
 

 دهوكتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في محافظة  مشروع:. 17
 

 

 ، بدأت منظمة هيفي مشروعها الجديد لتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي في مخيمات النازحين من خالل مراكز متخصصة، تم ذلك بعد2021خالل العام 

 عداد المرتفعة لمشاكل الصحة النفسية وكثرة حاالت االنتحار في المخيمات، حيث أن توفر المراكز المتخصصة لتقديم الدعم الالزم في هذااألخذ في نظر االعتبار اال

 الصدد باتت من المتطلبات األساسية ألي برنامج تدخل صحي يستهدف النازحين.

ذه المراكز بكادر متخصص من أطباء أخصائيين، معالجين نفسانيين وعمال مجتمعيين، من كال من أجل تقديم خدمات الصحة العقلية بالطريقة المثلى، تم تزويد ه

 6:00إلى  1:00، من  الجنسين. تقوم المراكز  ويقدمون الخدمات ستة أيام في األسبوع بشكل منتظم. تم تعديل وقت تقديم الخدمة ليكون لساعات الظهيرة والمساء

 كافية للمرضى، ومن ناحية أخرى تصاريح لتخصيص إجمالي للمرافق للمرضى. خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. مساًء ، مما يتيح توفير خصوصية

يقوم العمال  ة، حيثتم تنظيم واجبات ومسؤوليات موظفي المشروع بطريقة تسمح بتدفق سلس للعمل وسهولة اكتشاف وإدارة الحاالت النفسية. وكجزء من هذه العملي

نيون الذين م المعالجون النفساالمجتمعيون بزيارة المنازل والخيم والمراكز االجتماعية والمدارس اللتقاط الحاالت المتوقعة ومن ثم احالتها الى المركز، حيث يستقبله

ة و هذه المراكز تشمل على جلسات الصحة النفسييقومون بتنظيم هذه الحاالت وفرزها الختيار الحاالت التي تحتاج الى تدخل الطبيب المختص. العالج المقدم ضمن 

 العالج باالدوية.

خالل ، مام رش وجمشكو. 1، روانكة، بيرسفى2يشمل مشروع هيفي لتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي ستة مخيمات و هي شاريا، كبرتو

استشارة. أدناه جدول يبين أعداد الحاالت التي تمت معالجتها مع بيان الجنس و  (6,936)هذه المراكزبلغ العدد الكلي الستشارات الصحة النفسية ضمن  ،2021العام 

 االعمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العالج عن 
طريق 

الفحوصات 
 واالدوية

 ذكر انثى بالغ طفل
عدد المرضى 

 المعالجين
 ت الموقع الناحية القضاء المحافظة

 1 شاريامخيم  سيميل سيميل دهوك 1054 252 802 842 137 1054

 2 2كبرتومخيم  سيميل سيميل دهوك 1103 236 867 851 252 1103

 3 مام رشمخيم  زيلكان شيخان دهوك 812 163 649 702 110 812

 4 1بيرسفيمخيم  دركار زاخو دهوك 1285 312 973 1109 176 1285

 5 روانكهمخيم  باتيل سيميل دهوك 1119 226 893 850 269 1119

 6 جمشكومخيم  زاخو زاخو دهوك 1563 289 1274 1214 349 1563

      المجموع 6936 1478 5458 5568 1293 6936




