
زيادة الغضب والشجار مع ا��خرين
زيادة في تعاطي الكحول أو المخدرات ا��خرى.

ا��حباط أو التهيج
السلوك العنيف

فقدان الوزن دون محاولة
العزلة ا��جتماعية عن ا��صدقاء والعائلة

الشعور بالتوتر والشعور با��حباط بسهولة
ا��عراض الجسدية مثل الصداع وآ��م المعدة

مشاكل في التركيز والتحفيز
فقدان ا��هتمام بالعمل أو العمل باستمرار

السلوك المتجنب
 

الع��مات الشائعة لحالة ا��كتئاب ا��بوي:

�� تشكل ا��بوة فقط تغييًرا جذريًا في حياة النساء ولكن للرجال أيًضا.
يمكن أن تجلب ا��بوة فرحة �� تصدق، ولكنها يمكن أن تجلب القلق

والشك وا��رتباك وفي بعض الحا��ت ا��كتئاب. 
 

بصفتك أبًا جديًدا، قد �� تشعر بالراحة في مشاركة أنك تواجه صعوبة في
ا��نتقال إلى مرحلة ا��بوة. إن هذه المشاعر طبيعية وما زلت والًدا صالًحا.

 

مشاعرك مهمة وأنت لست وحدك!

�� ننسى ا��باء
دليل الخاص بموارد الصحة النفسية ل��باء الجدد

"لم أكن أدرك أبًدا، بأنه إذا أصبحُت أًبا 
سيغير ذلك حياتي".

وفًقا ل��كاديمية ا��مريكية لطب
ا��طفال، إذا كانت ا��م تعاني من

اكتئاب ما بعد الو��دة، فإنها تزيد من
فرص ا��ب في ا��صابة با��كتئاب

ا��بوي بنسبة 50٪.



توفر مبادرة اضطرابات المزاج المحيطة بالو��دة التابعة لشراكة من أجل
صحة ا��م والطفل في شمال و��ية New Jersey برنامج الدعم الصحي

العاطفي عبر الهاتف للوالدين الذين ينتظران مولوًدا والجدد. يرجى ا��تصال
بنا للتحدث مع منسق الصحة النفسية في الفترة المحيطة بالو��دة والذي

سيربطك بخدمات الصحة العقلية ومجموعات الدعم.
 

اتصل بالرقم 2280-268 (973) تحويلة 154 
أو قم بزيارة الموقع ا��لكتروني

 partnershipmch.org/programs/ppd
للمزيد من المعلومات 

 
تعرف على المزيد

 
 NJ Department of Health’s Speak up When You Are Down

الخط الساخن متاح على مدار الساعة وطوال أيام ا��سبوع لربطك بموارد 
الصحة النفسية في مجتمعك. 

اتصل بالرقم 1-800-328-3838.
 

Postpartum Support International التابع ل Chat with an Expert for Dads
هو منتدى عبر الهاتف يلتقي فيه ا��باء يوم ا��ثنين ا��ول من كل شهر.

قم بزيارة الموقع ا��لكتروني 
.postpartum.net/get-help/resources-for-fathers

 
Postpartum Men هو موقع يركز على ا��كتئاب ا��بوي ويوفر 

المساعدة الذاتية والموارد ل��باء.
.postpartummen.com قم بزيارة الموقع ا��لكتروني

 

ابحث عن شخص يمكنك التحدث معه
عن كونك أًبا جديًدا. 

إذا لم تكن مرتاًحا في التحدث إلى
ا��صدقاء أو العائلة، فتحدث إلى

أخصائي رعاية صحية أو تواصل مع
برنامج الدعم المدرج في هذا الدليل.

 

النوم هو أمر بالغ ا��همية.
قد يبدو النوم بشكل جيد ليً�� مستحي��ً

مع وجود المولود الجديد، لكن قلة النوم
يمكن أن تساهم في زيادة المشاعر
السلبية. اعمل مع شريكك أو أفراد

ا��سرة ا��خرين لوضع جدول زمني حيث
يمكنك الحصول على قسط من النوم

دون انقطاع.
 

خذ بعض الوقت للراحة.
الرعاية الذاتية ليست أنانية. كونك أبًا هو
مجرد أحد ا��دوار التي تلعبها. اذهب إلى
صالة ا��لعاب الرياضية أو قابل ا��صدقاء

لتناول القهوة أو استمتع بقضاء ليلة 
مع شريكك.

 

شارك مشاعرك.
التواصل الجيد هو الطريقة الوحيدة

لمساعدة شريكك أو أفراد العائلة اآل

خرين عىل فهم ما تمر به حتى يتمكنوا

من دعمك.

973-268-2280 partnershipmch.org

إذا كنت تظهر ع��مات ا��كتئاب
ا��بوي، فإليك بعض النصائح

المفيدة:

إن هذا البرنامج ممول من قبل 
NJ Department of Health

ابحث عن الدعم
الحصول على المساعدة ليس ع��مة ضعف بل ع��مة قوة!

info@partnershipmch.org


