت الوجدان السلبي الشديد ،مما يؤدي إلى
سلوكيات قد تدمر الذات؛ نوبات متكررة من إيذاء النفس .عدم الستقرار العاطفي بسبب رد الفعل
امللحوظ للمزاج؛ الشعور املزمن بالفراغ؛ والغضب الشديد غير املناسب أو صعوبة السيطرة على
الغضب؛ أعراض تفارقية عابرة أو سمات شبيهة بالذهان في حالت اإلثارة العاطفية العالية.
مالحظة للترميز:
يجب استخدام هذه الفئة فقط مع فئة اضطراب الشخصية (خفيف أو متوسط أو شديد) أو عسر
الشخصية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى النمط الحدي
لديه حالة مسببة ( ّرمزأيضا ):
ُعسر الشخصية
اضطراب الشخصية

QE50.7
6D10

اضطراب الشخصية الخفيف

6D10.0

اضطراب الشخصية املعتدل

6D10.1

اضطراب الشخصية الشديد

6D10.2

اضطراب الشخصية ،الشدة غير محددة 6D10.Z

تغيرالشخصية الثانوي 6E68

الوصف:
ً
متالزمة تتميز باضطراب دائم في الشخصية يمثل تغيرا عن نمط الشخصية املميزة السابقة للفرد والتي
ُينظر إليها على أنها نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات
العقلية والسلوكيةً ،
بناء على أدلة من التاريخ والفحص الجسدي ،أو النتائج املخبرية .ل يتم تفسير
األعراض عن طريق الهذيان أو اضطراب عقلي وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية بوساطة لحالة
طبية خطيرة (على سبيل املثال ،النسحاب الجتماعي أو التجنب أو العتماد استجابة لتشخيص يهدد
الحياة) .يجب استخدام هذه الفئة باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما
ً
ً
ً
تكون أعراض الشخصية شديدة بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا محددا .
االستثناءات :
• هذيان )(6D70
• عسر الشخصية )(QE50.7
• اضطراب الشخصية()6D10
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى تغير الشخصية الثانوي
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطرابات الولع الجنس ي

الوصف:
تتسم اضطرابات الولع الجنس ي باألنماط املستمرة والشديدة من الستثارة الجنسية غير النمطية ،والتي
تتجلى في األفكار الجنسية أو التخيالت أو الدوافع أو السلوكيات ،قد يكون التركيز على اآلخرين الذين
تجعلهم أعمارهم أو حالتهم غير راغبين أو غير قادرين على املوافقة والتي كان الشخص قد تصرف
بمقتضاها أو تسببت بضائقة له/لها بشكل ملحوظ .قد تشمل اضطرابات الولع الجنس ي أنماط
الستثارة التي تنطوي على سلوكيات ِا ِنفر ِاد ّية أو موافقة األفراد ،والتي تؤدي إلى ضائقة واضحة ،ليس
نتيجة للرفض أو خوف الرفض لنمط الستثارة من قبل اآلخرين فحسب ،وإنما لوجود خطر كبير
لإلصابة أو املوت.
ُمشتمالت:
• الولع الجنس ي
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اضطراب االستعراء 6D30

الوصف:
ّ
يتسم اضطراب الستعراء بنمط مستدام ومركز ومكثف من اإلثارة الجنسية  -كما يتجلى في األفكار
والتخيالت أو الدوافع أو السلوكيات الجنسية املستمرة  -التي تتضمن إظهار األعضاء التناسلية لفرد
ً
مطمئن في األماكن العامة ،عادة دون دعوة أو نية اتصال وثيق .باإلضافة إلى ذلك ،ومن أجل تشخيص
اضطراب الستعراء ،يجب أن يكون الفرد قد تصرف ً
بناء على هذه األفكار أو التخيالت أو الدوافع أو
يشعر بالضائقة الشديد منها .يستثني اضطراب الستعراء على وجه التحديد السلوكيات الستعراضية
التوافقية التي تحدث بموافقة الشخص أو األشخاص املعنيين باإلضافة إلى أشكال الستعراض
ً
املسموح بها اجتماعيا .

اضطراب التلصص 6D31

الوصف:
ّ
يتسم اضطراب التلصص بنمط مستدام ومركز وشديد من اإلثارة الجنسية  -كما يتجلى في األفكار
والتخيالت أو الدوافع أو السلوكيات الجنسية املستمرة والتي تتضمن مراقبة فرد غير مرتاب والذي
ً
يكون عاريا ،أو أثناء عملية نزع الثياب أو النخراط في نشاط جنس ي .باإلضافة إلى ذلك ،ومن أجل
تشخيص اضطراب التلصص ،يجب أن يكون الفرد قد تصرف ً
بناء على هذه األفكار أو التخيالت أو
الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها .يستبعد اضطراب التلصص على وجه التحديد السلوكيات
التلصصية التوافقية التي تحدث بموافقة الشخص أو األشخاص الذين يتم مالحظتهم.

اضطراب الولع باألطفال 6D32

الوصف:
ّ
يتسم اضطراب الولع باألطفال بنمط مستدام ومركز وشديد من اإلثارة الجنسية  -كما يتجلى في األفكار
الجنسية املستمرة أو التخيالت أو الدوافع أو السلوكيات التي تشمل األطفال قبل سن البلوغ .باإلضافة
إلى ذلك ،من أجل تشخيص اضطراب الولع باألطفال ،يجب أن يكون الفرد قد تصرف ً
بناء على هذه
األفكار أو التخيالت أو الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها .ل ينطبق هذا التشخيص على
السلوكيات الجنسية بين األطفال في سن ما قبل أو بعد البلوغ مع أقرانهم الذين في سن مقاربة.

اضطراب السادية الجنس ي القسري 6D33

الوصف:
ّ
يتسم اضطراب السادية الجنس ي القسري بنمط مستدام ومركز وشديد من اإلثارة الجنسية  -كما
يتجلى في األفكار الجنسية املستمرة أو التخيالت أو الدوافع أو السلوكيات التي تنطوي على إلحاق معاناة
جسدية أو نفسية بشخص غير موافق .باإلضافة إلى ذلك ،من أجل تشخيص اضطراب السادية
الجنس ي القسري ،يجب أن يكون الفرد قد تصرف ً
بناء على هذه األفكار أو التخيالت أو الدوافع أو يشعر
بالضائقة الشديد منها .يستبعد اضطراب السادية الجنس ي القسري على وجه التحديد السادية
الجنسية التوافقية واملازوخية.
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اضطراب التحرش 6D34

الوصف:
ّ
يتسم اضطراب التحرش بنمط مستدام ومركز وشديد من اإلثارة الجنسية  -كما يتجلى في األفكار
الجنسية املستمرة أو التخيالت أو الدوافع أو السلوكيات التي تتضمن ملس أو حك شخص غير موافق
في األماكن العامة املزدحمة .باإلضافة إلى ذلك ،من أجل تشخيص اضطراب التحرش ،يجب أن يكون
الفرد قد تصرف ً
بناء على هذه األفكار أو التخيالت أو الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها .يستبعد
اضطراب التحرش على وجه التحديد اللمس او الحك لشخص أو أشخاص بموافقتهم.

اضطراب الولع الجنس ي اآلخر الذي يشمل أفرادا غيرمو افقين 6D35

الوصف:
ً
ّ
يتسم اضطراب الولع الجنس ي اآلخر الذي يشمل أفرادا غير موافقين بنمط مستدام ومركز وشديد من
اإلثارة الجنسية  -كما يتجلى في األفكار الجنسية املستمرة أو التخيالت أو الدوافع أو السلوكيات التي
تتضمن تركيز نمط الستثارة على أشخاص آخرين غير راغبين أو غير قادرين على املوافقة ولكن هذا
الولع لم يتم وصفه على وجه التحديد في أي من الفئات األخرى في اضطرابات الولع الجنس ي (على سبيل
املثال ،أنماط اإلثارة التي تشمل الجثث أو الحيوانات) .باإلضافة إلى ذلك ،من أجل تشخيص اضطراب
الولع الجنس ي اآلخر الذي يشمل أفراد ًا غير موافقين ،يجب أن يكون الفرد قد تصرف ً
بناء على هذه
األفكار أو التخيالت أو الدوافع أو يشعر بالضائقة الشديد منها .يستبعد اضطراب الولع الجنس ي اآلخر
ً
ً
الذي يشمل أفرادا غير موافقين على وجه التحديد السلوكيات الجنسية التي تشمل أشخاصا آخرين
بموافقتهم ،على اعتبار أنهم قادرين على منح املوافقة.
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اضطراب الولع الجنس ي الذي يشمل السلوك االنفرادي أو األفراد املو افقين 6D36

الوصف:
ّ
يتسم اضطراب الولع الجنس ي الذي يشمل السلوك النفرادي أو األفراد املوافقين بنمط مستدام ومركز
وشديد من اإلثارة الجنسية  -كما يتجلى في األفكار الجنسية املستمرة أو التخيالت أو الدوافع أو
ً
السلوكيات التي تتضمن أشخاصا موافقين أو سلوك انفرادي .يجب أن يكون أحد العنصرين التاليين
ً
حاضرا )1 :يشعر الشخص بالضائقة بشكل ملحوظ بسبب طبيعة نمط الستثارة وليس الضيق نتيجة
للرفض أو خوف الرفض لنمط الستثارة من قبل اآلخرين فحسب؛ أو  )2طبيعة سلوك الولع الجنس ي
تنطوي على مخاطر كبيرة لإلصابة أو املوت إما للفرد أو للشريك (على سبيل املثال ،الختناق).

اضطراب الولع الجنس ي ،غيرمحدد 6D3Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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ُ
االضطرابات املفتعلة

الوصف:
تتسم الضطرابات املفتعلة بالتظاهر املتعمد أو تزييف أو تحريض أو مفاقمة العالمات واألعراض
ً
الطبية أو النفسية أو السلوكية أو اإلصابة للشخص أو عند شخص آخر ،واألكثر شيوعا حصول
الضطراب لألطفال املعالين ،واملرتبطة بخداع محدد .قد يكون هناك اضطراب أو مرض موجود
ً
ً
مسبقا ،لكن الفرد وعن قصد ُيفاقم األعراض املوجودة أو يزور أو ُيحدث أعراضا إضافية .يسعى األفراد
املصابون بالضطراب املفتعل إلى العالج أو يقدمون أنفسهم أو غيرهم على أنهم مرض ى أو مصابين أو
ً
ُ
معاقين ً
بناء على العالمات أو األعراض أو اإلصابات املزيفة أو املتعمدة .ل يكون السلوك املخادع مدفوعا
فقط بمكافآت أو حوافز خارجية واضحة (على سبيل املثال ،الحصول على مدفوعات اإلعاقة أو التهرب
من املالحقة الجنائية) .وهذا على عكس التمارض ،حيث تحفز املكافآت أو الحوافز الخارجية الواضحة
السلوك.
استثناءات:
• التمارض ()QC30

االضطراب املفتعل املفروض على الذات 6D50

الوصف:
يتسم الضطراب املفتعل املفروض على الذات بالتظاهر أو تزييف أو تحريض العالمات واألعراض
الطبية أو النفسية أو السلوكية أو اإلصابة املرتبطة بخداع محدد .في حالة وجود اضطراب أو مرض
ً
موجود مسبقا ،يسبب الفرد عن قصد تفاقم األعراض املوجودة أو تزوير أو إحداث أعراض إضافية.
يسعى الفرد للعالج أو يعرض نفسه بطريقة أخرى على أنه مريض أو مصاب أو ضعيف ً
بناء على
ُ
العالمات أو األعراض أو اإلصابات املزيفة أو املتعمدة التي يسببها الذات .ل يكون السلوك املخادع
ً
مدفوعا فقط بمكافآت أو حوافز خارجية واضحة (على سبيل املثال ،الحصول على مدفوعات اإلعاقة
أو التهرب من املالحقة الجنائية) .وهذا على عكس التمارض ،حيث تحفز املكافآت أو الحوافز الخارجية
الواضحة السلوك.
ُمشتمالت:
• متالزمة مونشهاوزن
استثناءات:
• التمارض ()QC30
• اضطراب كشط الجلد ()6B25.1

 | 1012االضطرابات المُفتعلة

االضطراب املفتعل املفروض على الغير6D51

الوصف:
يتسم الضطراب املفتعل املفروض على الغير بالتظاهر أو تزييف أو تحريض العالمات واألعراض الطبية
أو النفسية أو السلوكية أو اإلصابة على شخص آخر وتكون مرتبطة بخداع محدد .في حالة وجود
ً
اضطراب أو مرض موجود مسبقا في الشخص اآلخر ،يقوم الفرد عن قصد بمفاقمة األعراض املوجودة
أو تزوير أو إحداث أعراض إضافية .يسعى الفرد إلى عالج الشخص اآلخر أو يعرضه بطريقة أخرى على
أنه مريض أو مصاب أو ضعيف ً
بناء على العالمات أو األعراض أو اإلصابات املزيفة أو املُتعمدة .ل يكون
ً
السلوك املخادع مدفوعا فقط بمكافآت أو حوافز خارجية واضحة (على سبيل املثال ،الحصول على
مدفوعات اإلعاقة أو تجنب املالحقة الجنائية إلساءة معاملة األطفال أو كبار السن).
استثناءات:
• التمارض ()QC30

االضطراب املفتعل ،غيرمحدد 6D5Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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االضطرابات املعرفية العصبية

الوصف:
تتسم الضطرابات املعرفية العصبية بالعجز السريري األولي في الوظائف املعرفية املكتسبة وليست
التطورية .أي أن الضطرابات املعرفية العصبية ل تشمل الضطرابات التي تتميز بخلل في الوظيفة
املعرفية وجد منذ الولدة أو نشأ خالل فترة النمو ،والتي تصنف ضمن مجموعة اضطرابات النمو
ً
ً
العصبية .بدل من ذلك ،تمثل الضطرابات املعرفية العصبية انخفاضا عن مستوى األداء الذي تم
ً
بلوغه سابقا .على الرغم من وجود العجز املعرفي في العديد من الضطرابات العقلية (على سبيل املثال،
الفصام والضطرابات ثنائية القطب) ،يتم تضمين الضطرابات التي تكون سماتها األساسية معرفية
فقط في مجموعة الضطرابات املعرفية العصبية .في الحالت التي يمكن فيها تحديد الباثولوجيا املرضية
األساسية ومسببات الضطرابات العصبية املعرفية ،فيجب تصنيف املسببات املحددة بشكل منفصل.
مضمنة في مكان آخر:
• املتالزمة املعرفية العصبية الثانوية ()E676

الهذيان 6D70

الوصف:
يتسم الهذيان باضطراب النتباه (أي انخفاض القدرة على توجيه النتباه والتركيز واملحافظة عليه
وتحويله) والوعي (أي انخفاض التوجه نحو البيئة) الذي يتطور خالل فترة زمنية قصيرة ويميل إلى
ً
التقلب خالل مسار اليوم ،مصحوبا بضعف معرفي آخر مثل عجز الذاكرة أو التخليط أو ضعف اللغة
ً
أو القدرة البصرية املكانية أو اإلدراك .قد يكون هناك أيضا اضطراب في دورة النوم والستيقاظ
ُ
(انخفاض َي َقظة حاد البدء أو فقدان النوم التام مع عكس دورة النوم والستيقاظ) .تعزى األعراض إلى
اضطراب أو مرض ل ُيصنف ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية أو التسمم بمادة أو السحب من
مادة أو إلى دواء.
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الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر 6D70.0

الوصف:
تم استيفاء جميع متطلبات تعريف الهذيان .هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج املخبرية
على أن الهذيان ناتج عن العواقب الفيزيولوجية املباشرة لضطراب أو مرض مصنف في مكان آخر.
مالحظة للترميز:
يجب تصنيف املسببات املحددة بشكل منفصل.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثيرنفس ي متضمنا األدوية 6D70.1

الوصف:
تم استيفاء جميع متطلبات تعريف الهذيان .هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج املخبرية
ً
على أن الهذيان ناتج عن العواقب الفيزيولوجية املباشرة ملادة أو دواء ( متضمنا السحب ) .إذا جرى
تحديد املادة املحددة التي تسبب الهذيان ،فيجب تصنيفها باستخدام الفئة الفرعية املناسبة (على
سبيل املثال ،الهذيان الناتج عن الكحول).
مضمنة في مكان آخر:
• الهذيان الناتج عن الكحول ()6C40.5
• الهذيان الناتج عن الحشيش ()6C41.5
• الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصنعي ()6C42.5
• الهذيان الناتج عن األفيون ()6C43.5
• الهذيان الناتج عن املهدئات واملنومات ومضادات القلق ()6C44.5
• الهذيان الناتج عن الكوكايين ()6C45.5
ً
• الهذيان الناتج عن املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ()6C46.5
• الهذيان الناتج عن الكاثينون الصنعي ()6C47.5
• الهذيان الناتج عن املهلوسات ()6C49.4
• الهذيان الناتج عن املستنشقات الطيارة ()6C4B.5
ً
• الهذيان الناتج عن MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا))MDA 6C4C.5
ً
ُ
ُ
فارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ()6C4D.4
• الهذيان املحدث بالعقاقير امل ِ
• الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك األدوية ()6C4E.5
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• الهذيان الناتج عن مادة غير معروفة أو غير محددة ذات تأثير نفس ي ()6C4G.5
• الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثير نفس ي بما في ذلك األدوية ()6C4F.5
يمكن الرجوع ألي من هذه الحالت في القسم الخصص
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
الهذيان الناتج عن الحشيش ()6C41.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصنعي ()6C42.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن األفيون ()6C43.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املهدئات واملنومات ومضادات القلق ()6C44.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن الكوكايين ()6C45.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ()6C46.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكاثينون الصنعي ()6C47.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املهلوسات ()6C49.4
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املستنشقات الطيارة ()6C4B.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا))MDA 6C4C.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
ُ
ُ
الهذيان املحدث بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ()6C4D.4
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك األدوية ()6C4E.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ()6C4G.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي بما في ذلك األدوية ()6C4F.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
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الهذيان الناتج عن عوامل مسببة متعددة 6D70.2

الوصف:
تم استيفاء جميع متطلبات تعريف الهذيان .هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج املخبرية
على أن الهذيان ُيعزى إلى عوامل مسببة متعددة ،والتي قد تشمل الضطرابات أو األمراض غير املصنفة
ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية ،أو التسمم باملواد أو السحب منها ،أو األدوية.
مالحظة للترميز:
يجب تصنيف املسببات املحددة بشكل منفصل.

الهذيان الناتج عن عوامل مسببة غيرمعروفة أو ال يمكن تحديدها 6D70.3

الوصف:
تم استيفاء جميع متطلبات تعريف الهذيان .املسببات النوعية للهذيان غير محددة أو ل يمكن
تحديدها.

االضطراب العصبي املعرفي الخفيف 6D71

الوصف:
يتميز الضطراب العصبي املعرفي الخفيف بالختبار الذاتي لالنحدار عن املستوى السابق من األداء
ً
املعرفي ،مصحوبا بدليل موضوعي على ضعف في األداء في واحد أو أكثر من املجالت املعرفية مقارنة بما
ً
ً
هو متوقع نظرا لعمر الفرد واملستوى العام لألداء الفكري ،وهذا التدني ليس شديدا بما يكفي للتداخل
بشكل كبير في استقالل أداء الشخص ألنشطة الحياة اليومية .ل ُيعزى الضعف املعرفي بالكامل إلى
الشيخوخة الطبيعية .قد ُيعزى الضعف املعرفي إلى مرض أساس ي في الجهاز العصبي ،أو صدمة ،أو
عدوى أو عملية مرضية أخرى تؤثر على مناطق معينة من الدماغ ،أو إلى الستخدام املزمن ملواد أو أدوية
معينة ،أو قد تكون املسببات غير محددة.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطراب العصبي املعرفي الخفيف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطراب النساوة 6D72

الوصف:
يتسم اضطراب النساوة بضعف شديد في الذاكرة بالنسبة لعمر الفرد واملستوى العام لألداء الفكري
الذي ل يتناسب مع الضعف في املجالت املعرفية األخرى .يتجلى ذلك من خالل عجز حاد في اكتساب
ً
الذكريات أو تعلم معلومات جديدة أو عدم القدرة على تذكر املعلومات املكتسبة سابقا ،دون اضطراب
في الوعي أو ضعف معرفي عام .عادة ما تكون الذاكرة الحديثة مضطربة أكثر من الذاكرة البعيدة وعادة
ما يتم الحتفاظ بالستدعاء الفوري .ل ُيعزى ضعف الذاكرة إلى التسمم باملواد أو السحب من املواد،
ُويفترض أنه ُيعزى إلى حالة عصبية كامنة أو صدمة أو عدوى أو ورم أو عملية مرضية أخرى تؤثر على
مناطق معينة من الدماغ أو إلى الستخدام املزمن ملواد أو أدوية معينة.
استثناءات:
• الهذيان 6D70
• الخرف ()6D80-6D8Z
• الضطراب العصبي املعرفي الخفيف 6D71
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب النساوة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

اضطراب النساوة ناتج عن أمراض مصنفة في مكان آخر 6D72

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التعريفية لضطراب النساوة .هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو
النتائج املخبرية على أن الضطراب ناجم عن العواقب الفيزيولوجية املباشرة لضطراب أو مرض
مصنف في مكان آخر .يجب تصنيف املسببات املحددة بشكل منفصل.
االستثناءات:
• فقدان الذاكرة الرجعي ()MB21.11
• متالزمة كورساكوف ،الناتجة عن الكحول أو غير املحددة ()8D44
• النساوة التفارقية ()6B61
• فقدان الذاكرة املتقدم ()MB21.10
• فقدان الذاكرة (MB21.1) NOS
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب النساوة ناتج عن أمراض مصنفة في مكان آخر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطراب النساوة ناتج عن مواد ذات تأثيرنفس ي متضمنا األدوية 6D72.1

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التعريفية لضطراب النساوة .ويستمر ضعف الذاكرة إلى ما بعد املدة
املعتادة لالنسمام باملواد أو السحب منها .هناك دليل من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج املخبرية
على أن الضطراب ناجم عن العواقب الفيزيولوجية املباشرة لستخدام مادة أو دواء .إذا تم تحديد
املادة املحددة املسببة لضطراب النساوة ،فينبغي تصنيفها باستخدام الفئة الفرعية املناسبة (على
سبيل املثال ،اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول).
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب النساوة ناتج عن مواد ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية
ً
لديه حالة مسببة ّ(رمز أيضا ):
نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول 6D72.10

يرجى العودة للقسم املخصص

اضطراب النساوة الناتج عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6D72.11

الوصف:
يتميز اضطراب النساوة الناتج عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق بتطور متالزمة ضعف
الذاكرة التي تشترك في السمات السريرية األولية مع اضطراب النساوة ،والتي ُيحكم عليها على أنها نتيجة
مباشرة لستخدام املهدئات واملنومات ومضادات القلق .تتطور أعراض اضطراب النساوة بسبب
استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملهدئات واملنومات
ومضادات القلق أو السحب منها ،لكن شدتها ومدتها تتجاوز بشكل كبير اضطرابات الذاكرة املرتبطة
ً
عادة بهذه الحالت .يجب أن تكون شدة ومدة استخدام املهدئات واملنومات ومضادات القلق معروفة
بقدرتها على إحداث ضعف في الذاكرة .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل اضطراب ل يعود
لستعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،كالخرف أو اضطراب النساوة الناتج عن أسباب غير
استعمال املواد.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب النساوة الناتج عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11
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نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد
العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1Z

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

اضطراب النساوة الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي متضمنا األدوية
6D72.12
الوصف:
ً
يتميز اضطراب النساوة الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية بتطور
متالزمة ضعف الذاكرة التي تشترك في السمات السريرية األولية مع اضطراب النساوة ،والتي ُيحكم عليها
على أنها نتيجة مباشرة لستعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي .تتطور أعراض اضطراب النساوة
بسبب استعمال املادة أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملادة أو السحب منها ،لكن شدتها ومدتها
ً
تتجاوز بشكل كبير اضطرابات الذاكرة املرتبطة عادة بهذه الحالت .يجب أن تكون شدة ومدة استخدام
املادة معروفة بقدرتها على إحداث ضعف في الذاكرة .ل يتم تفسير األعراض بشكل أفضل من خالل
اضطراب ل يعود لستعمال املادة املحددة ذات التأثير النفس ي ،كالخرف أو اضطراب النساوة الناتج
ً
عن أسباب غير استعمال املواد متضمنا األدوية.
التنسيق الالحق:
ً
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب النساوة الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي متضمنا
األدوية.
األدوية ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة
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اضطراب النساوة الناتج عن استعمال املستنشقات الطيارة 6D72.13

الوصف:
يتميز اضطراب النساوة الناتج عن استعمال املستنشقات الطيارة بتطور متالزمة ضعف الذاكرة التي
تشترك في السمات السريرية األولية مع اضطراب النساوة ،والتي ُيحكم عليها على أنها نتيجة مباشرة
لستخدام املستنشقات الطيارة .تتطور أعراض اضطراب النساوة بسبب استعمال املستنشقات
الطيارة أثناء أو بعد فترة وجيزة من النسمام باملستنشقات الطيارة أو السحب منها ،لكن شدتها ومدتها
ً
تتجاوز بشكل كبير اضطرابات الذاكرة املرتبطة عادة بهذه الحالت .يجب أن تكون شدة ومدة استخدام
املستنشقات الطيارة معروفة بقدرتها على إحداث ضعف في الذاكرة .ل يتم تفسير األعراض بشكل
أفضل من خالل اضطراب ل يعود لستعمال املستنشقات الطيارة ،كالخرف أو اضطراب النساوة الناتج
عن أسباب غير استعمال املواد.

اضطراب النساوة الناتج عن عوامل مرضية مسببة غيرمعروفة أو غيرمحددة 6D72.2

تم استيفاء جميع املتطلبات التعريفية لضطراب النساوة .املسببات املحددة لالضطراب غير محددة أو
ل يمكن تحديدها.

اضطراب نساوة محدد آخر 6D72Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
اضطراب النساوة ،غيرمحدد 6D72Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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الخرف

الوصف:
الخرف هو متالزمة دماغية مكتسبة تتميز بانخفاض عن املستوى السابق لألداء املعرفي مع ضعف في
مجالين أو أكثر من املجالت املعرفية (مثل الذاكرة والوظائف التنفيذية والنتباه واللغة واملعرفة
الجتماعية واملحاكمة والسرعة النفسية الحركية والقد ات اإلد اكية البصرية واإل ْب ّ َ
اغ ّية).
ر
ر
صارية الف َر ِ
ِ ِ
ل ُيعزى الضعف املعرفي بالكامل إلى الشيخوخة الطبيعية ويتعارض بشكل كبير مع الستقالل في أداء
الشخص ألنشطة الحياة اليوميةً .
بناء على األدلة املتاحةُ ،يعزى الضعف املعرفي أو ُيفترض أنه ُيعزى
إلى حالة عصبية أو طبية تؤثر على الدماغ أو الصدمة أو نقص التغذية أو الستخدام املزمن ملواد أو
أدوية معينة أو التعرض للمعادن الثقيلة أو السموم األخرى.
ُمشتمالت:
• الخرف NOS
االستثناءات:
• الغيبوبة ()MB20.1
• الهذيان ()6D70
• اضطرابات النمو الذهني ()6A00
• اضطرابات النمو العصبية ()6A00-6A0Z
• الذهول ()MB20.0
• الشيخوخة (الشيخوخة) ()MG2A
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون

ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.

َ

الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر6D80

الوصف:
ً
َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر هو أكثر أشكال الخرف شيوعا .البداية ُمخا ِتلة حيث ضعف الذاكرة
هو عادة الشكوى األولية .الدورة املميزة هي انخفاض بطيء ولكنه ثابت عن املستوى السابق لألداء
املعرفي مع ضعف في املجالت املعرفية اإلضافية (مثل الذاكرة والوظائف التنفيذية والنتباه واللغة
واملعرفة الجتماعية واملحاكمة والسرعة النفسية الحركية والقدرات اإلدراكية البصرية ْ
صارّية
ِ
واإلب ِ
ً
َ
اغ ّية) الناشئة مع تطور املرض .غالبا ما يصاحب الخرف الناتج عن مرض الزهايمر أعراض عقلية
الف َر ِ
ً
وسلوكية مثل املزاج املكتئب والالمبالة في املراحل األولى من املرض وقد يكون مصحوبا بأعراض ذهانية
ُ
وتهيج وعدوانية وتشوش وتشوهات في املش ي والحركة واختالجات في املراحل األخيرة .تشير الختبارات
الجينية اإليجابية والتاريخ العائلي والتدهور املعرفي التدريجي إلى اإلصابة بالخرف الناتج عن مرض
الزهايمر.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف

 | 1032االضطرابات المعرفية العصبية

 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء باكر6D80.0

الوصف:
ً
َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر حيث تظهر األعراض قبل سن  65سنة .وهو نادر نسبيا ،ويمثل أقل
ً
ً
من  ٪ 5من جميع الحالت ،ويمكن تحديده وراثيا (مرض الزهايمر السائد وراثيا ) .قد يكون العرض
ً
ً
السريري مشابها للحالت ذات الظهور املتأخر ،لكن نسبة كبيرة من الحالت تظهر أعراضا غير نمطية،
ً
مع ضعف ذاكرة أقل حدة نسبيا .
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون

ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء باكر
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء متأخر6D80.1

الوصف:
َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر حيث تظهر األعراض بعد سن  65سنة .وهو الشائع ،ويمثل أ:ثر من
 ٪ 95من جميع الحالت.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر مع بدء متأخر
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر ،نمط مختلط مع داء وعائي دماغي 6D80.2

الوصف:
َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر الذي يرافقه داء وعائي دماغي.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر ،نمط مختلط مع داء وعائي دماغي
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر ،نمط مختلط مع عوامل مرضية غيروعائية 6D80.3

الوصف:
َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر الذي يرافقه عامل مرض ي آخر ،ل يشمل الداء الوعائي الدماغي.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر ،نمط مختلط مع عوامل مرضية غير وعائية
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ
الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر ،بدء غيرمحدد أو غيرمعروف 6D80.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر ،بدء غير محدد أو غير معروف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
داء الزهايمر

8A20

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
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خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ

الخ َرف الناتج عن داء وعائي 6D81

الوصف:
ينجم الخرف الوعائي عن إصابة كبيرة لنسيج الدماغ الناتجة عن داء وعائي دماغي (نقص تروية أو
ً
ً
عادة ما يكون
نزيف) .يرتبط ظهور العجز املعرفي مؤقتا بواحد أو أكثر من أحداث األوعية الدموية.
ً
التدهور املعرفي أكثر بروزا في سرعة معالجة املعلومات ،والنتباه املعقد ،واألداء التنفيذي الجبهي .هناك
ً
أدلة على وجود داء وعائي دماغي والذي يعتبر كافيا لتفسير العجز العصبي املعرفي من التاريخ والفحص
الجسدي والتصوير العصبي.
استثناءات:
َ
• الخ َرف الناتج عن مرض الزهايمر ،نمط مختلط مع داء وعائي دماغي 6D80.2
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الناتج عن داء وعائي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
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َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3

 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

الخرف الناتج عن داء جسيم ليوي 6D82

الوصف:
ً
يعد الخرف الناتج عن داء جسيم ليوي ثاني أكثر أشكال الخرف شيوعا بين كبار السن بعد الزهايمر.
املسببات الدقيقة غير معروفة ولكنها تنطوي على انثناء غير طبيعي لبروتين ألفا سينوكلين وتجمعه
ً
لتكوين جسيم ليوي ،والذي يتركز بشكل أساس ي في القشرة وجذع الدماغ .يكون البدء مخاتال مع عجز
ً
ً
وظيفي وعجز في النتباه عادة ما يتظاهر على أنه الشكوى األولية .غالبا ما تكون هذه العيوب املعرفية
مصحوبة بهالوس بصرية وأعراض اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة .قد تكون الهالوس في
ً
الطرق الحسية األخرى وقد تظهر أعراض الكتئاب وقد تتواجد األوهام أيضا .عادة ما يختلف تظاهر
األعراض بشكل كبير على مدار األيام مما يستلزم التقييم املستمر والتمييز عن الهذيان .يعد الظهور
ً
التلقائي لداء باركنسون خالل عام واحد تقريبا من ظهور األعراض املعرفية من سمات الداء.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر.
التنسيق الالحق:
ً
َ
الخ َرف الناتج عن داء جسيم ليوي
أضف تفاصيال إلى
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
داء جسيمات ليوي 8A22
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
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َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3

 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ

الخ َرف الجبهي الصدغي 6D83

الوصف:
َ
الخ َرف الجبهي الصدغي ( )FTDهو مجموعة من الضطرابات العصبية التنكسية األولية التي تؤثر
بشكل أساس ي على الفصين الجبهي والصدغي .عادة ما تكون البداية مخاتلة مع مسار تدريجي يزداد
ً
سوءا .تم وصف العديد من املتغيرات في عرض املتالزمة (بعضها له أساس وراثي أو عائلي محدد) ،قد
تشمل املظاهر تغيرات شخصية وسلوكية سائدة (مثل الخلل الوظيفي التنفيذي ،والالمبالة ،وتدهور
املعرفة الجتماعية ،والسلوكيات املتكررة ،والتغيرات الغذائية) أو مع أوجه القصور اللغوية سائدة
(التي تشمل األشكال الدللية ،وفقد الطالقة/فقد القواعد ،وحبسة األسماء والتكرار) ،أو مع مزيج من
ً
هذه العيوب .غالبا ما تظل وظائف الذاكرة ،والسرعة النفسية الحركية ،وكذلك القدرات اإلدراكية
ً
البصرية واإل ْب ّ َ
اغ ّية سليمة نسبيا ،ل سيما خالل املراحل املبكرة من الضطراب.
صارية الف َر ِ
ِ ِ
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الجبهي الصدغي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
تنكس جبهي صدغي 8A23
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
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 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ

الخرف ناتج عن مواد ذات تأثيرنفس ي متضمنا األدوية 6D84

الوصف:
ً
ً
يشمل الخرف الناتج عن مواد ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية ،أشكال من الخرف التي تعتبر نتيجة
مباشرة لستعمال املواد والتي تستمر إلى ما بعد املدة املعتادة للتأثير أو متالزمة السحب املرتبطة بهذه
املادة .يجب أن تكون كمية ومدة استخدام املواد كافية إلنتاج الضعف املعرفي .ل ُيعزى الضعف املعرفي
بشكل أفضل إلى اضطراب ل تسببه املواد ،مثل الخرف بسبب حالة طبية أخرى.
استثناءات:
• الخرف الناتج عن التعرض للمعادن الثقيلة والسموم األخرى ()6D85.2
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخرف الناتج عن مواد ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.2
6C4E.20
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العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ
الخرف بسبب استعمال الكحول 6D84.0

الوصف:
تدن في القدرات املعرفية مستمر (على سبيل املثال،
يتميز الخرف الناتج عن استعمال الكحول بتطور ٍ
مشاكل الذاكرة وضعف اللغة وعدم القدرة على أداء املهام الحركية املعقدة) ما يلبي املتطلبات
التعريفية للخرف والتي تعتبر نتيجة مباشرة لستعمال الكحول وتستمر إلى ما بعد املدة املعتادة
لالنسمام بالكحول أو السحب الحاد .يجب أن تكون شدة ومدة استخدام الكحول كافية للتسبب
بالضعف املعرفي .ل يفسر الخلل املعرفي بشكل أفضل عن طريق اضطراب أو مرض ل يسببه الكحول
مثل الخرف بسبب اضطراب أو مرض آخر مصنف في مكان آخر.
ُمشتمالت:
• اضطراب النساوة بسبب استعمال الكحول 6D72.10
االستثناءات:
• متالزمة كورساكوف ()5B5A.11
• متالزمة كورساكوف  -فيرنكه ()5B5A.1
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
ل ينبغي استخدام هذه الفئة لوصف التغيرات املعرفية بسبب نقص الثيامين املرتبط باستعمال
الكحول املزمن.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى خرف بسبب استعمال الكحول
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
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نمط ضار من استعمال الكحول

6C40.1

نمط ضار من استعمال الكحول ،نوبي

6C40.10

نمط ضار من استعمال الكحول ،مستمر

6C40.11

نمط ضار من استعمال الكحول ،غير محدد

6C40.1Z

العتماد على الكحول

6C40.2

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،مستمر

6C40.20

العتماد على الكحول ،الستعمال الحالي ،نوبي

6C40.21

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مبكرة

6C40.22

العتماد على الكحول ،هدأة جزئية مستدامة

6C40.23

العتماد على الكحول ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.24

العتماد على الكحول ،غير محدد

6C40.2Z

(متر افق مع ،استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
النسمام بالكحول

6C40.3

سحب الكحول

6C40.4

سحب الكحول ،غير مختلط

6C40.40

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية

6C40.41

سحب الكحول ،مع اختالجات

6C40.42

سحب الكحول ،مع اضطرابات ادراكية واختالجات

6C40.43

سحب الكحول ،غير محدد

6C40.4Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ
الخرف الناتج عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق 6D84.1

الوصف:
َ
يتميز الخرف الناتج عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق بتطور العيوب املعرفية املستمرة
(على سبيل املثال ،مشاكل الذاكرة ،وضعف اللغة ،وعدم القدرة على أداء املهام الحركية املعقدة) التي
تلبي املتطلبات التعريفية للخرف والتي ُينظر إليها على أنها نتيجة مباشرة لستخدام املهدئات واملنومات
ومضادات القلق والتي تستمر إلى ما بعد املدة املعتادة للفعل أو متالزمة السحب املرتبطة باملادة .يجب
أن تكون كمية ومدة الستعمال للمهدئات واملنومات ومضادات القلق كافية إلنتاج الضعف املعرفي .ل
يتم تفسير الخلل املعرفي بشكل أفضل عن طريق الضطراب الذي ل تسببه املهدئات أو املنومات أو
مضادات القلق مثل الخرف بسبب حالة طبية أخرى.
ُمشتمالت:
• اضطراب ذهاني متأخر تسببه مادة ذات تأثير نفس ي
• اضطراب اإلدراك التالي للمهلوس
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخرف الناتج عن استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
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لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.1

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،نوبي

6C44.10

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،مستمر

6C44.11

نمط ضار من استعمال املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.1Z

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق

6C44.2

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،الستعمال الحالي

6C44.20

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مبكرة

6C44.21

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة جزئية مستدامة

6C44.22

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،هدأة كاملة مستدامة

6C44.23

العتماد على املهدئات واملنومات ومضادات القلق ،غير محدد

6C44.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ
الخرف الناتج عن استعمال املستنشقات الطيارة 6D84.2

الوصف:
َ
يتميز الخرف الناتج عن استعمال املستنشقات الطيارة بتطور العيوب املعرفية املستمرة (على سبيل
املثال ،مشاكل الذاكرة ،وضعف اللغة ،وعدم القدرة على أداء املهام الحركية املعقدة) التي تلبي
املتطلبات التعريفية للخرف والتي ُينظر إليها على أنها نتيجة مباشرة لستخدام املستنشقات الطيارة
والتي تستمر إلى ما بعد املدة املعتادة للفعل أو متالزمة السحب املرتبطة باملادة .يجب أن تكون كمية
ومدة الستعمال للمستنشقات الطيارة كافية إلنتاج الضعف املعرفي .ل يتم تفسير الخلل املعرفي بشكل
أفضل عن طريق الضطراب الذي ل تسببه املستنشقات الطيارة مثل الخرف بسبب حالة طبية أخرى.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الخرف الناتج عن استعمال املستنشقات الطيارة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة

6C4B.1

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،نوبي

6C4B.10

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،مستمر

6C49.11

نمط ضار من استعمال املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.1Z

العتماد على املستنشقات الطيارة

6C4B.2

العتماد على املستنشقات الطيارة ،الستعمال الحالي

6C4B.20

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مبكرة

6C49.21
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العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة جزئية مستدامة

6C49.22

العتماد على املستنشقات الطيارة ،هدأة كاملة مستدامة

6C4B.23

العتماد على املستنشقات الطيارة ،غير محدد

6C4B.2Z

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ
الخرف الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثيرنفس ي 6D84.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخرف الناتج عن استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي
ً
لديه حالة مسببة ّ(رمز أيضا ):
نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.1

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،نوبي

6C4E.10

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،مستمر

6C4E.11

نمط ضار من استعمال مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.1Z

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي

6C4E.2

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،الستعمال الحالي

6C4E.20

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مبكرة

6C4E.21

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة جزئية مستدامة 6C4E.22
العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،هدأة كاملة مستدامة

6C40.23

العتماد على مادة محددة أخرى ذات تأثير نفس ي ،غير محدد

6C4E.2Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
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 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ

الخ َرف الناتج عن داء مصنف في مكان آخر6D85

مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الناتج عن داء مصنف في مكان آخر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
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خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ
الخ َرف الناتج عن داء باركنسون 6D85.0

الوصف:
يتطور الخرف الناتج عن داء باركنسون بين األفراد املصابين بمرض باركنسون مجهول السبب ويتميز
بضعف في النتباه والذاكرة والوظائف التنفيذية واإل ْب ّ َ
اغ ّية وكذلك األعراض السلوكية
صارية الف َر ِ
ِ ِ
والنفسية مثل التغيرات في العاطفة والالمبالة والهالوس .البداية مخاتلة واملسار املرض ي عبارة عن حالة
تدهور تدريجي لألعراض .الرتباط املرض ي األساس ي هو التنكس بجسيم ليوي في الغالب ،املتموضع في
العقد القاعدية وليس في القشرة كما هو الحال في الخرف بسبب داء جسيم ليوي.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
الخ َرف الناتج عن داء باركنسون
أضف تفاصيال إلى
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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َ
الخ َرف الناتج عن داء هنتنغتون 6D85.1

الوصف:
يحدث الخرف الناتج عن داء هنتنغتون كجزء من تنكس واسع للدماغ بسبب توسع ثالثي النوكليوتيد
بشكل مخاتل في العقد الثالث
املتكرر في جين  ،HTTوالذي ينتقل من بالسيادة الجسدية .تظهر األعراض ٍ
ً
ً
والرابع من العمر مع تقدم تدريجي وبطيء .تشمل األعراض األولية عادة ضعفا في الوظائف التنفيذية
ً
مع تجنيب الذاكرة نسبيا ،قبل ظهور العجز الحركي (بطء الحركة والرقص) الذي يميز مرض هنتنغتون.
ُمشتمالت:
• داء هنتنغتون
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
الخ َرف الناتج عن هنتنغتون
أضف تفاصيال إلى
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
داء هنتنغتون 8A01.10
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3

 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ
الخ َرف الناتج عن التعرض للمعادن الثقيلة والسموم األخرى 6D85.2

الوصف:
الخرف الناجم عن التعرض للمعادن الثقيلة والسموم األخرى ينتج عن التعرض السام ملعادن ثقيلة
معينة مثل األملنيوم من مياه غسيل الكلى أو الرصاص أو الزئبق أو املنغنيز .تعتمد العيوب املعرفية
املميزة في الخرف بسبب التعرض للمعادن الثقيلة والسموم األخرى على املعدن الثقيل أو السم الذي
تعرض له الفرد ولكن يمكن أن يؤثر على جميع املجالت املعرفية .ويرتبط بدء األعراض بالتعرض
ً
ً
للمعدن ويمكن أن يكون التدهور سريعا خاصة مع التعرض الحاد .في كثير من الحالت ،تكون األعراض
قابلة للعكس عندما يتم تحديد التعرض وإيقافه .قد تكون الختبارات مثل تصوير الدماغ أو الختبارات
العصبية الفيزيولوجية غير طبيعية .يرتبط التسمم بالرصاص بالتشوهات في تصوير الدماغ بما في ذلك
التكلس على نطاق واسع وزيادة اإلشارة على الصور في التصوير بالرنين املغناطيس ي  T2للمادة البيضاء
حول البطينين والعقد القاعدية تحت املهاد والجسور .قد ُيظهر الخرف الناتج عن سمية األلومنيوم
تغييرات مميزة في مخطط كهربية الدماغ ذات الجهد العالي الدوري .قد يظهر الفحص سمات أخرى
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واضحة مثل العتالل العصبي املحيطي في حالة الرصاص أو الزرنيخ أو الزئبق.
استثناءات:
ً
َ
• الخرف ناتج عن مواد ذات تأثير نفس ي متضمنا األدوية 6D84
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
الخ َرف الناتج عن التعرض للمعادن الثقيلة والسموم األخرى
أضف تفاصيال إلى
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

الخرف الناتج عن فيروس نقص املناعة البشرية 6D85.3

الوصف:
يتطور الخرف الناتج عن فيروس نقص املناعة البشرية خالل مسار اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرية املؤكد ،في غياب مرض أو حالة متزامنة أخرى غير عدوى فيروس نقص املناعة البشرية والتي
يمكن أن تفسر السمات السريرية .على الرغم من إمكانية وجود مجموعة متنوعة من أنماط العجز
ً
املعرفي اعتمادا على املكان الذي وقعت فيه العمليات املسببة ملرض فيروس نقص املناعة البشرية ،فإن
ً
ً
أوجه القصور عادة تتبع نمطا تحت القشرة مع ضعف في الوظيفة التنفيذية وسرعة املعالجة والنتباه
وتعلم معلومات جديدة .يختلف مسار الخرف الناتج عن فيروس نقص املناعة البشرية بما في ذلك زوال
األعراض ،والنخفاض التدريجي في األداء ،والتحسن ،أو التقلب في األعراض .من النادر حدوث انخفاض
سريع في الوظائف املعرفية مع ظهور األدوية املضادة للفيروسات القهقرية.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الخرف الناتج عن فيروس نقص املناعة البشرية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
املرحلة السريرية  4ملرض فيروس نقص املناعة البشرية املرتبطة بالسل

1C60.3

ساركوما كابوس ي املرتبطة بمرض فيروس العوز املناعي البشري املرتبط بالسل
1C60.30
املرحلة السريرية  4األخرى املحددة ملرض فيروس نقص املناعة البشرية املرتبطة بالسل
1C60.3Y
املرحلة السريرية  4ملرض فيروس نقص املناعة البشرية املرتبطة بالسل ،غير محددة
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1C60.3Z
املرحلة السريرية  4ملرض فيروس نقص املناعة البشرية املرتبطة باملالريا

1C61.3

ساركوما كابوس ي املرتبطة بمرض فيروس العوز املناعي البشري املرتبط باملالريا
1C61.30
املرحلة السريرية  4األخرى املحددة ملرض فيروس نقص املناعة البشرية املرتبطة باملالريا
1C61.3Y
املرحلة السريرية  4ملرض فيروس نقص املناعة البشرية املرتبطة باملالريا ،غير محددة
1C61.3Z
املرحلة السريرية  4ملرض فيروس نقص املناعة البشرية دون ذكر للمالريا أو السل
1C62.3
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

ّ
الخرف الناتج عن التصلب اللويحي 6D85.4

الوصف:
ّ
الخرف الناجم عن التصلب اللويحي هو مرض تنكس ي عصبي ناتج عن التأثيرات الدماغية للتصلب
العديد ،وهو مرض مزيل للميالين .تظهر األعراض بشكل مخاتل ،ول يتعلق بالتدهور أو الضعف
ً
الوظيفي الذي يعزى إلى املرض األساس ي (مثل التصلب اللويحي) .تتنوع العيوب املعرفية وفقا ملوقع زوال
ً
امليالين ولكنها تشمل عادة أوجه قصور في سرعة املعالجة والذاكرة والنتباه وجوانب األداء التنفيذي.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ّ
ً
أضف تفاصيال إلى الخرف الناتج عن التصلب اللويحي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
ّ
تصلب لويحي
ّ
تصلب اللويحي ناكس – متردد
ّ
تصلب لويحي ُم َت َد ّرج أولي
8A40

ّ
تصلب لويحي ُم َت َد ّرج ثانوي
ّ
تصلب لويحي محدد آخر

8A40.0
8A40.1
8A40.2
8A40.Y
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ّ
تصلب لويحي ،غير محدد

8A40.Z

متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

الخرف الناتج عن داء بريون 6D85.5

الوصف:
الخرف الناتج عن داء بريون هو مرض تنكس ي عصبي أولي ينتج عن مجموعة من العتاللت الدماغية
اإلسفنجية الناتجة عن تراكم بروتين بريون غير طبيعي في الدماغ ،ويمكن أن تكون متفرقة أو وراثية
(ناجمة عن طفرات في جين بروتين البريون) أو قابلة لالنتقال (مكتسبة من فرد مصاب) .البداية مخاتلة
وهناك تطور سريع لألعراض والضعف الذي يتسم بقصور معرفي ،ترنح ،وأعراض حركية (رمع عضلي،
ً
رقص ،أو خلل التوتر العضلي) .يتم التشخيص عادة على أساس دراسات تصوير الدماغ أو وجود
بروتينات مميزة في السائل الشوكي أو تخطيط كهربية الدماغ أو الختبارات الجينية.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى الخرف الناتج عن داء بريون
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
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 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

الخرف الناتج عن استسقاء الدماغ مع الضغط الطبيعي 6D85.6

الوصف:
ينتج الخرف الناجم عن استسقاء الدماغ مع ضغط طبيعي عن التراكم الزائد للسائل النخاعي في الدماغ
ً
ً
نتيجة ألسباب مجهولة وغير انسداديه ولكن يمكن أن يكون أيضا ثانويا للنزيف أو العدوى أو اللتهاب.
تطور الحالة تدريجي ولكن التداخل (مثل التحويلة ،الشنط) يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في األعراض.
ً
ً
عادة ما تشمل العيوب املعرفية انخفاض سرعة املعالجة ،والعجز في األداء التنفيذي والنتباه ،فضال
ً
عن تغيرات الشخصية .عادة ما تكون هذه األعراض مصحوبة بخلل في املش ي وسلس البول .غالبا ما
ً
يكون تصوير الدماغ للكشف عن حجم البطين وانزياح الدماغ ضروريا لتأكيد التشخيص.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون

ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الخرف الناتج عن استسقاء الدماغ مع ضغط طبيعي
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
استسقاء الدماغ مع ضغط طبيعي 8D64.04
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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َ
الخ َرف الناتج عن إصابة الرأس 6D85.7

الوصف:
َ
الخ َرف الناتج عن إصابة الرأس ينجم عن ضرر يلحق بأنسجة الدماغ كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة
لقوة خارجية .من املعروف أن األذيات التي تلحق بالدماغ تؤدي إلى فقد الوعي وفقد الذاكرة والتخليط
وعدم التوجه ،أو عالمات عصبية .يجب أن تظهر األعراض املميزة للخرف بسبب إصابة في الرأس فور
حدوث الصدمة أو بعد استرداد الفرد للوعي ويجب أن تستمر إلى ما بعد الفترة الحادة لإلصابة .يختلف
ً
العجز املعرفي اعتمادا على مناطق الدماغ املحددة املتأثرة وشدة اإلصابة ،ولكن يمكن أن يشمل ضعف
النتباه والذاكرة والوظيفة التنفيذية والشخصية وسرعة املعالجة واملعرفة الجتماعية والقدرات
اللغوية.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف الناتج عن إصابة الرأس
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف

َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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الخرف الناتج عن البالجرا 6D85.8

الوصف:
يحدث الخرف الناتج عن البالجرا بسبب النقص املستمر في فيتامين ( B3النياسين) أو التربتوفان إما في
النظام الغذائي أو بسبب سوء المتصاص في الجهاز الهضمي بسبب املرض (مثل داء كرون) أو بسبب
تأثيرات بعض األدوية (على سبيل املثال ،أيزونيازيد) .تشمل العالمات األساسية للبالجرا التغيرات
الجلدية (الحساسية ألشعة الشمس واآلفات والثعلبة والوذمة) واإلسهال .مع استمرار سوء التغذية
لفترات طويلة قد تظهر األعراض املعرفية والتي تشمل العدوانية والضطرابات الحركية (الرنح والقلق)
ً
والتخليط والضعف .عادة ما يؤدي العالج باملكمالت الغذائية (مثل النياسين) إلى عكس األعراض.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الخرف الناتج عن البالجرا
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
البالجرا

5B5C.0

الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

الخرف الخرف الناتج عن متالزمة داون 6D85.9

الوصف:
الخرف الناتج عن متالزمة داون هو اضطراب تنكس ي عصبي مرتبط بتأثير زيادة غير طبيعية في إنتاج
وتراكم سالئف بروتين األميلويد ( )APPمما يؤدي إلى تكوين لويحات بيتا أميلويد وتشابكات تاو .يزداد
التعبير الجيني  APPبسبب موقعه على الكروموسوم  ،21والذي يتضاعف ثالث مرات بشكل غير طبيعي
في متالزمة داون .تتشابه أوجه القصور املعرفي والسمات املرضية العصبية مع تلك التي لوحظت في
الزهايمر .يبدأ املرض عادة بعد العقد الرابع من العمر مع انخفاض تدريجي في األداء الوظيفي.
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى الخرف الناتج عن متالزمة داون
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
متالزمة داون LD40.0
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
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 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

الخرف الناتج عن داء محدد آخر مضمن في مكان آخر6D85.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الخرف الناتج عن داء محدد آخر مضمن في مكان آخر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
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الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

االضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف 6D86

الوصف:
باإلضافة إلى الضطرابات املعرفية املميزة للخرف ،فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن اضطرابات
ً
سلوكية أو نفسية مهمة سريريا.
االستثناءات:
• املتالزمات العقلية أو السلوكية الثانوية املرتبطة باضطرابات أو أمراض مصنفة في مكان آخر
()6E60-6E6Z
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

األعراض الذهانية في الخرف 6D86.0

الوصف:
ً
باإلضافة إلى الضطرابات املعرفية املميزة للخرف ،فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن أوهاما أو
ً
هالوس مهمة سريريا.
االستثناءات:
• الفصام أو الضطرابات الذهانية األولية األخرى ()6A20-6A2Z
• املتالزمة الذهانية الثانوية (.)6E61

أعراض املزاج في الخرف 6D86.1

الوصف:
باإلضافة إلى الضطرابات املعرفية املميزة للخرف ،فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن أعراض مزاج
ً
هامة سريريا مثل املزاج املكتئب أو املزاج املرتفع أو املزاج العصبي.
االستثناءات:
• اضطرابات املزاج ()6A60-6A8Z
• متالزمة املزاج الثانوية ()6E62
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أعراض القلق في الخرف 6D86.2

الوصف:
باإلضافة إلى الضطرابات املعرفية املميزة للخرف ،فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن أعراض قلق
ً
أو توجس هامة سريريا.
االستثناءات:
• القلق أو الضطرابات املرتبطة بالخوف ()6B00-6B0Z
• متالزمة القلق الثانوية ()6E63

َ ُّ
الت َبلد في الخرف 6D86.3

الوصف:
باإلضافة إلى الضطرابات املعرفية املميزة للخرف ،فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن عدم اكتراث
ً
كبير أو عدم اهتمام هام سريريا.
االستثناءات:
• اضطرابات املزاج ()6A60-6A8Z
• متالزمة املزاج الثانوية ()6E62

الهياج أو العدوانية في الخرف 6D86.4

الوصف:
باإلضافة إلى الضطرابات املعرفية املميزة للخرف ،فإن الصورة السريرية الحالية تشمل )1 :فرط نشاط
ً
حركي نفس ي مهم سريريا يصحبه زيادة التوتر .أو  )2السلوك العدائي أو العنيف.

التحلل في الخرف 6D86.5

الوصف:
باإلضافة إلى الضطرابات املعرفية املميزة للخرف ،يتجلى الفتقار إلى ضبط النفس في تجاهل األعراف
الجتماعية والندفاع وضعف تقييم املخاطر.

التجول في الخرف 6D86.6

الوصف:
ً ً
باإلضافة إلى الضطرابات املعرفية املميزة للخرف ،فإن الصورة السريرية الحالية تتضمن تجوال هاما
ً
سريريا يعرض الشخص للخطر.
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االضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف املحددة األخرى 6C86.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف املحددة األخرى
أضف
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

االضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف ،غيرمحددة 6C86.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف ،غير محددة

لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

َ

خ َرف ،غيرمعروف أو غيرمحدد السبب 6D8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
مالحظة للترميز:
ً
يجب عدم استخدام هذه الفئة مطلقا في الجدولة األولية .يتم توفير الرموز لالستخدام كرموز تكميلية
ً
أو إضافية عندما يكون مطلوبا تحديد وجود الخرف في األمراض املصنفة في مكان آخر .عندما يكون
ً
الخرف ناتجا عن مسببات مرضية متعددة ،اكتب كل ما ينطبق.
التنسيق الالحق:
ً
َ
أضف تفاصيال إلى الخ َرف ،غير معروف أو غير محدد السبب
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
 6D86الضطرابات السلوكية أو النفسية في الخرف
 6D86.0األعراض الذهانية في الخرف
 6D86.1األعراض املزاجية في الخرف
 6D86.2أعراض القلق في الخرف
َ ُّ
الت َبلد في الخرف
6D86.3
 6D86.4الهياج أو العدوانية في الخرف
 6D86.5التحلل في الخرف
 6D86. 6تجول في الخرف
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 6D86.Yاضطرابات سلوكية أو نفسية أخرى محددة في الخرف
 6D86.Zاضطرابات سلوكية أو نفسية في الخرف ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

متالزمة معرفية عصبية ثانوية 6E67

متالزمة تتضمن سمات معرفية مهمة ل تفي باملتطلبات التشخيصية ألي من الضطرابات العصبية
املعرفية املحددة ُويحكم عليها بأنها نتيجة مباشرة لفيزيولوجية مرضية بسبب حالة صحية أو إصابة
غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية (على سبيل املثال ،التغيرات املعرفية بسبب ورم في
املخ)ً ،
بناء على دليل من التاريخ أو الفحص الجسدي أو النتائج املخبرية .يجب استخدام هذه الفئة
باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما تكون األعراض املعرفية شديدة
ً
ً
ً
بما يكفي لتستحق اهتماما سريريا محددا.
االستثناءات:
• اضطرابات مع ضعف معرفي عصبي كسمة رئيسية )(8A20-8A2Z
مضمنة في مكان آخر:
• هذيان )(6D70
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى املتالزمة املعرفية العصبية الثانوية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

 | 1082االضطرابات المعرفية العصبية

الهذيان 6D70

يمكن العودة للتفاصيل في القسم املخصص
الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر 6D70.0
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثيرنفس ي متضمنا األدوية 6D70.1
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن الحشيش ()6C41.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصنعي ()6C42.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن األفيون ()6C43.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املهدئات واملنومات ومضادات القلق ()6C44.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن الكوكايين ()6C45.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ()6C46.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكاثينون الصنعي ()6C47.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املهلوسات ()6C49.4
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املستنشقات الطيارة ()6C4B.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا))MDA 6C4C.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
ُ
ُ
الهذيان املحدث بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ()6C4D.4
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك األدوية ()6C4E.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ()6C4G.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي بما في ذلك األدوية ()6C4F.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن عوامل مسببة متعددة 6D70.2
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن عوامل مسببة غيرمعروفة أو ال يمكن تحديدها 6D70.3
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص

 | 1084االضطرابات المعرفية العصبية

اضطراب معرفي عصبي محدد آخرى 6E0Y
هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
اضطراب معرفي عصبي ،غيرمحدد 6E0Z
هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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االضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الوالدة أو النفاس

الوصف:
املتالزمات املرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون  6أسابيع بعد الولدة) والتي تنطوي على سمات
عقلية وسلوكية مهمة .إذا كانت األعراض تفي باملتطلبات التشخيصية لضطراب عقلي معين ،فيجب
ً
أيضا تحديد هذا التشخيص.
مضمنة في مكان آخر:
• اضطراب نفس ي مرتبط بناسور الولدة ()GC04.1Y

االضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الوالدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
6E20

الوصف:
متالزمة مرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون  6أسابيع بعد الولدة ) التي تنطوي على سمات
ً
عقلية وسلوكية هامة ،حيث أعراض الكتئاب األكثر شيوعا .ل تشمل املتالزمة أوهام أو هالوس أو
أعراض ذهانية أخرى .إذا كانت األعراض تفي باملتطلبات التشخيصية لضطراب عقلي معين ،فيجب
ً
أيضا تحديد هذا التشخيص .ل ينبغي استخدام هذا التعيين لوصف أعراض اكتئابية خفيفة وعابرة
ل تلبي متطلبات التشخيص لنوبة اكتئاب ،والتي قد تحدث بعد الولدة بفترة وجيزة (ما يسمى كآبة ما
بعد الولدة).
التنسيق الالحق:
ً
تفاصيال إلى الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة أو النفاس ،دون
أضف
أعراض ذهانية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
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اكتئاب ما بعد الوالدة 6E20.0 NOS

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اكتئاب ما بعد الولدة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الوالدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية محدد آخر
6E20.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية
محدد آخر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الوالدة أو النفاس ،دون أعراض ذهانية ،غيرمحدد
6E20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب عقلي أو سلوكي مصاحب للحمل أو الولدة أو النفاس ،دون أعراض
ذهانية ،غير محدد
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

االضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الوالدة أو النفاس ،مع أعراض ذهانية
6E21

الوصف:
متالزمة مرتبطة بالحمل أو النفاس (تبدأ في غضون  6أسابيع بعد الولدة ) التي تنطوي على سمات
عقلية وسلوكية هامة ،وتشمل املتالزمة األوهام أو الهالوس أو األعراض الذهانية أخرى .عادة ما تظهر
أعراض مزاج (الكتئاب و  /أو الهوس) .إذا كانت األعراض تفي باملتطلبات التشخيصية لضطراب عقلي
ً
معين ،فيجب أيضا تحديد هذا التشخيص.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة أو النفاس ،مع أعراض
ذهانية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
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يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

االضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الوالدة أو النفاس ،غيراملحددة 6E2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى الضطرابات العقلية أو السلوكية املصاحبة للحمل أو الولدة أو النفاس ،غير
املحددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
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العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثرعلى االضطرابات أو األمراض
املصنفة في مكان آخر6E40

الوصف:
العوامل النفسية والسلوكية التي تؤثر على الضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان آخر هي تلك التي
ً
قد تؤثر سلبا على العرض السريري أو عالج أو مسار حالة مصنفة في فصل آخر ضمن التصنيف الدولي
ً
لألمراض .قد تؤثر هذه العوامل سلبا على العرض السريري أو عالج أو مسار حالة مصنفة في فصل آخر
من خالل :التداخل في عالج الضطراب أو املرض من خالل التأثير على اللتزام بالعالج أو طلب الرعاية؛
تشكل مخاطر صحية إضافية؛ أو التأثير على الفيزيولوجيا املرضية الكامنة مما يعجل األعراض أو
يفاقمها أو يتطلب عناية طبية .يجب وضع هذا التشخيص فقط عندما تزيد العوامل من خطر املعاناة
ً
أو اإلعاقة أو الوفاة وتمثل بؤرة الهتمام السريري ،ويجب وضعه جنبا إلى جنب مع تشخيص الحالة
األخرى ذات الصلة.
ُمشتمالت:
•

العوامل النفسية التي تؤثر على الحالت الجسدية

االستثناءات:
• الصداع التوتري ()8A81
• الضطرابات العقلية أو السلوكية املرتبطة بالحمل أو الولدة أو النفاس (E20-
)66E2Z
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الضطرابات أو األمراض املصنفة في

مكان آخر
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على االضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان آخر
6E40.0

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الضطرابات أو
األمراض املصنفة في مكان آخر .يتم تشخيص الفرد باضطراب عقلي أو سلوكي أو نمائي عصبي يؤثر
ً
سلبا على العرض السريري أو عالج أو مسار اضطراب أو مرض مصنف في فصل آخر.

العوامل النفسية التي تؤثر على االضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان آخر6E40.1

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الضطرابات أو
ً
األمراض املصنفة في مكان آخرُ .يظهر الفرد أعراضا نفسية ل تلبي املتطلبات التشخيصية لالضطراب
ً
العقلي أو السلوكي أو النمائي العصبي الذي يؤثر سلبا على مظهر أو عالج أو مسار اضطراب أو مرض
مصنف في فصل آخر.
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سمات الشخصية أو أسلوب التأقلم الذي يؤثرعلى االضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان آخر
6E40.2

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الضطرابات أو
األمراض املصنفة في مكان آخرُ .يظهر الفرد سمات شخصية أو أنماط تكيف ل تفي باملتطلبات
ً
التشخيصية لالضطراب العقلي أو السلوكي أو النمائي العصبي الذي يؤثر سلبا على مظهر أو عالج أو
مسار اضطراب أو مرض مصنف في فصل آخر.

السلوكيات الصحية سيئة التكيف التي تؤثرعلى االضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان آخر
6E40.3

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الضطرابات أو
ً
األمراض املصنفة في مكان آخرُ .يظهر الفرد سلوكيات صحية غير قادرة على التكيف تؤثر سلبا على
مظهر أو عالج أو مسار اضطراب أو مرض مصنف في فصل آخر (على سبيل املثال ،اإلفراط في تناول
الطعام ،وعدم ممارسة الرياضة).
الستجابة الفسيولوجية املرتبطة باإلجهاد والتي تؤثر على الضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان
آخر

االستجابة الفيزيولوجية املرتبطة بالكرب والتي تؤثرعلى االضطرابات أو األمراض املصنفة في
مكان آخر 6E40.4

الوصف:
تم استيفاء جميع املتطلبات التشخيصية للعوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على الضطرابات أو
ً
األمراض املصنفة في مكان آخرُ .يظهر الفرد استجابات فيزيولوجية مرتبطة بالكرب تؤثر سلبا على مظهر
أو عالج أو مسار اضطراب أو مرض مصنف في فصل آخر (على سبيل املثال ،تفاقم القرحة أو ارتفاع
ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب أو الصداع التوتري).

العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على االضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان آخر
املحددة األخرى 6E40.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

العوامل النفسية أو السلوكية التي تؤثر على االضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان آخر ،غير
محددة 6E40.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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املتالزمات العقلية أو السلوكية الثانوية املرتبطة باالضطرابات أو األمراض
املصنفة في مكان آخر

الوصف:
تشمل هذه املجموعة املتالزمات التي تتميز بوجود أعراض نفسية أو سلوكية بارزة ُيحكم عليها على أنها
عواقب فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة صحية غير مصنفة ضمن الضطرابات العقلية والسلوكية،
ُ
ً
بناء على أدلة من التاريخ أو الفحص البدني أو النتائج املخبرية .ل تفسر األعراض بالهذيان أو اضطراب
عقلي وسلوكي آخر ،وهي ليست استجابة نفسية وسيطة لحالة طبية خطيرة (على سبيل املثال،
اضطراب التأقلم أو أعراض القلق استجابة لتشخيص بمرض يهدد الحياة) .يجب استخدام هذه
الفئات باإلضافة إلى تشخيص الضطراب أو املرض األساس ي املفترض عندما تكون األعراض النفسية
والسلوكية شديدة بما يكفي لتبرير اهتمام سريري محدد.
مضمن في مكان آخر:
• هذيان ناتج عن مرض مصنف في مكان آخر ()6D70.0
متالزمة النماء العصبي الثانوية 6E60
يمكن العودة للتفاصيل في القسم املخصص
متالزمة الكالم أو اللغة الثانوية 6E60.0

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
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متالزمة النماء العصبي الثانوية املحددة أخرى 6E60.Y

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة النماء العصبي الثانوية ،غيرمحددة 6E60.Z

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية 6E61
يمكن العودة للتفاصيل في القسم املخصص
متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية ،مع هالوس 6E61.0

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية ،مع أوهام 6E61.1

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية ،مع أوهام وهالوس 6E61.2

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة االضطراب الذهاني الثانوية ،مع أعراض غيرمحددة 6E61.3

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة مزاج ثانوية 6E62
يمكن العودة للتفاصيل في القسم املخصص

متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض اكتئابية 6E62.0

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض هوس 6E62.1

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض مختلطة 6E62.2

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة مزاج ثانوية ،مع أعراض غيرمحددة 6E62.3

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة قلق ثانوية 6E63
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة وسواس قهري ثانوية أو متالزمة ذات صلة 6E64
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة تفارق ثانوية 6E65
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة تحكم في الدافع ثانوية 6E66

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة معرفية عصبية ثانوية 6E67
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
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الهذيان 6D70
يمكن العودة للتفاصيل في القسم املخصص
الهذيان الناتج عن مرض مصنف في مكان آخر 6D70.0

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مادة ذات تأثيرنفس ي متضمنا األدوية 6D70.1

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن الحشيش ()6C41.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن الكانابينويد الصنعي ()6C42.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن األفيون ()6C43.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املهدئات واملنومات ومضادات القلق ()6C44.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن الكوكايين ()6C45.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املنشطات متضمنا األمفيتامين وامليتأمفيتامين وامليتكاثينون ()6C46.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص

الهذيان الناتج عن الكاثينون الصنعي ()6C47.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املهلوسات ()6C49.4
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن املستنشقات الطيارة ()6C4B.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن MDMAواملواد ذات الصلة متضمنا))MDA 6C4C.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
ُ
ُ
الهذيان املحدث بالعقاقيراملفارقة متضمنا  PCPوالكيتامين ()6C4D.4
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مادة نفسية محددة أخرى بما في ذلك األدوية ()6C4E.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مادة غيرمعروفة أو غيرمحددة ذات تأثيرنفس ي ()6C4G.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن مواد متعددة محددة ذات تأثيرنفس ي بما في ذلك األدوية ()6C4F.5
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
الهذيان الناتج عن عوامل مسببة متعددة 6D70.2

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
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الهذيان الناتج عن عوامل مسببة غيرمعروفة أو ال يمكن تحديدها 6D70.3

يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
تغيرالشخصية الثانوي 6E68
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص
متالزمة الكاتاتونيا الثانوية 6E69
يمكن مراجعة االضطراب في القسم المخصص

املتالزمات العقلية أو السلوكية الثانوية املرتبطة باالضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان آخر
محددة أخرى 6E6Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى املتالزمات العقلية أو السلوكية الثانوية املرتبطة بالضطرابات أو األمراض املصنفة
في مكان آخر محددة أخرى
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

املتالزمات العقلية أو السلوكية الثانوية املرتبطة باالضطرابات أو األمراض املصنفة في مكان آخر،
غيرمحددة 6E6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى املتالزمات العقلية أو السلوكية الثانوية املرتبطة بالضطرابات أو األمراض املصنفة
في مكان آخر ،غير محددة
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال
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اضطرابات النوم واليقظة

اضطراب األرق

الوصف:
َ َ ُّ
صلده أو جودته التي
يتسم اضطراب األرق بالشكوى من الصعوبة املستمرة في بدء النوم أو مدته أو ت
تحدث بالرغم من الفرص والظروف املالئمة للنوم ،وتؤدي إلى شكل من أشكال الضعف النهاري .تشمل
األعراض النهاري عادة اإلرهاق ،وانخفاض املزاج أو التهيج ،والضيق العام ،والضعف املعرفي .األفراد
ً
الذين َي ِصفون أعراضا متعلقة بالنوم في غياب الضعف النهاري ل ُينظر إليهم على أنهم يعانون من
اضطراب األرق.

اضطراب األرق املزمن 7A00

الوصف:
اضطراب األرق املزمن هو صعوبة متكررة ومستمرة في بدء النوم أو الحفاظ عليه ،ويحدث على الرغم
من الفرص والظروف املالئمة للنوم ،ويؤدي إلى عدم الرضا عن النوم بشكل عام وبعض أشكال الضعف
النهاري .تشمل األعراض النهارية عادة اإلرهاق ،وانخفاض املزاج أو التهيج ،والضيق العام ،والضعف
املعرفي .تحدث اضطرابات النوم واألعراض النهارية املصاحبة لها عدة مرات على األقل في األسبوع
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وترتبط باألعراض النهارية التي وجدت لعدة أشهر على األقل .قد يظهر بعض األفراد الذين يعانون من
ً
األرق املزمن مسارا أكثر نوبية ،مع نوبات متكررة من مصاعب النوم  /اليقظة والتي تستمر عدة أسابيع
في كل مرة على مدى عدة سنوات .األفراد الذين يشكون من أعراض متعلقة بالنوم في غياب الضعف
ً
النهاري ل ُينظر إليهم على أنهم يعانون من اضطراب األرق .إذا كان األرق ناتجا عن اضطراب آخر في النوم
واليقظة ،أو اضطراب عقلي ،أو حالة طبية أخرى ،أو مادة أو دواء ،فال ينبغي تشخيص األرق إل إذا كان
األرق محور اهتمام طبي مستقل .يجب تشخيص األرق الناتج عن استعمال املواد أو األدوية على أنه أرق
ً
ُمحدث بمادة وفقا للمادة املحددة املعنية.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب األرق املزمن
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

َ

َ

اضطراب األرق قصيراأل َمد 7A01

الوصف:

َ
َ
يتسم اضطراب األرق قصير األ َمد بصعوبة النوم أو الحفاظ عليه ،والذي يحدث على الرغم من الفرص
والظروف املالئمة للنوم والذي استمر ملدة تقل عن  3أشهر مما يؤدي إلى عدم الرضا العام عن النوم
وبعض أشكال الضعف النهاري .تشمل األعراض النهارية عادة اإلرهاق ،وانخفاض املزاج أو التهيج،
والضيق العام ،والضعف املعرفي .األفراد الذين يشكون من أعراض متعلقة بالنوم في غياب الضعف
ً
النهاري ل ُينظر إليهم على أنهم يعانون من اضطراب األرق .إذا كان األرق ناتجا عن اضطراب آخر في النوم
واليقظة ،أو اضطراب عقلي ،أو حالة طبية أخرى ،أو مادة أو دواء ،فال ينبغي تشخيص األرق إل إذا كان

محور اهتمام طبي مستقل.
التنسيق الالحق:
َ
َ
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب األرق قصير األ َمد
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

اضطرابات األرق ،غيرمحددة 7A0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطرابات األرق ،غير محددة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25
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اضطرابات فرط النعاس

َّ

ْ

النوم االنتيابي 7A20

ْ
َّ
النوم االنتيابي ،النمط 7A20.1 I

ْ
َّ
النوم االنتيابي ،النمط 7A20.0 II

الوصف:
ْ
َّ
النتيابي دون ُ
الج ْم َدة هو اضطراب في النوم يتميز بالنعاس املفرط أثناء النهار املرتبط بدوافع
وم ِ
الن ِ
ِ
النوم التي ل يمكن السيطرة عليها وأحيان ًا الشلل أثناء النوم والهالوس في ُم ْق َت َبل َّ
النوم والسلوك التلقائي.
ِ

ْ
َّ
النوم االنتيابي ،غيرمحدد 7A20.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

فرط النوم مجهول السبب 7A21

الوصف:
فرط النوم مجهول السبب هو اضطراب في النوم يصنف إلى شكلين :فرط النوم مجهول السبب مع فترة
نوم طويلة وفرط النوم مجهول السبب دون فترة نوم طويلة.

متالزمة كالين ليفين 7A22

الوصف:
متالزمة كالين ليفين هي اضطراب عصبي نادر مجهول املنشأ يتميز بنوبات فرط النوم املتكررة املصاحب
لالضطرابات املعرفية والسلوكية.
ُمشتمالت:
• فرط النعاس املتكرر
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فرط النوم بسبب حالة طبية 7A23

فرط النوم بسبب دواء أو مادة 7A24

ُمشتمالت:
• فرط النوم بسبب املواد بما في ذلك األدوية
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى فرط النوم بسبب دواء أو مادة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

ُ

فرط النوم املصاحب الضطراب عقلي 7A25

متالزمة النوم غيرالكافي 7A26

ُمشتمالت:
ُ
• فرط النوم املحرض بالسلوك
االستثناءات
ْ
َّ
يابي ،النمط 7A20.1 II
• الن ِ
وم الن ِت ِ
ْ
َّ
يابي 7A20.1
• الن ِ
وم الن ِت ِ

اضطرابات فرط النوم محددة أخرى 7A2Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
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اضطرابات فرط النوم ،غيرمحدد 7A2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات التنفس ذات صلة بالنوم

ُمشتمالت:
• وقف التنفس عند حديثي الولدة )(KB2A
مضمنة في مكان آخر:
• اضطرابات النوم ذات الصلة بتنفس تشاين ستوكس ()MD11.4

انقطاع النفس خالل النوم املركزي األولي 7A40.0

استثناءات:
• انقطاع النفس خالل النوم املركزي األولي لحديثي الولدة )(7A40.1
• انقطاع النفس خالل النوم املركزي األولي للخدج ()7A40.2

انقطاع النفس خالل النوم املركزي األولي لحديثي الوالدة 7A40.1

وصف:
حالة مرضية عند األطفال تتسم بنوبة غير مفسرة من توقف التنفس ملدة  20ثانية أو أكثر ،أو توقف
ً
تنفس ي أقصر مصاحبا لبطء القلب ،والزرقة ،والشحوب ،و  /أو نقص التوتر امللحوظ عند الرضيع.
استثناءات:
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• انقطاع النفس خالل النوم املركزي األولي للخدج ()7A40.2

انقطاع النفس خالل النوم املركزي األولي للخدج 7A40.2
ُمشتمالت:
• انقطاع النفس خالل النوم األولي للخدج

انقطاع النفس خالل النوم املركزي بسبب حالة طبية مع تنفس تشاين ستوكس 7A40.3
ُمشتمالت:
• بعض حالت توقف التنفس أثناء النوم املركزية املحددة مع تنفس تشاين ستوكس
• انقطاع النفس خالل النوم املركزي بسبب التنفس الدوري على ارتفاعات عالية

انقطاع النفس خالل النوم املركزي بسبب حالة طبية دون تنفس تشاين ستوكس 7A40.4
ُمشتمالت:
• بعض حالت توقف التنفس أثناء النوم املركزية املحددة دون تنفس تشاين ستوكس

انقطاع النفس خالل النوم املركزي بسبب التنفس الدوري على ارتفاعات عالية 7A40.5

انقطاع النفس خالل النوم املركزي بسبب دواء أو مادة 7A40.6

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى انقطاع النفس خالل النوم املركزي بسبب دواء أو مادة
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

انقطاع النفس خالل النوم املركزي الناش ئ عن عالج 7A40.7

انقطاع النفس خالل النوم املركزي محدد آخر7A40.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
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انقطاع النفس خالل النوم املركزي ،غيرمحدد 7A40.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

انقطاع النفس خالل النوم االنسدادي 7A41

وصف:
يتسم بنوبات متكررة من (انقطاع النفس) الكامل أو الجزئي (نقص النفس) بسبب انسداد مجرى الهواء
ً
العلوي أثناء النوم .غالبا ما تؤدي هذه األحداث إلى انخفاض في تشبع الدم باألكسجين وعادة ما تنتهي
باستيقاظ وجيز من النوم.
استثناءات:
• انقطاع النفس النسدادي عند حديثي الولدة ()KB2A.1
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى انقطاع النفس خالل النوم النسدادي
متر افق مع ( استعمل رمزا إضافيا عند الرغبة ):
األمراض املزمنة في اللوزتين أو اللحمية CA0F
تضخم اللوزتين

CA0F.0

تضخم اللحمية

CA0F.1

أمراض مزمنة أخرى محددة في اللوزتين أو اللحمية CA0F.Y
أمراض مزمنة في اللوزتين أو اللحمية غير محددة

CA0F.Z
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اضطرابات نقص التهوية أو نقص األكسجة ذات صلة بالنوم 7A42

وصف:
تتسم اضطرابات نقص التهوية ذات صلة بالنوم بزيادة غير طبيعية في  PCO2الشرياني ( )PaCO2أثناء
النوم.

متالزمة نقص التهوية بسبب السمنة 7A42.0

وصف:
السمنة املفرطة املرتبطة بنقص التهوية السنخية .املتالزمة البيكويكية [ ]1هي اضطراب في التنفس
يصيب بعض األشخاص الذين يعانون من السمنة املفرطة .يؤدي ضعف التنفس إلى زيادة نسبة ثاني
أكسيد الكربون (نقص التهوية) وقلة األكسجين في الدم (نقص تأكسج الدم) .يمكن أن تؤدي هذه
التغييرات إلى مشاكل صحية خطيرة ،مثل وذمة الساق ،وارتفاع ضغط الدم الرئوي ،والقلب الرئوي،
وكثرة الكريات الحمر الثانوية (متالزمة نقص التهوية بسبب السمنة .)OHS :إذا تركت هذه املتالزمة دون
ً
عالج ،يمكن أن تكون مميتة .يصاب العديد من األشخاص الذين يعانون من  OHSأيضا بانقطاع
ً
النفس النسدادي خالل النوم ]2[ .السمات الرئيسية ملتالزمة  ،OHSكما هو مقبول حاليا ،تشمل
السمنة (مؤشر كتلة الجسم>  30كجم  /م  ،)2ونقص التهوية السنخية املزمن الذي يؤدي إلى فرط ثنائي
أكسيد الكربون أثناء النهار ونقص األكسجة (،)PaCO2 >45 mm Hg and PaO2 < 70 mm Hg
والتنفس املضطرب أثناء النوم .من الضروري للتشخيص استبعاد األسباب األخرى لنقص التهوية
السنخية مثل داء النسداد الرئوي الشديد أو داء الرئة ّ
املقيد أو ميالن فقري جانبي حدابي أو قصور
ِ
الغدة الدرقية الحاد أو األمراض العصبية العضلية أو متالزمات نقص التهوية املركزية األخرى]3[ .
ُمشتمالت:
• املتالزمة البيكويكية

التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى متالزمة نقص التهوية بسبب السمنة
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نقص التهوية املرتبط بالنوم السنخي املركزي الخلقي 7A42.1

البداية املتأخرة لنقص التهوية املركزية مع تشوهات تحت املهاد 7A42.2

نقص التهوية السنخي املركزي مجهول السبب 7A42.3

 | 1120اضطرابات النوم واليقظة

نقص التهوية املرتبط بالنوم بسبب دواء أو مادة 7A42.4

نقص التهوية املرتبط بالنوم بسبب حالة طبية 7A42.5

وصف:
ُيعتقد أن نقص التهوية املرتبط بالنوم بسبب أمراض الرئة أو مجرى الهواء أو أمراض األوعية الدموية
الرئوية أو اضطراب جدار الصدر أو الضطراب العصبي أو ضعف العضالت هو السبب الرئيس ي لنقص
التهوية .ل يرجع نقص التهوية بشكل أساس ي إلى متالزمة نقص التهوية بسبب السمنة أو استخدام
األدوية أو متالزمة نقص التهوية السنخية املركزية الخلقية معروفة.
استثناءات:
• متالزمة نقص التهوية بسبب السمنة 7A42.0
• نقص التهوية املرتبط بالنوم السنخي املركزي الخلقي 7A42.1
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى نقص التهوية املرتبط بالنوم بسبب حالة طبية
لديه تظاهرات ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحالة

نقص األكسجة املرتبط بالنوم بسبب حالة طبية 7A42.6

وصف:
يتميز نقص تأكسج الدم املرتبط بالنوم بانخفاض مستمر في  ٪88<( SpO2ملدة>  5دقائق) أثناء النوم.
ل ُيفسر وجود نقص تأكسج الدم بشكل أفضل من خالل اضطراب تنفس مرتبط بالنوم آخر (على
سبيل املثال ،انقطاع النفس خالل النوم النسدادي) .على الرغم من احتمال وجود قدر من انقطاع
النفس النسدادي أو املركزي ،إل أنه ل ُيعتقد أن هذه الضطرابات مسؤولة بشكل أساس ي عن نقص
األكسجة في الدم أثناء النوم .بعض املرض ى الذين يعانون من نقص تأكسج الدم املرتبط بالنوم يظهرون
ً
أيضا نقص تأكسج الدم أثناء اليقظة .إذا تم إثبات وجود فرط ثنائي أكسيد الكربون في الدم ،فيجب
ً
إجراء تشخيص لنقص التهوية املرتبط بالنوم ،بدل من نقص األكسجة املرتبط بالنوم.

اضطرابات نقص التهوية أو نقص األكسجة ذات صلة بالنوم محددة أخرى 7A42.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات نقص التهوية أو نقص األكسجة ذات صلة بالنوم ،غيرمحددة 7A42.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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نقص التهوية املرتبط بالنوم بسبب حالة طبية 7A42.5

وصف:
يتميز التنفس الدوري ،وهو أحد أشكال تنفس تشاين  -ستوكس ،بدورات منتظمة ومتكررة من َ
الن ُّفس
للن َفس أقل من نصف حجم َ
املَ ّد ّي املتغير حيث يكون أقل حجم َ
الن َفس األقص ى في تلك الدورة .وهو
ِ
ً
ً
ً
النمط التنفس ي غير الطبيعي األكثر شيوعا والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالسكتة الدماغية وليس
ً
املرض الجهازي األساس ي ،ويحدث في حوالي  25باملائة من املرض ى .قد يكون التنفس الدوري أكثر شيوعا
بين املرض ى الذين يعانون من نزيف تحت العنكبوتية.
استثناءات:
• انقطاع النفس خالل النوم املركزي بسبب حالة طبية مع تنفس تشاين ستوكس 7A40.3

اضطرابات التنفس ذات صلة بالنوم محددة أخرى 7A4Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات التنفس ذات صلة بالنوم ،غيرمحددة 7A4Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي

الوصف:
ً
اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي هي اضطرابات في دورة النوم والستيقاظ (تظهر عادة على شكل
أرق ،أو نعاس مفرط ،أو كليهما) بسبب تغييرات في نظام حفظ الوقت اليومي ،أو آليات النجراف ،أو
اختالل اإليقاع اليومي الداخلي مع البيئة الخارجية.
ُمشتمالت:
• متالزمة مرحلة النوم املتأخر
• نمط النوم واليقظة غير املنتظم

اضطراب مرحلة النوم واالستيقاظ املتأخر 7A60

الوصف:
اضطراب مرحلة النوم املتأخر هو نمط متكرر من اضطراب جدول النوم واليقظة يتميز بالتأخير
املستمر في فترة النوم الرئيسية مقارنة بأوقات النوم التقليدية أو املرغوبة .ينتج عن الضطراب صعوبة
ً
في النوم وصعوبة الستيقاظ في األوقات املطلوبة أو املرغوبة .عندما ُيسمح بالنوم وفقا للجدول الزمني
املتأخر ،فهو طبيعي بشكل أساس ي من حيث الجودة واملدة .تؤدي الحالة إلى ضائقة كبيرة أو تدهور
عقلي أو جسدي أو اجتماعي أو منهي أو أكاديمي.
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اضطراب مرحلة النوم واالستيقاظ املتقدم 7A61

الوصف:
اضطراب مرحلة النوم والستيقاظ املتقدم هو نمط متكرر من اضطراب جدول النوم والستيقاظ
يتميز بالتقدم املستمر (إلى وقت مبكر) في فترة النوم الرئيسية مقارنة بأوقات النوم التقليدية أو
املرغوبة .ينتج عن الضطراب النعاس في املساء (قبل موعد النوم املرغوب) والستيقاظ في وقت أبكر
ً
من األوقات املرغوبة أو املطلوبة .عندما ُيسمح بالنوم وفقا للجدول الزمني املتقدم ،فهو طبيعي بشكل
أساس ي من حيث الجودة واملدة .تؤدي الحالة إلى ضائقة كبيرة أو تدهور عقلي أو جسدي أو اجتماعي أو
منهي أو أكاديمي.

اضطراب وتيرة النوم واليقظة غير املنتظم 7A62

الوصف:
يتميز اضطراب وتيرة النوم واليقظة غير املنتظم بغياب دورة محددة بوضوح من النوم والستيقاظ.
يتوزع النوم على نوب متعددة ذات مدة متغيرة على مدار  24ساعة .يشكو املرض ى عادة من األرق و  /أو
النعاس املفرط أثناء النهار نتيجة لهذه الحالة.

اضطراب وتيرة النوم واليقظة غيرنموذج  24ساعة 7A63

الوصف:
يتميز اضطراب وتيرة النوم واليقظة غير نموذج  24ساعة بفترات من األرق و  /أو النعاس أثناء النهار،
ً
بالتناوب مع فترات من النوم الطبيعي نسبيا ،وذلك بسبب عدم توافق اإليقاع اليومي الداخلي مع نموذج
 24ساعة للبيئة الخارجية .قد تكون الفترة الزمنية للدورة اليومية  /دورة النوم واليقظة أقصر أو أطول
من  24ساعة .تحدث األعراض على شكل نوبات امليل للنوم والستيقاظ التي يتم التحكم فيها باإليقاع
الداخلي دون توافق مع دورة الليل والنهار البيئية.

اضطراب وتيرة النوم واليقظة بنمط ورديات العمل 7A64

الوصف:
يتميز اضطراب وتيرة النوم واليقظة بنمط ورديات العمل بشكاوى األرق و  /أو النعاس املفرط الذي
ً
يحدث نتيجة ورديات العمل التي تتداخل مع كل أو جزء من فترات النوم الليلي التقليدية .عادة ما يرتبط
ً
الضطراب أيضا بانخفاض إجمالي وقت النوم.
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اضطراب وتيرة النوم واليقظة ،نمط تواني الطيران 7A65

الوصف:
اضطراب وتيرة النوم واليقظة ،نمط تواني الطيران بعدم التوافق املؤقت بين توقيت دورة النوم واليقظة
الناتجة عن الساعة البيولوجية الذاتية وتلك الخاصة بنمط النوم والستيقاظ الذي يتطلبه تغيير
املنطقة الزمنية .يشكو األفراد من اضطراب النوم والنعاس واإلرهاق وضعف األداء أثناء النهار .تعتمد
شدة األعراض ومدتها على عدد املناطق الزمنية التي يتم السفر إليها ،والقدرة على النوم أثناء السفر،
والتعرض إلشارات األوقات اليومية املناسبة في البيئة الجديدة ،والتسامح مع اختالل التوازن اليومي
عند الستيقاظ أثناء الليل البيولوجي ،واتجاه السفر.

اضطراب وتيرة النوم واليقظة ،غيرمحدد 7A6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم

الوصف:
هذه مجموعة من اضطرابات الحركة التي تحدث عادة في الليل عندما يكون املريض في حالة راحة و /
ً
أو أثناء النوم .تتضمن هذه الضطرابات حركات بسيطة نسبيا وغير هادفة وعادة ما تكون نمطية.
مضمنة في مكان آخر:
• اضطراب نوم حركة العين السريعة ()7B01.0

متالزمة تململ الساقين 7A80

اضطراب حركة الطرف الدورية 7A81

الوصف:
اضطراب حركة يتسم بنوبات متكررة من حركات األطراف املتكررة بسبب تقلصات العضالت أثناء
النوم .ما يصل إلى  ٪ 90من مرض ى متالزمة تململ الساقين لديهم حركات نمطية بسيطة غير إرادية
لألطراف السفلية أثناء النوم .تخطيط النوم مع تخطيط كهربية العضل السطحي هو املعيار الذهبي
للتشخيص.
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اضطراب تشنجات الساق ذا الصلة بالنوم 7A82

الوصف:
تشنجات الساق هي تقلصات مؤملة في عضالت الساق أو القدم ينتج عنها ضيق أو صالبة .تحدث بشكل
متكرر في الليل ،مما يؤدي إلى إيقاظ املريض من النوم ويتم مساعدته بشكل عام عن طريق مد العضالت
ً
املصابة ،غالبا بالوقوف.

صرير األسنان ذا الصلة بالنوم 7A83

الوصف:
في صرير األسنان ذا الصلة بالنوم ،هناك تقلص نشط للعضالت املاضغة ملدة ثانيتين على األقل ،أو
سالسل من تقلص العضالت اإليقاعي عند التواتر حوالي  1هرتز .والذي يظهر بشكل متكرر في النوم
الخفيف ) (NREMولكنه قد يحدث في أي مرحلة .قد تشمل العواقب تلف األسنان أو النزعاج في الفك
أو التعب أو األلم أو الصداع الصدغي عند الستيقاظ.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى صرير األسنان ذا الصلة بالنوم
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

اضطراب الحركة اإليقاعي ذا الصلة بالنوم 7A84

الوصف:
تتكون حركات اضطراب الحركة اإليقاعي ( )RMDمن تقلصات نمطية ملجموعات العضالت الكبيرة عند
 0.5هرتز إلى  2هرتز أثناء النعاس أو النوم .من أجل تصنيف الحركات على أنها اضطراب ،يجب أن
تتسبب في تداخل مع النوم الطبيعي ،أو ضعف في األداء أثناء النهار ،أو إصابة جسدية )RMD( .شائع
في مرحلة الرضاعة والطفولة املبكرة.

رمع النوم الحميد في الطفولة 7A85

الوصف:
رمع النوم الحميد في الطفولة هو اضطراب في النوم الهادئ ،يحدث من اليوم األول من الحياة حتى سن
 3سنوات .سماته الرئيسية هي الهزات الرمعية اإليقاعية عند النعاس أو النوم ،والتي تتوقف عند إيقاظ
الطفل ،وتخطيط الدماغ الطبيعي أثناء النوبات أو بعدها.

الرمع العضلي النخاعي عند بداية النوم 7A86

 | 1130اضطرابات النوم واليقظة

اضطراب الحركة ذا الصلة بالنوم بسبب حالة طبية 7A87

الوصف:
من املعروف أن اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم تحدث بشكل ثانوي للعديد من الحالت الطبية
ً
مثل نقص الحديد والحمل وأمراض الكلى النهائية والعتالل العصبي .تحدث هذه عادة في وقت لحق
من الحياة وفي غياب تاريخ عائلي لضطراب الحركة املرتبط بالنوم.
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب الحركة ذا الصلة بالنوم بسبب حالة طبية
لديه حالة مسببة ّ(رمزأيضا ):
يرجى البحث في  ICD-11عن هذه الحال

اضطراب الحركة ذا الصلة بالنوم بسبب مادة أو دواء 7A88

اضطراب سلوك النوم خالل حركة العين السريعة 7B01.0

الوصف:
يتميز اضطراب سلوك النوم  RBDخالل حركة العين السريعة ( )REMبفقدان التوتر العضلي الطبيعي
ً
ً
أثناء نوم حركة العين السريعة والنشاط الحركي املرتبط بمحتوى األحالم .يشكل  RBDخطرا متزايدا

لإلصابة بأمراض التنكس العصبي ،مثل الضمور الجهازي املتعدد ( ،)MSAومرض باركنسون (،)PD
والخرف مع أجسام ليوي (.)DLB
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب سلوك النوم خالل حركة العين السريعة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم محددة أخرى 7A8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

اضطرابات الحركة ذات الصلة بالنوم ،غيرمحددة 7A8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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حاالت النوم املضطرب ( َخ َط ٌل َن ّ
ومي )

الوصف:
األحداث أو التجارب الجسدية غير املرغوب فيها التي تحدث أثناء الدخول في النوم أو أثناء النوم أو أثناء
الستيقاظ من النوم.

َّ ُّ

اضطرابات الت َيقظ من نوم حركة العين غيرالسريعة 7B00

َّ ُّ
الت َيقظ التخليطي 7B00.0

اضطراب املش ي أثناء النوم 7B00.1

الوصف:
َ
َُ
حالة من الوعي املش ّوه يتم فيها الجمع بين ظاهرتي النوم واليقظة .أثناء نوبة املش ي أثناء النوم ،ينهض
ً
ً
الفرد من السرير ،عادة خالل الثلث األول من النوم الليلي ،ويتجولُ ،مظهرا مستويات منخفضة من
الوعي والتفاعل واملهارة الحركية .عند الستيقاظ ،عادة ل يكون هناك تذكر للحدث.

رعب النوم 7B00.2

الوصف:
نوبات رعب وذعر شديد ليلية مرتبطة بصياح وحركة ومستويات عالية من التدفق الالإرادي .قد يجلس
ً
ً ً
الفرد أو ينهض ،عادة خالل الثلث األول من نومه الليلي ،صارخا ذعرا .غالبا ما يندفع إلى الباب كما لو
ً
كان يحاول الهروب ،على الرغم من أنه نادرا ما يغادر الغرفة .إن تذكر الحدث ،إن وجد ،محدود للغاية
ً
(عادة صورة ذهنية واحدة أو صورتين متشظيتين).

اضطراب األكل ذا الصلة بالنوم 7B00.3

َّ ُّ
اضطرابات الت َيقظ من نوم حركة العين غيرالسريعة محددة أخرى 7B00.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

َّ ُّ
اضطرابات الت َيقظ من نوم حركة العين غيرالسريعة ،غيرمحددة 7B00.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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حاالت النوم املضطرب ذات الصلة بنوم حركة العين السريعة 7B01

اضطراب سلوك النوم خالل حركة العين السريعة 7B01.0

الوصف:
يتميز اضطراب سلوك النوم  RBDخالل حركة العين السريعة ( )REMبفقدان التوتر العضلي الطبيعي
ً
ً
أثناء نوم حركة العين السريعة والنشاط الحركي املرتبط بمحتوى األحالم .يشكل  RBDخطرا متزايدا
لإلصابة بأمراض التنكس العصبي ،مثل الضمور الجهازي املتعدد ( ،)MSAومرض باركنسون (،)PD
والخرف مع أجسام ليوي (.)DLB
التنسيق الالحق:
ً
أضف تفاصيال إلى اضطراب سلوك النوم خالل حركة العين السريعة
الشدة ( استعمل رمزا اضافيا عند الرغبة ):
خفيف

XS5W

معتدل

XS0T

شديد

XS25

شلل النوم املعزول املتكرر7B01.1

اضطراب سلوك النوم خالل حركة العين السريعة 7B01.2

الوصف:
تجارب أحالم مليئة بالقلق أو الخوف .هناك تذكر مفصل للغاية ملحتوى الحلم .تجربة الحلم حية للغاية
ً
وعادة ما تتضمن موضوعات تتضمن تهديدات للبقاء أو األمن أو تقييم الذات .غالبا ما يكون هناك
تكرار لنفس املوضوعات املرعبة أو قد تكون متشابهة .خالل نوبة نموذجية هناك درجة من التدفق
ً
ً
الالإرادي ولكن ل يوجد نطق ملحوظ أو حركة للجسم .عند الستيقاظ يصبح الفرد يقظا ومتوجها
بسرعة.
ُمشتمالت:
• حلم اضطراب القلق

حاالت النوم املضطرب ذات الصلة بنوم حركة العين السريعة محددة أخرى 7B01.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
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حاالت النوم املضطرب ذات الصلة بنوم حركة العين السريعة ،غيرمحددة 7B01.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

حاالت النوم املضطرب األخرى 7B02

مضمنة في مكان آخر:
• سلس البول الليلي 6C00.0

متالزمة تفجر الرأس ما قبل النوم 7B02.0

املشتمالت:
• اضطراب حواس ي ما قبل النوم

هالوس ذات صلة بالنوم 7B02.1

حاالت النوم املضطرب بسبب حالة طبية 7B02.1
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حاالت النوم املضطرب بسبب مادة أو دواء 7B02.2

سلس البول الليلي 6C00.0

حاالت النوم املضطرب محددة أخرى 7B0Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

حاالت النوم املضطرب ،غيرمحددة 7B0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي محددة أخرى 7B2Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي محددة أخرى
لديه درجة تفاعل الحدقة (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
ل يتفاعل أي من الحدقتين

XC5Y

حدقة واحدة متفاعلة

XC16

كال الحدقتان متفاعلتان

XC5K

البيانات غير متوفرة

XC85

لديه درجة عين حسب مقياس غالسكو(استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
ُ
XC87
زعج
ل يوجد فتح للعين حتى مع التحفيز املؤلم أو امل ِ
ً
XC3W
إحدى العينين أو كلتاهما تفتحان تلقائيا
ُ
زعج XC3
عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتان لتحفيز مؤلم أو م ِ
عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتان للتحفيز اللفظي

XC5L

لديه درجة حركية حسب مقياس غالسكو(استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
ُ
XC8H
زعج
استجابة بسط للتحفيز املؤلم أو امل ِ
ُ
زعج XC8W
استجابة النثناء غير الطبيعية للتحفيز املؤلم أو امل ِ
ُ
XC8Q
زعج
استجابة سحب للتحفيز املؤلم أو امل ِ
ُ
XC6J
زعج
استجابة موضعية للتحفيز املؤلم أو امل ِ
ُ
XC34
زعج
ل توجد حركة حتى مع التحفيز املؤلم أو امل ِ
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لديه درجة للفظ حسب مقياس غالسكو(استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
ُ
زعج XC7U
نطق ل لغوي (أصوات غير مفهومة) للتحفيز املؤلم أو امل ِ
نطق اللغة

XC4A

كالم مرتبك ومشوش

XC4Y

ُ
زعج
ل يوجد إخراج لفظي حتى مع التحفيز املؤلم أو امل ِ

XC8U

الكالم العادي املتوجه

XC2X

اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي ،غير محددة 7B2Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اضطرابات وتيرة النوم واليقظة اليومي ،غير محددة
لديه درجة تفاعل الحدقة (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
ل يتفاعل أي من الحدقتين

XC5Y

حدقة واحدة متفاعلة

XC16

كال الحدقتان متفاعلتان

XC5K

البيانات غير متوفرة

XC85

لديه درجة عين حسب مقياس غالسكو(استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
ُ
XC87
زعج
ل يوجد فتح للعين حتى مع التحفيز املؤلم أو امل ِ
ً
XC3W
إحدى العينين أو كلتاهما تفتحان تلقائيا
ُ
زعج XC3
عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتان لتحفيز مؤلم أو م ِ

عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتان للتحفيز اللفظي

XC5L

لديه درجة حركية حسب مقياس غالسكو(استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
ُ
XC8H
زعج
استجابة بسط للتحفيز املؤلم أو امل ِ
ُ
زعج XC8W
استجابة النثناء غير الطبيعية للتحفيز املؤلم أو امل ِ
ُ
XC8Q
زعج
استجابة سحب للتحفيز املؤلم أو امل ِ
ُ
XC6J
زعج
استجابة موضعية للتحفيز املؤلم أو امل ِ
ُ
XC34
زعج
ل توجد حركة حتى مع التحفيز املؤلم أو امل ِ
لديه درجة للفظ حسب مقياس غالسكو(استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
ُ
زعجXC7U
نطق ل لغوي (أصوات غير مفهومة) للتحفيز املؤلم أو امل ِ
نطق اللغة
كالم مرتبك ومشوش

XC4A
XC4Y

ُ
زعج
ل يوجد إخراج لفظي حتى مع التحفيز املؤلم أو امل ِ
الكالم العادي املتوجه

XC2X

XC8U
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االختالالت الجنسية

الوصف:
الختاللت الجنسية هي متالزمات تشمل الطرق املختلفة التي قد يواجه بها األشخاص البالغون صعوبة
ً
في تجربة أنشطة جنسية ُمرضية شخصيا وغير قسرية .الستجابة الجنسية هي تفاعل معقد من
العمليات النفسية والشخصية والجتماعية والثقافية والفيزيولوجية وقد يؤثر واحد أو أكثر من هذه
العوامل على أي مرحلة من مراحل الستجابة الجنسية .من أجل تشخيص الخلل الوظيفي الجنس ي،
ً
يجب أن )1 :يحدث بشكل متكرر ،على الرغم من أنه قد يكون غائبا في بعض املناسبات؛  )2موجودة
ً
منذ عدة أشهر على األقل؛ و )3يترافق مع ضائقة كبيرة سريريا.
مضمن في مكان آخر:
خلل جنس ي مرتبط ُبه ُبوط أعضاء الحوض ()GC42

اختالل تدني الرغبة الجنسية HA00

الوصف:
يتسم اختالل تدني الرغبة الجنسية بالغياب أو النخفاض امللحوظ في الرغبة أو الدافع لالنخراط في
النشاط الجنس ي كما يتجلى في أي مما يلي )1 :انخفاض أو غياب الرغبة التلقائية (األفكار الجنسية أو
التخيالت)؛  )2انخفاض أو غياب الرغبة املستجيبة لإلشارات املثيرة والتحفيز؛ أو  )3عدم القدرة على
الحفاظ على الرغبة أو الهتمام بالنشاط الجنس ي بمجرد البدء .لقد حدث نمط تناقص أو غياب الرغبة
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التلقائية أو الستجابة أو عدم القدرة على الحفاظ على الرغبة أو الهتمام بالنشاط الجنس ي بشكل
ً
نوبي أو مستمر على مدى فترة ل تقل عن عدة أشهر ،ويرتبط بضائقة كبيرة سريريا.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل تدني الرغبة الجنسية
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل تدني الرغبة الجنسية ،دائم ،معمم HA00.0

الوصف:
لطاملا عانى الشخص من تدني الرغبة الجنسية منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة حيث
ً
الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل تدني الرغبة الجنسية ،دائم ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل تدني الرغبة الجنسية ،دائم ،ظرفي HA00.1

الوصف:
ً
يعاني الشخص دائما من تدني الرغبة الجنسية منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة حيث
ً
الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض
املحفزات ،ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل تدني الرغبة الجنسية ،دائم ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل تدني الرغبة الجنسية ،مكتسب ،معمم HA00.2

الوصف:
جاء ظهور اختالل تدني الرغبة الجنسية بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث
ً
الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل تدني الرغبة الجنسية ،مكتسب ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل تدني الرغبة الجنسية ،مكتسب ،ظرفي HA00.3

الوصف:
جاء ظهور اختالل تدني الرغبة الجنسية بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث
ً
الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض
املحفزات ،ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل تدني الرغبة الجنسية ،مكتسب ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل تدني الرغبة الجنسية ،غيرمحدد HA00.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل تدني الرغبة الجنسية ،غير محدد
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل االستثارة الجنسية HA01

الوصف:
تتضمن اختاللت الستثارة الجنسية صعوبات في الجوانب الفيزيولوجية أو الذاتية لالستثارة الجنسية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل االستثارة الجنسية األنثوي HA01.0

الوصف:
يتسم اختالل الستثارة الجنسية األنثوي بالغياب أو النخفاض امللحوظ في الستجابة للتحفيز الجنس ي
لدى النساء ،كما يتضح من أي مما يلي )1 :غياب أو انخفاض ملحوظ في استجابة األعضاء التناسلية،
بما في ذلك تزييت الفرج واملهبل واحتقان األعضاء التناسلية وحساسية األعضاء التناسلية؛  )2غياب
أو انخفاض ملحوظ في الستجابات غير التناسلية مثل تصلب الحلمتين ،احمرار الجلد ،زيادة معدل
ضربات القلب ،ارتفاع ضغط الدم ،وزيادة معدل التنفس؛  )3غياب أو انخفاض ملحوظ في مشاعر
الستثارة الجنسية (اإلثارة الجنسية واملتعة الجنسية) من أي نوع من أنواع الستثارة الجنسية .يحدث
الغياب أو النخفاض امللحوظ في الستجابة للتحفيز الجنس ي على الرغم من الرغبة في النشاط الجنس ي
والتحفيز الجنس ي الكافي ،وقد حدث بشكل نوبي أو مستمر على مدى فترة ل تقل عن عدة أشهر ،ويرتبط
ً
بضائقة كبيرة سريريا.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية األنثوي األنثوي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل االستثارة الجنسية األنثوي ،دائم ،معمم HA01.00

الوصف:
لطاملا عانى الشخص من اختالل الستثارة الجنسية األنثوي منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة
ً
حيث الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية األنثوي ،دائم ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل االستثارة الجنسية األنثوي ،دائم ،ظرفي HA01.01

الوصف:
ً
يعاني الشخص دائما من اختالل الستثارة الجنسية األنثوي منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة
ً
حيث الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة
لبعض املحفزات ،ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية األنثوي ،دائم ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل االستثارة الجنسية األنثوي ،مكتسب ،معمم HA01.02

الوصف:
جاء ظهور اختالل الستثارة الجنسية األنثوي بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث
ً
الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية األنثوي ،مكتسب ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل االستثارة الجنسية األنثوي ،مكتسب ،ظرفي HA01.03

الوصف:
جاء ظهور اختالل الستثارة الجنسية األنثوي بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث
ً
الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض
املحفزات ،ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية األنثوي ،مكتسب ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل االستثارة الجنسية األنثوي ،غيرمحدد HA01.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية األنثوي ،غير محدد
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل االستثارة الجنسية الذكري HA01.1

الوصف:
يتسم اختالل الستثارة الجنسية الذكري بالغياب أو النخفاض امللحوظ في الستجابة للتحفيز الجنس ي
لدى النساء ،كما يتضح من أي مما يلي )1 :غياب أو انخفاض ملحوظ في استجابة األعضاء التناسلية،
بما في ذلك تزييت الفرج واملهبل واحتقان األعضاء التناسلية وحساسية األعضاء التناسلية؛  )2غياب
أو انخفاض ملحوظ في الستجابات غير التناسلية مثل تصلب الحلمتين ،احمرار الجلد ،زيادة معدل
ضربات القلب ،ارتفاع ضغط الدم ،وزيادة معدل التنفس؛  )3غياب أو انخفاض ملحوظ في مشاعر
الستثارة الجنسية (اإلثارة الجنسية واملتعة الجنسية) من أي نوع من أنواع الستثارة الجنسية .يحدث
الغياب أو النخفاض امللحوظ في الستجابة للتحفيز الجنس ي على الرغم من الرغبة في النشاط الجنس ي
والتحفيز الجنس ي الكافي ،وقد حدث بشكل نوبي أو مستمر على مدى فترة ل تقل عن عدة أشهر ،ويرتبط
ً
بضائقة كبيرة سريريا.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية الذكري
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل االستثارة الجنسية الذكري ،دائم ،معمم HA01.10

الوصف:
لطاملا عانى الشخص من اختالل الستثارة الجنسية الذكري منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة
ً
حيث الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية الذكري ،دائم ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل االستثارة الجنسية الذكري ،دائم ،ظرفي HA01.11

الوصف:
ً
يعاني الشخص دائما من اختالل الستثارة الجنسية الذكري منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة
ً
حيث الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة
لبعض املحفزات ،ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية الذكري ،دائم ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل االستثارة الجنسية الذكري ،مكتسب ،معمم HA01.12

الوصف:
جاء ظهور اختالل الستثارة الجنسية الذكري بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث
ً
الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية الذكري ،مكتسب ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل االستثارة الجنسية الذكري ،مكتسب ،ظرفي HA01.13

الوصف:
جاء ظهور اختالل الستثارة الجنسية الذكري بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث
ً
الستجابة املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض
املحفزات ،ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية الذكري ،مكتسب ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل االستثارة الجنسية الذكري ،غيرمحدد HA01.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية الذكري ،غير محدد
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل االستثارة الجنسية محدد آخرى HA01.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية محدد آخر
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل االستثارة الجنسية ،غيرمحدد HA01.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل الستثارة الجنسية ،غير املحدد
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالالت النشوة الجنسية HA02

الوصف:
تشير اختاللت النشوة الجنسية إلى الصعوبات املتعلقة بالتجربة الذاتية للنشوة الجنسية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختاللت النشوة الجنسية
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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فقد النشوة HA02.0

الوصف:
يتميز فقد النشوة بغياب أو ندرة ملحوظة لتجربة النشوة أو انخفاض ملحوظ في شدة أحاسيس النشوة
ً
ً
الجنسية .عند النساء ،يشمل هذا تأخيرا ملحوظا في النشوة الجنسية ،أما عند الرجال فتشخص على
أنها تأخر في القذف عند الذكور .يحدث نمط الغياب أو التأخير أو تناقص تكرار أو شدة النشوة على
الرغم من التحفيز الجنس ي الكافي ،بما في ذلك الرغبة في النشاط الجنس ي والنشوة الجنسية ،بشكل نوبي
ً
أو مستمر على مدى فترة ل تقل عن عدة أشهر ،ويرتبط بضائقة كبيرة سريريا .
ُمشتمالت:
• فقد النشوة نفس ي املنشأ
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى فقد النشوة
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

فقد النشوة ،دائم ،معمم HA02.01

الوصف:
لطاملا عانى الشخص من فقد النشوة منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى فقد النشوة ،دائم ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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فقد النشوة ،دائم ،ظرفي HA02.11

الوصف:
ً
يعاني الشخص دائما من فقد النشوة منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض املحفزات،
ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى فقد النشوة ،دائم ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

فقد النشوة ،مكتسب ،معمم HA02.02

الوصف:
جاء ظهور فقد النشوة بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث الستجابة املرغوبة غائبة
ً
حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى فقد النشوة ،مكتسب ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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فقد النشوة ،مكتسب ،ظرفي HA02.03

الوصف:
جاء ظهور فقد النشوة بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث الستجابة املرغوبة غائبة
ً
حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض املحفزات ،ولكن ليس في
مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى فقد النشوة ،مكتسب ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

فقد النشوة ،غيرمحدد HA02.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى فقد النشوة ،غير محدد
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالل النشوة الجنسية محدد آخرى HA02.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل النشوة الجنسية محدد آخر
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل النشوة الجنسية ،غيرمحدد HA02.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل النشوة الجنسية ،غير املحدد
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالالت القذف HA03

الوصف:
تشير اختاللت القذف إلى صعوبات القذف لدى الرجال ،بما في ذلك فترات القذف التي تكون قصيرة
ً
ً
جدا (القذف املبكر للذكور) أو طويلة جدا (تأخر القذف عند الذكور).
مضمن في مكان آخر:
• القذف الراجع ()MF40.3
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختاللت القذف
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

القذف املبكر عند الذكر HA03.0

الوصف:
ً
يتسم القذف املبكر عند الذكر بالقذف الذي يحدث قبل أو في غضون فترة قصيرة جدا من بدء اإليالج
في املهبل أو أي تحفيز جنس ي آخر ذي صلة ،مع عدم وجود سيطرة ملحوظة على القذف أو ضعفها.
حدث نمط القذف املبكر بشكل نوبي أو مستمر على مدى فترة ل تقل عن عدة أشهر ،ويرتبط بضائقة
ً
كبيرة سريريا .
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املبكر عند الذكر
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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القذف املبكر عند الذكر ،دائم ،معمم HA03.00

الوصف:
لطاملا عانى الشخص من القذف املبكر منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املبكر عند الذكر ،دائم ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

القذف املبكر عند الذكر ،دائم ،ظرفي HA03.01

الوصف:
ً
يعاني الشخص دائما من القذف املبكر منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض املحفزات،
ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املبكر عند الذكر ،دائم ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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القذف املبكر عند الذكر ،مكتسب ،معمم HA03.02

الوصف:
جاء ظهور القذف املبكر عند الذكر بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املبكر عند الذكر ،مكتسب ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

القذف املبكر عند الذكر ،مكتسب ،ظرفي HA03.03

الوصف:
جاء ظهور القذف املبكر عند الذكر بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض املحفزات،
ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املبكر عند الذكر ،مكتسب ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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القذف املبكر عند الذكر ،غيرمحدد HA03.0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املبكر عند الذكر ،غير محدد
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

القذف املتأخر عند الذكر HA03.1

الوصف:
يتسم تأخر القذف عند الذكر بعدم القدرة على تحقيق القذف أو زيادة كمون القذف أو زيادة تأخره،
على الرغم من التحفيز الجنس ي الكافي والرغبة في القذف .حدث نمط القذف املتأخر بشكل نوبي أو
ً
مستمر على مدى فترة ل تقل عن عدة أشهر ،ويرتبط بضائقة كبيرة سريريا .
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املتأخر عند الذكر
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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القذف املتأخر عند الذكر ،دائم ،معمم HA03.10

الوصف:
لطاملا عانى الشخص من القذف املتأخر منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املتأخر عند الذكر ،دائم ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

القذف املتأخر عند الذكر ،دائم ،ظرفي HA03.11

الوصف:
ً
يعاني الشخص دائما من القذف املتأخر منذ وقت بدء النشاط الجنس ي ذي الصلة حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض املحفزات،
ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املتأخر عند الذكر ،دائم ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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القذف املتأخر عند الذكر ،مكتسب ،معمم HA03.12

الوصف:
جاء ظهور القذف املتأخر عند الذكر بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في جميع الظروف ،بما في ذلك العادة السرية.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املتأخر عند الذكر ،مكتسب ،معمم
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

القذف املتأخر عند الذكر ،مكتسب ،ظرفي HA03.13

الوصف:
جاء ظهور القذف املتأخر عند الذكر بعد فترة من الزمن لم يختبره الشخص خاللها ،حيث الستجابة
ً
املرغوبة غائبة حاليا أو تتضاءل في بعض الظروف ،مع بعض الشركاء ،أو استجابة لبعض املحفزات،
ولكن ليس في مواقف أخرى.
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املتأخر عند الذكر ،مكتسب ،ظرفي
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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القذف املتأخر عند الذكر ،غيرمحدد HA03.1Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى القذف املتأخر عند الذكر ،غير محدد
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالالت القذف املحددة األخرى HA03.Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختاللت القذف املحددة األخرى
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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اختالالت القذف ،غيرمحددة HA03.Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختاللت القذف ،غير املحددة
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

الخلل الجنس ي املرتبط بهبوط أعضاء الحوض GC42

الوصف:
حالة تصيب النساء وتتميز بالصعوبات التي تعاني منها في األحاسيس أو وظيفة الجهاز التناسلي أثناء
ُ َ ُ َ
وهة امل ْه ِب ِل َّية أو
النشاط الجنس ي الطبيعي .ترتبط هذه الحالة بانزياح غير طبيعي ألنسجة املهبل أو الف
قاع الحوض.

تناقص اإلحساس بسبب الرخاوة املهبلية أو الداخلية GC42.0

الوصف:
حالة تتميز بتناقص الشعور أو غيابه بسبب نقص توتر العضالت في املهبل أو عند فتحة املهبل.

الجماع املعوق GC42.1

الوصف:
حالة في الجهاز التناسلي ناتجة عن عقبة أو انسداد في قناة املهبل أو فرط توتر عضالت املهبل .تتميز
هذه الحالة بعدم القدرة على ممارسة الجنس املهبلي.
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اختالل جنس ي محدد آخرHA0Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل جنس ي محدد آخر
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y

اختالل جنس ي ،غيرمحدد HA0Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
التنسيق الالحق:
أضف التفاصيل إلى اختالل جنس ي ،غير املحدد
متر افق مع (استخدم رمزا إضافيا ،إذا رغبت في ذلك):
العتبارات املسببة لألمراض في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي

HA40

مصحوب بحالة طبية أو إصابة أو آثار الجراحة أو العالج اإلشعاعي

HA40.0

مرتبط بعوامل نفسية أو سلوكية ،بما في ذلك الضطرابات العقلية

HA40.1

مرتبط باستخدام مادة ذات تأثير نفس ي أو دواء

HA40.2

مرتبط بنقص املعرفة أو الخبرة

HA40.3

املرتبط بعوامل العالقة

HA40.4

املرتبط بالعوامل الثقافية

HA40.5

اعتبارات مسببة لألمراض محددة أخرى في الختاللت الجنسية واضطرابات األلم الجنس ي HA40.Y
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ال تو افق الجندر

الوصف:
يتسم ل توافق الجندر بال توافق واضح ومستمر بين جندر الفرد الذي يختبره ،والجنس املحدد .تغيرات
ً
الجندر وسلوك الجندر وحدها ليست أساسا لتحديد التشخيصات في هذه املجموعة.
االستثناءات:
• اضطرابات الولع الجنس ي ()6D30-6D3Z

ال تو افق الجندرعند املراهقة والبلوغ HA60

يتسم ل توافق الجندر في سن املراهقة والبلوغ بال توافق واضح ومستمر بين جندر الفرد الذي يختبره،
ً
والجنس املحدد .مما يؤدي غالبا إلى الرغبة في "التحول" ،من أجل الحياة والقبول كشخص يتمي للجندر
الذي يختبره ،من خالل العالج الهرموني أو الجراحة أو خدمات الرعاية الصحية األخرى لجعل جسم
ً
الفرد متوافقا ،بقدر ما هو مرغوب وإلى الحد املمكن ،مع الجندر الذي يختبره .ل يمكن تحديد
ً
التشخيص قبل بداية سن البلوغ .السلوك والتفضيالت املتغيرة بين الجنسين وحدها ليست أساسا
لتعيين التشخيص.
االستثناءات:
• اضطرابات الولع الجنس ي ()6D30-6D3Z
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ال تو افق الجندرعند األطفال HA61

الوصف:
يتسم ل توافق الجندر في سن الطفولة بال توافق واضح ومستمر بين جندر الفرد الذي يختبره ،والجنس
املحدد عند األطفال ما قبل البلوغ .يتضمن رغبة قوية في أن يكون من جندر مختلف عن الجنس املحدد؛
وكره قوي من جانب الطفل لتشريحه الجنس ي أو الخصائص الجنسية الثانوية املتوقعة و  /أو رغبة
قوية في الخصائص الجنسية األولية و  /أو الثانوية املتوقعة التي تتطابق مع الجندر الذي يختبره؛
ً
واللعب التخيلي أو األلعاب أو األنشطة ورفاق اللعب التي تكون نموذجية للجندر الذي يختبره بدل من
ً
الجنس املحدد .يجب أن يكون الال توافق قد استمر ملدة عامين تقريبا .السلوك والتفضيالت املتغيرة
ً
بين الجنسين وحدها ليست أساسا لتعيين التشخيص.
االستثناءات:
• اضطرابات الولع الجنس ي ()6D30-6D3Z

ال تو افق الجندر ،غيرمحدد HA6Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "

االضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية املحددة األخرى 6E8Y

هذه الفئة هي فئة متبقية " محددة أخرى "

االضطرابات العقلية أو السلوكية أو النمائية العصبية غيراملحددة 6E8Z

هذه الفئة هي فئة متبقية " غير محددة "
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