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اإلكتائب قد يصيب أي خشص

اإلكتائب قد يصيب أي خشص

» أشعر بأنين متعب وبأن لك جمسي يؤملين. يف الصباح ال أملك 
 القوة ليك استيقظ. أفضل البقاء يف الرسير طيلة الهنار. «  

امري، 38 عامًا

 » أجد صعوبة يف اختاذ اي قرار، حىت لو اكن صغريًا كقرار 
التسوق مثاًل. أفكر دامئًا بأنين قد ارتكب خطأ ما. مل أعد قادرة حىت 

عىل فهم نفيس. «  ماريا، 52 عامًا 

هل تعرفون مثل هذه التجارب والهشادات ؟ هل فكرمت يومًا ما بأن أحاسيسمك، أمزجتمك أو آالممك 
اجلسدية قد تكون عالمة عن اإلكتائب؟

احيانًا يكون من الصعب المتيزي بني اإلضطرابات اليومية العادية وبني اإلكتائب. ما يعرف اليوم من ضغط 
نفيس، عصبية أو اهنيار انفيس، غالبًا ما خييف حالة اكتائب.

هذا املرض مثل مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم، يصيب األخشاص بغض النظرعن العمر، املهنة، 
املاكنة االجمتاعية، األصل واملعتقد الديين. بالرمغ من هذا فإن هذا املرض غالبا ال يؤخذ عىل محمل اجلد 

ويساء فهمه من طرف الكثريين.

مق بأخذ اي أعراض طويلة األمد عىل محمل اجلد وإجلأ إىل أخصايئ فغالبا ما تؤدي املعلومات الواحضة 
إىل تخشيص دقيق .هذه يه اخلطوة األوىل ملعاجلة ناحجة .

اإلكتائب مرض منترش بكرثة، يصيب األخشاص بغض النظر عن العمر، املهنة، 
املاكنة االجمتاعية واملعتقد الديين. 

اإلكتائب ميكن معاجلته اليوم. 
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لإلكتائب عدة وجوه
ما هو اإلكتائب وكيف يستطيع املرء اكتشافه؟

 » إن الضغط أثناء العمل يزتايد دامئًا. يف الهشر املايض مت ترسحي 
 ثالثة زمالء من العمل. أنا يف الرابعة وامخلسني من العمر وأخىش 

أن يمت ترسحيي من العمل. منذ ثالثة أسابيع وأنا استيقظ يف الليل حيث 
تنتابين حاالت هلع وال استطيع النوم بعدها. ال أريد لزوجيت ان تعاين 

بسبب هذه احلالة. «  السيد ل، 54 عامًا، عامل بناء، مزتوج، له ثالثة أطفال

» حنن نعيش منذ 9 سنوات يف سويرسا. أطفايل ولدوا يف سويرسا 
ومه يذهبون إىل املدارس هنا . لكن مستقبلنا غري آمن. يف لك عام جيب 
أن نقوم بتجديد  ترصحي اإلقامة. اختفت اإلبتسامة من عىل وجهي. أنا 

 االن فقط حزينة وال املك بعد أي قوة. «  
السيدة س.، 30 عامًا، ربة مزنل وعاملة تنظيفات، مزتوجة وهلا طفالن

غالبًا ما يسبق اإلكتائب قصة ما، ويف كثري من احلاالت هو رد فعل لضغوطات نفسية وجسدية مزمنة 
 ومواقف حياتية صعبة. قد يتطور املرض بطريقة بطيئة فتصبح األعراض أكرثحدة حبيث اهنا ال ختتيف 
بعد ذلك. ومع ذلك فإن اإلكتائب قد يظهر جفأة وبشلك غري متوقع حيث مييل األطباء واملصابني للوهلة 

األوىل اىل اإلعتقاد بوجود مرض جسدي. 

تكون األعراض خمتلفة حسب األخشاص، وختتلف ما بني النساء والرجال. األعراض األولية تظهرعىل 
شلك: اضطرابات يف النوم، فقدان يف الرتكزي أورشود ذهين. بعض املصابني باإلكتائب يفقدون الشعور 
بالسعادة. البعض اآلخر يسيطر هيلع شعور بفقدان المطأنينة الداخلية. من املمكن ان يظهر اإلكتائب من 

خالل الزيادة يف اإلنفعال أو السلوك العدواين سواء يف دائرة العمل أوالعائلة. 

آالم الرأس والظهر أو البطن تعد من األعراض املرضية الرئيسة لإلكتائب. أحيانًا يتعرض املصابني حلاالت 
هلع وحاالت إنقباض جسدي. من املمكن ايضا أن ختف الرغبة اجلنسية. 

إن حدة درجة مرض اإلكتائب قد تكون متفاوتة جدًا. عند وجود إكتائب حاد يكون املصابني يف حالة 
يعجزون فهيا عن القيام باألمعال الروتينية العادية. من املهم ان تقوم  وبشلك مبكر بعمل ما من أجل 

اخلروج من هذه احلالة. راجع أحد األخصائيني يف هذا املجال. 

ليس لك املصابني باإلكتائب لدهيم نفس األعراض، ويعانون من نفس الظواهر 
املرضية. 

ما يه املواقف احلياتية الصعبة والعوامل املؤدية اىل 
خماطراإلصابة باإلكتائب؟  

<   املتطلبات الدامئة ذات السقف العايل عىل الصعيدين املهين والعائيل تزيد من 
خماطر اإلصابة باإلكتائب. 

<   ظروف مادية صعبة، دخل مادي حمدود واخلوف من الترسحي من العمل، 
عنارص من شأهنا توليد ضغط نفيس مزمن.

<   احلياة يف املهجر يه مصدر توتر دامئ للكثري من املهاجرات واملهاجرين: 
وضع إقامة غري آمن. خماوف من املستقبل، ومشاعر عدم التقدير، باإلضافة 

إىل العنرصية  وحاالت المتيزي من شأهنا أن ترتك أثارًا تؤدي ملرض 
اإلكتائب.

<  فقدان خشص عزيز هو جرح معيق يف احلياة وقد يولد اإلكتائب. 

<   مه رعاية األطفال والعائلة قد يؤدي إىل حالة توتر دامئة. املوقف بالنسبة 
لملهاجرين غالبًا ما يكون أكرث عباًئ، بسبب قلقهم عىل مسألة إندماج 

أطفاهلم،أوألن جزء من العائلة بيق يف الوطن االم. 

 <   أمراض مزمنة ألعضاء من العائلة وباألخص األمراض النفسية، غالبا ما 
يكون هلا اثر سليب عىل حصتنا. 

<   حىت دمع ورعاية املسنني يف العائلة قد تتطلب أعباء جسدية وعاطفية كبرية. 

<   التجارب اليت أدت إىل صدمات نفسية واألعباء العاطفية اهلائلة، ميكن ان 
تسبب اإلكتائب حىت لو مىض علهيا وقتا طويال. 

كأي مرض آخر، توجد عوامل ومسببات من شأهنا أن تزيد من خماطر اإلصابة 
مبرض اإلكتائب. إذا كنت تشك يف أنك تعاين من مرض اإلكتائب، عليك مبراجعة 

طبيب العائلة ، أو أخصايئ ممن تثق هبم. 
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اإلكتائب هو موضوع لك األجيال

» أيم حزينة دامئًا ويه مل تعد تلعب ميع. يف البدء اعتقدت بأهنا 
 غاضبة مين ألنين حصلت عىل تقيمي يسء يف املدرسة. «  

نورية، 8 أعوام، طفلة وحيدة، تمليذة

» أحيانًا حيصل ان أهز ابين من شدة اإلنفعال. يبىق مستلقيا عىل 
رسيره اكمل اليوم. «   السيد م.، 49 عامًا، مطلق، له طفالن. املريب الوحيد

 » لك ما أقوله مل يعد يساعد زويج أبدًا. اشعر بأنين ضعيفة وعاجزة. «  
السيدة و.، 64 عامًا، مزتوجة ومتقاعدة. 

قد يصيب اإلكتائب أي خشص منذ سن الطفولة اىل سن الشيخوخة. وغالبًا ما تتأثر لك العائلة بذلك.

هل بإماكن األقارب طلب احلصول عىل الدمع؟ 
رمبا تكون غري مصاب خشصيًا باإلكتائب، ولكن حبمك كونك من العائلة أوصديق، فقد تكون مرتباك النك 

غري قادر عىل فهم سلوك الخشص املريض. وال تدري كيف جيب أن تترصف. وال تعرف كيف تساعد 
الخشص املصاب. لديك خماوف وشك. لديك شعور بالذنب واخلجل؟

حىت األقارب بإماكهنم احلصول عىل دمع اختصايص. راجع طبيب العائلة، فبإماكنه مساعدتك. 

يف نفس الوقت فإن دمع الخشص املصاب من طرف األقارب مهم جدًا. إن املعاجلة من قبل األخصائيني 
جيب أن تأخذ بعني االعتبار حقيقتني ويه أن األقارب يعانون أيضًا ومه يف نفس الوقت مساعدين مهمني 

كذلك.  

مق باملساعدة وادمع املعاجلة إذا اكن هناك خشص يف العائلة أو يف احمليط يعاين 
من اإلكتائب. 

اإلكتائب مرض قابل للعالج

» كنت أجخل من اكتائيب. يف الهناية حتدثت مع أخصايئ حول مشالكي 
وآاليم. بدأت بعدها معاجلة نفسية وبدأت بأخذ الدواء. وقد دمعتين 

 عائليت كثريًا. منذ هشرين أشعر بتحسن كبري. «  
السيد ب.، 42 عامًا، لديه طفالن. 

كيف يمت عالج اإلكتائب؟
املعاجلة تمت عن طريق أخصائيني وجتري عىل عدة مستويات. يندرج مضن نطاقها: أخذ األدوية، املعاجلة 
النفسية والدمع االجمتايع. تاكليف املعاجلة يتكفل هبا التأمني اليحص اإلجباري. لك األطباء واملعاجلني 

النفسيني خيضعون لقانون الرسية املهنية. 

 املعاجلة الدوائية
من خالل التجربة واالبحث تبني لنا ان عند وجود اإلكتائب هناك اضطرابات وعدم توازن باملواد المكيائية 

تظهر يف الدماغ وذلك بغض النظر عن املسببات احلقيقة. هذه التغيريات العضوية يف اجلسم يمت معاجلهتا 
بأدوية مضادة لإلكتائب. االستخدام املنتظم لألدوية يؤثر بشلك جتعل أعراض اإلكتائب ختف تدرجييًا. 

مضادات اإلكتائب ال جتعل الخشص مدمنًا علهيا، مكا أهنا ال تغري الخشصية. 

 املعاجلة النفسية
املعاجلة النفسية تتطلب ارادة ذاتية للشفاء. أثناء املعاجلة النفسية يستطيع املرء التحدث عن الظروف 

احلياتية الصعبة، وعن املشالك واألعباء. برفقة األخصايئ حيث يمت العمل عىل إجياد حلول هلذه املشالك، 
ومن مث يمت التدريب عىل كيفية تطبيق هذه احللول خطوة خبطوة.

 الدمع اإلجمتايع واإلقتصادي
يتلىق املرىض أيضًا دمعا معليا وذلك للتغلب عىل الصعوبات اليت يواجهوهنا يف املواقف احلياتية. قد 

تكون هذه املساعدة وحسب احلاالت: حوارات طبية مع أعضاء العائلة، مع السلطات اإلدارية أو مع صاحب 
العمل كذلك. 

اإلكئتاب عادة يمت عالجه بشلك جيد



8 7

 املعاجلة النفسية :  تمت من قبل طبيب نفيس أو من قبل معاجل نفيس. املعاجلة النفسية تمت إما يف 
عيادة خاصة، مركز طيب هناري أو مشىف عام.  

العيادات النفسية :  توجد مؤسسات للعيادات النفسية وخاصة يف املدن الكربى. أخصائيي المتريض 
النفيس بإماكهنم زيارة األخشاص املصابني بأمراض نفسية يف منازهلم ومساعدهتم يف ختيط األعباء 

اليومية أيضًا لكن برشط احلصول عىل ترصحي. 

املشايف الهنارية لملعاجلة النفسية :  ويه خمصصة للزيارات العالجية الهنارية، حيث 
يتلقىل املريض العالج الالزم خالل الهنار و من مثة يغادر العيادة ليال اىل بيته. و يعمل هبذه 

العيادات أخصائيون من خمتلف اإلختصاصات. 

املشايف النفسية :  يه للعناية املكثفة وخاصة  للعالج الذي يستديع اإلقامة يف العيادة. دخول العيادة 
النفسيةغالبا ما يستوجب حتويال طبيا. وهنا أيضًا يعمل أخصائيون من خمتلف اإلختصاصات. 

طرق للتخلص من اإلكئتاب 

الطبيب العائيل:  باماكنه تخشيص اإلكتائب ومعاجلته ومن مث حتويل املصابني إىل أخصائيني وأطباء 
نفسيني أو مؤسسات متخصصة. 

 الطبيب النفيس )طبيب حيمل هشادة مهنية يف املجال النفيس(: 
بإماكن األطباء املتخصصني إصدار تقرير طيب ووصف األدوية املناسبة باإلضافة إىل قيامهم جبلسات 

عالج نفيس. يشتغل األطباء النفسيني يف عيادات خاصة، أو يف خدمات املشايف النفسية اخلارجية 
أوالعيادات النفسية. 

املعاجل النفيس:  يعمل يف عيادة خاصة ،أو يف املشايف النفسية أو يف خدمات املشايف النفسية 
اخلارجية. 

اإلكتائب ليس مصري وهو ليس عقوبة أيضًا.

اإلكتائب ليس له عالقة باخليال، وإمنا هو 
مرض جيب عالجه بأرسع وقت ممكن من قبل 

أخصايئ. 

املعاجلة الطبية والنفسية
من أجل أن تمت املعاجلة،  البد أن يسود جو من 

الثقة بني املريض واألخصايئ. 
أحيانًا  تكون املسألة أهسل بالنسبة لملرىض عندما 

يكون األخصايئ من نفس اجلنس. 
املعاجلة باللغة األم قد يكون هلا وقع أكرب لدى 

املرىض. 
ال ترتدد يف احلديث عن هذه املواضيع. 

طرق للتخلص من اإلكئتاب

معاجلة داخل القسم 
      معاجلة يف املشايف 

           الهنارية                                                                                                                                      
              عيادة خارجية 
                 أخصايئ يف 
               عيادة خاصه

لملعاجلة الطبية والنفسية 
يوجد:

الدمع اإلجمتايع 
واإلقتصادي

الرعاية النفسية والدمع الرويح

التواصل مع املصابني 
باإلكتائب

الدمع العائيل

اإلسرتخاء

احلركة
التغذية

التحدث عن 
املوضوع

املعاجلة النفسية 
املعاجلة الدوائية 

اخلطوة األوىل لعالج ناحج يه التحدث مع 
أخصايئ حيظى بثقتك
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اختبار ذايت لإلكتائب
فقط >مرهق قلياًل<  ـ  أو انك تعاين بالفعل من اإلكتائب ؟

 الرجاء اإلجابة عىل هذه األسئلة. ضع عالمة نعم إذا اكنت واحدة من هذه احلاالت قد رافقتك ملدة تزيد 
عن أسبوعني. لك األسئلة اليت جتيب فهيا بنعم، حُتسب بنقطة واحدة، ما عدا السؤال الرابع عرش، فإنه 

 ُيسب خبمسة نقاط. 

النعم

غالبًا ما تكون حتت ضغط ما وبال قوة وذلك دون سبب.1.

التستطيع ان تركز اال بصعوبة، وغالبًا ما جتد نفسك ُمثقاًل 2.
حىت امام القرارات الصغرية.

 مل يعد لديك أي حافز. غالبًا ما تعاين من إرهاق شديد و / 3.
أو فقدان المطأنينة الداخلية.

 األشياء اليت اكنت جتلب لك السعادة، مل تعد تثري 4.
اهمتامك.

لقد فقدت الثقة يف قدراتك.5.

 تعذب نفسك بأحاسيس الشعور بالذنب والنقد الذايت.6.

 ترهق تفكريك مبا قد حيمله املستقبل، وترى ان لك يشء 7.
مفعم بالسواد.

ساعات الصباح يه األسوء عىل اإلطالق.8.

تعاين من اضطرابات نوم قاسية.9.

انزويت عىل نفسك وابتعدت عن حميطك اإلجمتايع.10.

تعاين من آالم جسدية وذلك دون تفسريات واحضة.11.

انعدمت هشيتك لأللك أو أصبحت حمدودة.12.

مل تعد تشعر بالرغبة يف ممارسة اجلنس.13.

أصبحت يائس ومل تعد لديك الرغبة يف العيش.14.

إذا تعدت إجاباتك بلكمة نعم  خبمسة مرات مفا فوق، فإن هذا قد يكون إشارة 
إلصابتك مبرض اإلكتائب. مق مبراجعة أخصايئ ما. عىل سبيل املثال الطبيب 

 العائيل. لملزيد من املساعدة والدمع بإماكنك أيضًا مراجعة املؤسسات املذكورة 
يف هذه املطوية. 

هنا جتد الدمع

www.migesplus.ch :كراسات للتحميل عىل الرابط التايل
الكراسات متوفرة بصيغة “ب د ف” و باللغات االملانية، الفرنسية، اإليطالية، األلبانية، الرصبية / البوسنية / الكرواتية، الربتغالية، 

اإلسبانية والرتكية. 
مت إصدار الكراس يف إطار الربناجم الوطين للهجرة والصحة 2008 - 2013 برعاية االدارة اإلحتادية للصحة. 
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إىل أين ميكنين ان أجلأ؟
طبيب حيىض بثقتك: من املمكن ان يكون الطبيب  <

العائيل ، وقد يكون طبيب خمتصص لألمراض 
النفسية والعالج النفيس.

مراكز اخلدمات اإلجمتاعية: املوظفيني  <
اإلجمتاعيني يف بلديات السكن يعتربون نقطة 

انطالق جيدة يف حل الكثري من املشالك املختلفة. 
املراكز الدينية لملساعدة الروحية: املرجعيات  <

الدينية تشلك عنرصًا هامًا يف جمال اإلستشارة 
يف املواقف احلياتية الصعبة، ويه تعترب نقطة 

انطالق جيدة ايضا. 
يد العون: خدمات هاتفية يف املواقف املتأزمة،  <

مع مضان رسية البيانات الخشصية. يد العون 
تشلك نقطة بداية، ويه تستقبل االتصاالت عىل 
مداراألربع وعرشين ساعة وذلك بغض النظر عن 

 اخللفية الدينية والثقافية لملتصل. 
Tel. 143, www.143.ch

147 لإلستشارة: خدمات هاتفية جمانية مع < 
مضان رسية البيانات الخشصية، وحوارات 

إرشادية لألطفال والشباب يف املواقف املتأزمة 
واملواقف احلياتية الصعبة. اإلتصاالت مفتوحة 

 عىل مداراألربع وعرشين ساعة. 
Tel. 147, www.147.ch

خدمات هاتفية ارشادية مع مضان رسية البيانات  <
الخشصية.

Pro Mente Sana: anonymous counselling  
by telephone. Tel. 0848 800 858 

Mon, Tue, Thurs 9–12:00, Thurs 14–17:00 
Legal advice: Tel. 0840 0000 61 

Psychosocial counselling:  
Tel. 0840 0000 62 Monday,  

Tuesday and Thursday: 10–13:00 
www.promentesana.ch

عروض خمصصة لملهاجرين
أوقات االستقبال املهاجرين: يف املدن الكربى مثل  <

بازل، برن، جنيف، لوزان، فنرتتور، زيورخي توجد 
مصحات نفسية أو مشايف متعددة ومؤسسات 

أخرى تأمن أوقات االستقبال املهاجرين لملراجعات 
يف جمايل الطب النفيس والعالج النفيس، واليت 

تؤمن مرتمجني إذا ما اقتىض االمر. املرتمجون 
خيضعون لقانون الرسية املهنية. 

مشىف الصليب األمحر السويرسي ملعاجلة حضايا  <
احلرب والتعذيب. 

SRC Outpatient Clinic for victims of  
torture & war, Werkstrasse 16,  

3084 Wabern, Tel. 031 960 77 77,  
www.redcross.ch

مركز معاجلة حضايا احلرب والتعذيب التابع  <
للعيادة النفسية املتعددة. 

Outpatient Clinic for victims of torture & war, 
Psychiatric Polyclinic, Zurich University  

Hospital, Culmannstrasse 8, 8091 Zurich,  
Tel. 044 255 52 80, Fax 044 255 44 08, 

www.psychiatrie.usz.ch

املركز اإلستشاري لضحايا احلرب والتعذيب يف  <
جنيف. 

Victims of Torture & War Treatment  
Centre Geneva (CTG Geneva), Department 

of Community Medicine, Rue Micheli-du-
Crest 24, 1211 Geneva 14,  

Tel. 022 372 53 28, www.hcuge.ch

املركز اإلستشاري لضحايا احلرب والتعذيب يف  <
لوزان. 

Victims of Torture & War Treatment  
Centre Lausanne (CTG Lausanne), 

Appartenances, Rue des Terreaux 10, 
1003 Lausanne, Tel. 021 341 12 50, 

www.appartenances.ch

 دليل املعاجلني النفسيني باللغات األجنبية :  <
النارش: رابطة املعاجلني النفسيني السويرسية. 

Directory of psychotherapists  
who speak foreign languages, Schweizer 
Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten Verband (Swiss Psychotherapists 

Association), Tel. 043 268 93 00,  
www.psychotherapie.ch

يف حالة الطوارئ
اخلدمات الطبية يف حالة الطوارئ: يف حال تعذر  <

اإلتصال بالطبيب العائيل، عندئذ راجع مراكز 
اخلدمات الطبية يف حاالت الطوارئ. 

يف أي موقف هيدد حياتك، سواء اكن حادث أو  <
مرض ما، مق باإلتصال برمق الطوارئ: 144

 خدمات املشايف النفسية: عىل سبيل املثال  <
خدمة العيادات النفسية اخلارجية. مراكز األزمات، 

العيادات النفسية املتعددة، ويه مراكزطبية 
للعالج. توجد أقسام لألطفال والشباب، وكذلك 

للكبار.


