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األداة ٥.                     قامئة تحّقق إلدراج الصّحة النفسية ضمن الرعاية الصّحية األّولية يف األوضاع اإلنسانية1٦

ملاذا يجب استخدام هذه األداة: للتخطيط الستجابٍة متعلّقة بالصّحة النفسية ضمن الرعاية الصّحية األّولية 

الطريقة: زيارة ميدانية، مقابالت مع املديرين وفريق العمل يف برنامج الرعاية الصّحية األّولية 

الوقت املطلوب: ساعة واحدة لكّل مرفق 

املوارد البرشية املطلوبة: شخص واحد يجري املقابلة  

 الخلفية
من خالل مقابلٍة مع املديرين وفرق العمل يف العيادات )املُخرِبين األساسيني(، ميكننا تقدير مدى معالجة االعتبارات املهّمة 

النفسية واالجتامعية، وإىل أّي مدى ميكن معالجتها يف عيادات الرعاية الصّحية األّولية. 

وعند اإلمكان، يجب إدراج تقديرات هذه املؤرّشات ضمن التقديرات العامة الخاصة بالرعاية الصّحية األّولية. 

صحيٌح أّن هذه األداة تركّز عىل الرعاية الصّحية األّولية، غري أنّها تنطبق أيضاً عىل أوضاع الرعاية الصّحية العامة األخرى. فهي 
تسلّط الضوء عىل االضطرابات النفسية، إالّ أنّها تغطّي أيضاً الرصع، وهي حالٌة عصبية. 

لالطاّلع عىل قوائم تَحّقق أكرث شموليًة حول الرعاية الصّحية األّولية، يُرجى مراجعة: 
· قامئة التحّقق املتعلّقة بإدراج الصّحة النفسية ضمن الرعاية الصّحية األّولية الخاصة بالهيئة الطبّية الدولية )قيد 	

اإلعداد(، 
· قامئة التحّقق املتعلّقة بتحليل الحالة والخاصة بربنامج العمل لرأب الفجوة يف الصّحة النفسية التابع ملنظّمة الصّحة 	

العاملية )قيد اإلعداد(. 

يف األداة: “ل. أ.” تعني “ال أعلم”، و”ل. ي.” تعني “ال ينطبق” 

إسم/وصف املرفق: 

حجم دائرة النشاط: 

التاريخ: 

الشخص الذي أجرى املقابلة: 

مّدة الزيارة: 

املُخرِب األسايس 1: اإلسم، واملنصب، ورقم الهاتف/الربيد 

االلكرتوين: 

املُخرِب األسايس 2: اإلسم، واملنصب، ورقم الهاتف/الربيد 

االلكرتوين: 

املُخرِب األسايس 3: اإلسم، واملنصب، ورقم الهاتف/الربيد 

االلكرتوين: 

16    املرجع املقرتح: منظّمة الصحة العاملية ومفّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني. قامئة تحّقق إلدراج الصّحة النفسية ضمن الرعاية الصحيّة األّولية يف األوضاع اإلنسانية. يف:
Assessing Mental Health and Psychosocial Needs and Resources: Toolkit for Major Humanitarian Settings. جنيف: منظّمة الصّحة العاملية، 2012.
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1.  مؤرّشات أنظمة املعلومات الصّحية

نعم   ال   ل.أ.     ل.ي. 1.1 يتّم توثيق االضطرابات النفسية يف تقرير املراضة األسبوعي17

تعليق: 

2.1 وفقاً لنظام املعلومات الصّحية، ما هو عدد األشخاص الذين أُصيبوا بالحاالت التالية يف األسبوَعني املاضيَني يف هذه العيادة؟ 

 ____1.2.1 االكتئاب 

  .ل.أ./ل.ي

تعليق: 

____2.2.1 الرصع 

  .ل.أ./ل.ي

تعليق: 

 ____3.2.1 الذهان )سايْكوزيْس( 

  .ل.أ./ل.ي

تعليق: 

 ____4.2.1 مشكالت الصّحة النفسية األخرى 

  .ل.أ./ل.ي

تعليق: 

2. مؤرّشات كفاءة العاملني 

1.2 معرفة املوارد املتوافرة 

1.1.2 يعرف فريق العمل الصّحي خيارات اإلحالة إىل نظام الصّحة النفسية. )مثالً: يعرف فريق 

العمل املوقع، والتكاليف التقريبية، وإجراءات اإلحالة إىل خدمات الصّحة النفسية املجاورة.( 
  .ل.أ./ل.ي     ال    نعم

تعليق: 

2.1.2 يعرف فريق العمل الصّحي الدعم املتوافر )مثالً: وكاالت/شبكات الحامية، والخدمات 

م الحامية و/ املجتمعية/االجتامعية، وأنظمة الدعم املجتمعية، والخدمات القانونية( الذي يقدِّ

أو الدعم االجتامعي للمشكالت االجتامعية، كالعنف األرسي واالغتصاب. 

  .ل.أ./ل.ي     ال    نعم

تعليق: 

2.2 يف العاَمني املاضَيني، تلّقى فريق العمل الصّحي تدريباً عىل: 

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  1.2.2 مهارات التواصل )مثالً: اإلصغاء الناشط، واملوقف املحرتم( 

تعليق: 

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  2.2.2 املقاربة األساسية لحّل املشكالت واالستشارة 

تعليق: 

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  3.2.2 تقديم الدعم األسايس لألشخاص املفجوعني 

تعليق: 

4.2.2 تقديم اإلسعافات األّولية النفسية )أي الدعم األسايس النفيس واالجتامعي لألشخاص 

الذين تعرّضوا مؤّخراً ألحداٍث صادمة محتملة( 
  .ل.أ./ل.ي     ال    نعم

تعليق: 

17    إذا كانت االضطرابات النفسية تُوثّق يف تقرير املراضة األسبوعي، يجب أن نطلب نسخاً عن تقرير املراضة األسبوعي هذا يف الشهر السابق.
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د رعاية صّحية واحد عىل األقّل مؤهالً يف تحديد الحاالت التالية ومعالجتها رسيرياً: 3.2   ميكن أن نجد يف كّل عيادة مزوِّ

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  1.2.3   االكتئاب

تعليق:

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  2.2.3   الذهان

تعليق:

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  3.3.2   الرصع

تعليق:

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  4.3.2   االضطرابات التنموية والسلوكية لدى األطفال واملراهقني

تعليق:

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  5.3.2   املشكالت املتعلّقة باستخدام الكحول

تعليق:

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  6.3.2   املشكالت املتعلّقة باستخدام املخّدرات 

تعليق:

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  7.3.2   اضطرابات شّدة ما بعد الصدمة

تعليق:

8.3.2   القلق الحاد الناجم عن الصدمة، والشديد إىل درجة أنّه يحّد من األداء الوظيفي 

األسايس
  .ل.أ./ل.ي     ال    نعم

تعليق:

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  9.3.2   إيذاء النفس/االنتحار

تعليق:

نعم    ال     ل.أ./ل.ي.  10.3.2   الشكاوى الجسدية غري املرّبرة طبّياً

تعليق:

  .ل.أ./ل.ي     ال    نعم

تعليق:

4.2   تحديد التدريبات حول الصّحة النفسية واإلرشافات الرسيرية التي تلّقاها فريق العمل الصّحي يف العاَمني املاضَيني

األطبّاء العامون: 

املمرّضون: 

فرق العمل األخرى: 

٥.2   ما هو نوع ترتيبات اإلرشاف الرسيري التي من املمكن تنظيمها عملياً؟
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3. األدوية النفسية 

توافرها يف عيادة الرعاية الصّحية األّولية أو الصيدلية األدوية 

املجاورة يف األسبوَعني املاضَيني 

تحديد األنواع املتوافرة

)أمثلة( 

)أميرتيبتيلني، فلوكسيتني(  دامئاً       أحياناً        بتاتا1.3ً األدوية الجنيسة املضادة لالكتئاب 

)ديازيبام(   دامئاً       أحياناً        بتاتا2.3ً األدوية الجنيسة املضادة للقلق 

)هالوبرييدول، كلوربرومازين،   دامئاً       أحياناً        بتاتا3.3ً األدوية الجنيسة املضادة للذهان 

فلوفينازين( 

)فينوباربيتال كاربامازيبني، حقن   دامئاً       أحياناً        بتاتا4.3ً األدوية الجنيسة املضادة للرصع 

ديازيبام، حقن لورازيبام، فينيتووين، 

حمض الفالربويك( 

5.3 األدوية الجنيسة املضادة 

للباركنسون ملعالجة اآلثار الجانبية 

لألدوية املضادة للذهان  

)بيبرييدين(   دامئاً       أحياناً        بتاتاً

4. مؤرّشات اإلحالة 

1.4. يف األسبوَعني املاضَيني، تلّقت عيادة الرعاية الصّحية األّولية إحاالٍت مرتبطة بالصّحة النفسية من: 

  مراراً       أحياناً        بتاتا1.1.4ً رعاية صّحية نفسية متخّصصة )رعاية ثانوية، أو ثالثية، أو خاصة( 

2.1.4 عاملني صّحيني مجتمعيني، وعاملني مجتمعيني آخرين، ومدارس، وخدمات اجتامعية، 

وأنواع أخرى من الدعم االجتامعي املجتمعي، ومعالجني تقليديني/روحيني 
  مراراً       أحياناً        بتاتاً

2.4 يف األسبوَعني املاضَيني، أحالت عيادة الرعاية الصّحية األّولية حاالٍت مرتبطة بالصّحة النفسية إىل: 

  مراراً       أحياناً        بتاتا1.2.4ً  رعاية صّحية نفسية متخّصصة )رعاية ثانوية، أو ثالثية، أو خاصة( 

2.2.4 عاملني صّحيني مجتمعيني، وعاملني مجتمعيني آخرين، ومدارس، وخدمات اجتامعية، 

وأنواع أخرى من الدعم االجتامعي املجتمعي، ومعالجني تقليديني/روحيني 
  مراراً       أحياناً        بتاتاً

٥. فريق العمل وحجم عمله 

  ل.أ./ل.ي.___________________  1.5  العدد التقريبي لألطبّاء العامني العاملني يف أّي وقٍت كان يف العيادة 
تعليق:

  ل.أ./ل.ي.___________________  2.5 العدد التقريبي للممرّضني العامني العاملني يف أّي وقٍت كان يف العيادة
تعليق:

3.5 العدد التقريبي لفرق العمل الرسيرية األخرى )مثالً: املسؤولني الصّحيني( يف أّي وقٍت كان 

يف العيادة
  ل.أ./ل.ي.___________________  

تعليق:

  ل.أ./ل.ي.___________________  4.5  العدد التقريبي للمرىض )مهام كان نوع مشكلتهم الصّحية( يف األسبوع املايض يف العيادة 
تعليق:

5.5  العدد التقريبي للمرىض )مهام كان نوع مشكلتهم الصّحية( الذين يعاينهم األطبّاء 

العامون كّل ساعة  
  ل.أ./ل.ي.___________________  

تعليق:
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6.5  العدد التقريبي للمرىض )مهام كان نوع مشكلتهم الصّحية( الذين يعاينهم املمرّضون 

العامون كّل ساعة 
  ل.أ./ل.ي.___________________  

تعليق:

  ل.أ./ل.ي.___________________  7.5   العدد التقريبي للعاملني الصّحيني املجتمعيني يف دائرة النشاط
تعليق:

٦. ما هو أثر حالة الطوارئ/الحالة اإلنسانية عىل ما ييل؟ 

1.6 عدد فرق العمل العاملة يف أّي وقٍت كان يف املرفق 

2.6 توافر األدوية النفسية 

3.6 عدد األشخاص الذين يطلبون املساعدة جرّاء أّي مشكلٍة صّحية 

4.6 عدد األشخاص الذين يطلبون املساعدة جرّاء أّي مشكلٍة نفسية  

7. املؤرّشات االجتامعية 

1.7 يقع مرفق الرعاية الصّحية عىل مسافٍة آمنة ميكن سلوكها سرياً عىل األقدام من املجتمع 

املحيّل املترّضر 
  .ل.أ./ل.ي     ال     نعم

تعليق:

نعم     ال     ل.أ./ل.ي.  2.7 أبعد مسافة يسلكها املرىض للوصول إىل املرفق الصّحي )بالكيلومرتات( 

تعليق:

نعم     ال     ل.أ./ل.ي.  3.7  ميكن أن نجد يف العيادة مزوِّدة رعاية صّحية واحدة عىل األقّل 

تعليق:

4.7 لكّل لغة من اللغات املحلّية، ميكن أن نجد عضواً واحداً عىل األقّل ضمن فريق عمل 

العيادة يتكلّمها 
  .ل.أ./ل.ي     ال     نعم

تعليق:

نعم     ال     ل.أ./ل.ي.  5.7 تتوافر اإلجراءات التي تضمن قيام املرىض بإعطاء املوافقة قبل اإلجراءات الطبّية الكربى 

تعليق:

6.7 يتّم تنظيم توفري الرعاية الصّحية بطريقٍة تحرتم الخصوصية )مثالً: ستار حول املكان 

املخّصص لالستشارة( 
  .ل.أ./ل.ي     ال     نعم

تعليق:

7.7 يتّم التعامل بكّل رّسية مع املعلومات املتعلّقة بالوضع الصّحي لألشخاص واألحداث التي 

قد تكون مرتبطة به )مثالً: االغتصاب، والتعذيب( 
  .ل.أ./ل.ي     ال     نعم

تعليق:

نعم     ال     ل.أ./ل.ي.  8.7 تُوفَّر الرعاية الصّحية األّولية بتكاليف مدروسة لجميع املرىض 

تعليق:
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1.٨ بحسب املُخرِبين األساسيني، ما هي العوائق الثالثة الرئيسة )مع الحلول املُقرتَحة( لتحديد االضطرابات النفسية ومعالجتها 
ضمن الرعاية الصّحية األّولية؟ 

الحّلالعائق

1

2

3

ر، ما هي العوائق الثالثة الرئيسة )مع الحلول املُقرتَحة( لتحديد االضطرابات النفسية ومعالجتها ضمن  2.٨ بحسب املُقدِّ
الرعاية الصّحية األّولية؟ 

الحّلالعائق 

1

2

3

ر  الجهة املسؤولة: التاريخ: اإلجراءات املوىص بها بحسب املُقدِّ
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