معلومات للمريض
◄ اإلكتئاب
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اإلكتئاب نصائح لألقرباء
–

المصدرnafas / pixelio.de:

عزيزتي المريضة ،عزيزي المريض،
ورقة المعلومات ھذه موجھة ألقارب األشخاص المصابين
بمرض اإلكتئاب .فھي تقدم لك باقة من النصائح و اإلرشادات،
بخصوص كيفية تعاملك مع ھذه الحالة .من المھم لك و لقريبك
المريض ،أن تعمل قدر اإلمكان على جمع معلومات شاملة
بخصوص مرض اإلكتئاب .تجد المزيد من المعلومات بھذا
الخصوص في إرشادات للمريض و أيضا على ورقة
المعلومات „اإلكتئاب“ )أنظر الجھة الخلفية(.

◄ العيش في حالة صعبة
ال أحد مسؤول عن إصابة قريبه بالذات بمرض اإلكتئاب.
أسباب ھذا المرض متعددة و يمكن أن تصيب أي منا .فھذا ال
يرھق الُمصاب فحسب ،بل حتى العديد من األشخاص
المحيطين به – و باألخص المقربون منه .إنه من الصعب
تحمل رؤية شخص قريب يعاني.أنت تريد مساعدته و لكن ال
تعرف الطريقة األنجح لذلك.
يمكن لمجموعة من اآلالم التي يعاني منھا قريبك أن تأثر في
المستقبل القريب بصورة أو بأخرى على حياتكم اليومية
المشتركة.
و تشمل ھذه مثالً:
■ أجواء من الحزن و اإلكتئاب
■ فقدان اإلھتمام و الكآبة
■ نقص عوامل التحفيز و التعب
■ ضعف التركيز و اإلنتباه
■ ضعف اإلعتزار و الثقة بالنفس
■ الشعور بالذنب و إنعدام القيمة
■ خوف مبالغ فيه من المستقبل و „المستقبل األسود“
■ إضطرابات النوم
■ التفكير في الموت أو اإلنتحار
■ آالم جسدية ،مثل إضطرابات الشھية ،آالم بالمعدة و
األمعاء ،آالم ،الدوخة ،ضيق في التنفس أو أيضا اإلحساس
بضغط على مستوى العنق و الصدر

◄ العيش في حالة صعبة
■ يساعد قريبك كونك في أول األمر تتفھم وضعيته و
أحاسيسه .إذا أخذت مرضه بجدية دون المبالغة .يجب عليك
في نفس الوقت أن تبلغه أن المساعدة ممكنة و أن حالته
ستتحسن في المستقبل.
■ من المھم أن تساند قريبك في قراره ،البحث عن مساعدة
محترفة – بالضبط كما كنت ستعمل لو كان األمر يتعلق
بأمراض أخرى.
■ ربما بإمكانك النظر إلى نفسك كمرافق له في مرحلة صعبة.
من المساعد أيضا أن تساند المعني باألمر في األشياء التي
تفيده :اإلبتداء من جديد باألنشطة الصغيرة ،مثل القيام
بفسحة أو التحدث مع بعضكم البعض .أو القيام معه بشئ
يسعده ،مثل سماع الموسيقى.
■ يكون في بعض األحيان من المساعد لقريبك ،إن ُقمت
باإلنتباه لتتبعه للعالج ،أي مث ً
ال التناول المنتظم لألدوية أو
زيارة الطبيب النفسي – و لكن دون أن تجعله يحس بأنك
تراقبه.
■ من الممكن أن يقوم قريبك أحيانا برفض مساعدتك .ھذا ال
يرجع إليك أنت كشخص ،و لكنه بسبب المرض .اآلخرون
ال يستطيعون دائما تقبل إقتراحاتك .إذا إحترمت ذلك دون
التراجع غاضبًا ،فإنك ستساعده كثيرا ً.
■ ال يجب عليك بتاتا أن تقلل من أھمية المرض ،ألنك تشير
لقريبك أنك ال تتقبله ،حتى و لو كان ذلك عن غير قصد.
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◄ العيش في حالة صعبة
يفقد أحيانا المريض األمل في الشفاء ،لدرجة أنه يفقد الرغبة
كليا في اإلستمرار فيدفعه مرضه إلى وضع حد لحياته .و ھذا
باألخص أمر مرھق بالنسبة لشريك الحياة و لألسرة .ما يمكن
أن يساعدك ،ھو اإلقتناع بأنك ال تتحمل المسؤولية و ليس
بإمكانك تحملھا.
من الممكن أن تظھر بشكل أو بآخر دالالت واضحة لھذا النوع
من الطوارئ .يقوم اإلنسان أحيانا بالتلميح لشئ ما عبر اإلدالء
بمالحظات ،و نادرا ما يتضح لألقارب أنه يتم التخطيط لشئ
ما .إذا كنت تعتقد أنه تبين لك تواجد خطر محدق ،فعليك القيام
بما يلي:
■ اإلستماع و أخذ األمر بجدية
■ اإلستمرار في الحديث
■ المناداة على طبيب الطوارئ و\أو الشرطة
■ ال تترك القريب لوحده إلى حين وصول المساعدة
■ إبعاد جميع األغراض التي قد تشكل خطرا

◄ ماذا يمكنك فعله لنفسك
■ قد تضطر أثناء رعايتك للشخص المكتئب ،للتخلي عن
الكثير من األشياء التي تحبھا ،مثل الھوايات ،الرياضة ،لقاء
األصدقاء ،الثقافة .من الممكن أن يتضح لك أنه من األناني،
أنك أنت تتسلى في حين اآلخر يعاني .إال أنك ال تساعد
المعني باألمر إذا أھملت نفسك .و من المحتمل أنك ستفقد
في وقت أو في آخر القوة التي أنت في أمس الحاجة لھا
للوقوف بجانب اآلخر .توقع بأن معالجة حالة الكآبة تتطلب
الوقت الكثير.
■ يمكنك أيضا للتغلب على التحديات أن تقوم بنفسك باإلستفادة
من المساعدة ،مثل الدعم النفسي .يمكنك أيضا اللجوء
لمجموعات المساعدة الذاتية .كل شيء يريحك ،يعمل أيضا
على مساعدة قريبك.
■ كونك تشجع قريبك على اللجوء للمساعدة المھنية ،يساھم
في تخفيف الثقل عليك .ھناك بعض الحاالت التي يكون فيھا
من اإليجابي ،المشاركة سويا في عروض العالج ،مثل
اإلرشادات التي ُتقدم للزوجان أو لألسرة.

من الممكن ،في حالة إتضاح تواجد خطر على النفس أو على
الغير ،أن يتم نقل المعني باألمر إلى المستشفى و لو ضد
إرادته .ھذا من ضمن مسؤوليات الشرطة.

◄ المزيد من المعلومات
ترتكز ھذه المعلومات الخاصة بالمريض على معارف و دراسات علمية حديثة و ھي تلخص أھم النقط المرتبطة بإرشادات المريض
„نوبة اإلكتئاب الكبرى“.
روابط لمعلومات إضافية
إرشادات المريض „نوبة اإلكتئاب الكبرى“:
http://www.patienten-information.de/patientenleitlinien
منظمات مساعدة الذات أو الشركاء المساھمين في إرشادات المريض:
www.patienten-information.de/patientenbeteiligung/selbsthilfe, www.azq.de/pf
توجد ورقة المعلومات „ھل أنت حزين فقط -أم أنك مكتئب؟“ على الصفحة
www.patinfo.org
اإلتصال بمجموعات مساعدة الذات
للتعرف على منظمة مساعدة الذات الموجودة بالقرب منكم ،اإلتصال بNAKOS
)المصلحة الوطنية للمعلومات الخاصة بتشجيع و مساندة مجموعات مساندة الذات( ، www.nakos.de, :الھاتف030 3101 8960 :
إرشادات المريض
تترجم إرشادات المريض توصيات األطباء للعالج ،إلى لغة يمكن ألي شخص عادي أن يفھمھا .و ھي تقدم معلومات أساسية تتعلق بأسباب و طرق
الفحص و العالج لمرض ما .يشرف على برنامج تحقيق و إنشاء إرشادات طبية )المسماة „بإرشادات الرعاية الوطنية“( و صياغات المرضى المعينة ھم
النقابة اإلتحادية لألطباء ) (BÄKو المجموعة اإلتحادية ألطباء التأمين الصحي ) (KBVو مؤسسة الجمعيات الطبية و العلمية الخاصة ).(AWMF
DOI:10.6101/AZQ/000193
مسؤول عن المضمون.
مركز األطباء للجودة في الطب )(ÄZQ
مركز مشترك بين  BÄKو KBV
الھاتف 030 4005-2500 :اإليميل030 4005-2555 :
E-Mail/Ansprechpartner: mail@patinfo.org
www.patinfo.org
www.aezq.de

مع أطيب التحيات
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