የአዕምሮ
ጤንነት
አዘጋጅ

የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል

ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል (ECS ኢ.ሲ.ኤስ.) ተልዕኮ
ሁሉም ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ወደ አሜሪካ ህብረተሰብ
ያለ ምንም ችግር እንዲቀላቀሉ ለማመቻቸት ነው፡፡ ECS
ዓላማው ማህበራዊ ፣ ባህላዊ እና የሲቪክ ሕይወት ፒውጂት
ሳውንድ (Puget Sound) አካባቢ አስተዋጽኦ ለማድረግ እን
ዲሁም የበለፀጉ ጥንታዊ እና ባህላዊ ቅርሶቻቸውን እንዲ
ጠበቁ እና እንዲያካፍሉ ኢትዮጵያውያንን እና ትውልደ
ኢትዮጵያዊ-አሜሪካውያንን ለማገዝ ነው::

https://www.ecseattle.org/
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የአዕምሮ ሕመም ምንድን ነው?
”የአእምሮ ጤንነት
የሌለበት ጤና የለም”

የአዕምሮ ሕመም ምንድን ነው?
* የአእምሮ ሕመም (Mental Illness) አንድ ሰው የሚሰማዉን ስሜት፣
ሃሳቡን፣ ጸባዩንና፣ ከሌሎች ጋር ያለውን ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ
የሚያውክ የጤና ሁኔታ ነው።
* በሰው ሕይወት ውስጥ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ጭንቀት ሲኖር የአእምሮ
ህመም በጣም የተለመደ ነው ፡፡ ይህም የተለመደ ችግር ነው ፡፡
* የአእምሮ የጤና ችግር ሰዎች እንዴት እንደሚያስቡ፣ በስሜታቸውን እና
በጠባያቸው ላይ ጣልቃ ይገባል።
* ብዙዎቻችን በሕይወታችን ውስጥ የአእምሮ ሕመም ይደርስብናል።
* ለአእምሮ ጤና ችግሮች ትክክለኛ ሕክምና
ካልተደረገ ወደ አእምሮ ሕመም ሊለወጡ ይችላሉ።

የአዕምሮ ሕመም ዓይነቶች
የአእምሮ ሕመሞች እና የኃይለኛነት ደረጃቸው የተለያየ
ነው ፤ በጣም የተለመዱት፦
* ድብርት፦ አንድ ሰው ስሜቱ ዝቅተኛ ሲሆን ፣ ምንም ነገር የማድረግ
ፍላጎት ሲያጣ ፣በህይወት ለመደሰት ከባድ ወይም የማይቻል ሆኖ ሲገኝ
ነው።
* መረበሽ፦ የተለመደ ስሜት ነው ፣ ግን አንድ ሰው አብዛኛውን ወይም
ሁልጊዜ እንደዚህ ከተሰማው የአእምሮ ጤና ችግር ይሆናል ።
* የሃሳብ መዛባት (ስኪዞፈሪንያ)፦ አንድን ሰው እንዴት እንደሚያስብ ፣
እንደሚሰማው እና ጠባዩን እንደሚሰራ የሚነካ ከባድ የአእምሮ መታወክ
ነው ፡፡
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* ባይፖላር የስሜት መዛባት፦ አንድ ሰው የስሜት መለዋወጥ ሲያጋጥመው፤
ዝቅ ሲል (ድብርት) እና ከፍ ሲል(ማኒክ)በሚሆንበት ጊዜ ይከሰታል።
* የስብዕና መታወክ ፦ ይህ በሚከሰትበት ጊዜ የአንድ ሰው አንዳንድ ስብዕና
የዕለት ከዕለት ኑሮን ለመቋቋም በጣም አስቸጋሪ ያደርግባቸዋል ፣ በተለይም
ግንኙነቶች።
* የአመጋገብ መታወክ፦ አንድ ሰው ስለ ምግብ እና ስለ ሰውነቱ ቅርፅ ጤናማ
ያልሆነ አስተሳሰብ ፣ ስሜት እና ባህሪ ካለው ይህ ይከሰታል::
* ታሪካዊ የስሜት ቀውስ፦ ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፈ ታሪካዊ
የተቀነባበረ ጭቆና የደረሰበት አንድ የተወሰነ የባህል ቡድን ያጋጠመው
ታሪካዊ የስሜት ቀውስ።
* ድህረ አሰቃቂ ሁኔታ ጭንቀት፦ በአስፈሪ ክስተት የተቀሰቀሰ የአእምሮ
ሕመም -በራስ ላይ ወይም በሌሎች ላይ ሲደርስ በማየት፡፡
* ሱስ የሚያሲዙ ነገሮችን አላግባብ መጠቀም፦ እንደ አልኮል መጠጦች
፣ የሕመም ማስታገሻ መድኃኒቶች ወይም ሕገወጥ አደንዛዥ ዕፆች ያሉ
የስነልቦና ነክ መድኃኒቶችን ከመጠን በላይ መጠቀም።
* ራስን ማጥፋት፦ በራስ በመመራት አደጋ በሚፈጥር ባህሪ ዓላማው ሞትን
ባደረገ ድርጊት በመሳተፍ ራስን ማጥፋት

በጣም የተለመዱት የአእምሮ ሕመሞች የመረበሽና ድብርት መታወክ በሽታዎች
ናቸው። ሁሉም ሰው አልፎ አልፎ የአእምሮ ውጥረት፣ ፍርሃት፣ ወይም የሀዘን
ስሜት ይሰማዋል። እነዚህ ስሜቶች በጣም የሚረብሹ እና ሙሉ በሙሉ የዕለት
ተግባርን ለምሳሌ ሥራ፣ በረፍት ጊዜ መዝናናትና ፣ ግንኙነትን ለማካሄድ ሊሳናቸው
ይችላል።
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መሰረታዊ የአእምሮ ሕመም ምልክቶች
የጭንቀት ደረጃዎች ከሰው ወደ ሰው ቢለያዩም ፣ ከደካማ የአእምሮ ጤንነት ጋር
ተያይዘው የሚከሰቱ አንዳንድ የተለመዱ ምልክቶች አሉ ፡፡ መሠረታዊ የአእምሮ
ጤንነት ደካማ እንደሆነ የሚያመለክቱ ማስጠንቀቂያዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ብዙ አካላዊ የሆኑ የሕመም ቅሬታዎች (እንደ፦ ራስ ምታት እና የሆድ ሕመም)
አፅዕኖት ያላቸው ኑሮን የሚጎዱ የሕይወት ክስተቶች (ሥራ ማጣት ፣ ወዘተ)
አደገኛ የወሲብ ባህሪ
የተራዘመ አፍራሽ (አሉታዊ)ስሜት
ስለሞት ወይም ራስን ስለማጥፋት ማሰብ ወይም
በሃሳብ መጠመድ
አልኮል እና/ ወይም አደንዛዥ ዕፅ አላግባብ መጠቀም
በንጽህና ላይ ያለ ለውጥ፤ ራስን የመንከባከብ ጉድለት
ስለምግብ ፣ ስለክብደት ፣ ስለአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወይም ስለአካል ምስል
በሃሳብ መጠመድ
ራስን መጉዳት ወይም ራስን የሚያጠፋ ባህሪ። (ማለትም፦ አካልን መቁረጥ ፣
አካልን ማቃጠል ፣ ፀጉር መንጨት ወዘተ)
ተደጋጋሚ የቁጣ ጩኸት ፣ ጠበኝነት

የአዕምሮ ሕመም ሕክምና
ብዙዎቹን የአእምሮ ሕመሞች ማከም ይቻላል። የአእምሮ ሕመም ሲጀምር የሚታዩ
ምልክቶችን ለይቶ ማወቅና አስቀድሞ ሕክምና መሻት ጠቃሚ ነው። ህክምና ቶሎ
ከጀመሩ የመዳን እድልዎ ከፍ ያለ ነው። ከተለመዱት አንዳንድ የአእምሮ ሕመም
ሕክምናዎች መካከል የሚከተሉትን ያካትታሉ ፡፡
ከአደንዛዝ መድሓኒቶች/ዕፆች
* የስነልቦና ህክምና (psychotherapy)
* እራስን የማከምና ጥሩ ሕይወትን
* የማህበረሰብ ድጋፍ ማግኘት
በሚገባ መምራት ላይ ማተኮር።
* መልሶ ማቋቋም
የታዘዘ መድሃኒት
* ች ግ ሩን ከ ሚ ያ ባ ብ ሱ ነ ገ ሮ ች *
መራቅ፤ አልኮል ከመጠጣት እና
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የአዕምሮ ሕመምና የእኛ ማህበረሰብ
የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል የተለመዱት የብቸኝነት እና የመገለል ምልክቶች
ለገጠመው በተለይ የአእምሮ ህመም ላለው ሰው የህብረተሰብ መኖር ጠቃሚ
መሆኑን ይረዳል ፡፡ ማህበረሰብ ለአእምሮ ጤንነት ወሳኝ የሆኑ ብዙ ነገሮችን ያቀርባል
፣ ለምሳሌ፡
* መካተት፦ ማህበረሰቡ ውስጥ የመካተትን
ስሜት ይሰጣል ። ራስዎን እንደ አንድ
አካ ል እንደሆ ኑ ስ ሜት ይ ፈጥራ ል።
የሲያትል የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በፆታ
፣ በእድሜ ፣ በጎሳ ፣ በሃይማኖት እና
በፖለቲካ አመለካከት የማህበረሰባችን
አባላት ብዝሃነትን ያከብራል።
* ድጋፍ ፦ ሊያነጋግሯቸው ወይም እርዳታ በሚፈልጉበት ጊዜ ሊደውሉላቸው
የሚችሉ ሰዎች መኖራቸው፤ ብቻዎን ሊቋቋሙት የማይችሏቸውን አስቸጋሪ
ሁኔታዎችን ሊረድዎ ይችላሉ ፡፡ እርስዎን የሚደግፉ ሰዎች መኖራቸውን
ማወቅ ለእርስዎ እንክብካቤ እና ደህንነት እንዲሰማዎት ሊረዳዎ እና
ለሕይወት ያለዎትን አመለካከት ሊጠቅም ይችላል፡፡
* ማስተማር፦ የአእምሮ በሽታን መሰረተ ቢስ እምነቶች፣ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችና
የተለያዩ ስድቦች ከበዋቸው ይገኛሉ። ይህ የአእምሮ ሕመም ያለባቸውን
ሰዎች፣ የሚያዋርድ እና ቤተሰቦቻቸውን የሚያናድድ እና/ወይም የሚያገልል
ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል(ኢ.ኮ.ሲ) ህብረተሰባችንን ስለበሽታው
ለማስተማር እና የአእምሮ ሕመምተኛ ግለሰቦችን ከማንቋሸሽ ለማስወገድ
የተለያዩ የማስተማሪያ መድረኮችን ያዘጋጃል።

ስለ አዕምሮ ጤንነት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
የአእምሮ ሕመምን በተመለከተ የተለመዱ ጥያቄዎች እነሆ፦
* የአእምሮ ሕመም የሚመጣው ከአእምሮ አለመብሰል ወይም በጭንቅላት
ላይ ከሚደርስ ጉዳት ነው?
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መልስ፦ አይደለም። እንደማንኛውም በሽታ
ማለት ም የልብ ህ መ ም፣ ስኳ ር ና አ ስ ም
የአእምሮ ሕመም በሽታ ነው።
* ሰዎች የአዕምሮ በሽተኛ ሆነው
ይወለዳሉ?
መልስ፦ አይወለዱም። ለአንዳንድ የአእምሮ በሽታዎች ለምሳሌ፤ የስሜት ከፍና
ዝቅ ማለት መታወክ በሽታ (Bipolar Mood Disorder) በዘር ሊተላለፍ ይችላል።
ብዙ ነገሮች ለአእምሮ ሕመም መያዝ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እነርሱም፦ መረበሽ፣
ሀዘን፣ ፣ ከሚወዱት ጋር መጣላት፣ በአካላዊ ወይም በወሲብ መደፈር፣ ስራ አጥነት፣
ከኅብረተስብ መገለል፣ ከፍተኛ የሆነ የእካል ሕመምና የአካል
ጉዳት ናቸው። ስለሕመሙ መንስኤ ያለን እውቀት በየጊዜው
እያደገ ነው።
* የአዕምሮ ሕመም ሊድን ይችላልን?
መልስ፦ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የአእምሮ ጤንነት ችግር
ያለባቸው ሰዎች እንደሚሻላቸውና እና ብዙዎች ሙሉ በሙሉ
እንደሚያገግሙ ነው፡፡ ማገገም ሰዎች
ኑሮ ለመኖር ፣
ለመስራት ፣ ለመማር እና ሙሉ በሙሉ ማህበረሰባቸው ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ
ማለት ነው። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የሚሠሩ ብዙ ሕክምናዎች ፣ አገልግሎቶች እና
የማህበረሰብ ድጋፍ ዘዴዎች አሉ።
* አንድ የማውቀው ሰው የአእምሮ ችግር (መታወክ)ምልክቶች ከታዩበት ምን
ማድረግ አለብኝ?
መልስ፦ ችግር ያለበትን ሰው የምታውቁ ከሆነ ችግሩ ራሱ በራሱ ይድንና
ይጠፋል (ይሄዳል) ብለው አይገምቱ ፡፡ እርስዎ
እንደሚያስቡና (ግድ እንደሚልዎት) ሊረዷቸው
የ ሚ ች ሉ የ ሕ ክ ም ና አ ማ ራ ጮ ች እን ዳ ሉ
ያሳው ቋቸው። የ ምታ ው ቁ ት ሰው የአ እምሮ
ጤንነት ሁኔታ ምልክቶ ች ገጥሞታል ብለው
የሚያስቡ ከሆነ ከአእምሮ ጤና ባለሙያ ወይም
አማካሪ ጋር ይነጋገሩ።
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* የአእምሮ ጤንነት ችግር ላለበት ሰው ምን ማድረግ እችላለሁ?
መልስ፦ ጓደኞችዎ እና የሚወዷቸው ሰዎች ላይ ትልቅ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ፡
ጓደኞች እና ቤተሰቦች አንድ ሰው የሚያስፈልጉትን ሕክምና እና አገልግሎቶች
እንዲያገኝ ለመርዳት አስፈላጊ ተጽኖ በመሆን፦
– እነሱን ለመርዳት እና ዝግጁ እንደሆኑ እንዲያውቁ በማድረግ
– የአእምሮ ጤና አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ማገዝ
– ልክ እንደማንኛውም ሠው በአክብሮት መያዝ
– በሕመማቸው ሥም ለመግለፅ ፈቃደኛ አለመሆን ወይም እንደ “እብድ” ያሉ
ስያሜዎችን አለመጠቀም
* የአእምሮ ሕመም ያለባቸው ሰዎች ሁሉ አደገኞች ናቸውን?
መልስ፦ እጅግ በጣም ብዙዎች የአእምሮ ጤንነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ከማንም
የበለጠ ጠበኞች የመሆን ዕድል የላቸውም፡፡ አብዛኛዎቹ የአእምሮ ሕመም ያላቸው
ሰዎች ጠበኞች አይደሉም እናም ከ 3–5 በመቶ የሚሆኑት የአመፅ ድርጊቶች ብቻ
ከባድ የአእምሮ ሕመም ላለባቸው ግለሰቦች ሊሰጡ ይችላሉ ፡
፡ እንደ እውነቱ ከሆነ ከባድ የአእምሮ ህመም ያላቸው ሰዎች
ከአጠቃላይ ህዝብ ይልቅ ከ 10 እጥፍ በላይ የኃይለኛ ወንጀል
ሰለባ (ተጠቂ) ይሆናሉ።
* አእምሮ ህመም ላለባቸው ሰዎች ድጋፍ ሰጪ ቡድኖች አሉ?
መልስ፦ – አዎ በሲያትል / ኪንግ ካውንቲ ውስጥ ለአእምሮ
ህመምተኞች ድጋፍ የሚሰጡ የተለያዩ ቡድኖች እና ድርጅቶች
አሉ ፡፡ እኛ ጠቃሚ ያልናቸውን እዚህ ዘርዝረናል (በራሪ ወረቀቱ መጨረሻ ላይ
ይመልከቱ። ለበለጠ መረጃ ምንጊዜም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል መደወል
ይችላሉ ፡፡
* ለአእምሮ ሕመም ስለተሰጠው መጥፎ ስም ምን ማድረግ ይቻላል?
መልስ፦ እንደ ግለሰብና እንደ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሲያትል አካል ልናደርግ
የምንችላቸው ጥቂት ነገሮች እነሆ፦
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1. ሕክም ና ያግኙ ፡፡ ሕክም ና ያስፈልገኛል ብለው
ለመ ቀበል እምቢ ይሉ (ያ ን ገራግሩ)ይሆ ናል ፡፡
በአእምሮ ሕመም እንዳይሰየሙ መፍራት እርዳታ
ከመፈለግ አያግድዎ ፡፡
2. በመገለል ራስን መጠራጠር እና ዕፍረት እንዲፈጥር
አያድርጉ ፡፡ ምክር መፈለግ ፣ ስለ ሁኔታው ራስን ማስተማር እና ከሌሎች
የአእምሮ ህመም ካለባቸው ጋር መገናኘት አንድ ሰው በራሱ መተማመንን
እንዲጨምር ይረዳዋል ፡፡
3. ራስዎን ገለልተኛ አያድርጉ ፡፡ የአእምሮ ህመም ካለብዎ ስለሱ ለማንም
ለመንገር ፈቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ ፡፡ ቤተሰቦችዎ ፣ ጓደኞችዎ ፣ የሃይማኖት
አባቶችዎ ወይም የማህበረሰብዎ አባላት ስለ አእምሮ ህመምዎ ካወቁ ድጋፍ
ሊሰጡዎት ይችላሉ ፡፡
4. ራስዎን ከበሽታዎ ጋር አያመሳሰሉ ፡፡ እርስዎ በሽታ አይደሉም ፡፡ ስለዚህ
‹ባይፖላር ነኝ› (Bipolar) ከማለት ይልቅ ‹ባይፖላር መዛባት አለኝ› ይበሉ።
ራስዎን “ስኪዞፈሪኒክ”(Schizophrenic) ነኝ ብለው ከመጥራት ይልቅ
“ስኪዞፈሪንያ አለብኝ” ይበሉ ፡፡

ለአዕምሮ ሕመም ዕርዳታ ከየት ማግኘት ይቻላል?
ሁላችንም የአእምሮ ጤንነት አለን ፣ እና የግላችንን እና የማህበረሰባችንን የአእምሮ
ጤንነት ለመንከባከብ በጋራ መሥራት አለብን ፡፡ እነዚህ የድጋፍ ግብዓቶች
የተሟሉ አይደሉም ነገር ግን የሚፈልጉትን እርዳታ ለማግኘት መነሻ ናቸው ፡፡
* ከግል ሐኪምዎት
* ኮምዩንቲ የጤና ማዕከል
* ከኮምዩንቲ የአእምሮ ጤና ማዕከል

7

ግብዓቶች (Resources)
ስለ አእምሮ ጤና መረጃ

https://www.mentalhealth.gov/

ራስን ከማጥፋት መከላከያ ግብዓቶች ማዕከል

http://www.sprc.org

የዋሽንግተን የአእምሮ ጤና ግብዓቶች

2-1-1 ይደውሉ ወይም
www.win211.org ይመልከቱ

7ቱንም ቀን የ24 ሰዓት ድጋፍ 24/7 Support
የSAMHSA የአደጋ ጊዜ ጭንቀት የእገዛ መስመር

ከአማካሪ ጋር በ 1-800-985-5990 ይገናኙ
ወይም

የሁለት ቋንቋ ተናጋሪዎች ድጋፍ ለማግኘት የስፓኒሽ ቋንቋ
ተናጋሪዎች ደውሉና “2” ይጫኑ። በተጨማሪ በሌሎች በTalkwithUS የፅሁፍ መልዕክት በ66746
100 ቋንቋዎች የትርጉም አገልግሎት ይገኛል
ይላኩ
የኪንግ ካውንቲ የአእምሮ ጤና አገልግሎቶች

https://bit.ly/3sUu3v9

ቲንሊንክ(Teenlink)
ለወጣቶች እና እነሱን ለሚንከባከቡ ነፃ መደወያ መስመር www.teenlink.org
1-866-833-6546. ይደውሉ፣ ያነጋግሩ ወይም የፅሁፍ
መልዕክት ይላኩ
የጓደኝነት መስመር

በ 1-800-971-0016 ይደውሉ ወይም
የሰለጠኑ በጎ ፈቃደኞች ዕድሜያቸው 60 እና ከዚያ በላይ
ለሆኑ እና ለአካል ጉዳተኛ አዋቂዎች ጥንቃቄ የተሞላበት www.ioaging.org ይመልከቱ
አዳማጭነትና (ጆሮ) እና ወዳጃዊ ውይይት ያቀርባሉ ፡፡

ከአማካሪ ጋር ይገናኙ
(ከአነስተኛ ወጋ እስከ ምንም ወጪ እና መድን (ኢንሹራስ)የሚከፍለው (የሚሸፍነው) አማራጮች አሉ)
የማህበረሰብ ጤና ተደራሽነት ፕሮግራም (ሲኤችኤፒፕ)

በ1-800-756-5437 ይደውሉ ወይም

ይመልከቱ www.kingcounty.gov/CHAP
አቅምዎ መክፈል በሚችሉ ት እንክብካቤ ሰጪ ጋር
ወይም ኢሜይል ይፃፉ: CHAP@
ያገናኝዎታል። አስተርጓሚዎች ይገኛሉ ፡፡
kingcounty.gov
የዋሽንግተን ካውንስለር ኦፍ ከለር ዳይሬክተሪ ጥቁሮች
እና የተለያዩ ባህሎች ሰዎች ልዩ ፍላጎቶችን የሚረዱ www.multiculturalcounselors.org
ባለሙያዎች ምክር እና ህክምና ይሰጣሉ ፡፡
ኦፕን ፓዝ ኮሌክቲቭ ቴራፒ
ባለሙያዎች ለግለሰቦች ፣ ለባለትዳሮች እና ለቤተሰቦች ከ $30 www.openpathcollective.com
እስከ $60 አስከፍለው የአገልግሎት ክፍለ ጊዜዎችን ይሰጣሉ

