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(PTSD)مةعد الصدب ما باطراض   
(arabisk) 



 

 (PTSD) مةلصداا بعد ب مطراضا

PTSD 

 
 

  ن.يغالبال دى لةمصدالد عبما ب رااضطن عت ماعلومبة فحصالدك هذه تزو

 :فرقالي هذه ة فمصدالد عبما ب رااضطمارك نلدة وسط اقنطمفي نفسي الب الطت ماخدج العت

 قالقلصدمة والد عبما ب رااضطج عالدة لعيا ي:بجيكفي سنفسي الب للطوس آرهة عمى جافتشمس  •
ري هقالوسواس الب رااضطج عالليق فر ارك:منلدة وسط اقنطمفي ة يميقلإلة ايعقلالة صحالت ماخد  •

 فيكاوسغ بوريي فف القلقت اضطراباو

 1 نفسيالب الطعيادة  ز:درنرافي ة يميقلإلة ايعقلالة صحالت ماخد  •

 2نفسي الب الطلق، عيادة قالت اضطراباج العيق لفرنس ية في هورسيميقلإلة ايعقلالة صحالت ماخد  •
 ةيفسنالت ماصدالعيادة ب غرالفي ة يميقلإلة ايعقلالة صحالت ماخد  •

 شخيص التعنات لوممع 

Om diagnosen

 
 ؟PTSD راصختالاد بقصوملما ا

 
 

Hvad er PTSD? 

 
 

 .ةمصدال بعد ما برااضط لىإ PTSD مزير

 نكوت قد. ةفينع ثدلحوا رضعت شخص أي لىع ثرؤي أن نكمي. نفسي برااضط هو ةمصدال بعد ما برااضط

 لىإ ديتؤ أن نكمي التي ةيمطنال ثادالحو لثمتت. ايصشخ له رضعت أو لشخصا شاهده قد ائيش ثادالحو هذه

 .النار القوإط داءتعالوا بصاتغالاو بيتعذالو بلحرا لماعوأ تراسياال ثادحو في ةمصدال بعد ما برااضط

ًً

 في تنكا هتحيا أن عرش قد لشخصا أن ةدرجل ةفينع ةعيبط تذا تنكا هانأ هي ثادالحو هذهل ةكترمشال ةمالس

 في تهم ال تهمبرتج إن. ذلكك نهمأ نآلخروا عرش مانيب ه،تحيا ددهي ضعو في اقعالو في نكا بعضالو خطر،

 .لشخصا غماد لعف ردو الخطر إحساس في ةيمألها نمكت ما درقب. ةقيقالح

 
 ةمصدلا بعد اماب رطالضة طيملنت اامالس

Typiske kendetegn ved PTSD 

 
 

 قفمو في مرألا به يهتني أن من مرتمسال الخوف ةمصدال بعد ما براطضبا بصامال لشخصل ةمهمال تماالس من

 .ةمصدالب كرهيذ شيء أي بنتجل هعوس في ما كل لعفي لك،لذو .رىأخ مرة لممؤ

 لخال من رمتمس لكشب" ابرطضم" نكوي ةمصدلا بعد ما برااضطب بصامال أن رىألخا ةيطمنال تماالس نمو

 انيعي. هايعل طرةيالس نكمي ال التي عرمشاالو ألفكارا من صىيح ال عدد هذا عن جتنيو. ةمصدال رىكذ تعادةاس
ً

https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/afdeling-for-depression-og-angst/i-behandling/klinik-for-ptsd-og-angst/
https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt/i-behandling/ambulant-behandling-viborg-skive/team-for-ocd-og-angstlidelser/
https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt/i-behandling/ambulant-behandling-viborg-skive/team-for-ocd-og-angstlidelser/
https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-randers/i-behandling/ambulant-behandling/PsykiatriskKlinik1/
https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/i-behandling/klinik-2/team-for-angstlidelser/
https://www.psykiatrien.rm.dk/EPiServer/Cms/~/link/adcfccfda87b4f63aaa53b4ec40f509a.aspx


  Side 3 

. هيف لغمباال بضغلا أو للقلق ةضعر نواوكيو لعافنالا ةعسر من ةمصدال بعد ما برااضطب نيبصامال من العديد

ً .لمألوا بتئاكالا لثم ،اضيأ ىأخر اضعرأ هرتظ قد. يعمالج لىع بقنطي ال هذا لك،ذ معو

 جدي  .سهمفنأ لىع نييطرسم دواعوي لم نهمبأ نعرويش ةمصدال بعد ما برااضط ضىمر اضعرألا لعجت أن نكمي
 نواكا ذيال لشخصا لىع تعرفال لىع نيدرقا دواعوي لم نهمأ اضيأ ةمصدال بعد ما برااضطب نيبصامال من العديد

 وراء ببالس هو اهذو .سهمفنأ ونزلعيو ة،يعيبط ةيميو ياةح يشع لىع تهمدرقب نهممايإ تالشىيو. لبق من هيعل

 اضعرأ من ةينهمال عدةمساال تخفف أن نكمي. اصالخ بكيبط من ةيدابال في - ةينهمال عدةمساال بطل ةيمأه

 .ةمصدال بعد ما برااضط

ً

 بالسب 
 

Årsag

 ؟ةمصدلا بعد اماب رطمن اضناس ليعاني بعض ااذا مل

 
 

Hvorfor får nogle PTSD? 

 
 

 من ننياعاي نيقيصد أن من غملرا لىع. رهميغ من ةمصدال بعد ما برااضطب ةبصالإل ةضعر ثركأ ناسال بعض

 .مرألا ذاهل يطبس ريسفت جديو ال .ةمصدال بعد ما برااضطب ماكاله بصايس هنأ ؤكدمال من يسفل ة،مصدال فسن

 اضيأ ةمصدال مع لمعاتالو ه،فعضو د،الفر يرفست ثرؤي نكل. ةيربك ةيمهبأ هاتومد اهاومد ةمصدال ةعيبط تحظى

 .ةمصدال بعد ما برااضطب ةبصاإلا خطر لىع
ً

 تببتس تأثرك، ةعسر تادز ماكل. اصألشخا عفض دىم لىع ةيعماتالجوا ةيفسنالو ةييولوجبال لمعواال ثرتؤو

 ةطفولال في مرةالمد رئلخساوا مرنتالو ةعاملمال وءس دييؤ قد  .عأسر لكبش ةمصدال بعد ما برااضط في ةمصدال

 ةعسر قمتفا لىإ ةممؤلال ثداألحا من للعديد ةقبالسا بالتجار ديتؤ قد ن،يغالبال اةيح في. ثرالتأ ةعسر زيادة لىإ

 .ثرالتأ

 
 ةمصدلا بعد ما برااضط عن ئقحقا

ما ة رحلمفي ل قألى اعليرة ة خطحدة وامصدن فيه( شويعيذي الد البلب )حس نكاالسن م ٪20–50ه يواجس  •

  ة.مصدالد عبما ب رااضطبن بوصايهم سعيمن جلك أذعني ي الن كم. ولهتحيان م

 
 نم ٪8 ليي حوانعاية. مصدالد عبما ب ااضطربب ة حرالفي حنوا كان يذالن يوكنمارلدد انوالجب صايد ق  •

  ة.مصدالد عبا مب رااضطن من يتشرنمالد نوالجن مث إلنا انم ٪20ور وكلذا

 
 .بيتعذالد أو هالحرب أو االضطة ايجتنت ماصدلن امك نمارلدى اإلن توين يألذن ايئالالجن مد يالعدعاني ي  •

 
 ة.مصدالد عبما ب رااضطبة بصاإلر اص لخطال خكبشة نيعمت عاي قطان فوعملين يلذص األشخاض اعرتيو  •

 ء.طفاإلل اة ورجاالشرطيين وعماتجالن اييئصاألخالء ابين هؤن مو
ً د عبا مب ارطضالا عويشر ثكألاب بسلالي نزمالنف عالب وصاتغالر ابتعيللناس،  ةيصالشخياة الحفي   •

 .ةمصدال
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 ؟ةمصدلا بعد اماب رطار اضمسا هو م

Hvordan er forløbet ved PTSD ?

 
 امامت ةيعيبط لعف دودر وهذه  .بضغال أو نلحزا أو بالقلق لمثاال ليبس لىع م،ادص ثحد مع ناسال عظمم لعتفاي

.بعص قفمول
ً

 

 ةعائللل مهمال من ذلكل. ةمصدال بعد ما برااضطب ةباصإلا خطر ناكفه شهر، نغضو في اضعرألا نحسرت لم إذا

 عدةمسا لىع للحصول بيتترالو لدختال نهمكمي ألمر،ا لزم وإذا. وكلسلا في يريغت أي ةباقمر الءملزوا دقاءصألوا

 .ةينهم

 ثحدي ال قد نكل. يفنعال ثادالح من هرأش 1-6 بعد  ةداع ةمصدال بعد ما براالضط لىألوا اضعرألا هرتظ

 ذلك هبشا ما أو لققال اضعرأ عام لكبش ناكه نوكيس لك،ذ معو. تنواس عدة عدب إال ةمصدال بعد ما برااضط

 بعد ما براضطبا نبوصاي اصأشخ ةثثال كل من حدوا ليحوا دىل ة،نممز ةالالح حبصتوس. نيالح ذلك لبق

.ةمصدال

ً

 

 ؟ي الدماغ ف يحدثماذا 
 

Hvad sker der i hjernen?

 اغملدمل اكيف يع

 
 

Hvordan hjernen fungerer 

 
 

 انأفكار مقر هو غمالدا إن .غمالدا لمع ةيفيك عن ليالقل ةرفعم ريضروال من ة،مصدال بعد ما برااضط فهمل

 مقر هو ذيال غمالدا جزء تانيواالح نشارك اننكل. بشرلل ةبسنالب اديرف ارمأ ياءألشا وفهم يركفتال يعدو. اعرنامشو

 .احفلزا غمالدا باسم الجزء هذا عرفي . اعرنامش
ًً

 

 .يرخط يءش ناكه نكوي متىو يفلط يءش كهنا نكوي ماعند برنايخ هنإ. ءنابقا احفلزا غمالدا نمضي

 الجزء نفإ ي،التالبو. ذلك لحيا شيء أي لعف نككمي ال هنوأ تيمم بخطر عرتش كنأ هو ةممؤلال ةبالتجر يزمي ما

.ثادالح دراكإ يتم يفك نكول ،اقح ةددهم تكحيا تنكا إذا ما يسل مهمال ً 

 توق جديو ال. احفلزا غمالدا في باشرةم ارإلنذا نطلقي لك،لذ. اءقبالب تكايح هتواج التي تدايدهتال علقتت

أجسادنا دعت هانإ. تروتال تونامهر ارإلنذا يفرز. صرفتلل قطف نثوا ضعب يكلد نكوي ماعند ةينقالع تراتباعال

 .عدوال ةبحارم لىإ تاحتاج إذا وةقب بضرلا أو ارالفر لىإ تاحتاج إذا ةعبسر ريالج لىع ادرةق نكوتل
ِ   

 نماضل لصيدا يهمعل نكاو نياديصك ادناجدأ عاش. نظامال هذا لىع يربك لكبش نيتمدعم بقالسا في كنا بشر،ك
 يطنشت لىع ارداق نوكت أن فيدمال من لعجي مام م،مرهتد أن نكمي التي تدايتهدال ةافحكم أو ياةالح قيد لىع قاءبال

 لخال من ةلطاقا هذه تانيواالح تطلق ما  ةداع. زئراغال هذهب ارمرتباس ةيبرال تانيواالح شيعت.  ةعبسر ةلطاقا

.يفنعال البدني نشاطال لالخ من أي - بهروال أو لقتاال

ً
ً

 

 ."تموالب اهرتظال: "ةثالث قاءب ةييجتراتاس هيلد العصبي الجهاز نفإ ن،كمم يرغ بهروال أو لقتاال نكا وإذا

 في - تانموهرلا جنتاإ - ليداخال عرسملا مرتسي. همجس تجمدي ثيح للشلا من عنوب ردمطاال نيواالح بصاي

 وةقب بهروال نيواللح نكميو مخرج، ةيرؤ عند قطف ةتبوكمال ةلطاقا القإط يتم. لعتفاال عنمت حبكامال نكل ل،معال

.ةيضافإ

ِ َ  
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 ؟ةفربة عنيجة تجمة نتيصدقد أصيب بص خالشان ما إذا كدد حي يلذما ا

Hvad er afgørende for, om man bliver traumatiseret efter en 
voldsom oplevelse? 

 
 

 ةالح من جلخروا لىع ارداق لشخصا نكا إذا ما لىع ةمصد ةبمثاب يفنع ثادلح رضعتال نكا إذا ما تمدعيس

 ارإلنذا ةالح يقافإ ةبعوص تادز ددة،هم تناك تكحيا نبأ عوركش زاد ماكل. غمالدا في ةشطن لزات ال التي ارإلنذا

 .ةمصدال بعد ما برااضطب ةبصالإل بركأ مخاطر لىع طويني ذاوه. رىأخ مرة

ً

 لىع تعرفت ال ة،اللحا هذه وفي. "قاءب ةلحا" في ةمصدب بصامال ننساإلا بقيي أن احفلزا غمالدل نكمي ليبالتاو

 تونامهر ضخ يتمو كبر،أ ةعبسر ليداخال ارإلنذا زر يطشنت يتم. مر قد يرالخط قفمولا نبأ ةينقالعال تراإلشاا

 .ثحد مال رىكذ أو ةفعاط أو كرةفب ارنذإلا نطلقي قد. لجسما في ترتوال

 
 ىوقصلة اظقلية الاح

Overdreven vagtsomhed 

 

 
 يشع أن بدوي قد ذلكل. يزكترالو كرالتذ بعصال من لعجت هانإ ثيح. ةيغالل ةبعتم مرةتمسال ةقظيال ةالح نكوت قد

 .ليتحسم هبش مرأ ةيعيبط ةيموي ياةح

 أن لو امك مرألا بدوي. ةيغالل ةقمره لميف مشاهدة أو دقاءصألا مع جدتواال أو وقتسال قوائم ةبكتا لثم ياءأش بدوت قد

 .ضراالح تالوق في ياةالح ةبتجر ةيضماال ةمادصال بتجارال وقفت ثيبح يرغت قد نازتوال

 مرة نكممال من حبصي ثيبح نازتوال تعادةباس لألوا مقامال في علقتي ةمصدال عدب ما برااضط جعال نفإ ذلكل

 .هيف نماألبا عورالشو ليلحاا اقعبالو باطتالرا رىأخ

 ألعراضا
 

Symptomer 

 ؟ةمصدلا بعد اماب رطي أعراض اضما ه

 

Hvilke symptomer er der på PTSD? 

 
 

 ناسال عرمشا ىعل ةمصدال بعد ما برااضط رثيؤ. ةمصدال بعد ما برااضطب ةقيالطر سفنب يعمالج ثرأتي ال

 تهمايح في يففط جاعنزا من ننوعايو يففخ حد لىإ بعضال ثرأتي. عهمافودو كهمووسل رهميكفت ةقيوطر دهموجس

 .ةيميوال

 هاتعيبوط اضرعألا ددع لىع ادامتعا. ةينتحارا وأفكار ةقئعا لعاأف دودر من آلخرا بعضال انيعي قد مانيب

 عدب ما ابرطاض ضارأع مثلتت قد. شديد أو سطتوم أو يففخ هنأ لىع ةمصدال بعد ما برااضط فنصي تها،وشد

 :في ةمصدلا

ً

 

 ةلخياضي دملمن اات حملوات ريذك  •

ً السترجع ية مدصلاد عبا مب ارطضابب اصملا نأو ر هظنللا تفلة مدصلاد عبا مب ارطضا ضارعأر ثكأد أح



 

 

Side 6 

ً ، لاثملال يبسى لعر. اذنإق باسن ودي ضارتفاوئ اجفمل كشبا ذث هديحد قم. داصلاث دلحات ايركذا يدارإ

ضار تحيف واسنعالث حداللى ص إالشخكير فتعادة ى إإلة مصدالببط تمرالت وصلأو اة ئحراالدي تؤن ن أكمي

  ه.نيعفي ت لحظا

 
 زكيرلترة والذاكاة بقلمتعلمشاكل الا  •

 ياةالح"لى عتركز تتهم اقاأن كل طذلك ب ابد أسر، وأحالتدهوفي ن يخذم آهيزكترهم وتكرذان ض أعبالد يج

ة دوعى لإي دؤتد قي تلاى رألخاء ايشألاوت اوصألاه اتجة ظقية لاي حف امئادك نوكن إ ".ءبقاالت وموالو

د تجيد وعوامالذكر تيع تطتسال وة، مهمالة يميوالة ينيتالرول ماعألى انستنك يث إة. حيغاللمرهق  أمر ةمصدال

.ياءيط لألشتخطالفي ة بعوص

ً

 

 
 سلكوابيلنوم وامشاكل ا  •

ً ً ا ركبمو أا ريثكن وظقيتسيا مبرو أ، مونلاي فة بوعصة مدصلاد عبا مب ارطضابن وباصملاه اجويد ق

ً ًً ةدعا بلاغ -س يباوكلان ما ضيأا وناعيا مكة. برطضملار اكفألابة ئيلمم هسوؤروم هنمن وريثكلاظ قيتسي ا.دج
 .نذهالدي بين وشارعتملوا زاما م، فهم همنوار مقدن عنظر البغض لة. ويللي ارات فم

 
 ئاباالكت  •

ً ً ً ر اكفأك يدلوا ضفنخمت اذلام ارتاحى وتسمن وكيي. زلخاوب نذلار عاشمب ابوصحم بائتكالان وكيا ما بلاغ

ن تأثر آخروي مانيبسط. تومب تئاكن امة مصدالد عبما ب رااضطبن يبصامالن مد يالعدعاني يفسك. نن عة يبسل

ً ر اكفألان وكتا ما بلاغة. بوعصر ثكأض رملاة برامحل عيجا مم، ةلزعلاى لإ ليملان مب ائتكالاد يزيد قة. دشب

ً  ا.ضيأة دووجمة يراتحنالا

 
 بجنلتة واظقليا  •

ن بوصامالل يميد ر. قمتمسالد يلشد االقلقلى سريع إالالقلق ن مالقلق ح يتراود لقلق. قن امثير كالعاني ي

ت لصووضاء واضللتحملهم د ن ح فإي،التالبوت. ى صونأدع مابسل فلجالى ة إمصدالد عبما ب رااضطب

ً  ب.ضغلاي عيرسا ونوكيد قك لذلوا. دض جفنخم

 
 ةخصيي الشفات رلتغيا  •

لغضب أو بات انوفي ذا لى هتجيد راب. قهور االضطعد ظبة يصالشخي رات فيغتن منهم مد يالعدعاني ي

 توبانالتبدو هذه د  قه.يعلطرة يالسة مصدالد عبما ب رااضطبب صاماليع تطيسال ذي الالقلق زعاج أو نالا

 جدتواالة مصدالد عبما ب رااضطبب صاملى اعلب عصالن مل عتجآلخرين وامع ة بناستمة وغير مبررغير 

 نواكا التيء شياأليام باقالفي  ةبغرالة مصدالد عبما ب رااضطبن بوصامالد قفيد قن. يآخراص ل أشخحو

 ة.ينسالجة بغلري اص فقنذلك ب صاحيوعلها. فبن عوتمتيس

 
 ةلوسلهة واميافصلت ااطرابالضا  •

 ة.يقيق غير حهمادن أجسض أعبالشعر يد ، قلمثاالل يبلى سعة. يعاقالودم عبعور ة هي شيمصافالت االضطرابا

 لىا إصلوويف كن عرفويال ل، وهومجن كامفي ة فجأن ظوقيتسيث ية، حببويغفي نهم كأآخرون وصف تريو

ي ناعيم. داصلاث دلحا يفا وكراشن يذلاص اشخألات اوصأن وعمسيث ية حسولهلان ما ضيأن وناعيد قوك. انه

مع قم لهعوسفي ما ل كلوا ع فم. لقدادصالث حدالبعلق تيما يكرة فذالللي كو ي أئن جزداقن فمآلخر ض اعبال

 امم هنأ الإ، اتقؤم" هيلعا ورطيس"د قم هنأن مم غرلاى لع، كلذمع وه. ركذتى لعة ردقالدوا قن فآللحدث واا

 سهم.فنل أداخشعرون بالقلق يلوا زا

ً

ً

 
 ةديلجساض ارألعا  •

ت اصوفحلان مد يدعلاء ارإجم زلتستي لاتلابو، اهصيخشتب عصية ديدشة يدسض جارعأك انن هوكتا ما بلاغ

 ةمصدلة االتبر حعتن.  يصصتخمالما بة ورمصدالد عبما ب رااضطبب اصملاص شخللج لاعلاب يبطلال بقن م

ن اقفي خفة رركتملاض ارعألال ثمتتى. دملاة ديعبب قاوعا مهلن وكيد قو مسلجلا داهإجد مألال يوطق لقلاو

د يازتمر طا خضيأك انة. هيدسع جاوجأوم الآوة دعملاي فل كاشمولع بلاي فة بوعصور دصلا يفم لأوب لقلا

ً

ِ
ً

ً
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 .لصفامالب هاتالت الدم وحاالغط ضع تفااركري والسرض مبة بصالإل

 
 تخدراملي اطااكل تعمش  •

ج العلاد قعيه نإا. دة جعئاشلار ومألان م - قلقللة داضملار يقاقعلاو أل وكحلا ةصاخ -ت راخدمالاطي عتد عي ًً

 .ةحصالبضار ه نى أعلت راخدمالعاطي تق يثتوما تم ك ت.كالمشال للى حعالقدرة ن مل يقله نأل

 ؟لصدمة بعد اب مااطرضخيص اكيف يتم تش 
 

Hvordan stilles diagnosen?

 ةايحلدد اهة ترثياة كطبيعذو سي فط نضغ

 
 

Psykisk belastning af livstruende og katastrofeagtig karakter 

 
 

 اصألشخا من العديد أن لىإ هذا في ببالس رجعيو .ةمصدال بعد ما برااضط تشخيص بعصال من نكوي قد
 لمعال عن العجزو قلقال لثم آخر شيء من جعالال لتلقي بيبالط لىإ نبوذهي ةمصدال بعد ما برااضطب نيبصامال

  . رىأخ ةيجسد اضعروأ عدةمال وآالم بالقل نفقاوخ

 اصخ لكبش للحاا هو هذا. ةمادصال ثداألحبا اشرةبم بطتير وال مباشر لكبش اضعرألا هذه ببس يرسفت نكمي ال

 ذيال نفسيال غطضال نكوي أن بيج ص،يتشخال إلجراءو. يدةعد تنواس منذ ةمادصال ثداألحا عوقو ةالح في

ً .ةحيالل ددةهم ةعيبط ذا اضيأ لشخصا له رضعت

 
 نصيخصمتلج العالخيص واالتش

Specialiseret diagnosticering og behandling 

 
 برااضط جعالل عيادة :ةمصدال بعد ما برااضط جعالل احدةو ةصصتخم عيادة كنمارلدا سطو ةقطنم في جديو

 اصألشخا وسآره عيادة جالعت. جنينيره في قسم لىع اضيأ عيادةال لمتشت .وسآره في القلقو ةمصدال بعد ما

 .نفعالو سينالج داءتعلال ةيجتن ةمصدال دعب ما برااضطب بوايصأ نيلذا
ً

. كهموسلو رهمكاأفو دهموجس ةيفعاطال اصشخألا ياةح رثتتأ. ادقعم اصيشخت ةمصدال بعد ما برااضط يعد
 ةممساهال ةفمختل تصاصتخ عدة من نيصصتخملل ليبالتا ريضروال من ن،كمم جعال لضأف لىإ لللوصو

.تهمرفعمب

ًً

 

 

 

 :هم عالجكب علقتي مايف بهم تقيستل نيلذا ةيصحال ةيعالرا ئييصاأخ بعض

 نصصوتخمال  •
 نيوفسنالن يوئصاألخا  •
 يعيبالطج عالاليو ئصاأخ  •
 تضامرمال  •
 نبومرال  •
 نيوفورالن مومترجالي / قافثالع قطاالفي ن ملوعاال  •

https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/afdeling-for-depression-og-angst/i-behandling/klinik-for-ptsd-og-angst/
https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/afdeling-for-depression-og-angst/i-behandling/klinik-for-ptsd-og-angst/
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 تصافحوال لمتش. ةيلجسدا تصافحوالو ةصاالخ تبالاقمالو ةقمعتمال تراتشاالسا أساس لىع تشخيصال يتم

 .هاتومد هاتشد ةدرجو اضعرألا ييمقتو تحديد تمي ة،ابلقمال ناءثأ. ذلك لىإ ماو ةعألشوا دملا تصافحو ةيلجسدا

 عانيت تنك إذا ماع اضيأ الكسؤ يتم. ةيفسن أو ةيجسد تماصد من بقالسا في تينعا قد تنك إذا ما فحص يتم ماك

 ما ابلاغ. ةيهرق لاعأف أو ةيهرق أفكار أو بتئاكا أو قلق عن بارةع نكوت قد التيو. رىأخ ةيعقل تاضطرابا من

 .ددصال هذا في ةمهم تامومعلب ةممساهال باءقرلأل نكمي

ً

ً

 جعن العالات لوممع
 

Om behandlingen 

 ؟ةمصدلا بعد اماب رطالضح امتلج العالهو اا م

 
Hvordan behandler man PTSD? 

 
 هو هذا: "لقوالو هيلإ إلشارةا يعمللج نكمي جعالال من حدوا اصخ عنو جديو وال ،لهس حل جديو ال الحظ، وءلس

 ".ديمجال جعالال

 :هي جعالال افهدأ. حيصحال جالعال بدء من نكمتت حتى لمشا تشخيص إجراء مهمال من ذلكل

 .تكاية حيعنون يتحسة ويلجسدة وايفسنالاض عرألل ايتقل  •
 ة.يعماتالجمات اخدالصص وتخمال وبكيبلي من طبقتمسالعم لدد ليخ أساس جيترس  •

 

 جعالال تايتومح

. ةمصدال بعد ما برااضطب اباصم تنك إذا ما مييقتل ةيأول تشارةباس  ةداع ةقنطمال تداعيا في جعالال ورةد دأبت

.لك اصيصخ ةممصم جعال ورةد ادعدبإ قومن ثم. يكلد اضعرألا وشدة ةعيبط تحديد يتم

ًً 

ً 

: لمتش ما ابلاغ التيو طرق، عدة من ايجزم جعالال ورةد نكوت قد ًً 

 تراتشاالسا  •
 عليمتال  •
 نفسيالج عالال  •
 طبيالج عالال  •
 يعيبالطج عالال  •
 ةيعماتالجمشورة اال  •
 بويتراله يتوجال  •

 بنلجواا لىع يزكرت اضيأ ناكه نكوي ة،فمختل ةيرقع تفياخل من اصألشخا من رهميغو نيئالالج ةعاملم عند

 لىإ ةجلس اقعبو هرأش 6 لىإ 4 من ةصصتخمال جالعال ورةد مرتتس ما  ةداع. اصاخ امامتاه بتطلت التي ةيثقافال

.عبوألسا في نيتجلس

ً

ًًً

 

 

 ةنفسيلة اربيلتا

Psykoedukation 
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 درق بركأ ةرفعم مهمال من. ةمصدال بعد ما براطضبا ةلصال تذا بنلجواا في بكقارألو لك بيدرت تقديم يتمس

 .نكمأ إن ارهاكرت ليتقلو هاتارإدو اضعرألا مع لمعاتال نكممال من لعيج ذاهف. رضمال عن نكمم

 

 سيفلنج العالا

Psykoterapi 

 

 
 جعال في اصخ لكشب ماهتيالعف رضعتالب جعالالو فيعرمال جعالال تبثأ  .نفسيال جعالال من يدةعد عنواأ ناكه

 .ةمصدال بعد ما برااضط

 ألفكارا بسباأ تحديد لىع نفسيال صائيألخا عدكايسس. ككوسلو عركمشاو كاركأف لىع فيعرمال جعالال كزير

 تجبالواا لخال من ذلك في ماب ي،هجنم لكبش اميرهيغتو ماهيحدت نالتحاوس ،اعمو. وكلسلا ماطنوأ ةيبلسلا

 .صرفتالو يركفتلل رىأخ طرق ةبتجر لىع ةيزلنمال تجبالواا عدكتساس.  يرةغصال يةزلنمال
ً

 

 قفموال ةهمواج لخال من .ةبرقالل ةعضخا ظروف ظل في ةممؤلال تككرياذ ةهاجمو لمعتت ض،عرتالب جعالال في

 يكطعيس. طرةيلسبا برأك اساسإح ا ييجردت عيدتتسو قكقل لقي ،ايقيقح أو  اليتخم ناك سواء رر،كتم لكبش يفمخال

 .ذلكل اقفو أفعالك دودر ليتعد من كنكميو ةمصدلل ةيعاقو ثركأ ةيرؤ هذا

ًًًً
 ً

 
 يطبيعلج العالا

Fysioterapi 

 

 
 يففتخل اديج ةقثموال جعالال ةقيطر. ةمصدال بعد ما برااضط جالعل ايئايزيف اهجن يعيبالط جعالال صائيأخ تمدعي

.)B-BAT( لجسمبا ةيعتولل سيألساا جعالال هي لمألوا ترتوال
ًًً

 

 من مزيدال نحكمي أن نكميو. حالروو لجسدا في لسالموا النسجاما خلق لىإ لجسمبا ةيعتولل األساسي جعالال دفهي

 .فسنالب ةقثال

 :ليي ما لمعال نمضتي

 سفنتالت نياقت  •
 نازتوالب يدرت  •
  ترخاءالسا  •
 يكدلتال  •

 من. تكتياجااح مع يفكتتو الوقوفو وسلجلوا قاءالستلا ضعو في لجسمبا ةيعوتلل األساسي جعالال نيتمار تتم

 حبصت ماك. تكتياجاواح دودكح لىع تعرفال في لضأف حبصت مك،جس تراإشا لىع تعرفال ةيفيك لمعت لخال

 .تالعافنالوا القلقو ترتوال من ليقل ذاهو. هتبانالوا ن،هراال تالوق في ثحدي ماو قف،توال في لضأف

 

 اءدولا

 Medicin
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 بعض لىع تدئاهمالو بائتكالا تداضام لمعت. ةمصدال بعد ما برااضط جعالل ابولطم لدواءا نكوي ما ابلاغ

.غمالدا في ةيئميايكال تالتالالخا
ًً

 

 اضيأ لدواءا ققيح أن نكمي. ةيعيبالط هتالمعدل ليزوتكورال ادهإلجا نموهر توىمس عادةإ هو لدواءا آثار حدأ

 كرةذاالو يزكترلل ةمهم وهي. غمالدل ةيبصعال تالناقال ماوه ن،يالنيدررانوالو نينوتيروالس توىمس في انزاوت

.ةيعيبالط هتالمعدل ومييال اعكقيإ عادةإ في اضيأ مهم ادموال هذه من يعيبالط توىسمال. بائتكالوا القلقو

ً
ً

ً 

 نحياألا بعض في ريضروال من. لمعي لدواءا نكا إذا ما لتحديد يعبأسا 4-6 لىإ يصل ما مرألا غرقتيس قد
 ةيبنجا آثار من ينعات تنك إذا أو بمطلوال يرثأتال ققتحي لم إذا ةيألدوا من جديد عنو ةبتجر أو ةعلجرا زيادة

 . ةعجمز

 ةصيحن 

 Gode råd
 

 ؟رلتكراع امنله لعفمكن ي يلذما ا

Hvilke muligheder er der for at forebygge tilbagefald? 

 
 نعم مهمال من ذلكل. ياةالح من الحق توق في ةمصدال بعد ما برااضط اضعرأ عودة من خطر ناكه

 ليتقلل فسكنب هافعل نككمي التي ياءألشا عضب اضيأ ناكه نكول ي،نهمال جعالال من جزء ةيلوقاا .اركرتال

 : اضعرألا
ً

 رمبكلار انذإلت اامط وعالولضغلى ااه إاالنتب

Bliv klog på belastninger og tidlige tegn 

 
 بنتج ةمحاول اضيأ لك حيتي قدو. تجاوزها من هذا نككميفس. ةممؤلال بكتجار عن مقعب ثحدتت أن مهمال من

 .يدةجد ةقيطرب هاعم لمعاتال ةيفيك لمعت نككمي أو ة،ماثلمال ةبعصال قفمواال
ً

 

 تالوق في عدةمساال بطل ذلك لهيس فسوف هر،تظ التي اضعرلأل كرةبمال تماعالال تحديد لىع ارداق تنك إذا

 نكأ أو القلق، تابونل رضعتال في دأبت نكأ هي ةمصدال بعد ما براالضط كرةبمال تماعالال نكوت قد. بناسمال

 لىع تعرفال في عدةمسا لىع للحصوا نككمي. تكيصخش في ترايغت ظتالح نكأ أو ياءشألا كرتذ في ةبعوص جدت
 أو ةضمرم أو بيبط مع تشاورال لخال من يدةفمال تجيايتراتالسوا فزةمحال قفمواالو رة،كبمال ارإلنذا تماعال

ً

 .نفسي صائيأخ

 كلتائإشراك ع

Inddrag dine pårørende 

 
 نهمكميو. جعالال ناءثأ تراتشاالسا في ةكمشارال ةعائلال ادفرأل نكمي. الوقائي لمعلا في ايسيئر ارود تكعائل بعتل

 ةقيطر لضأف لحو تداإرشا يتلقوا أن اضيأ يدةج كرةفل هانإ. هوعالج مسارهو رضمال لحو ةرفعمال بتساكا

 .جعالال ورةد من ةفمختلال لحرامال في صرفتلل

ًً

ً

 

 إذا. وكلسلا في ةيلألوا تراييغتال الحظي من لأو ننوكوي ما ابلاغف. ةمهم ةرفعمب ةممساهال اضيأ تكلئعال نكمي
 بناسم لكبش ةبستجاالا لخال من مكعد نهمكمي هور،الظ في ةمصدال بعد ام براطضال يدةجد اضعرأ أي تدأب

.عدةمساال بطل في كتمساندو

ًً
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 اءدولا

Medicin 

 
 ردمجب لدواءا لناوت عن قفتوتس تنك إذا مايف يركفتال ئعالشا من. اركرتال مخاطر ليتقل في لدواءا عديسا أن نكمي

 مدة لطوو ةعلجرا من كل لحو بكيبط تمايلعت عبتت أن مهمال من لك،ذ معو. رىأخ مرة نتحسالب عرتش أن

  .كبيبط مع تشاورالب حل عن ثبحال يكفعل ة،عجمز ةيبنجا آثار أي من انيعت تنك إذا. جعالال

 تتوصياال تمدعت. اضعرألا نحسارا بعد لاألق لىع ةنس لىإ هرأش ةتس مدةل طبيال جعالال ةصلمواب امومع حصني 

 جعال لىإ ةمصدال عدب ما برااضطب نيبصامال عضب جحتاي. ةللحاا شدة لىع اصخ لكبش جعالال مدةب ةقتعلمال

 .ياةلحا دىم دواء لىإ آلخرا بعضال جحتاي مانيب. تنواس عدةل طبي

ً

 

 ؟ةمصدلا بعد اماب رطمن اضتعاني نت سك إذا كفل بنفعمكنك أن تاذا يم

Hvad kan du selv gøre, hvis du lider af PTSD?

 كفرامعة من شبكدة افالستا

 

Brug dit netværk 
 

ً ن.ستحللا يرورضا رمأد عين امألابر وعشلافم. هعمن امألابر عشتن يذلاص اشخألان يبم عدلاب لطا  • ً

 
ًا.ديجا عمتسمو أة يلمعة دعاسم تناكء اوس، هاجتتح امبم رهابإخن مف تخال   • ً 

 
ردك أمر فمبيس بكواالبية ولسلر اكامع األفل ماعتلان إك. لذبم ايقللا دعتسمن وكتن أد رمجب، ثدا حمبم رهبأخ  •

 .جعمز

ً

 
ً ن.يرآلخاج عزين أن كميء يشل وقب نجتتال وا ئبعن وكتن أن مق لقتال   •

 
ي أسوأ ة فنممزة يالتآلثار رض عتالبتخاطر د ة. قراحالدم عبعور الشتمر ا اسإذفسك نه لبفظ تتحال   •

 عدة.مساالب لى طلة إت بحاجن فأم،رايما لى عل زاتال ت نكذا : إهربعد شعك ضيم ويقتبقم ت. يوهاينارالس

 ةهنيملدة ااعمسلس ااملتا

Søg professionel hjælp 
 

 في فهمل، مثاالل يبلى سعي، فسنصائي ارة أختشدك اسعتسان ن أكمية لك. متاحالة ينهمالعدة مساالن مد فتاس  •

 ذلك.د عبن ستحالبناس الن مثير كالشعر ي، ويكلدة وشمشالألفكار ن امد يالعد

 
 .بكيبطمع ألمر اذا ة همناقشن ئك دودوال ناوتن عتوقف تال طبي. العالجك بزم تال  •

 
ت دواطائك أعضك وإاعرفي شرح أعدة مساالنفسي الصائي ألخاك وبيبن لطكميبك. رااضطلى عتعرف اللم عت  •

 .هاعمل معاتلل
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 بعصي قتر بومنك تقبول أ

Accepter, at du har det svært 

 

 يخطئ.ل كالل. فشالبفسك نح لماس  •

 
د أي شيء قن مكثر غامرة أعرك مشان كوتد ياتك. قلى حع" ةيطرالس"ت نك فقدر أعتشد لك. قعاأفد ل ردوبقت  •

 .تالعافنالة واراحالدم علم وألمك مع ال جسعتفايد ل. قبن قمه تيشعا

 
 نكماألان عث بح. اتالوقن مترة فل لأقة يك طاقلدن كوية. سبساطبألمر ذ ا وخفسكنلى عثير كالل متحال   •

ي.مويلاك نيتوري فء ارختسالاوة احرلات ارتفن مض". لابلاة احر" كنحمتن أن كميي تلاب راتجلاو   

 
 أو / iPadي للوحازك اهتك أو جايميو دفتر دمتخت واساالحظمب تكذاكرة. الباه واتنالل اكمشاج العتن يجب أ  •

 ك.هتواجالتي ت وباعصلن اع نيآلخرر ابل وأخمومحالفك تها

 
ن كممالن مه نور بأعالشيرة غصالة يعملالام همالدارة منحك إتن ن أكمية. يميوالة ينيتالروالك معى أإلء بطبد ع  •

 يعي.بالط ضعالولى دة إعوال

 ةحية صايحة عيش لاوحم

Forsøg at leve sundt 
 

 وترتالل يتقلبية ولالسألفكار ف ايفتخفي ذلك د عيساد ق، فمكهتالتي رى ألخة اشطنألن وايتمارالء راقم بإج  •

 .ةراحالدم عو

 
ن خطر مد يتزعمل والن عمنع عالجك تن ن أكمي ثيل. حكحوالن ميرة بكالت ايمكالنشطة ومالد مواالب نتج  •

 اض.عرألن امد يمزالهور ظ

 
 يصحذائي غام نظع تباد وايالجنوم الن مد كتأ  •

 ؟فعللتك أن تئاطيع عا تستاذم

Hvad kan pårørende gøre? 

 

 
 بعصال من نكوي ما ابلاغف. ةمصدال بعد ما برااضط من عانيي شخص من ابيرق نكوت أن بعصال من نكوي قد

 ادفرأ نيب ةعئالشا تاباتجالسا من القلقو باطإلحوا نلحزا يعد. بيصع تبوق مري هبتح شخص مشاهدة ادج

 ةيجتنال نكوت قد. ةيميوال تهمحياب ناءتعالا يهمعل تالوق فسن في نكل ض،يمرال لشخصا عمد نيدوير نهمإ. ةعائلال

 .إلرهاقوا بعتالب عوربالش مرألا بهم تهيني أن

ًً

ً

  ؟اربقأل احدأكنفسك فعل بمكنك أن تاذا يم

Hvad kan du som pårørende gøre for dig selv? 

 



  Side 13 

 
 كتتياجاباح تمامالها لىإ اضيأ ةبحاج تنفأ ة،مصدال بعد ما برااضط من نياعي شخص عمد تريد تنك إذا

 ةلطاقا امئاد يكلد نكوي لن هنأ لبقت أن بيج. نكامإلا درق ةيعيبط اةيح يشعت أن لتحاو أن بيج ذلكل. ةصاالخ

 .تالوق لطوا ااحتمو ايبايجإو ارضاح نكوي أن عيتطسي حدأ ال. عدةمساال تقديمل

ً

ً

ًًً

 نيآخر بقارأ مع يةمسؤولال تشارك أن فيدمال من. نحياألا بعض في لطوأ أو يرةصق ةراحتاس خذأ لىإ جحتات قد

 ضورح من فيدتتس قد ن،ييفسنال نيالجعمال مع لصتواال لىإ ةضافإلبا. ردكفمب ةيسؤولمال لمتح لىإ تضطر ال حتى

 .ةيعالرا مقدميو ضىمرال تبطارا

 لىع للحصول بكيبط تشارةاس يكعل بيج ك،يعل بتئاكالا اضعرأ هوربظ أو طفيعاال غطضالب تعرش إذا

 من تعاودفمال ادردتاس مع ممارس نفسي صائيأخ لىإ ةالحإ لىع للحصوا كنكمي الت،لحاا بعض في. عدةمساال

 .اركيمنلدا دامىقال نيبالمحار كزمر من عدةمساال بطل نودالج بقارأل نكمي. صحيال نيمالتأ لخال

 :دةاعمسلمكنك اكيف ي

Sådan hjælper du: 

 

ً  ا.ئبعس يلة مدصلاد عبا مب ارطضابب اصملان أو، حاتمك نأح ضو  •

 
غير  كتدعاسمن أي نعيال ا ذن هكلوا. ضفارو الزعنمص شخلان وكيد ق، نايألحاض عبي فر. بصلابى لتح  •

 ة.يضرور
ً ً

 
 لك. ذيريدال ن كاذا ة إمادصالث داألحن اعث حدتاللى ع ةمصدالد عب ماب رااضطبب صامالجبر تال   •

 
 نككميه نن أمد كث. تأحدما عث حدتللاده تعدى اسعلل ت تدماي عال هناك أتنكاذا ماع إتالسي اوقتك فذ خ  •

 ج.اعإزعرض ألي تالن تحدث دوال

ة يلمعن ما ءزد جعيا ذهفت. ارمة دعه تصقد رسى لإة مدصلاد عبا مب ارطضابب صامالج حتايد ه. قصت لنا

 في.عاتال
ً

 
ل معيوا مامتي عيبطر مأء اكبلاء. اكبلاي فة مدصلاد عبا مب ارطضابب اصملاأ دبين أى شتخك نألاجع رتتال   •

 .يسفنتة يآلك
ً

 
  ف.موقالبأثر تم نكأ رهظتن أك نكميي. وقلاف رطلان وكتن أض رتفملان مك نألك رعاشمف تخال   •

 
ً ."رمتستة ايلحا، انس"ح و" ءيشل كح نجيس"ل ثم ءايشأل وقب نتج  •

 
ل ماعألني باتعة. ايميواله تحياظيم نتهمة ومالت ماعلومالتذكر لى ع ةمصدالد عبما ب رااضطبب صامالد عسا  •

 .ةمصدالد عبما ب ااضطرمريض بها ة لصلال الشئ وبعض ة كبمربدو تد ة. قيميوال

 
ً .مهبء انتعالاى لعا رداقت نكا ذإة ريبكة دعاسمن وكتسف، ةلئاعلاي فل افطأك انن هاكذا إ  •

 

ة.يعماتالجمات اخدالفسي ونالصائي ألخ وابيبلطصال باتالي اعدة فمساالرض عا 

ج.عالالت راخياية ويسئلرض اراعألضطراب واالى اعلتعرف ة، ومصدالد عبما ب رااضطل ت حوماعلومن عث بحا 

 

 

 

 

https://www.psykiatrien.rm.dk/patient/nar-du-er-parorende/parorende--og-bruger-organisationer/landsdakkende-foreninger/
https://www.veterancentret.dk/da/
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