
 

 

االكتئاب 
٢٠١٨شتاء/خريف

عي التام ايا العاطفية للواملز

العاطفية. للصحة جيد مر أبالكامل اللحظة يف اق ستغراال
اليقظة سمى تقدمية سة مامراء روة الفكرا يضأنها إ

عىل تساعد سة املامرهذه ن أاسات الدرضح توالذهنية. 
طريقة متثل ن أميكن كتئاب. االوالنفيس جهاد اإلتخفيف 

و أ- النفيس جهاد باإلن ويشعرعندما الناس يهدأ ليك جيدة 
ض. باملرن ويشعرعندما حياتهم ا يتابعو

ر املقلقةموك التفكري يف األتر

يف ييجرما  اكدرإعىل  الناس تساعد الذهنية اليقظة 
املستقبل. وأاملايض  نبشأالقلق  من  البدالحارض  قتالو

سيئة،  وأجيدة  كانت اءسولحظة  كل لقبوهذا  ويعني 
حكام.أصدار إندو

ً

يستطيع امليش. سةمامرمثل  للغاية بسيطة نتكون أميكن  
ضراألعىل  قدامهمأونفاسهم بأا عيوأكرث  ايصبحون أالناس  

ة،فجأمقلق  مرأز برذا إبهم.  املحيطة اتصواألواملشاهد و
دة العوثم  حظته،مالمن  ستفادةاالميكن  ل.مقبوفهذا  

ن:ا أيضأالناس  يستطيع الحارض. قتالوعىل  كيزللرت

عىل كيزالرتمع  ة،عبارو أكلمة  اورويكرء بهدوايجلسو
الطبيعي.  التنفس 

سالنايستطيع  جسامهم.أه بعر تشما  عىل نوكزير
القدم. صبعإإىل  سأالرمن  جسدهم يف ءجزكل  متابعة 
تقبلهوبه  يشعر ما كل حظةمالشخص  كل عىل يتعني 

حب. ربصدر  

ً

ً

تشعر الأل حاوتدريب.  إىل الذهنية اليقظة جتحتا
البداية. يف  لةبسهوتتحقق  مل ذاإبالتثبيط  

تخذ عطالعاية الصحية ال تأالر

صاتالفحوودوية األعن  التغايض السهل من نيكوقد  
ينبغي  العام. من قتالوهذا  يف الطبيب اعيدمووالصحية  

اصلالتوو- بالنظام املاللتزجهدهم  ىقصارالناس  يبذل نأ
وأسئلة أي ألديهم  كانت ذاإطبيبهم  وأعايتهم رمدير  مع 

مساعدة. إىل ااحتاجوذا إ

 ;www.helpguide.orgاملصادر:  
National Institutes of Health (www.nih.gov) 

اليقظة الذهنية 
حدها ال تكفيو

ن أمن  غمالرعىل  
الذهنية  اليقظة سةمامر

فإنها  للغاية، قيمة داةأ
 عادةكافية  ليست

 كتئاب.االعىل  للتغلب 
لالحصومن  كل ميثل 
كتئاب، لالدوية أعىل  

 الحلوبالتحدث  جالعالو
يتعني كتئاب.لالفعالة  

مصاب  شخص كل عىل 
إىل التحدث كتئابباال

يف به. الخاص الطبيب 
و أتفكري  دجووحالة  

يف شخص يألدى  غبةر
وأبالنفس  رالرضإلحاق  
تصال االجى يربالغري،  

ر.الفوعىل   911قمبالر

َّ ل لشمونا وأريز»نظام مع م مربعقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل ومُت
ال عامة صحية مات معلوهذه  (AHCCCS).الصحية« عاية الرتكلفة 

عليها تحصل التي عاية الرو أبك، الخاص عاية الرمقدم ة استشارعن غني ت
إليه ج تحتامبا ك خبارإعاية الرمقدم من تطلب ن أعىل ا دامئص احرمنه. 
صحية. عاية رمن 

ُ
ً

ُ ُ َ بخدمات تصال االجى ريالربيدية، سائل الرهذه م استالد تود عتمل ذا إو
عاية.الرة دارإقسم إىل ت التحدطلب وعضاء األ ُّ

حدى إ- Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل 
.Mercy Care Planنامج برة دارإ -Aetnaعة مجموكات رش

ُ ً

ً

ً

بنا اتصل  
Mercy Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040 

 3000-263-602 أو 3879-624-800-1عضاء: األخدمات 
)711النيص:  (الهاتف 

.مساء  6حتى   صباحا  7الساعة  من الجمعة، إىل ثننياالمن 
www.MercyCareAZ.org

ًً
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ً

حت بنجاكيف تتعامل مع العطال

الناس كرثألا نفسياضغطت العطالمتثل  نأميكن  
للمصابني بالنسبة صعبأقت ونها أيتضح  قدو.صحة

من.مزضمبر

ًًّ
ً

من نسحاباالن يستطيعونهم أالناس  كريتذن أينبغي  
يف غبةبالرن ويشعرال  اكانوذا إالعطلة  يف فعاليات يأ

كيشارعندما و»ال«.  لتقون أل املقبومن  ها.رحضو
ن:أن يستطيعوالناس،  
ستضافة.االاجبات ويتوىل  خرآا  شخصايجعلو

قتهموقضاء  نيريدوالتي  لطريقةل مسبقاايخططو
نه.يقضومن  معو- بها 

نويشعراكانوذا إجتامعيات االمن  احاتاسرتاخذويأ
تقل.طاقتهم  نأ

ة. غفوخذ تأن أل املقبومن  بالتعب؟ تشعر هل 
ءسوزيادة  إىل دييؤن أميكن  ل.الكحوايتجنبو

املشاعر. و أاجية املزالحالة  
نة.ازمتوجبات ول تناوطريق  عن نفسهمبأايعتنو

الأينبغي  هم.مشاعرعن  بالتعبري نفسهمألايسمحو
ذاإسعداء  ايبدون أعىل  نفسهمأجبار إالناس  ليحاو

.الفعسيئة  اجيةاملزحالتهم  كانت 
ديتؤن أميكن  املشمسة. ياماأليف  هالتنزالويحاو

هو و- سميموانفعايل  اباضطرإىل  الغامئة ياماأل

ياماأليف  جوالخردي يؤن أميكن  كتئاب.االمن  عنو
اجية.املزحالتهم  انتعاش إىل املشمسة 

لديهم نتكوليك  احةالرمن  الكثري عىل ايحصلو
املفضلة. الفعاليات  يف كةللمشارالطاقة  

ابق عىل اتصال

صحتهم. الناس يتناىس الأينبغي  ت،العطالصخب  يف 
عايتهم رمدير ولديهم  ئييسالرعاية الرفر مويستطيع  

التي اتدواألإىل  جيههمتووسئلتهم، أعن  جابةاإل
اتدواألتلك  تشملوسهل. أصحتهم  ةدارإتجعل  

و أالدم  ضغط تتابع التي لاملحموالهاتف  تطبيقات 
ات. السعرو أمي اليوالنشاط  وأدوية األو أل ولسرتالكو

تباكرباالو أنفسية  طبضغون ويشعرالناس  كان ذاإ
فهم  ا.اصلويتون أينبغي  صحتهم، مع التعامل يف 

حدهم.واليسو

 Alzheimer’s Associationاملصادر:  
(www.alz.org); American Cancer Society 

(www.cancer.org); National Alliance on 
Mental Illness (www.nami.org) 

ح خذ حقنة لقا
تجنب ا ونزنفلواإل
صابة بها اإل

6عمر يف اتقريبحد أيأ
حقنة  إىل جيحتاأكرب  وأشهر أ

هذا ينطبق ا.نزنفلواإلح لقا
املصابني  عىل خاص بشكل 

من. مزضمبر

حقنة خذألمثل األقت الو
انزنفلواإلتبدأ  نأقبل  نيكو
منومجتمعك.  يف نتشارااليف  

ن يكومبا ربهذا.  التنبؤ الصعب 
ن أد مبجرالحقنة  خذأمثل األ

منطقتك. يف  فرتتو

ضتتعرن أميكن  ال كري:تذ
انزنفلوباإلصابة لإل

من نهاإحقنة.  بسبب 
لتجنب  قالطرفضل أبني  

ا. نزنفلوباإلصابة اإل

Centers for Diseaseاملصدر: 
Control and Prevention 

(www.cdc.gov) 

ً
ً

ً

عاية: ابحث عن املساعدة التي تستحقهامقدمو الر
ّ مقدم بصفتك إليها ج تحتاقد التي الخدمات وإليها، ج يحتاالتي الخدمات عن به تهتم ن عمل واملسؤعاية الرمدير ل فاسأعاية، الرمقدمي حد أكنت ذا إ

لدعمك.مة زالالت حاالاإلومات املعلوتقديم عاية الرملدير ميكن نهك. مو أحزين و أجهد منك بأتشعر قد املثال، سبيل عىل عاية. ر ُ ُ

http://www.nami.org
http://www.cancer.org
http://www.alz.org
http://www.cdc.gov
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