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أغلب�ة حاالت اإل�تئاب ت�دأ عند حدوث تغ�� سل�� �� ُمج��ات الجوانب المهمة �ح�اة اإل�سان

ات م�شابهة لإل�تئاب ع� جميع الناس  ال توجد تأث��
 بنفس المستوى. إنخفاض �س�ة الُم�ادرة والحماسة

 الشخص�ة. إنخفاض دافع الرغ�ة �� األش�اء وعدم رس�خ
 المعلومات �الذهن. تكون لدى المكتئب نظرة سلب�ة إ�

� للح�اة
األمور مقارنة �اإل�جاب�ة. إنعدام المع�� الحق���

عوامل اإلختطار الُمحتملة

ات األحداث عليها ة الذات�ة لما�� اإل�سان وتأث��  الس��
وتعت�� الهجرة مثاال ع� ذلك

 األزمات الح�ات�ة، التجارب الناتجة عن
 الصدمات النفس�ة والحوادث �اإلضافة

إ� وفاة األقارب

 ال�طالة والقلق من المستق�ل
والخوف ع� األقارب
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 إنعدام العالقات اإلجتماع�ة، الوحدة و�نعدام التجذ
� أى اإلحساس �عدم اإلنتماء ألى ��

 اإلهتمام �الحالة النفس�ة مهم جدا من أجل الذا�رة، وقد أث�تت األ�حاث �أّن اإل�تئاب ي��د من خطورة اإلصا�ة �أمراض ضعف الذا�رة، ولذلك �جب معالجته ُم�كرا �طلب
المساعدة من المرا�ز الصح�ة

 �ساهم اإل�تئاب �� إضعاف الذا�رة والتأث�� �� دقة
 المالحظة والذا�رة األول�ة و�� تخ��ن المعلومة

جاعها من جد�د. ألن الدماغ ال �عمل �ال�فاءة  و�س��
ات ال�م�ائ�ة ال�� تحُصل  المطل��ة �س�ب التغ��

 داخله وُ�مكن معالجة هذە الحالة �األدو�ة لتصحيح
إضطرا�ات الذا�رة الُمحتملة

األعراض

الــــــــحزن واإلضطراب اإلكتئابى مشاكل النوم: األرق أو النوم الكثیر التعب اإلسثنائى وعدم القدرة على المبادرة

التقلیل من الذات وفقدان الثقة بالنفس
 الشعور بعدم أھمیة الذات وأفكار اإلنتحار، القلق وحاالت

 الخوف واإلفراط بتعاطى الكحول. أعراض جسدیة مثل خفقان
القلب وإرتفاع معدل ضغط الدم

 إزدیاد شھیة األكل أو نقصانھا. أعراض آالم مختلفة
مثل الصداع، أوجاع البطن وأوجاع الصدر

یعتبر اإلكتئاب من عوامل اإلختطار لصحة الدماغ )عوامل إحتمال اإلصابة بخطر( كما أنّھ یُعرض إلحتمال اإلصابة أمراض ضعف الذاكرة

(Arabia)



أمراض الذاكرة اإلكتئاب

ُ�ج�ب ع� األسئلة ول�ن تكون اإلجا�ات غال�ا خاطأة

 �كون تحد�د األعراض دقيق إ� حد ما. يتحرك اإل�تئاب غال�ا �س�ب فقدان
� مهم جدا ��

ورة أن �الحظها الشخص من تلقاء نفسه ،  ت�دأ األعراض تدر�ج�ا. ل�س �ال��
ُ  ل�ن األقارب ي�تبهون إ� التغ��

 غال�ا ما يتدبر الشخص شؤونه اليوم�ة مثل الطبخ وغسل المال�س ما عدا
حاالت اإل�تئاب الحاد

�  تزداد الحاجة إ� المساعدة اليوم�ة. �س�ان مواع�د الطب�ب، أسماء المق����
واحتمال �س�ان الُطُرق وال�لمات المألوفه

 إنقطاع �� الذا�رة وحالة �س�ان يتخللها إحتمال �س�ان المسائل الجد�دة
� ك�� والقد�مة. صع��ة �� ال��

ة �ح�ث ال يتذكر الشخص ما حصل ق�ل قل�ل. يتذكر  مشا�ل �� الذا�رة القص��
أحداث قد�مة من مراحل الطفولة مثال

إزد�اد حدة األعراض، إزد�اد حدة الشعور بتأث�� المرض، رهافة اإلحساس
محاولة إخفاء �عض األعراض كعدم التذكر مثال

اعة والحركة عدم تأثر ال�تا�ة والتحدث والمهارات الحرك�ة ضعف ال�� أمراض الذا�رة تُ

      غال�ا ما �كون الرد ع� ”اإلسئلة �ال أعلم

ال توجد لدى مر�� الذا�رة أف�ار �أذ�ة النفس ي��د اإل�تئاب من أف�ار تعمد إلحاق األذى �النفس ومن مخاطر اإلنتحار

 لحمایة الصحة النفسیة 

 الت�قن من المستق�ل واإلحساس
�األمل

 تكون لد�ك أ�ة وأصدقاء ومح�ط آمن
وتحُصل ع� دخل �ا��

�ستطيع ممارسة اله��ات ال�� ترغبها ترى األش�اء اإل�جاب�ة �� ح�اتك

كة كزمالء العمل او  الشعور �اإلنتماء إ� جماعة مش��
 أصدقاء الهوا�ة أو ُمرتاِدى أما�ن الع�ادة

 لد�ك أصدقاء �ستطيع التحاور معهم ��
مسائل مهمة

تثق �� نفسك و�� مهاراتك

 لد�ك إم�ان�ة التأث�� �� ح�اتك
الخاصة تتحرك وتنام �قدر �ا�� لد�ك المقدرة ع� التعامل مع الصع��ات
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