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الجسد قة بني العقل والعال
فقد كتئاب،االمثل  نفيس ضمرمن  ينتعاكنت  ذاإ

تانخطوهاتان  .جللعالتخضع واء دول تتناون تكو
 .بتحسنر الشعوعىل  نفسك لتساعد ائعتانر

 يتعلق ال  ؟ تالخطوا من يد ملزا ذتخاال مستعد نت أ هل 
فيام .ايضأك بجسدبل  فقط، بعقلك بالتحسن رالشعو 

 :كجسدوعقلك  لتغذية قطرخمس  ييل 
ً

 ثقتك من  ضة يالرا سةرمام ز تعز .طكنشا د جد .1
 ضةيالراسةرمامعترب ت. جكامزن  تحسوبنفسك  

 ،اجيدا فهدع سبوألايف تامربضع  قيقةد  30دة مل
قم .قليلة ت الفرت ب رلتدبا أ تبد ن أ ميكنك  لكن و

.قصراو سيقى ملوا بعض  بتشغيل  قم  و أ ة قصري لة بجو

بالعنارص كجسدمتد  ليك .صحيةطعمة أل تناو .2
من  يكفي ما لتناوإليها،  جيحتاالتي  الغذائية

الحد لحاو .الكاملةب الحبووات اوالخرضواكه الفو
 .السكرون الدهومن  

من اطلب .مالنومن   افوقسط  خذأعىل  صاحر. 3
يف مشكلة اجهتوكنت  ذاإالنصائح  النفيس طبيبك 

 .الليلةيف  قلاألعىل  ساعات سبع ملدة مالنو

للقيام اقتوخصص  .ترالتومن  التخلص لحاو .4
نتكو مبا ر  . بكعصاأئتهدلتي انشطةألبا

قت وقضاء  وأاية هوسة مامرو أبعمق  التنفس 
 .صدقاءاأل مع 

ضتعرفهي  ات،املخدروليات الكحول تناوتجنب   .5
.اءسوأكرث  اضكعرأتجعل  قدوللخطر  صحتك 

خني، التدعن  عقاللإلمساعدة  إىل بحاجة كنت ذاإ
 .النفيسطبيبك  وأطبيبك  لفاسأ

National Alliance on Mental Illness   املصدر: 
(www.nami.org)

ٍ

ً

ً

ق للتحكم بع طرأر
يف صحتك 

منة،مزحالة  من ينتعاكنت  ذاإ
:ةخطوة خطومر األفخذ 

.حالتك عن  يشء كل فاعر .1

ضعلوطبيبك  مع نتعاو .2
 عاية. الرخطة  

 دويتك. أل تناو .3

ع اتباعىل  حافظ  .4
صحية.  عادات 

  املصدر: 
 Agency for Healthcare 

 Research and Quality 
(www.ahrq.gov) 

ّ
ًً

يتحتو .ناوأريزية الومع  عقد جبمبوعليها  املتعاقد الخدمات متويل يتم
ةاستشارعن  غنيتال  عامة صحية ماتمعلوعىل  هذه خباريةاإلة النرش

ادامئص احر .منهعليها  تحصل التي عايةالرو أبك،  الخاص عايةالرمقدم 
 .صحيةعاية رمن  إليه جتحتامبا  كخبارإعاية الرمقدم  من تطلب نأعىل  

بخدمات تصالاالجى  ريالربيدية،  سائلالرهذه  ماستالد تود عتمل  ذاإو
.عايةالرة دارإقسم  إىل ت التحدطلب وعضاء األ

حدى إ- Aetna Medicaid Administrators, LLC كةرشتتوىل  
.Mercy Careنامج برة دارإ-  Aetnaعةمجموكات رش

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

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

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

أو   3000-263-602:ساعة  24مدار  عىل حاملتاضات املمرخط  
1-800-624-3879 

www.MercyCareAZ.org

ًً
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اض االكتئاب؟عرل أوهل تز
.بداألإىل  كتئابااليستمر  ال 

يتتأو ألطوأةلفرتع انواألبعض  متدو
وال .ىخراألع انواألمن  أكرث تذهبو

عاونيت أأتو .دةالالوبعد  الإبعضها  يحدث 
مثلالسنة، من معينة قاتوأخالل  ىخرأ

 .الشتاء فصل 
  

جعالميكن  نهأهو  السار الخرب لكنو
امصابكنت  ذاإ .اعهنوأبكل  كتئاباال

:ييلمبا  طبيبك ميقوفقد  كتئاب،باال
.اءدويعطيك   
 .نفيسمعالج  إىل يحيلك  
.اءسوحد  عىل مريناألبكال  ميقو 

 النفيس جالعالودوية األتعمل  ما ا)غالب
.فضل(أ بشكل ا مع

ً

ً
ً

ارستمراالاملهم  فمن اء،الدول تناوت اخرتذا إ
.لهمفعوحظ تالحتى  قتالولبعض  لهتناويف  

عني سبوأكتئاب االج عالق يستغرن أميكن  
ضافةباال.لهمفعوليبدأ  سابيعأبعة أرإىل 
من  املزيد مراألق يستغرقد  ذلك، اىل 
تعمل التي عةالجرواء الدوفة ملعرقت الو

اتصال عىل  ابق .لكبالنسبة  فضلأبشكل  
الصحية  عايةالرلخدمات  املقدمة بالجهات 

عنهاخربأ .بهتشعر  مبا مهاعالإعىل  صاحرو
التي الجانبية ثاراآلو أك داوترالتي  فاملخاو

.منهاين تعا

َ

  
 

قد بك، الخاصة جالعالبخطة  امااللتزمع  
قت،الور ومرمع و .بتحسنر الشعويف  تبدأ 
و أاء الدوإىل  شخاصاألبعض  جيحتاال  قد 

من  ليس نهأال إن، اآلبعد  النفيس جالعال
مع التحدث ندوج العالعن  قفالتومن اآل

.الصحيةعاية الرلخدمات  املقدمة الجهات 

تجد نأميكنك  ا،مع .احدوفريق  نكمأكرتذ
 .جكعالطريق  

ً

  American Psychological املصادر:
Association (www.apa.org)

 National Institute of Mental Health 
(

؛   

www.nimh.nih.gov) 

نية فيودوية األفة مخاطر األمعر
مل، لألمهدئة  قوية دويةأهي  نيةفيواألدوية األ

.دمانهاإويسهل 

مل،األلتخفيف  مساعدة إىل بحاجة كنت ذاإ
اذإ . امانأكرث األات الخيارل حوطبيبك  مع فتحدث 

قل أل فتناونية، فيواألاملسكنات  حدأتستخدم  كنت 
عن  طبيبك لاسأومنية، زة فرتقرص ألممكنة  عةجر

canNar، حياتكينقذ  نأاملمكن  من فهو.

ً

العقاقري؟ من خالية حياة تعيش نأتريد  هل 
عىل  طنيالوالهاتفية  املساعدة بخط اتصل 

1-800-662‑HELP )  1‑800-662-4357.(

Centers for Disease Control   املصادر:
( and Prevention www.cdc.gov)؛

Substance Abuse and Mental 
 Health Services Administration 

(www.samhsa.gov) 

ج إىل مساعدة؟ ميكن هل تحتا
ك باملزيدن يخربعاية أملدير الر

صلكن يوميكنه أو .عن حالتك
بإحدى جهات تقديم خدمات 

اتصل .ايضعاية الصحية أالر
اطلب عضاء، وبخدمات األ

.عايةة الردارالتحدث إىل قسم إ

ً

ي تكلفة؟ ن تتكبد أن أيك دوضافة إىل هاتف ذلهاتف، باإلعرب ا Lifelineل عىل خدمة ميكنك الحصونه هل تعلم أ
ة ل بزيارتفض َّwww.MercyCareAZ.org 3879-624-800-1عضاء عىل و اتصل مبكتب خدمات األأ

 ).Assurance Wireless Lifeline(سليك نامج ضامن رشيان الحياة الالل عن براسأو ( 711:الهاتف النيص)

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.samhsa.gov
www.cdc.gov
http://www.nimh.nih.gov
http://www.apa.org
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