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  هل أنا مصاب باالكتئاب؟
(Do I Have Depression?) 

  

 . تحل هذه المعلومات محل تشخيص الطبيب ال. أم الاالكتئاب اقرأ المعلومات التالية لمساعدتك على تحديد إذا ما كنت تعاني من 

األمر يختلف عن المشاعر العادية بالحزن والغم وضعف . د يتسبب االكتئاب في شعورك بالحزن أو اليأس أغلب األوقاتق

ضوع  إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مكتئبًا، فقم بزيارة طبيبك للخ. االكتئاب هو أحد المشكالت الطبية التي تحتاج لعالج . الهمة

 . إذا لم يتم عالج االكتئاب، فقد يزداد سوًءا. للتشخيص وتلقي العالج على الفور

على األقل من األعراض المذكورة أدناه لمدة أسبوعين أو أكثر  5قد تكون مصابًا بحالة اكتئاب كبرى إذا كنت تعاني من  

 :ليقد تعاني مما ي. وكانت أحد هذه األعراض هو إما الحزن أو فقدان االهتمام

 . من الممكن أن يكون اآلخرون قد الحظوا أنك تبدو حزينًا أو تبكي بسهولة.  الشعور بالحزن أو اليأس أو الخواء النفسي .1

 .فقدان االهتمام بمعظم األنشطة اليومية أو عدم الشعور بسعادة عند القيام بها  .2

 . فقدان أو اكتساب الوزن بسبب التغيرات التي تطرأ على نمط شعورك بالجوع .3

 . لنوم كثيًرا أو عدم النوم بالقدر الكافيا .4

 . الشعور بعدم االرتياح وعدم القدرة على الجلوس بثبات أو بهدوء والشعور بأن الحركة تستهلك مجهودًا كبيًرا .5

 .الشعور باإلجهاد طوال الوقت .6

 .قد ينتابك القلق بشأن عدم حب الناس لك. الشعور بحقارة الشأن أو الذنب بال سبب .7

 . بة في التركيز أو تذكر األشياء أو اتخاذ القراراتالشعور بصعو .8

إذا كنت أنت، أو أحد من تهتم ألمرهم، تتحدث عن . يعد أحد أعراض االكتئاب الخطيرة هو التفكير في الموت واالنتحار

 .االنتحار أو تشعر باليأس، فاطلب المساعدة فوًرا

، والتي تشمل التحدث كثيًرا عن الموت أو التخلي عن األشياء أو اإلفراط في تناول  لالنتحارتعرف على العالمات التحذيرية 

 .إذا كنت تالحظ هذه العالمات على نفسك أو أحد أحبائك، فاطلب المساعدة. الكحول أو العقاقير أو كليهما

بغض النظر عن عدد األعراض التي قد تعاني  . أقل من األعراض، فقد ال تزال مكتئبًا وبحاجة إلى العالج  إذا كان لديك عدد

كلما أسرعت في الحصول على العالج، كانت فرصتك أفضل في الشفاء السريع . منها، فمن المهم أن تقوم بزيارة طبيبك

 . والكامل
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(Do I have Depression?)

هل أنا مصاب باالكتئاب؟ 

:وتشتمل تلك األنواع على ما يلي . أعراض وأنماط مختلفة تكون لها هناك العديد من أنواع االكتئاب التي قد

يعاني األشخاص المصابون باالضطراب  . (Seasonal affective disorder, SADاالضطراب الوجداني الموسمي )•

 .ئاب خالل فترة معينة من السنة فقط، خاصة في شهور الخريف والشتاءتك الوجداني الموسمي من اال

قد تكون النساء الالتي تظهر  (. Premenstrual dysphoric disorder, PMDD)اضطراب االنزعاج السابق للطمث •

ية وبدنية شديدة ومنتظمة في مرحلة ما قبل الطمث بشكل يؤثر على حياتهن اليومية مصابات  طفعاعليهن أعراض 

بًا مصحوولكنه يكون  (premenstrual syndrome, PMS)يشبه هذا األمر المتالزمة السابقة للطمث . PMDDبـ

 .بأعراض أكثر شدة

.قد تكون النساء الالتي يعانين من االكتئاب بعد والدتهن لألطفال مصابات باكتئاب ما بعد الوالدة. اكتئاب ما بعد الوالدة•

أعراض فقط  4يحدث عندما يكون الشخص مصابًا بعرضين إلى ( االكتئاب الطفيف المزمن)اضطراب االكتئاب الجزئي •

 . من أعراض االكتئاب لفترة قدرها عامان على األقل

انون من االكتئاب الجزئي بإحدى نوبات حاالت يحدث ذلك األمر عندما يمر أحد األشخاص الذين يع. االكتئاب المزدوج•

 .االكتئاب الكبرى 

أحيانًا قد يسبب أحد المواقف المثيرة للتوتر أعراض اكتئاب مؤقتة تتحسن بعد حل . اضطراب التكيف المصحوب باالكتئاب•

 . األزمة

عالمات حول تلك األعراض التي    إذا كنت تظن أنك مصاب باالكتئاب بعد مراجعة هذه القائمة، فقم بطباعة هذه القائمة وضع

 .خذ القائمة معك للطبيب. تشعر أنك تعاني منها

دائًما إلى  فإن عالج المرض يؤدي  قصور الغدة الدرقية،إذا كانت حالة االكتئاب الخاصة بك مرتبطة بمشكلة صحية، مثل 

.  أيًضا االكتئاب الذي يتم عالجه عند التوقف عن استخدام المواد قد تسبب المشكالت المتعلقة باستخدام المواد . عالج االكتئاب 

 . عالمات االكتئابقد يكون سوء استخدام المواد أيًضا عالمة من 

ويكون . إذا كنت قد فقدت مؤخًرا أحد األشخاص الذين تهتم ألمرهم، فقد تظهر عليك أعراض مشابهة ألعراض االكتئاب

ولكن  . يبدأ معظم األشخاص بالشعور بالتحسن على مدار شهور عدة. الشعور بالحزن واألسى والغم في هذه الحالة أمًرا طبيعيًا

لشديد أو االكتئاب أو إذا كانت أعراضك ال تزول أو كنت تفكر في قتل نفسك أو إيذائها، فقم بزيارة إذا كنت تشعر بالحزن ا

 . فقد تكون بحاجة لتلقي العالج. الطبيب

للحصول على معلومات صحية عامة ونصائح من طاقم التمريض طوال ساعات اليوم جميع أيام األسبوع، اتصل بخدمة 

health Link  811على الرقم . 

 myhealth.alberta.ca :المصدر

ي صحي ُمؤهل. خصصت 
 عن استشارة أخصائ 

ا

عتبر هذه المادة بديًل

ُ

هذه المواد لغرض المعلومات العامة فقط ويتم تقديمها عىل "حالتها تلك ال ت
ن المكان". بالرغم من بذل الجهود الم ناسبة للتأكد من دقة المعل ال تقدم أي تعهد أو ضمان، Alberta Health Servicesن  ومات، فإوعىل عي 

، فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو موثوقي ي
ي أو قانوئن

علن رصي    ح أو ضمنن

ُ

. ت ن  تها أو اكتمالها أو قابليتها للتطبيق أو مالءمتها لغرض معي 
Alberta Health Services ألفراد لهذه المواد، وعن أية ُمطالبات أو دعاوى ستخدام ابكل وضوح إخالء طرفها من أية مسئولية مرتبطة با 

 قضائية أو ُمطالبات أو قضايا تنشأ عن هذا االستخدام . 
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