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اضطراب الضغط النفيس ما بعد الصدمة

اضطراب الضغط النفيس ما بعد الصدمة

ميكن ان يصاب االنسان باضطراب ما بعد الصدمة بعد التعرض 

الحداث مثل:

•  العنف الجسدي 

•  السجن والتعذيب

•  هجوم إرهايب

•  الرصاعات واملواجاهات العسكرية

•  الكوارث الطبيعية ، مثل الحرائق أو األعاصري أو الزالزل

أضطراب الضغط النفيس ما بعد الصدمة هو اضطراب الصحة 
النفسية الناتج عن التعرض ألحداث عنيفة تهدد الحياة , والتي 

تسبب الخوف الشديد , الرعب ,او العجز. اي شخص معرض  لالصابة 
بهذا  االضطراب الذي ميكن أن يحدث يف أي سن

أضطراب الضغط النفيس ما بعد الصدمة يغري من استجابة الجسم 
لإلجهاد، مام يؤثر عىل هرمونات االجهاد واملواد الكيميائية التي 

تحمل املعلومات بني األعصاب  يف الدماغ البرشي . األطباء ليسوا 
متأكدين ما الذي يسبب اضطراب ما بعد الصدمة لدى بعض الناس 
ألن ليس كل من خاض  حدثا مرعبا سوف يعاين من هذا االضطراب 
. العوامل الجينية و النفسية و الجسامنية واالجتامعية تلعب دوراً 
مهامً  يف تطور اضطراب ما بعد الصدمة . وجود احداث مريرة يف 

تاريخ االفراد اثناء مرحلة الطفولة املبكرة تزيد من احتامل اإلصابة 
بهذا االضطراب عند التعرض لصدمات أخرى 

تشمل أعراض األضطراب الضغط النفيس ما بعد الصدمة:
•  االرتجاع )اسرتجاع الحدث(

•  كوابيس
•  أفكار ال ميكن السيطرة عليها حول الحدث

•  القلق الشديد
•  التهيج املفرط ونوبات الغضب

•  الشعور بالذنب بسبب البقاء عىل قيد الحياة بعد موت أشخاص=
    آخرين يف الحدث

•  مشاكل يف النوم و توتر يف عضالت الجسم
هذه االعراض يجب ان تستمر ملدة شهر كامل قبل التمكن من
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Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is a 
mental health condition triggered by  
life-threatening, violent events that cause 
intense fear, horror, or helplessness. Anyone  
can develop PTSD at any age.  

PTSD changes the body’s response to stress,  
affecting the stress hormones and chemicals 
that carry information between the nerves in 
the human brain. Doctors are not sure what 
causes PTSD in some people, as not everyone
who experiences a terrifying event develops 
it. Psychological, genetic, physical and social 
factors play a role in the development of PTSD. 
Having a history of trauma beginning from 
early childhood may increase the risk of getting 
PTSD after a traumatic event.

When to seek help: Most people who go 
through traumatic events experience stress for 
some time. However, with time and support, and 
by taking care of oneself, the stress reactions 
often diminish and go away.  But in some cases, 
the traumatic after-effects get worse, begin 
to disrupt daily life, and can last for months or 
years. In such cases, one may have PTSD. It is 
recommended that one receive help soon after 
symptoms develop. Getting help quickly after 
symptoms appear may prevent long-term PTSD. 
If you think you or someone in your family is  
suffering from PTSD, talk with someone you 
trust, like your family doctor, caseworker, or  
community organization.

Post Traumatic Stress Disorder 
(PTSD)

متى يجب أن تطلب املساعدة
معظم الناس الذين ميرون من خالل تجربة مؤملة يشعرون بالتعب 
النفيس لفرتة قصرية . و لكن مع مرور الزمن و املساعدة والدعم و 

الرعاية بالذات تبداْ أعراض هذا االضطراب باالختفاء تدريجيا . لكن 
يف بعض الحاالت تزداد أعراض االضطراب سوء و تقوم بتعطيل الحياة 
اليومية ً وقد تستمر ملدة أشهر أو سنوات . يف مثل هذه الحاالت  قد 

يكون املرء  مصاباً باضطراب ما بعد الصدمة  لذلك من املستحسن 
أن يحصل عىل املساعدة  يف أقرب وقت ممكن بعد ظهور االعراض 

. الحصول عىل املساعدة برسعة بعد ظهور األعراض مينع نشوء  
اضطراب ما بعد الصدمة املزمن. إذا كنت أنت أو فرد من عائلتك 

يعاين من أضطراب نفيس ما بعد الصدمة تحدث مع  شخص قد تثق 
به، مثالً طبيب عائلتك أو مرشد اجتامعي او جمعية مساعدات 

Symptoms of PTSD include: 
•  Flashbacks (reliving the event)
•  Nightmares
•  Persistent, intrusive thoughts about the event
•  Severe anxiety
•  Irritability or outbursts of anger
•  Feeling guilty for surviving when others died
•  Problems sleeping and feeling muscle tension
These symptoms must be present for at least
one month before PTSD is diagnosed.  

PTSD can follow events such as:
•  Physical violence
•  Imprisonment and torture
•  Terrorist attack
•  Combat and military exposure
•  Natural disasters (fires, tornados, or earthquakes)

ما الذي ميكنك القيام به للسيطرة عىل أضطراب الضغط النفيس ما 
بعد الصدم؟

•  قم بزيارة املعالج الخاص بك  بشكل دائم
•  تجنب الربامج التلفزيونية أو األفالم أو العاب الفيديو العنيفة ، و

    تجنب أيضا املواقف التي تثري الشعور  بالقلق الشديد
•  قم بتعلم الطرق الرضورية  لتتمكن من النوم بشكل هادئ  
•  قم بتناول الغذاء الصحي املتوازن و  مارس الرياضة أو اليوجا

   بشكل دائم
•  حاول أن تكون و تحافظ عىل  صداقات حميمة

•  اذا كان/ت  الطبيب/ة النفيس/ة قد وصفت لك أدوية قم
    بتناولها بانتظام

•  اطلب املساعدة عندما تحتاجها

للمزيد من املعلومات اتصل يب عيل النجيدي

What can you do to control PTSD?
•  Meet regularly with your therapist 
•  Avoid violent TV, movies, and video games,
    or situations that increase your anxiety
•  Learn ways to promote restful sleep
•  Eat a healthy diet and exercise or practice
   yoga regularly
•  Work at forming and maintaining close
   friendships
•  Take medicines regularly if they have been
    prescribed for you
•  Ask for help when you need itSources:

Healthy Roads Media (Audio-recording)
http://www.healthyroadsmedia.org/titles/AraPTSD/AraPTSD.htm
The Mayo Clinic website
http://www.mayoclinic.com/health/post-traumatic-stress-disorder/
DS00246  
The U.S. Department of Veteran Affairs website
http://www.ptsd.va.gov/
Program for Anxiety and Traumatic Stress Studies
http://www.patss.com/

For more information about the Iraqi Health 
Outreach Project, contact Ali Al-Ngede

aal-ngede@heartlandalliance.org
(773) 751-4073

To seek help for PTSD, contact  
International FACES at (773) 751-4148.

www.heartlandalliance.org/
refugeehealth


