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الصحة العقلية للمسنين ومشاكل
اإلدمان
األطفال والشباب واالضطرابات
العقلية
الشباب وتعاطي المواد المخدرة (عربي)
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االكتئاب
Depression
لقد شعر أغلب الناس باالكتئاب في مرحلة ما من
حياتهم .حيث تعد مشاعر اإلحباط ،والسأم ،بل حتى
اإلحساس باليأس  -ردود أفعال طبيعية لفقدان شيء ما أو
خيبة أمل ورمبا تستمر لعدة أيام قبل أن تختفي تدريجيا ً.
لكنه بالنسبة للعديد من الناس فإن اختبار حالة من املزاج
املكتئب أمنا يكون لفترة وجيزة وتختفي مع مرور الوقت.
عندما تستمر حالة الشعور بالكآبه لعدة أسابيع وتبدأ
في التأثير على العمل ،وعلى األسرة و على أبعاد أخرى
للحياة ،فإن املزاج املنخفض يكون عادة عالمة على أن هناك
حالة من االكتئاب اإلكلينيكي.
وبناء على ما ذكرته كل من اإلدارة الفيدرالية املسوؤلة
عن الصحة في كندا وهيئة اإلحصاء الكندية ،فإن هناك
حوالي  %8من البالغني في كندا سيعانون من حالة االكتئاب
احلاد في مرحلة ما من حياتهم ،وهناك تقريبا ً  %5سيعانون
من نفس احلالة كل عام .وما زال االكتئاب ميثل أعلى معدل
من بني األمراض التي تشخص كل عام .ولقد تضاعف عدد
الزيارات التي قام بها أشخاص بسبب االكتئاب لعيادات
األطباء ما بني  .2004-1994وهذا يعني أن  11.6مليون زيارة
للطبيب على مستوى كندا كانت بسبب االكتئاب.
إن معدل اإلصابة باالكتئاب عال بشكل خاص بني
الشباب الكنديني .وحسب استطالع للرأي على مستوى
كندا قامت به هيئة اإلحصاء الكندية فقد وجد أن -%6.5
أي أكثر من ربع مليون شاب ومراهق تتراوح أعمارهم ما
بني  24-15سنة انطبقت عليهم خصائص االكتئاب احلاد
خالل العام املاضي .وورد في استطالع للرأي بني املراهقني في
بريتش كولومبيا عام  ،2003أن حوالي  %8من الطالب مروا
مبشاعر من التوتر احلاد خالل الشهر املاضي مثل الشعور
باحلزن ،واإلحباط ،واليأس وتساءلوا عما إذا ما كان هناك
معنى للحياة على اإلطالق واملعروف أن مثل هذا الشعور
اليقتصر على عمر محدد.
طرق عالج االكتئاب

Treatments for Depression

• إن أكثر من  %80من األشخاص الذين يعانون من
االكتئاب قد تخلصوا من أعراض االكتئاب أو شعروا
بتحسن كبيربواسطة العالج املناسب
• يتجاوب أغلب مرضى االكتئاب ملزيج من العالج
الدوائي والعالج النفسي
• أحيانا يكون استخدام العالج بالصدمات الكهربائية0
( Electroconvulsive Therapy (ECTمفيدا ً
• رمبا يستفيد األشخاص الذين يعانون من اكتئاب
بسيط أو متوسط من املستخلصات العشبية مثل
) ](St. John’s Wort [Hypericum perforatum
• من املمكن أن يساعد العالج الضوئي األشخاص
الذين يعانون من اضطراب وجداني موسمي (اكتئاب
شتوي)
• إن ممارسة التمارين الرياضية وتناول طعام صحي من
املمكن أن يخفف من أعراض االكتئاب بشكل عام
• من املمكن أن يبعث اإلميان الروحي أو املمارسة
الدينية على األمل
• رمبا يستفيد األشخاص الذين يعانون من اكتئاب
متوسط من التركيز على اإليجابيات وزيادة األنشطة
التي يستمتعون بها
االكتئاب

أعراض االكتئاب

Symptoms of Depression

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشعور بعدم قيمة الذات ،قلة احليلة أو اليأس
النوم أكثر أو أقل من املعتاد
األكل أكثر أو أقل من املعتاد
صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات
فقد االهتمام باالشتراك في أي نشاط
ضعف الرغبة اجلنسية
جتنب اآلخرين
مشاعر شديدة من احلزن أو األسى
الشعور بالذنب بدون سبب ،وفقدان األمل
فقدان الطاقة والشعور بالتعب املفرط
أفكار تتعلق باملوت أو االنتحار

يقول إد روجرز ،رئيس جمعية اضطرابات املزاج في بريتش
كولومبيا « إن من املمكن أن يؤثر االكتئاب على األطفال،
واملسنني ،والرجال والنساء البالغني من كل الطبقات
االجتماعية االقتصادية اخملتلفة» ،ألن الضغط الناجت عن
البطالة من املمكن أن يجعل بعض الناس أكثر عرضة لإلصابة
باالكتئاب ،ومع ذلك فإن العديد من األشخاص الذين يعانون
من االكتئاب أمنا هم أصحاب مراكز بارزة تتطلب منهم الكثير،
ومن بينهم بوب راي رئيس وزراء أونتاريو السابق.
ميثل عدد السيدات اللواتي مت تشخيص حالتهن باالكتئاب
ضعف عدد الرجال .لكنه ،رمبا يشير هذا ببساطة إلى أن الرجال
ال يشعرون بالراحة في طلب املساعدة أو في احلصول على
تشخيص دقيق ،حيث يكون تناول املواد اخملدرة دليالً على حالة
االكتئاب عند الرجال.
ثمة نوعان رئيسيان من االكتئاب :اكتئاب إكلينيكي (أو
اكتئاب حاد) و اضطراب ثنائي القطب (ويسمى أيضا اكتئاب
هوسي) .تتفاوت درجات االكتئاب من خفيف ،ومتوسط الشدة،
وحاد ،وتعتمد جميعها على عدد األعراض وحدتها.
تتغير نظرة الشخص العامة إلى احلياة بشكل ملحوظ
أثناء إصابته باكتئاب حاد .حيث تقلل من إدراكه لقيمته
الذاتية وتغير مشاعره جتاه األصدقاء واألسرة .وفي بعض
احلاالت ،رمبا يحل شعور كامل من عدم املباالة محل العادات
احلياتية.
حيث إن االكتئاب يؤثر على اجلسم بأكمله ،فمن املمكن
أن يؤثر على أمناط النوم واألكل ،ويزيد من األرق والشعور العام
بالتعب ،وأحيانا يسبب أعراضا ً وهمية ملرض جسدي .ورمبا حتدث
نوبات من االكتئاب تصل إلى درجة من العجز مرة ،أو مرتني ،أو
أكثر في حياة الشخص.
تقول جني وهي تبلغ من العمر  30سنة وتعمل كبيولوجية
 ،إنها وأثناء اكتئابها شعرت باليأس وعدم قدرتها على الشعور
بأي فرح أو سعادة .وتستمر جني قائلة «لقد شعرت بأنني
أعيش في عاملي اخلاص بي أنا فقط وباالنعزال عن من هم
حولي « .ثم تقول «كان أسوأ شيء هو أن األفكار السلبية
قد استحوذت علي متاما ً».
مت تشخيص حالة جني على أنها اضطراب وجداني
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شركاء متعاونون:

مشاهير يعانون من اكتئاب إكلينيكي

Celebrities with Clinical Depression

قائمة بأسماء بعض الشخصيات التي صرحت بتجربتها مع االكتئاب اإلكلينيكي علنياً
•  ،Larry Kingمضيف برنامج حديث
تلفزيوني
•  ،Kris Kristophersonممثل
•  ،Pat Lafontaineالعبة هوكي
•  ،Jessica Langeممثلة
•  ،Yves Saint Laurentمصمم أزياء
•  ،Sarah McLachlanمغنية
•  ،Alanis Morissetteمغني
•  ،Jackson Pollockرسام
•  ،Winona Ryderممثلة
•  ،Stingموسيقي
•  ،Kurt Vonnegutمؤلف
•  ،Robin Williamsكوميديان

•  ،Scott Donieغطاس أوليمبي
•  ،Richard Dreyfussممثل
•  ،F. Scott Fitzgeraldكاتب
•  ،Harrison Fordممثل
•  ،Peter Gabrielموسيقي
•  ،Judy Garlandممثلة/مغنية
•  ،Kendall Gillالعب كرة سلة
•  ,Tipper Goreاملرأة الثانية في
أمريكا سابقا ً
•  ،Ernest Hemingwayمؤلف
•  ،Sir Anthony Hopkinsممثل
•  ،Janet Jacksonمغنية
•  ،Billy Joelموسيقي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ،Buzz Aldrinعالم فضاء
 ،Drew Barrymoreممثلة
 ،Jose Cansecoالعب بيسبول
 ،Jim Carreyممثل
 ،Ray Charlesموسيقي
 ،Eric Claptonموسيقي
 ،Dick Clarkمضيف تليفزيوني
 ،Kurt Cobainموسيقي
 ،Leonard Cohenشاعر
 ،Natalie Coleمغنية
 ،Sheryl Crowمغنية
 ،Rodney Dangerfieldكوميديان
 ،Charles Dickensمؤلف

موسمي أو (اكتئاب شتوي) .ووفق ما ورد من عيادة اضطرابات
ومن املمكن أن تزيد مجموعة متنوعة من العوامل
املزاج التابعة جلامعة بريتش كولومبيا فإن هناك حوالي البيولوجية والبيئية من خطر إصابة الشخص باضطراب
 110,000شخص في بريتش كولومبيا رمبا يعانون من اكتئابا ً ثنائي القطب أو االكتئاب .فإن التوتر الناجت عن العمل
إكلينيكيا ً حيث تكون ساعات النهار أقصر في فصل والعالقات ،واألمور املادية ،على سبيل املثال من املمكن أن
الشتاء .لكن ،األشخاص الذين يعانون من االكتئاب الشتوي يسبب نوبة اكتئابية .وأحيانا ً ،تؤدي حاالت املرض الطويل إلى
يتحسنون حتسنا ً ملحوظا ً نتيجة جللوسهم حتت صندوق االكتئاب .وفي حاالت كثيرة ،وخاصة في حالة االضطراب
ضوئي شديد اإلضاءة ملدة  30دقيقة أو أكثر.
الثنائي القطب ،ميكن أن تكون أمراض االكتئاب ناجتة عن
إن االضطراب الثنائي القطب أقل أنواع االكتئاب شيوعا ً عوامل وراثية.
ويؤثر على حوالي  %1إلى  %2من تعداد سكان كندا .وهذا
إن موقف الشخص جتاه احلياة اليومية رمبا يلعب دورا ً
االضطراب يتضمن دورات تناوبيه من االكتئاب إلى الهوس كبير في االكتئاب .كما أن صفات مثل االعتماد ،والكمال،
أحيانا ً ويكون التغير في املزاج حادا ً وسريعا ً ،لكنه غالبا ً ما والشعور بقلة قيمة الذات ،وصعوبة التعبير عن مشاعر غير
يكون تدريجيا ً.
أثناء املرحلة االكتئابية من نوبة االضطراب الثنائي
عوامل خطر مقترنة باالكتئاب في
القطب ،رمبا يشعر األشخاص ببعض من أو كل أعراض
كال اجلنسني
االكتئاب اإلكلينيكي .على النقيض من ذلك ،فإن مرحلة
Risk Factors Associated with
الهوس رمبا تؤدي إلى طاقة مفرطة ،وأفكار متصارعة ،وزيادة
Depression in Both Sexes
غير عادية في القيمة الذاتية ،إلى جانب تغييرات سريعة
• الشباب ( 24-18سنة)
في املشاعر وسلوك اندفاعي مثل اإلسراف في التسوق أو
• أحداث حياتية سلبية حديثة (مثل حدوث تغيير في
حماقات جنسية.
مكان اإلقامة ،وفقدان أحد املقربني ،واملشاكل العائلية)
• الطالق
• توترات مزمنة (مثل البطالة ،واملرض ،رعاية اآلخرين)
• تدني الشعور بقيمة الذات
• افتقاد األلفة مع األسرة واألصدقاء
• العزوبية
• تذبذب الشعور بقيمة الذات ما بني املنخفضة
واملتوسطة
• حدوث صدمات (مثل االعتداء اجلنسي أثناء الطفولة،
العنف ،االغتصاب)
• تاريخ األسرة يتضمن اضطرابات مزاجية أو إدمانا ً
االكتئاب
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Partners:
جمعية بريتش كولومبيا
الضطرابات القلق
Anxiety Disorders
Association of
British Columbia

جمعية بريتش كولومبيا للفصام
العقلي
British Columbia
Schizophrenia Society
الجمعية الكندية للصحة العقلية،
لجنة بريتش كولومبيا
Canadian Mental Health
Association, BC Division
مركز بريتش كولومبيا ألبحات
اإلدمان
Centre for Addictions
Research of BC
جمعية فورس لرعاية صحة
األطفال العقلية
’FORCE Society for Kids
Mental Health Care
جمعية أمل جيسي
Jessie’s Hope Society
جمعية بريتش كولومبيا
الضطرابات المزاج
Mood Disorders
Association of BC

للحصول على مزيد من
المعلومات يرجى األتصال
على الرقم المجاني
التابع لمركز معلومات
الصحة العقلية في بريتش
كولومبيا

1-800-661-2121
أو اإليميل

@bcpartners
heretohelp.bc.ca

الموقع األليكتروني:
heretohelp.bc.ca
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اضطرابات القلق (عربي)
اضطراب الوسواس القهري
اضطراب التوتر ما بعد الصدمة
النفسية (عربي)
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للجسم
مرض ألزهايمر وأنواع أخرى
للخرف
اضطرابات متزامنة :اضطرابات
عقلية ومشاكل تعاطي المواد
المخدرة
اضطراب األجنة الكحولي
التبغ
االنتحار:تتبعالعالماتالتحذيرية(عربي)
عالج االضطرابات العقلية
العالج البديل لالضطرابات العقلية
عالج اإلدمان
الشفاء من االضطرابات العقلية
اإلدمان والوقاية من االنتكاس
تخفيف الضرر
الوقاية من اإلدمان
تحقيق صحة عقلية إيجابية
التوتر
االضطرابات العقلية واإلدمان في
مكان العمل
الصحة العقلية للمسنين ومشاكل
اإلدمان
األطفال والشباب واالضطرابات
العقلية
الشباب وتعاطي المواد المخدرة (عربي)
االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة
والصحة العقلية
الوصمة والتمييز تجاه االضطرابات
العقلية واإلدمان
الصحة العقلية واإلدمان بين الثقافات
المختلفة
البطالة والصحة العقلية وتعاطي
المواد المخدرة
اإلسكان
التكلفة االقتصادية لالضطرابات
العقلية واإلدمان
التكلفة الشخصية لالضطرابات
العقلية واإلدمان
قضية العنف
التأقلم مع أزمات وطورائ الصحة
العقلية
ما الذي يمكن أن تقوم به العائالت
واألصدقاء للمساعدة؟ (عربي)
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مشاكل تعاطي المواد المخدرة

إحصائيات االكتئاب حول العالم

Worldwide Depression Statistics

• هناك  121مليون شخص حول العالم يعانون من االكتئاب
• إن االضطرابات االكتئابية هي رابع سبب وراء فقدان سنوات عديدة من احلياة بسبب اإلعاقة (وذلك بعد األمراض املعدية،
أمراض القلب وأمراض اجلهاز التنفسي املعدية ،وقبل مرض اإليدز)
• من املتوقع أن حتتل االضطرابات االكتئابية املركز الثاني بني األمراض حول العالم بحلول عام ( 2020بعد أمراض القلب)
• إن االكتئاب هو االضطراب العقلي األكثر شيوعا ً وراء االنتحار

مرغوبة ومهارات تأقلم غير مناسبة  -جتعل الشخص أكثر
عرضه لإلصابة باالكتئاب.
إن هذه املعلومات مفيدة من ناحية الوقاية والعالج
حيث العديد من األفكار وطرق احلياة والتي ميكن أن تتغير
باملمارسة والدعم من خالل الرعاية بالعالج املعرفي واملبني
على فكرة أن األشخاص يستطيعون تغيير مشاعرهم
وكذلك حتسني أعراضهم بواسطة إعادة تقييم مواقفهم،
وأفكارهم وتفسير األحداث من حولهم.
أكثر من  %80من األشخاص الذين يحصلون على
عالج مناسب يشفون شفا ًء كامالً من أعراضهم أو على
األقل يتحسنون بشكل ملحوظ .وغالبا ً ما تتكرر اإلصابة
باالضطراب الثنائي القطب  ،لكنه مع دمج العالج الدوائي
والعالج النفسي  ،يستطيع العديد من األشخاص املصابني
باملرض من العودة إلى عملهم واالستمتاع بكل متع احلياة.
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االكتئاب

االكتئاب وتناول املواد اخملدرة

Depression and Substance Use

هناك عالقة وثيقة بني تناول املواد اخملدرة واالكتئاب،
وتتعدد مكونات هذه العالقة .فمن الشائع أن االشخاص
املصابني بأعراض اكتئابية يعاجلون أنفسهم باستخدام املواد
اخملدرة أو الكحول .ورمبا ال يكون هؤالء األفراد على دراية بأنهم
يعانون من االكتئاب ،لكنهم يشعرون أنهم في حال أفضل
على األقل ،وذلك على املدى القصير عند استخدامهم املواد
اخملدرة.
هناك مواد مخدرة معينة من خصائصها أن تسبب
أعراض االكتئاب .فالكحول ،مثالً مثبط لنظام األعصاب
املركزي .واألشخاص الذين يتناولون الكحول يعانون من
مستوى أعلى من األعراض االكتئابية ،بينما يكون مستوى ما
يعانيه األشخاص الذين ال يتناولون الكحول أقل .لذا وبديهيا ً
أن تزداد اإلصابة باالكتئاب مع زيادة استهالك الكحول.
كذلك ،فإن من الشائع حدوث أعراض اكتئابية عندما
مير األشخاص املدمنون مبرحلة سحب املادة املسببه
لإلدمان .فالكوكايني على سبيل املثال مادة منبهة .ويطلق
الكوكايني كل من مادتي الدوبامني والسيرتونني في املخ،
وهي الكيماويات التي جتعلنا نشعر بشعور جيد .لكنه ومع
مرور الوقت ،يفقد اجلسم قدرته على إطالق الدوبامني بشكل
مناسب ،وتكون النتيجة حدوث االكتئاب بسبب تناول
الكوكاكني.
يحدث تداخل آخر بني تناول املواد اخملدرة واالكتئاب عندما
يتوقف الشخص املدمن عن تناول الكحول أو العقاقير متاما ً.
ويتبع فترة سحب العقار احلادة فترة ما بعد سحب العقار
والتي تستمر ملدة تترواح ما بني ستة أشهر إلى سنتني،
ويتوقف ذلك على تاريخ تناول املادة اخملدرة ومستوى توتر
الشخص .حيث يقوم املخ خالل هذه الفترة بإصالح نفسه
من اخلسائر التي سببها تناول الكحول أو تعاطي العقار
وغالبا ً ما يعاني الشخص من أعراض االكتئاب.
من الصعب حتديد مصدر األعراض االكتئابية التي يشعر
بها الشخص إذا ما كان يتناول الكحول أو املواد اخملدرة .وسواء
كان االكتئاب موجود إكلينيكيا ً أو بسبب تناول الكحول أو
اخملدرات فإن طريقة العالج ال تتغير على أية حال .ومع مرور الوقت
والتقييم املستمر ميكن حتديد طبيعة االكتئاب بثقة أكثر.

)Depression (Arabic

مسرد مصطلحات

Glossary

اضطرابات املزاج

Mood Disorders

مجموعة من االضطرابات تتضمن اضطرابات حادة
مستمرة في املشاعر تتفاوت بني الشماق (التهيج
العاطفي مع النشاط اجلسمي) واالكتئاب احلاد.

االضطراب الثنائي القطب/االكتئاب الهوسي

Bipolar Disorder/Manic Depression

املرض يشمل نوبات من االكتئاب تصل إلى مستوى “عال”
يعرف بالهوس .أحيانا تكون تقلبات املزاج بشكل درامي
.وسريع ،ولكنها غالبا ً ما تكون بشكل تدريجي

اضطراب وجداني موسمي/اكتئاب شتوي
Seasonal Affective Disorder
(SAD)/Winter Depression

اكتئاب إكلينيكي يحدث في الشتاء حيث تكون ساعات
النهار أقصر في فصل الشتاء.

اضطرابات مكئبة

Depressive Disorders

مجموعة من اضطرابات املزاج التي تشمل اضطرابا ً
مكئبا ً حاداً.

اكتئاب/اكتئاب إكلينيكي/اكتئاب حاد/
اضطراب مكئب حاد

Depression/Clinical Depression/Major
Depression/Major Depressive Disorder

ليس مجرد شعور مؤقت بعدم السعادة أو يختبر من حني
آلخر لكنه شعور مستدمي من احلزن والضعف والذي غالبا
ما يصاحبه نقص في الوزن (أو زيادة في الوزن) ،واضطرابات
في النوم ،وإمساك ،واضطرابات في الوظائف اجلنسية،
وشعور بالذنب أو لوم الذات.

شركاء متعاونون:

املعاجلة الضوئية
Light Therapy

طريقة تستعمل لعالج األشخاص الذين يعانون من
اضطراب وجداني موسمي .تطبق املعاجلة الضوئية إما
بواسطة استخدام صندوق ضوء فلورسنت متألق يوضع
على طاولة ،أو بواسطة قناع ضوئي ميكن ارتداؤه أثناء
املشي .وتستغرق مدة العالج حوالي  30دقيقة يوميا ً ،بدءا
من نهاية اخلريف وتستمر إلى نهاية الشتاء.

املعاجلة النفسية
Psychotherapy

طريقة يقوم فيها الشخص الذي يرغب في اإلفراج عن
أعراض أو حل مشاكل حياتية أو يبحث عن منو شخصي
بالدخول في عقد ضمني أو محدد للتفاعل بشكل
موصوف مع معالج نفسي.

املعاجلة بالصدمات الكهربائية
Electroconvulsive Therapy

عالج لالكتئاب املزمن احلاد ويتضمن تطبيق دفعات
كهربائية على املخ إلحداث نوبات تشنجية.

الهوس

Mania

مرحلة رمبا تؤدي إلى طاقة مفرطة ،وأفكار جياشة ،وشعور
بتضخم في قيمة الذات ،وتغييرات سريعة في املشاعر
وسلوك قهري مثل اإلسراف في التسوق أو احلماقات
اجلنسية

Partners:
جمعية بريتش كولومبيا
الضطرابات القلق
Anxiety Disorders
Association of
British Columbia

جمعية بريتش كولومبيا للفصام
العقلي
British Columbia
Schizophrenia Society
الجمعية الكندية للصحة العقلية،
لجنة بريتش كولومبيا
Canadian Mental Health
Association, BC Division
مركز بريتش كولومبيا ألبحات
اإلدمان
Centre for Addictions
Research of BC
جمعية فورس لرعاية صحة
األطفال العقلية
’FORCE Society for Kids
Mental Health Care
جمعية أمل جيسي

سحب املادة اخملدرة

Jessie’s Hope Society

ردة فعل نفسية سلبية حادة نتيجة سحب مادة ذات
مفعول نفسي ،والتي من املمكن التخفيف من حدتها
بواسطة نفس املادة أو مادة مماثلة لها.

جمعية بريتش كولومبيا
الضطرابات المزاج
Mood Disorders
Association of BC

Withdrawal

املادة اخملدرة

Substance

عامل كيميائي يستخدم بقصد إحداث تغيير في املزاج أو
السلوك (مادة ذات مفعول نفسي) .وتشمل أيضا ً األدوية
التي يصفها الطبيب و السموم ،والذيفان ،واملذيبات
الصناعية ،ومواد أخرى رمبا يتعرض لها شخص ما بدون
قصد تكون ذات تأثير على اجلهاز العصبي والتي رمبا تؤدي
إلى اضطرابات سلوكية أو إدراكية.

املعاجلة املعرفية

للحصول على مزيد من
المعلومات يرجى األتصال
على الرقم المجاني
التابع لمركز معلومات
الصحة العقلية في بريتش
كولومبيا

Cognitive Therapy

معاجلة مبنية على فكرة أن األشخاص يستطيعون تغيير
مشاعرهم وكذلك حتسني أعراضهم بواسطة إعادة
تقييم أمناط تفكيرهم ،وتفسيرات األحداث.

1-800-661-2121
أو اإليميل

@bcpartners
heretohelp.bc.ca

الموقع األليكتروني:
heretohelp.bc.ca
االكتئاب
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