االكتئاب
ربيع/صيف عام 2020

العالقة بني العقل والجسد

 .3احرص عىل أخذ قسط و ٍ
اف من النوم .اطلب من
إذا كنت تعاين من مرض نفيس مثل االكتئاب ،فقد
طبيبك النفيس النصائح إذا كنت تواجه مشكلة يف
تكون تتناول دواء وتخضع للعالج .هاتان خطوتان
النوم ملدة سبع ساعات عىل األقل يف الليلة.
رائعتان لتساعد نفسك عىل الشعور بتحسن.
هل أنت مستعد التخاذ املزيد من الخطوات؟ ال يتعلق  .4حاول التخلص من التوتر .خصص وقتًا للقيام
باألنشطة التي تهدئ أعصابك .رمبا تكون
يضا .فيام
الشعور بالتحسن بعقلك فقط ،بل بجسدك أ ً
التنفس بعمق أو مامرسة هواية أو قضاء وقت
ييل خمس طرق لتغذية عقلك وجسدك:
مع األصدقاء.
 .1جدد نشاطك .تعزز مامرسة الرياضة من ثقتك
تحسن مزاجك .تعترب مامرسة الرياضة
 .5تجنب تناول الكحوليات واملخدرات ،فهي تعرض
بنفسك و ّ
جيدا،
صحتك للخطر وقد تجعل أعراضك أكرث سو ًءا.
ملدة  30دقيقة بضع مرات يف األسبوع هدفًا ً
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة لإلقالع عن التدخني،
ولكن ميكنك أن تبدأ بالتدرب لفرتات قليلة .قم
فاسأل طبيبك أو طبيبك النفيس.
بجولة قصرية أو قم بتشغيل بعض املوسيقى وارقص.
املصدرNational Alliance on Mental Illness :
 .2تناول أطعمة صحية .ليك متد جسدك بالعنارص
الغذائية التي يحتاج إليها ،تناول ما يكفي من
)(www.nami.org
الفواكه والخرضاوات والحبوب الكاملة .حاول الحد
من الدهون والسكر.
يتم متويل الخدمات املتعاقد عليها مبوجب عقد مع والية أريزونا .تحتوي
النرشة اإلخبارية هذه عىل معلومات صحية عامة ال ت ُغني عن استشارة
مقدم الرعاية الخاص بك ،أو الرعاية التي تحصل عليها منه .احرص دامئًا
عىل أن تطلب من مقدم الرعاية إخبارك مبا تحتاج إليه من رعاية صحية.
وإذا مل ت َ ُعد تود استالم هذه الرسائل الربيدية ،يُرجى االتصال بخدمات
التحدت إىل قسم إدارة الرعاية.
األعضاء وطلب ُّ
تتوىل رشكة - Aetna Medicaid Administrators, LLCإحدى
رشكات مجموعة  -Aetnaإدارة برنامج .Mercy Care

أربع طرق للتحكم
يف صحتك

إذا كنت تعاين من حالة مزمنة،
فخذ األمر خطوة خطوة:
 .1اعرف كل يشء عن حالتك.
 .2تعاون مع طبيبك لوضع
خطة الرعاية.
 .3تناول أدويتك.
 .4حافظ عىل اتباع
عادات صحية.
املصدر:
Agency for Healthcare
Research and Quality
)(www.ahrq.gov

اتصل بنا

Mercy Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040
خدمات األعضاء 602-263-3000 :أو 1-800-624-3879
(الهاتف النيص)711 :
مساء.
من االثنني إىل الجمعة ،من الساعة  7صباحاً حتى ً 6
خط املمرضات املتاح عىل مدار  24ساعة 602-263-3000 :أو
1-800-624-3879
www.MercyCareAZ.org
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معرفة مخاطر األدوية األفيونية

هل تزول أعراض االكتئاب؟

ابق عىل اتصال
ال يستمر االكتئاب إىل األبد.
بشكل أفضل بالنسبة لكَ .
بالجهات املقدمة لخدمات الرعاية الصحية
تدوم بعض األنواع لفرتة أطول أو تأيت
واحرص عىل إعالمها مبا تشعر به .أخربها عن
وتذهب أكرث من األنواع األخرى .وال
املخاوف التي تراودك أو اآلثار الجانبية التي
ع
ا
و
ن
أ
يحدث بعضها إال بعد الوالدة .وتأيت
تعاين منها.
أخرى خالل أوقات معينة من السنة ،مثل
مع االلتزام بخطة العالج الخاصة بك ،قد
فصل الشتاء.
تبدأ يف الشعور بتحسن .ومع مرور الوقت،
ولكن الخرب السار هو أنه ميكن عالج
قد ال يحتاج بعض األشخاص إىل الدواء أو
ا
االكتئاب بكل أنواعه .إذا كنت مصابً
العالج النفيس بعد اآلن ،إال أنه ليس من
باالكتئاب ،فقد يقوم طبيبك مبا ييل:
اآلمن التوقف عن العالج دون التحدث مع
يعطيك دواء.
الجهات املقدمة لخدمات الرعاية الصحية.
نفيس
معالج
يحيلك إىل
.
معا ،ميكنك أن تجد
يقوم بكال األمرين عىل حد سواء.
تذكر أنكم فريق واحدً .
جك
عال
طريق
.
(غالبًا ما تعمل األدوية والعالج النفيس
معا بشكل أفضل).
ً
املصادرAmerican Psychological :
إذا اخرتت تناول الدواء ،فمن املهم االستمرار )Association (www.apa.org؛
يف تناوله لبعض الوقت حتى تالحظ مفعولهNational Institute of Mental Health .
ميكن أن يستغرق عالج االكتئاب أسبوعني
)(www.nimh.nih.gov
إىل أربعة أسابيع ليبدأ مفعوله .باالضافة
اىل ذلك ،قد يستغرق األمر املزيد من
الوقت ملعرفة الدواء والجرعة التي تعمل

األدوية األفيونية هي أدوية قوية مهدئة لألمل،
ويسهل إدمانها.
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة لتخفيف األمل،
فتحدث مع طبيبك حول الخيارات األكرث أمانًا .إذا
كنت تستخدم أحد املسكنات األفيونية ،فتناول أقل
جرعة ممكنة ألقرص فرتة زمنية ،واسأل طبيبك عن
 ،Narcanفهو من املمكن أن ينقذ حياتك.
هل تريد أن تعيش حياة خالية من العقاقري؟
اتصل بخط املساعدة الهاتفية الوطني عىل
.(1‑800-662-4357) 1-800-662‑HELP
املصادرCenters for Disease Control :
(www.cdc.gov) and Prevention؛
Substance Abuse and Mental
Health Services Administration
)(www.samhsa.gov

هل تحتاج إىل مساعدة؟ ميكن
ملدير الرعاية أن يخربك باملزيد
عن حالتك .وميكنه أن يوصلك
بإحدى جهات تقديم خدمات
يضا .اتصل
الرعاية الصحية أ ً
بخدمات األعضاء ،واطلب
التحدث إىل قسم إدارة الرعاية.

هل تعلم أنه ميكنك الحصول عىل خدمة  Lifelineعرب الهاتف ،باإلضافة إىل هاتف ذيك دون أن تتكبد أي تكلفة؟
تفضل بزيارة  www.MercyCareAZ.orgأو اتصل مبكتب خدمات األعضاء عىل 1-800-624-3879
َّ
(الهاتف النيص )711 :واسأل عن برنامج ضامن رشيان الحياة الالسليك ).(Assurance Wireless Lifeline

