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SeeleFon

Oppelner Straße 130 • 53119 Bonn
هاتف: 71002424 0228

help@seelefon.org • www.psychiatrie.de/bapk

الـ SeeleFon هي مركز لالستشارة عبر الهاتف وعبر البريد اإللكتروني 
في جميع أنحاء ألمانيا تابع للجمعية االتحادية ألقارب المرضى النفسيين.

 Stiftung Deutsche Depressionshilfe

 Semmelweisstraße 10 • 04103 Leipzig
هاتف: 9724-493 0341 

info@deutsche-depressionshilfe.de 
 www.deutsche-depressionshilfe.de

تقوم المؤسسة بالتوعية وترغب من خالل العمل العام والتكوين 
والنهوض بالبحث في تحسين وضعية المرضى.

 TelefonSeelsorge

 Caroline-Michaelis-Straße 1 • 10115 Berlin
 هاتف: 111-1110 0800، 222-1110 0800، 123 116)بالمجان(

 telefonseelsorge@diakonie.de • www.telefonseelsorge.de

يمكن التواصل مع الرعاية النفسية الهاتفية على مدار الساعة عبر الهاتف 
والبريد اإللكتروني وخدمة المراسلة الفورية اإللكترونية. 

العالج غير الدوائي
المساعدة في الحياة اليومية  

الرياضة/الحركة  
العالج بالمحادثة ومجموعات المساعدة الذاتية  

التخلي عن الكحول والمخدرات  
إلى غير ذلك  

المسببات
طبيعة الشخص  

األمراض الجسدية  
التأثيرات البيئية  

التأثيرات النفسية  

+
3

األعراض
كسل  
كآبة  

التعاسة وفقدان األمل  
مخاوف  

اضطرابات النوم  
إلى غير ذلك  

ما هي الوسائل المساعدة؟
قد تساعد األدوية، وخاصة األدوية المضادة 

لالكتئاب أو العالج النفسي أو الجمع بين 
كليهما في عالج االكتئاب.

العالج الدوائي
في العادة تمُر بضعة أسابيع 

إلى أن تظهر نتائج النجاح 
األولى. حتى بعد تحسن الحالة، 

قد يكون من المفيد مواصلة 
تناول الدواء مؤقتا.

على هذا النحو لديك 
إمكانية عيش حياة 
منظمة مرة أخرى.

شرح مبسّط
االكتئاب
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أين أحصل على مساعدة؟

6

أين أحصل على مساعدة؟
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إرشادات هامة للقارئ

المحتويات والبيانات العلمية التي يتضمّنها هذا الدليل تعكس الوضع الحالي في وقت اإلعداد 
)أنظر ظهر الصفحة(. فهي ينبغي أن تعطيك انطباعا أوليا عن هذا الموضوع. لكنها ليست 

بديال عن االستشارة الطبية. يرجى دائماً قراءة النشرة المرفقة بالعبوة بعناية. لألسباب 
1 أي ضمان أو مسؤولية عن المحتويات أو  A Pharma GmbH المذكورة ال تتحمل شركة

المعلومات التي يتضمّنها هذا الدليل.

طالما أن الدليل يشير إلى مواقع إلكترونية/روابط، فإن المؤلف يصرح بأنه لم يالحظ أي 
محتويات مخالفة للقانون لحظة إدراجها في الدليل. ليس للمؤلف أي تأثير على التصميمات/

المحتويات الحالية والمستقبلية لهذه المواقع. لذلك يُصرّح حرفيا أنه ينآ بنفسه عن كلّ 
محتويات المواقع المشار إليها. وال يتحمل أي مسؤولية تنجم عن ذلك.
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10  ما هي مسببات االكتئاب؟  
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14  كيف يتم تشخيص االكتئاب؟   

17  كيف يمكن عالج االكتئاب؟  
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السيدات والسادة القراء األعزاء،

كلما اكتشفت أعراض االكتئاب في وقت مبكر، كلما كان العالج أفضل. 

يبين لك هذا الدليل متى تتحول كآبة عابرة إلى اكتئاب دائم وكيف 
يمكن عالجه. في العديد من الحاالت أثبت الجمع بين العالج النفسي 
والدواء فعاليته. والمريض نفسه أيضا بإمكانه المشاركة بفعالية في 

تحسن حالته. ويقرر الطبيب نفسه باالتفاق مع المريض ما الذي يساعد 
في كل حالة على حدة. إذا كانت لديكم استفسارات إضافية، فيرجى 

االستشارة معه أو مع الصيدلي.

مع أطيب التحيات
1 A Pharma Team فريق
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ما هو االكتئاب؟

كل إنسان يشعر أحيانا بالحزن أو التعاسة. ولكن ليس كل إنسان يكون 
في الحال مصاب باالكتئاب. في حالة االكتئاب يستمر المزاج االكتئابي 

لمدة أطول. حيث يشعر المريض باإلحباط ويمعن في التفكير وال 
يستطيع أن يجبر نفسه على شيء. يشتكي العديد من المرضى من عدم 

الشعور بالفرح ومن فقدان األمل وعدم القدرة على النوم. 

غالبا ما يكون األشخاص المقربون هم أول من يالحظ تغييرا. لنجاح 
عالج االكتئاب يسري: كلما بدأ العالج في وقت مبكر عادة كلما كانت 

النتيجة أفضل.

قد يصيب المرض أي شخص سواء كان شابا أو مسنا. بعض المرضى 
يتعافون من المرض بعد فترة قصيرة. بينما يعاني باقي المرضى من 

المرض في أغلب األحيان لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة؛ ويعاني منه 
بعض األشخاص لمدة أطول أو مدى الحياة.

وغالبا ما تكون الحياة مع االكتئاب صعبة جدا سواء بالنسبة للمرضى 
أنفسهم أو بالنسبة لألسرة واألصدقاء والزمالء. 

ما هو االكتئاب؟

1
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ما هي أنواع االكتئاب الموجودة؟
يظهر االكتئاب في أشكال ومظاهر مختلفة. أغلب أنواع اإلكتئاب هي:

فترة اكتئاب خفيفة أو متوسطة  
فترة اكتئاب حادة  

االضطراب الوجداني ثنائي القطب  
  تدني الحالة المزاجية ما بعد الوالدة واكتئاب ما بعد الوالدة

)»اكتئاب فترة النفاس«(.
االضطراب المزاجي الموسمي )SAD( )»كآبة الشتاء«(  

فترة اكتئاب خفيفة أو متوسطة

يستمر المرض لمدة أسبوعين على األقل وتبقى األضرار على الحياة 
اليومية محدودة. يبدو المريض محبطاً، وفاقدا للحيوية أيضا في الغالب. 
ال يشعر إال بقليل من السعادة واألمل. يفقد في بعض األحيان االهتمام 

بهواية مثال. كما يصعب عليه التركيز في العمل مثال.
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فترة االكتئاب الحادة

في حالة فترة االكتئاب الحادة قد ال يستطيع المريض إنجاز أنشطته 
اليومية إالّ بشكل جدّ محدود أو ال يستطيع إنجازها مطلقا. قد تكون 

العواقب متعددة:
عدم تقدير الذات  

فقدان الشهية  
اضطرابات النوم   

سرعة التعب  
إرهاق  

االنطواء االجتماعي  
الميل للتفكير  

شعور دائم بالتوتر الداخلي  

في هذه الحاالت قم بزيارة الطبيب على الفور واخضع للعالج. في 
بعض األحيان تنتج اضطرابات في اإلدراك وهلوسة. في أسوء األحيان 

تنتاب المريض أفكار دائمة حول موته. لكن المرض ال يصيب الحالة 
النفسية فقط. بعض مرضى االكتئاب يشعرون أيضا بآالم جسدية ال يبدو 

أنها ناتجة عن أمراض عضوية. 

ال داعي للقلق: ليس كل أنواع االكتئاب تدوم لمدة طويلة. بعض 
األشخاص يعانون مرة واحدة فقط من فترة اكتئاب.

ما هو االكتئاب؟

1
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االضطراب الوجداني ثنائي القطب

االضطراب الوجداني ثنائي القطب هو مرض 
مزمن. ما يميز المرض هو تقلبات مزاجية حادة بين 

االبتهاج )»الهوسي«( واليأس )»االكتئابي«(. قد 
تتعاقب هذه المراحل لمرات متعددة أو تظهر في 

فترة معينة في السنة. في الحاالت الحادة جدا 
يفقد المرضى اتصالهم بالواقع. يتصرفون بشكل ملفت للنظر ويتعاملون 

بشكل غير منطقي.

تدني الحالة المزاجية ما بعد الوالدة واكتئاب ما بعد 

الوالدة

تعاني العديد من األمهات من تدني الحالة المزاجية 
بعد أيام قليلة من والدة طفلهن. في هذا الصدد 

يتحدث األطباء عن »تدني الحالة المزاجية بعد 
الوالدة«. تشعر النساء بعدها بالخوف ويفقدن 

الثقة في النفس. عادة ما تختفي حالة تدني الحالة 
المزاجية بعد الوالدة في ظرف بضعة أسابيع من 

تلقاء نفسها. بخالف اكتئاب ما بعد الوالدة الذي 
يظهر في أغلب األحيان بعد أسبوعين إلى ثالثة أسابيع من الوالدة 

ويستمر لمدة أطول. باإلضافة إلى أعراض تدني الحالة المزاجية بعد 
الوالدة تظهر أعراض أخرى، إذ تشعر األمهات بسرعة بأنهن يتحملن أكثر 

مما في وسعهن وال يستطعن أداء مهامهن اليومية. قد يأتي إلى ذلك 
اضطرابات النوم أو نوبات فزع أو حتى مخاوف من الموت.



)SAD( االضطراب المزاجي الموسمي

 يسمى هذا النوع من االكتئاب في اللغة
 العامية بصيغة مبسطة ب »اكتئاب الشتاء«.

 فهو يبدأ في فصل الخريف أو الشتاء وقد يمتد
إلى فصل الربيع. وقد ينتج عنه: 

خوف  
توتر  

تقلبات في المزاج  
اضطرابات النوم  

فقدان الشهية  

ديسمبر

09

نصائح

لنجاح عالج االكتئاب يسري: كلما بدأ العالج في وقت مبكر عادة 
كلما كانت النتيجة أفضل.

ما هو االكتئاب؟

1
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ما هي مسببات االكتئاب؟

قد يكون لالكتئاب مسببات مختلفة. تتسبب التأثيرات الخارجية، مثل فقدان 
أحد أفراد العائلة أو فقدان العمل، لدى بعض األشخاص في االكتئاب. 
في بعض األحيان ال يتوفر أي سبب محدد. وفقا لما هو معروف اليوم 

هناك عوامل مختلفة تلعب في ذلك دوراً:
طبيعة الشخص  

األمراض الجسدية  
التأثيرات البيئية  

تأثيرات روحية )»نفسية«(، مثل عدم تقدير الذات  

في حالة أمراض االكتئاب تكون عملية االستقالب في الدماغ مضطربة 
في العادة. يعمل االستقالب على تنظيم جميع الدورات التي يعيشها 

اإلنسان يوميا، مثل مرحلة النوم واليقظة. هنا تلعب الهرمونات في 
الغالب دورا، فهي عبارة عن مواد فعالة تحافظ على استمرار عملية 

االستقالب الخاصة بنا. قد تؤدي اضطرابات االستقالب إلى أمراض 
خطيرة، منها االكتئاب. بعض األشخاص مستعدون بطبيعتهم لإلصابة 
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باالكتئاب، فهم يحملون مسبقاً للمرض من خالل العائلة. وبالرغم من 
ذلك، ال ينبغي أن يظهر االكتئاب بشكل تلقائي حتى لو كانت طبيعة 

الشخص تسمح بذلك.

تعاطي الكحولتأثيرات نفسية

العزلة

التأثيرات البيئيةأمراض جسديةطبيعة الشخص

إدمان األدوية

 االضطراب الهرموني
لدى النساء

ما هي مسببات االكتئاب؟

2
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ما هي أعراض االكتئاب؟

عند اإلصابة باالكتئاب يشعر المريض باإلحباط لفترة طويلة، وال يشعر إال 
بالقليل من السعادة أو ال يشعر بالسعادة مطلقا. 

من يعاني من االكتئاب، عليه أن يقاوم بعض المظاهر التالية:
اإلنكسار  

اإلعياء والكسل واإلرهاق وسرعة التعب  
عدم الثقة في النفس/تقدير الذات  

الميل للتفكير واضطرابات التركيز واالنتباه  
عدم القدرة على االستمتاع باألشياء الممتعة أو المهمة   

آالم جسدية ومشاكل صحية  
اضطرابات النوم  

اإلعياء الميل للتفكيركآبة

?
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تجنب األشخاص اآلخرين، وأحيانا حتى األصدقاء المقربين  
)انعزال اجتماعي(  

الشعور بالعجز وفقدان الشعور بالسعادة واألمل وكذلك  
الشعور بمخاوف  

مشاعر الذنب أوالشعور بفقدان قيمة الذات  
تزايد المشاكل في العمل  

فقدان الشهية  
فقدان االهتمام بالنشاط الجنسي )فقدان الرغبة الجنسية(  

الرغبة في االنتحار والتفكير في الموت  
إيذاء النفس  

  هام 

قد تظهر األعراض التالية في حالة االكتئاب إذا ظهرت لديكم 
تغيرات تشير إلى االكتئاب، فيرجى زيارة طبيبكم في وقت مبكر.

فقدان الرغبة الجنسيةفقدان الشهيةاضطرابات النوم

!

ما هي أعراض االكتئاب؟

3
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كل شخص تنتابه بين الحين واآلخر أفكار ومزاج سلبيين. ولكن متى 
يتعين على األشخاص المعنيين الخضوع للعالج؟ متى يبدأ االكتئاب، 

خاصة أن المراحل االنتقالية متداخلة؟ الطبيب وحده يستطيع الكشف 
من ذلك. فهو يسأل المريض مثال عن،

  ما الذي يشكل عبئا عليه حاليا أو ما الذي 
شكل عبئا عليه مؤخرا،

  ما هي األمراض التي سبق له أن عانى 
منها،

  عما إذا كان هناك أفراد آخرون من 
العائلة يعانون من االكتئاب أو

  عما إذا كان يعاني من أمراض جسدية 
أو عضوية.

خالل المحادثة بإمكان المريض التحدث عن 
مخاوفه وهمومه. حيث يحكي عن حياته السابقة وعن عائلته وعن 

ظروف حياته الحالية. هذا يمنح الطبيب لمحة أولية عن شخصية 
المريض. باإلضافة إلى ذلك، يسأل عن تفاصيل إضافية محددة. 

كيف يتم تشخيص االكتئاب؟
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ويساعده نظام تصنيف عالمي )ICD-10(، وهو نوع من أنظمة المالحة 
الطبية، على التشخيص الصحيح. على هذا النحو يكشف الطبيب ما إذا 

كان المريض يعاني من اكتئاب يحتاج للعالج.

باإلضافة إلى الحديث التفصيلي يجري الطبيب فحصا 
جسديا أيضا. ويشمل الفحص األعضاء الداخلية وكذلك 
النظام العصبي - بدءا من ردود الفعل وحتى التنسيق. 

كذلك تكتسب المعلومات حول الدواء الذي يتناوله المريض أو تناوله قبل 
فترة قصيرة أهمية،خاصة أدوية القلب أو الشرايين أو الكورتيزون أو 
المضادات الحيوية. كما ينبغي إخبار الطبيب عن تعاطي مواد مسببة 

لإلدمان، مثل المخدرات والكحول. إذ من شأنها أن تساعد على ظهور 
االكتئاب.

كيف يتم تشخيص االكتئاب؟

4
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استبعاد أمراض أخرى
باإلضافة إلى ذلك، يتم التحقق مما إذا كان المريض يعاني من أمراض 
أساسية عضوية أو أمراض جسدية حادة. ألن بعضها يتسبب في نفس 

المشاكل الصحية التي يتسبب فيها االكتئاب. من بين هذه األمراض نذكر:
التهابات المخ،  

مرض باركنسون،  
التصلب المتعدد،  
مرض الصرع أو  

الخرف لدى األشخاص المسنين خاصة.  

كما تتسبب أمراض نفسية أخرى، مثل الفصام أو اضطرابات الخوف 
كذلك في نفس المشاكل الصحية. تحدث فترات اكتئاب في بعض هذه 

األمراض، ولكن ينبغي عالجها بشكل مختلف عن عالج »االكتئاب 
الخالص«. 

انطالقا من هذه المعطيات يضع الطبيب تقريرا عن نتيجة الفحص. 
التشخيص الدقيق يفتح له الطريق إلى العالج. 
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يمكن في العادة عالج االكتئاب تماما. حتى أن العديد من المرضى الذين 
يعانون من المرض لفترة طويلة يعيشون حياة طبيعية، ألنهم يتابعون 
عالجهم بشكل جيد. غالبا يتم ذلك لدى معالج نفساني أو لدى طبيب 
مختص في األمراض النفسية والعالج النفسي. فمن بين اختصاصات 
هذه الفئات المهنية عالج االكتئاب. باإلضافة إلى العالج الدوائي يتلقى 

المريض مساعدة خالل حوارات فردية. وبالتالي يستطيع المريض 
التغلب على المرض وعلى حياته اليومية. 

حتى المريض نفسه بإمكانه فعل بعض األمور شخصيا والمشاركة 
بفعالية. من بين هذه األمور زيارة الطبيب بشكل منتظم وتناول األدوية 

التي تم وصفها. باإلضافة إلى ذلك األنشطة اليومية مثل الرياضة 
والتغذية الصحية.

كيف يمكن عالج االكتئاب؟

كيف يمكن عالج االكتئاب؟

5
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الخطوة األولى
إذا كنت تشعر باالكتئاب لمدة طويلة، فيرجى زيارة الطبيب. قد يكون 
األمر صعبا. اصطحب صديقا أو أحد أفراد من العائلة. الطريق األول 

ينبغي أن يقودك في العادة إلى طبيب المنزل. 

ربما يساعدك أن تدون مسبقا، ما الذي يضايقك في الوقت الحالي. غالبا 
ما يقترح طبيب العائلة زيارة طبيب نفسي أو أخصائي عالج نفسي. 

لكي يتم العالج بنجاح، ينبغي أن تضع ثقتك الكاملة في طبيبك. هكذا 
فقط يمكنك أن تفتح قلبك له وتتحدث عن مشاعرك وحالتك النفسية. 

يُنبغي أيضاً أن تتفق معه على العالج المقرر. 

في الغالب أثبتت األدوية أو العالج النفسي أو خليط منهما الفعالية في 
العالج. 

+



19

العالج الدوائي
األدوية المضادة لالكتئاب

تستخدم مضادات االكتئاب ضدّ )»anti«( االكتئاب. سيختار طبيبك معك 
الدواء المناسب حسب نوع وحدة المرض. في العادة تمُر بضعة أسابيع 

إلى أن تظهر نتائج النجاح األولى. 

في بعض األحيان ال يعطي مضاد االكتئاب نتائج مرضية. وفي بعض 
األحيان تظهر آثار جانبية غير مرغوب فيها. عندئذ يتعين على المريض 

استشارة الطبيب. حتى بعد تحسن الحالة، قد يكون من المفيد مواصلة 
تناول الدواء مؤقتاً.

أدوية نباتية فعالة

يتحدث األطباء عن Phytopharmaka )من اليونانية: phytón = نبتة(. 
يتكون ما يدعى بالدواء النباتي من مكونات نباتية فعالة. أثبت نبات العرن 

فعاليته في عالج حاالت االكتئاب الخفيفة إلى المعتدلة. ال ينبغي على 
المرضى تناول هذا الدواء أيضا إالّ بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

كيف يمكن عالج االكتئاب؟

5
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العالج غير الدوائي
بإمكان المريض المساهمة شخصيا للتخفيف من اكتئابه أو السيطرة 

عليه باستمرار. في بعض الظروف يحتاج لذلك مساعدة خارجية، على 
سبيل المثال من األصدقاء أو األقارب أو من مكاتب االستشارة 

االجتماعية. 

المساعدة في الحياة اليومية

  الحياة اليومية: يصعب على األشخاص المصابين باالكتئاب في 
الغالب االلتقاء باألصدقاء أو بعائلتهم. في هذه الحالة تساعد 

الصحبة كثيرا في تغيير أفكارهم. تعتبر مجموعات المساعدة الذاتية 
أيضا )انظر الفصل »أين أحصل على مساعدة؟«( نقطة التقاء جيدة 

لربط عالقات وتبادل الحديث.

الرياضة والحركة المساعدة في 
الحياة اليومية

العالج بالمحادثة
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  األمور المالية: في حالة مواجهة مشاكل مادية تقدم مكاتب الخدمة 
االجتماعية المحلية أو أحد مراكز المشورة للمدينين المساعدة. 

في هذه المراكز تحصل على معلومات بشأن الدعم المالي. تتم 
االستشارة بالمجان في العادة ودون كشف عن الهوية عند الرغبة. 

  المهنة: إذا كنت تواجه مشاكل في عملك وتشعر بأنك تتحمل أكثر 
مما في وسعك، فتوجه إلى طبيب العمل. معه يمكنك التحدث عن 

مشاكلك. فقد يساعدك على التخفيف من عبء العمل الحالي أو 
من التزاماتك، على األقل حتى تصبح قادرا على تحمل العبء مرة 

أخرى. 
  البطالة: في حالة البطالة أو الرغبة في تغيير العمل، فوكالة العمل 

المحلية هي أول مركز تتوجه إليه. أيضاً تقدم بعض مكاتب خدمة 
المواطنين والهيئات االجتماعية المحلية المشورة في حالة البطالة أو 

عدم القدرة على العمل بسبب االكتئاب.
  الحياة الزوجية والعائلة: غالبا ما تزيد النزاعات في الحياة الزوجية أو 
في العائلة من استفحال حالة مرضى االكتئاب. تساعد مراكز مشورة 

األزواج أو العائلة إلى جانب الطبيب على مساعدة األشخاص 
المعنيين.

كيف يمكن عالج االكتئاب؟

5
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الرياضة والحركة 

تساعد الرياضة على إنتاج هرمونات السعادة. بالتالي يمكن أن تساعد 
الحركة أيضا على عالج االكتئاب الخفيف إلى المعتدل. المهم هو أن 

يمارس المريض الرياضة باستمرار. المهم أن تختار نوع الرياضة الذي 
يحقق لك المتعة. إذا لم تكن متأكدا، فاستشر طبيبك. فقد يقرر بشكل 

أفضل،أي نوع من الحركة هو األفضل لك.

التخلي عن المواد المخدرة 

على المريض التخلي تماما عن المواد المخدرة، مثل الكحول والعقاقير. 
فهي تزيد من احتمالية اإلصابة بمرض االكتئاب ومن شأنها أن تتسبب في 

استفحال االكتئاب الموجود.

العالج بالمحادثة

أغلب المرضى يساعدهم الجمع بين العالج بالمحادثة أو العالج النفسي 
واألدوية. يساعد العالج بالمحادثة عادة على اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما هي مسببات االكتئاب؟  
ما الذي أدى إلى ظهور االكتئاب؟  

لماذا اليزال المريض يشعر باالكتئاب؟  
ما الذي يمكن أن يساعد على تحسين الحالة؟  
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يجري العالج بالمحادثة أو العالج النفسي في مجموعات أو في محادثات 
انفرادية، من األفضل مرة إلى مرتين في األسبوع لمدة 50 دقيقة في 

كل مرة. يستغرق العالج مدة طويلة: يدوم في المتوسط من ثمانية إلى 
اثني عشر شهرا. حيث يسترجع المريض مثال أحداث وتجارب من حياته: 

ما هي آثارها على موقف الحياة الحالي؟  
كيف يقيم المصاب باالكتئاب عالقات؟  

كيف يتعامل مع أشخاص آخرين؟  

هذا يساعد المريض على تكوين صورة أفضل عن نفسه. الطبيب الجيد 
يسأل أسئلة محددة. ينبغي على المريض أن يثق به تماما وأن يرغب 

شخصيا في العالج.

من بين األنواع المتعددة للعالج بالمحادثة أثبت كلّ من العالج النفسي 
المرتكز على علم عمق النفس والعالج السلوكي المعرفي خاصة 

فعاليتهما. تتولى عادة صناديق التأمين الصحي دفع تكاليفها في حالة 
عالج االكتئاب.

كيف يمكن عالج االكتئاب؟

5
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  العالج النفسي المرتكز على علم عمق النفس: وفقا له ينشأ 
االكتئاب عن نزاع داخلي بدون وعي. هذا األخير يرتكز على أحداث 

مؤلمة حدثت في الماضي، غالبا في فترة الطفولة. في البداية 
يتعين على الطبيب والمريض الكشف عن هذا النزاع وتذكره بشكل 

متكرر. حيث يعيش المريض الحدث مرات متعددة، وهي عادة 
عملية مؤلمة جداً. لكن هذا بالضبط ما يزيل األعراض ويخفف 

االكتئاب، ويؤدي في أفضل حالة إلى الشفاء.
  العالج السلوكي المعرفي: ينظر إلى االكتئاب على أنه »سوء سلوك 

مكتسب«. وقد يسبب ذلك تفكير سلبي وإعياء وكسل. يمكن بعد 
ذلك التغلب على االكتئاب بتحلي المريض بأنواع سلوك جديدة.

بعض المرضى تساعدهم طرق أخرى لعالج االكتئاب، مثل العالج 
بالعائلة أو الموسيقى والفن. كل مريض يتعين عليه التوصل مع طبيبه 
إلى العالج الذي يالئمه بشكل أفضل. إذا شعرت كمريض بأن عالجا ال 

يالئمك، فتحدث مع طبيبك. فسيفكر معك في حلّ بديل.
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التصرف في حالة األزمة !
هل تفكر في إيذاء نفسك؟ أو فقدت رغبتك في الحياة؟ فاطلب 
إذن مساعدة. اتصل بطبيب أو بخدمة طوارئ طبية. يمكنك أيضا 
اختيار خدمة طوارئ الشرطة أو خدمة طوارئ االتحاد األوروبي. 

إذا كنت تعرف شخصا يعبر عن هذه األفكار، فال تتركه وحدة 
وقدم له المساعدة.

خدمة الطوارئ الطبية: 117 116

خدمة طوارئ الشرطة: 110

خدمة طوارئ االتحاد األوروبي: 112

الرعاية النفسية الهاتفية: 123 116

كيف يمكن عالج االكتئاب؟

5
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Deutsche DepressionsLiga e.V. )DDL)

 Auf der Lache 44 • 71729 Erdmannhausen
هاتف: 7048950 07144

 kontakt@depressionsliga.de • www.depressionsliga.de

جمعية DDL هي ممثل للمرضى يعمل بنشاط في جميع أنحاء ألمانيا. 
أعضاؤها مصابون شخصيا بمرض االكتئاب أو لديهم أقارب مصابون به. 

 Robert-Enke-Stiftung

Schillerstraße 4 • 30890 Barsinghausen
هاتف: 8036777 0241

info@robert-enke-stiftung.de
www.robert-enke-stiftung.de

بالتعاون مع مصحة األمراض النفسية والعالج النفسي والطب النفسي 
الجسدي التابع للمستشفى الجامعي RWTH آخن أنشأت مؤسسة 

روبرت إنكا الخيرية خطاً ساخنا لالستشارة. 

أين أحصل على مساعدة؟



27

SeeleFon

Oppelner Straße 130 • 53119 Bonn
هاتف: 71002424 0228

help@seelefon.org • www.psychiatrie.de/bapk

الـ SeeleFon هي مركز لالستشارة عبر الهاتف وعبر البريد اإللكتروني 
في جميع أنحاء ألمانيا تابع للجمعية االتحادية ألقارب المرضى النفسيين.

 Stiftung Deutsche Depressionshilfe

 Semmelweisstraße 10 • 04103 Leipzig
هاتف: 9724-493 0341 

info@deutsche-depressionshilfe.de 
 www.deutsche-depressionshilfe.de

تقوم المؤسسة بالتوعية وترغب من خالل العمل العام والتكوين 
والنهوض بالبحث في تحسين وضعية المرضى.

 TelefonSeelsorge

 Caroline-Michaelis-Straße 1 • 10115 Berlin
 هاتف: 111-1110 0800، 222-1110 0800، 123 116)بالمجان(

 telefonseelsorge@diakonie.de • www.telefonseelsorge.de

يمكن التواصل مع الرعاية النفسية الهاتفية على مدار الساعة عبر الهاتف 
والبريد اإللكتروني وخدمة المراسلة الفورية اإللكترونية. 

العالج غير الدوائي
المساعدة في الحياة اليومية  

الرياضة/الحركة  
العالج بالمحادثة ومجموعات المساعدة الذاتية  

التخلي عن الكحول والمخدرات  
إلى غير ذلك  

المسببات
طبيعة الشخص  

األمراض الجسدية  
التأثيرات البيئية  

التأثيرات النفسية  

+
3

األعراض
كسل  
كآبة  

التعاسة وفقدان األمل  
مخاوف  

اضطرابات النوم  
إلى غير ذلك  

ما هي الوسائل المساعدة؟
قد تساعد األدوية، وخاصة األدوية المضادة 

لالكتئاب أو العالج النفسي أو الجمع بين 
كليهما في عالج االكتئاب.

العالج الدوائي
في العادة تمُر بضعة أسابيع 

إلى أن تظهر نتائج النجاح 
األولى. حتى بعد تحسن الحالة، 

قد يكون من المفيد مواصلة 
تناول الدواء مؤقتا.

على هذا النحو لديك 
إمكانية عيش حياة 
منظمة مرة أخرى.

شرح مبسّط
االكتئاب

14

5

2

أين أحصل على مساعدة؟
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أين أحصل على مساعدة؟
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