
 ما هو االكتئاب؟

 

أسرع أو أكثر تعبا / مرهقا  األرق  والتوتر

الداخلي العصبية الجسدية واإلثارة والبطء

الجسدي والكسل ومشاكل النوم (مثل

الكوابيس ، مشاكل في النوم ، االستيقاظ

مبكراً) فقدان  شهية أو شهية قوية جدا
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ما الذي يمكن أن يساعد في عالج االكتئاب:
كثير من األشخاص الذين يعانون من االكتئاب ال يستطيعون تخليص أنفسهم من المزاج المكتئب واألفكار السلبية
والفتور وأعراض أخرى. يمكن أن يساعدك التحدث إىل معالج نفسي أو طبيب نفسي وطلب الدعم المهني. باإلضافة إىل
ذلك ، فإن ممارسة الرياضة وقضاء الوقت مع أشخاص آخرين واألنشطة الممتعة يمكن أن تساعدك أيًضا عىل الشعور

بالتحسن.

 
    يسعدنا في مشروع NEDA مساعدتك عىل التحسن   

!ال تتردد في االتصال بنا هاتفيا

عالمات االكتئاب المحتملة:

   الكتئاب ليس مجرد مزاج متدني ، ولكنه مرض نفسي خطير يؤثر عىل المشاعر واألفكار والسلوك والجسد
 . يتحدث المرء عن االكتئاب عندما يتأثر الشخص بمزاج مكتئب بشدة وأعراض أخرى لمدة أسبوعين عىل األقل

مشاعرخواطر األعراض الجسدية

مزاج اكتئابي مستمر (مثل حزين ، وحيد ،

مكتئب ، يائس ، ميئوس منه ، قلق ، ...)

القسوة والفراغ الداخلي

اهتمام أقل أو االستمتاع بالهوايات أو

العمل أو مقابلة األصدقاء أو العائلة ، عىل

سبيل المثال

أقل تحفيًزا

مزاج مكتئب قوي بعد االستيقاظ

رغبة أقل في ممارسة الجنس

األفكار السلبية ، التفكير ، الشكوك ، عدم

رؤية أي مخرج للمشاكل  

تدني احترام الذات

أفكار ال تستحق المساعدة ، وال تستحق

شيًئا

مشاعر قوية ال أساس لها من الذنب ،

اللوم الذاتي

األفكار المتكررة عن الموت أو االنتحار

خواطر) سلوك مضر بالنفس)

ضعف القدرة عىل التفكير ومشاكل

التركيز

تردد ق

Quellen: 
Dilling, H., & Freyberger, H. J., (Hrsg.). (2019). Taschenführer zur ICD-10- 

Klassifikation psychischer Störungen. Hogrefe.
https://www.youtube.com/watch?v=Y6dGQ86EPgI

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und- 
hilfe/was-ist-eine-depression

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und- 
hilfe/was-ist-eine-depression/diagnose-der-depression

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und- 
hilfe/ursachen-und-ausloeser

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und- 
hilfe/ursachen-und-ausloeser/neurobiologische-seite

 

كيف يتطور االكتئاب؟

عادة ما يكون تطور االكتئاب عملية طويلة األمد تتفاعل فيها عوامل الخطر الجينية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية
المختلفة. في معظم األحيان ، يكون االكتئاب ناتجًا عن تجربة صعبة حالية. هناك خلل في المسالك العصبية في الدماغ ،

مما يؤدي إىل تغير المزاج بشكل سلبي ، مما يؤدي إىل تفاقم االكتئاب.

عوامل الخطر مسببات


