
 بالمشكالت  قد أنشئت اعترافا  هى منطمة  جديدة وابتكارية
 Diverse Cymruفى القطاع الثالث فى ويلز و

 والتمييز الذى يواجهه السكان الذين يعانون من عدم
 .المساواة فى ويلز

 نحن نعزز المساواة للجميع. ونعتقد بأن جميع شعب ويلز
 يمكن أن يعمل جميعا  لمواجهة  التمييز بجميع أشكاله وخلق

.مستقبل عادل

www.diversecymru.org.uk
info@diversecymru.org.uk

029 2036 8888

 هى  المؤسسة الوحيدة فى ويلز والتى يتمثل هدفها الوحيد
Journeys ،فى فهم وتقديم مساعدة المصابين باالكتئاب

.وأصدقائهم وكذلك موظفى رعايتهم وعوائلهم

 نحن نريد أن نكون في عالم خال من  وصمة عار أو تمييز
 تجاه أولئك الذين يعانون من االكتئاب، وبدال من ذلك توفير
 أفضل العالج والخدمات المتاحة. نريد ان نرى العقول وقد

.تمت مداواتها

www.journeysonline.org.uk
info@journeysonline.org.uk

029 2069 2891
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Promoting equality for all
Hyrwyddo cydraddoldeb i bawb

toward recovery from depression

Translation provided by Abdilahi Nur



ادارة الذات

 ان االنخراط فى ادارة الذات تبدأ من قبول المسؤولية عن نفسك وصحتك. ولكثير من الناس يعنى ذلك إدراكهم أنهم سيجنون  مكاسب
.عديدة من خالل عملهم بنشاط تجاه استعادة عافيتهم

 إدارة الذات هو نشاط  يمكنك القيام به من قبلك أو يسمح  لنفسك  إدارة اكتئابك، وتشجيع  ومحفاظتك على تماثلك للشفاء.  ان أنشطة
 وأساليب إدارة الذات عادة ما تنطوى على تطوير أو تعزيز المهارات الحياتية  التي تساعدك  فى أن تعيش حياتك بطريقة أكثر

.إيجابية

 إدارة الذات ليس حال سريعا وقد  يكون صعبا فى بعض األحيان. و يتعلق بمعرفة شخصيتك وحالتك الصحية وسوف تحتاج إلى
..استثمار الوقت والطاقة كما يشتمل أيضا حقيقة  االعتراف على أننا نحتاج الى مساعدة ودعم اآلخرين

 االنخراط في إدارة الذات يساعدك  معا على  فهمك و تطويرك  خطط التعامل مع المرض موفرا لك  أدوات مفيدة لمساعدتك على
.تحقيق الشفاء وربما معينا لك فى المستقبل على عدم االصابة باالكتئاب

:ادارة الذات لالكتئاب تحتوى على

• التعرف على االكتئاب

• ادارة اعراض االكتئاب

• ممارسة رياضة معتدلة

• تحسين الحمية الغذائية

• االنخراط فى أنشطة اجتماعية

• تعلم طرق االسترخاء

• تعلم كيفية تحسين النوم

• تطوير خطط التعامل مع األعراض

• االعراب عن المشاعر

• التعرف على كيفية مجابهة األفكار السلبية

 المساعدة الطبية - العقاقير المضادة لالكتئاب )أقراص أدوية(ة

 إذا كان اكتئابك قد دام لفترة طويلة فان بامكان طبيبك ان يقدم لك أدوية مضادة لالكتئاب وكما هو الشأن مع أي دواء ينبغى أن تناقش
.مع طبيبك المدة التى تأخذ العقاقير مفعولها  وماذا تتوقع منها واذا كان هناك أى اثارجانبية محتملة



داخل المحتوى

يشعر كل منا بالحزن أو الضيق في بعض األحيان. وهو رد طبيعي على المشكالت و التجارب الصعبة و يمكن أن يمثل االكتئاب
حالة خطيرة وله أعراض قوية التي قد تؤثر على حياتك اليومية وتدوم لفترة طويلة.,

يمكن ان يتمثل هذا شعورا باليأس والعجز وتدن فى  تقدير القيمة الذاتية وعدم كفاية فى النوم وصداع وأالما أخر فى بقية البدن مما .
 يجعلك دائما تشعر بعدم االرتياح

 .هو واحد  من أكثر الحاالت شيوعا فى المملكة المتحدة

 اذا تم عالجه مبكرا مع الدعم الالئق والمناسب فان أكثر الناس يتماثلون للشفاء بشكل تام.  أما اذا تم اهماله ولم يعالج يمكن أن يتحول
.الى مرض خطير ومهدد للحياة.و من ثم فانه مهم جدا الحصول على مساعدة مهنية فى وقت مبكر

 هذه الئحة لبعض األعراض الشائعة لالكتئاب. فإذا كان لديك هذه األعراض أو بعض منها ألغلب اليوم  أو تقريبا كل  يوم  أوأكثر
:من أسبوعين يجب أن تطلب مشورة ومساعدة

• فقدان الثقة وتقدير الذات
• صعوبة في التركيز

 • فقدان االهتمام في األشياء التي كنت تمتع بها سابقا
• شعور بذنب ال مبرر له  وعدم  شعور بقيمة شخصية

• تجنب الناس اآلخرين )حتى أحيانا األصدقاء والعائلة(ة 
• عدم القدرة على العمل بشكل صحيح، حتى الدراسة فى المعهد أو المدرسة

• عدم تناول الطعام بشكل جيد أو االفراط في األكل
• مشاكل جنسية 

 الحصول على مساعدة

 الحصول على مساعدة هو أهم شيء يمكنك القيام به إذا كنت مكتئبا.  وتكمن الخطوة األولى  فى  التحدث إلى شخص تثق به حول ما
  . تشعره.  يمكنك زيارة موالك أو الراهب أو االمام او الكاهن

 ينبغى عليك أيضا زيارة الطبيب. هناك العديد من العالج الجيد والمتاح بما في ذلك العالج الذاتى والعالج بالمخاطبة و األدوية
 .والحمية الغذائية وممارسة الرياضة والعبادة

 تذكر بان طبيبك أو الرجل المقدس قد ال يعرف كل ما هو متاح لك في منطقتك. فإذا كنت راغبا في محاولة شيء مختلف

 

:المساعدة غير الطبية يمكن أن تشمل فصوال عن

• السيطرة على الضغط النفسى
• االنتباه

• القبول والتمسك بالعالج
• مجموعات  دعم األقران فى القلق واالكتئاب



Promoting equality for all
Hyrwyddo cydraddoldeb i bawb

فهم وعالج االكتئاب
هذه األمراض تصيب واحدا من كل ثالثة أسر فى المملكة المتحدة.

إذا كان لديك أي من األعراض المذكورة أعاله، أو كنت قلقا بشأن صديق أو أسرة فيمكننا تقديم مساعدة.

هناك طرق عديدة لمساعدتك وعالجك.

ومع الدعم المناسب والمساعدة يمكن أن تتعافى وتجد طريقك الى الشفاء.

www.diversecymru.org.uk

الغالف الخارجى

هل تشعر باالكتئاب؟

هل تشعر بالحزن؟

 هل تشعر باالحباط؟

هل تشعر بالضعف أحيانا؟

عدم التوازن بين العقل-الجسم-الروح

toward recovery from depression

Arabic


