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العيش بشكل جيد 
بالرغم من اإلصابة
باالكتئاب 

2021 ربيع/صيف عام

الجسد ل وبني العققة العال
فقد   نفيس مثل  االكتئاب، من  مرض كنت  تعاين إذا

هاتان  خطوتان العالج. تكون تتناول دواء وتتلقى
بتحسن.  لتساعد نفسك عىل الشعور رائعتان

املزيد من  الخطوات؟  مستعد  التخاذ أهل  نت
بعقلك فقط، بل  يتعلق الشعور بالتحسن ال
لتغذية  بجسدك أيضا. فيام ييل خمس  طرق

عقلك  وجسدك: 

الرياضة من  1.. تعزز مامرسة 11 جدد نشاطك .
 ثقتك  بنفسك وتحس ن مزاجك. أ ن تكون 

نشط ا معظم أيام األسبو ع  هو هد ف جيد، 
 لكن  ميكنك أ ن تبد أ بفرتا ت قصرية .  قم بجولة 

قصري ة أ و  قم  بتشغيل  بعض املو سيقى وارقص. 

ليك متد  جسدك 2 .. 1 تناول أطعمة صحية.
التي يحتاج إليها، تناول بالعنارص الغذائية

ما يكفي من الفواكه والخرضاوات والحبوب
من الدهون والسكر. الحد الكاملة. حاول

قسط  واف من  النوم.3  أعىل  خذ احرص
نصائح من  معالجك إن كنت تواجه اطلب

عىل قسط  كاف من  مشكلة يف الحصول
الجيد ليالً. النوم

خصص  وقتا 4  من  التوتر. التخلص  حاول
أتهدئ  عصابك. رمبا التي للقيام  باألنشطة
أبعمق  و مامرسة هواية أو تكون التنفس

مع  األصدقاء.  وقت قضاء

فهي  .. 5  تجنب تناول الكحوليات واملخدرات،
أتجعل  عراضك للخطر  وقد تعرض صحتك

كنت بحاجة إىل مساعدة  أكرث  سوءا. إذا
أطبيبك  و اعن  لتدخني، فاسأل لإلقالع

طبيبك  النفيس.

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

 

طرق للتحكم  4
يف  صحتك 

من  ينتعات كنذا إ
مر األفخذ  منة،مزلة حا

ة: خطوة خطو

ء يشكل  فاعر..1 
لتك. حاعن 

طبيبك  مع نتعاو..2  
عاية.لراخطة  ضعلو

دويتك. أل تناو..3  

ع اتباعىل  حافظ..4  
صحية. عادات 

Agency for املصدر: 
 Healthcare Research and 

(www.ahrq.gov) Qualit y 
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ئاب؟كتض االاعرل أول تزه
بد.األإىل كتئاب االيستمر ن أيجب ال 

يت تأو أل طوأة لفرتع انواألبعض م تدو
ال وى. خراألع انواألمن أكرث ب تذهو

ع انوأيت تأودة. اللوابعد ال إبعضها يحدث 
مثل لسنة، امن معينة قات وأخالل ى خرأ

ء.لشتاافصل 

ج عالميكن نه أهو لسار الخرب الكن و
 امصابكنت ذا إاعه. نوأبكل كتئاب اال

ييل:مبا طبيبك م يقوفقد كتئاب، باال
.ءادوءك عطاإ• 
لج.معاإىل لتك حاإ• 
دوية األتعمل ما ا لب)غابكليهام م ق• 

فضل(.أبشكل ا معلنفيس اج لعالاو

املهم فمن ء، الدوال تناوت خرتاذا إ
حتى قت لوالبعض له تناويف ار ستمراال
ج عالق يستغرن أميكن له. مفعوحظ الت

ليبدأ سابيع أبعة أرإىل عني سبوأكتئاب اال
ق يستغرقد لك، ذاىل ضافة باالله. مفعو

ء الدوافة ملعرقت لوامن املزيد مر األ
لنسبة بافضل أبشكل تعمل لتي اعة لجراو

املقدمة لجهات بااتصال عىل  ابقلك. 
عىل ص حراولصحية اعاية لرالخدمات 

ف املخاوعن ها خربأبه. تشعر مبا مها العإ
لتي الجانبية اثار اآلو أك داوتري لتا

منها.  ينتعا

بك، صة لخااج لعالابخطة ام لتزاالمع 
ر ومرمع وبتحسن. ر لشعوايف تبدأ قد 

إىل شخاص األبعض ج يحتاال قد ت، قلوا
نهأال إن، اآلبعد النفيس ج اللعاو أء الدوا

ن دوج لعالاعن قف لتوامن اآلمن ليس 
لخدمات املقدمة لجهات امع لتحدث ا
لصحية. اعاية لرا

ن أميكنك ا، معاحد. وفريق نكم أكر تذ
جك. عالطريق تجد 

: American Psychological املصادر
) Associationwww.apa.org (

 National Institute of Mental Health
(www.nimh.nih.gov)

يد ك باملزن يخربة أعايلرر اج إىل مساعدة؟ ميكن ملديهل تحتا
م خدمات تقديإحدى جهات صلك بن يوه أميكنلتك. وعن حا

اطلب التحدث ء، وعضاا. اتصل بخدمات األيضة ألصحية اعايلرا
عاية.لرة ادارإىل قسم إ

يةنفيودوية األر األفة مخاطمعر
مل، لألمهدئة قوية دوية أهي نية فيواألدوية األ

دمانها.إويسهل 

مل، األلتخفيف مساعدة إىل جة بحات كنذا إ
ا. مانأكرث األات لخيارال حوطبيبك مع فتحدث 

نية، فيواألاملسكنات حد أتستخدم ت كنذا إ
منية، زة فرتقرص ألممكنة عة جرقل أل فتناو

فهو ، )Narcan(كان نارعقار عن طبيبك ل اسأو
حياتك.ينقذ ن أاملمكن من 

من لية خاحياة تعيش ن أتريد هل 
لهاتفية ااملساعدة بخط اتصل لعقاقري؟ ا
HELP-662-800-1قم لراعىل طني لوا

.)1-800-662-4357(

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

 Substance Abuse and Mental
 Health Services Administration

(www.samhsa.gov)

عىل ل لحصو ميكنك ا نههل تعلم أ
ة ضافلهاتف، باإلرب اع Lifeline)(خدمة 

ي ن تتكبد أن أيك دوإىل هاتف ذ
ين ولكرتقع اإلة املوجى زيارتكلفة؟ ير

www.MercyCareAZ.org   أو
 عضاء ب خدمات األتصال مبكتاال

 3879-624-800-1 قم الر عىل
ل عن اسأ و(TTY: 711الهاتف النيص(

سليك الللحياة اضامن رشيان اج نامبر
)Assurance Wireless Lifeline.(
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ي تحتونا. وأريزية الومع عقد ب جمبوعليها املتعاقد لخدمات امتويل يتم 
ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلوعىل هذه خبارية اإلة لنرشا

ا دامئص حرامنه. عليها تحصل لتي اعاية لراو أبك، لخاص اعاية لرامقدم 
صحية. عاية رمن ليه إج تحتامبا ك خبارإعاية لرامقدم من تطلب ن أعىل 

بخدمات تصال االجى ريلربيدية، اسائل لراهذه م الاستد تود عتمل ذا إو
عاية.لراة دارإقسم إىل ت لتحداب طلوء عضااأل

كات رشحدى إ- Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل 
 Mercy Care.نامجبرة دارإ- Aetnaعة مجمو

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

3879-624-800-1  أو 3000-263-602ء:عضااألخدمات 
TTY: 711(النيصالهاتف )

 
 

ً ً .ءمسا 6حتى  حاصبا 7لساعة امن لجمعة، اإىل ثنني اإلمن 
 3000-263-602 ساعة:   مدار عىل ح املتاضات املمرخط 

1أو 800-624-3879-  
www.MercyCareAZ.org
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