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(What is it?) ما هي؟

اضطراب القلق هو الشعور المتكرر بالقلق الشديد، وقد يكون القلق بشأن أمر محدد أو شعور عام بالقلق طوال الوقت وقد تصاحبه 

عند البعض أحيانا نوبات الهلع. ونوبات الهلع عبارة عن شعور غامر بالقلق البالغ لفترة قصيرة من الوقت وقد يكون شعورا قاهرًا.

يجب أن يكون القلق حاًدا بدرجة تؤثر في قدرة الشخص عىل التصرف )بدنيا أو اجتماعيا أو أكاديميا( قبل أن يتم تشخيصه عىل أنه 

اضطراب مرضي.

رهاب الخالء: الخوف المفرط من المواقف التي ال يمكن الهروب منها أو الحصول عىل المساعدة 

فيها بسهولة )مثال بعيًدا عن المنزل أو عىل وسائل النقل العام، الخ(

 أنواع القلق 

املريض

 (Types of
 Anxiety)

(What will my GP do now?) ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟

قد يحيل طبيبك العام طفلك للعالج. يمكن للتدخل المبكر أن يعالج القلق الخفيف أو المعتدل بفعالية. وال تعني اإلحالة أن طفلك 

يعاني من مرض نفسي خطير.

قد يقوم طبيبك العام أيضا بالتالي:

يقدم استراتيجيات تساعد في إدارة القلق لدى طفلك  •
يحيلك إىل أخصائي إذا كان القلق حاًدا  •

كما وسيرغب طبيبك العام في مراجعة طفلك في وقت الحق للتأكد من سير تحسن حالة القلق لديه. فإن لم تتحسن حالته يجوز 

أن يناقش طبيبك العام معك خيارات عالج أخرى.

اضطراب القلق العام: الخوف أو القلق المفرط من أمور عديدة يصعب عىل المصاب التحكم فيه

اضطراب الهلع: نوبات هلع متكررة غير متوقعة. الخوف من حدوث المزيد من النوبات 

ومحاوالت تفادي حدوثها

البكم االنتقائي: اإلخفاق في النطق في حاالت معينة يتوقع خاللها الكالم (رغم القدرة عىل 

الكالم في حاالت أخرى)

اضطراب قلق االنفصال: الخوف المفرط من االنفصال عن المنزل أو مقدمي الرعاية (سواء كان 

ذلك عن قصد أو عن طريق الصدفة)

اضطراب التوتر االجتماعي: خوف أو قلق ظاهر من حالة اجتماعية أو أكثر (يجب أن يشتمل عند 

األطفال عىل القلق أثناء التواجد وسط أقرانهم)

رهاب محدد: الخوف المفرط من شيء أو حالة محددة يتم العمل عىل تجنبها بعد ذلك أو احتمالها 

عند اللزوم مع الشعور بالضيق الشديد

 ما هي األسئلة التي علي طرحها عىل طبيبي العام؟

(What questions should I ask my doctor?)
من السهل أن تنسى األسئلة التي ترغب في طرحها عىل طبيبك العام عندما يكون بالك مشغوال، لذا فيما يلي 

قائمة باألسئلة التي قد ترغب في طرحها:

ما بوسعي أن أفعل ألساعد طفيل اآلن؟ 

ما بوسعي أن أفعل ألساعد طفيل مستقبال؟

متى عيل أن أقابل الطبيب مرة أخرى؟

كم من الوقت سيميض قبل أن أرى نتائًجا؟

ماذا يحدث إذا ساءت حالة طفيل؟
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(What can I do?) ماذا بوسعي أن أفعل؟
 من المهم أن تدعم طفلك في تعلم طرق التحكم في قلقه. فالعالج كثيرا من يتطلب وقتا طويال. وفيما يلي بعض األمور التي 

يمكنك القيام بها:

الحصول عىل العالج مبكرًا ألن ذلك يساعد في منع القلق من التفاقم.  •
محاولة عدم الشعور باإلحباط عندما يعاني طفلك من القلق. وقد ال يبدو األمر منطقيا لك إال أن عقل طفلك يخبره بأنه   • 

ليس في مأمن.

االعتناء بنفسك فأنت السند الرئيسي لطفلك مما يجعل من السهل أن تنسى االعتناء جيدا بنفسك.  •

(What supports are available?) ما هي أنواع الدعم المتاحة لي؟
(Public health and other free services) خدمات الصحة العامة والخدمات المجانية األخرى

توفر خدمة صحة الرضع واألطفال والمراهقين العقلية )ICAMHS( عالًجا متخصًصا لألطفال والشباب حتى بلوغهم سن الثامنة عشر. تحدث 

مع طبيبك العام عن هذه الخدمة.

تقدم خدمة الصحة النفسية األولية والمجتمعية تقييًما وعالًجا نفسًيا مجانا لألطفال حتى سن 12 عاًما. اتصل عىل الرقم 4200 8788 واطلب 

التحدث مع موظفة التقييم المبدئي في قسم الطب النفسي.

تقدم خدمة صحة الشباب التابعة لدائرة الصحة المحلية في جنوب غرب سيدني )SWSLHD( مشورة مجانية للشباب من سن 12 إىل 21 عاما. 

اتصل بأحد مراكزها واطلب التحدث مع أحد موظفي التقييم المبدئي لديهم:

خدمة كورنر الصحية للشباب في بانكستاون عىل الرقم 8633 9726  •
فريق فيرفيلد ليفربول لصحة الشباب )FLYHT( عىل الرقم 1717 8717  •

تراكسايد )كامبلتاون( عىل الرقم 2525 4625  •

تقدم منظمة هيدسبيس )Headspace( خدمات استشارات عىل الميديكير للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 25 عاًما. اتصل بأحد 

مراكزهم لتحديد موعد:

بانكستاون عىل الرقم 9669 9393  •
ليفربول عىل الرقم 3200 8785  •
ماكارثر عىل الرقم 9089 4627  •

تقدم خدمة الصحة العقلية التابعة لشبكة الرعاية الصحية األولية في جنوب غرب سيدني خدمتان لتحسين حصول األطفال والشباب عىل 

خدمات الصحة العقلية: Star4kids لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و12 عاما، وYou In Mind للشباب الذين تعدوا 12 عاما. لدى 

كالهما معايير أهلية يجب استيفاؤها وتحتاجان إىل إحالة من طبيب عام. ناقش مع طبيبك العام مدى فعالية اإلحالة إىل هذه الخدمة.

(Private options) خيارات القطاع الخاص

 هناك العديد من األخصائيين ومقدمي خدمات الفئات الصحية المساعدة في القطاع الخاص بوسعهم عالج القلق عند األطفال. 

تحدث مع طبيبك العام عن التخفيضات في تكلفة العالج.

(Where can I learn more?)     أين يمكنني معرفة المزيد؟ 
bullyingnoway.gov.au :)Bullying No Way – for children and parents( لألطفال وأولياء األمور )مكافحة التنمر( Bullying No Way  •

kidshelpline.com.au :(Kids Help Line) خط مساعدة األطفال  •
raisingchildren.net.au :(Raising Children Network) شبكة تربية األطفال  •

نشرات المعلومات الصادرة عن 

Health Resource Directory معتمدة من 
قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة 

الرعاية الصحية األولية في غرب سيدني 

والممارسين العمومين المحليين.

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا عىل تشخيص 

من طبيبهم وهي غير مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة 

مرضية أو كبديل للرعاية الطبية المستمرة.

https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/MentalHealth/ICAMental.html
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/MentalHealth/ICAMental.html
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/communityhealth/psychology.html
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/communityhealth/youthHealth.html
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/communityhealth/youthHealth.html
https://headspace.org.au/
https://headspace.org.au/
http://www.swsphn.com.au/mentalhealthservices
https://bullyingnoway.gov.au/
https://kidshelpline.com.au/
https://kidshelpline.com.au/

