قائمة فحص لألمھات الجدد
للمساعدة الخاصة بالصحة النفسية لألم
االسم_________________________________ :

عمر األم_____________ :

أود أن أتحدث إليكم عن اإلجھاد الذي أشعر به منذ أن أنجبت طفلي .وألنني أشعر باإلنھاك وبأني تحت ضغط أمور تفوق قدرتي وأصارع لكي أتعامل معھا ،فھذه
ھي أفضل طريقة بالنسبة لي لكي أضمن أنكم تدركون ما يحدث معي ،وأنني قد أحتاج لمساعدتكم .أعتقد أنني قد أعاني مما يلي

)برجاء وضع عالمة على أي مربع ينطبق على حالتك(:
 اكتئاب ما بعد الوالدة
 قلق ما بعد الوالدة أو اضطراب
الوسواس القھرى

ُ ذ َھان ما بعد الوالدة
 اضطراب ما بعد الصدمة ) (PTSDفي
مرحلة ما بعد الوالدة

 اضطراب المزاج ثنائي القطبين أو
الھوس
 غير متأكدة .أعرف فقط أن ھناك شيء
غير طبيعي

فيما يلي بعض األعراض المعروفة الضطرابات المزاج والقلق في الفترة المحيطة بالوالدة والتي أعاني منھا

)برجاء وضع عالمة على أي مربع ينطبق على حالتك(:














ال أستطيع النوم ،حتى عندما يكون طفلي نائمًا.
فقدت شھيَّتي.
أشعر بالحزن .ابكي كثيرً ا بدون سبب.
أشعر بالقلق أو االنزعاج معظم الوقت.
أشعر بالغيظ أو الغضب الشديد وھذا شيء غير طبيعي بالنسبة لي.
أعاني من فقدان اإلحساس أو التبلد وكأني منفصلة عن حياتي .ال
أستطيع أن استمتع باألشياء التي اعتدت االستمتاع بھا.
ال أشعر بوجود ترابط عاطفي وثيق مع طفلي.
تراودني أفكار مخيفة باستمرار عن "ماذا لو" تعرضت أو تعرض
طفلي أو آخرين لألذى )تسمى أيضًا أفكار اقتحامية ،وھي عالمة من
عالمات اضطراب الوسواس القھرى(.
أشعر بالكثير من الذنب والخزي.
أخشى من كوني غير كفء كأم.
أشعر بأن كل ما يحدث في حياتي يشكل ضغط شديد عليّ .
ال أستطيع التركيز أو االستمرار في التركيز على األشياء.














أشعر بأني أكاد أن أجن  /زمام األمور قد أفلت من يدي.
أريد أن أبقى بمفردي كل أو معظم الوقت.
أفكاري تتتابع بسرعة .ال أستطيع أن أجلس في سكون.
أشعر كما لو كانت الطريقة الوحيدة التي ستجعلني أفضل حاال ھي
تعاطي الكحوليات أو العقاقير بوصفة طبية أو مواد أخرى.
أتساءل أحيا ًنا إذا ما كان طفلي أو عائلتي سيكونون أفضل حاال بدوني.
أعاني من أعراض جسدية ليست طبيعية بالنسبة لي )على سبيل المثال:
صداع نصفي ،آالم في الظھر ،آالم في المعدة ،ضيق في التنفس،
نوبات ذعر(.
تراودني أفكار جادة أن أؤذي نفسي.
تراودني أفكار بأنه ينبغي عليَّ )ليس "من المحتمل" أو "ماذا لو" ،بل
ينبغي أو يتعيَّن عليّ ( أن أسبب األذى لطفلي أو شخص آخر.
أخشى أننى ارى أو أسمع أشياء ال يراھا أو يسمعھا اآلخرون.
أخشى البقاء بمفردي مع طفلي.
أشعر بتخوف أو شك في أني قد أتعرض إليذاء من أشخاص آخرين.

أعاني من ھذه األعراض منذ أكثر من _________ أسبوع/أسابيع .أنا في مرحلة ما بعد الوالدة منذ _______ أسبوع/شھر )ضعي دائرة حول أحدھا(.
فيما يلي بعض عوامل الخطر المعروفة لألمراض النفسية والعقلية التي تصيب األمھات ،والتي قد تساعدكم على فھم حالتي

)برجاء وضع عالمة على أي مربع ينطبق على حالتك(:








سبق أن عانيت من االكتئاب أو القلق/اضطراب الوسواس القھرى أو من
االكتئاب ما بعد الوالدة
لديّ تاريخ لإلصابة باضطراب المزاج ثنائي القطبين أو الذھان
لدى عائلتي تاريخ لإلصابة بأمراض نفسية أو عقلية
لديّ تاريخ أو أنا اآلن أعاني من صدمة )على سبيل المثال :عنف منزلي أو
إعتداء لفظي أو عنف جنسي أو فقر أو فقدان ألحد الوالدين(
مررت بظرف عصيب في العام الماضي )على سبيل المثال :االنتقال لسكن
آخر أو فقدان وظيفة أو طالق أو مشاكل عاطفية أو وفاة أحد األحباء(
أنا أم عزباء
ال أحصل على قدر كبير من المساعدة أو الدعم في البيت من شريك
حياتي أو أفراد عائلتي










أعاني من ضغوط مالية كثيرة
سبق أن حصلت على عالج للعقم
طفلي يعاني من مغص أو ارتجاع أو مشاكل صحية أخرى
سبق أن تعرضت لسقوط الجنين أو والدة جنين ميت
لديّ تاريخ لإلصابة بداء السكري أو مشاكل في الغدد أو اضطراب
ما قبل الطمث االكتئابي
انجبت أكثر من مولود في الوالدة الواحدة
أنا بعيدة عن وطني األم أو ثقافتي
عانيت أنا أو طفلي من مشاكل أثناء الحمل أو الوالدة )على سبيل
المثال :الطفل في وحدة العناية المركزة لألطفال حديثي الوالدة،
عملية قيصرية غير مخطط لھا ،مالزمة الفراش(

إن ھذه القائمة ال تھدف إلى تشخيص األمراض النفسية أو العقلية .إنھا أداة مناقشة يمكن لألمھات استخدامھا مع مقدمي الرعاية الصحية .وقد تم إنشاؤھا من قبل المنظمة
الوطنية غير الربحية  Postpartum Progressوالتي تسعى إلى مساندة األمھات المصابات باألمراض النفسية المرتبطة باألمومة .للحصول على مزيد من األدوات والدعم
المجاني الضطرابات المزاج والقلق في الفترة المحيطة بالوالدة ،قومي بزيارة postpartumprogress.org
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