
االكتئاب 
2019صيف عام/بيعر

التحدياتات واكبة التغري مو
عندما  فتترصفكيف  كتئاب،االمن  بحالة تشعرذا إ

 التغريذلك  يتمثل فقد جهد؟ م تحدو أ تغرييعرتيك 
فقدان حتى وأصابة إو أخطري   ض مبرصابة اإليف 

عزيز لديك.

ذلك:ك تداريف  التالية اتالخطوك  ساعدتن أكن ميو

نأي روالرضمن  صبح ي  فني. العطوشخاص األعن  ابحث
يجابينيإعائلتك  من شخاصأو أ صدقاءبأنفسك  حيطت
مض.  قتوي أمن  أكرث فنيعطوو أ

مشكلة اجهتوكنت  ذاإ يشء. بكل  علم عىل ابق 
مكان.اإلقدر  عنها الكثري فتعرن أفعليك  صحية،

اتخاذها ميكنك التي اتالخطوعن  طبيبك من استفس
حالتك.معالجة وصحتك  حامية جلأمن  

»الكثري نفسك: خربأ نفسك. يف  الثقة يبعث مبكالفكِّر 
ستطيعأا  يضأنا أوذلك،  اكبةمون يستطيعوالناس  من

يف«. مخاوغلب أتحدث  »لن وأذلك.«  

وأاء سوأكرث  اكتئابك صبحأذا إ خرين. اآلمع  اصلتو
لك.بذطبيك  خربفأحباط، باإلت شعر

ك ساعدين أكن ميك بجسدعتناء االن أفيه  شك ال مامو
من لكبذالقيام  ميكنكوا.  يضأن بتحس ر الشعوعىل 

 كاف قدرعىل  لالحصووصحية  طعمةأل تناوخالل 
الرياضية.التامرين  سةمامروم النومن  

املصدر:
)American Heart Association )www.heart.org؛

American Psychological Association 
Mental Health America )www.apa.org(؛

)www.mentalhealthamerica.net( 

ً  دويةأطبيبك  لك صفوذا إ
املهم  فمن االكتئاب، جلعال

دويةاألهذه  لتتناون أ
تقلق الومنتظم.   بشكل

عىل ن  ّبتحستشعر  مل نإ
قد . طبيعي مر أفهذا  ر.الفو

ما  دويةاألهذه  قتستغر
حتى عنيسبوأمن  بيقر

ذاإر. الظهويف  لهامفعويبدأ  
الأفعليك  ن، بتحست شعر
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دويةاألل تناوعن  ف  ّقتتو
دتعون أكن  مي اض عراألن أل

قيستغرقد وى، خرأ ة مر
حتى  خرينآعني سبوأمر األ

ى.خرأ ةمرن بتحس تشعر 

ُ
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هذه نا.وأريزية الومع  ممربعقد  جبمبوعليها  املتعاقد الخدمات لومت
بك، الخاص عايةالرمقدم  ةاستشارعن  غنيتال  عامة صحية ماتمعلو

مقدم من تطلب نأعىل  ادامئص احرمنه.  عليها تحصل التي عايةالرو أ
صحية.  عايةرمن  إليه جتحتامبا  كخبارإعاية الر
بخدمات تصالاالجى  ريالربيدية،  سائلالرهذه  ماستالد تود عتمل  ذاإو

عاية.الرة دارإقسم  إىل ت التحدطلب وعضاء األ
حدى إ -.Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل 

cyMerنامج برة دارإetna  -Aعةمجموكات رش  Care Plan.

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

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

.مساء6حتى  صباحا7الساعة من الجمعة، إىل ثنني االمن 
 أو 3000-263-602ساعة:   24مدار  عىل التمريض خط 

1-800-624-3879 
www.MercyCareAZ.org 
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http://www.MercyCareAZ.org
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االكتئابجات البديلة والعال
فهي بديلة. دويةأو أجات عالعادة  الطبيب يصف ال 

ميكنوطبية.  صفةون دوى شرتتمنتجات   غالبان تكو
الصحية. غذيةاألمتاجر  حدأمن  اغالبتشرتيها  نأ

الغذائية، تاملكمالوعشاب، األإىل  الناس من كثري يلجأ 
. نبتحسر للشعو»الطبيعية«؛  املنتجات من هاغريو

جديد:يشء  بةتجرقبل  
من.آاملنتج  نأمن  تأكد  •
خدمات  مقدمي من هغريو أالطبيب  استرش •

الصحية. عاية الر

ال طبيعي نهأإىل  شرييما  منتج عىل ملصق دجوو
اعشبن أعتقديكان  املثال، سبيل عىل من.آنه أيعني  

كتئاب.االج عاليف  ساعدين« جوسانت  »نبتة سمىي
يكن  مل ىخرأدوية أمع  خلطه نأاسات الدركشفت و

ا.منآاشيئ

طنيةالوالصحية  للمعاهد ينواإللكرتقع املوعدي
www.nccih.nih.gov من للتأكد ا جيدا قعمو

املنتج.  مانأمدى  

هغريو أالطبيب  مع عدموتحديد  الجميع عىل يجب 
ي استشار)مثل  الصحية عايةالرخدمات  مقدمي من 

يف  غبترالذي  املنتج عن معه تحدثواختصايص(،  وأ
لك.لذيدفعك  ماوبته تجر

نهاأيبدو  ال التي الحالية دويةاألعن  احةبرصالتحدث  
طباءاألح يقرتن أمكن فيا.  يضأ مفيدا امرأيعد  فعالة 

مختلف. اءدوبة تجر

استخدام  مخاطروائد بفوطباء األينصح  نأميكن  
شخاصاألمساعدة  عىل هذا ويعمل البديلة. دويةاأل
ة.مستنريات ارقراتخاذ  يف 

 املصدر:  
National Institutes of Health )www.nih.gov( 

ج إىل مساعدة؟ هل تحتا
عاية ك مدير الرقد يخرب

كتئاب ض االباملزيد عن مر
تصالك يف االويساعد

مبقدم الخدمات الصحية 
الخاص بك. اتصل بخدمات  

اطلب التحدث عضاء، واأل
عاية. الر ة دارإىل قسم إ

اغلك كة شومشار
إذا شعرت بإزعاج يف أي مرحلة 
من مراحل عالجك، فأخرب مقدم 
الرعاية الخاص بك. ميكنك أيًضا 
إخبار مدير الرعاية الخاص بك، 

أو مكتب خدمات األعضاء، 
أو قسم التظلاّمت والطعون، 

وذلك حتى إذا بدا األمر بسيطًا 
بالنسبة لك. حتى لو بدا لك أنه 

أمر هني. متثل راحتك وأمنك 
ا من رعايتك. كام أن  جزًءا هامًّ

فريق عمل الرعاية الصحية 
الخاص بك ُمكلَّف بالتأكد من 

أنك تشعر باألمان.

Narcan ل عن عقار اسأ
ميكن شخاص.األقتل  يف تتسبب ناتفيواألدوية أمن  ائدةالزعات الجر

كان()نارن كسونالويسمى  عقار لتناوطريق  عن دويةاألهذه  ثريتأعكس  
can(one )Narxonal.  حياة نقاذإواء الدوهذا  صفوطبيب  يألميكن

العقارهذا ساعد  2014نيو يوحتى   1996عام  منذ نهأإىل  يشار شخص. 
ة، ّمريكياألاملتحدة  ياتالالويف  شخص لفأ 26من  أكرث حياة نقاذإيف  

لهمفعون ألذلك وعطائه، إبعد   911بـ  تصالاالإىل  جستحتاذلك  معو
ساعتني. و أساعة  خالل يف لوسيز

(.wwwcdc.gov )قاية منها الواض ومراكز مكافحة األاملصدر: مر

ل عىل خدمة ميكنك الحصو نه أ هل تعلم 
elineLif ن يك دوضافة إىل هاتف ذعرب الهاتف، باإل

ين وقع اإللكرتة املوي تكلفة؟ قم بزيارن تتكبد أأ
geAZ.orcyCar.Merwwwتصال مبكتب و االأ

 3879-624-800-1قم عضاء عىل الرخدمات األ
سليكنامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو

(elineess LifelWire urancAss.)

http://www.cdc.gov
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.nih.gov
http://www.nccih.nih.gov

	Final-DM-SpSu19-MC-ara-depression
	 مواكبة التغﻴﺮا ت والتحديات
	 العلاجات البديلة والاكتئاب
	مشاركة شواغلك
	 اسأل عن عقارNarcan




