ما الذي يمكنك القيام به؟

شارك ما تشعرين به مع أ
الشخاص الذين ي ن
واطل�
ي
تثق� بهم ب ي
منهم المساعدة.
هناك العديد من النساء أ
الخريات يمررن بنفس العملية
أ
ث
ت
تحد� إىل الشخاص
ويخت�ن مشاعر مماثلة.
ال� تمرين بها
ب
ي
ي
الخ�ة
الذين يمكنك الحصول عىل المشورة منهم أو مشاركة ب
معهم.

اقض وقتاً مع أحبائك وأفراد أرستك.
ِ

االكتئاب
االكتئاب هو اضطراب الصحة النفسية عادة ما يتم تعريفه بأنه الشعور
بالحزن بشكل مستمر وعدم القدرة عىل إكمال المهام اليومية ،وفقدان المتعة
أ
ت
ال� كان يتم االستمتاع بها من قبل.
بالنشطة ي
أسبوع� عىل أ
يجب أن تستمر أ
ين
القل.
العراض لمدة
ت
ال� ي ز
السء.
تم� االكتئاب عن الملل اليومي أو المزاج ي
هناك بعض العوامل ي
وهؤالء؛
شعور دائم بالحزن والغم والتعاسة من الناحية العاطفية
ش
�ء وعدم
االنطواء واالنعزال عن البيئة االجتماعية ،وعدم الرغبة بعمل أي ي
ش
�ء من الناحية السلوكية،
االستمتاع بأي ي
الشعور بالتشاؤم بشأن المستقبل ،والشعور بعدم القيمة وعدم الكفاءة داخل
المجتمع ،وشعور الشخص بالعجز العميق حول وضعه ،واعتبار االنتحار هو
السبيل الوحيد للخالص ف ي� أسوأ السيناريوهات من الناحية الفكرية،
الشعور بألم مزمن ،واضطراب ف ي� أنماط النوم والشهية من الناحية الجسدية،
االكتئاب هو اضطراب الصحة النفسية والعقلية ،وليس ضعف شخصية

ابقي عىل تواصل مع العالم الخارجي ودائرتك االجتماعية.
ف
قص�ة مع طفلك أو بمفردك.
اذه� ي� نزهات ي
بي
ت
ال� تواجهيها.
ب
أخ�ي طبيبك المشاعر والتحديات الجسدية ي
فاطل�
إذا راودتك أفكار حول إيذاء نفسك أو طفلك ،ب ي
المساعدة من أحبائك و  /أو طبيبك و  /أو
أخصائ� الصحة
يي
النفسية.

إذا كنت ترغب ف ي� االستفادة من خدمات الصحة النفسية لدينا،
يمكنك طلب معلومات من أقرب مكتب  .SGDD-ASAMحيث
ن
مجا� ووفقاً لمبدأ الرسية.
يتم إجراء المقابالت بشكل ي

sgdd.org.tr � info@sgdd-asam.org

بصفتنا  ،SGDD-ASAMنود أن نشكر المملكة
الهولندية عىل دعمها لهذه الفعالية.

تم إعداد هذا المنشور ف� إطار ش
م�وع يتم تنفيذه بدعم من وزارة الخارجية الهولندية .تعد
ي
المسؤولة الوحيدة عن محتوى هذا المنشور الذي ال يعكس آ
الراء الرسمية
SGDD-ASAM
لوزارة الخارجية الهولندية.

قد تشمل عالمات وأعراض اكتئاب ما
يل:
بعد الوالدة ما ي

مزاج مكتئب أو تقلبات مزاجية حادة
البكاء المفرط
صعوبة االرتباط بطفلك
االبتعاد عن العائلة أ
والصدقاء
فقدان الشهية أو أ
الكل ث
أك� من المعتاد
عدم القدرة عىل النوم أ
(الرق) أو النوم ت
لف�ات طويلة
التعب الشديد أو فقدان الطاقة
أ
ت
ال� اعتدت االستمتاع بها مسبقاً.
قلة االهتمام والمتعة بالنشطة ي
االنفعال الشديد والغضب
ن
تكو� أماً جيدة
الخوف من أن ال ي
اليأس
الشعور بانعدام القيمة أو الخزي أو الذنب أو النقص وعدم الكفاءة
ضعف القدرة عىل ت
ال� ي ز
ك� أو اتخاذ القرارات
اضطراب الحال
القلق الشديد ونوبات الذعر
أفكار إليذاء نفسك أو طفلك
أ
الفكار المتكررة عن الموت أو االنتحار

تذكري!

يمكن أن يستمر اكتئاب ما بعد الوالدة ،إذا لم يتم عالجه ،لشهور أو ث
أك�.
اكتئاب ما بعد الوالدة شائع جداً ،ومن المهم للغاية طلب المساعدة إذا
تتال� العالمات أ
ين
لم ش
أسبوع�.
والعراض بعد

يمكن رؤية أ
العراض التالية:
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فقدان الطاقة
كب�ة
زيادة أو نقصان الشهية بدرجة ي
المعاناة من أ
الرق أو ثك�ة النوم

صعوبة ت
ال� ي ز
ك�
المعاناة من آالم جسدية يغ� بم�رة ،مثل الصداع وآالم الظهر
الشعور بالضيق وعدم القيمة والذنب واليأس
الشعور بعدم الجدوى وعدم الفائدة
ن
ش
يس� عىل ما يرام.
�ء سوف ي
ي
التفك� أن الحياة ليس لها مع� وأن ال ي
خواطر إيذاء النفس واالنتحار

فاستش�ي
كنت تشعرين بفقدان الطاقة بشكل عام،
ي
إذا ِ
وافحص دمك.
الطبيب
ي

ث
مشاعرك مع شخص ي ن
تثق� به.
تحد� عن
ِ
ي

ئ
احصل عىل مساعدة ت
أخصا� الصحة النفسية.
اح�افية من
ي
ي

وأصدقائك.
عائلتك
حافظي عىل عالقاتك مع
ِ
ِ

خصص وقتاً من أجل الحركة وممارسة الرياضة كل يوم،
ي
ت
ح� لو كان ش
قص�ة.
للم� لمسافة ي
ي

يجب أن ال تنىس!!

االكتئاب هو حالة يمكن أن يتعرض لها أي شخص.

تشمل عملية العالج المعالجات النفسية أو استخدام أ
الدوية أو
مزيج من ي ن
االثن� معاً.
يمكن معالجة االكتئاب .يعتمد العالج أ
الفضل عىل مدة وشدة

االكتئاب.

أنت لست وحدك ولست عاجز! يمكنك التحسن من خالل التحدث
إىل شخص ما حول هذا أ
المر أو بالحصول عىل مساعدة ت
اح�افية.

دعم مقدمي الرعاية أ
ف
والتعا� من االكتئاب.
والرسة يسهل الشفاء
ي

إذا كنت تعيش مع شخص مصاب باالكتئاب ،فيمكنك دعم عملية
ف
التعا� من خالل تقديم التوجيه الصحيح.
ي

بأقاربك و /
فاتصل
لديك أفكار انتحارية،
ِ
إذا كانت ِ
ي
ئ
أخصا� الصحة النفسية عىل الفور للحصول عىل
أو
ي
المساعدة.

اكتئاب ما بعد الوالدة
تث� والدة الطفل مجموعة من المشاعر القوية ،من إالثارة والفرح
يمكن أن ي
إىل الخوف والقلق .يمكن أن يؤدي أيضاً إىل مشكلة لم تكن تتوقعها ،مثل
االكتئاب.
أ
ن
ت
وال� تشمل عادة
ي
تعا� معظم المهات الجدد من أعراض ما فبعد الوالدة ي
أ
تقلبات مزاجية ونوبات بكاء وقلق وصعوبة ي� النوم .تبدأ هذه العراض
يوم� إىل ثالثة أيام بعد الوالدة ويمكن أن تستمر ت
عاد ًة ف� غضون أول ي ن
ح�
ي
ين
أسبوع�.

أك� حدة وطويل أ
ومع ذلك ،فإن بعض أ
يعان� من شكل ث
المهات الجدد ي ن
المد
من االكتئاب يعرف باسم اكتئاب ما بعد الوالدة.
ال يعت� اكتئاب ما بعد الوالدة عيباً أو ضعفاً ف� الشخصية .ف� بعض أ
الحيان
ب
ي
ي
تأث� حدوث الوالدة.
مجرد
ذلك
يكون
ي
كنت ي ن
تعان� من اكتئاب ما بعد الوالدة ،يمكن أن يساعدك العالج المبكر
إذا ِ
والرسيع ف ي� السيطرة عىل أعراض االكتئاب والتواصل مع طفلك.
تأث� الهرمونات ف ي� البداية ،ولكن
قد يُنظر إىل اكتئاب ما بعد الوالدة عىل أنه ي
العالمات أ
والعراض تكون ث
أك� حدة.

يستمر اكتئاب ما بعد الوالدة ت
لف�ة طويلة ويمكن أن يؤثر ف ي� النهاية عىل
أ
قدرتك عىل رعاية طفلك والتعامل مع المهام اليومية الخرى.
السابيع القليلة أ
العراض عادة ف� غضون أ
تظهر أ
الوىل بعد الوالدة ،ولكنها قد
ي
تبدأ ف ي� وقت مبكر (عىل سبيل المثال ،أثناء الحمل) أو بعد ذلك (عىل سبيل
المثال ،بعد عام واحد من الوالدة).

