العالج يف
مركز اإلستشفاء
لالجئني
العالج يف مركز اإلستشفاء لالجئني
 -يف أيا ٍد أمينه

يف مركز اإلستشفاء لالجئني نعالج املرىض الحاصلني عيل اللجوء يف الدامنارك ,الذين تطورت حالت عوارض التوتر الناتجة عن الصدمات
النفسية لديهم املسامت أيضاً .PTSD
من أجل أن تحصل عىل عرض للعالج يجب أن تشخص لديك حالة إضظرابات ما بعد الصدمة عىل أساس عوارض إضطرابات إجهاد
بدين أو نفيس بشكل شديد وأن يكون ذلك ناتجا عن تجربة الحرب ,املالحقة/اإلضطهاد ,السجن ,التعذيب أو غريه من أشكال العنف
املنظم وسوء املعاملة خالل وجود الشخص يف وطنه أو خالل فرتة الهروب.
يجب إحالة املرىض للمركز عن طريق الطبيب الخاص بهم.

أعراض إضطرابات ما بعد الصدمة
إضطرابات ما بعد الصدمة هي ردة فعل طبيعية عىل حدث أو أحداث كثرية مؤملة تعرص لها الشخص.
مرىض إضطرابات ما بعد الصدمة يسرتجعون غالباً األشياء التي كانوا قد تعرضوا لها من قبل وذلك بشكل أفكار عن تلك األحداث
املأساوية وعودة إىل لحظات املايض وكذلك الكوابيس .ليس بالرضورة أن يحدث ذلك مبارشة بعد الصدمة ,ولكن قد تأيت كل تلك
األشياء بعد فرتة طويلة من حصول تلك األحداث.
غالبا ما يعاين مرىض إضطرابات ما بعد الصدمة
من األشياء التالية:
• مشاكل يف الخلود إىل النوم
• مشاكل يف الرتكيز ,التذكر وتعلم أشياء جديدة
• أن يصبح الشخص مضطرباً ,رسيع اإلنفعال ,غاضباً ومندفعاً.
• يتجنب الشخص األماكن ,األنشطة واألشياء التي تذكر املرء بالصدمة/األحداث
• فقدان الثقة باألخرين
• عزل النفس
• تجنب املشاعر واألحاسيس الجسدية
• إضطرابات جسدية وانعدام الشعور باألمان
غالبا ما يشعر األشخاص املصابون بإضطرابات ما بعد الصدمة بالتعب والحزن والقلق .باإلضافة إيل ذلك يعاين الكثري من املصابني
بإضطرابات ما بعد الصدمة من االم جسديه.

كيفية العالج لدينا؟
نحن عدة مجموعات مهنية مختلفة ,بإمكانيتها املساعدة.
•املعالج النفيس يقدم أشكاالً مختلقة من العالج النفيس ,حيث من بني أمور عدة أخرى ميكن العمل مع تجارب الشخص
املؤملة وكذلك املساعدة عىل التعامل مع األعراض لدى الشخص.
•أخصايئ العالج الفيزيايئ يعمل مع التجارب املؤملة من خالل الجسم ,حيث يتم بذل الجهود لتوفري فهم لألعراض الجسدية
وبنفس الوقت تخفيف األعراض والتعامل معها.
•املرشد اإلجتامعي يعمل مع املشكالت اإلجتامعية التي ميكن أن تسببها إضطرابات ما بعد الصدمة ونعطي عىل سبيل
املثال املشاكل املتعلقه بالعالقات مع األرسة ومع العمل .يف تلك الحاالت نقوم بإرشاك املريض والشبكة املحيطة به
إختيارياً وذلك باإلتفاق مع املريض وموافقته.
•املمرضة تقوم بالرشح واملشورة بشأن األمراض املختلفة إضافة إىل الرشح عن منط الحياة والنوم.
•ألطبيب النفيس يساعد يف العالج الطبي ( الدواء ) وتوضيح  /إستنتاج حالة املريض.
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